
Curiosidades Olímpicas 

- O palco da Primeira Olimpíada da Era Moderna, realizada em Atenas em 1896, foi o Estádio 
Panathenaic. A base do estádio era composta por uma estrutura de mármore, feita no século IV 
a.C. 

- Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, os atletas da delegação da Grécia são os 
primeiros a desfilarem. Logo após vem os atletas do país sede e na sequência os dos outros 
países em ordem alfabética. 

- O lema das Olimpíadas, “Citius, Altius, Fortius”, foi criado pelo francês Henri Didon para os 
jogos de Paris (1900). O lema, que traduzido significa “mais rápido, mais alto, mais forte” é usado 
até a atualidade. 

- A famosa frase “O importante não é vencer, é participar” é de autoria de um bispo da 
Pensilvânia (EUA) e foi pronunciada num discurso para os atletas, antes das Olimpíadas de 
Londres (1908). 

- A famosa bandeira olímpica, com cinco arcos representando os continentes, foi elaborada por 
Pierre de Coubertin, em 1913. 

- Em 1916, não foram realizados os Jogos Olímpicos de Berlim em função da Primeira Guerra 
Mundial. 

- Nas primeiras Olimpíadas da Era Moderna, no começo do século XX, todas as medalhas eram 
entregues aos atletas na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. 

- Várias modalidades curiosas já fizeram parte das Olimpíadas: Doze Horas de Ciclismo (1896), 
Levantamento de peso com apenas uma mão (1896 a 1904), Cabo de Guerra (1900 a 1920), Tiro 
ao Pombo (1920) e Voo Livre de Planador (1936), Jogo da Palma (1908), Motonáutica (1908) e 
arremesso de dardo e disco com as duas mãos (1912). 

- Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio (1964), um judoca japonês cometeu suicídio após ser 
derrotado numa luta. 

- Nas Olimpíadas de Estocolmo (Suécia), em 1912, um maratonista português desmaiou durante 
uma prova e morreu no dia seguinte no hospital. Foi apontada insolação como causa da morte.  

- O sueco Oscar Swahn foi o atleta mais velho a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos. 
Com 72 anos, ele ganhou medalha de prata na competição de tiro durante as Olimpíadas da 
Antuérpia (Bélgica), em 1920. 

- O atleta que mais ganhou medalhas olímpicas foi o nadador norte-americano Michael Phelps. 
Nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004) e Pequim (2008) ele ganhou, no total, 16 medalhas. Nas 
Olimpíadas de Londres, o nadador conquistou mais seis medalhas (sendo quatro de ouro e duas 
de prata), totalizando 22 medalhas olímpicas. 

- Os atletas que demonstram espírito olímpico durante os jogos são premiados pelo COI (Comitê 
Olímpico Internacional) com a medalha Pierre de Coubertin. 



- Os Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964 foram os primeiros a serem transmitidos via satélite pela 
televisão. 

- O país que mais conquistou medalhas na história das Olimpíadas foram os Estados Unidos. Até 
os Jogos Olímpicos de Londres (2012), os norte-americanos ganharam 2399 medalhas olímpicas 
(974 de ouro, 758 de prata e 667 de bronze). 

- As Olimpíadas de Londres de 1948 foram as primeiras a serem transmitidas pela TV para 
residências particulares. 

- O único país-sede que não ganhou medalha olímpica em sua própria Olimpíada foi o Canadá. O 
resultado inédito e negativo foi obtido nos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976. 

- Durante toda a história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna (até 2012), 144 países já ganharam 
medalhas. 

 - A bandeira olímpica simboliza a paz mundial. Seus cinco aros entrelaçados representam a união 
entre os cinco continentes. Com as cinco cores é possível compor todas as bandeiras do mundo, 
e cada cor representa um continente (azul = Europa; amarela = Ásia; preta = África; verde = 
Oceania; e vermelha = América). 

  – O revezamento que leva a tocha olímpica de Atenas até a sede dos jogos foi ideia do alemão 
Theodore Lewald, membro do Comitê Olímpico Internacional, em 1936. Na antiga Olímpia, um 
fogo permanente queimava diante de Héstia, a deusa do coração e da chama sagrada. O fogo 
tinha significado divino. 

  – O corredor Emil Zatopek, eleito o esportista tcheco do século XX, quebrou 18 recordes 
mundiais durante sua carreira. Ele era chamado de “Locomotiva Humana” pela constância de 
suas passadas. Tornou-se uma lenda olímpica, pois foi o único atleta de longa distância a 
conquistar três medalhas de ouro numa única Olimpíada. 

– Adhemar Ferreira da Silva foi o primeiro bicampeão olímpico brasileiro, ganhando as provas de 
salto triplo em Helsinque (1952) e Melbourne (1956). Ao longo dos 12 anos de carreira, quebrou 
sete vezes os recordes do salto triplo, sendo sua melhor marca a de 16,56 m, no Pan-Americano 
do México em 1955. 

– Nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, o corredor brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima liderava 
com folga a maratona, quando um irlandês vestido com roupas típicas invadiu a pista e o 
arrastou para fora do percurso. O atleta conseguiu se libertar, mas acabou a prova em terceiro. 

– Em 1896, os primeiros nove esportes foram: atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, natação, 
tênis, luta, levantamento de peso e tiro. As provas de natação nas Olimpíadas de Atenas foram 
realizadas nas águas da baía de Zea. A temperatura da água durante as provas nunca ultrapassou 
os 13 graus. 

 

 



Curiosidades no Rio de Janeiro em 2016 

1. MEDALHAS 

Serão distribuídas 306 medalhas no total. 

 

2. NOVOS ESPORTES 

A Olimpíada de 2016 terá 42 modalidades de esporte em disputa. As novidades foram a inclusão 
do rugby e do golfe. 

 

3. CUSTO  

O orçamento dos jogos custou a bagatela de R$37,6 bilhões de reais. 

4. QUEIMANDO A LARGADA 

O torneio de futebol começa antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Além disso, os 

jogos não vão acontecer somente no Rio de Janeiro. Mais quatro cidades diferentes vão ser palco 
das partidas: São Paulo, Salvador, Manaus e Belo Horizonte. 

5. PESSOAS 

Ao todo, são 10.900 atletas de 204 países que virão para o Brasil disputar medalhas. 

 



6. TOCHA 

A tocha olímpica passa pelas mãos de 10 mil carregadores durante um revezamento que leva 100 

dias e percorre os 27 estados do Brasil. 

7. VILA OLÍMPICA 

A vila é composta por 31 prédios residenciais, divididos em sete condomínios em apartamentos 
de dois a quatro quartos. 

8. META 

O objetivo traçado pelo Comitê Olímpico Brasileiro é o 10º lugar. Para isso, estima-se que os 

atletas do país devam subir ao pódio pelo menos 30 vezes. 

9. AUDIÊNCIA 

A última cerimônia de abertura, na Olimpíada de Londres, alcançou a audiência global de 900 
milhões de pessoas. Será que vamos bater este número? 

10. INGRESSOS 

No total serão comercializados 7,5 milhões de ingressos, divididos em quatro categorias 

diferentes. O ingresso mais barato custa R$ 40,00 e o mais caro sai por R$ 4.600,00. 
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