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Cristiano Ronaldo assina com a Juve
Cristiano Ronaldo vai jogar na Juventus, após nove temporadas no Real Madrid,
confirmou ontem o clube espanhol, em comunicado, sublinhando que a transferência
corresponde “à vontade e ao pedido” manifestados pelo futebolista português. Embora
o Real Madrid não tenha especificado os valores da transacção, a imprensa espanhola
indica que a “Juve” vai pagar 105 milhões de euros e Cristiano Ronaldo terá um contrato
de quatro anos com um salário de 30 milhões de euros por temporada. Aos 33 anos, o
capitão da selecção portuguesa vai defender o quarto clube na carreira sénior, depois
de Sporting, Manchester United e Real Madrid. Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro,
Ronaldo estava ligado contratualmente até 30 de Junho de 2021 ao emblema “merengue”.

Novo plano para galgos
"focado" no Jockey
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MISSIONÁRIOS GANHAM
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No último dia do prazo fixado pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), a Companhia de Corridas de Galgos
(Yat Yuen) apresentou ontem um novo plano sobre o futuro dos cães do Canídromo, desta vez direccionado especificamente para
a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos. Com este pedido, a Yat Yuen parece reforçar assim a intenção de vir a aproveitar
as instalações do Jockey Club, uma solução que desagrada à ANIMA. O IACM revelou à TRIBUNA DE MACAU que, desde o início
de Junho, não registou qualquer pedido de declaração sobre o estado de saúde de animais, um dos documentos necessários para
a respectiva exportação.
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“GUERRA COMERCIAL”
ENTRE EUA E CHINA
PODE AFECTAR CASINOS
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VIÚVA DE LIU XIAOBO
RUMOU À EUROPA COM
AUTORIZAÇÃO DE PEQUIM
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OPERAÇÃO DE RESGATE
NA TAILÂNDIA
TEVE FINAL FELIZ
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Trânsito perdeu 10.700
veículos em dois anos
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