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País – Inglaterra 

Data – De 29 de Julho a 14 de Agosto 

Nº de atletas – 4104 

Nº de países – 59 

Nº provas desportivas – 136 em 17 modalidades 

 

Participação de Angola – Só participou a partir dos Jogos Olímpicos de 
Moscovo em 1980. 
 

Destaques: 

 

Londres teve a honra de sediar pela segunda vez os Jogos 
Olímpicos em reconhecimento pelo Comité Internacional 
Olímpico do martírio que a cidade havia sofrido durante a 
segunda grande guerra mundial, especialmente os 
bombardeamentos perpetrados pela força aérea nazi durante 

o período de 1940-41, que devastaram a capital inglesa. 



 
 
 
A segunda guerra mundial deu origem a seis anos de um 
conflito com milhões de vítimas e um custo financeiro 
incalculável. Tanto a Europa quanto a Grã-Bretanha 
estavam arrasadas economicamente, o que tornou 

extremamente difícil a tarefa de organizar os Jogos, mas ainda assim os organizadores 
conseguiram fazer um evento digno, restaurando o famoso Estádio de Wembley para 
servir como palco central dos Jogos Olímpicos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Os Jogos de Londres foram os primeiros a serem transmitidos por 
televisão para residências particulares, apesar de pouco vistos, pois 

pouquíssimas pessoas no Reino Unido tinham aparelhos residenciais. 
 
 
 

 
 
 
 
A holandesa Fanny Blankers-Koen foi o grande nome feminino dos Jogos.  
Fanny ganhou quatro medalhas de Ouro nos 100 e 200 metros nos 80 
metros barreiras e na estafeta 4x100 metros.  

A super atleta Holandesa contava trinta anos, era casada e mãe de dois filhos.  
Uma regra que na época ainda limitava a participação de mulheres em mais de três 
provas individuais, impediu-a de conquistar mais medalhas, pois era também a 
recordista mundial do salto em altura e do salto em comprimento. 
 
 
 

 
 
 
 
 Em 1938, o húngaro Karoly Takacs integrava a equipe de tiro campeã 
mundial da Hungria, quando uma granada decepou sua mão direita, a 
mão com que atirava.  

Takacs aprendeu então a atirar com a mão esquerda e nos jogos de Londres, dez anos 
depois, conquistou a medalha de ouro no Tiro, modalidade pistola-rápida. 
 
 
 



 
 Pela primeira vez foram usados os blocos de largada no chão 
para apoiar e impulsionar os pés dos corredores nas provas 
rápidas do atletismo. 

 
 


