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Ronaldo visitou o Porto Santo
com o presidentedo Besiktas

Cristiano Ronaldo
e Jorge Mendes
trouxeram ao Porto
Santo empresários
turcos, entre eles
Yildirim Demiroren,
o presidente do
Besiktas que investiu
80 milhões a reforçar a
equipa de Quaresma,
Simão Saborosa,
Manuel Fernandes e
Hugo Almeida
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Cristiano Ronaldo esteve ontem
seis horas no Porto Santo. Uma
visita relâmpago que poucos tinham conhecimento, mas que
terá sido operacionalizada por
Roberto Silva, o presidente da
Câmara do Porto Santo que
acompanhou a par e passo a presença do craque do Real Madrid
na ilha.
Embora o futebolista madeirense não se mostrasse disponível para falar ao DIÁRIO, a nossa
reportagem apurou que a deslocação à ilha se deveu ao facto do
atleta querer apresentar aos seus
novos sócios o projecto turístico
que tem previsto para o Porto
Santo.
Para além de pretender desbloquear junto da Câmara do Porto
Santo todos os entraves administrativos, o que aconteceu no encontro que Cristiano Ronaldo

BERLUSCONI RECRUTA- O
COMO TESTUMUNHA
Cristiano Ronaldo está
incluído na lista de 76
testemunhas de defesa
apresentada pelos advogados
do primeiro-ministro italiano
Silvio Berlusconi que dentro
de uma semana, a 6 de Abril,
começa a ser julgado, sob a
acusação de promover a
prostituição de menores.
No centro de todo o processo
está a marroquina Karima El
Mahroug, conhecida apenas
por ‘Ruby’, que também já
disse ter mantido uma relação
com o madeirense Cristiano
Ronaldo. CR7 desmentiu
Ruby prontamente, que
manteve sempre as acusações
de que tinha estado com o
craque do Real uma noite,
num hotel de luxo em Milão, a
troco de quatro mil euros.
Além de Cristiano Ronaldo,
Berlusconi chama a depor a
seu favor o actor de cinema
George Clooney, mais a sua
actual namorada, Elisabetta
Canalis, duas colegas de
Governo, Mara Carfagna e
Maria Stella Gelmini, entre
outros políticos e muitas
vedetas de TV.
De fora ficou o futebolista
brasileiro Alexandre Pato, que
alinha no AC Milan, propriedade de Berlusconi, e tem
sido referido como
namorado da filha
do magnata, Barbara,
de 26 anos. de idade.
por Cristiano Ronaldo e o seu empresário, Jorge Mendes.
Visivelmente satisfeito, Roberto Silva destacou a importância
desta visita, que é “sinal do empenho de Cristiano Ronaldo no Porto Santo. Ninguém compra 100
mil metros quadrados se não estiver efectivamente interessado em
investir no Porto Santo”.
O presidente da Câmara do
Porto Santo promete que “em
Abril o plano de urbanização estará concluído”, sendo seu propósito aprovar em Assembleia Municipal “durante o mês de Maio”.
“Nós queremos que o projecto se
concretize no mais curto prazo de
tempo”, garantiu.

UM GRANDE ‘SHOT’
Ronaldo chegou ao Porto
Santo depois do almoço, num
jacto privado (HS125), tendo
feito questão de visitar parte
da ilha. Passou pelo Hotel
Pestana, deslocou-se ainda ao
Porto Santo Golf, onde,
curiosamente, passeou de
buggy e fez um ‘shot’ excelente
no buraco 14, que surpreendeu
pelo jeito demonstrado. Ao
princípio da noite a comitiva
jantou (cherne) no Pé na Água,
tendo sido exibido um DVD
promocional do Porto Santo.
Pelas 22 horas, Cristiano
Ronaldo e restante comitiva
levantaram voo para Madrid.

Saco de areia e um livro de oferta
Cristiano Ronaldo com Tecelão, guarda-redes que foi seu colega no Sporting.

manteve com Roberto Silva, esta
visita teve com principal propósito consolidar a entrada de novos
sócios e de capital turco na Plaza
Prestige, a empresa constituída
para desenvolver um resort com
800 camas, 670 com capacidade
de exploração hoteleira e 130 de
imobiliário público de lazer.
Um projecto que integra, ainda,
48 moradias, algumas em banda e
outras isoladas, que, segundo estimativas da empresa deverá implicar um investimento na ordem
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dos 80 milhões de euros a implantar entre o Cabeço e a Calheta.
O craque do Real Madrid interpelado pelo DIÁRIO limitou-se a
afirmar “que é sempre um prazer
voltar ao Porto Santo”, com Jorge
Mendes a não se mostrar disponível para acrescentar muito mais.

Plano de urbanização ‘aprovado’
Já Roberto Silva, o presidente da
Câmara do Porto Santo foi mais
expansivo. “Esta visita é consequência da vontade do Cristiano

Ronaldo em mostrar a ilha a investidores estrangeiros, que o
acompanharam e com isso avaliarem o potencial da ilha para futuros investimentos”.
O DIÁRIO sabe que no Porto
Santo esteve o presidente do Besiktas, Yildirim Demiroren –
acompanhado de outros dois turcos e um tradutor - que ao que
tudo indica deverá ficar com a
posição que era de António Salvador, pois o presidente do Braga
terá saído da sociedade detida

Merece destaque, ainda, o facto
de Cristiano Ronaldo ter levado
ontem para Madrid um saco de
areia do Porto Santo, bem como
um livro onde é explicado, cientificamente, as qualidades terapêuticas das areias do Porto Santo,
oferta de Roberto Silva tendo em
vista a recuperação da lesão que
apoquenta o craque do Real Madrid.
“Esperamos que o Cristiano Ronaldo recupere depressa para dar o
seu contributo ao futebol e com
isso nos maravilhe com as suas jogadas”, destacou o autarca.

