
C:=:;:::=:i-~~~~-~::~==;;~~!~..t:siõ~-=:l~~=-a....E~~~ _ ~-;n:;osra=-~B5e.r:s.~~
-~~~ - :_~::ia.. -~ ::s::-: =J'i'G!_ ..caa"'a::a7!~_ill&~ ~
~ ~"""",~::.a =Bac::::a::aa~ ",-",3a""a2s '::kacs ~ dt>caplalsoàaI:~0:ná:áJs.5I\

- o-rra~ -",,-;;rpac'i<sc~:.:n::...;ã:: 5:. \bae"E2J~'\m=tter:x ~BU< 1cm7JJ5)-ll.tp"daI'í-ta,441Hlll
"'aa ~1S'-"e]asa:o""EE?"....tXI""'-- =--~.~õ{R.,.,.,..;~1IDli!s:a;n, icuslDdasttmu:lasdaraEooOJOEtr{nTutoe
~:::5~llJêi Lei ê5dee;JnDaXS~mn.m~ -=ac2!3~~

53187

Utlll

estler volta hoje a
e...20 anos depois

re sonhou participar num combate na Rússia e hoje vai reali-
...-...•..xiis de ter pendurado as luvas em 1994, o atar de 62 anos está

commenos 15kg e terá como oponente um jovem de 29 anos

Rourke perdeu 15 quilos para estar em forma para o combate que se realiza em Moscovo

como será a sua performance. centração. Sempre sonhei com Em declarações à SkyTV;o ator
Achô-que elevaí dar conta do ~"._ um combate na,F.ússia:',afirmou- chegoumesmo a dízerque Putin
cad~", a~escentou-.:· ..,. àestrela.de Ho1lyWood em de"'::. l~'limautêntico cavalheiro".'
Foi aos 12àpos:,que Mickéy claração dtvulgadá'pe!os Pt:0- ., '.:' O ator, que namora com a

Rourke deu os.seus primeiros," motoresdo combate.>" . manequim russa Anastassíja
passos no mundo do boxe, Em . oatornorte-amerícano man- .Makarenko, de 27 anos, tomou-
1991.tomem-se profissional, m~ - )ém uma estreita l.ig~çãQJ;om' ,-se wnsexsymbolao lado.de Kím
ae,alJê\worpendurar asluvas a:Rússia. Além: de víajar regu-' Bassíngemadécadadéêücomo
€ID Í994 para se concentrar na larmente'para o país, Míckey .1ilirie Nove Semanas eMeia. Aos
suacarréíradeator, ' '" Rourke deaquefalar em agosto.. 62 anos, MíckeyHourke exíbe,
"O boxé.lhúna parte impor- último ao ter.comprado e vesti- Um rosto marcado pelas plásti- -

tante dajninha vida. Ensinou - do uma Tishirteou: afotografià - cas e por uni passado problema- -
-me o q\}e é o respeito, a deter - do presidente russo, VIadimir tico ligado ao álcôol, a drogâS e a
minaçãó, a pacíêncía e a eon - Putin.em pl~naPraça.Vermelha; depressões. -.. -_,

UM PONTO É TUDO

FERREIRA
FERNANDES
Iornalista '

Debica indícios,
cronista, debica,
e bolça certezas'Jeão Míguel'Iavaresjulga

- que por olhar muitas ve-
zesparaumamulhera ~

. consegue engravidar. Ora,
, oindíciodeuminteresse

não garante aprovado testepositi- ,
VOe Ontem, defendeu, no Público,
que os ''fazedores de opinião", aex-
pressão é dele, deviam culpar
S6crates porque "ali entre 2007 e
2011, (•••) se não havia provas, ha-
viainfindáveis indícios".A tese
, évelha" muitos dizem-na assim:'
"Não há fumo sem fogo ••:', "Eu cá
não sei, mas delejáouvi do pío-
rio •.:' GeraJmente ouçoomesmo
sentado no banco detrás, ••••••••• o
o taxímetro avança. Gerabnente
desligo-me das insídias e leio a úl-
timapáginado Público e os bons
cronistas que lá escrevem. Ontem,
como era quinta-feira, foi ímpossí-
vel:"Pois é.nãohavía provas.mas
havia infindáveis indícios ...Quer ir
pela Bstradade Benficaou pelada
Luz!", perguntou-me o dowIante;
semperguntar pela rota, o dacrõ-
nica dizia o mesmo. Ora, 835 sus- ,
peitasnãofazem,necessariamente,
uma culpa e 279hipóteses não fa-
zem, por si, uma prova. Por anda-
res 320quilómetros parao Porto
não quer dizer que chegaste aAl-
justrel,João MigueITavares.Deixa-
-me dizer-te que não só aquantí-
dadenão transformasempre a
qualidade, como, àsvezes, uma só
quantidade qualifica. Por exemplo,
ontem só criticasteulÍla vez "aque-
lesfazedoresdeopíníão que du-
rante anos-e anos defenderam José .
Sócrates contra os ataques adho- -
minem'. Foi s6 uma vez, mas o sufi-
ciente para te dizerque és um pe-
daço de asno.
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