
X Olimpíada – Los Angeles 1932 

 
 

País – Estados Unidos da América 

Data – De 30 de Julho a 14 de Agosto 

Nº de atletas – 1332 

Nº de países – 37 

Nº provas desportivas – 116 em 14 modalidades 

 

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

Destaques: 

 
 
 
Os jogos de Los Angeles foram pautados por uma serie de 
inovações tecnológicas e estruturais que beneficiaram em 
muito os jogos Olímpicos. 
Em Los Angeles foi construída de origem a primeira vila 

olímpica da história, composta por setecentas moradias dispostas nos terrenos 
adjacentes ao monumental estádio Memorial Colyseum, e onde eram oferecidos também 
os serviços de hospitais, corpo de bombeiros, refeitórios diversos, correios, ginásios 
para treinos, lavandarias, etc… 



Os organizadores também introduziram nestes Jogos os mais modernos serviços de 
cronometragem e fotografia electrónica de chegada, construíram a mais espectacular e 
veloz pista de atletismo do mundo, feita com turfa esmagada, e criaram um processo 
rápido e profissional de divulgação de resultados para a imprensa, além de transmissão 
simultânea de toda a competição por duas estações de rádio. 
E o mais importante: compactaram todos os eventos no prazo de duas semanas, sem 
interrupção, que a partir dessa data será o modelo de competição dos jogos Olímpicos. 
 
 
 

 
 
 
A texana Mildred "Babe" Didrikson, de 18 anos, foi a grande musa dos 
Jogos de Los Angeles, ao conquistar três medalhas de Ouro no atletismo 
(80 metros barreiras, lançamento do dardo, salto em altura). 
 Atleta polivalente de grande talento, após os jogos “Babe” tornou-se 

uma grande campeã em vários desportos tal como o golfe, ténis e basquetebol, onde 
competiu quase até os quarenta anos de idade.  
Nos anos 50, foi eleita a maior atleta americana da primeira metade do século pela 
imprensa desportiva. 
 
 
 
 

 
 
 
Num facto único na história olímpica, o campeão dos 
3.000m obstáculos, o finlandês Volmari Iso-Hollo e os 
seus adversários, foram obrigados a dar mais uma volta 
no estádio para cruzar a linha da meta, devido ao erro 

do juiz da prova responsável pela contagem de voltas na corrida, obrigando assim os 
atletas a correr mais 400 metros transformando a prova em 3.400 metros obstáculos. 
 
 

 
 
 
 
O nadador japonês Kusuo Kitamura tornou-se o mais novo atleta até hoje a 
conquistar uma medalha de ouro numa prova individual de qualquer 
desporto nos Jogos Olímpicos, ao vencer os 1.500 metros livres com 14 
anos de idade. 


