
XXIV Olimpíada – Seul 1988 
 

 

 

 

País – Coreia do Sul 

Data –  17 de Setembro a 2 de Outubro 

Nº de atletas – 8391 

Nº de países – 160 

Nº provas desportivas – 263 de 27 modalidades 

 

Participação de Angola – 24 atletas em 4 modalidades 

 

Destaques: 

 

Ben Johnson, velocista canadiano, foi o vencedor da corrida dos 100 
metros batendo ainda o recorde mundial da distância. Todavia, viu a 
medalha e o recorde do mundo serem-lhe retirados devido a controlo 
anti-doping positivo. 



 

  

 

A Norte-americana Florence Griffitth Joyner foi a grande vencedora do 
atletismo ao conquistar três medalhas de ouro nas provas de 100 e 200 
metros e também na estafeta 4x100 metros e uma de prata na estafeta 

4x400 metros. 

 

Seul marca a estreia do Ténis de mesa como modalidade Olímpica. Nesta modalidade 
imperou o domínio da China e do País anfitrião a Coreia do Sul. 

 

O Ténis regressou enquanto modalidade Olímpica após uma ausência de 64 anos, e teve 
como vencedor masculino o tenista checoslovaco Miroslav Mecir e no quadro feminino 
a tenista da Republica Federal Alemã, Steffi Graf. 

 

 

 

  

 

Lawrence Lemieux, velejador canadiano da classe Finn, 
estava em segundo lugar rumo a uma medalha de prata na 
regata final da sua classe, quando abandonou a prova para 

ajudar um competidor que tinha caído ao mar e corria sério risco de afogamento. 
Após este acto heróico de grande humanismo Lemieux continuou a prova e terminou 
em 22º lugar, mas foi premiado pelo COI com a Medalha de honra Pierre de 
Coubertin, pelo seu espírito desportivo e humanitário. 

 

 

A nadadora Kristin Otto da Republica Democrática Alemã foi, a par do Norte-
americano Matt Biondi , as duas grandes figuras de destaque na natação. 

 



  

Kristin Otto conquistou seis medalhas de ouro em 
Seul (5 e 100 metros livres, 100 metros mariposa, 
100 metros costas, e nas estafetas 4x100metros 
livres e 4x100 estilos). 

 

 

 

O Norte-americano Matt Biondi conquistou o ouro por cinco 
vezes (50 e 100 metros livres, e nas estafetas 4x100 e 4x200 
livres e 4x100 estilos.) 

 

 

 

 


