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EDITORIAL

BQ Advogadas

NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

ESPECIAL JOGOS
OLÍMPICOS
Andreia Belchior

Em plenos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 que devido às contingências
da pandemia de Covid-19, só se podem realizar entre 21 de julho e 08
de Agosto do corrente ano, decidimos dar a conhecer na nossa 29ª
edição da NewSport, um pouco mais sobre a mais importante e
carismática competição Internacional, podemos dizê-lo, de todos os
tempos.

Propomo-nos assim a dar a conhecer os primórdios dos Jogos
Olímpicos cuja origem se reporta à Grécia Antiga.

Vamos também descobrir um pouco mais sobre o pai dos jogos
Olímpicos da época moderna, retomados em 1896, Pierre de
Coubertin. 

E trazemos ainda a análise da Carta Olímpica, o documento
fundamental do Olimpismo.

Venha descobrir connosco um pouco da história desta competição!
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OS PRIMÓRDIOS DOS
JOGOS OLÍMPICOS 
Inês Pestana Fernandes - Summer Intern

Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um
festival religioso e atlético da Grécia Antiga, que se
realizava de quatro em quatro anos no santuário de
Olímpia, em honra de Zeus. 

Como surgiram?
De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules
criou os jogos por volta de 2.500 a.C., na Grécia
antiga, para homenagear o seu pai, Zeus. Contudo,
os primeiros registos históricos das Olimpíadas são
de 776 a.C., quando os atletas vencedores
começaram a ter seus nomes registados.

Na altura dos jogos, os reis de Ilia, de Esparta e de
Pissa aliavam-se para que, houvessem tréguas
sagradas em toda a Grécia. As guerras eram
suspensas por três meses, a fim de proporcionar
uma viagem de ida-e-volta segura às pessoas que
pretendiam deslocar-se para Olímpia. A aliança era
realizada no templo de Hera, localizado no
santuário de Olímpia. É por este motivo que surgiu
o termo “Olimpíadas”. 

Como eram realizados?
Os Jogos eram realizados em pleno verão,
durante cinco dias, na semana de lua cheia
do mês, correspondente à segunda quinzena
de Agosto e à primeira de Setembro do nosso
calendário. A partir dessa data, os gregos
adotaram os Jogos Olímpicos como referência
cronológica, chamando "olimpíada" ao
período de quatro anos entre um festival e
outro.

Devido a estas celebrações possuírem um
caráter grandioso era necessário que os
preparativos se iniciassem muitos meses
antes, com a nomeação de uma comissão
organizadora, cujos membros, chamados
helanódices (“juízes dos helenos”), além de
assumirem todas as responsabilidades pela
organização dos jogos, desempenhavam
também a função de juízes.
Na cerimónia de abertura os juízes juravam
não falsificar os resultados. No
encerramento, todos presidiam ao banquete
final e coroavam os vencedores. O prémio
era uma coroa de oliveira brava, árvore
simbólica de Hércules.
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Quem era apto para participar?
Os Jogos eram um meio privilegiado de que o
Estado dispunha para educar e formar os cidadãos,
com o objetivo, do ponto de vista interno,
assegurar o controlo social e, do ponto de vista
externo, garantir a preparação dos exércitos para a
guerra. Ou seja, os jogos surgiam na sociedade
grega, em primeiro lugar como instrumentos de
promoção da vida interna da comunidade e, em
segundo lugar, como garantia da sobrevivência e
soberania das cidades perante as ameaças
externas, através de uma educação fortemente
competitiva e da preservação dos valores de uma
cultura de competição. Estes são o expoente
máximo da expressão que todos conhecemos
“Mente sã, Corpo São”. 

Os atletas eram de uma forma geral oriundos das
classes mais favorecidas e tinham sido iniciados no
desporto desde tenra idade. Não vinham apenas da
Grécia continental, mas de todos os pontos do
mundo grego que na Antiguidade incluía as
colônias espalhadas pelas costas do Mediterrâneo e
do Mar Negro.

Não poderiam participar nos jogos os estrangeiros,
os escravos e as mulheres, sugere-se que somente
a sacerdotisa de Deméter poderia estar

presente no altar em homenagem à deusa. As
mulheres que violassem a regra e tentassem
entrar no recinto dos jogos, seriam atiradas
do alto do Monte Tipéon.

Por conta desta exclusividade para participar
nos jogos, foi criado, ao que se sabe, um
evento preparado por mulheres e para
mulheres. Este era um evento que possuía
entre outras uma faceta desportiva,
realizava-se em Olímpia e tinham o nome de
Heraia ou Jogos Heranos, em honra à deusa
Hera, esposa de Zeus os quais consistiam em
provas de corrida a pé, disputadas por
mulheres, e terminavam com sacrifícios,
procissões e festas. 

O que traziam aos vencedores:
Como é referido por diversos autores, o
jovem grego quando competia na luta, na
corrida ou nos lançamentos durante os jogos,
pensava na glória da sua cidade natal, na
medida em que era nela que ele queria
projetar o seu próprio sucesso. E até as
coroas de louros que os juízes colocavam na
cabeça dos grandes heróis olímpicos, estes as 
consagravam aos deuses das respectivas
cidades. Nesta perspectiva, a necessidade de 
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competição entre os gregos ganhava um sentido
especial porque o que estava em causa eram os
valores do social e a honra da sua cidade

O vencedor ganhava o estatuto de Olimpiônico e
com ele adquiria como recompensa pelos seus
feitos diversas regalias.. Os Olimpiônicos eram
recebidos triunfalmente na sua cidade natal, o
seu nome e façanhas eram imortalizados pelos
poetas, sendo o seu nome inscrito no catálogo
oficial dos olimpiônicos e conservado no ginásio.
Caso ele próprio ou os amigos tivessem recursos
financeiros, era contratado um escultor para
fazer a sua estátua, que seria colocada em
Olímpia, enquanto que, em Atenas,
recompensava-se os seus cidadãos vitoriosos em
Olímpia dando-lhes alimentação para toda a vida

Declínio dos jogos:
No século II a. C., a Grécia foi subjugada por
Roma. Enquanto os Gregos se dedicavam com
grande entusiasmo ao desporto, para assim
homenagearem os seus deuses, os Romanos
preferiam praticá-lo como preparação para a arte
de manejar as armas.. Os Gregos organizavam os
jogos para os atletas e para os Deuses e os
Romanos para o público, como apenas
entretenimento. 

Com a implementação do Edito de Tessalónica,
em 380 d.c., o imperador Teodósio implementou  

o Cristianismo como religião oficial do Império
Romano, deste modo,abolindo todas as práticas
politeístas. Por esta via, os Jogos Olímpicos foram
abolidos em 393 d. C. pelo imperador por serem
festivais pagãos, que celebravam os vários
Deuses.
 
Era moderna:
Em 1887 o barão Pierre de Coubertin concebeu a
ideia de fazer reviver os Jogos Olímpicos e passou
sete anos a preparar a opinião pública francesa,
inglesa e americana no sentido de apoiarem a sua
ideia. No congresso internacional de 1894, o seu
plano foi aceite, sendo fundado o Comité
Olímpico Internacional.
Os primeiros Jogos Olímpicos modernos
realizaram-se com o patrocínio do rei da Grécia,
em Atenas, a 5 de abril de 1896, numa
homenagem à origem dos jogos. 
O renascimento dos Jogos Olímpicos levou à
formação de Comités Olímpicos Nacionais por
todo o mundo. Desde esta altura que se realizam
os jogos em diversas cidades.

O símbolo:
O seu símbolo (cinco círculos que se entrelaçam)
traduz a sua extensão aos cinco continentes. Não
existe idade limite para a participação nos Jogos
Olímpicos e não é praticada qualquer
discriminação de raça, religião ou ideologia
política. 
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A CARTA OLIMPICA
Carla Beselga

Estamos exactamente a meio dos jogos olímpicos
de Tokyo, infelizmente com um ano de atraso, uma
vez que com a pandemia as nossas vidas ficaram
em suspenso.

Este jogos olímpicos têm por base uma carta
denominada Carta Olímpica, nesta codificação são
estabelecidos os Princípios Fundamentais dos Jogos
Olímpicos, as Regras e os Textos de Aplicação
adoptados pelo Comité Olímpico Internacional. 

Na base deste texto estão 3 objectivos
fundamentais:

I) Fixação dos princípios fundamentais e valores
essenciais do Olimpismo;

II) O facto de servir como Estatuto do Comité
Olímpico Internacional;
 
III) Definir os direitos e obrigações das três
principais partes constitutivas do Movimento
Olímpico (o Comité Olímpico Internacional, 

as Federações Internacionais e os Comités
Nacionais Olímpicos), bem como os Comités
Organizadores dos Jogos Olímpicos, sendo
que todos se devem conformar com a Carta
Olímpica.

A Carta Olímpica surge em 1894 (23 de Junho
de 1894), por iniciativa de Pierre de
Coubertin, o qual para além da carta teve a
intenção de reviver os jogos Olímpicos
realizados na Grécia antiga, com uma
periodicidade de 4 em 4 anos. Esta carta foi
actualizada, pela última vez em 9 de
Setembro de 2013.

Em 2010, tivemos o privilégio desta carta ser
traduzida para português pelo Dr. Alexandre
Miguel Mestre, na altura Secretário de Estado
do Desporto e Juventude em cooperação com
a Drª Filipa Saldanha Lopes, os quais fizeram
o obséquio de a rever em 2012.

Esta carta é dividida em 6 capítulos:
I) O Movimento Olímpico
II) O Comité Olímpico Internacional
III) As Federações Internacionais
IV) Os Comités Olímpicos Nacionais
V) Os Jogos Olímpicos
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E termina com as medidas e sanções, processos
disciplinares e resolução de litígios.

Este artigo não tem o intuito de analisar toda a
Carta Olímpica atendendo à sua extensão mas
tocar nos seus pontos chave, nomeadamente
recordar os princípios fundamentais do olimpismo,
que principalmente neste época conturbada é de
retomar, tanto porque durante um ano a nossa vida
se viu vedada do desporto, tanto na vertente da sua
prática como na vertente da sua apreciação ao vivo.

Contempla assim esta carta como Princípios
fundamentais (ipsis verbis) :

1. O Olimpismo é uma filosofia de vida que exalta e
combina de forma equilibrada as qualidades do
corpo, da vontade e da mente. Aliando o desporto à
cultura e educação, o Olimpismo procura ser
criador de um estilo de vida fundado no prazer do
esforço, no valor educativo do bom exemplo, na
responsabilidade social e no respeito pelos
princípios éticos fundamentais universais.

2. O objetivo do Olimpismo é o de colocar o
desporto ao serviço do desenvolvimento
harmonioso da pessoa humana em vista de
promover uma sociedade pacífica preocupada com  

a preservação da dignidade humana.

3. O Movimento Olímpico é a acção,
concertada, organizada, universal e
permanente, de todos os indivíduos e
entidades que são inspirados pelos valores
do Olimpismo, sob a autoridade suprema do
COI. Estende-se aos cinco continentes. Atinge
o seu auge com a reunião de atletas de todo
o mundo no grande festival desportivo que
são os Jogos Olímpicos. O seu símbolo é
constituído por cinco anéis entrelaçados. 

4. A prática do desporto é um direito do
homem. Todo e qualquer indivíduo deve ter a
possibilidade de praticar desporto, sem
qualquer forma de discriminação e de acordo
com o espírito Olímpico, que requer
entendimento mútuo, com espírito de
amizade, solidariedade e fairplay. 

5. Reconhecendo que o desporto ocorre no
contexto da sociedade, as organizações
desportivas no seio do Movimento Olímpico
devem ter direitos e obrigações de
autonomia, que incluem a liberdade de
estabelecer e controlar as regras da
modalidade desportiva, determinar a 
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estrutura e governança das suas organizações,
gozar do direito a eleições livres de qualquer
influência externa e a responsabilidade de
assegurar que os princípios da boa governança são
aplicados.

6. Toda e qualquer forma de descriminação
relativamente a um país ou a uma pessoa com base
na raça, religião, política, sexo ou outra é
incompatível com a pertença ao Movimento
Olímpico.

7. Pertencer ao Movimento Olímpico exige o
respeito pela Carta Olímpica e ser dotado(a) do
reconhecimento do COI.

No que às Impugnação de Decisões do Comité
Olímpico Internacional concerne, foi definido que
nenhuma decisão adoptada por este Comité,
relacionada com uma edição dos Jogos Olímpicos, a
título de exemplo competições, suas
consequências, rankings ou resultados, poderia ser
contestada por qualquer pessoa durante um
período de três anos a contar do dia da Cerimónia
de Encerramento dos Jogos em causa.

 

Todas as decisões do Comité Olímpico
Internacional são definitivas e só a Comissão
Executiva deste Comité pode resolver todo o
litígio relativo à sua aplicação ou
interpretação, e só em certos casos é que
pode ser resolvido por arbitragem no
Tribunal Arbitral do Desporto.

Os litígios relacionados com os jogos
olímpicos terão de ser submetidos
exclusivamente ao Tribunal Arbitral do
Desporto, seguindo-se o Código de
Arbitragem em Matéria de Desporto.

Muito mais haveria por dizer, mas de certo
que oportunidades não faltarão para
analisarmos olimpicamente mais alguns
pontos desta carta fundamental dos jogos
Olímpicos.

Resta-nos aproveitar este período e desejar
que venham mais medalhas para Portugal.



10 Factos e
Curiosidades

Ana Salgado Pereira

Nesta edição especial onde os Jogos
Olímpicos são o foco, não podíamos deixar
de relembrar e de dar a conhecer  os 10
factos e curiosidades mais marcantes e que
fazem parte da história desta grande
competição.

1.O s primeiros Jogos Olímpicos aconteceram
no Século XVIII A.C. no Olimpo, Grécia.

2.Na Grécia Antiga, os atletas competiam nus
e exibiam seus físicos durante os desfiles no
estádio.

3.Inicialmente, não havia medalhas de ouro,
prata e bronze. 

4.As medalhas de ouro não são,
verdadeiramente, feitas de ouro.

5.As línguas oficiais dos Jogos são o Inglês e
Francês, complementadas pela língua oficial
do país anfitrião.

6.As mulheres participam nos Jogos
Olímpicos apenas desde 1900.
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7.O atleta etíope Abebe Bikilaum Abebe
Bikila, foi o primeiro negro a ganhar
uma medalha de ouro e tal aconteceu
nos Jogos Olímpicos de 1960, onde
correu descalço.

8.Os arcos do símbolo olímpico
representa os cinco continentes e as
suas cores foram cuidadosamente
escolhidas, pois todas as bandeiras das
nações do mundo, contêm pelo menos
uma dessas cores.

9.O metal utilizado para fazer as tochas,
nestes jogos olímpicos, foi obtido a
partir de restos de alumínio das casas
que foram construídas para as vítimas
do terramoto e tsunami de 2011 no
Japão, que atingiram principalmente as
costas das prefeituras de Fukushima e
Miyagi.

10.Estes Jogos Olímpicos são os
primeiros da história a realizar-se num
ano ímpar.
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Pierre de Coubertin
- O pai dos Jogos
Olímpicos
Modernos

Rafael Machado

Sempre que a Bandeira Olímpica é
hasteada, durante a cerimónia de
abertura dos Jogos Olímpicos, o mundo e
todos os atletas olímpicos comemoram os
ideais do fundador do Movimento
Olímpico Moderno, Pierre de Coubertin,
também conhecido pelo seu título
nobiliárquico de Barão de Coubertin.

Pierre de Coubertin, nasceu na capital
Francesa, a 1 de Janeiro de 1863, tendo,
desde jovem, adoptado os valores da
Terceira República Francesa, nomeadamente,
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, valores
estes que seguiu durante toda a sua vida.

O Barão de Coubertin, pertencendo a uma
família aristocrata francesa, tinha o seu
futuro profissional definido, encontrando-se
destinado ao exército ou então à advocacia,
porém, a sua grande paixão surgiu em
Inglaterra, durante uma partida de rugby, a
partir da qual, Pierre de Coubertin descobriu
qual seria o seu propósito no mundo
(associado ao seu amor pela Grécia Antiga) -
dar às crianças francesas algo que as
crianças britânicas tinham desde muito cedo:
desporto na educação - tornando-se, aos 25
anos, um dos grandes líderes da reforma
educacional francesa.
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Como fundamento para a reforma da
educação francesa, Pierre de Coubertin
acreditava que os jovens deviam e
precisavam de treinar os seus corpos, bem
como as suas mentes, defendendo a prática
desportiva e a actividade física nas escolas
francesas, em resultado de várias viagens
(educativas/investigação) a países como
Estados Unidos da América, Canadá ou
Inglaterra, afirmando o contributo que o
desporto, aliado à emoção e imaginação,
tem para a formação dos indivíduos.

Movido pelos seus ideais, o Barão de
Coubertin organizou, em 1889, na Exposição
Universal de Paris, o primeiro Congresso de
Educação Física e Competições Escolares do
Mundo, reunindo educadores, políticos,
aristocratas e líderes comerciais, culturais e
desportivos, de forma a ser debatida a
importância do desporto na educação e
formação dos indivíduos do futuro, tendo
também, todavia, outro objectivo,
nomeadamente, a formação de uma rede
internacional que lhe permitisse realizar o
seu maior sonho - o reviver dos Jogos
Olímpicos.

Ora, acreditando que as suas ideias em
torno do desporto e da educação serão
melhor aceites, caso ele organizasse um  

evento desportivo internacional, Pierre de
Coubertin, enquanto Secretário-Geral da
USFCP (“Unión des Sociétés Françaises des
Sports Athlétiques”) e aproveitando-se da sua
posição junto da instituição, propôs a
organização de um Congresso Internacional,
denominado “Congresso Internacional de
Paris para o estudo e propagação dos
princípios do amadorismos”, reunindo clubes,
uniões e sociedades desportivas, de forma a
ser debatida o desenvolvimento do desporto
e a sua relação com a educação, porém, o seu
principal objectivo continuava a ser o
renascer das grandes olimpíadas.

Com grande esforço e dedicação, o
ressuscitar dos Jogos Olímpicos deixara de ser
um mero sonho de Pierre Coubertin, para
passar a ser algo concreto, quando, a 23 de
Junho de 1894, no grande anfiteatro de
Sorbonne, em Paris, após a alteração da
denominação do Congresso descrito no
parágrafo anterior, para “Congresso
Internacional de Paris para o
restabelecimento do Jogos Olímpicos”,
aproximadamente duas mil pessoas, entre
elas alguns dos principais responsáveis pelo
desporto mundial, aclamaram o reviver dos
Jogos Olímpicos, ficando desde logo
determinado que as primeiras olimpíadas da
era moderna iram ser realizada em Atenas, 
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em 1896, em tributo aos “Jogos da
Antiguidade” - os últimos Jogos Olímpicos
tinham sido realizados em 393 d.C. - e, 4
anos depois, em 1900, em Paris.

Para além disto, o evento levou ainda à
criação e constituição do Comité Olímpico
Internacional (COI), que teve como 1º
Presidente Dimitrius Vikelas, empresário e
escritor grego, entre 1894 e 1896, tendo, em
1896, sido assumida a função por Pierre de
Coubertin, que se manteve no cargo até
1925, após a realização dos Jogos Olímpicos
de Verão de 1924.

Apesar de se moldar por valores como a
Liberdade, Igualdade e Fraternidade ou
defender que o desporto apresenta-se
como uma oportunidade de
aperfeiçoamento para o homem, a mulher e
a criança, o Pai dos Jogos Olímpicos
Modernos opôs-se à participação das
mulheres em eventos de atletismo de elite,
porém, a participação feminina nos Jogos
Olímpicos aumentou seis vezes, no decorrer
da sua presidência.

Para além se tornar possível o rejuvenescer
dos Jogos Olímpicos, o Barão de Coubertin
criou ainda, em 1914, a Carta Olímpica, com
o objetivo de eternizar os princípios 

fundamentais adotados pelos Comité
Olímpico Internacional, garantindo a sua
difusão independente das políticas vigentes e
futuras.

Na organização dos Jogos Olímpicos, Pierre de
Coubertin integrou desporto com cultura,
criou símbolos e encorajou cerimónias,
música e espetacularidade, mostrando que
estas experiências artísticas e culturais
ajudam a diferenciar os Jogos Olímpicos de
todos os outros eventos desportivos,
demonstrando um triunfo da diversidade e
unindo todas as nações através do desporto.

Pierre de Coubertin faleceu a 2 de Setembro
de 1937, em Genebra (Suíça), ficando para
sempre recordado como o Pai dos Jogos
Olímpicos Modernos, bem como pela defesa e
desenvolvimento da importância do desporto
e da cultura na formação e educação dos
indivíduos.
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