
Lo Museu Olímpico a partir
do Parque Olímpico
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Após uma renovação integral (fim de 2013), o Museu oferece 
uma área de exposição superior a 3.000 m2 e as inovações 
tecnológicas mais recentes. A nova cenografia reflete a 
riqueza e a diversidade do Espírito Olímpico. Este Museu 
não alberga apenas uma coleção. Alberga acima de tudo 
uma ideia: o Espírito Olímpico. O dDesporto, a história, a 
cultura, o design, a sociologia e a tecnologia fazem parte 
das temáticas abordadas. 

A exposição permanente
3,000m2 de exposição permanente
1,500 objetos
5,000 fotografias
7 horas de vídeo
150 dispositivos audiovisuais

O PARQUE
8,000m2 de Parque
97 degraus
Mais de 40 obras de arte 
e instalações desportivas

OS VISITANTES
290,000 visitantes em 2018
2/3 de visitantes estrangeiros dos 
quais 1/4 com menos de 16 anos
25,000 crianças em grupos escolares todos os anos

Começa num parque com 8.000 m2, um espaço verde 
entre o lago e a cidade, repleto de esculturas em 
homenagem ao mundo do desporto e que se estende à 
exposição permanente, repartido em 3 níveis que 
revisitam cada uma das dimensões do Espírito Olímpico.

O MUNDO OLÍMPICO (nível 1)
O visitante descobre a origem dos Jogos em Olímpia, a 
visão de Pierre de Coubertin, a história do Movimento 
olímpico num ecrã histórico interativo, a coleção de 
tochas, os desafios criativos das cidades-sede e as 
cerimónias de abertura.

OS JOGOS OLÍMPICOS (nível 0) 
O público fica imerso nos feitos e proezas dos atletas graças 
aos seus equipamentos expostos sem vitrinas. 
Revela a vida dos campeões e partilha as suas emoções 
graças a um espetáculo audiovisual a 180°.

O ESPÍRITO OLÍMPICO (nível -1)
O mundo olímpico reflete uma filosofia de vida, transmitida 
pelos atletas antes, durante e após os Jogos.
É um convite para entrar na aldeia olímpica e ficar a 
conhecer os preparativos para as diferentes modalidades e 
confirmar a constante procura da excelência por parte dos 
atletas. A visita termina com a exposição das medalhas dos 
Jogos de 1896 até aos nossos dias.

Café TOM (nível 2)
O melhor local do Museu para apreciar a vista excecional 
sobre o lago Léman e os Alpes degustando os pratos 
concebidos pelo Chefe Pascal Beaud’huin, cujos nomes 
foram inspirados no vocabulário olímpico.
tomcafe@olympic.org

TOM Shop (nível 0)
Uma loja para levar consigo um pedaço do sonho olímpico. 
shop_museum@olympic.org

A pista de atletismo de 100 metros na qual 
poderão competir com Usain Bolt. 

As 50 tochas, o local preferido 
dos visitantes. 
 
A primeira bandeira olímpica 
datada de 1913.
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SABIA QUE?TOM = The Olympic Museum

https://www.olympic.org/museum/visit/tom-cafe
mailto:tomcafe%40olympic.org?subject=
https://www.olympic.org/museum/visit/tom-shop
mailto:shop%40olympic.org?subject=
mailto:shop_museum%40olympic.org?subject=
https://www.olympic.org/museum/explore/press/video-library/the-flame-is-yours


ENDEREÇO
o Museu Olímpico
Quai d’Ouchy 1,
1006 Lausanne, Suíça
+41 21 621 65 11

HORÁRIOS
De 01/05 a 14/10 todos os dias das 09:00 às 18:00 
De 15/10 a 30/04 das 10:00 às 18:00,
encerrado às segundas-feiras, exceto segundas-feiras de 
Páscoa ou eventos especiais.
Encerrado a 25 de dezembro e a 1 de janeiro.

IMAGENS
Album Flickr
Para pedidos de imagens mais específicos, queira 
contactar: nadia.valentin@olympic.org

Em 2014, o TOM conquistou 2 prestigiados prémios: o 
Grande Prémio AVICOM no FIAMP pela exibição das suas 
coleções e a utilização inovadora das novas tecnologias de 
imagem e som, e o primeiro prémio na categoria «User 
Experience» no Melhor da Web para os tablets TOM 
Schools destinados aos alunos.

O TOM Schools, um projeto educativo global, permite aos 
professores relacionar os valores do Espírito Olímpico com 
o programa escolar.

Novidades a partir de 2018!
Visita da exposição permanente com tablets para uma 
aprendizagem ativa, em pequenos grupos e com toda a 
autonomia. Recursos documentais gratuitos na página web 
do Museu.

ACOMPANHAR A ATIVIDADE DO MUSEU
 olympic.org/musee 
 blog-tom.com
 facebook.com/theolympicmuseum
 twitter.com/olympicmuseum
 instagram.com/olympicmuseum
 bit.ly/TOM_Youtube

CONTATOS
Nadia Valentin 
Coordenadora RP & Media 
nadia.valentin@olympic.org 
Tel.: +41 (0)21 621 66 71

WE ARE OLYMPIANS, AND YOU?
De 13 de abril de 2019 a 15 de março de 2020 
Programa gratuito

Através dos relatos e testemunhos de atletas, os visitantes 
descobrem como o espírito olímpico se foi materializando 
ao longo do tempo! A exposição propõe uma exploração 
de determinados comportamentos e situações que 
permitem ilustrar os valores olímpicos. Ao longo de todo o 
percurso, é possível perceber como é que o espírito 
desportivo pode contribuir consideravelmente para o 
desenvolvimento das competências para a vida num 
ambiente interativo e dinâmico!
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