
Saiu de casa, andou de bicicleta 

para local de trabalho sem usar 

máscara (Companhia Lta “ 

Smartable” sita no 

Saiu de casa, foi apanhar auto na 

paragem de autocarro sita na 

Est. Do Campo/ Psp-2

Saiu de casa, foi apanhar autocarro na 

paragem de autocarro sita na Est. Do 

Campo/ Psp-2

Ed Parque Industrial 

Concórdia). 

Saiu de casa, andou de 

bicicleta para local de 

trabalho sem usar 

máscara (Companhia 

Lta “ Smartable” sita 

no 

Saiu de casa, sem usar 

máscara,  andou a pé até 

a paragem de autocarro 

sita na Est. Do Campo/ 

Psp-2

）
Edifício Parque 

Industrial Concórdia).

Entrou no local de trabalho (Companhia 

Lta “ Smartable” )
（MW-35-16）

Apanhou o autocarro 

n.
o
 25

Apanhou o autocarro n.
o 

25
（MX-45-35）

（MW-35-16）

Transferiu para outro autocarro 

(não tinha certeza)

Saiu do autocarro na 

paragem Al. Costa 

Cabral/ Esc. Pui Ching, 

andou a pé pra local de 

trabalho

Saiu do autocarro na 

paragem Al. Costa 

Cabral/ Esc. Pui Ching

(informações de autocarro 

notificadas após confirmação)

(5º andar A do Edifício 

Kam Do Lei Fa Yun)

Andou a pé ao local de trabalho (5º andar A do Edifício Kam 

Do Lei Fa Yun, sito na 

Andou a pé ao local de trabalho (5º andar 

A do Edifício Kam Do Lei Fa Yun, sito 

na 

Andou a pé pra local de 

trabalho

Rua de Pedro Coutinho) Rua de Pedro Coutinho)
(5º andar A do Edifício 

Kam Do Lei Fa Yun)

Andou a pé ao local de trabalho 

(5º andar A do Edifício Kam 

Do Lei Fa Yun, sito na 

Fazer compras na 

entroncamento entre a 

Rua de Pedro Coutinho)

Saiu do local de trabalho, foi comprar 

comidas no entroncamento da Rua do 

Rebanho e da Rua de Tomé Pire 

Rua de Fernão Mendes 

Pinto, Rua de Tomé 

Pire e Rua do Rebanho

12:37 Foi ao local de trabalho 12:45

Agarrada comida nas 

mãos, foi ao local de 

trabalho com o mesmo 

caminho. 

17:40
Saiu do local de trabalho, andou de 

bicicleta para casa sem usar máscara. 
17:51 Saiu do local de trabalho 18:08 Saiu do local de trabalho 17:43 Saiu do local de trabalho sem usar máscara

Tarde

Andou a o pé, sem usar máscara,  para 

apanhar autocarro na paragem Edifício 

Sunny View Garden, sita na Avenida do 

Coronel Mesquita. 

Saiu do local de trabalho , andou 

de bicicleta para casa sem usar 

máscara.

Apanhou autocarro n.
o
 25（MS-51-27） na paragem 

Edifício Sunny View Garden, sita na Avenida do Coronel 

Mesquita

(Informações de autocarro a notificadas 

após confirmação)
17:50 Permaneceu em casa 17:46 Permaneceu em casa

Saiu de autocarro na paragem  

Saiu de autocarro na paragem sita na Est. Do Campo/ Psp-1, 

foi para casa
Edf. Ip Heng/ Seac Pac Van

18:32

Comprou frutas na Tendinha 

localizada fora do Mercado 

Vermelho

19:18
Saiu de autocarro n.

o
 21 （MR-83-31） 

na paragem sita na Est. Do Campo/ Psp-1

Andou a pé para paragem de 

Canil Municipal, sita Avenida 

do Coronel Mesquita, apanhou 

o autocarro n.
o 
25B. 

（MR-79-64）

Transferiu para outro autocarro 

(não tinha certeza)

(informações de autocarro a 

notificadas após confirmação) 

19:28

Saiu de autocarro n.
o
 25 （MX-

37-83） na paragem sita na 

Est. Do Campo/ Psp-1, 

regressando para casa

Permaneceu em casa

O local de trabalho foi 

classificado como área 

na zona do código de 

saúde amarelo

Tarde

17:48

Informações a ser 

suplementadas

17:40

Saiu do local de 

trabalho, andou de 

bicicleta para casa sem 

usar máscara.

Observação médica

Exerceu funções no local 

de trabalho

07:59

08:25 08:35

12:34
Saiu do local de trabalho 

sem usar máscara
08:38

12:39

De manhã

08:04 07:38

Saiu de casa, andou a pé 

até a paragem de 

autocarro sita na Est. 

Do Campo/ Psp-2

08:05 07:53

08:06
Exerceu funções no local de 

trabalho

07:51

08:06

1 de Outubro 2 de Outubro 3 de Outubro 4 de Outubro

Itinerários das actividades do 74.º caso antes do diagnóstico (actualizados às 15:00 de 5 de Outubro)

Permanecer em casa

18:41

Permaneceu em casa

17:46 Permaneceu em casa

17:58 18:14

Andou a pé na Rua da Emenda 

para comprar materiais 

alimentares

17:50

18:40 18:23

Comprou matérias alimentares 

na loja sita no Edifício Dickson, 

Rua de Rebanho

18:33

Saiu do autocarro na paragem 

paragem Al. Costa Cabral/ 

Esc. Pui Ching

08:26

Exerceu funções no local de trabalho

12:20

Apanhou o autocarro n.
o
 25 （MX-44-

58）

Exerceu funções no local de trabalho

08:02
Saiu do autocarro na paragem Al. Costa Cabral/ Esc. Pui 

Ching
08:23

Saiu do autocarro na paragem paragem 

Al. Costa Cabral/ Esc. Pui

08:27 08:34

07:38 07:38

08:05 07:45 07:45 07:47
Apanhou o autocarro n.o 21A 

（MR-79-32）
Apanhou o autocarro n.o 25 （MW-35-28）

27 de Setembro 28 de Setembro 29 de Setembro 30 de Setembro 

De Manhã

08:03

Saiu de casa (Casa de madeira, sita no 

Caminho de Tan Fong Coloane,  andou de 

bicicleta para Parque Industrial Concordia 

de Coloane,  sem usar máscara 

07:39
Saiu de casa, foi apanhar autocarro na paragem de autocarro 

sita na Est. Do Campo/ Psp-2


