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1- Apresentação do canal e do youtuber: 
 
“Olá, meu nome é Hugo e estou iniciando um projeto muito massa com esse canal. 
Quero trazer histórias de futebol: a vida dos jogadores, acontecimentos curiosos, 
coisas que aconteceram nas copas, histórias dos estádios, e tudo mais que vocês 
apaixonados por futebol vão amar ver por aqui!” 
 
 
2- Introdução: Informações iniciais sobre o jogador (idade, naturalidade, vida, 
familiares, “início da carreira”): 
 
Nascido em 05 de fevereiro de 1985, em Funchal (cidade da Ilha da Madeira) em 
Portugal, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro tornou-se um famosíssimo jogador de 
futebol. Ele é o filho mais novo de José Diniz Pereira Aveiro, um jardineiro, e de 
Maria Dolores dos Santos Aveiro, uma cozinheira. Seu pai faleceu em 2005, por 
consequência do alcoolismo, deixando mais 3 filhos além de Cristiano. 
 
 
3- Desenvolvimento: Início da carreira, principais jogos, participações ilustres, 
projetos: 
 
Desde a infância, o craque adorava jogar bola com as outras crianças na rua, e aos 
11 anos, seu talento fazia-o se destacar no Andorinha. Foi recrutado para o Sporting 
Clube de Portugal nas categorias de base, sendo logo descoberto pelo técnico do 
Manchester United na Inglaterra, em 2003, quando tinha apenas 18 anos, visado 
como um novo talento após a saída de David Backhan. Durante sua estadia lá, ele 



fez 118 gols em 292 jogos, sendo tri campeão da Premier League e conquistando o 
título da Champions League na temporada de 2007/2008. 
 
Ele foi vendido ao Real Madrid em uma negociação milionária, e destacou-se 
grandiosamente no clube chegando a fazer 53 gols numa única temporada em 
2010/2011. Em 10 de julho de 2018, ele foi transferido para o Juventus, sendo pago 
100 milhões de euros ao Real Madrid para contratar o atacante durante 4 
temporadas. 
 
Ele foi estabelecido como um dos maiores atletas de todos os tempos, apelidado de 
CR7, e eleito 5 vezes o melhor do mundo em premiações da FIFA,  em: 2008, 2013, 
2014, 2016 e 2017, com uma carreira marcada por títulos importantes e muitos gols. 
Em 2008, CR7 foi eleito o melhor jogador do mundo em premiação da FIFA pelas 
grandes atuações.  
 
Cristiano destacou-se nos gigantes clubes europeus e tem uma carreira vitoriosa na 
Seleção portuguesa, conquistando o inédito título da Europa para o país. Além de 
ser o maior artilheiro da história da Seleção Portuguesa e também do Real Madrid, 
ele é quem mais marcou gols em toda a história da Liga dos Campeões. 
 
CR7 tem um salário anual de 113 milhões de euros brutos por mês na Juventus. Ele 
conquistou 29 títulos em sua carreira, até a temporada 2018-2019. Sendo campeão 
da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2018-2019, por Portugal. Por clubes, 
ele soma 27 conquistas, sendo as principais os 5 títulos da Liga dos Campeões 
(quatro pelo Real Madrid e um pelo Manchester). Ele também foi premiado pela 
FIFPro, organização que representa mundialmente os jogadores profissionais de 
futebol. 
 
Cristiano Ronaldo marcou 706 gols em sua carreira, até 27 de novembro de 2019. 
Jogando por clubes como: Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, foi 
um total de 607 gols em 818 partidas. Já por Portugal, foram 99 gols em 164 jogos.  
 
 

- Projetos solidários: 
 
 

Além de colecionar títulos, o craque também coleciona boas ações sociais, estando 
no topo da lista dos 20 esportistas que mais fazem doações. Ele já levantou dinheiro 
para várias causas, financiou um hospital do Câncer em Portugal, além de usar sua 
posição para levar visibilidade a uma variedade de causas, tais como: fome, 
obesidade e biodiversidade. 

 
Em 2015, ele foi nomeado como o atleta mais solidário do mundo, pelo Athletes 
Gone Gold. Dentre uma de suas principais doações, pode se destacar os 5 milhões 
de libras para o nepal que havia sido devastado por um furacão. Além de hospitais 
sírios, causas de câncer e fome na África. 



 

Atualmente, com  a pandemia do coronavírus, ele realizou uma doação de mais de 5 
milhões para os hospitais de Santa Maria e Santo Antônio em Portugal. Os  hospitais 
receberam monitores cardíacos, ventiladores, bombas, entre outros equipamentos 

 
4- Adicionais: 

 
 
 

TÍTULOS DE CRISTIANO RONALDO POR CLUBES: 

● Supertaça de Portugal pelo Sporting: 2002 
● Mundial de Clubes da FIFA pelo Manchester United: 2008 
● Liga dos Campeões da UEFA pelo Manchester United: 2007–08 
● Campeonato Inglês pelo Manchester United: 2006–07, 2007–08 e 2008–09 
● Copa da Inglaterra pelo Manchester United: 2003–04 
● Copa da Liga Inglesa pelo Manchester United: 2005–06 e 2008–09 
● Supercopa da Inglaterra pelo Manchester United: 2007 
● Mundial de Clubes da FIFA pelo Real Madrid: 2014, 2016 e 2017 
● Liga dos Campeões da UEFA pelo Real Madrid: 2013–14, 2015–16, 2016–17 e 

2017–18 
● Supercopa da UEFA pelo Real Madrid: 2014 e 2017 
● Campeonato Espanhol pelo Real Madrid: 2011–12 e 2016–17 
● Copa do Rei pelo Real Madrid: 2010–11 e 2013–14 
● Supercopa da Espanha pelo Real Madrid: 2012 e 2017 
● Campeonato Italiano pela Juventus: 2018–19 
● Supercopa da Itália pela Juventus: 2018 

TÍTULOS DE CRISTIANO RONALDO POR PORTUGAL 

● Eurocopa: 2016 

https://www.esportelandia.com.br/futebol/copa-da-inglaterra/
https://www.esportelandia.com.br/futebol/copa-da-liga-inglesa/
https://www.esportelandia.com.br/futebol/campeonato-espanhol/
https://www.esportelandia.com.br/futebol/campeonato-italiano/


● Liga das Nações da UEFA: 2018 - 2019 

PREMIAÇÕES RECEBIDAS PELO CR7 

● Bola de Ouro da FIFA: 2013 e 2014 
● Melhor jogador do mundo pela FIFA: 2008 
● Ballon d’Or: 2008, 2016 e 2017 
● The Best FIFA Football Awards: 2016 e 2017 
● Melhor jogador do mundo pela FIFPro: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 
● Chuteira de Ouro da UEFA: 2007–08, 2010–11, 2013–14 e 2014–15 
● Prêmio FIFA Ferenc Puskás: 2009 
● Melhor jogador da Premier League: 2006–07 e 2007–08 
● Melhor jogador do Campeonato Espanhol: 2012-2013 e 2013–14 
● Melhor jogador do Campeonato Italiano: 2018–19 

 

Fontes: 

https://sportbuzz.uol.com.br/personalidades/cristiano-ronaldo.html 

http://www.espn.com.br/noticia/469938_cristiano-ronaldo-volta-a-cidade-natal-para-inaugura
r-estatua-em-sua-homenagem 

https://sportbuzz.uol.com.br/personalidades/cristiano-ronaldo.html
http://www.espn.com.br/noticia/469938_cristiano-ronaldo-volta-a-cidade-natal-para-inaugurar-estatua-em-sua-homenagem
http://www.espn.com.br/noticia/469938_cristiano-ronaldo-volta-a-cidade-natal-para-inaugurar-estatua-em-sua-homenagem


https://blogs.ne10.uol.com.br/torcedor/2017/12/19/atleta-que-mais-ajuda-instituicoes-cristian
o-ronaldo-construira-hospital-para-criancas/ 

https://odia.ig.com.br/esporte/2020/03/5888214-cristiano-ronaldo-faz-doacao-milionaria-para
-combate-a-covid-19-e-e-homenageado-por-hospital.html 

https://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/messi-e-cristiano-ronaldo-doam-mais-de-r-27-mil
hoes-a/1cenud9spv7l51riu072vdd6l5 

https://esportes.terra.com.br/cristiano-ronaldo/cristiano-ronaldo-marca-mais-um-gol-na-vitori
a-da-juventus-sobre-o-torino,7ebd7937f6d5ea3d5bc5aaec611ecb25ap7tkpr6.html 

https://www.terra.com.br/esportes/lance/real-madrid-anuncia-oficialmente-ida-de-cristiano-ro
naldo-para-juventus,d680e6992ffbd9d449a39fd8e701809dwabyui0q.html 

https://www.esportelandia.com.br/futebol/cristiano-ronaldo/ 

 

https://blogs.ne10.uol.com.br/torcedor/2017/12/19/atleta-que-mais-ajuda-instituicoes-cristiano-ronaldo-construira-hospital-para-criancas/
https://blogs.ne10.uol.com.br/torcedor/2017/12/19/atleta-que-mais-ajuda-instituicoes-cristiano-ronaldo-construira-hospital-para-criancas/
https://odia.ig.com.br/esporte/2020/03/5888214-cristiano-ronaldo-faz-doacao-milionaria-para-combate-a-covid-19-e-e-homenageado-por-hospital.html
https://odia.ig.com.br/esporte/2020/03/5888214-cristiano-ronaldo-faz-doacao-milionaria-para-combate-a-covid-19-e-e-homenageado-por-hospital.html
https://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/messi-e-cristiano-ronaldo-doam-mais-de-r-27-milhoes-a/1cenud9spv7l51riu072vdd6l5
https://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/messi-e-cristiano-ronaldo-doam-mais-de-r-27-milhoes-a/1cenud9spv7l51riu072vdd6l5
https://esportes.terra.com.br/cristiano-ronaldo/cristiano-ronaldo-marca-mais-um-gol-na-vitoria-da-juventus-sobre-o-torino,7ebd7937f6d5ea3d5bc5aaec611ecb25ap7tkpr6.html
https://esportes.terra.com.br/cristiano-ronaldo/cristiano-ronaldo-marca-mais-um-gol-na-vitoria-da-juventus-sobre-o-torino,7ebd7937f6d5ea3d5bc5aaec611ecb25ap7tkpr6.html
https://www.terra.com.br/esportes/lance/real-madrid-anuncia-oficialmente-ida-de-cristiano-ronaldo-para-juventus,d680e6992ffbd9d449a39fd8e701809dwabyui0q.html
https://www.terra.com.br/esportes/lance/real-madrid-anuncia-oficialmente-ida-de-cristiano-ronaldo-para-juventus,d680e6992ffbd9d449a39fd8e701809dwabyui0q.html
https://www.esportelandia.com.br/futebol/cristiano-ronaldo/

