I Olimpíadas – Atenas 1896

País – Grécia
Data – De 6 a 15 de Abril
Nº de atletas – 241
Nº de países – 14
Nº provas desportivas – 43 em 9 modalidades

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

Destaques:
Jogos Olímpicos de Verão de 1896, oficialmente conhecidos como Jogos da I
Olimpíada, foram os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, realizados em Atenas
capital da Grécia, e berço dos Jogos da Antiguidade.

O evento realizou-se graças ao empenho visionário do francês Pierre de Frédy, o Barão
de Coubertin, principal ideólogo do renascimento dos Jogos existentes na Grécia
Antiga, mentor do movimento olímpico e fundador do Comité Internacional Olímpico.

Os jogos que contaram apenas com a participação de atletas do
sexo masculino uma vez que segundo determinação do Comité
Internacional Olímpico, as mulheres estavam proibidas de
participar no evento, tiveram como principal palco o estádio Panathinaiko uma
maravilha arquitectónica todo construído em mármore.

A prova de maior destaque foi a maratona, realizada pela primeira vez
numa competição internacional. Spiridon Louis, um carregador de água
até então desconhecido, ganhou a prova tornando-se o único campeão
grego do atletismo e um herói nacional.

As competições de natação foram realizadas em mar aberto, porque os organizadores
recusaram-se a gastar dinheiro para construir uma piscina para os jogos.
Cerca de vinte mil espectadores reuniram-se na Baía de Zea, ao longo da costa do
Pireu, para assistir às provas.
A água da baía estava gelada, e os competidores sofreram durante as suas provas. Foram
realizadas três provas: (100, 500 e 1200 metros livres).

Só eram atribuídas medalhas ao primeiro e segundo
classificados de cada competição. Era atribuída
uma medalha de prata e um ramo de Oliveira ao
vencedor e uma medalha de bronze com um ramo de Loureiro era atribuído ao segundo
classificado.

