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DISCURSODIRETO 

João Fernandes: pres. da Região de Turismo 
do Algarve, sobre os impactos do coronavírus 

"A PERCEÇÃO DE MEDO 
PODE AFETAR AS VIAGENS" 
a  CM - O Carnaval 
atraiu muitos turis-
tas à região do Al-
garve este ano? 
João Fernandes 
Para além cio Cama 
vai, este ano tive-
mos também a Volta ao Al 
garve em bicicleta que justi -
ficou duplamente a vinda à 
região, além das temperatu 
ras amenas que, por si só, já 
foram um atrativo para 
quem nos visita. 
- Os meses da chamada épo-
ca baixa podem contribuir 
para que seja um bom ano 
turístico, tendo em conta 
que estão a registar cada vez 
mais turistas? 

Existe a expectativa de que 
as condições que o Algarve  

apresenta a vários 
níveis nos meses de 
inverno possam 
ajudar a continuar a 
atrair mais gente na 
chamada época bai - 
xa, no sen tido de 

combater a sazonalidade no 
setor do turismo. 
- Qual o impacto que o coro-
navírus pode ter no turismo 
do Algarve caso a epidemia 
mundial evolua? 
- Estamos a acompanhar a 
situação com as autoridades 
de saúde e temos de ter aten-
ção porque a perceção de 
medo pode afetar as viagens. 
Neste momento não verifi-
camos nenhuma redução na 
procura (mais informação 
p. 6 a 9). R.P.G. 
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Carnaval de Loulé

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1533d365-3ed8-4a5f-96f5-

4a7d79e522a5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar da noite animada o tempo está mais tristonho no norte, no Algarve o sol radiante está a ajudar
à festa.
Direto de Loulé.
Comentários de Carlos Carmo, vice-presidente CM Loulé.

Página 2



A3  
SIC

 	Duração: 00:01:45

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 85106796

 
25-02-2020 13:23

1 1 1

Greve dos trabalhadores do setor hoteleiro do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c536bbef-9783-470c-a778-

481ae0adaf38&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os trabalhadores de Hotelaria do Algarve cumprem hoje um dia de greve. Exigem aumentos salariais,
pagamento de feriados a 200 por cento e progressão nas carreiras, mas até agora está a ser fraca a
adesão ao protesto.
Comentários de Paula Amado, delegada sindical Sindicato Trabalhadores Hotelaria Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2020-02-25 13:21
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-02-25 14:17
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-02-25 15:18
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-02-25 17:17
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Greve dos trabalhadores do setor hoteleiro do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=adcf7ac5-bd56-4ab8-b29e-

5d4b7bd23cc4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os trabalhadores do setor da hotelaria no Algarve estão hoje em greve. São 24 horas de protesto para
exigir aumentos salariais, pagamentos de feriados a 200% e progressão nas carreiras. De acordo com
o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do
Algarve, podem ser afetadas cantinas, refeitórios, fábricas de refeições, catering, lavandarias entre
outros.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-02-25 08:34
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25-02-2020 11:07

Rui Cristina: "SNS está de rastos no Algarve"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af95d728-ad9b-4364-89eb-

85705f6b22cd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve pediram a presença urgente da ministra da Saúde no
Parlamento. O deputado Rui Cristina garante que os utentes estão a sofrer com as múltiplas carências
do SNS.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-02-25 12:12
 TSF - Notícias , 2020-02-25 13:07
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Estado do Serviço Nacional de Saúde no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f9c1985b-4fc2-47fa-8e1e-

c83ebc1ce17b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O PSD quer ouvir a ministra da Saúde no Parlamento, sobre a situação do Serviço Nacional de Saúde
no Algarve. Em comunicado, o partido fala nas más condições do SNS na região e atribui
responsabilidades ao Governo. Os deputados do PSD destacam a falta de investimento público, os
elevados tempos de espera e o adiamento da construção de um novo hospital. Vão entregar também
um requerimento para ouvir a Ordem e o Sindicato Independente dos Médicos, entre outras
organizações.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-02-25 06:36
 SIC - Edição da Manhã , 2020-02-25 07:16
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-02-24 00:28
 SIC - Edição da Manhã , 2020-02-25 08:22
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-02-25 06:37
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-02-25 07:17
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-02-25 08:22
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-02-25 09:23
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-02-25 10:28
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-02-25 12:25
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Vírus da China: Impactos no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=53ffe29d-f69f-4790-befe-

ebc629bf6439&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A epidemia está a ter forte impacto no turismo chinês em Portugal que vinha a crescer. O presidente
da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo diz que o impacto é de 100% neste
momento.
Declarações de Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo.
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iÍn 

Radar 

Coronavírus 
à porta. Bombeiros 

dizem não ter novas 
recomendações 

Presidente da Liga 
dos Bombeiros 

garante não terem 
sido feitas mais ações 

de prevenção. Em 
Itália, pelo menos sete 
pessoas morreram e o 

desfile de Milão 
foi realizado 

à porta fechada. 

PEDRO ALMEIDA 
radar(*nline.pt 

O coronavírus instalou-se na 
Europa e, depois de uma vítima 
mortal em solo francês, nos últi-
mos dias já fez pelo menos sete 
mortos em Itália. São 12 as cida-
des do país em quarentena que 
foram isoladas por precaução, 
existindo em cinco delas popu-
lação infetada Lombardia, Véne-
to, Piemonte, Emília-Romanha 
e Lácio —, e até o Carnaval de 
Veneza teve de ser suspenso esta 
semana. Muitas empresas encon-

  

tram-se encerradas, existe uma 
constante corrida aos supermer-
cados e o desfile da designer de 
moda portuguesa Alexandra 
Moura, na Semana de Moda de 
Milão, teve de ser realizado ontem 
à porta fechada, com o evento 
a ser transmitido na internet. 

O número de infetados no país 
já ascendeu aos 220 e a direção 
da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) fez o alerta de que o 
mundo tem de se preparar para 
uma "eventual pandemia". "É 
muito preocupante o aumento 
repentino dos casos em Itália. 
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CORONAVÍRUS 
w 

3. 

— •~"., .,01~Poir 
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Devemos concentrar-nos na con-
tenção, enquanto fazemos todo 
o possível para nos prepararmos 
para uma possível pandemia", 
explicou o diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
em conferência de imprensa em 
Genebra, na Suíça. 

A Comissão Europeia, por seu 
turno, vai mobilizar 230 milhões 
de euros para apoiar a luta con-
tra o surto e apela à calma e à coor-
denação entre países, diwndo que 
estão a ser preparados planos de 
emergência. "Há dez dias pedi-
mos aos Estados-membros que 
melhorassem as medidas de pre-
paração, o que agora se revela jus-
tificado. A epidemia já afetou 29 
países. Isto apenas mostra que 
temos de acelerar a resposta e 
temos de atuar", disse Janez Lenar-
cic, um dos comissários europeus 
da Saúde e da Gestão de Crises. 

MEDIDAS NOS AEROPORTOS Em 
Portugal estão a ser tomadas 
medidas de precaução, principal-
mente nas entradas e saídas dos 
aeroportos para prevenir a pro-
pagação do surto, segundo rela-
tou ontem a Direção-Geral de Saú-
de. "Enquanto não tivermos outra 
indicação da União Europeia, a 
nossa linha é reforçar a informa-

  

ção às pessoas que chegam a Por-
tugal, vindos de Itália ou de outra 
área afetada. O controlo vai ser 
feito nos aeroportos com carta-
zes e indicações aos passageiros. 
Estamos a tratar também do refor-
ço da linha de apoio ao médico", 
sublinhou Graça Freitas, direto-
ra-geral de Saúde, em conferên-
cia de imprensa. 

"Estamos alinhados com a OMS 
e atentos ao que se passa em 
todo o mundo. Claro que o nível 
de preocupação aumentou por-
que um país na Europa apre-
senta focos da doença. Estamos 
claramente preocupados, sabe-
mos que pode haver alastramen-
to para outros países. No entan-
to, à data, o reforço de medidas 
de aconselhamento e pedagógi-
cas parecem-me suficientes", 
defendeu, reforçando que qual-
quer caso confirmado fora do 
território chinês ainda é mais 
preocupante e que a medição 
da febre a cidadãos que che-
guem ao nosso país não é uma 
boa medida a ser tomada. "Per-
mitiria detetar muitíssimo pou-
cos casos. Qualquer foco fora da 
China é um motivo de preocu-
pação. Teoricamente a possibi-
lidade de contacto aumenta 
quando falamos de Itália, por-

  

que estamos perto. Os médicos 
têm de estar mais atentos, assim 
como os hospitais. Estão a ser 
acionadas medidas que permi-
tam ter conhecimento rápido 
desses casos. Esta é a medida 
mais efetiva", concluiu Graça 
Freitas, que ativou os hospitais 
de Santa Maria, São José (Lis-
boa), Coimbra e Santo António 
(Porto) para receber casos sus-
peitos de infeção. 

Já os bombeiros queixam-se 
de não terem ainda recebido 
ações adicionais de prevenção, 

Organização 
Mundial de Saúde 
fala em "eventual 
pandemia" após 
mortes em Itália 

Aeroportos 
em Portugal 
serão controlados 
para prevenir 
propagação 

depois de o surto ter chegado a 
Itália. Ao i, o presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, Jai-
me Marta Soares, explicou que 
não recebeu quaisquer "reco-
mendações especiais". "Conti-
nua tudo na mesma. Não temos 
sido contactados nem há reco-
mendações especiais. O INEM 
já nos avançou que as coisas 
estão estabilizadas e que sere-
mos alertados se existirem casos 
validados em Portugal. Neste 
momento, os bombeiros conti-
nuam com os mesmos cuidados, 
com a utilização de kits, etc.. Não 
há, para já, nenhuma evolução 
nem fomos comunicados de 
nada", avançou, depois de já ter 
denunciado nas últimas sema-
nas que faltam equipamentos às 
corporações para poderem lidar 
em segurança com o Covid-19. 

PORTUGUÊS INFETADO A hospi-
talização de Adriano Maranhão, 
português infetado com o novo 
coronavírus a bordo do navio 
Diamond Princess, atracado no 
porto de Yokohama, no Japão, 
foi ontem agendada para esta 
madrugada (horário de Lisboa), 
depois de se ter mostrado "febril" 
e mais "abatido", para ter um 
acompanhamento mais exaus-

 

O coronavírus tem epicentro 
em Wuhan, na China, mas 
já alastrou a vários países, 
incluindo Itália, Singapura, 
Irão e Coreia do Sul 
NIAFALDA GOMES 

tivo por parte dos médicos. Gra-
ça Freitas disse estar atenta à 
situação e explicou que tudo está 
a ser feito também com o apoio 
da mulher da vítima, Emma-
nuelle Maranhão, residente na 
Nazaré, que também tem esta-
do em contacto com as entida-
des responsáveis no Japão. 

"Vai para um hospital para ser 
acompanhado em meio hospi-
talar, cumprindo o protocolo do 
país. É um hospital de referên-
cia. Nada indica que a sua situa-
ção clínica seja grave. É o nos-
so Ministério dos Negócios 
Estrangeiros que está a acom-
panhar esta situação no Japão 
com as autoridades japonesas", 
garantiu, dando igualmente aten-
ção ao novo caso suspeito que 
houve em Portugal, mais con-
cretamente no Porto, cujas aná-
lises deram negativo. Tratou-se 
de um homem que regressou 
de Milão. Foi inicialmente enca-
minhado para o hospital de San-
ta Maria da Feira, mas acabou 
por ser transportado para o Hos-
pital de São João, no Porto. 

A epidemia, recorde-se, já che-
gou também a países como a 
Coreia do Sul, Singapura e Irão, 
onde já se registaram pelo menos 
50 mortes. Página 9
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O Radar // 

Associação quer 
trazer um milhão 

de chineses 
para Portugal 

ÌI 

'‘'t1 

(N impactos do coronavírus, que já se fazem sentir 
na Asia, vão chegar ao setor do turismo e da aviação 

na Europa: reservas de turistas chineses caíram a pique. 
E.! 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos@jonline.pt 

O cancelamento de reservas de 
turistas chineses para o exterior, 
na sequência do novo coronaví-
rus, é, desde já, o principal desa-
fio que se coloca ao setor do turis-
mo e da aviação no mercado 
europeu e norte-americano. O 
cenário de crise parece, à parti-
da, inevitável a nível mundial: 
em 2018, os turistas chineses 
representaram receitas na ordem 
dos 255 mil milhões de euros, 
segundo as contas da Organiza-
ção Mundial do Turismo. 

Em Portugal, a tentativa de 
mitigar o problema foi encon-
trada sob a forma de associação. 
Segundo apurou o i, a comuni-
dade chinesa em Portugal anun-
ciou a criação da Associação do 
Turismo Chinês, que vai incluir 
agências de viagens, hotéis, res-
taurantes e lojas e tem como 
meta atrair um milhão de turis-
tas chineses, sem adiantar pra-
zos. A nova associação foi apre-
sentada no âmbito de uma ini-
ciativa da Associação Portuguesa 
das Agências de Viagens e Turis-
mo (APAVT), que manifestou 
total apoio à iniciativa Esta medi-
da serve como resposta à velo-
cidade com que o novo corona-
vírus se tem espalhado à esca-
la global, da Ásia ao Ocidente -
e em particular pelo norte de 
Itália - e tem vindo a aumentar 
o pessimismo, dando força às 
previsões negativas para seto-
res estratégicos. 

Na Europa e nos Estados Uni-
dos, ainda se procura, neste 
momento, circunscrever o pro-
blema ao mercado asiático. Num 
manifesto ontem divulgado, deze-

  

nas de associações e entidades 
europeias ligadas aos setores do 
turismo, comércio e transpor-
tes - como a plataforma de ges-
tão de reservas de viagens Ama-
deus, a Associação Europeia de 
Turismo, a Federação Europeia 
de Ciclismo ou a União Interna-
cional de Turismo Rodoviário -
vieram "oferecer solidariedade 
e apoio à China e ao povo chi-
nês" e reafirmar que, "neste 
momento difícil, os visitantes 
chineses são bem recebidos e 
respeitados" na Europa. 

Ao i, o analista André Pires, 
da XTB, afirma que o cenário de 
crise é já irreversível: "Nos últi-
mos anos, os países do sudeste 
da Ásia investiram fortemente 
em resorts e casinos para cap-
tar o aumento do número de 

Associação 
foi apresentada e 

quer trazer um 
milhão de turistas 

chineses a Portugal 

Cruzeiros operam 
na Europa, mas 

não aceitam quem 
esteve na China 

nos últimos 30 dias 

turistas, especialmente de nacio-
nalidade chinesa". E acrescen-
ta: "Muitos países da região depen-
dem fortemente do turismo chi-
nês, incluindo o Vietname, 
Tailândia, Camboja, Malásia e 
Singapura. Porém, o comporta-
mento preventivo da população 
e as restrições das companhias 
de viagens têm como consequên-
cia uma onda de cancelamen-
tos de reservas, com um impac-
to imediato nas companhias 
aéreas, hotéis e agências de turis-
mo, não só de turistas da China 
continental, mas também de via-
jantes ocidentais, assustados 
com a disseminação do vírus na 
região", explica. 

Uma avaliação preliminar da 
Associação Internacional de 
Transporte Aéreo prevê um 
impacto económico potencial 
de 13% na procura do setor de 
transportes por toda a região 
Ásia-Pacífico. As previsões para 
2020 previam um crescimento 
das companhias aéreas da região 
de 4,8% mas, com a quebra na 
procura, o impacto liquido pode-
rá representar agora uma con-
tração de 8,2% em comparação 
com o ano anterior. 

André Pires refere que as com-
panhias aéreas estão, ainda assim, 
a procurar "mitigar o impacto" 
da crise, embora neste momen-
to seja "expetável que os seto-
res hoteleiros, os museus, o reta-
lho e a restauração, entre outros 
setores ligados ao turismo, 
tenham de enfrentar sérias con-
sequências económicas a curto 
prazo". 

Na Europa, os efeitos econó-
micos já começaram a fazer-se 
sentir, e não apenas com a que-
bra do número de turistas pro-

  

venientes da China. Em Itália, 
as autoridades de Veneza inter-
romperam as festividades de 
Carnaval e o Governo italiano 
interditou as viagens para dez 
cidades na região da Lombar-
dia, após uma onda de novos 
casos na região. 

André Pires considera que "é 
ainda cedo para contabilizar o 
impacto económico no setor do 
turismo, pois ainda não sabe-
mos exatamente como o surto 
vai desenvolver-se, se terá um 
perfil semelhante ao surto de 
SARS ou não". 

A curto prazo, o analista ante-
vê a possibilidade de serem ado-
tadas medidas compensatórias 
para fazer face aos prejuízos: "Os 
Governos poderão usar uma polí-
tica fiscal e monetária adaptada, 
no sentido de tentar compensar 
os impactos económicos adver-
sos, como preços de combustí-

  

vel mais baixos para as compa-
nhias aéreas, etc. Mas a situação 
pode ainda ter muitos reveses". 

CRUZEIROS LIMITAM O caso do 
Diamond Princess, atracado no 
Japão, onde se encontra de qua-
rentena o único português infe-
tado com o vírus, chamou a aten-
ção para o universo dos cruzei-
ros. Segundo apurou o i, as 
principais companhias já can-
celaram as viagens em territó-
rios asiáticos, mas operam nor-
malmente na Europa, mesmo 
em Veneza, de onde diariamen-
te partem e chegam navios. 

Contactada pelo i, a operadora 
MSC Cruzeiros admitiu, porém, 
que efetua um maior controlo jun-
to dos seus passageiros na hora 
do embarque, negando o acesso 
a navio a qualquer um que tenha 
visitado ou viajado da China con-
tinental nos últimos 30 dias. 

Página 10
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CORONAVÍRUS 

Coronavírus 

China 
reduz CO2 

em 25% 

CONSEQUÊNCIA 
DO VÍRUS 
Nas duas primeiras 
semanas do mês de 
fevereiro, a China 
diminuiu as emissões 
de gases com efeito de 
estufa, como o dióxido 
de carbono (CO2), em 
cerca de 100 milhões 
de toneladas. Em 
comparação, esta 
redução equivale ao 
total de CO2 que 
Portugal emite num 
ano. Esta é, segundo 
a Carbon Brief, uma 
das consequências 
a nível ambiental 
do coronavírus. 

1 • 

o. 

A bolsa de Milão não 
resistiu ao pânico 
provocado pelo surto 
em Itália. Preço do 
ouro atingiu máximos 
de sete anos. 

As ondas de choque provoca-
das pelo coronavírus fizeram-
se sentir, ontem, nos merca-
dos internacionais. A tendên-
cia negativa nas bolsas chinesas 
e asiáticas ultrapassou frontei-
ras e as principais praças euro-
peias e norte-americanas cede-
ram ao pessimismo crescente, 
registando fortes quedas. 

O agravamento da situação 
em Itália - com o aumento do 
número de infetados e mor-
tes - afundou a bolsa de Milão 
e abriu uma perspetiva de cri-
se mais alargada no espaço 
europeu. 

No final da sessão bolsista 
de Milão, a queda fixou-se em 
5,43%, com perdas generali-
zadas nos vários setores. O 
maior banco do país, o Inte-
sa Sanpaolo, chegou a cair cer-
ca de 6,42% e a Salvatore Fer-
ragamo, marca de bens de 
luxo, mais de 9%. 

Portugal não fugiu à tendên-
cia dos mercados. O PSI20 caiu  

3,53%, o que representou per-
das estimadas superiores 2,2 
mil milhões de euros. As cota-
ções não caíam tanto desde o 
referendo do Brexit. 

Esta situação vem agravar 
uma realidade que já não era, 
à partida, positiva. O surto do 
coronavírus surgiu num con-
texto já delicado para a eco-
nomia mundial, fragilizada 
pela guerra comercial entre 
Estados Unidos e China. "Não 
é dificil de admitir que o impac-
to deste surto põe em causa 
as metas de crescimento dos 
países. Não só a China, nem 
tão pouco apenas a Ásia, pois  

Governos  poderão usar 
uma política fiscal 

e monetária  adaptada 
_É  com vista  a  tentar 

compensar os impactos 
económicos adversos 

o efeito de estagnação e o cli-
ma de risco nos mercados 
financeiros propaga-se tam-
bém para a Europa", afirma 
ao i. 

Quanto a Portugal, André 
Pires não adianta previsões, 
considerando que "as condi-
ções económicas poderão ser 
mitigadas ou agravadas depen-
dendo do impacto que o coro-
navírus vier a ter na Europa". 

Entretanto, o preço do ouro 
atingiu ontem máximos de sete 
anos, com uma onça de ouro, 
para entrega em abril, a subir 
2,12% para os 1683 dólares. 

Em tempos de crise, os inves-
tidores procuram no merca-
do do ouro um investimento 
de refúgio. Num ambiente de 
nervosismo, o valor da onça 
atingiu valores que haviam 
sido registados pela última 
vez em fevereiro de 2013. 

Mercados afundam com 
vírus. Ouro em máximos 

RUAS VAZIAS 
O facto de as pessoas 
estarem isoladas, em 
casa, deixou as ruas e 
os espaços comerciais 
de várias cidades 
vazios. Também o nível 
de dióxido de 
nitrogénio, gás 
produzido por motores 
a diesel, caiu 36% 
relativamente ao 
período homólogo 
do ano passado. 

MENOS PRODUÇÃO 
E MENOS VOOS 
As centrais elétricas 
e as centrais a carvão 
reduziram a produção 
nas últimas semanas, 
o que ajudou à 
diminuição da emissão 
de gases com efeito 
de estufa. A ajudar 
está também o 
cancelamento de voos 
- reduzidos em 70% 
para evitar a 
propagação do vírus. 

Página 11



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 16,96 cm²

  Corte: 5 de 5ID: 85098661 25-02-2020

CARNAVAL. 
QUANDO AS 
TRADIÇÕES SÃO 
PATRIMÓNIO 
DA HUMANIDADE 
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Filha de Carlos 
Cruz reage a 
denúncias de 
Ana Leal ao SOL 
// PÁG. 9 

Deputado do 
PSD vai mesmo 
avançar com 
resolução de 
referendo 

Pensões. 
Aumentos 
variaram entre 
0°/0 e 1,8% 
em cinco anos. 
Alerta de 
Eugénio Rosa 

// PAG. 6 

"Ana Gomes 
tem mesmo de 
concorrer", diz 
Henrique Neto 

// PÁG. 10 
// PÁG. 7 

1,20E11 Terça-feira, 25 fevereiro 2020 // Ano 101/ Diário fé Número 3153 Diretor: Mário Remires // Dr. exec.: Vitor [Ralho // eXOC. acfjunta José Cabrita Saraiva Subdir. exec.: ~ta F. Reis Dir. de arte: Francisco Alves 

PUS 

80 
COMERCIAL 

k  *is 
to Às melhores corridas ibéricas 

Exclusivo para clientes EDP Comercial, registados na área de cliente. 
Passatempo válido de 17 de Fevereiro a 2 de Março de 2020. limitado ao número de dorsais disponíveis. Saiba mais em edp.pt 
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Coronavíri.i,, 
Associação de turismo 

quer atrair para Portuga 
um milhão de chineses 

  

   

Chineses representam 255 mil milhões 
de euros no turismo mundial 

OMS já admite cenário de pandemia 
1 Itália em estado de sítio com várias 

)m` 
zonas de quarentena 

Em Portugal, bombeiros não receberam 
até agora informações adicionais 

para enfrentar eventual surto 
// PÁGS. 2-4 

Insegurança em Lisboa. PSP acusada de detenção 
violenta e Bica entregue a traficantes „pki. 
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Emanuelle e o marido, Adriano 

Mortes em 
Itália obrigam 

a alargar 
resposta 

1 

Mais cinco hospitais e quatro laboratórios 
preparados para o novo coronavírus. 
Organização Mundial da Saúde pede 

preparação face a ameaça de pandemia 

Inês Sehreck e João 
Vasconcelos e Sousa 
sociedade@jn.pt 

EPIDEMIA  Com mais de 220 doen-
tes confirmados e sete mortes em 
Itália, o novo coronavírus ganhou, 
nos últimos dias, uma proximida-
de geográfica que obrigou a repen-
sar os planos de resposta nacionais 
a esta epidemia que, em menos de 
dois meses, já infetou cerca de 80 
mil pessoas e matou mais de 2600. 
Há mais cinco hospitais prepara-
dos para receberem casos suspei-
tos no Porto, Coimbra e Lisboa, 
mais laboratórios a fazerem os tes-
tes para o Covid-19 e o INEM refor-
çou as ambulãncias para transpor-
te de doentes, anunciou a direto-
ra-geral da Saúde. 

"Aumentou o nível de preocupa-
ção", admitiu Graça Freitas, em 
conferência de imprensa, pouco 
depois do diretor-geral da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
ter avisado que o Mundo tem de 
se preparar para uma "eventual 
pandemia". O "aumento repenti-
no" de casos em Itália, Coreia do 
Sul e Irão é "muito preocupante", 
disse o responsável, pedindo aos 
países para se focarem na conten-
ção da epidemia. 

O único português infetado, até 
ontem, era Adriano Maranhão, 
que, segundo a DGS, ia ser transfe-
rido do cruzeiro atracado no Japão 
para um hospital na madrugada de 
hoje [ler ao lado]. Em Portugal, ain-
da não havia casos positivos para o 
Covid-19 - os dois suspeitos vin-
dos de Milão encaminhados para o 
S. João deram negativo -, mas os re-
ceios alastram com o crescente nú-
mero de passageiros a chegar das 
zonas atingidas. 

O presidente da Associação de 
Médicos de Saúde Pública disse ao 
JN ter relatos de colegas que estão  

a receber doentes nas urgências e 
nos centros de saúde que vieram 
de Itália e com alguma sintomato-
logia. Ricardo Mexia aconselha 
mais comunicação para as pessoas 
não correrem para os hospitais e li-
garem para a linha SNS24. 

"<HOSPITAIS SÃO SUFICIENTES" 

Entretanto, a capacidade de res-
posta já foi alargada. "Estamos a 
ativar a denominada segunda li-
nha de hospitais, de laboratórios e 
do INEM", referiu Graça Freitas, 
indicando que "no pior cenário, 
que seria haver muitos suspeitos 
nas próximas horas, teríamos no 
Norte, além do S. João, também o 
Santo António capaz de receber 
doentes". Foi ativado o Centro 
Hospitalar e Universitário de 
Coimbra e o hospital pediátrico e, 
em Lisboa, a capacidade do Curry 
Cabral e do D. Estefânia será refor-
çada pelos hospitais de Santa Ma-
ria e de São José. 

"Consideramos que, nesta altura, 
estes hospitais são suficientes". Se-
gundo Graça Freitas, estão identifi-
cados nos serviços públicos mais de 
dois mil quartos de isolamento, nú-
mero que pode crescer "porque 
qualquer zona pode ser transfor-
mada em isolamento, se necessá-
rio". Além do Instituto Ricardo Jor-
ge, os hospitais de S. João e do Fun-
chal e, a partir de amanhã, o de 
Coimbra estão preparados para tes-
tar o Covid-19. O Curry Cabral tam-
bém terá o seu laboratório. 

Tal como preconizado pela OMS, 
estão a ser acionados mecanismos 
que permitam alcançar o objetivo 
principal: "detetar precocemente 
os casos, isolá-los, tratá-los e ir à 
procura dos contactos desses ca-
sos". A DGS vai distribuir folhetos 
aos passageiros dos voos de Itália 
com procedimentos a seguir em 
caso de sintomas. • 

Cabina 
de Adriano 
Maranhão 
não foi limpa 
Português infetado no navio 
duvida que seja hospitalizado 
hoje. Empresa não o contactou 

A cabina onde Adriano Maranhão, ca-
nalizador do navio Diamond Princess, 
passou os últimos quatro dias em iso-
lamento ainda não foi limpa, apesar de 
o português estar infetado com o co-
ronavírus, revelou ao JN a mulher, 
Emanuelle Maranhão. "Ninguém lhe 
higienizou o quarto, nem lhe lavou a 
roupa." 

Emanuelle garante ainda que a última 
refeição foi deixada à porta da cabina do 
marido às 18 horas de ontem, pelo que só 
voltará a comer às 9 horas de hoje. "A ali-
mentação a bordo acabou. Estão a levar 
comida do exterior", conta. 

"Deviam cuidar dele, mas não cuidam, 
porque está infetado com o coronaví-

 

Aumento dos casos em Itália, que regista já sete mortes, está a alarmar Europa 

rus", acusa Emanuelle, que se tem desdo-
brado em contactos para assegurar que o 
marido é transportado para um hospital. 
Nos últimos dois dias tem sentido "dores 
no corpo todo, especialmente na cabeça e 
no peito, febre e frio". 
Sem apoio médico, nem psicológico, 

Adriano Maranhão manifesta "irritação", 
por não ter sido contactado pela Princess 
Cruises, e duvida que seja transferido para 
um hospital hoje, às 11 horas locais. "Como 
não há nada por escrito, não acreditamos", 
explica Emanuelle, que promete não se ca-
lar, apesar de o Governo lhe ter recomen-
dado que não falasse com jornalistas, para 
não alarmar a população. • 
ALEXANDRA BARATA  
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Que medidas posso pôr em prática 
para me proteger? 
Como Portugal não tem casos positivos do 
Covid-19, as medidas de proteção reco-

 

mendadas pela Direção-Geral da Saúde 
(DGS) são lavagem frequente das mãos, 
etiqueta respiratória (espirrar ou tossir 
para lenço de papel ou braço, nunca para 
as mãos) e "algum distanciamento social" 
de pessoas que tenham regressado de zo-

 

nas afetadas. 
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Há restrições de viagens para zonas 
afetadas? 
A Organização Mundial de Saúde não está 
a impor restrições de viagens para as zo-
nas afetadas, inclusive para a China. A di-
retora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse 
ontem que a decisão é do viajante. No caso 
das viagens não poderem ser adiadas, 
aconselha os viajantes a seguir as reco-
mendações das autoridades de saúde do 
país de destino. 

Investigador vive há dez anos na província de Varese, onde a maioria foi aconselhada a trabalhar em casa 

"A situação ficou 
crítica em 48 horas" 
na zona da Lombardia 

O que fazer se regresso de zona 
afetada com sintomas? 
Os viajantes regressados das áreas afeta-
das que apresentarem sintomas sugesti-
vos de doença respiratória, durante ou 
após a viagem, antes de se deslocarem a 
um serviço de saúde, devem ligar 808 24 
24 24 (SNS24). Durante o contacto, de-
vem informar sobre a sua condição de saú-
de e história de viagem, seguindo as orien-
tações que vierem a ser indicadas. 

Filipe Batista vive numa das regiões com mais casos da doença 
e relata que os supermercados estão com prateleiras vazias 

O controlo da febre nos aeroportos 
nacionais vai avançar? 
A medição da temperatura corporal dos 
passageiros nos aeroportos nacionais po-
derá vir a ser uma realidade em caso de 
pandemia, mas a Direção-Geral da Saúde 
entende que a medida não é eficaz por-
que, com um período de incubação de 14 
dias, só permitiria detetar "pouquíssimos 
casos" e porque há pessoas com testes po-
sitivos que não chegam a ter febre. Os 
doentes assintomáticos são, aliás, uma das 
"incógnitas" desta epidemia, afirmou Gra-
ça Freitas. Estes doentes sem sintomas po-
dem espalhar o vírus sem saberem. 

Rita Neves Costa 
rita.n.costa@jn.pt 

LOMBARDIA  Em Itália, em 
pouco mais de 48 horas, o nú-
mero de casos infetados por 
coronavírus aumentou repen-
tinamente (229 pessoas, à 
hora de fecho desta edição), 
pelo menos sete pessoas mor-
reram e quem lá vive preca-
veu-se de bens alimentares, 
mesmo que não necessite no 
momento. "Não entendo 
como é que a situação se tor-
nou tão crítica", conta Filipe 
Batista, de 36 anos, um portu-
guês que vive na província de 
Varese, na região da Lombar-
dia, a mais afetada pelo vírus. 

A pequena localidade, que o 
investigador científico esco-
lheu para viver há dez anos, 
não tem registo de casos infe-
tados (fica a 100 quilómetros 
do foco do surto), mas a vida 
já reflete a apreensão dos cer-
ca de cinco mil habitantes. 
"Não há falta de alimentos, 
mas ontem [domingo] havia 
um fluxo anormal de pessoas  

nos supermercados", recorda 
ao JN. Os números crescentes 
do surto no país e os comunica-
dos das autoridades a determi-
nar "medidas drásticas" (fecho 
de escolas, evitar multidões, 
cancelamento de eventos cul-
turais e desportivos) tiveram 
um efeito persuasivo na popu-
lação. As prateleiras ficaram 
vazias. Os laticínios e os enla-
tados foram os primeiros ali-
mentos a esgotar. 

Filipe Batista e a mulher não 
conseguiram trazer alguns 
dos produtos que pretendiam 
do supermercado, dada a con-
fusão instalada. Voltaram on-
tem, mas sem sucesso. "Não 
sei se fizeram reposição de ali-
mentos, mas se fizeram, as 
pessoas já levaram tudo". 

POPULAÇÃO APREENSIVA 
O português de 36 anos ficou 
surpreendido com a rapidez 
da propagação do vírus em Itá-
lia. "Foi de um momento para 
o outro". Na sexta-feira, havia 
registo de poucos casos, con-
tudo, as horas passaram e Itá-

  

lia tornou-se o país da Europa 
com mais casos de coronaví-
rus e o quarto mais afetado no 
Mundo. "Não há pânico, mas 
as pessoas estão apreensivas", 
confessa. 

Ontem, a maioria dos traba-
lhadores foram aconselhados a 
trabalhar a partir de casa. Fili-
pe Batista foi um deles. "Como 
a escola da minha filha está en-
cerrada, tive de trabalhar a par-
tir de casa e ficar a tomar conta 
dela. Amanhã, troco com a mi-
nha mulher, que também pode 
trabalhar a partir de casa". 

As autoridades locais e regio-
nais em Itália têm, de acordo 
com o português, feito circular 
vários comunicados com con-
selhos. Um dos cuidados passa, 
por exemplo, pela "indicação 
geral para não se aglomera-
rem". Alguns avisos têm circu-
lado através do serviço de 
WhatsApp, com a partilha de 
várias mensagens entre a co-
munidade, sejam vizinhos ou 
as próprias escolas, cuja previ-
são de encerramento é entre 
sete e 14 dias. 

SABER MAIS 

jogos à porta fechada 
O Juventus-Inter de Milão, 
agendado para domingo, 
encabeça os jogos da Liga 
italiana de futebol que vão 
ser disputados à porta fe-
chada em Itália, como me-
dida de prevenção, devido 
ao Covid-19. 

Vaticano cancela 
O Vaticano cancelou várias 
iniciativas que deviam de-
correr em espaços fechados 
e a Feira do Livro Infantil 
de Bolonha foi adiada para 
maio. 

Reunião europeia 
O Governo italiano propôs 
uma reunião de ministros da 
Saúde que fazem fronteira. 

Cordão sanitário 
Onze cidades no Norte es-
tão isoladas por um cordão 
sanitário. Pelo menos cinco 
regiões têm casos confirma-
dos: Lombardia, Veneto, 
Emília-Romanha, Piemon-
te e Lazio. 

Notícias falsas 
O conselheiro de Saúde de 
Emília-Romanha chamou a 
atenção para a propagação 
de notícias falsas e garantiu 
a punição dos autores. 

Turismo afetado 
Com os últimos dois dias do 
Carnaval de Veneza cance-
lados, a associação de hotéis 
da cidade estima que te-
nham sido canceladas 40% 
das reservas. 
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CONTAGEM América Central e do Sul e África (com a exceção do Egito) são os únicos 
locais ainda intocados pelo Covid-19. O foco continua a ser a China, onde o novo co-
ronavírus teve origem, mas a cor vermelha alastra-se no mapa do Mundo. Ao início 
da noite de ontem, o número de casos confirmados aproximava-se dos 80 mil. 

PROPAGAÇÃO 

casos confirmados 
de Covid-19, em Espa-
nha. A notícia foi con-
firmada pelas autorida-
des sanitárias das Caná-
rias, segundo o jornal El 
País. Trata-se de um ci-
dadão italiano, natural 
da Lombardia, Itália. 
Ainda ontem, dois no-
vos países confirmaram 
a existência de infeções 
com o novo coronaví-
rus: Iraque e Omã. 

Primeiro-ministro eslovaeo internado 

=O  primeiro-ministro da Eslováquia foi internado, sá-
bado, com febre alta e uma infeção respiratória aguda. As 
autoridades de saúde não especificaram se Peter Pellegri-
ni terá contraído Covid-19, mas, se for o caso, todos os 
chefes de governo da União Europeia poderão ter de ficar 
de quarentena, incluindo António Costa: é que todos es-
tiveram reunidos dia 20, no Conselho da Europa. 

"Milhões de máscaras" 
enviadas para a China 

A 
Casos confirmados de coronavírus 
Até ás 20 horas de ontem 

# fr 

o 

Comunidade chinesa em Portugal angariou 350 mil euros em 
donativos e ajuda quem regressa de viagem a fazer quarentena 

Preço das máscaras de proteção disparou 

Alexandra Inácio 
alexandra.inacio@jn.pt . 

SOLIDARIEDADE "Milhões 

de máscaras" foram com-
pradas pela comunidade 
chinesa residente em Por-
tugal e enviadas para a Chi-
na. O presidente da Liga dos 
Chineses em Portugal, Y 
Ping Chow, garante que o 
preço das máscaras até dis-
parou "mais de dez vezes" 
face à procura. A comunida-
de angariou 350 mil euros 
em donativos e também 
comprou fatos protetores 
para enviar. 

Em Portugal, a Liga ajuda 
quem regressou de viagem 
da China a cumprir quaren-
tena: "Entre 50 e 60 pessoas 
em Lisboa e mais de 30 no 
Porto. Estamos a fazer tudo 
para dar as melhores garan-
tias de colaboração".Agaran-
tia de Y Ping Chow foi dada 
no final de um almoço, em 
Lisboa, com o presidente da 
Associação Portuguesa das 
Agências de Viagens e Turis-
mo (APAVT). 

Euro e ouro 
sobem à custa 
das bolsas 
e do petróleo 

Economia mundial 
está a reagir ao receio 
de uma pandemia 

TURISMO 

Nova associação 
está a facilitar 
relações bilaterais 

Em 2017, Portugal foi vi-
sitado por "275 mil chi-
neses" e, em 2018, por 
"318 soo", que gastaram 
"153 milhões de euros 
em receitas". Preocupada 
como impacto do Covid-
-19 no turismo e nas rela-
ções económicas entre os 
dois países, Yong Liang 
criou uma nova associa-
ção de turismo para aju-
dar a minimizar as conse-
quências e facilitar as re-
lações bilaterais entre os 
dois países. A principal 
tarefa, explicou, "é a de 
auxiliar agências de via-
gens, restaurantes, lojas 
ou outras empresas liga-
das ao turismo". Yong 
Liang acredita que, na 
fase pós-epidemia, o tu-
rismo entre Portugal e 
China pode ter "um cres-
cimento exponencial". 

FINANÇAS  A incerteza em 
tomo do Covid-19 está a le-
var os investidores a desin-
vestir das bolsas e a canali-
zar o dinheiro para um ati-
vo seguro: o ouro. Ontem, a 
bolsa de Lisboa caiu 3,5%, 
com todas as cotadas no 
PSI20 a perder valor. A mes-
ma tendência varreu a Eu-
ropa e Estados Unidos. Já o 

"Um almoço de amigos, 
num momento complicado 
em que se trava uma bata-
lha para circunscrever o co-
ronavírus", começa por de-
fender Pedro Costa Ferreira. 
O presidente da APAVT as-
sume que, neste momento, 
oimpacto nas viagens "é to-
tal" e que as agências "estão 
a ser gravemente afetadas". 

Sem revelar quantas via-
gens foram canceladas, Pe-
dro Costa Ferreira garante 
que, se as reservas foram fei-
tas antes da epidemia para 
viagens nesta altura, as 
agências têm seguros para 
reembolsar os clientes. O 
presidente da APAVT acredi-
ta, no entanto, que se o vírus 
for circunscrito "dentro de 
dois ou três meses", "tudo 
regressará ao normal". 

"PARCEIROS ESTRATÉGICOS" 
"O desafio é o coronavírus, 
não os restaurantes ou lojas 
chinesas", sublinhou Xu 
Zhida. Para o conselheiro da 
embaixada chinesa, a inicia-
tiva de ontem "não foi um 
almoço qualquer, mas uma 
mostra de confiança e de so-
lidariedade numa época tão 
difícil". 

Portugal, frisou, "é um 
parceiro estratégico" que se 
tem mantido solidário. E "a 
batalha contra a epidemia" 
começa a dar sinais de vitó-
ria graças às "medidas rigo-
rosas" aplicadas na China. 
"O número de pessoas com 
alta já ultrapassou o de infe-
tados e a taxa de mortalida-
de é de 0,75%. Ou seja, os 
números mostram que tudo 
oque temos feito está a pro-
duzir efeitos". a 

ouro atingiu o valor mais 
alto dos últimos sete anos. 

Também o euro subiu, 
face ao dólar, porque os em-
presários acreditam que a 
economia alemã (a maior da 
UE) será pouco afetada. Mas 
a expectativa de que a eco-
nomia mundial abrande le-
vou a uma quebra do preço 
do petróleo. a, 

Contradições 
nas mortes 
no Irão 

QOM  Na cidade santa de 
Qom, 150 quilómetros a 
sul da capital Teerão, 
morreram 50 pessoas de-
vido ao Covid-19, disse o 
deputado eleito pela re-
gião, que acusou o Gover-
no de "mentir ao povo". 
A resposta do Governo 
iraniano foi imediata: 
"Nego categoricamente 
essa informação", reagiu 
o vice-ministro da Saú-
de. O Irão admite apenas 
61 casos de infeção, dos 
quais 12 morreram. 

UE dá milhões 
e mantém 
fronteiras 

EUROPA  A União Euro-
peia vai disponibilizar 
230 milhões de euros 
para a luta mundial con-
tra o Covid-19 e, para já, 
remete para cada um dos 
países a decisão de man-
tém abertas ou fechar as 
fronteiras do Espaço 
Schengen, de livre circu-
lação de pessoas. Numa 
conferência de imprensa, 
dois comissários salienta-
ram a importância de os 
27 países se coordenarem 
para evitar que o novo co-
ronavírus se propague. 

ru 

Wuhan começa 
a ficar sem 
alimentos 

=AO  epicentro da epide-
mia de Covid-19, a cidade 
chinesa de Wuhan, está a fi-
car sem alimentos e outros 
bens essenciais. Relatos de 
moradores à agência AFP dão 
conta de prateleiras mais va-
zias e restrições às compras, 
bem como de aumentos de 
preços, sobretudo dos vege-
tais. Os habitantes da cida-
de já nem podem sair de 
casa para ir às compras e es-
tão totalmente dependen-
tes de entregas ao domicílio 
feitas pelos supermercados. 
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Harvey Weinstein 
Megaprodutor 
de Hollywood 
condenado por 
abusos sexuais P.35 
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Jornal de Notícias 

4." 

Gil Vicente 0-1 Benfiea 

Vinícius' 
canta de galo, 
Águias sofrem mas voltam ao topo da Lig 
graças à eficácia do brasileiro P. 38 e 38 'Ir
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Alex Telles é 
o lateral com mais golos 
Disparo frente ao Portimonense 
garante-lhe lugar na história P. 40 

Adeptos 
ameaçam Toni Martmnez 
Ponta de lança falhou penálti que 
daria empate no último minuto P. 40 

jn.pt Diário. Ano 122. N.° 269. Preço: 1,2oe Terça-feira 25 de fevereiro de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel 'Violinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Anu iViro 

 

  

Santa Casa e 
PSP declaram 
emergência 
contra furtos 
de boletins 
do Placard 

r. 

Mediadores aconselhados a receber dinheiro 
antes, face ao aumento de apostadores que fogem 
sem pagar. Prémios associados serão anulados P.13 

Coronavírus 
Mortes em 
Itália forçam 
Portugal 
a endurecer 
prevenção 

w. 

Cinco novos hospitais 
habilitados para acolher 
potenciais infetados. 
Outros meios estarão 
disponíveis P. 4 a 6 

e 
$.• 
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1' 

4; 
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Uma em cada 
dez ambulâncias 
parou por falta 
de tripulação 
ou avarias 

INEM tem défice superior a 400 técnicos e 
enfermeiros. Carências prejudicam tempos 
de atendimento e operacionalidade P. 8 e 9 

Valongo 
Poluição do 
aterro de Sobrado 
arrasa colheitas P.22 

Eutanásia 
Bancada do PSD 
discute realização 
de referendo P. n. 

Alemanha 
Atropelamento em 
desfile de Carnaval 
fere 30 pessoas P.28 
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CIDADES EM QUARENTENA 

BERGAMO 
'NT 

BRÉS&A 

NOV ARA 1:Ão CREMA 

t  

CASALPUSTERLENGO CASTELGERUNDO  

RIMAI° TERRANOVA DiPASSERINI 

SOMAGLIA BERTONICO 

CODOGNO w SAN FIORANO 

MALEO CREMONA 

CASTIGI;IONE D'AODA 
»Tt i73;;? 

ITÁLIA 

piTURIM 

MORTE 
Ádrlano Trevisan, 
de 78 anos, foi 
o primeiro 
Infetado. Morreu 
em Pádua 

SEGUNDO 
INFETADO 
O segundo 
infetado, uma 
idosa, morre 
na localidade de 
Casalpusterlengo 

, 

$ TERCEIRO 
PACIENTE 

41  Uma idosa com 
cancro, infetada 
com o vírus 
da China, morreu 
em Crema 

EPICENTRO 
ITALIANO 
As localidades 
de Codogno e 
Castiglione d'Adda 
são as mais 
afetadas 

úurimAs 
MORTES 
Ontem, as 
autoridades 
italianas 
anunciaram mais 
quatro mortes: 
omais novo tinha 
62 anos 

"'r• 

G 

 

NOVA 
an Fonte ECDIf3t,48 20 kin  

COVID-19 NO MUNDO 
MORTOS 
Total 2623 
China 2595 Japão 

Irão 8 Filipinas 
Coreia do Sul 7 França 
Itália 7 

CASOS 

Total 79 448 
China 77 281 índia 

Japão *835 Filipinas 
Coreia S. 763 Kuwait 
Itália 220 Israel 
Singapura 89 Espanha 

Irão 43 Rússia 

Tailândia 35 Camboja 

EUA 35 Nepal 

Malásia 22 Sri Lanka 
Austrália 22 Bahrain 

Vietname 16 Líbano 

Alemanha 16 Bélgica 
EAU 13 Finlândia 
Reino Unido 13 Suécia 

França 12 Egito 

Canadá 9 
*Inclui casos e mortes 
no navio 'Diamond Princess' 

*4 
1 
1 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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OMS 1 RISCO DE PANDEMIA 

T emos de fazer todo o possível para nos 
prepararmos para uma potencial pande-

mia", alertou ontem o diretor-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. A OMS admite que muito pro-
vavelmente a epidemia do Covid-19 em 
Wuhan (China) se transforme em pandemia. 

ALERTA 
MUNDIAL 

 

 

 

  

   

• • • 

,0~"'• 

VÍRUS DA CHINA 

  

   

TAP não cobra para 
mudar voos para 
Milão e Veneza 
D A TAP não está a cobrar ta-
xas de alteração de datas e 
emissão dos bilhetes para Mi-
lão e Veneza, no âmbito do 
número de doentes e mortes 
pelo coronavírus em Itália, 
adiantou ao CM fonte oficial 
da companhia. Para alterar as 
datas, os passageiros devem 
ligar para o Contact Center ou 
a agência de viagens. e R.O. 

Passageiros devem contactar 
a TAP ou a agência de viagens 

2000 camas isoladas 
para responder a vírus 
SURTO O  Foco de doença em Itália levou Portugal a avançar com reforço de meios. São agora oito os hospitais para responder 
ao vírus. Serviço Nacional de Saúde garante dois mil quartos com isolamento VIAGENS - Folhetos em aviões vindos de Itália 

JOÃO SARAMAGO/ MARIANA LOPES* 

D
uas mil camas com isola-
mento para doentes com 
coronavírus é a resposta 

do Serviço Nacional de Saúde ao 
avanço cio surto à escala global, 
em que a Itália é o país mais pró-
ximo de Portugal com um nú-
mero crescente de casos. 

A diretora -geral cia Saúde, 
Graça Freitas, avançou ontem 
que estão preparadas "duas mil 
camas em isolamento, sendo 
que destas, 300 terão pressão 
negativa", tecnologia que visa a 
diluição e remoção cia contami-

  

nação. "Temos de nos preparar 
e retardar as cadeias de trans-
missão", frisou. 

Foi também feito um reforço 
para cinco laboratórios com ca-
pacidade para realizar as análi - 

VIAJANTES  DEVEM 
OBTER INFORMAÇÕES 
E PONDERAR RISCOS 

ses que permitem identificar o 
vírus. É disso exemplo o Hospi-
tal de São João, no Porto, onde 
ontem foi divulgado que deu 
negativo o 14" caso suspeito. O  

doente é um empresário portu - 
goês, regressado de Milão, onde 
integrou um grupo de 15 portu --
gueses que se deslocaram a uma 
feira têxtil. 

Foi também avançado um 
reforço dos hospitais prepara-
dos para acolher doentes. Aos 
hospitais de São João, no Porto, 
e Curry Cabral e pediátrico 
Dona Estefânia, em Lisboa, 
juntam-se o Santo António, no 
Porto. São José e Santa Maria, 
em Lisboa, o Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra e a 
Unidade Pediátrica. Há Iam-

  

SAIBA MAIS 

60 
Itália é o quinto país mais popu-
loso da Europa, com mais de 60 
milhões de habitantes, e o 24o 
mais desenvolvido do Mundo. 

Prisão por furar bloqueio 
Em San Fiorano, uma das locali-
dades sitiadas em Itália, não se 
pode entrar nem sair. Quem o fi-
zer arrisca até 3 meses de pri-
são ou uma multa de 206 euros.  

bem um reforço de ambulai] 
cias do INEM. Face ao surto em 
Itália, a autoridade de Saúde 
vai distribuir informações so-
bre os cuidados nas ligações 
aéreas, a exemplo do estabele-
cido para os aviões que regres-
sam da China. Para os países 
com as situações mais compli-
cadas (China, Coreia do Sul, 
Irão e Itália), Graça Freitas dis-
se que as pessoas "devem in -
formar--se sobre as limitações e 
riscos antes de viajar". *COMA.L. 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 
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FÉRIAS DA PÁSCOA PARA 
ITÁLIA ESTÃO EM RISCO 
130CM sabe que ItMia.é um 
pais com alguma relevância 
nos circuitos europeus feitos 
de autocarro. Será neste tipo de 
viagem que se vai sentir o 
maior impacto, principalmen-
te durante as férias da Páscoa. • 

MINISTROS DA SAÚDE 
AVALIAM COMBATE 
13 A Itália propôs uma reu-
nião de ministros da Saúde 
dos países com quem faz 
fronteira para determinar "li-
nhas  de ação comuns" face 
evolução da epidemia de co-
ronavírus. • 

PROVAS DE MOTAS 
SUSPENSAS ATÉ MARÇO 
13 A Federação Italiana de Mo-
tociclismo suspendeu até ide 
março todas as competições 
agendadas em várias regiões 
do pais, como medida para 
"proteger e vigiar" a saúde de 
todos os participantes. • 

JOGO DA LIGA EUROPA 
A PORTA FECHADA 
13 A Federação Italiana de Fu-
tebol pediu autorização ao go-
vemo para que o jogo da Liga 
Europa entre Inter de Milão e 
Ludogorets (Bulgária), na pró-
xima quinta-feira, se realize 
porta fechada. • 

MILÃO 1 GIORGIO ARMANI DE MÁSCARA 

O estilista Giorgio Armani colocou uma 
máscara ao entrar para o desfile que 

apresentou a sua coleção outono/inverno 
2020, no âmbito da Semana da Moda de Milão. 
A maior parte dos desfiles foram realizados 
sem a presença de público, tendo sido trans-
mitidos através da internet. 

MUNDO1 79 MIL CASOS 
O COVID -19 ATINGIU 79 448 

CASOS. O CORONAVIRUS 

SOMA 2623 ÓBITOS, DOS QUAIS 

2595 REGISTADOS NA CHINA, 

8 NO IRÃO E 7 EM ITÁLIA 

E NA COREIA DO SUL. 

WUHAN1 COMEÇAM A FALTAR ALIMENTOS 

N a cidade chinesa de Wuhan, onde começou a 
epidemia de coronavírus e que foi isolada do 

Mundo, começam a escassear alimentos, segundo 
alguns habitantes. Os moradores da cidade estão 
confinados - não podem deixar as casas e depen-
dem totalmente de entregas ao domicilio. Há rela-
tos de lutas por alimentos. 

Encontro da UE 
sob 'suspeita' 

Português infetado recebe 
tratamento contra vírus 
NOVO O  Autoridades japonesas informaram Adriano Maranhão de que iria 
ser transferido para um hospital. Direção-Geral da Saúde confirmou 

Pellegrini está internado 

Turismo sofre com 
menos procura 
13 O presidente da Associa-
ção Portuguesa das Agên-
cias de Viagens e Turismo 
diz que ainda é cedo para 
perceber qual o impacto no 
mercado italiano, mas re-
conhece que se espera uma 
quebra. "De certeza que 
não vão haver reservas 
para o país", explicou Pe-
dro Costa Ferreira. o 

DISCURSO DIRETO 

Graça Freitas 
Diretora-geral da 
Saúde avalia surto 

"URGÊNCIAS 
GARANTEM 
RESPOSTA" 
[3  Correio da Manhã - As 
Urgências estão prepara - 
das? 
Graça Freitas - Estão pre 
paradas como estão sempre 
que há um pico de gripe. 
Garantem a resposta. Todas 
possuem um espaço com 
isolamento. 
-Há um reforço da infor-
mação clínica? 
- Estamos a tratar do refor-
ço da linha de apoio médi-
co, que visa tirar dúvidas a 
outros colegas que estejam 
em contacto com outros 
doentes suspeitos. 
- O caso suspeito ganhou 
uma nova definição? 
- Foi adotada na Europa 
uma nova definição de ca 
sos suspeitos. As autorida-
des levam em atenção se a 
pessoa está a regressar de 
urna área afetada como a 
China, Japão ou Itália. 41: 

Bolsas e petróleo 
em forte queda 

A multiplicação de casos 
do Covid-19 em Itália e no 
Mundo arrastou as princi-
pais Bolsas para o "verme-
lho". Em Portugal, o PSI2O 
desceu mais de 3,5"/.. O 
preço do petróleo também 
está a descer 5%. Em senti-
do inverso está o ouro, a 
valorizar 1,8°/,,. e M.A.G.  

[3  Adriano Maranhão, o primei - 
ro português infetado com o 
novo vírus da China, foi ontem 
informado, por parte das auto-
ridades japonesas, de que vai 
ser transferido para um hospital 
de referência. Também a Dire-
ção-Geral da Saúde confirmou 
a informação. A transferência 
estava prevista para a tarde de 
hoje, hora local, ou seja, ás pri - 
meiras horas clo dia em Portu 
gal. A boa notícia surgiu numa 
altura em que o estado de saúde 
cio português começou por se 

QUADRO DE SAÚDE 
DO CIDADÃO NACIONAL 
AGRAVOU-SE ONTEM 

MULHER DO PORTUGUÊS 
DENUNCIA INFORMAÇÃO 
CONTRADITÓRIA 

agravar. "A minha temperatu-
ra corporal foi aumentando. A 
seguir ao almoço já estava 37,7 
graus", contou ao CM Adriano 
Maranhão, acrescentando que 
omédico lhe fez um "exame ao 
dedo" e garantiu que "a parte 
respiratória estava muito bem". 
Durante o dia de ontem, o por - 
lugues teve, no entanto, de to-
mar remédios para baixar a fe -
bre. Se do outro lado clo Mundo 
Adriano mantém - se confiante, 
já em Portugal a mulher, 
Emmanuelle Maranhão, está  

revoltada. Depois da falta de 
respostas, diz agora que há in-
formação contraditória por 
parte cia embaixada portuguesa 
no Japão, e põe mesmo em cau-
sa a veracidade cia transferência 
do marido. "Quero saber qual é 
o hospital, o contacto, o ende-
reço, enfim, urna comunicação 
de que vai ser transferido, que-
ro papéis formais", reforça. 

>0. 

Emmanuelle lamenta o facto de 
não ter recebido qualquer co-
municação da parte da Princess 
Cruises, proprietária cio cruzei-
ro, que no entender cia mulher 
"tem um papel fundamental no 
processo". Emmanuelle teme 
agora que o marido fique sem 
telemóvei, no hospital, e não 
tenha notícias do seu estado de 
saúde. •F.G,iF.G. 

130 primeiro-ministro da 
Eslováquia, Peter Pellegri-
ni, está hospitalizado com 
problemas respiratórios e 
febre elevada, sintomas se-
melhantes aos do Covid-19. 
O governante esteve pre-
sente na reunião de chefes 
de Estado e de governo da 
União Europeia (UE) na 
passada semana em Bruxe-
las. Caso se confirme ter 
contraído o vírus, obrigaria 
a uma quarentena de Antó-
nio Costa e de todos os pre-
sentes na reunião. O CM 
contactou o gabinete do 
primeiro-ministro que 
desvalorizou a questão. 

;Nç 

O Emmanuelle Maranhão está revoltada com a falta de 
informação das autoridades e da proprietária do cruzeiro 
eAdriano esperava ontem a transferencia para hospital 
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O facto de a China ser um pais produtor de medicamentos está a preocupar as autoridades europeias, que temem a falta de produtos 

 

 
 

 

ALERTA 
MUNDIAL 

PULMÕES 1 MUITO AFETADOS 
OS CORONAVÍRUS SÃO 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. O 
NOVO VÍRUS DA CHINA, COVID-
-19, COMEÇA E TERMINA NOS 
PULMÕES, SENDO MUITO 
SEMELHANTE A UMA GRIPE. 

EFEITOS 1 DESTRÓI CÉLULAS 

U ma investigação levada a cabo por 
Matthew B. Frieman (na foto), pro-

 

fessor na Universidade de Maryland, 
nos EUA, concluiu que o novo vírus da 
China provoca sintomas graves em cer-

 

ca de 18% dos pacientes, podendo mes-

 

mo destruir as células dos pulmões. 

GRÁVIDAS 1 SEM TRANSMISSÃO 
NOVE GRÁVIDAS, INFETADAS 
COM COVID-19, FORAM 
OBSERVADAS EM WUHAN, NA 
CHINA. ALGUMAS TIVERAM 
COMPLICAÇÕES, MAS SEM 

TRANSMISSÃO PARA O FETO. 

 

 
 

 

 

 
 

 

CHINA 

Fecho de laboratórios 
deixa remédios em risco 
ALERTA O  Infarmed admite preocupação com a evolução do novo vírus da China, que está a parar a produção de substâncias 
ativas dos medicamentos PRODUÇÃO O  Europa é capaz de produzir remédios, mas faltam compostos cultivados na Ásia 

Procura tem aumentado 

4,* 

FRANCISCA GENÉSIO 

O
s efeitos do novo vírus da 

praticamente todos os 
China são transversais a 

setores e começam a fazer-se 
sentir, agora, na área da Saúde, 
colocando em risco o acesso a 
remédios essenciais, não só na 
Ásia, mas também, na Europa. 

"A China, assim como a Índia, 
são países responsáveis pela 
produção de uma grande quan-
tidade de substâncias ativas. Há 
muitas fábricas a fechar portas, 
neste momento. Como é que é 
suposto fabricar medicamentos 
nestas condições?", denuncia, 
ao Correio da Manhã, fonte li-
gada à indústria farmacêutica 
portuguesa, alertando para o 
facto de Portugal "não se preca --
ver" para urna "clara e iminen-
te rutura de remédios". 
Questionado pelo CM sobre 

uma eventual escassez ou até 
mesmo rutura de remédios em 
Portugal, a Autoridade do Me-
dicamento (Infarmed) confir-
ma que os países asiáticos 
"abastecem muitos laborató-
rios, quer de marcas, quer de 
genéricos", mas descarta, para 
já, a falta de medicamentos, 
embora admita preocupação 
com a evolução do Covid -19. 
"Estamos a monitorizar ao má-
ximo a produ - 

INFARMED GA ção não só de 
substâncias ESTAR A ACO 
ativas nestes EVOLUÇÃO DO 
países, mas 
também de dispositivos médi-
cos, como as máscaras, por 
exemplo", acrescenta. 

Ricardo Mexia, presidente da 
Associação Nacional dos Medi 
cos de Saúde Pública, reconhe-
ce que é preciso "acautelar a 
produção de um conjunto de  

produtos" e "pensar em cami-
nhos diferentes paraaprodução 
das substâncias". O European 
Fine Chemicals Group, que re-
presenta os fabricantes de sub-

stâncias ativas 
dos remédios, 
já tinha aler-
tado para o 
problema. 

Embora a Europa seja também 
um grande produtor de medi-
camentos, é da Ásia que vem a 
maioria dos compostos para o 
fabrico. Sem o cultivo destas 
substancias, não há remédios. * 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DAEDICAO EM PAPEI 

COINg10  

PORMENORES 

Ministro alemão alertou 
O ministro da Saúde alemão, 
Jens Spahn, alertou na reunião 
em Bruxelas, na semana passa-
da, para a possibilidade de es-
cassez de medicamentos. 

Índia à beira da rutura 
A indústria farmacêutica india-
na está à beira da rutura. A far-
macêutica indiana Cipla disse 
ao 'Financial Times' que a maio-
ria das empresas está 'aperta-
da', uma vez que está a fabricar 
também pela China. 

13 O alastrar do novo vírus 
tem originado uma corrida às 
máscaras, mas também a pro-
dutos desinfetantes, havendo 
inclusive ruturas pontuais em 
algumas superfícies comer-
ciais. A Liga dos Chineses em 
Portugal enviou "milhões" de 
máscaras de proteção para a 
China, afirmou ontem o pre-
sidente, Y Ping Chow. 

Ruturas pontuais 
de máscaras e 
desinfetantes 

RANTE 
MPANHAR 

VÍRUS 
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TAXA DE MORTALIDADE 
G O Centro Chinês de Doenças 
disse que a taxa de mortalida-
de do Covid-19 é de 2,3%. • 

DOENTES IDOSOS 
13  Em doentes acima dos 80 
anos, a taxa de mortalidade 
aumenta para 14,8%. • 

SINTOMAS MODERADOS 
G O es:udo concluiu que 80% 
dos infetados apresentaram 
sintomas moderados. • 

PERFIL DAS MORTES 
13 Não foram registadas mor-
tes em doentes com menos 
de 9 anos. A maioria tem 50. • 

INFEÇÃO 1 AFETA MÚLTIPLOS ÓRGÃOS 

D evido à 'hiperátividade' da resposta imu-
nitária ao vírus, os coronavírus podem 

também afetar outros órgãos do corpo huma-
no. Rins, fígado, estômago e intestinos são os 
mais afetados, mas há também problemas no 
sangue, causados pela infeção, já identifica-
dos em estudos internacionais. 

 

FEZES I VÍRUS EM AMOSTRAS 
UM ESTUDO PUBLICADO NO 
'NEW ENGLAND JOURNAL OF 
MEDICINE', COM AMOSTRA DE 
1099 CASOS, DETETOU O NOVO 
VÍRUS DA CHINA EM AMOSTRAS 
DE FEZES. 

SETÚBAL I NAVIO PROVENIENTE DA CHINA 

A caaitania do porto de Setúbal informo) ontem 
/11 a 9ireção-Geral da Saúde da chegada aos es-
taleiros da Lisnave naquela cidade, de um ravio 
proveniente da China, A embarcação, 'Essayra', 
saiu da China a 23 ce janeiro. A capitania Tealizou 
todos os procedimentos sanitárics e nenhum dos 
24 tripulantes do navio foi retidc. 

 

 

  

  

     

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

- O que é o Covid-19? 
- O novo coronavírus foi 
identificado após vários ca-
sos de doentes com pneu - 
monia relacionados com o 
mercado de peixe, maris-
cos vivos e aves na cidade 
chinesa de Wuhan. 

- Quais são os sintomas? 
- Os sintomas reportados 
por doentes infetados com 
o Covid-19 são febre, tosse 
e falta de ar. As complica-
ções (pneumonia e bron-
quite) têm surgido em ido-
sos ou pessoas com doenças 
crónicas que diminuem o 
sistema imunitário. 

- Qual é o tempo de incuba-
ção do vírus'? 
- O tempo de incubação 
pode durar entre 2 e 14 dias. 

- Como se pode prevenir? 
- Não existe vacina (ao 
contrário da gripe), pelo 
que a prevenção passa por 
evitar a exposição a este ví-
rus. Os viajantes que che-
gam da China ou que te-
nham tido contacto próxi-
mo com doente infetado, 
há menos de 14 dias, e que 
apresentem sinais e sinto-
mas de infeção respiratória 
aguda, com febre, tosse e 
dispneia e nenhuma outra 
causa que explique a sinto-
matologia, devem: ligar 
para o SNS 24 (808 24 24 24) 
antes de recorrer a serviços 
de saúde, manter restrição 
social, lavar frequente 
mente as mãos com água e 
sabão, adotar medidas de 
etiqueta respiratória, deitar 
o lenço de papel no lixo, 
utilizar máscara cirúrgica. 

- O vírus tem tratamento? 
- Não. O tratamento é sin - 
tomático e de suporte de 
órgãos, segundo a gravida-
de dos casos. Os antibió ti -
cos não são adequados para 
infeções virais. Os antivi - 
rais com que se tratam as 
pneumonias causadas pelo 
vírus da gripe não são avie 
quados para o coronavírus. 
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PORTUGUESES GASTAM 890 MILHÕES EM TELEMÓVEIS 
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SACERDOTE 
EM VÍDEOS 

DE SEXO 
COM VÁRIAS 

VIDAS  P.42 A 45 

RITA PEREIRA 
ARRASADA 

NAS AUDIÊNCIAS 
Nem dança 
de Corceiro 
a salvou 
da derrota 

Alvo 
de duras 
críticas 
do público 

TODOS OS DESFILES  P.24 E 25 

CARNAVAL PROMETE 
NIMAÇÃO 

PROCESSO ARQUIVADO 

MORTE MISTÉRIO 
DF P11011 GALA 

55, 

013STEPAÇÃO 

5 

O MULHER CASADA confessou às autoridades relação afetuosa com Marco Brites 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ordena destruição de imagens em computadores P.10 E 11 

CINCO MINISTROS P.28 

Membros do Governo 
com registo 
de interesses atrasado 

AGENTE BARRICADO  P12 

Fecha-se na esquadra 
e atira contra colegas 

P.48 

Último dia para validar 
as faturas do IRS 

NOVA  LINHA VEPITOX 
PARA USO DOMESTICO 

Alta tecnologia em raticidas 

vermtor, 
vrbitor 

"-~  • 

wkAiw.novagril.com 

HOJE MÉDICODEFAMLIA P.21 

GIL VICENTE  011  BENFICA 

ÁGUIA TREME MAS NÃO CAI 

VINICIU 
SEGURA LIDERANÇA P 4 E 5 

BRAGA QUER 10 MILHÕES P.36 

VARANDAS TENTA 
RÚBEN AMORIM 

INSULTOS A MAREGA P.34 

INVESTIGAÇÃO 
RECEBE LUZ VERDE 
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CORONAVÍRUS 

    

     

      

TÁLIA confirmou ontem a séti-

 

ma morte por infeção pelo Co-

 

vid-19, uma mulher de 62 anos 
que estava internada no Hospi-

 

tal de Como, assumindo-se 
como o caso mais preocupante na 
Europa. No domingo havia registo 
de apenas três vítimas e de 150 ca-
sos confirmados, que, ontem, se fi-
xaram nos 229.0 Vaticano decidiu 
cancelar alguns eventos programa-
dos para espaços fechados nos pró-
ximos dias, e a 57.ª edição da Feira 
do Livro Infantil de Bolonha, que 
anualmente reúne milhares de edi-
tores e autores de todo o mundo, foi 
adiada para maio — decorreria de 30 
de março a 2 de abril. 

A Comissão Europeia, que on-
tem anunciou «a mobilização de 
mais de €230 milhões para ajudar 
na luta global contra o coronaví-
rus» , abordou também a questão 
da suspensão do Acordo de Schen-
gen, depois de a Áustria ter deci-
dido interromper, domingo, a cir-
culação ferroviária com a Itália por 
causa da subida exponencial de 
casos no país. Stella Kyriakides, a 
comissária europeia para a Saúde 
e Segurança Alimentar, pediu que 
qualquer medida tomada por um 
país da União Europeia para ten-
tar conter o coronavírus seja coor-
denada com os restantes Estados-
-membros e proporcional ao risco 
de propagação da doença. 

PONTO NÃO É DE NÃO RETORNO 
Já diretor-geral da Organiza-

ção Mundial de Saúde deixou um 
sério aviso, tendo em conta a ve-
locidade de propagação do vírus. 

Em Milão, habitantes usam máscaras 

O mundo tem de se preparar para 
uma «eventual pandemia», con-
siderando Tedros Adhanom Ghe-
breyesus «muito preocupante» o 
«aumento repentino» dos casos 
em Itália, Coreia do Sul e Irão. 

«O vírus tem potencial para se 
tornar uma pandemia? Sem dúvi-
da. Já estamos nesse ponto? Na 
nossa opinião, ainda não», juntou. 

PORTUGAL CONTINUA SEM CASOS 

Em Portugal, foi ontem regista-
do o 14.°- caso suspeito, um homem 
oriundo de Milão e que deu entrada 
no Hospital de S. João, no Porto. O 
resultado dos exames foi negativo. 

A diretora-geral da Saúde, Gra-
ça Freitas, abordou ontem a situação 
no nosso País, admitindo que «como 
em qualquer país do mundo, é cla-
ro que Portugal pode importar um 
caso que esteja assintomático ou com 
sintomas mais ligeiros» e deixando 
garantias: «Temos de nos preparar e 
retardar ao máximo as cadeias de 
transmissão. As urgências estão tão 
preparadas como para um pico enor-
me de gripe. Também o INEM refor-
çou as ambulâncias.» 

Graça Freitas disse ainda que já 
há hospitais numa «segunda linha» 
prontos a responder a um aumen-
to do número de casos suspeitos, 
casos do Hospital de Santo António, 
di Centro Hospitalar e Universitá-
rio de Coimbra, incluindo o hospi-
tal pediátrico, do Hospital de San-
ta Maria e do Hospital de São José. 

«Estes hospitais são suficien-
tes para a eventualidade de ter-
mos de validar vários casos ao 
mesmo tempo», assegurou. 

Graça Freitas confirmou ainda 
que Adriano Maranhão, o portu-
guês que se encontra infetado pelo 
Covid-19 a bordo do Diamond 
Princess, vai ser transferido para 
uma unidade hospitalar japonesa. 

«Começou a ter alguma sinto-
matologia, vai abandonar o navio 
durante a próxima madrugada em 
Portugal e para ser acompanhado 
num hospital», disse. 

Entretanto, a comunidade chi-
nesa em Portugal, a rondar as 35 
mil pessoas incluindo chineses já 
naturalizados, já recolheu e enviou 
para a China cerca de €350 mil en-
tre dinheiro e material de proteção 
para o coronavírus. O anúncio foi 
feito pelo presidente da Liga dos 
Chineses em Portugal, durante um 
almoço em Lisboa promovido pela 
Associação Portuguesa das Agências 
de Viagens e de Turismo. Y Ping 
Chow avançou igualmente que a 
Liga tem sensibilizado todos os que 
regressam da China para que se sub-
metam a uma quarentena voluntá-
ria, notando que grande parte das 
pessoas aceitam fazê-la. 

TEERÃO NEGA 50 MORTOS EM QOM 
O Irão é, depois da China, o se-

gundo país do Mundo com mais ví-
timas mortais. Porém, o número é 
incerto. Ontem de manhã, a agên-
cia semioficial iraniana ILNA avan-

 

CONTADOR DO COVID-19 
3 24 de fevereiro de 2020 3 Dados OMS 

PAÍS CASOS  MORTOS 
China* 77262 2595  
Irão 61 12  
Coreia do Sul 833 7  
Itália 229 7  
Japão 144 1  
França 12 1  
Filipinas 3 1  
Singapura 89 O  
Estados Unidos 35 O  
Tailãndia 35 O  
Austrália 22 O  
Malásia 22 O  
Alemanha 16 O  
Vietname 16 O  
Reino Unido 13 O  
Emirados Árabes Unidos 13 O  
Canadá 9 O  
Espanha 3 O  
índia 3 O  
Kuwait 3 O  
Rússia 2 O  
Afeganistão 1 O  
Bahrein 1 O  
Bélgica 1 O  
Camboja 1 O  
Egito 1 O  
Finlãndia 1 O  
Iraque 1 O  
Israel 1 O  
Líbano 1 O  
Nepal 1 O  
Sri Lanka 1 O  
Suécia 1 O  
Diamond Princess** 695 3 
-inclui as regiões Hong k'ong-  , Macau, 
Taiwan e Tibete 
**Navio de cruzeiro ancorado no porto de 
Yokohama, Japão, em quarentena 

çou, citando o deputado Ahmad Fa-
rahan, eleito por Qom, que o núme-

 

ro de mortos na cidade santa, a 140 
quilómetros a sul de Teerão, ascen-

 

dia já a 50. A informação foi, de-
pois, pronta e «categoricamente» 
desmentida pelo Ministério da Saú-
de iraniano, informando que, até ao 
momento, apenas 12 pessoas mor-
reram por causa do Covid-19. 

MERCADOS AFUNDAM 
O aumento dos casos e mortos 

confirmados em Itália fez aumen-
tar o pessimismo nos mercados, não 
sendo já só a economia chinesa a 
ressentir-se dos efeitos do Covid-19. 
Ontem, a bolsa de Milão fechou a cair 
5,43 pontos percentuais, com per-
das generalizadas nos vários setores. 
Em Lisboa, por exemplo, o PSI 20 
tombou 3,53 por cento, a maior que-

 

da intradiária em quase quatro anos. 
Madrid fechou a perder 4,07 por 
cento, Frankfurt 4,01, Paris 3,94 e 
Londres 3,34. Nos Estados Unidos, 
os principais índices abriram em 
queda com o Nasdaq a perder 2,87 
por cento e o Dow Jones 2,47. 

Sete mortos em Itália, 
OMS equaciona pandemia 
Caso italiano é a situação mais preocupante na Europa o Significativa 
subida de casos leva autoridades a prevenir nações o Irão dissonante 
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De 28 de fevereiro a 1 de março, o  Festival Out-(in)Verno  está
em Vila do Bispo, com propostas que pensam a identidade e se dirigem a todos,
permitindo um mergulho imersivo na história do Algarve e de Portugal. A
premissa que conduziu a esta proposta parte da relação intrínseca entre os três
eixos: a Arte comunica a Ciência pensando no Património. O programa inclui
concertos, caminhadas, astronomia encenada e Astro Party, exposições e oficinas,
assinalando ainda o V centenário da Circum-Navegação e celebrando-o com a
Astronomia.
 
Em Monchique, até 1 de março apresenta-se  Deus Pierres , um
maravilhoso teatro de objetos usados, retirados de gavetas esquecidas: molas da
roupa velhas, pedacinhos de fio e cordéis, traves e troncos de madeira banhados
pelo mar e pelo vento, caroços de fruta esculpidos. Fascinado pela poesia das assemblages
improváveis e pela fadiga dos objetos com que trabalha, Michel Laubu constrói
um povo imaginário, oriundo da Turákia, numa espécie de recital visual de
chegadas e partidas de anjos, batatas e outras tantas (in)significâncias.
 
Diz-me, António , o espetáculo de dança contemporânea que
se inspira no universo de António Aleixo, num tributo ao seu nascimento e à sua
obra, passa a 28 de fevereiro pelo Cineteatro Louletano, onde três
criadores / intérpretes se reúnem para refletir sobre o Poeta Algarvio. Silves
recebe, a 28 e 29 de fevereiro, mais uma edição do  Jazz nas Adegas , com uma
formação da terra, os  BWN - Band Without Name , composta por amigos que adoram
tocar música juntos e proporcionar, a quem os ouve, o prazer de escutarem a
musicalidade de versões antigas e atuais de grandes músicos e bandas
intemporais. Alguns dos temas que fazem parte do reportório desta banda foram
adaptados às sonoridades do jazz, passando ainda pelos blues e pela música country.
 
A 29 de fevereiro, em Portimão, é tempo de escutar o duo a
quatro mãos de Eduardo Jordão e João Vasco -  20 FINGERS  - no âmbito do
4.º Festival Internacional de Piano do Algarve. Com o recital  De Mozart a
Chico Buarque , que se caracteriza por ter ritmo, dança e humor,  20
FINGERS  tem recolhido reações entusiásticas do público em salas como o Centro
Cultural de Belém, Centro Cultural de Cascais, Teatro Viriato, bem como em
temporadas de música como o música.com, em Loulé, ou o Festival Berlinda, no
Açores. Também a 29 de fevereiro, a cidade de Lagos recebe o  Street Art
Lab , que, a partir de um emblemático edifício histórico (antiga cadeia de
Lagos), que é hoje um espaço cultural e dedicado à experimentação artística,
tem início uma viagem de descoberta da arte urbana presente na cidade de Lagos.
 
Através de uma visita guiada a obras de alguns dos artistas
mais representativos do panorama contemporâneo da arte urbana, o participante é
convidado a desvendar possíveis mensagens implícitas nos murais desta
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cidade-tela, ao mesmo tempo que procura outras particularidades reveladoras da
sua importância cultural, histórica e artística. O programa integra atividades
de experimentação e criação, orientadas por um artista convidado. Serão
disponibilizados materiais como stencil, tintas, spray, papel, entre
outros, e, no final, o participante fica com o trabalho criativo que realizou.
 
Daniel Pina
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