
62 A grande muralha do medo

A VISÃO entrou numa das casas onde os cidadãos chineses residentes
em Portugal criaram a sua própria rede de quarentena contra o

coronavírus. Ao mesmo tempo, dos negócios às escolas, tenta-se evitar

que a epidemia origine comportamentos xenófobos



A contagem decrescente de Shi Lishan,
24 anos, está prestes a terminar. Faltam
três dias para regressar às aulas do
mestrado em Português Língua Não
Materna, na Universidade do Minho,
em Braga. Apesar de estar conforta-
velmente instalada, Shi Lishan já não

consegue disfarçar o desejo de ver os

seus 14 dias de isolamento chegarem ao

fim. A 72 horas de superar o período de

incubação da infeção pelo coronavírus
Covid-19, nem sinal dos sintomas da

doença, como febre, tosse ou dificul-
dades respiratórias.

A estudante regressou a Portugal no
início deste mês, depois de ter celebra-
do o Ano Novo chinês junto da família,
na província de Yunnan, a quase dois
mi] quilómetros da cidade de Wuhan,
o epicentro da epidemia. Na terça-fei-
ra, 18, estavam contabilizadas mais de

73 mil pessoas infetadas pelo vírus,
em cerca de duas dezenas de países,
ultrapassando o número de vítimas
mortais as 1 800.

Shi Lishan passou cerca de 15 horas

sem tirar uma máscara e um par de lu-
vas cirúrgicas, além de ter sido sujeita
a sucessivas medições da febre, desde

que saiu de casa até embarcar e tam-
bém ao longo do voo. Quando aterrou
no Aeroporto Humberto Delgado, em
Lisboa, já sabia que alguém da comu-
nidade chinesa estaria à sua espera para
a encaminhar em direção a um apar-
tamento na capital onde ficaria duas
semanas em quarentena. "Ainda estava

na China, quando soube pelo WeChat
[aplicação de mensagens instantâneas]

que as associações chinesas em Portu-
gal estavam a ajudar quem regressa de

viagem a ficar em isolamento", recor-
da. "Para os estudantes, esta situação
é muito complicada porque, muitas
vezes, partilhamos casa e não quere-
mos contaminar os colegas, mas não

temos meios para fazer o isolamento

por nossa conta."

Shi Lishan está alojada num apar-
tamento renovado no centro de Lis-
boa cedido pela comunidade chinesa.
"E não é preciso pagar nada. É gratui-
to!", exclama, agradecida. Não conhe-
ce o dono da casa, mas sabe que tem
nacionalidade chinesa "e muito prazer
em ajudar". Em Lisboa, existem outros
sete apartamentos, disponibilízados
por proprietários chineses, prontos
para acomodarem quem regressa de

viagens à China. No total, têm capaci-
dade para alojar 40 pessoas em quartos
individuais. Atualmente, cerca de três
dezenas de cidadãos chineses estão
em isolamento na capital, mas a rede
de quarentena também se estende a
Coimbra e ao Porto.
A licenciada em Literatura Portuguesa
partilha o apartamento com outras
duas estudantes chinesas. Sempre que
não estão encerradas nos seus quar-
tos, usam máscara e luvas nas zonas
comuns da casa. "Limpamos e desin-
fetamos o apartamento duas vezes por
dia. Além disso, ainda fazemos uma
limpeza especial depois de irmos à casa
de banho", conta, sentada à mesa das

refeições, onde repousa um dos seus
livros de estudo, Avançar em Portu-
guês. Os seus professores, garante,
foram muito compreensivos por estar
a faltar às aulas para proteger a saúde
de todos. "Apesar de não ter contacta-
do com pessoas doentes e de a minha
cidade ser longe de Wuhan, não quero
pôr ninguém em risco. Todos temos a

responsabilidade de proteger Portugal
para diminuir a extensão da epidemia",
afirma, perentória.

A conversa é interrompida por um
dos momentos mais aguardados do
dia. Tocam à campainha e Shi Lishan

já sabe que está na hora da entrega do

almoço, a cargo do restaurante chinês

Xiang Yuanju. Todas as pessoas em
quarentena apoiadas pelas associações
chinesas recebem três refeições por dia

(pequeno-almoço, almoço e jantar),
fornecidas por restaurantes asiáticos

que se disponibilizaram para ajudar.
A estudante recolhe a comida à porta
de casa - também a estafeta chega de
máscara no rosto - e não contém o
elogio: "É boa comida chinesa e tam-
bém é gratuita."

A UNIÃO FAZ A FORÇA
O presidente da Liga dos Chineses
em Portugal (LCP), Y Ping Chow, não
esconde o orgulho na mobilização

CERCA DE
TRÊS DEZf NAS
DE CIDADÃOS
CHINESES ESTÃO
EM ISOLAMENTO
NA CAPITAL,
MAS A REDE
DE QUARENTENA
ESTENDE-SE
A COIMBRA
E AO PORTO



da comunidade no combate ao vírus.
"As pessoas vêem um oriental e co-
meçam logo a perguntar-se se ele terá
estado na China", descreve. Foi para
contrariar essa desconfiança que as

associações representativas da comu-
nidade chinesa em Portugal se uniram,
criando a sua própria rede de quaren-
tena. "Temos de dar uma garantia aos

portugueses de que estamos a fazer
tudo para nos mantermos seguros",
afirma Y Ping Chow, que chegou ao
Porto no início da década de 60.

Toda a rede improvisada de isola-
mento está assente na solidariedade
dos cidadãos chineses residentes em

Portugal. Y Ping Chow destaca o con-
tributo dos restaurantes asiáticos que

oferecem refeições, apesar de alguns
deles estarem a ser especialmente afe-
tados pela diminuição do número de
clientes. Alguns portugueses associam
- erradamente - os restaurantes chi-
neses a uma maior probabilidade de

contágio e deixaram de os frequentar.
Ao mesmo tempo, diminuíram os tu-
ristas chineses que chegam a Portugal
e que tradicionalmente procuram a

gastronomia do seu país. Conscientes
dos preconceitos acicatados pela doen-

ça, os próprios imigrantes mudaram
o seu comportamento: "Foi pedido à
comunidade para não fazer grandes
festas nos restaurantes para não afastar
os clientes portugueses, que podem
ficar apreensivos se virem um grande
aglomerado de chineses, e isso está

igualmente a prejudicar o negócio",
revela Y Ping Chow. As quebras, esti-
ma, podem rondar 30% da faturação
habitual nesta época do ano.
"Tive umas semanas mesmo más.
O restaurante estava quase vazio e eu
fiquei muito preocupada", confessa Vi
Yang, 39 anos, no seu português des-
pachado. Vive há quase duas décadas
em Portugal e os dois filhos, com 2 e 9

anos, já nasceram no País. É proprie-
tária, juntamente com o marido, do Kv
Wa Zi, no Campo Pequeno, em Lisboa.
"Ao meio-dia, às vezes, já tenho fila à

Quarentena Shi Lishan está a passar
14 dias isolada num apartamento,
em Lisboa, para garantir que está
livre do coronavírus

A Ásia era branca

antes de ser amarela

É o que acontece quando tentamos
simplificar a complexidade do
mundo e queremos mostrar que
o outro é diferente de nós: pomos
rótulos, criamos estereótipos.
E foi este mesmo pressuposto que
levou os investigadores europeus
a catalogarem os asiáticos de
"amarelos", a cor que determinava
uma raça diferente da branca

(europeia), no topo da pirâmide,
e da preta (africana), na sua base.
A expressão "amarelos" para
designar os cidadãos chineses
remonta ao final do século
XVIII, quando o anatomista e

antropólogo alemão Johann
Friedrich Blumenbach dividiu

os povos do mundo em cinco

raças, grelha que rapidamente
se apoderou do imaginário
ocidental no século XIX. Mas nem

sempre foi assim. Na verdade, taL

classificação pouco teve que ver
com a cor da pele. Até ao século
XVI, viajantes, missionários e

embaixadores referiam-se aos
asiáticos de leste como sendo
"tão brancos quanto nós". Mas as

diferenças civilizacíonais, culturais,
religiosas e de alfabeto de todo o
continente asiático (Japão incluído)
impuseram uma diferenciação.
0 primeiro esboço foi feito pelo
botânico e médico sueco Cari
Linnaeus, que apelidou, em 1758,
de "amarelos-pálídos" ("urídus")
os povos mongóís. Quando o

termo se generalizou à China, esta
não achou que daí viesse mal ao
mundo, uma vez que a sua cultura
associa o amarelo a coisas boas e

positivas. Seja como for, Michael
Keevak, professor da Universidade
Nacional de Taiwan, escreveu
recentemente um artigo no South
China Morning Post em que, depois
de fazer o historial, questiona
esta denominação: "Não é hora
de paramos de usar esse termo?"
Afinal, "os chineses eram brancos,
antes de o homem branco lhes
chamar amarelos".



DEN CHUANG FOI
DEIXAR O IRMÃO
AO AEROPORTO
E, QUANDO
ENTROU NUM
ELEVADOR, AS
OUTRAS PESSOAS
VOLTARAM-LHE
AS COSTAS

porta, mas nas duas semanas passadas
não aparecia ninguém." Habitualmente,
servem entre 20 e 25 refeições, mas
houve dias em que não vendeu mais
de quatro ou cinco almoços. "Agora
está melhor", afirma, aliviada. "Penso

que muitos chineses ainda não tinham

regressado da China e outros estariam
em quarentena, mas agora já podem
sair à rua. Os portugueses também não
vinham, mas agora já estão mais bem
informados", acredita.

Atualmente, o seu restaurante é res-
ponsável por entregar o jantar a 13

cidadãos chineses que se encontram
em isolamento. As embalagens es-
tão alinhadas em cima do balcão e só

aguardam a chegada do estafeta. "Não
sou só eu a ajudar, são cerca de uma
dezena de restaurantes", contabiliza.
"Estamos sempre a trocar mensagens
nos nossos grupos, a alertar para a im-
portância do isolamento. Temos muito
medo de que apareça um caso entre
nós e que isso prejudique os negócios
e não só", vaticina. "Portugal zero" é o
lema dos chineses residentes no País.

Vi Yang nunca se sentiu discrimi-
nada por o coronavírus ter surgido
no seu país de origem - "só fizeram
algumas brincadeiras que não ofen-
dem" -, mas o seu filho mais velho

já se sentiu acossado na escola. "Ele
é o único chinês a estudar lá e um
colega começou a dizer que ele esta-
va doente. O meu filho explicou que
não esteve na China", conta. Têm-lhe
chegado relatos de vários casos de

crianças que chegam a casa a cho-
rar e que não querem voltar para
a escola por causa do comportamento
dos colegas. Y Ping Chow confirma
estes episódios: "Os mais novos não
compreendem o que se está a passar
e, às vezes, não querem brincar com
as crianças chinesas", lamenta. Já o
Ministério da Educação afirma não

Mitos contagiosos
É fundamental combater a desinformação sobre o coronavírus
que alimenta atitudes irracionais e, muitas vezes, xenófobas
em relação aos cidadãos de origem asiática e aos seus negócios

As pessoas de nacionalidade chinesa são as principais
transmissoras da doença?
"Os vírus são muito democráticos", começa por dizer o virologista Pedro

Simas, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade
de Lisboa. Sendo assim, qualquer um pode ser infetado pelo novo

coronavírus, independentemente do seu país de origem. Uma vez que o

epicentro da epidemia provocada pelo Covid-19 foi a cidade chinesa de

Wuhan, na província de Hubei, é natural que o maior número de infetados

seja de nacionalidade chinesa. Contudo, não é a naturalidade que
aumenta a probabilidade de ínfeção, mas a proximidade com as pessoas
infetadas.

É arriscado frequentar lojas chinesas durante a epidemia?
Não, 0 vírus não se transmite através dos objetos e, se os funcionários
forem de origem asiática, tal não é necessariamente sinónimo de risco
acrescido de contágio.

Faz sentido evitar comer comida chinesa?
Não, A infeção não se propaga através dos alimentos. Só se partilhar
a comida com uma pessoa infetada ou se estiver muito próximo dela
durante a refeição é que pode ser contaminado.

É seguro receber cartas ou encomendas vindas da China?
Sim. 0 coronavírus só se mantém contagioso durante algumas horas em
superfícies inanimadas. Por isso, o Covid-19 nunca sobreviveria à viagem.

0 melhor é evitar conviver com pessoas de origem
asiática?
Não. Só deve evitar o contacto com as pessoas que tenham

regressado das áreas afetadas pela epidemia há menos de 14 dias,

independentemente da nacionalidade.

Afinal, como se transmite a doença?
0 contágio entre humanos dá-se através da "transmissão aérea de curta
distância ou díreta", explica o virologista Pedro Simas. Ou seja, através
das gotículas da mucosa das pessoas contaminadas, por exemplo quando
tossem ou espirram.

E quais são os cuidados recomendados?
A Direção-Geral da Saúde emitiu várias recomendações para os viajantes
que chegam ao País, mas também para os estudantes e para a população
em geral: lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou com uma
solução à base de álcool, evitar o contacto com pessoas com infeções
respiratórias, não partilhar objetos ou comida, espirrar ou tossir para o

interior do cotovelo ou para um lenço de papel e, a seguir, deitá-lo no lixo.

Os viajantes regressados de áreas afetadas que desenvolvam sintomas
como tosse, febre ou dificuldades respiratórias devem ligar para o serviço
SNS24 (808 24 24 24).



ter recebido queixas relativas a com-
portamentos discriminatórios.

As máscaras cirúrgicas no rosto
fazem com que André Zhou e Patrícia
Ren se destaquem na Praça Martim
Moniz, em Lisboa. Ambos estudam
Literatura Portuguesa na China e pre-
ferem utilizar os nomes nacionais

que consideram semelhantes aos seus

nomes próprios chineses. Chegaram a

Portugal há seis meses para concluírem

o mestrado. Foi uma professora, de
nacionalidade chinesa, que lhes reco-
mendou o uso das máscaras nesta zona
da cidade por ser muito turística, mas
não as usam no quotidiano. Na facul-
dade, o coronavírus não é assunto que

cause incómodo: "Tratam-me como
sempre me trataram", afirma André
Zhou, 23 anos, no seu português tími-
do. Já Patrícia Ren confessa que temeu

que as pessoas mudassem. "Eu sei que
a amizade com os meus colegas portu-
gueses é forte. Era dos desconhecidos

que tinha algum receio. Já me disseram

que nos supermercados estão a tratar
mal os clientes chineses, mas ainda não

senti nada."

EXEMPLO DE INTEGRAÇÃO
Virgínia Morais andava lesta, com uma

:riança pela mão. O marido carregava
js sacos, e outra senhora mais nova

:mpurrava um carrinho de bebé. Agora

que já tinham despachado as compras
pretendidas nos armazéns retalhistas

geridos pela comunidade chinesa da

Varziela, em Vila do Conde, Virgínia e a
família só pensavam em chegar a horas

de apanhar o transporte de regresso.
Quando o seu caminho é interrom-
pido pela abordagem da VISÃO, que
quer saber se sentem algum tipo de
medo por andarem ali nestes tempos
em que as palavras China e vírus se

juntam na mesma frase, a resposta é

pronta e aberta. "Medo de quê?", ati-
ra o marido, surpreendido. "Viemos
sem medo. O vírus está lá, não está cá",

responde Virgínia.
A Zona Industrial da Varziela, que

conta cerca de 200 lojas de revenda,
corre sossegada por estes dias. Como
é habitual neste mês de fevereiro,
quando o comércio retalhista baixa até

que se acabem os saldos. Este ano, po-
rém, está ainda mais sossegada, pois
muitos dos que aproveitaram para ir
à China comemorar a entrada do ano

novo, quando regressaram optaram
por seguir as recomendações de ficar
o período recomendado no recato do
lar. Outros viram a sua viagem cance-
lada. Não há notícia de um potencial
vírus ter ameaçado alguém. O sobres-
salto apenas é assinalado pela visita

Em terra A tradutora Tianle Yin

repete que ser chinês não é sinónimo
de ter vírus. 0 empresário Den
Chuang sente que os negócios
são afetados



frequente da comunicação social.
Hao Chen, vice-presidente da As-

sociação Comercial e Industrial dos
Chineses em Portugal e que ali gere
uma agência de viagens, não se cansa de

repetir que "nada se passa de anormal".
Sublinha que "este é um exemplo de
boa integração" para vincar não haver
motivos para existir qualquer tipo de
animosidade de portugueses face a chi-
neses. Aliás, muitos dos membros desta

comunidade, de segunda, terceira ou
mesmo quarta geração, são já também
portugueses. "Nas duas últimas sema-
nas, tivemos até a visita de mais clientes

portugueses do que de chineses", refor-
ça. "Haverá sempre algum receio, mas
fazemos todos os possíveis para que
não persista qualquer mal-entendido.
Até porque a comunidade percebeu
a importância de fazer o controlo de

segurança."
Na verdade, em todas as montras,

está afixado um comunicado escrito
em mandarim que indica todos os

procedimentos a ter em conta, para
onde telefonar e se dirigir em caso
de dúvidas. Uma grande maioria é

proveniente da região de Wenzhou,
cidade relativamente perto de Xangai
e onde haverá alguns casos de infeçâo
confirmados. Dal que haja um movi-
mento de solidariedade em curso para
enviar máscaras e medicamentos para
familiares que por lá ficaram. "O stock

esgotou-se e o que havia sofreu uma
enorme inflação", justifica, embora não
saiba adiantar o valor total dos dona-
tivos. Só sabe que por cá também já
estão com dificuldades em encontrar
as quantidades que procuram.

Paulo Queirós, responsável pelo
cash & cany Paula Andrade, um ne-
gócio português no meio dos chineses,
também é perentório; "Não vejo qual é

o problema. O vírus é mundial." E logo
Lurdes Peixoto, uma cliente, entra na
conversa: "Não estou preocupada com
isso. Quem tem medo de cá vir só pode
ser por ignorância."

0 PESO DO ESTIGMA
Em janeiro, Evelina Jin, 17 anos, estava
ansiosa por participar in loco nas ce-
lebrações do Ano Novo chinês. Ao fim
de meia dúzia de anos, ia finalmente
regressar à cidade de origem da sua
família, Wenzhou, na província de
Zhejiang. Mas a epidemia provocada
pelo Covid-19 obrigou ao cancela-
mento dos planos. A estudante do
12 a anoja nasceu em Portugal, mas
tem nacionalidade chinesa. No colé-

gio privado onde estuda, em Lisboa,
alguns colegas ficaram obcecados
com o coronavírus. 'Percebo que as

pessoas tenham medo, mas às vezes
os comentários chegam a ser racis-
tas", afirma. "Uma colega uma vez
disse-me que a culpa do vírus era do
Governo chinês e de comermos sopa
de morcego, e que se a doença viesse

para cá se atirava à China", relata.
Em Itália, onde já foram diagnosti-

cados três doentes, têm sido noticia-
dos vários incidentes xenófobos. Em
França, começou a circular a hashtag
JeNeSuisPasUnVirus (eu não sou um
vírus), depois de um jornal local ter
feito uma manchete sobre a pneumo-
nia com o título "alerta amarelo". Já no

Japão, foi a hashtag ChineseDontCo-
meToJapan (chineses não venham ao

Japão) que se tornou popular.
A gerente do supermercado asiá-

tico Amanhecer, no Martim Moniz,
Qishuang Huang, 41 anos, diz com-
preender que as pessoas tenham medo,
mas isso não pode justificar que todos
os asiáticos sejam um alvo. Há algumas
semanas, o seu filho mais velho, com
10 anos, não teve aula de natação e a
mãe não conseguiu que lhe dessem
uma justificação plausível. "Desconfio
de que cancelaram a aula por causa dos
alunos chineses."

Muitos dos portugueses que fre-
quentam o supermercado onde tra-
balha são clientes habituais e, por isso.



sabem que nenhum funcionário esteve

recentemente na China. "Têm mui-
ta confiança em nós", diz Qishuang
Huang. Mas o negócio ressente-se
da diminuição do número de turistas
chineses que chegam à capital.

Os cancelamentos das viagens en-
tre a China e Portugal multiplicaram-
-se depois de a Organização Mundial
da Saúde declarar o estado de emer-
gência global, no final do mês passado.
O mercado chinês representa 80% a
90% da clientela da agência de viagens
do empresário Den Chuang, 28 anos,

que domina a emissão de viagens
para a China em Portugal. Por isso,

o rombo financeiro é grande, mas ain-
da não está contabilizado. Os poucos
turistas asiáticos que Den Chuang
consegue trazer para cá obrigam-no
a confrontar-se com outro problema:
"Não é fácil encontrar guias turísticos

disponíveis para os acompanharem
por causa do medo do contágio."

O empresário português, filho de

pais originários de Taiwan, só não está

mais preocupado porque os negócios
da família são diversificados. Além do

turismo, estão focados no imobiliário,

nos seguros e na formação linguística.
Também no centro de formação, a
maioria dos alunos tem faltado às aulas
de Português e de Mandarim. "Existem
vários estereótipos sobre os chineses,
um deles é o de que são responsáveis,
e esse é mesmo verdade", defende Den
Chuang. Só por uma vez se sentiu olha-
do de lado por o associarem ao corona-
vírus: foi deixar o irmão ao aeroporto
e, quando entrou num elevador, as
outras pessoas voltaram-lhe as costas.
Den Chuang não tem dúvidas de que
quem regressa da China pede ajuda
às associações para fazer quarentena
ou usa os seus próprios meios.

A família do empresário Shengjian
Chen, 32 anos, alugou um apartamen-
to no centro de Lisboa especificamen-
te para alojar a mãe, que regressou
recentemente de urna viagem ao país
de origem. E até vão prolongar o
período de isolamento por mais dez
dias além do recomendado. "A nossa
mãe tem seis netos e o sétimo está
a caminho. Por isso, não queremos
correr riscos", afirma o mais novo
dos quatro irmãos. Há duas décadas
em Portugal, Shengjian Chen ainda
guarda a nota de mil escudos com a

qual lhe pagaram a sua primeira ven-
da de rua, quando ainda era criança.
Hoje, é responsável por uma empresa
de contabilidade, tem uma agência
imobiliária, uma consultora de tu-
rismo e está ligado à importação e a

exportação de bens. Ao todo, emprega
cerca de 30 pessoas, metade das quais
portuguesas. Também pertence a vá-
rias das organizações representativas
da comunidade, como a Associação de

Jovens Empresários Portugal- China.

"Obrigamos um bocadinho as pes-
soas a fazerem a quarentena porque
se o primeiro caso do coronavírus for
de um chinês residente em Portugal,

pode ser complicado. É provável que
aumente o medo, e os negócios do re-
talho e da restauração podem ser muito
afetados" aleita.

Apesar de os clientes retalhistas
da sua empresa de contabilidade lhe
darem conta de que as vendas em loja
diminuíram, dizem também que as
encomendas online dispararam 70 por
cento. Mas se a China mantiver cidades
inteiras em quarentena, tanto as lojas
chinesas como as portuguesas podem
começar a ter falta de stoefe de alguns
produtos.

"O medo provoca comportamen-
tos que habitualmente não teríamos",
admite Chen. "Os meus vizinhos já me
conhecem e não há problema, mas noto

que os hóspedes dos apartamentos de

aluguer de curta duração do meu pré-
dio preferem ir noutro elevador, em
vez de subirem comigo." Com os seus

filhos, de 6 e 7 anos, já houve colegas
do colégio que lhes pediram para irem
ao hospital.

"Sou contra o racismo. O corona-
vírus não é um vírus chinês", escreveu
Tianle Yin, 25 anos, num cartaz visível
no Centro de Apoio aos Chineses Emi-
grantes em Portugal, em Lisboa. Esta

organização é uma das responsáveis
pela coordenação das quarentenas: "Va-
mos continuar até o vírus desaparecer
ou deixar de haver voos da China para
Portugal", garante a tradutora. "Até há
chineses de outros pontos do País que
não querem vir ao Martim Moniz por
ser uma zona muito turística, mas eu
estou cá todos os dias e estou bem!",
afirma, sorridente.

Mas o coronavírus já lhe trouxe al-
gumas irritações. "A minha mãe tem
uma loja na Pontinha e há quem lhe

pergunte por que razão ela não usa
máscara. São pessoas mal informadas.
Se ela não esteve na China, não faz sen-
tido nenhum usar máscara", esclarece.
"Na semana passada, sentei-me ao lado
de uma senhora de 80 anos na Estação
de Santa Apolónia e ela levantou-se e

foi sentar-se longe de mini. E, quando
entrámos no comboio, pôs uma más-
cara", recorda. "Se as pessoas percebe-
rem que não é preciso ser chinês para
apanhar o vírus, acho que estas atitudes

desaparecem", diz a também estudante
de Contabilidade. O empenho da co-
munidade na quarentena voluntária,
acredita, é um trunfo: "O isolamento é

como comprar um seguro para toda a
família. Pode não servir para nada, mas
deixa-nos a todos mais confortáveis."
"com Cesaltina Pinto VI vfmaia@visao pt

HA RELATOS
DE CRIANÇAS
CHINESAS QUE
CHEGAM A CASA A
CHORAR, PORQUE
OS COLEGAS
DA ESCOLA NAO
QUEREM BRINCAR
COM ELAS

Às compras Qishuang Huang
(em cima) sente a falta dos turistas
chineses no supermercado que
gere no Martim Moniz. Já na zona
industrial da Varziela, o empresário
Hao Chen garante que tudo está
normal








