
 

 

COMUNICADO SOBRE O NOVO CORONAVIRUS E NOTÍCIAS FALSAS | 03.03.2020 

 

No seguimento da divulgação de notícia(s) relativa(s) ao aparecimento de um caso de 

Coronavírus (COVID-19) no Colégio Valsassina, vimos informar que tal notícia é falsa, 

não estando indiciado qualquer caso suspeito no nosso estabelecimento de ensino. 

Realçamos que estamos a ser alvo de um ataque de um, ou mais indivíduos, que gerando 

notícias falsas pretendem provocar o pânico junto da nossa comunidade escolar. 

Nos casos que acabamos de ter conhecimento, destacamos: 

 Um dos casos publicados estava no site de internet denominado WGN 

(Wordlgreynews.com). Através de uma análise ao referido sítio da internet, 

qualquer utilizador pode confirmar que se trata de um gerador de notícias falsas, 

em que qualquer indivíduo pode livremente criar e posteriormente partilhar uma 

notícia falsa. 

 Outro caso usa a imagem do Jornal Público com uma montagem de uma notícia de 

2017 do caderno Ípsilon. É referido um nome de uma pessoa que não 

corresponde a ninguém da nossa comunidade escolar (alunos, professores, e 

restantes colaboradores). 

 Outro caso indica o nome de um alegado aluno do Colégio de nome “Luís Esteves”. 

Informamos que não temos nenhum aluno com este nome. 

 

Efetivamente, sem prejuízo de lamentarmos a ideia infeliz de quem criou e difundiu tal 

notícia pelo Colégio, aproveitamos para reforçar as orientações que a Direção Geral de 

Saúde tem vinculado nos meios de comunicação social, sendo elas: 

• Evitar contato próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas;  

• Lavar frequentemente as mãos;  

• Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir 

(com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);  

• Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.  

• Poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de questões. 



 

A divulgação destas boas práticas junto da nossa comunidade é reforçada/aplicada 

diariamente no Colégio, assim como foram reforçados os procedimentos de limpeza e 

desinfeção dos espaços e materiais existentes, devidamente enquadrado no Plano de 

Contingência do Colégio Valsassina sobre este assunto.  

 

Mais informações em:  

www.dgs.pt  

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china  

https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

 

Agradecemos a todos o voto de confiança depositado, tal como, contamos com a vossa 

estimada compreensão neste assunto. 

  

A Direção e a Administração do Colégio Valsassina 
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1) Não há nenhuma notícia no site do SNS24 com esta informação. 

2) O Colégio Valsassina não tem nenhum aluno com o nome de “Luís Esteves”. 

3) O separador refere-se a uma notícia sobre a requalificação do serviço de 

urgência. 

 

  



1) Esta alegada notícia foi criada a partir de uma montagem do Jornal Público, como 

se pode verificar no endereço e na data. 

2) A notícia que foi usada como base é sobre o falecimento da Dra. Maria Manuela 

Valsassina, com data em 25 de março de 2017. 

 

  



 

1) Notícia gerada a partir de um site de internet denominado WGN 

(Wordlgreynews.com). Qualquer utilizador pode confirmar que se trata de um 

gerador de notícias falsas, em que qualquer indivíduo pode livremente criar e 

posteriormente partilhar uma notícia falsa. 

 

 

 


