
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
43 esculturas
5 dispositivos audiovisuais 

VISITANTES
300’000 visitantes em 2015 
2/3 de visitantes estrangeiros dos  
quais 1/4 com idade inferior a 16 anos
20’000 crianças em grupos escolares todos os anos

Após uma renovação completa (no final de 2013), o 
Museu oferece uma exposição com mais de 3000 
m2 e as mais recentes inovações tecnológicas. A 
nova cenografia reflete a riqueza e a diversidade do 
Olimpismo. Este não é um Museu de uma coleção. 
É um Museu de uma ideia: o Olimpismo. Esporte, 
história, cultura, design, sociologia e tecnologia 
fazem parte das temáticas abordadas.

Começa num em um Parque de 8000 m2, decora-
do com esculturas em homenagem ao mundo do 
desporto esporte e segue na exposição permanente, 
dividida em 3 níveis que revisitam cada uma das 
dimensões do Olimpismo.

O MUNDO OLÍMPICO (nível 1)
O visitante descobre a origem dos Jogos em Olím-
pia, a visão de Pierre de Coubertin, a história do 
Movimento Olímpico em um contexto interativo, a 
coleção de tochas, os desafios criativos das cidades 
anfitriãs e as cerimônias de abertura. 

OS JOGOS OLÍMPICOS (nível 0)
O público mergulha nos feitos e proezas dos atletas 
graças aos equipamentos expostos sem vitrine. É 
possível conhecer a vida dos campeões e sentir suas 
emoções graças a um espetáculo audiovisual em 180°.

O ESPÍRITO OLÍMPICO (nível -1)
Convite para o coração da Vila Olímpica para des-
cobrir a preparação para as diferentes disciplinas. A 
visita termina com entrevistas filmadas de atletas e 
as 59 medalhas dos Jogos de 1896 até ao momento 
presente.

TOM Café (nível 2)
Melhor local do Museu para desfrutar da vista ex-
cepcional, enquanto saboreia os pratos elaborados 
pelo Chef Pascal Beaud’huin, com nomes que foram 
buscar inspiração no vocabulário olímpico.  
tomcafe@olympic.org

TOM Shop (nível 0)
Uma loja para que se possa levar para casa uma 
parte do sonho olímpico.  shop@olympic.org

A pista de atletismo de 100 metros, que 
permite a comparação com Usain Bolt.

Os armários com nomes e cores de 216 
medalhistas. 

A primeira bandeira olímpica, que data 
de 1913.

NÃO  
PERCA!

LO Museu Olímpico a partir do 
Parque Olímpico ©CIO

SABIA QUE…?

TOM = The Olympic 

Museum

http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/tom-cafe
mailto:tomcafe%40olympic.org?subject=
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/boutique-tom
mailto:shop%40olympic.org?subject=


ENDEREÇO
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1,
1006 Lausanne, Suíça
+41 21 621 65 11

SEGUIR O MUSEU
Site: Olympic.org/fr/musee 
Facebook: facebook.com/theolympicmuseum
Twitter em francês: twitter.com/museeolympique
Twitter em inglês: twitter.com/olympicmuseum

IMAGENS
Álbum Flickr
Para solicitar imagens mais específicas, deve contactar: 
images@olympic.org 

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, fechado às se-
gundas, exceto a segunda-feira da Páscoa ou even-
tos especiais.
Fechado nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.

CONTATOS 
GESTORA DE PROJETOS DO MUSEU OLÍMPICO  
Claire Sanjuan
claire.sanjuan@olympic.org
Telefone:  : +41 (0)21 621 66 58
Celular:  +41 (0)79 465 94 25 

Agência de Imprensa Internacional, AGENDA
Pascale Bousquet
pbousquet@agendacom.com
Telefone: +33 (0)1 49 95 08 06
Celular:  +33 (0)6 60 44 79 05

RUMO AO RIO 
De 10 de fevereiro a 25 de setembro de 2016
Por ocasião dos Jogos da XXXI Olimpíada, o Museu se 
enfeita durante 6 meses com as cores do Rio de janei-
ro e adota o espírito brasileiro. Exposições e anima-
ções prestam homenagem à diversidade, à exuberân-
cia e à energia da cultura brasileira.

Em 2014, a TOM ganhou 2 prêmios de prestígio: o 
Grande Prêmio AVICOM no FIAMP pela valoriza-
ção das suas coleções e a utilização inovadora das 
novas tecnologias da imagem e do som, e o Primeiro 
Prêmio na categoria “User Experience“ no Melhor 
da Web para os tablets TOM Schools destinados aos 
professores. 

Rio 2016, prepa-
ração dos Jogos 
Olímpicos com a 
mascote Vinicius 

© 2015 CIO / 
FERRO, Alex

OS ESTÁDIOS 
De 13 de outubro de 2016 a 7 de maio de 2017
Esta exposição conta a história completa dos es-
tádios, da Grécia Antiga aos estádios olímpicos do 
século XXI. A exposição tem ênfase no aspecto do 
desenvolvimento sustentável desses teatros da cultura 
olímpica e emblemas dos Jogos.

Pequim 2008 – Estádio Nacional © 
2008  CIO / KISHIMOTO, Tsutomu

WHO SHOT SPORTS 
De 25 de maio a 21 de novembro de 2017
As fotografias mais bonitas do esporte. Uma exposi-
ção dedicada à arte da fotografia, às emoções e aos 
instantâneos.

FESTIVAL PYEONGCHANG 
De 14 de dezembro de 2017 a 17 de abril de 2018
Exposições e eventos por ocasião dos Jogos Olím-
picos de Inverno de PyeongChang, para descobrir o 
melhor da cultura coreana.

O TOM Schools, projeto educativo global, permite que 
os professores se sirvam dos valores do Olimpismo 
para enriquecerem seus programas. No local, podem 
optar por um TOM Coach que acompanha os alunos 
e em um percurso adequado à idade de cada um. Há 
recursos documentais gratuitos no site do Museu. 

http://www.olympic.org/fr/musee
https://www.facebook.com/theolympicmuseum/%3Fref%3Dbookmarks
https://twitter.com/museeolympique
https://twitter.com/olympicmuseum
https://www.flickr.com/photos/127066117@N02/albums
mailto:images%40olympic.org?subject=
mailto:claire.sanjuan%40olympic.org?subject=
mailto:pbousquet%40agendacom.com?subject=
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires

