
VIII Olimpíada – Paris 1924 

 
 

País – França 

Data – De 4 de Maio a 27 de Julho 

Nº de atletas – 3089 

Nº de países – 44 

Nº provas desportivas – 126 em 17 modalidades 

 

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

Destaques: 

 

Levando em linha de conta o fracasso que foram os 
primeiros jogos de Paris em 1900, desta vez a comissão 
organizadora dos jogos de 1924 preparou um sumptuoso 
e moderno complexo olímpico para hospedar os diversos 
desportos, em particular o confortável e moderno Estádio 

Olímpico de Colombes (Yves-du-Manoir), com capacidade para 60.000 pessoas. 

Foi também a primeira vez que os atletas se instalaram numa pequena vila olímpica, 
formada de várias pequenas casas de madeira. 



Estes jogos foram ainda os primeiros a contar com uma verdadeira piscina Olímpica, 
construída em Tourelles, na Porte des Lilas. A piscina tinha 50 metros de comprimento, 
plataformas de partida e cordas com flutuadores de cortiça a dividir as pistas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foi nesta edição dos Jogos que pela primeira vez foi usado o 
lema olímpico Citius, Altius, Fortius, (mais rápido, mais alto, 
mais forte), criado por um monge francês, Frei Henri Didon, 

amigo do Barão Pierre de Courbertin. 
Pela primeira vez a bandeira Olímpica, a do país anfitrião e a do próximo país a receber 
os Jogos, foram hasteadas lado a lado na cerimónia de encerramento. 
 
 
 

 
 
 
A prova de atletismo dos 100 metros foi ganha pelo inglês, Harold 
Abrahams, pondo fim a uma longa invencibilidade norte-americana na 
mais popular das provas do atletismo. A história desta prova e do seu 
campeão foi levada aos cinemas em 1981 no filme Chariots of Fire 

(Momentos de Glória em Português) conquistando quatro Óscares, entre eles o de 
melhor filme, e transformou a música tema, do grego Vangelis, no hino de todos os 
corredores do mundo. 
 
 

 
 
 
Paavo Nurmi, o fantástico corredor finlandês conhecido como Homem-
Relógio, por ter o costume de correr com um relógio na mão controlando o 
tempo de cada uma das suas voltas, foi a grande figura desportiva desta 
edição dos jogos, ao conquistar cinco medalhas de ouro no atletismo (1.500 

e 5.000 metros em pista, 5.000 metros corta-mato, 8.000 metros corta-mato e 3.000 
pista por equipas) Nurmi conseguiu a façanha de vencer os 1500 metros e os 5000 
metros no mesmo dia, com 55 minutos de diferença entre as provas. A brigada 
finlandesa liderada por ele, que contava ainda, entre outros, com seu grande rival na 
modalidade Ville Ritola e também com Albin Stenroos, ganhou a medalha de Ouro em 
todas as provas de corrida de meio fundo e fundo, dos 1500m à maratona. Esta selecção 
viria a ficar conhecida para a Historia como “ Os Finlandeses Voadores”. 
Paavo Nurmi que participou em três edições dos jogos Olímpicos onde ganhou 9 
medalhas de Ouro, foi sem duvida um dos melhores atletas de sempre da história do 
desporto mundial. 
 



 
 
 O jovem estudante norte-americano Johnny Weissmuller, com 20 anos de 
idade, conquistou duas medalhas de Ouro na natação. Anos depois, iria 
tornar-se um dos maiores astros de cinema do mundo e ícone de uma 

geração, ao desempenhar o papel de Tarzan em doze filmes de Hollywood. 


