
'La fiesta^ teve
futebol, fado,
Figo e novas
lágrimas de
Ronaldo na Luz

Final. Dez anos depois de ter saído a chorar
na final perdida pela seleção no Euro 2004,
Cristiano Ronaldo chorou agora de alegria
ISAURA ALMEIDA

Mal o árbitro apitou, o melhor do
mundo caiu de joelhos. Sozinho,
agradeceu aos céus. Depois, um
abraço ao irmão em pleno relvado.
Estava cumprido mais um sonho
do menino Cristiano Ronaldo
(CR7) , o de vencer a Liga dos Cam-
peões pelo Real Madrid. Conse-
guiu-o em Lisboa, em Portugal.
Dez anos depois do Euro 2004, a
Luz voltou a ver CR7 chorar, mas
desta vez de alegria. E laflesta, co-
mo dizem os espanhóis, teve fute-
bol, fado e Figo... e uma "orelhuda"

para Ronaldo!
Mas a festa foi vermelha e branca

até ao suspiro final do

jogo. Até que aos 90+3
minutos Sérgio Ra-
mos saltou mais alto e

levou meio estádio à

loucura. E até o presi-
dente do Real Madrid,
Florentino Pérez, pu-
lou da cadeira na tri-
bunaVTP, perante o Rei

Juan Carlos e o Presidente portu-
guês Cavaco Silva. Esqueceu o pro-
tocolo, afinal o sonho da décima es-
tava vivo! No banco cokhoneroCás-
tian Rodríguez, o 'cebola', chorava o

apito final. Tinha razões para isso.
No prolongamento Bale teve cabe-

ça para fazero2-l, Marceloo3-1 e

CR7 o 4-1, oferecendo a tão ambi-
cionada taça aos merengues. O ca-

pitão português festejou efusiva-
mente - correu mais nos festejos do

penálti do que durante o jogo, tais as

debilidades físicas que revelou. No
final nada disso importou.

Florentino Pérez
pulou da cadeira,
efusivo, no golo
de Sérgio Ramos

O Real queria a décima e o Atlé-
tico a primeira... No fim, foi Ca-
sillas a levantar a "orelhuda" - as-
sim é conhecida a Taça da Cham-
pions -, que tinha entrado em
campo pelas mãos do embaixador
da final, Luís Figo, por sinal cam-
peão europeu pelo Real em 2002.

Afinal começou com Mariza a
abrir a voz e a silenciar o estádio,
enquanto dezenas de bailarinas
vestidas de estrelas entravam em
campo numa coreografia de en-
cher o olho. Seguiram-se os mari-
nheiros vestidos com as cores dos
finalistas, com a missão de cons-
truir o mosaico da Lisbon 2014,
mas por virtude de um cabo das
tormentas qualquer um deles en-

As bancadas acompanharam a
beleza do espetáculo com cânti-
cos e gritos de olés. "Diego Simeo-

ne, one, one, one", cantaram as
bancadas do Atlético. Do outro
lado não há volta a dar: "Ronaldo,
Ronaldo, Ronaldo..." Abancada
VIP dividiu-se entre pulos de ale-
gria ou enfado. Por exemplo do Rei
Juan Carlos, confesso adepto do
Real, ou do primeiro-ministro es-

panhol Mariano Rajoy, ele que dis-
se renunciar a tudo menos à mãe e

ao Real Madrid! Ontem foi recom-
pensado.

ganou-se na rota e o
mosaico saiu mal.
Nada que tirasse bri-
lho à entrada das
equipas ao som do
hino da Champions
pela voz de Mariza,
acompanhada pelo
coro da Universidade
de Lisboa.

O hino na voz poderosa de Mariza
A VOZ Vestido escolhido com as cores da Liga dos Campeões, com antecipação no Facebook, Mariza subiu ao relva-
do depois do pequeno espetáculo de abertura. Já com as duas equipas perfiladas e perante os sorrisos de Ronaldo,
a embaixadora do fado entoou o hino da Champions numa versão única e com ajuda de um coro de 90 pessoas.


