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País – Republica Federal da Alemanha (RFA) 

Data – de 26 de Agosto a 11 de Setembro 

Nº de atletas – 7170 

Nº de países – 121 

Nº provas desportivas – 195 em 23 modalidades 

 

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

 

Destaques: 

Os jogos de Munique tinham como égide a celebração da PAZ, mas infelizmente ficam 
marcados pelo mais grave e sangrento atentado que aconteceu na história dos jogos, 
ficou conhecido como “Massacre de Munique”. 

Na madrugada do dia 5 de Setembro um grupo de cinco elementos pertencentes ao 
grupo extremista Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica matando de imediato dois 



membros da missão de Israel e fizeram mais nove reféns da mesma equipa. Nos 
momentos de tensão máxima em que durava o sequestro os jogos foram imediatamente 
suspensos, infelizmente o desfecho dramático deu-se com a morte dos nove reféns 
Israelitas. 
Com todas as bandeiras dos países participantes a meia haste e uma missa no estádio 
olímpico em honra das vítimas, após 34 horas de interrupção os Jogos reiniciaram, após 
a insistência e a célebre frase do presidente do Comité Internacional Olímpico (C.I.O.), 
Avery Brundage: “Os Jogos devem continuar!” 
 
 
 

 
 
 
 
Em termos desportivos o nome principal dos jogos de 
Munique foi sem duvida Mark Spitz, nadador Norte-
americano que nesta edição dos jogos fez o feito de não só 

vencer sete provas de natação, conquistando obviamente sete medalhas de Ouro como 
também bater o recorde Mundial de todas elas, algo sem paralelo na historia das 
olimpíadas e no desporto em geral. 
Medalhas de Ouro: 100 e 200 metros livres; 100 e 200 metros mariposa; e nas estafetas 
4x100 metros estilos; 4x100metros livres e 4x200metros livres. 
Spitz tornou-se numa lenda da natação e uma das maiores figuras de sempre do desporto  
mundial. 
 
 
 

 
 
 
No Basquetebol, os Estados Unidos da América eram campeões 
Olímpicos desde os jogos de Berlim em 1936, mas nesta edição dos 
jogos viram escapar a medalha de Ouro numa final tensa contra a União 
Soviética, que acabaria por ganhar o jogo por 51 / 50 com um cesto no 
ultimo segundo do tempo de jogo. 

Os Estados Unidos reclamaram que o cesto soviético seria inválido pois acontecera após 
o tempo regulamentar, todavia os juízes consideraram o cesto como válido e atribuíram 
a vitória á selecção de Leste. 
Em consequência desta decisão a selecção Norte Americana recusou-se a receber as 
medalhas de Prata, que até hoje permanecem guardadas num cofre na sede do C.I.O. na 
Suíça. 
 
 
 
 
 
 
 


