
 

  

 

RONALDO, LENDA DO FUTEBOL BRASILEIRO, ESTEVE EM BARCELONA 

PARA O MAIOR FESTIVAL DE POKER EM ESPANHA 

 

 

BARCELONA, Espanha – 9 de Setembro, 2013 – Ronaldo Nazario, lenda do futebol 

brasileiro, foi até Barcelona esta semana para participar num torneio de poker com convite, 

que fazia parte do maior festival de poker anual em Espanha, o European Poker Tour 

(EPT).  

 

Ronaldo, que se associou recentemente ao website de poker online da PokerStars como 

embaixador da marca, sentou-se a jogar Texas Hold’em contra grandes vencedores como 

Jose Luis Saez, de Madrid e Manuel Correas de Cordoba, que ganhou uma competição 

online na PokerStars para jogar contra a lenda do futebol. Outros jogadores presentes nesta 

competição foram os Team PokerStars Pros Vanessa Selbst, Leo Margets, Andre Akkari, 

Bertrand “ElkY” Grospellier e Jonathan Duhamel. Depois de uma hora de jogo, Selbst foi a 

grande vencedora. 

 

Conhecido apenas como ‘Ronaldo’, este homem é considerado um dos grandes do futebol 

de todos os tempos, e conquistou grandes títulos e prémios durante a sua carreira 

profissional de 19 anos. Junta-se agora a um impressionante grupo de estrelas desportivas 

que começou recentemente a jogar poker, como o grande tenista espanhol Rafael Nadal, a 

jogadora olímpica de hóquei holandesa Fátima Moreira de Melo e Marcus Hellner, 

esquiador vencedor da medalha de ouro olímpica sueco, que estão a  descobrir que, para 

pessoas naturalmente competitivas como eles, o poker oferece o mesmo tipo de desafio 

mental a que se habituaram nos seus desportos.   

 

“Tento sempre dar meu melhor em tudo, no futebol e na vida. O poker é mais um desafio 

que me entusiasma,” disse Ronaldo. “Para mim, há muitas semelhanças entre o poker e o 

futebol - ambos requerem muita disciplina mental, prática e treino.”  

 

Quase 3.000 jogadores de todo o mundo foram até Barcelona para participar no festival de 

poker de 13 dias e disputar mais de €14 milhões em prémios. No inicio desta semana, o 

Main Event Estrellas atraiu um field recorde de 1.798 jogadores, que fez deste o maior 

torneio de poker de sempre em Espanha e o maior evento de €1.000 fora de Las Vegas.  

 



 

 

Sobre a PokerStars 

A PokerStars opera os mais populares sites de poker online, servindo uma comunidade de poker 

global de mais de 50 milhões de membros registados. Desde o seu lançamento, em 2001, a 

PokerStars tem sido a primeira escolha dos melhores jogadores do mundo e é o site com o maior 

número de torneios diários e a melhor segurança online. Já foram dadas mais de 100 mil milhões 

de mãos na PokerStars.com, mais do que em qualquer outro site. 

A PokerStars.com e a PokerStars.eu operam globalmente, sob licenças dos governos da Ilha de Man 

e de Malta, respectivamente. A PokerStars tem também licenças governamentais independentes na 

Bélgica, Dinamarca, Estónia, França, Itália, Espanha e Alemanha. 

A PokerStars faz parte do The Rational Group, que gere companhias e marcas relacionadas com 

jogo, incluindo a PokerStars, a Full Tilt Poker e o European Poker Tour.  
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