
Data Hora Itinerário

Informações 

complementa

res

Tarde

Apanhou o avião da Cidade de Suzhou da Província de Jiangsu para o 

Aeroporto de Zhuhai com o marido e a sua irmã mais nova, tendo efectuado 

o teste de ácido nucleico no aeroporto 

20:30

O resultado do teste de ácido nucleico deu negativo, entrou em Macau de 

táxi, via posto fronteiriço das Postas do Cerco, com o marido e a sua irmã 

mais nova

Cerca das 21:00 Apanhar o táxi, e ficar alojado no Hotel Harbourview

09:30
Os três tomaram o pequeno-almoço no Cafe Neptune, localizado perto da 

Hotel Harbourview (a ser confirmado)

Cerca das 10:30

Os três partiram da ZAPE e caminharam até à Avenida de Almeida Ribeiro, 

Largo do Senado e Ruínas de São Paulo, durante este período não tendo 

entrado em nenhuma loja

Cerca das 15:30
Os três foram ao Museu de Macau, tendo permanecedo cerca das 30 

minutos 

Itinerários preliminares em Macau do caso importado 

(mulher de 60 anos) 

14 de 

Novembro 

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

15 de 

Novembro
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res

Itinerários preliminares em Macau do caso importado 

(mulher de 60 anos) 

16:00-16:30 Os três descansaram num espaço junto ao Museu de Macau 

16:30-19:00
Andar até à Avenida do Infante Dom Henrique, e durante esse período não 

tendo entrado em nenhuma loja 

Cerca das 20:00
Apanhar o autocarro da carreira n.º 10A na Avenida do Infante Dom 

Henrique e sair do autocarro no Hotel Sands

Autocarro da 

carreira n.º 10A

20:30
Tomar refeiçoes num restaurante localizado no Hotel Harbourview (foi um 

restaurante da comida vietnamita, não se lembrar do nome do restaurante)

21:30 Regressar ao hotel

10:00 Tomar refeições no Restaurante Sing Hoi, sito no NAPE

11:00 Regressar ao Hotel Harbourview

Cerca das 12:00  Apanhar o shuttle bus  do Hotel Sands para o Hotel Venetian

12:30-18:00

Visitar o Hotel Londoner, o Hotel Parisian bem como o Hotel Venetian, e 

durante a visita, não tendo entrado nas lojas e nos casinos dos hotéis, 

apenas visitado o átrio e o largo dos hotéis

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

16 de 

Novembro

15 de 

Novembro
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res

Itinerários preliminares em Macau do caso importado 

(mulher de 60 anos) 

18:00-19:00 Apanhar o shuttle bus  do Hotel Venetian para regressar o hotel

19:00
Tomar refeiçoes num restaurante localizado perto do Hotel Sands (foi um 

restaurante da comida vietnamita, não se lembrar do nome do restaurante)

20:00
Regressou ao quarto do hotel. Devido à febre, pediu ao seu marido para ir 

comprar medicamentos

17 de 

Novembro
Esteve no quarto do hotel e não saiu por causa da febre

09:30
Os três foram a Sands para apanhar o autocarro da carreira n.º 10A para ir a 

Barra 

Autocarro da 

carreira n.º 10A

10:15-11:00 Tomar refeições no Restaurante "FeiI", sito perto de Barra

11:00-15:00

Andar a pé e visitar as proximidades do Templo de A-Má, a Casa do 

Mandarim, não tendo entrado nesses locais. Entrar na Biblioteca Sir Robert 

Ho Tung, Igreja de São Lourenço, e descansar na zona de lazer da Direcção 

dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

15:00-16:00 Tomar refeições na Leitaria I Son, sita na Avenida de Almeida Ribeiro

16:00-17:00
Apanhar o autocarro da carreira n.º 10A na Avenida do Infante Dom 

Henrique e sair do autocarro no Hotel Sands

Autocarro da 

carreira n.º 10A

17:00-19:00 Regressar ao Hotel para descansar

19:00
Foi realizar o teste de ácido nucleico no posto de teste de ácido nucleico do 

Hotel Sands

19:30 Os três tomaram refeições no Restaurante Ma Pou, sito no NAPE

20:30 Os três participaram num concerto ao ar livre perto do Hotel Rocks 

Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus

18 de 

Novembro

16 de 

Novembro


