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Ronaldo eleito 
o melhor jogador 

da Europa em 2016
Em 2016, Cristiano Ronaldo foi ven-
cedor da Liga dos Campeões, o me-
lhor marcador da prova, e Campeão 
do Euro2016 por Portugal. O palma-
rés impressionava e Ronaldo venceu 
mesmo (a Bale e Griezmann) o tro-
féu de melhor jogador da Europa em 
2016. Abre-se assim um claro favori-
tismo para nova “Bola de Ouro” da 
FIFA.
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Hong Kong com
primeiro caso 
de vírus Zika
As autoridades de saúde 
de Hong Kong confirma-
ram ontem o primeiro 
caso de infecção pelo ví-
rus Zika, numa mulher 
de 38 anos que viajou 
recentemente para as Ca-
raíbas. Segundo o jornal 
South China Morning 
Post, a paciente encon-
tra-se estável, numa ala 
de isolamento no United 
Christian Hospital, em 
Kwun Tong. De acordo 
com as autoridades de 
saúde, a mulher foi pi-
cada por mosquitos du-
rante a sua viagem. Na 
China continental foram 
registados, até agora, 22 
casos de Zika importados 
– sete destas pessoas pas-
saram por Hong Kong 
quando regressavam da 
América do Sul, indica o 
jornal. Transmitido pelo 
mosquito ‘Aedes aegyp-
ti’, o Zika surgiu no Bra-
sil há cerca de dois anos e 
desde então espalhou-se 
rapidamente pelo país e 
parte do hemisfério sul.

Em tempo de relatórios sobre o primeiro trimestre de 2016, 
foi ontem divulgado que a Galaxy Entertainment encerrou 
as contas com um crescimento dos lucros de 26% em rela-
ção ao ano anterior. A Sands China, por sua vez, anunciou 

uma queda de 25% dos lucros no mesmo período. Ambas 
as empresas, contudo, mostram-se optimistas sobre o futu-
ro da indústria do jogo na RAEM.
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Galaxy lucra mais 26%
Sands China baixa 25%
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Cenário de guerra
no centro de Itália

Vendem-se contratos
de arrendamento
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“RESORTS” DO COTAI FAZEM CONTAS AO 1º SEMESTRE


