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EleicAo do Cristiano Ronaldo como “Meihor Futebolista do Mundo”

Cristiano Ronaldo nasceu na Madeira, oriundo de farnIlias hurnildes, au tendo permanecido ate
aos 12 anos de idade.

Foi nas zonas altas da freguesia de Santo Antonio, no Funchal, e no Campo do Andorinha
Futebol Clube, que deu os primeiros passos na modalidade desportiva para a qual, desde a
infncia, demonstrou ter enormes qualidades e visIveis potencialidades, já bern patentes na sua
passagem pelo Clube Desportivo Nacional.

Foram, alias, estas capacidades que o tomaram, desde logo, cobicado pelos grandes clubes
nacionais, tendo feito parte relevante da sua formação, como futebolista, no Sporting Clube de
Portugal.

Rapidamente o seu talento passou a ser reconhecido, tanto a nIvel nacional como internacional,
tendo transitado para o futebol inglês, onde veio a ganhar todos os prémios, troféus e os mais
elevados galardôes a que, ao nIvel europeu e mundial, pode aspirar urn futebolista.

E

ainda de realçar o papel de relevo que Cristiano Ronaldo já entäo vinha protagonizando na

SelecçAo Nacional.

Por

isso,

o Cristiano Ronaldo é já detentor de urna Bola de Ouro pelo facto de ter sido

considerado o meihor futebolista do mundo em 2008. Tal constituiu o justO reconhecimento das
suas excepcionais qualidades de futebolista e constitui urn motivo de orgulho para todos os
portugueses, contribuindo, de forma Impar, para a projeccão de Portugal no Mundo.

Cristiano Ronaldo, além de futebolista de eleição, tern qualidades hurnanas raras, bern patentes
na forte ligacâo que rnantém corn a terra que o viu nascer, na extraordinária dedicação
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e aos amigos e ainda a grande solidariedade e reconhecimento que revela a todos os que
contribuiram para o seu sucesso.
Entretanto, durante o ano de 2013, Cristiano Ronaldo realizou uma época inigualável ao serviço
do seu clube e sobretudo deu urn contributo decisivo no apuramento de Portugal para o
Campeonato do Mundo, nomeadamente num jogo inesquecIvel corn a Suécia.
Por tudo isso, foi-lhe atribulda a segunda Bola de Ouro corno rnelhor futebolista do Mundo,
prémio que é inteiramente rnerecido e da major justiça.

o

Cristiano Ronaldo

e

urn futebolista determinado, lutador, corn capacidade de trabaiho

invulgar.

o troféu obtido constitui urn forte estirnulo sobretudo para os mais jovens.
Num rnomento histórico particularmente dificil como o que atravessamos, a Assembleia da
Repüblica não podia ficar indiferente ao exemplo de determinaçao, de empenho e de êxito que é,
para as novas geracOes, a conquista, por Cristiano Ronaldo, do galardâo que ihe foi atribuIdo
pela mais alta instância do futebol rnundial, nern deixar de reconhecer que Cristiano Ronaldo
constitui, hoje, urn dos mais destacados protagonistas da afirmação de Portugal no mundo.
A Assembleia da Repüblica congratula-se corn a eleicão de Cristiano Ronaklo, pela FIFA, como
“rnelhor futebolista do Mundo”.
Assembleia da Repüblica, 16 de Janeiro de 2014

Os Deputados,
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C1áuda Mon eiro de Aguiar

Hugo Velosa
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