Escolas vão encerrar até 9 de Abril
Sexta, 13 Março 2020 05:56

O Governo vai encerrar todas as escolas - do pré-escolar às universidades - a partir da próxima
segunda-feira, dia 16 de Março, e até ao dia 9 de Abril, como medida para prevenir a
propagação do COVID-19. Além desta medida, as discotecas e espaços similares vão encerrar
e a frequência de centros comerciais e restaurantes vai ter limitações.

"Iremos também determinar a proibição de desembarque dos navios de cruzeiro", que poderão
continuar a aportar para efeitos de reabastecimento, mas não poderão desembarcar
passageiros, a não ser os que residam em Portugal. Já a limitação de visitas a lares de idosos
será alargada a todo o país.

"O mundo tem enfrentado nos últimos meses uma situação a todo o título excepcional, que é
nova para todos nós nos tempos contemporâneos e que coloca desafios imensos. Este é um
daqueles momentos em que vivemos e temos de sentir o que é o sentimento de partilha de
vida em comum e que cada um de nós tem como primeiro dever proteger-nos uns aos outros",
começou por dizer Costa na declaração ao país.

Referindo-se à iniciativa de ouvir todos os partidos com assento na Assembleia da República, o
chefe de Governo referiu: "Senti por parte de todos os partidos políticos um empenho e uma
determinação comum em partilharmos em conjunto esta batalha. Não há o partido do vírus e
do antivírus", assegurou ainda.

"Esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência (...) e estamos todos juntos", afirmou António
Costa, a partir da Residência Oficial de São Bento, em Lisboa, rodeado pelos ministros da
Saúde, Marta Temido, da Economia, Pedro Siza Vieira, do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e
pelos secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e da Presidência,
Tiago Antunes.
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