
 

 

História das olimpíadas 
 
 

 
 

As olimpíadas foram criadas na Grécia antiga por volta de 2.500 
a.C. durante as olimpíadas os reis faziam uma espécie de trégua, 
para que todos pudessem participar dos jogos olímpicos. 

A primeira cidade que sediou os jogos olímpicos da era moderna 

foi Atenas em abril de 1896, com a participação de 241 atletas e 14 

países. Desde então os jogos começaram a ser praticados de 

quatro em quatro anos, porém nos anos de 1914, 1918, 1939 e 

1945 não ocorreram, pois estava ocorrendo a primeira e segunda 

guerra mundial. 

Em 1948 os hinos nacionais de cada país passaram a ser cantado 

antes dos jogos já em 1964 os jogos olímpicos passaram a ser 

transmitidos pela televisão.



 
              Imagens dos primeiros jogos olímpicos em Atenas 

 

      BANDEIRA 
 

 
Em 1913 é criada a bandeira olímpica pelo 
Barão de Coubertin. Alias as olimpiadas da era 
moderna também foi criada pelo mesmo, em 
1896 aconteceu os primeiros jogos, porém 
Coubertin não via com bons olhos a participação 
de mulheres nas olimpiadas, e nem de esportes 
coletivos.  
O Rio de Janeiro se candidatou para ser sede 
dos jogos olímpicos e paraolímpicos em sete de 
setembro de 2007 por meio do envio de cartas 
de intenção ao comitê olímpico internacional, 
assim como vários outros países fizeram. 
Anunciada então oficialmente como candidata 
dos jogos em junho de 2008. Com o Rio também 
passaram para primeira fase Chicago, Tóquio e 
Madrid, então em 2 de outubro de 2009 em 
Copenhague (Dinamarca) foi anunciado que o 
Rio de Janeiro iria ser sede dos jogos olímpicos. 

 
 

 
         O lançamento da moeda mais conhecidas como moeda da 

bandeira foi autorizada em 10 de agosto de 2012, que homenageia 
a entrega da bandeira olímpica para o Rio de Janeiro durante o 
encerramento dos jogos de Londres em 2012. 



 

 

 

 

É a partir da bandeira que se dá o inicio dos jogos olimpicos, foi 

produzida pela casa da moeda com a tiragem de dois milhões, para 

o encerramento dos jogos de Londres de 2012. Porem os 

colecionadores brasileiros subentendeu que a moeda da bandeira 

fazia parte da coleção das 16 moedas das olimpíadas e 

paraolimpíadas de 2016. 
 

 

TOCHA 
 

 
                                            Tocha olimpica                                             Jorge Beijamim dos Santos 

 

   A tocha olimpica é carregada de muitas caracteristicas de seu 

lugar de origem a Grécia, o revezamentop da tocha olimpica faz 

parte de uma lenda grega que conta que Prometheus que era um 

titâ defensor da humanidade teria roubado o fogo que vinha a 

representar a sabedoria dos deuses, e entregado aos seres 

humanos .  

Uma curiosidade é que uma das pessoas que conduziu a tocha 

olímpica foi Jorge Beijamim dos Santos, Jorge é o homem 

representado na moeda de 100 cruzados de 1888-1988.

Imagem alusiva à abertura dos jogos de 2012 



 

 

Anverso: A bandeira olímpica, contendo 

na parte superior o nome Brasil e entrega 

da bandeira olímpica, e na parte inferior 

Rio 2016 e Londres 2012. 

 

 

 

 

Reverso: “No anel dourado, a repetição do 

grafismo indígena marajoara. No núcleo 

prateado, esfera sobreposta por uma faixa 

de júbilo, que, com a constelação do 

Cruzeiro do Sul, faz alusão ao Pavilhão 

Nacional, e os dísticos correspondentes ao 

valor facial e ao ano de cunhagem.” 

 

 
 

Características da moeda 
 Ano: 2012 

 Peso: 7g 

 Diâmetro: 27 mm 

 Tiragem: 2 milhões 

 Composição: núcleo de aço inoxidável, anel composto de aço 

revestido de bronze e bordas serrilhadas. 

 Anverso: grafismo indígena marajoara, com a constelação do 

cruzeiro do Sul 

 Reverso: bandeira olímpica 
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