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O hat-trick dourado 
de Cristiano Ronaldo 

RUBEN SPRICH/REUTERS

Ronaldo recebe o troféu das mãos do presidente da FIFA, Joseph Blatter

Não é fácil ganhar a Bola de Ouro 

FIFA, mas Cristiano Ronaldo está a 

fazê-lo de forma consistente. Pela 

terceira ocasião em sete anos, e se-

gunda de forma consecutiva, o por-

tuguês foi considerado o melhor fu-

tebolista do mundo. O terceiro triun-

fo, este relativo a 2014, junta-o aos 

quatro homens que antes dele foram 

capazes de receber o prémio mais 

do que duas vezes. O avançado do 

Real Madrid repetiu o feito do fran-

cês Michel Platini e dos holandeses 

Johan Cruyff  e Marco van Basten. E 

igualar o recordista Lionel Messi é 

um objectivo declarado para 2015. 

“Nunca pensei ganhar três vezes es-

ta ‘bolinha’, mas espero não parar 

por aqui, espero apanhar o Messi 

já para a próxima época”, disse no 

palco da cerimónia em Zurique, 

Suíça.

O Campeonato do Mundo acabou 

por não defi nir a eleição do melhor 

jogador do planeta. O capitão, tal 

como a selecção, passou sem infl u-

ência pelo Brasil, mas não lhe falta-

ram pontos altos no resto do ano, o 

quarto consecutivo em que passou a 

fasquia dos 60 golos (concretamen-

te, 61 em 60 jogos). Ao contrário do 

que aconteceu há um ano, não lhe 

faltam títulos para justifi car o triun-

fo para o qual partiu como favori-

to. Ganhou a Liga dos Campeões, 

o Mundial de Clubes, a Supertaça 

Europeia e a Taça do Rei. Individu-

almente, foi eleito melhor jogador 

da UEFA e da Liga Espanhola, do 

qual se sagrou melhor marcador, e 

ainda conquistou a Bota de Ouro, a 

terceira da carreira.

O madeirense reuniu 37,66% de 

todos os votos numa eleição a cargo 

dos capitães e seleccionadores nacio-

nais e de um grupo de jornalistas, ga-

nhando por uma margem bem mais 

acentuada do que na edição anterior. 

Messi (15,76%), autor de 58 golos em 

66 jogos e considerado o melhor jo-

gador do Mundial, mas sem nenhum 

título por Barcelona ou Argentina, 

fi cou em segundo, tal como em 2013. 

Desde 2008, apenas o português e o 

argentino, que foi o melhor quatro 

vezes seguidas, conseguiram arreca-

dar o prémio de melhor do mundo. 

A dobradinha do Bayern Munique 

e, especialmente, o título mundial 

aos portugueses. Para trás fi caram 

Alfredo di Stéfano, Franz Becken-

bauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz 

Rummenigge e o brasileiro Ronaldo, 

cada um com duas Bolas de Ouro 

no currículo.

No fi nal da Gala da FIFA, Messi 

referiu que o prémio foi bem atri-

buído. “Cristiano mereceu o tro-

féu. Teve um ano impressionante, 

com vários títulos.” Com as regras 

iniciais, o galardão estaria fora do 

alcance da estrela argentina. Desde 

a criação, a Bola de Ouro esteve des-

tinada apenas a jogadores europeus. 

Depois, foi aberta a qualquer fute-

bolista de clubes europeus e só em 

2007 deixou de ter qualquer limi-

tação. Em 2010, o troféu fundiu-se 

com o de Jogador do Ano da FIFA, 

que existia desde 1991. Além de Eu-

sébio, Figo e Ronaldo, outros dois 

portugueses conseguiram um lugar 

no pódio: Futre, em 1987, e Deco, 

em 2004, só foram superados por 

Ruud Gullit e Andriy Shevchenko, 

respectivamente. 

Futebolista português do Real Madrid voltou a ser considerado o melhor do mundo e, com três triunfos, 
junta-se a um clube exclusivo, em que só cabem outros quatro nomes: Messi, Cruyff , Platini e Van Basten

Bola de Ouro
Manuel Assunção

da Alemanha, fi zeram entrar Ma-

nuel Neuer nos três fi nalistas, mas 

teve de se contentar com o 3.º lugar 

(15,72%), a melhor classifi cação de 

um guarda-redes desde que o ita-

liano Gianluigi Buff on, também em 

ano de vitória no Mundial, terminou 

como “vice”. 

Olhando para a lista de vencedo-

res anteriores, marcadamente do-

minada por avançados ou médios 

ofensivos, percebia-se que o alemão 

corria por fora, pois o soviético Lev 

Yashin, o lendário “Aranha Negra”, 

foi o único guarda-redes a ser votado 

o melhor do mundo, em 1963. Em 

2014, Neuer sofreu 40 golos em 62 

jogos, conseguindo manter a folha 

limpa em mais de metade deles (32). 

O titular do campeão mundial não 

foi o único jogador do Bayern num 

lugar de destaque. As três posições 

seguintes também foram ocupadas 

por elementos do clube, Arjen Rob-

ben (7,17%), Thomas Müller (5,42%) 

e Philipp Lahm (2,90%).

Mas o dia pertenceu a Cristiano 

Ronaldo, que a menos de um mês 

de completar 30 anos engrandeceu 

ainda mais a sua marca no futebol. 

Eusébio foi o primeiro português 

a ganhar a eleição, em 1965, Figo 

imitou-o em 2000, mas é difícil 

imaginar quando outro compatrio-

ta poderá igualar o madeirense, 

proprietário de três das cinco Bolas 

de Ouro arrebatadas por Portugal. 

“Na primeira vez que fui convidado 

para esta cerimónia, nunca pensei 

que isto se repetisse tantas vezes. 

Estava confi ante por causa do ano 

que tive, mas Messi e Neuer também 

mereciam”, referiu. Tal como Eu-

sébio, tem oito presenças nos dez 

melhores do ano. Além das vitórias 

em 2008, 2013 e 2014 no galardão 

criado pela revista France Football 

em 1956, foi segundo em 2007, atrás 

de Kaká, e em 2009, 2011 e 2012, 

superado por Messi. Nas últimas 

oito edições, só em 2010 deslizou 

para abaixo do “top-2”, acabando 

em 6.º.

“Foi um ano inesquecível para 

mim, a título colectivo e pessoal. 

Como devem calcular, ganhar um 

troféu desta dimensão é único. Es-

tou muito feliz, isto vai-me dar mo-

tivação para continuar a trabalhar 

da mesma forma que tenho feito até 

agora e para tentar ganhar mais tí-

tulos colectivos e individuais. Como 

disse muitas vezes, quero entrar na 

história do futebol”, afi rmou o jo-

gador — que desta vez não chorou 

— num discurso, na língua mater-

na, em que agradeceu à família, ao 

Real Madrid, à selecção nacional e 

BOLA DE OURO DA FIFA
PALMARÉS
2014
1.º C. Ronaldo 2.º Messi 3.º Neuer
2013
1.º C. Ronaldo 2.º Messi 3.º Ribéry
2012
1.º Messi 2.º C. Ronaldo 3.º Iniesta
2011
1.º Messi 2.º C. Ronaldo 3.º Xavi
2010
1.º Messi 2.º Iniesta 3.º Xavi
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Melhor golo do ano é de James 
e treinadores alemães dominam

Cristiano Ronaldo levou para casa 

o prémio mais mediático e Manuel 

Neuer teve de se contentar com 

o último lugar no pódio, mas em 

quantidade a Alemanha foi a gran-

de vencedora dos prémios da FIFA 

de 2014. Os germânicos viram dois 

treinadores serem distinguidos co-

mo melhores do ano ( Joachim Löw 

e Ralf Kellermann), Nadine Kessler 

foi escolhida como melhor jogadora 

e um trio de atletas alemães foram 

incluídos no FIFA/Fifpro World XI 

(Neuer, Lahm e Kroos). O colombia-

no James Rodríguez conquistou o 

prémio Puskas, galardão que elege 

o golo mais bonito.

Segundo Michel Platini, o vence-

dor da Bola de Ouro deveria ter sido 

Manuel Neuer, por ter conquistado o 

Mundial 2014 pela sua selecção, mas 

se a vontade do presidente da UEFA 

foi defraudada em relação aos joga-

dores, na escolha do melhor treina-

dor o seu raciocínio parece ter sido 

levado à letra. Joachim Löw, eleito 

“Treinador do Ano” da FIFA, re-

cebeu 36,23% dos votos, contra os 

22,06% do italiano Carlo Ancelotti e 

19,02% do argentino Diego Simeone. 

Em relação a técnicos de futebol fe-

minino, os nomeados eram Ralf Kel-

lermann, treinador do Wolfsburgo, 

Maren Meinert, seleccionadora da 

Alemanha, e Norio Sasaki, seleccio-

nador do Japão. Kellermann, que ga-

nhou a Liga dos Campeões feminina, 

foi o vencedor.

De todos os distinguidos na Gala da 

FIFA, o que triunfou de forma mais 

clara foi James Rodríguez. O jogador 

do Real Madrid conquistou o prémio 

Puskas, que elege o golo mais bonito 

do ano, com 42% das preferências. 

Estavam também nesta corrida a jo-

gadora Stephanie Roche e o holandês 

Robin van Persie, mas o golo do co-

lombiano no Mundial 2014, contra o 

Uruguai, venceu de forma destacada.

lona, Bayern Munique Manchester 

United e Paris Saint-Germain. Na 

baliza, Neuer superou a concorrên-

cia de Gianluigi Buff on ( Juventus), 

Iker Casillas (Real Madrid), Thibaut 

Courtois (Chelsea) e Claudio Bravo 

(Barcelona), enquanto na defesa Pe-

pe fi cou de fora. Os eleitos foram o 

madridista Sergio Ramos, o germâ-

nico Philipp Lahm e uma dupla do 

PSG: David Luiz e Thiago Silva.

O meio-campo é composto por 

Toni Kroos (Real Madrid), Andrés 

Iniesta (Barcelona) e Ángel Di Ma-

ría (Manchester United). Finalmen-

te, no ataque, o holandês do Bayern 

Munique, Arjen Robben, junta-se a 

Messi e Cristiano Ronaldo. Sem lu-

gar no “onze” do ano fi caram nomes 

como Yaya Touré, Paul Pogba, Artu-

ro Vidal, Eden Hazard, Diego Costa, 

Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Marco 

Reus ou Luis Suárez.

Desde a primeira edição do FIFA/

Fifpro World XI, em 2007, apenas 

dois jogadores marcaram presen-

ça sempre na equipa ideal do ano: 

Messi e Cristiano Ronaldo. No to-

tal das oito edições, o Barcelona é 

o clube que mais jogadores cedeu 

(38), seguido pelo Real Madrid (25) e 

AC Milan (10). Por nacionalidades, a 

Espanha lidera com larga vantagem 

(33). O Brasil esteve representado 

por 18 vezes, a Inglaterra em 11 e 

Portugal está na sexta posição, com 

oito presenças — todas por Cristiano 

Ronaldo.

David Andrade

Joachim Löw superou a 
concorrência de Carlo 
Ancelotti e Diego Simeone 
e foi eleito como técnico do 
ano

Na escolha do FIFA/Fifpro World 

XI, o “onze” ideal de 2014, para além 

de contar com os três fi nalistas, foi 

exclusivamente composto por atletas 

de cinco clubes: Real Madrid, Barce-

NELSON ALMEIDA/AFP

O alemão Joachim Löw venceu o prémio de melhor treinador do ano

Prémios FIFA 2014

Melhor jogador
Cristiano Ronaldo (Portugal)
Melhor jogadora
Nadine Kessler (Alemanha)
Melhor treinador
Joachim Löw (seleccionador 
da Alemanha)
Melhor treinador futebol 
feminino
Ralf Kellermann (Wolfsburgo)
Prémio Presidencial
Hiroshi Kagawa (jornalista 
japonês de 90 anos, o mais 
velho a cobrir o Mundial 2014)
Prémio Fair Play
Voluntários FIFA
Prémio Puskás
James Rodriguez (golo 
marcado no Colômbia-Uruguai 
do Mundial 2014)
FIFA FIFPro World XI
Manuel Neuer, Philipp Lahm, 
Sergio Ramos, David Luiz, 
Thiago Silva, Angel Di Maria, 
Toni Kroos, Andres Iniesta, 
Arjen Robben, Lionel Messi e 
Cristiano Ronaldo

Que Cristiano Ronaldo não ia votar 

em Lionel Messi e Lionel Messi não 

ia votar em Cristiano Ronaldo não 

era segredo. O argentino votou em 

dois compatriotas e num colega de 

equipa, nomeando Di María, Iniesta 

e Mascherano. Sem outros portugue-

ses para além dele próprio na lista, 

Cristiano Ronaldo também olhou 

para os companheiros do Real Ma-

drid e elegeu Sergio Ramos, Gareth 

Bale e Karim Benzema. O que signi-

fi ca que o internacional português 

entregou a pontuação máxima ao 

jogador menos votado dos 23 can-

didatos à Bola de Ouro da FIFA: 

Sergio Ramos foi último nos resul-

tados, com escassos 0,33% dos votos. 

Cristiano Ronaldo foi o único a 

dar cinco pontos ao defesa andaluz, 

sendo que para além dele votaram 

em Ramos os capitães de Espanha (3 

pontos), Bahrein (1), República Domi-

nicana (1) e Síria (1); os seleccionado-

res do Canadá (3) e Espanha (1) e ain-

da o representante da comunicação 

social do Burkina Faso (1).

A terceira Bola de Ouro da carreira 

de Cristiano Ronaldo foi conquistada 

de forma clara: recolheu 37,66% dos 

votos (no ano passado venceu com 

27,99%). Dos 182 capitães de equipa 

que votaram, 99 colocaram o por-

tuguês em primeiro lugar. Houve 32 

que não atribuíram qualquer ponto 

ao futebolista madeirense, para além 

do próprio, que não podia fazê-lo. 

Em muitos casos o critério do voto 

foi a nacionalidade, com a escolha de 

um compatriota, ou um companhei-

ro de equipa. Lionel Messi, Bastian 

Schweinsteiger, Robin van Persie, 

Claudio Bravo, Diego Godín e Vin-

cent Kompany não deram pontos a 

Cristiano Ronaldo.

Entre os seleccionadores, Cristia-

no Ronaldo foi a primeira escolha em 

praticamente 50% dos casos (89 em 

181). Fernando Santos colocou-o no 

topo, seguido por Manuel Neuer e 

Arjen Robben. Não foi o único trei-

nador português a dar a pontuação 

máxima a Cristiano Ronaldo, já que 

Carlos Queiroz (Irão), Mariano Bar-

reto (Etiópia) e Rui Águas (Cabo Ver-

de) também o fi zeram. Já Jorge Costa, 

seleccionador do Gabão, considerou 

O capitão Cristiano Ronaldo 
votou no menos votado

que Lionel Messi foi o melhor do ano 

2014. O ex-defesa do FC Porto colo-

cou Cristiano Ronaldo em segundo 

lugar e James Rodríguez em terceiro. 

E houve 47 técnicos que escolheram 

não dar qualquer ponto ao interna-

cional português.

Também houve aqueles que vo-

taram completamente ao lado. Por 

exemplo o capitão de Montserrat, 

Anthony Griffi  th, que elegeu Diego 

Costa, Eden Hazard e Neymar — res-

pectivamente, 11.º, 21.º e sétimo mais 

votados. Ou Francis Lastic, seleccio-

nador de St. Lucia, que escolheu Ma-

rio Götze (15.º), Diego Costa e James 

Rodríguez (8.º). Javier Mascherano, 

Philipp Lahm e Manuel Neuer foram 

(por esta ordem) os votos de Roy 

Hodgson, seleccionador da Ingla-

terra desde 2012.

Nos votos da imprensa especiali-

zada, Cristiano Ronaldo esmagou a 

concorrência. O português foi eleito 

em primeiro lugar por 115 dos 181 re-

presentantes da comunicação social, 

entre os quais se incluía o português 

Joaquim Rita. Só 24 dos jornalistas 

com direito a voto não deram qual-

quer ponto ao futebolista do Real Ma-

drid, com destaque para o editor da 

revista alemã Kicker, Karlheinz Wild, 

que escolheu três compatriotas: Ma-

nuel Neuer, Thomas Müller e Philipp 

Lahm. Um voto que colocou a Ale-

manha no mesmo lote do Djibuti, 

Nepal, Nova Caledónia ou Taiti, por 

exemplo, outros países cujos elemen-

tos da comunicação social não consi-

deraram Cristiano Ronaldo o melhor 

futebolista do mundo do ano.

Tiago Pimentel

Cristiano Ronaldo

“Este prémio é o 
reconhecimento do 
seu excepcional nível 
desportivo, empenho 
e dedicação”
Cavaco Silva Presidente da República

“Cristiano 
Ronaldo entra na 
galeria dos mais 
excepcionais 
atletas do mundo”
Passos Coelho Primeiro-ministro
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José Alves

A carreira de Cristiano Ronaldo em números

Fonte:
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Prémios individuais
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Em que campo marcou...
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O percurso de Cristiano Ronaldo desde que se tornou futebolista profissional não se resume só a números, 
mas pode ser (bem) sintetizado por eles. Os golos que marcou, quando, de que forma, os principais troféus
que conquistou colectivamente e as distinções individuais mais importantes que, desportivamente, já mereceu.  
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O que mais distingue 
Cristiano Ronaldo 
dos outros? A potência

Testes em laboratório realizados em 2006, e agora 
revelados pela primeira vez, mostram capacidade acima 
da média na impulsão, velocidade e força de remate

Ronaldo visto à lupa

186 cm

58 cm 61 cm
36 cm 39 cm

Média da selecção nacional de 2006

Fonte: Laboratório de Biomecânica e Morfologia Funcional da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa

O exemplo de um jogo
Resistência

Velocidade, em km/h

Impulsão
Partindo de joelhos flectidos

Livre

Velocidade 
do pé no remate 
68 km/h

Partindo de pernas esticadas 
e flectindo joelhos depois 

10 km 
percorridos

54 
sprints

Velocidade 
média: 
6,8 km/h)

Velocidade  
máxima: 
32,8 km/h

Velocidade 
máxima da bola 
134 km/h

Sprint máximo de 
Ronaldo num jogo 

Usain Bolt na corrida 
do recorde dos 100m 43,2 

32,8

Citius, Altius, Fortius (mais rápido, 

mais alto, mais forte). O lema olím-

pico serve na perfeição para descre-

ver o que, do ponto de vista atlético, 

mais destaca Cristiano Ronaldo dos 

outros futebolistas. “A potência é o 

factor que mais distingue o Cristiano 

Ronaldo. Faz com que seja mais rápi-

do no deslocamento, salte mais alto e 

remate a maior velocidade”, afi rma 

António Veloso, director do Labora-

tório de Biomecânica e Morfologia 

Funcional da Faculdade de Motrici-

dade Humana (FMH) de Lisboa.

Esta conclusão é baseada não só 

na observação das exibições do jo-

gador português, mas especialmente 

em testes em laboratório realizados 

com a selecção portuguesa em 2006 

e agora revelados pela primeira vez. 

Os resultados de Cristiano Ronaldo 

não são propriamente uma surpre-

sa para quem acompanha o futebol, 

mas comprovam que, há oito anos, 

ele já estava bem acima média dos 

companheiros da equipa nacional.

Um dos testes realizados foi o salto 

na vertical. Num caso, os jogadores 

saltaram partindo de uma posição 

parada, com os joelhos ligeiramente 

fl ectidos; no outro, saltaram igual-

mente sem corrida, mas estando com 

as pernas esticadas e agachando-se 

de seguida para ganhar algum balan-

ço. Em ambas as situações, Cristiano 

Ronaldo superou largamente os com-

panheiros de selecção, de que faziam 

parte jogadores como Figo, Deco, 

Nuno Gomes ou Simão Sabrosa. No 

primeiro salto, Ronaldo conseguiu 58 

cm (contra uma média de 36 cm dos 

outros jogadores) e no segundo 61 cm 

(média de 39 cm dos restantes).

“Aquele salto é um teste que tem 

uma grande co-relação com a capa-

Hugo Daniel Sousa
cidade de sprint. Mostra a capacida-

de de se projectar a si próprio”, diz 

ainda António Veloso, acrescentan-

do que o futebolista apresenta dados 

que o aproximam mais “dos sprinters 

e dos saltadores do que do jogador 

de futebol típico” — o livro CR7 – Os 

Segredos da Máquina lança uma pista 

curiosa, afi rmando que os médicos 

do Real Madrid detectaram no portu-

guês o predomínio das fi bras de tipo 

II, muito presentes nos velocistas, 

especialmente os negros, algo que 

poderá estar ligado ao facto de Ronal-

do ter uma bisavó cabo-verdiana.

Do ponto de vista da morfologia, 

Cristiano Ronaldo é “ecto-mesofor-

mo”. “Isso signifi ca que é um indi-

víduo predominantemente longilí-

neo, mas com uma massa muscular 

signifi cativa. Um jogador de râguebi 

neozelandês seria o mesomorfo puro 

e um ectomorfo puro seria um sal-

tador magro e alto. Ronaldo está a 

meio”, explica António Veloso.

A capacidade velocista de Ronal-

do é confi rmada igualmente por um 

teste feito para um documentário da 

Castrol, chamado Ronaldo testado nos 

limites e que em Portugal foi transmi-

tido pela SIC. Mesmo descontando 

alguma dose publicitária, esses tes-

tes num laboratório de Madrid, em 

2011, foram uma oportunidade única 

para medir as qualidades atléticas 

do capitão da selecção portuguesa. 

Por exemplo, num sprint de 25 me-

tros em linha recta fez 3,61 segundos, 

apenas mais três décimas do que o 

velocista espanhol Ángel Rodríguez 

(3,31s). E na mesma distância em zi-

guezague ganhou, com o tempo de 

6,35s contra 6,86s. O mesmo teste 

mostrou Ronaldo a saltar 78 cm nu-

ma impulsão, com corrida e ajuda 

dos braços, algo acima da média para 

os basquetebolistas da NBA.

Sprints a mais de 30 km/h
O laboratório de biomecânica da 

FMH fez ainda outra análise de Cris-

tiano Ronaldo, num jogo da Liga dos 

Campeões de 2007, em que o Man-

chester United (já com o português 

na sua equipa) defrontou o Sporting. 

Ao todo, Ronaldo percorreu dez qui-

lómetros em 90 minutos (algo nor-

mal), mas destacou-se por fazer 813 

metros em regime anaeróbico. Ou 

seja, realizou 54 sprints. E atingiu 

um pico de 9,1 metros por segundo 

(32,76 km/h). “Ele faz 9,1 m/s durante 

um jogo de 90 minutos, num cam-

po relvado, com botas de futebol. 

Usain Bolt no recorde do mundo 

dos 100 metros tocou nos 12,2 m/s 

(43,9 km/h)”, destaca o professor de 

biomecânica. “Não nos enganemos. 

Ele não vai a uma fi nal de 100m nos 

Jogos Olímpicos, mas enquanto fu-

tebolista é extraordinariamente rá-

pido”, diz António Veloso.

A capacidade física de Ronaldo 

refl ecte-se ainda noutro aspecto, vi-

sível no facto de marcar muitos golos 

nos últimos 15 minutos dos jogos. “A 

fadiga é um factor que faz cometer 

erros. Alguém com muita capacida-

de física, tenderá a cometer menos 

erros”, aponta Veloso.

Além da capacidade de impulsão, 

O mesmo teste 
mostrou Ronaldo a 
saltar 78 cm numa 
impulsão, com 
corrida e ajuda dos 
braços, algo acima 
da média para os 
basquetebolistas 
da NBA
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da velocidade e da aceleração, há 

outro aspecto em que a potência de 

Cristiano Ronaldo lhe dá especiais 

condições para o futebol: no remate. 

Os livres do português são, talvez, o 

elemento mais estudado da sua per-

formance. A par da velocidade que 

imprime à bola, o português destaca-

se pela técnica que usa na sua mar-

cação. Ronaldo bate a bola rodando 

o tronco para um lado e as pernas 

para o outro. “Funciona como se 

fosse uma mola de torção, o que lhe 

permite imprimir mais velocidade à 

bola”, explica António Veloso, subli-

nhando que, ao contrário de outros 

jogadores, Ronaldo não continua a 

correr depois de bater na bola, fazen-

do antes uma rotação da perna.

Outra característica de Ronaldo, já 

explicada ao PÚBLICO em 2010 pe-

lo biomecânico inglês Ken Bray, é o 

facto de Ronaldo rematar no centro 

da bola. Isto faz com que o esférico 

rode menos sobre si próprio (ou se-

ja, leva menos efeito), o que o torna 

mais susceptível ao ar. Resultado? A 

trajectória da bola é mais imprevisí-

vel para os guarda-redes.

É claro que a estas qualidades fí-

sicas e técnicas, Cristiano Ronaldo 

junta uma habilidade especial para 

o futebol e capacidades mentais con-

sideradas acima da média.

Por outro lado, também já foi so-

bejamente destacada a capacidade 

de trabalho e a procura do perfec-

cionismo do futebolista do Real Ma-

drid, ilustrada por vários detalhes no 

livro CR7 – Os Segredos da Máquina: 

o português não fuma, nem bebe; 

faz natação para treinar a respiração; 

recorre a uma máquina de criotera-

pia (frio) para recuperar no fi m dos 

jogos; tem uma psicóloga privada; e 

até usa uma máquina da NASA pa-

ra simular a corrida sem o efeito de 

gravidade.

Cristiano 
Ronaldo 
sempre se 
preocupou 
bastante com 
a sua condição   
física

Foi o futebol que o projectou para a 

fama, mas Cristiano Ronaldo já extra-

vasou há muito as fronteiras dos rel-

vados para se transformar num ícone 

global, ímpar no desporto e sem pa-

ralelismos na história portuguesa. A 

menos de um mês de completar 30 

anos, o jogador é um fenómeno de 

popularidade, com mais de cem mi-

lhões de fãs no Facebook, disputado 

pelas principais marcas publicitárias 

mundiais. É uma autêntica máquina 

de fazer dinheiro e o seu valor co-

mercial continua a crescer.

“Não tenho dúvidas de que nunca 

houve uma marca portuguesa com 

tanta visibilidade e, arrisco afi rmar, 

que é o ‘produto’ nacional mais va-

lioso do mundo”, disse ao PÚBLICO 

Daniel Sá, director do IPAM (Institu-

to Português de Administração de 

Marketing) do Porto e coordenador 

de um recente estudo que contabi-

lizou em 54 milhões de euros a mar-

ca “Cristiano Ronaldo”, tendo como 

referência o ano de 2014. Um valor 

que mais do que duplicou nos últi-

mos três anos e promete ultrapassar 

a barreira dos 60 milhões este ano.

Números que o tornam no fute-

bolista mais valioso do mundo e um 

dos mais rentáveis desportistas da 

actualidade. Ao nível da popularida-

de, não tem qualquer rival à altura, 

como se comprova nas redes sociais, 

que explora com mestria. “Ronaldo 

já abandonou o terreno do futebol e 

está inserido no campeonato das ce-

lebridades a nível mundial, entre as 

grandes personalidades da política, 

música, moda e cinema”, defendeu 

Daniel Sá, autor de quatro estudos 

sobre CR7, baseados em seis dimen-

sões diferentes: receitas auferidas, 

visibilidade nos media, exposição na 

Internet, palmarés, projecção social 

e impacto enquanto desportista.

“Todos os anos, terminamos o es-

tudo com um sentimento de termos 

chegado a um limite e depois somos 

sempre surpreendidos. Entre 2013 e 

2014, Ronaldo aumentou o seu valor 

“A marca portuguesa mais valiosa de sempre”

comercial em 11 milhões de euros”, 

precisou o especialista em marke-

ting. Daniel Sá considera particular-

mente “espantosa” a popularidade 

do madeirense nas redes sociais, 

nomeadamente no Facebook, on-

de reúne 105 milhões de fãs, apenas 

superado pela cantora colombiana 

Shakira (com mais 1,4 milhões). Ro-

naldo tem ainda 32,7 milhões de se-

guidores no Twitter, que lhe valem a 

13.ª conta mais popular do mundo, 

e surge em mais de dois milhões de 

vídeos no YouTube.

“Não há nenhum desportista no 

mundo que apresente resultados a 

este nível e nem há empresas que 

consigam chegar a esta visibilida-

de. Sem dúvida que as redes sociais 

têm contribuído para acelerar a sua 

notoriedade global”, garante o do-

cente do IPAM, que deixa elogios à 

“máquina” que apoia o internacional 

português. “A gestão da imagem de 

Ronaldo é altamente profi ssional. O 

seu grau de sucesso em termos de 

marketing não surge apenas da ac-

tividade normal como jogador. Há 

muito trabalho por trás, nomeada-

mente ao nível das redes sociais, que 

são geridas com as melhores práticas 

que existem no mundo empresarial. 

Há uma máquina muito poderosa a 

alimentar tudo isto”, conclui.

Posts milionários
Uma máquina também ela totalmen-

te portuguesa, centralizada na Ges-

tifute, do empresário Jorge Mendes, 

Paulo Curado

SERGIO PEREZ/REUTERS

A marca CR7 é uma das fontes de rendimento de Ronaldo

dores. Um post com uma mensagem 

publicitária na conta de Facebook 

de CR7 vale em média 144 mil dóla-

res (121 mil euros), de acordo com a 

consultora de marketing desportivo 

Repucom, que considerou Ronaldo 

o futebolista “mais comercializável” 

do mundo, em Maio do último ano.

“O ponto de viragem surgiu a 4 de 

Julho de 2010, com o anúncio do nas-

cimento do fi lho de Cristiano Ronal-

do no Facebook e no Twitter”, expli-

cou Luís Correia, licenciado em Eco-

nomia, à revista da FIFA The Weekly, 

em Novembro de 2014: “A resposta 

[dos fãs] foi muito positiva e Cristiano 

percebeu a importância e utilidade 

que estas ferramentas poderiam ter 

para ele no futuro.” Desde então, a 

PS procura encontrar equilíbrio en-

tre informações mais pessoais, men-

sagens comerciais e posts relaciona-

dos com a actividade desportiva do 

jogador nas redes sociais: “Quando 

postámos uma foto de Ronaldo exi-

bindo as suas novas botas, a 23 de 

Outubro [de 2014], ela atraiu mais 

de 3,8 milhões de ‘gostos’. É uma di-

mensão inacreditável.”

E é esta incrível visibilidade e po-

pularidade que tornam o internacio-

nal português tão apetecível para as 

grandes marcas globais, como a Nike, 

Samsung, Armani, Dolce & Gabana, 

Tag Heuer ou Emirates Airlines. Is-

to, para além de campanhas publi-

citárias com expressão mais local, 

como massajadores corporais no 

Japão, ou os pães de forma Bimbo 

no México (que substituiu Messi pelo 

português). No total, o IPAM estima 

que CR7 aufi ra anualmente aproxi-

madamente 23 milhões de euros em 

direitos de imagem decorrentes dos 

inúmeros contratos publicitários. Um 

número que pode pecar por escasso. 

Certo é que o valor fi nal supera os 17 

milhões de euros anuais que recebe-

rá do Real Madrid.

O magnetismo da sua imagem le-

vou mesmo Ronaldo a aventurar-se, 

mais recentemente, no lançamento 

de produtos com assinatura própria: 

a marca “CR7”, que está avaliada em 

cerca de 50 milhões de euros. Depois 

da roupa interior e desportiva, ténis 

e camisas clássicas, o madeirense vai 

colocar no mercado uma linha de sa-

patos de luxo, 100% portuguesa, com 

preços entre os 300 e os 600 euros. 

Aos 29 anos, já construiu o mito e 

agora quer erguer um império.

23
O valor, em milhões de euros, que 
Cristiano Ronaldo recebe por 
ano em contratos publicitários

100
Cristiano Ronaldo ultrapassa 
os 100 milhões de fãs na rede 
social Facebook

“É merecido o 
prémio para ele. 
Agora o que mais me 
interessa é fazer um 
grande ano”
Messi Jogador do Barcelona

responsável pelas transferências de 

Cristiano do Sporting para o Man-

chester United e do clube inglês pa-

ra o Real Madrid. Encarregada do 

marketing e da gestão de imagem 

de CR7 (e dos restantes clientes de 

Jorge Mendes) está a Polaris Sports 

(PS), encabeçada por Luís Correia, 

sobrinho de Mendes, que o PÚBLICO 

tentou contactar, sem sucesso.

É a PS (com sede em Lisboa e que 

integra a Gestifute) que tem também 

por missão gerir as contas de Ronal-

do nas redes sociais, através de uma 

equipa de “cinco ou seis pessoas”, se-

gundo revelou Luís Correia em decla-

rações à agência noticiosa norte-ame-

ricana Bloomberg, no fi nal do ano 

passado. Confi rmou igualmente que 

as “pegadas digitais” do futebolista 

na Internet têm peso nas negocia-

ções dos contratos com os patrocina-

SERGIO PEREZ/REUTERS

CR7 é cada vez mais um 
ícone global e o seu valor 
não pára de crescer. O 
craque ganha mais em 
publicidade do que a jogar

“ÉÉÉ
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Ao contrário de CR7, a carreira 

futebolística de Miguel Paixão 

nunca conheceu grandes palcos. 

Jogou com Cristiano nos juvenis 

e nos juniores e na equipa B 

do Sporting, mas acabou por 

ser dispensado pelo clube de 

Alvalade. Progrediu então em 

clubes de menor dimensão, com 

uma única e efémera experiência 

na I Liga, ao serviço da União de 

Leiria. Aos 30 anos, é avançado 

do Oriental, do segundo escalão 

profi ssional, e recordou ao 

PÚBLICO alguns episódios da 

sua relação com o “melhor do 

mundo”.

Quando conheceu o Cristiano 

Ronaldo?

Quando cheguei ao Sporting, 

estava a fazer 15 anos e vinha 

de Monte Gordo. O Ronaldo já 

lá estava e foi através do Fábio 

Ferreira, um outro jovem de 

Monte Gordo, que era amigo dele, 

que o conheci. Ficámos primeiro 

a residir no antigo Estádio de 

Alvalade, nuns quartos por baixo 

da bancada nova, e depois fomos 

para a Residencial Dom José, na 

Rua do Duque de Loulé, perto 

do Marquês do Pombal, onde 

dividimos um quarto. Éramos dois 

adolescentes sozinhos em Lisboa e 

íamos os dois juntos para a escola, 

no Lumiar.

Como é que ele se comportava 

na escola?

As pessoas têm uma ideia errada 

dele, por ter deixado cedo os 

estudos. Mas eu, que vivi com ele, 

tive oportunidade de confi rmar 

que ele sempre gostou de 

aprender e era aplicado. Queria 

acabar os estudos, mas acabou 

por subir cedo à equipa principal 

[estreou-se com 17 anos] e fi cou 

com menos tempo para conciliar 

as duas coisas.

Perderam contacto quando ele 

subiu à equipa sénior?

Não, ele, sempre que podia, ia 

visitar os amigos. Mesmo quando 

estava em estágio, passava sempre 

do lado profi ssional para o lado 

da formação para ir jogar pingue-

pongue, matraquilhos ou snooker.

Que tal era ele como jogador na 

formação?

Sempre foi um jogador ambicioso 

e com uma autoconfi ança muito 

elevada. Em termos futebolísticos, 

reparei logo, quando cheguei, que 

era um jogador que sobressaía, 

acima da média. Jogava sempre 

um ano acima da sua categoria. 

Queria sempre ser o melhor. 

Além do talento, trabalhava 

imenso e não digo isso por ser 

amigo dele. É a verdade, eu via. 

Trabalhava sempre mais do que 

os outros, fazia treinos extra e 

procurava sempre aperfeiçoar 

os pormenores, fosse em termos 

técnicos como físicos. Ele era um 

jogador magro e sempre teve em 

mente determinados objectivos, 

como, por exemplo, ter de ganhar 

“Disse-me que um 
dia iria jogar no 
Real Madrid e eu 
desatei-me a rir”

Miguel Paixão conheceu Ronaldo 
quando tinha 14 anos e jogava no 
Sporting. Dividiram um quarto modesto 
numa residencial lisboeta e partilharam 
sonhos numa amizade que sobrevive

Entrevista
Paulo Curado

“Quando não 
estávamos a 
treinar e íamos 
para a residência 
onde morávamos, 
ele punha pesos 
nos pés para 
aumentar a 
velocidade quando 
os tirasse”

alguma estrela do futebol?

Quando era mais novo, como 

qualquer adolescente, se via algum 

drible na televisão, ou alguma boa 

jogada, queria reproduzir, mas, a 

partir do momento em que subiu 

à equipa sénior e começou a ser 

profi ssional, conseguiu construir 

um estilo próprio, em que não se 

colou a ninguém. Na formação, 

ele via o [Thierry] Henry e dizia: 

“Tenho de ser tão ou mais rápido 

que aquele”. O Ronaldo [brasileiro] 

fazia uma fi nta e ele ia fazer a 

mesma jogada. Depois construiu a 

sua própria imagem.

Como era jogar com ele?

Estive com ele nos juvenis, nos 

juniores e na equipa B durante 

alguns jogos. Na formação, 

quando jogávamos com ele, 

as coisas fi cavam sempre mais 

facilitadas. Fazia a diferença, mas 

também havia outros jogadores 

com valor. O Fábio Ferreira, 

por exemplo, também tinha um 

grande potencial, mas o trabalho 

e a mentalidade fi zeram muita 

“Três Bolas de Ouro 
é como se tivessem 
sido seis. O ano de 
2015 vai ser melhor 
ainda”
Jorge Mendes Empresário de futebol

diferença na evolução do Cristiano. 

A partir do momento que subiu de 

juvenil para júnior, deu um esticão 

enorme e começou a construir o 

fenómeno que é hoje. Como se diz 

no futebol, “começou a rebentar 

com eles todos”.

Ele sempre foi muito 

competitivo em tudo?

[Risos] Sim. Lembro-me de 

que, quando éramos miúdos e 

massa muscular, sem perder 

velocidade. Tinha muito talento e 

ambição, mas trabalhou muito e 

fez muitos sacrifícios.

Por exemplo?

Quando não estávamos a treinar 

e íamos para a residência onde 

morávamos, ele punha pesos nos 

pés para aumentar a velocidade 

quando os tirasse. Quando 

estávamos em Alvalade, ele queria 

ir para o pavilhão para treinar a 

rapidez. Na sua cabeça, era claro 

que queria ser jogador profi ssional 

e não se contentava com pouco. 

Sempre sonhou muito alto.

Já sonhava com o Real Madrid?

Sim. Uma vez, estávamos a ver um 

jogo do Real Madrid na televisão 

e ele disse-me: “Ó Paixão, um 

dia eu vou jogar no Real Madrid 

ao lado do Ronaldo [o brasileiro 

que na altura estava na equipa 

merengue].” Na altura, estávamos 

nos juniores e, claro, eu desatei-

me a rir. Afi nal, passados uns 

anos...

Na altura, copiava o estilo de 
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RUI GAUDÊNCIO
tempo. Ele foi trabalhando até 

se mentalizar que iria conseguir. 

Quando conheci o Cristiano e 

quando ele foi para o Manchester, 

era mais um driblador, um jogador 

que levantava o público com as 

suas jogadas e que fazia golos, 

mas não eram tão frequentes. 

A partir de determinada altura, 

fi cou obcecado pelo golo. É que 

já ninguém se lembra das várias 

fi ntas que ele fazia por jogo, mas 

dos golos toda a gente se vai 

lembrar para sempre. Tornou-se 

muito mais objectivo e a querer 

fi car na história. Foi evoluindo 

sempre, com muito trabalho e 

chegou ao topo do mundo.

O que aconteceu na sua carreira 

depois de ter sido dispensado 

do Sporting?

Na altura, acabaram com a equipa 

B, fui dispensado e custou-me 

muito. Ainda tive as minhas 

oportunidades, mas não tive 

cabeça. Era muito jovem, estava 

sempre tudo bem para mim. 

Não me posso queixar de falta 

de oportunidades, mas de não as 

ter sabido aproveitar. Não fui o 

profi ssional que deveria ter sido 

nos momentos certos.

O que aconteceu?

Era um jovem fora de casa, com 

excesso de liberdade. Se fosse hoje 

em dia, que sou casado e tenho 

um fi lho, seria diferente. A pessoa 

cresce e, se calhar, não tinha 

cometido alguns erros que cometi.

Ainda teve uma oportunidade 

na Liga principal.

Sim, ao serviço da União de Leiria 

[2008-10], mas tive a infelicidade 

de sofrer uma lesão num tendão. 

Quando chegou o mister Lito 

Vidigal para treinar a equipa, 

acabei por ser emprestado 

ao Fátima. Não voltei a ter 

oportunidades na Liga principal, 

mas tive hipóteses de ir jogar para 

o estrangeiro. Um dos meus erros 

foi não ter aproveitado, sentia-me 

bem aqui e acabei por não ir para 

fora. Dizia sempre que era para o 

ano, mas eles foram passando.

Como está correr a sua carreira 

agora ao serviço do Oriental (II 

Liga)?

Já aqui tinha estado há quatro 

anos. Foi uma oportunidade que 

a equipa técnica e o clube me 

deram de jogar numa competição 

profi ssional, a qual agradeço. 

Está a correr bem, fi zemos boas 

campanhas na Taça de Portugal 

e na Taça da Liga e estamos com 

quatro vitórias consecutivas fora 

de casa no campeonato.

Onde entra, é o mais competitivo 

possível.

A vossa amizade manteve-se 

depois de ele sair de Portugal?

Sim, mantemos sempre contacto. 

Quando ele foi para Inglaterra 

[para o Manchester United], fui 

visitá-lo e sempre que regressava 

estávamos juntos. Foi uma 

amizade que foi crescendo e 

se manteve. Passei com ele as 

suas primeiras férias, depois do 

Euro 2004. Convidou-me a mim 

e a alguns outros amigos para 

irmos a Cuba. Nunca deixou de 

falar com os amigos, mesmo 

tendo chegado ao topo. Nunca se 

esquece de ninguém. Convidou-

me para ir assistir à cerimónia no 

Palácio de Belém [onde Ronaldo 

foi condecorado no ano passado 

com o grau de Grande Ofi cial da 

Ordem do Infante D. Henrique]. 

Acho que ele tem por mim uma 

grande amizade e uma grande 

consideração, e é o que eu também 

sinto em relação a ele.

Quando o visitou em 

Manchester, como é que ele se 

estava a ambientar a um novo 

país?

No início, foi complicado, era um 

miúdo com 18 anos. Não falava 

inglês e não gostava do clima. 

Quando falavam com ele dentro 

de campo, nem sempre entendia, 

mas, a brincar, dizia-me que se não 

conseguisse falar com a boca falava 

com os pés. Mas depois aprendeu 

inglês e passou a sentir-se em casa. 

Também o ajudou a mãe ter ido 

morar com ele e também tinha lá o 

cunhado. Foram importantes para 

o seu crescimento e é por isso que 

ele lhes agradece agora. Ele sempre 

foi muito ligado à família e sentiu 

muito a sua falta quando veio da 

Madeira para o Sporting. Mas ele 

dizia que essas coisas o tornaram 

mais forte e lhe permitiram crescer 

mais rapidamente.

Ficou surpreendido com o 

incrível sucesso do Ronaldo no 

futebol?

Ele próprio terá fi cado 

surpreendido com aquilo que 

foi acontecendo na sua carreira. 

Quando chegou ao Manchester 

United, estavam lá jogadores 

incríveis, como o Ryan Giggs, o 

Paul Scholes ou o Van Nistelrooy, 

e, se calhar, nesse momento não 

lhe passava pela cabeça que iria 

ser o melhor do mundo. Mas o 

tempo foi passando e as pessoas 

que estavam em seu redor iam 

dizendo que ele iria ser um 

“bola de ouro” dentro de algum 

estávamos na formação, íamos 

para o jardim do Campo Grande. 

Ele estava sempre a dizer que 

era o mais rápido e queria fazer 

corridas comigo e com o Semedo 

[outro antigo jovem da formação 

“leonina”, que hoje representa os 

ingleses do Sheffi  eld Wednesday]. 

Nós tínhamos de correr primeiro 

um contra o outro e quem 

ganhasse corria a “fi nal” com o 

Cristiano. O Semedo era mais 

lento, mas não admitia isso e dizia 

que era o mais rápido. Quando 

corria contra o Ronaldo, partia 

sempre primeiro e, quando via que 

ia ser ultrapassado, desistia e dizia: 

“Agora acabou, já sabes que sou 

mais rápido do que tu e não quero 

correr mais”. O Ronaldo fi cava 

muito irritado com ele [risos]. 

O Cristiano sempre foi muito 

competitivo, fosse no pingue-

pongue, que jogávamos na nave 

de Alvalade, ou no salão de jogos. 

Queria ganhar, ganhar, ganhar. 

Não gostava de perder a nada, no 

treino, a brincar ou numa pelada. 

“Sabemos que ele quer 
ajudar muito a selecção 
portuguesa, porque na sua 
carreira só lhe faltam títulos 
com a selecção nacional”
Fernando Santos seleccionador nacional

Cristiano Ronaldo estreou-se na 

equipa principal do Sporting 

a 7 de Outubro de 2002, numa 

partida frente ao Moreirense, 

em que apontou os seus 

primeiros dois golos ofi ciais. 

A partir desse momento, a sua 

carreira só conheceu o sentido 

ascendente. A 13 de Agosto 

de 2003, era apresentado em 

Old Traff ord como jogador 

do Manchester United, 

permanecendo em Inglaterra 

durante seis temporadas. Ali 

conquistou a sua primeira Bola 

de Ouro (2008), rumando no 

ano seguinte ao Real Madrid. À 

selecção chegou em 2003.
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A carreira de CR7 Quatro paragens
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Ainda longe do mediatismo 

actual, quando ser o “melhor 

do mundo” era um pensamento 

distante, o jovem Cristiano 

destacava-se nos juvenis dos 

“leões”. Na altura, as suas 

ambições passavam por chegar 

à equipa principal de Alvalade 

e os seus ídolos eram João Pinto 

e Pedro Barbosa, como revela 

naquela que foi a sua primeira 

entrevista, dada ao jornal 

do clube e aqui novamente 

reproduzida pelo PÚBLICO.

Como é que está a decorrer a 

época de juvenis?

A temporada está a correr-me 

bem. O mister Luís Martins tem-

me utilizado na equipa titular e 

penso que tenho correspondido 

positivamente. Tenho marcado 

golos, o que me deixa muito feliz.

Tendo em conta que os juvenis 

do Sporting estão apurados 

para a fase fi nal, que antevisão 

faz para os próximos jogos?

Penso que os próximos jogos vão 

ser muito difíceis porque todas as 

equipas entrarão em campo com 

a mesma vontade de conquistar 

o título máximo. No entanto, no 

que nos diz respeito, obviamente 

que vamos dar o tudo por tudo 

para sermos, no fi nal, a equipa 

mais feliz. Vão ser jogos muito 

interessantes, já que todas as 

equipas que estão apuradas têm 

jogadores internacionais e, como 

tal, as equipas têm todas um nível 

muito idêntico.

Acredita que o Sporting pode 

ser campeão, no seu escalão?

Acredito e muito.

É um dos melhores 

marcadores da equipa, sente-

se realizado?

Para ser sincero ainda não me 

sinto realizado. Fico feliz por 

estar entre os primeiros na tabela 

Na sua primeira entrevista, uma confi ssão: 
“Quero tanto ser profi ssional de futebol...”

Cristiano Ronaldo tinha 16 anos quando falou ao Jornal do Sporting sobre os seus sonhos para o futuro. Foi 
a sua estreia com a comunicação social, numa altura em que já brilhava nos juvenis do clube de Alvalade

dos melhores marcadores da 

equipa, mas ainda quero marcar 

muitos golos. Se isso não for 

possível, acima de tudo quero 

que a equipa vença sempre, 

independentemente de quem 

marca os golos.

Qual o jogador que mais 

admira?

Gosto muito do João [Vieira] 

Pinto e do Pedro Barbosa porque 

são dois grandes profi ssionais de 

futebol.

Além do Sporting, o seu 

trabalho tem sido reconhecido 

com as chamadas à selecção. 

Como estão a decorrer os 

trabalhos da equipa nacional?

Felizmente que as minhas idas à 

selecção nacional têm-me corrido 

muito bem. Tenho jogado a 

titular e, neste último torneio, em 

França, fui considerado o melhor 

jogador do torneio e fui ainda 

o segundo melhor marcador. 

Obviamente que isso me deixa 

muito orgulhoso.

Se alguém lhe pudesse 

conceder três desejos quais 

escolheria?

Os meus maiores desejos, em 

relação ao futuro, são: chegar 

um dia à primeira equipa do 

Sporting, continuar a representar 

a selecção nacional e poder 

ajudar a minha família a todos os 

níveis.

Em relação ao futuro, está 

ansioso por conhecer a nova 

casa (o centro de formação e 

estágio em Alcochete)?

Estou muito ansioso. A nossa 

futura casa vai ter muitas 

condições habitacionais e de 

conforto e não há dúvida que 

teremos tudo o que precisamos 

para ser bons jogadores.

Se não conseguir singrar no 

mundo do futebol, o que 

gostaria de seguir?

Nem sei. Quero tanto ser 

profi ssional de futebol...

Entrevista
FOTOS: JORNAL DO SPORTING

Cristiano 
Ronaldo nos 
seus tempos 
primeiros 
tempos no 
Sporting. Já 
nessa altura, o 
agora craque 
internacional 
tentava 
trabalhar 
o físico e 
ganhar massa 
muscular. 
Nos relvados, 
o seu 
virtuosismo 
cedo se 
destacou

“Sem tirar valor ao Messi
e ao Neuer é inteiramente 
justo. É para a FPF um 
orgulho ter um jogador
como Cristiano Ronaldo”
Fernando Gomes, presidente da FPF
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CRISTIANO RONALDO
O MELHOR DO MUNDO 
PELA TERCEIRA VEZ
Desporto, 35 a 42

FABRICE COFFRINI/AFP

O actual “capitão” da selecção recebeu ontem, com 29 anos,  mais uma Bola de Ouro da FIFA


