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Adhemar: 62 anos do ouro e recorde mundial
Em 23 de julho de 1952, o atleta conquistou o recorde e a medalha de ouro nas Olimpíadas

0

Por Arquivo Histórico do São Paulo FC

Há 62 anos, Adhemar Ferreira da Silva entrou para a história do esporte nacional ao quebrar o

recorde mundial do salto triplo e conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Helsinque,

Finlândia.

 

O INÍCIO

Tudo começou em 1946. Adhemar estava com José Márcio Cato no centro da cidade quando um

rapaz forte e esguio passou por eles. O amigo disse: "Esse é o Benedito Ribeiro, atleta do São

Paulo". A palavra "atleta" fez com que Adhemar sentisse que seria um.

Como seu amigo treinava no clube, se propôs a levá-lo para o Canindé, sede do Tricolor na época.

Lá encontro seu primeiro técnico: Dietrich Gerner. Lá Adhemar fez aquecimento, ginástica, passou

por uma série de corridas... Fez de tudo um pouco, sem saber o que fazia exatamente.

Já nos idos de 1947, Adhemar viu alguém praticando salto triplo. Também quis. Viu que precisaria

tomar distância, correr, chegar à tábua branca que delimitava o salto, bater ali o pé, alçar o

corpo, cair sobre a mesma perna, saltar novamente, mudar de perna e atingir a caixa de areia.

"Achei interessante e pedi que o rapaz me explicasse tudo de novo, pois não entendi nada."

 

O SALTO TRIPLO

Adhemar fez o primeiro salto de sua vida e despertou a atenção do técnico, que o mandou repetir o

pulo. Foi a 12,8 m. Livros de atletismo registram que iniciantes dificilmente chegavam a 11 m.
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Evoluindo a cada prova, logo se tornaria campeão paulista, brasileiro e sul-americano. Disputaria a

primeira Olimpíada no ano seguinte (Londres, 1948). Em 1950, ele igualou o recorde mundial, sem,

todavia, quebrá-lo.

Classificado para os Jogos Olímpicos de 1952, em Helsinque, na Finlândia. Adhemar, estudioso,

tratou logo de se encontrar com os intérpretes dos finlandeses que aqui vieram disputar a corrida

de São Silvestre, em 1951. Totalmente preparado, tanto socialmente quanto fisicamente. Adhemar

Ferreira da Silva, no dia 23 de julho daquele ano, bateu o recorde mundial do salto triplo,

pertencente então ao japonês Naoto Tajima, saltando 16,05 metros nas classificatórias.

Não bastasse, no mesmo dia, Adhemar quebrou o próprio recorde mundial por outras três vezes,

saltando 16,09m, 16,12m e 16,22 metros. Algo absolutamente inédito e arrasador. Conquistou a

medalha de ouro. No pódio chorou e aclamado pela torcida, que gritava seu nome, agradeceu a

todos dando uma volta pela pista: Foi a primeira volta olímpica de um atleta brasileiro.

 

HOMENAGEM

Em 1955, nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, novamente bateu o recorde mundial ao

atingir a marca de 16,56 metros. Em homenagem a esses dois feitos extraordinários, naquele

mesmo ano de 1955 o clube decidiu homenageá-lo, fixando duas estrelas douradas em sua bandeira

(hoje também ostentadas no escudo e camisa).

Já no Vasco da Gama, em 1956, conquistou novamente uma medalha de ouro nas Olimpíadas, agora

saltando 16,35 metros. Somente Adhemar e Robert Scheidt (que igualou o feito em 2004) possuem

duas medalhas de ouro individuais nos Jogos Olímpicos representando o Brasil.

 

ADHEMAR FERREIRA DA SILVA

Nascimento: São Paulo, 29 de setembro de 1927

Falecimento: São Paulo, 12 de janeiro de 2001

 

TÍTULOS

Recordista Mundial do Salto Triplo: 1952 e 1955

Bicampeão Olímpico: 1952 e 1956

Bicampeão Mundial Universitário: 1953 e 1955

Tricampeão Pan-Americano: 1951, 1955 e 1959

Pentacampeão Sul-Americano: 1949, 1951, 1952, 1953, 1955

Campeão do Aberto de Gifu, Japão: 1952

Campeão Luso-Brasileiro: 1960

Octacampeão Brasileiro: 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955

Pentacampeão Paulista: 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951

Pentacampeão Carioca

HONRARIAS

Herói de Helsinque: 1993

Mérito Olímpico do COB: 2000

Hall da Fama do Atletismo: 2012

04/06/2015 às 18:12

Regularizado, Osorio assume atividades
de olho na estreia

MAIS NOTÍCIAS

http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/treino/2015/6/4/regularizado,-osorio-assume-atividades-de-olho-na-estreia/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias.aspx
http://www.saopaulofc.net/plus-mais/projetos/batismo-tricolor
http://www.saopaulofc.net/estrutura/morumbi/morumbi-concept-hall


ok

NEWSLETTER

Digite seu e-mail para receber nossa newsletter

HOSPEDAGEM

631CurtirCurtir 0

Veja Também:

Ranking histórico: Corrida de São Silvestre

M1TO em recordes!

Bastidores de São Paulo x Goiás

Recordista, M1TO mantém otimismo. “Não podemos desistir nunca”

Fabuloso mira retorno e recorde do M1TO

Assuntos relacionados: Adhemar Ferreira da Silva, Jogos Olímpicos, Recorde Mundial, Atletismo, Salto Triplo

Plug-in social do Facebook

Comentar

Comentar...

Paulo Vítor Ribeiro ·  Quem mais comentou · Praia Grande
Estatuto, capítulo XV, seção II, artigo 128
§ 2°: "... quando os atletas do Clube em qualquer modalidade individual ou coletiva,
tenham conquistado qualquer marca, título mundial ou olímpico, em esportes
considerados olímpicos, será colocado na parte superior do emblema uma estrela de cor
dourada, correspondente a cada marca ou título conquistado ..."
Responder · Curtir ·  · Editado · 23 de julho de 2014 às 16:391

Gabriel Boccia ·  Quem mais comentou · Trabalha na empresa Rossi Lourenço Adv.
Pra quem não sabe, as duas estrelas amarelas no escudo tricolor são por estes feitos.
Responder · Curtir ·  · 23 de julho de 2014 às 13:551

Jose Liberato Medeiros Sobrinho · Administração
Uma estrela tricolor.
Responder · Curtir ·  · 23 de julho de 2014 às 11:211

Rogério Leal ·  Quem mais comentou · Analista de Laboratório na empresa
Usina Lins
duas estrelas..!!!
Responder · Curtir ·  · 23 de julho de 2014 às 11:561

Sandoval Bonini ·  Quem mais comentou · Faculdade da Vida
Claro que tinha que ser do Sao Paulo, os outros clubinhos de Sao Paulo nao formam
atletas, formam so bandidos.
Responder · Curtir · 23 de julho de 2014 às 09:29

Anderson Dutra Alaniz ·  Quem mais comentou · Atleta na empresa Prefeitura
Municipal de Barueri
Quem forma bandidos é a Fundação Casa,; Antiga FEBEM, a Universidade do
Crime.
Responder · Curtir · 23 de julho de 2014 às 16:23

http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/historia/2014/12/31/ranking-historico-corrida-de-sao-silvestre/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/numeros/2014/10/28/m1to-em-recordes!/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/campeonato-brasileiro/2014/10/28/bastidores-de-sao-paulo-x-goias/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2014/10/27/recordista,-m1to-mantem-otimismo-?nao-podemos-desistir-nunca?/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2014/10/24/fabuloso-mira-retorno-e-recorde-do-m1to/
http://www.saopaulofc.net/busca-por-tag.aspx?tag=Adhemar Ferreira da Silva
http://www.saopaulofc.net/busca-por-tag.aspx?tag=Jogos Ol�mpicos
http://www.saopaulofc.net/busca-por-tag.aspx?tag=Recorde Mundial
http://www.saopaulofc.net/busca-por-tag.aspx?tag=Atletismo
http://www.saopaulofc.net/busca-por-tag.aspx?tag=Salto Triplo
http://www.alog.com.br


© SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - TERMO DE USO E POLITICA DE PRIVACIDADE

http://www.saopaulofc.net/fale-conosco
http://www.saopaulofc.net/RssNoticias.aspx
http://twitter.com/SaoPauloFC
http://www.facebook.com/saopaulofc
http://www.youtube.com/saopaulofctv
http://www.saopaulofc.net/termo-de-uso-e-politica-de-privacidade

