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1
MAR

A cidade de Viseu acolheu no dia 1 de

março o Torneio de Polybat "Jogos

Santa Casa".

Teve como associações presentes: a

Invictus Viseu, Centro de Apoio a

Deficientes de Santo Estêvão,

Misericórdia de Tarouca e a Ass.

Espanedo.



1
MAR

A nossa Associação teve assim a sua

primeira estreia na modalidade,

conquistando os 4 primeiros lugares.

O torneio foi organizado pela FPDD em

parceria com a ESEV e a Invictus

Viseu.



17
MAR

O atleta da Invictus Viseu, Daniel

Figueiredo, participou na prova da Mini

Maratona Vodafone. Esta foi uma prova

integrada na EDP Meia Maratona de

Lisboa que partilhou a partida na Ponte

25 de Abril.

Com esta participação, o atleta teve a

sua primeira experiência fora do Distrito

de Viseu.



28
MAR

A Universidade de Trás-os-Montes e

Alto Douro (UTAD), acolheu o Dia

Paralímpico, em parceria com a

Federação Académica do Desporto

Universitário (FADU) e a Associação

Académica da UTAD (AAUTAD).

O atleta Mário Trindade esteve

presente na iniciativa, partilhando a sua

história de vida e percurso desportivo.



O Desporto, independentemente do seu âmbito e contexto de

prática é, hoje, transversal a todos os sectores sociais sendo

inclusive assumido por muitos como o espelho da sociedade.

Através dele é possível denotar que vivemos num tempo de

incerteza paradigmática, onde transparece que as más práticas são

as que mais são valorizadas e merecem maior destaque,

evidenciando alguma desorientação instituída dos princípios e

normas. Atrevemo-nos, quase a dizer da existência de um certo

relativismo do que é bom, do que é Belo no desporto.

Coloca-te no lugar do Outro, Ética e 
Valores no Desporto



Assim, é importante a necessidade de enaltecer os bons exemplos

e enrobustecer os valores ímpares da prática desportiva.

Efetivamente, a prática desportiva em si mesma encoraja os

praticantes e atletas a adoção de condutas de tolerância, de

inclusão, de equidade, de respeito, de superação e de honestidade

na busca do valor supremo do Bem. Neste sentido, cabe a cada um

de nós, enquanto agentes socializadores e formadores de outros,

assumir a promoção destes valores e princípios na sociedade e

particularmente no desporto.

Coloca-te no lugar do Outro, Ética e 
Valores no Desporto



Com efeito, na vida como no desporto, a maioria dos nossos

comportamentos e atitudes são apreendidas de outros, copiadas de

outros, e igualmente são passíveis de serem imitadas e

apreendidas pelos demais nos seus diversos contextos. Deste

modo, o exemplo é uma ferramenta potentíssima no incutir de

valores, para formar atitudes e consolidar princípios, assim como,

indiretamente, nos corresponsabiliza a sermos cada vez mais

éticos.

Coloca-te no lugar do Outro, Ética e 
Valores no Desporto



O potencial de ser ético e virtuoso na vida e no desporto está em

cada um de nós. Nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes

e na transformação do nosso carácter em prol do outro, do próximo,

na consecução do bem comum. Assim, quantos de nós ao ver um

idoso em dificuldades não saberia agir em conformidade? Quem

ousaria não ajudar uma criança perdida num parque? Teríamos

coragem de não auxiliar uma pessoa com incapacidade a

ultrapassar uma barreira? Quem nunca sentiu a sensação de bem-

estar proporcionada após a realização de um ato de ajuda ao

próximo, de correção de uma injustiça?

Coloca-te no lugar do Outro, Ética e 
Valores no Desporto



Por isso, o agir com Ética é uma exigência do dia-a-dia, é uma

inevitabilidade do quotidiano.

De igual modo, vale a pena refletir o que aconteceria aos nossos

entes queridos, aos nossos mais próximos, aos nossos amigos, à

nossa comunidade ou sociedade se todos pensassem e agissem do

mesmo modo que nós?

Pergunta-te a ti mesmo se gostarias que os teus mais próximos

fossem mentirosos, trapaceiros, egoístas, violentos, incorretos…

Pois!

Coloca-te no lugar do Outro, Ética e 
Valores no Desporto



Não custa muito ser e agir com ética, “basta colocarmo-nos no lugar

do outro”, basta dizer a nós mesmo “não faças aos outros aquilo

que não gostarias que te fizessem a ti”.

Não era em vão que Nelson Mandela afirmava que o desporto "tem

o poder de mudar o mundo", "o poder de inspirar" e "o poder de unir

as pessoas". A ética e a moral desportiva, tal como a prática

desportiva, não se impõem, elas emergem da própria, do exercício

crítico e reflexivo que cada um faz da moral veiculadas das normas,

dos valores e simbolismo das condutas e atitudes de cada

praticante.

Coloca-te no lugar do Outro, Ética e 
Valores no Desporto



Parafraseando Antonino Pereira, “dentro de cada um de nós há um

projeto de vida e de homem à espera de ser revelado e realizado”.

Nem todos podem ser campeões, mas todos podemos demonstrar,

transmitir ou simplesmente dar o melhor de nós e assim poder fazer

os outros melhores, e em última instância, sermos melhores

pessoas.

Em suma, todo o praticante, desportista, com deficiência ou não e,

especificamente aqueles de alto rendimento, devem assumir uma

postura de responsabilidade e integridade perante os outros e

Coloca-te no lugar do Outro, Ética e 
Valores no Desporto



particularmente pela sociedade e configurar-se um exemplo ímpar a

seguir por todos.

Concomitantemente, é necessário sensibilizar os diferentes agentes

desportivos para a importância da educação, para os valores da

ética e da moral desportiva como um meio catalisador da

persecução de uma sociedade mais justa, inclusiva e equitativa.

Uma vez que, os princípios e valores pelos quais orientamos as

nossas boas ações devem ser universais.

Coloca-te no lugar do Outro, Ética e 
Valores no Desporto
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Coloca-te no lugar do Outro, Ética e 
Valores no Desporto
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