SUPERLATIVOS

Quando a mais velha pessoa
do mundo Jennie Howell (EUA)
morreu a 16 Dez 1956, Anne
Marie Carsterson (EUA,
n. 24 Jan 1849) tornou-se
não só a mais velha pessoa
viva como
também a mais
jovem a deter
esse título – um
recorde ainda
invicto até
20 Mar
2017.

A 21 Jan 1989, Augusta
Bunge (EUA, n. 13 Out
1879) tornou-se
tataravó aos 109 anos,
quando sua bisneta
deu à luz um filho,
Christopher John
Bollig.

Marjorie Gestring (EUA, n. 18 Nov 1922) ganhou
o título mergulho de trampolim aos 13 anos
nos Jogos Olímpicos de Berlim, a 12 Ago 1936.
A 13 Ago 1932, aos 14 anos e 309 dias, Kusuo
Kitamura (JPN, 1917) venceu em natação nos
1500 metros livres nos Jogos Olímpicos de
Verão, tornando-se o mais jovem medalhista
de ouro olímpico individual (masc).

A 10 Out 2014, Malala
Yousafzai (PAK, n. 12 Jul
1997) recebeu o Prémio
Nobel da Paz com
o activista dos
direitos indígenas
Kailash Satyarthi.

A 10 Abr 1912, Millvina Dean (RU, n. 2 Fev 1912),
os seus pais e irmão com 18 meses partiram
na viagem inaugural do navio de cruzeiro RMS
Titanic. Viajavam em 3.ª classe. Millvina,
a sua mãe e irmão, sobreviveram quando
o «inafundável» navio chocou
com um icebergue a 14 Abr 1912
e começou a afundar-se. O seu
pai, Bert, estava entre os 1517
passageiros que pereceram.

Julian Pavone (EUA, n 14 Mai
2004), com 4 anos, actuou
no seu 20.º concerto (idade
mínima que as directrizes
de GWR estipulam para este
recorde) a 29 Mar 2009.

A 26 Dez 2005, aos
3 anos, Cranston
Chipperfield (RU)
tornou-se a mais
jovem pessoa a subir ao palco
como mestre de cerimónia, no
Circus Royale em Strathclyde
Country Park, em Lanarkshire,
no RU. Cranston faz parte da
oitava geração de mestres
de cerimónia da família
Chipperfield.

Sobrevivente do Titanic
72 dias

Baterista
4 anos e 319 dias

O mais jovem pirata de que existe
prova documental é John King. A
9 Nov 1716, o notório pirata «Black
Sam», também conhecido como
Samuel Bellamy (RU), capturou
um navio de passageiros, Bonetta.
King (então com entre 8 e 11 anos)
e sua mãe eram ambos passageiros.
Segundo uma declaração de Abijah
Savage (capitão do Bonetta) datada de
30 Nov 1716, King insistiu em juntarse à tripulação pirata, ameaçando
matar-se ou magoar a sua mãe se o
seu desejo não fosse concedido.
Eventualmente «Black Sam»
concordou.

Pirata
8-11 anos

Medalha de ouro Olímpica individual
13 anos e 268 dias

Mestre de cerimónia circo
3 anos

Com apenas
9 anos, Samuel
Keplinger
(DEU, n. 27 Abr
1998) arbitrou o
empate 0-0 entre o
SSV Bobingen e o SV
Reinhartshausen em
Bobingen, Baviera,
Alemanha, a 24 Fev
2008. O jogo fazia
parte de um torneio
para a equipa juvenil
U7.

Árbitro de futebol
9 anos e 303 dias

Faça download deste poster: guinnessworldrecords.com/2018

< 6 anos

Atleta dos X Games
11 anos e 129 dias
Jagger Eaton (EUA, n. 21 Fev
2001) tinha 11 anos quando
se estreou nos X Games 18,
encenados de 28 Jun
a 1 Jul 2012 em Los Angeles,
Califórnia, EUA. Competiu
no evento Skateboard Big Air,
terminando em 12.º lugar.

< 13 anos

Max Verstappen (NLD, n. 30 Set 1997) tinha 17 anos
quando terminou em 7.º lugar no Grande Prémio
da Malásia a 29 Mar 2015.

Piloto a reivindicar um ponto de Campeonato
do Mundo de Fórmula 1
17 anos e 180 dias

«Little» Stevie Wonder
(EUA, n. 13 Mai 1950)
tinha apenas 13 anos
quando Recorded
Live: The 12 Year
Old Genius (1963)
liderou a tabela
dos EUA.

Artista a solo em N.º 1
na tabela de álbuns dos
EUA 13 anos e 103 dias

Edward «Bear» Grylls
(RU, n. 7 Jun 1974) tinha
34 anos quando
a sua nomeação
foi confirmada.
O anúncio do
Council of the Scout
Movement teve
lugar em Londres,
RU, a 17 Mai 2009.
Anteriormente,
o mais jovem chefe
de escuteiros era
Charles Maclean
(RU), que tinha
43 anos quando
assumiu o cargo em 1959.

Chefe de escoteiros
34 anos e 334 dias

Andrew Bynum
(EUA, n. 27
Out 1987) foi
o mais jovem
individual a jogar
num jogo da NBA
quando participou
pelos Los Angeles
Lakers contra os
Denver Nuggets (EUA),
a 2 Nov 2005.

Jogador da NBA
18 anos e 6 dias

Tucker Roussin (EUA, n. 9 Mai
2013) foi sujeita a uma cirurgia
de coração aberto ainda no útero,
com apenas 24 semanas de
gestação. A operação realizou-se
em Filadélfia, Pensilvânia, EUA,
em Fev 2013.

Cirurgia de coração aberto
24 semanas (pré-natal)

A Little Miss Miracle,
Shirley Temple
(EUA, n. 23 Abr 1928)
ganhou um Prémio
Juvenil especial «de
reconhecimento pela sua
contribuição excepcional
para o entretenimento no
ecrã durante o ano de 1934»
a 27 Fev 1935, com 6 anos.

Vencedor de Óscar
6 anos e 310 dias

Mita Klima (AUT, n. 1893)
tinha alegadamente
13 anos quando
competiu na
competição de
singles de 1907.

Concorrente
de Wimbledon
13 anos

A 8 Nov 1996, Cheyenne Pyle (EUA),
com uma hora de idade, tornou-se
a mais jovem paciente a ser submetida
a um transplante de um coração doado
no Jackson Children’s Hospital, em
Miami, Florida, EUA.

Receptor de transplante
de coração – 1 h

Saugat Bista (NPL, n. 6 Jan
2007) é o mais jovem
realizador de um filme
profissional. Tinha 7 anos
quando Love
You Baba
(NPL, 2014)
foi lançado
nos cinemas
a 12 Dez 2014.

Realizador de cinema
7 anos e 340 dias

Brian Canter (EUA,
n. 25 Jun 1987) tinha
18 anos ao participar
nas Finais Mundiais
dos Professional Bull
Riders (PBR) de 2005.
Terminou no top 50
naquele ano e foi
8.º no ranking
de 2006.

Prémio Nobel da Paz
17 anos e 90 dias

Até 16 Mar 2016,
a norueguesa Alexandra
Andresen (n. 23 Jul 1996),
de 19 anos, tinha uma
fortuna calculada em
1 180 000 000 dólares
segundo a Forbes. Ela
compete em dressage
profissional. A fortuna
da sua família vem da
indústria do tabaco.

Callum Gathercole (RU, n. 15 Mai 1995)
tinha 20 anos quando começou a
remar o oceano Atlântico de leste
a oeste, de La Gomera a Antígua, no
seu barco Small and Mighty. A viagem
durou 58 dias 15 h e 15 m, de 20 Dez
2015 a 16 Fev 2016. Segundo as regras
da Ocean Rowing Society, o GWR data
os recordes de remo oceânico pela
idade do concorrente à partida.

Kim Jong-un tornou-se líder da Coreia
do Norte a 17 Dez 2011, após a morte
do seu pai, Kim Jong-il. A idade exacta
de Kim Jong-un nunca foi oficialmente
confirmada, mas especula-se que
tivesse 27 anos quando
sucedeu ao pai –
embora a sua data de
nascimento tenha sido
referida como 8 Jan
1982 ou na mesma data
em 1983 ou 1984.

< 18 anos

Bilionário (actual)
19 anos e 236 dias

Pessoa a remar um oceano a solo
20 anos e 219 dias

Charlie Duke
(EUA, n. 3 Out
1935) foi a mais
jovem pessoa
a andar na Lua,
com 36 anos,
quando aterrou
a 21 Abr 1972
durante
a missão
Apollo 16.

Theodore Roosevelt
(n. 27 Out 1858) sucedeu
à Presidência dos EUA
a 14 Set 1901, com
o assassínio do
seu predecessor,
William McKinley.
O mais jovem
presidente eleito
foi John F Kennedy
(n. 29 Mai 1917), com
43 anos e 236 dias no
dia da sua tomada de
posse a 20 Jan 1961.

Montador de touros
profissional
18 anos e 125 dias

Pessoa na Lua
36 anos e 201 dias

Presidente dos EUA
42 anos e 322 dias

Chefe de Estado (actual)
c. 27 anos

< 30 anos

Detentor do recorde da
«mais velha pessoa viva»
107 anos e 327 dias

Tataravó
109 anos e 100 dias

< 110 anos

Começando com uma tataravó de 109 anos e terminando com um bebé ainda no útero,
apresentamos uma selecção dos mais novos recordistas do GWR...

Mais jovem...

