AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMARELEJA

Biografia
Iker Casillas
Data de Nascimento: 20 de maio de 1981
Local de Nascimento: Móstoles, Espanha
Profissão: Futebolista- Guarda-Redes
Grandes Feitos:
• Foi eleito o melhor guarda-redes do mundo nos anos
de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 pela Federação de História e
Estatísticas do Futebol;
• Liderou a selecção nacional também na conquista das
Euro Copas de 2008 e 2012, tornando a Espanha a primeira
bicampeã consecutiva do torneio em toda a história do futebol
europeu.
• Em 1º de julho de 2012, com a goleada por 4-0 contra
a Itália na final da Euro 2012, Casillas tornou-se o primeiro
futebolista na história a completar 100 vitórias actuando por
sua selecção.

Iker Casillas nasceu a 20 de maio de 1981 em Móstoles, Espanha. É jogador
(guarda-redes) no FCP, actualmente, no entanto já passou por outras equipas, tais
como, selecção Espanhola e Real Madrid. Ainda na Selecção Espanhola Iker
conquistou o Mundial Sub-20 de 1999, realizado na Nigéria. Também se tornou o
terceiro guarda-redes a receber uma taça de campeão do mundo no primeiro título
de seu país no torneio. Casillas conquistou ainda o prémio Luva de Ouro do torneio,
entregue ao melhor goleiro da Copa. No Real Madrid tornou se, em 2000, o mais
jovem ou guarda-redes a jogar em uma final da Champions League, quando o Real
Madrid derrotou o Valencia por 3-0, apenas quatro dias após seu 19º aniversário. Na
temporada 2010-11, com a saída de Raúl González, Casillas foi nomeado o
novo capitão do Real Madrid e ajudou sua equipe a ganhar o 18º título da Copa do
Rei da Espanha, onde realizou grandes defesas ao longo da temporada. Na equipa
onde joga actualmente, FCP Casillas e a sua equipa conseguiram a SuperTaça de
Portugal. Em 2011 foi classificado como O Melhor Guarda-Redes do Mundo.
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