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INFORMAÇÃO 

Teste positivo à COVID-19 no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva  

(atualização 18 junho | 22 horas) 

 

Tal como informou publicamente a Proteção Civil Municipal de Reguengos de Monsaraz hoje ao 

início do dia, tivemos conhecimento do resultado POSITIVO à COVID-19 DE UMA UTENTE DO 

LAR da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).  

Mantemos, a esta hora, essa informação de UM CASO POSITIVO à COVID-19, relativamente a uma 

utente deste Lar à qual desejamos um rápido restabelecimento. Informamos igualmente que esta 

doente se encontra hospitalizada na unidade COVID-19 do Hospital do Espirito Santo de Évora 

(HESE), o seu estado de saúde ao longo do dia foi estável e tranquila, mas não independente, 

encontrando-se com auxilio de oxigénio. 

A Proteção Civil Municipal em coordenação com o Conselho de Administração da FMIVPS e com a 

decisão imediata da Autoridade de Saúde Pública procederam de imediato à recolha de 

amostras para testes à COVID-19 de todos os utentes, trabalhadores e outros colaboradores 

do Lar e da Unidade de Cuidado Continuados Integrados (UCCI), num total de 222 testados. 

Ficaram hoje 49 amostras por recolher, o que irá ocorrer amanhã ao inicio do dia.  

Tornamos público um merecido reconhecimento ao Médico e duas Enfermeiras da Unidade de 

Saúde Familiar (USF) e Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Centro de Saúde de 

Reguengos de Monsaraz e às três Enfermeiras da UCC do Centro de Saúde de Estremoz. 

Hoje pela manhã já tinha sido testada uma trabalhadora do Lar com alguns sintomas COVID-19, 

a qual aguarda o respetivo resultado. 

É igualmente devido um reconhecimento público à Administração Regional de Saúde do Alentejo 

e à Autoridade de Saúde Pública e ao Laboratório do HESE pela adequada rapidez nesta decisão, 

que nos permitirá ter acesso a todos os resultados destes testes nos próximos dois dias. 

Informamos igualmente que não existem, neste momento, quaisquer utentes ou 

trabalhadores com sintomas, para além da trabalhadora testada hoje pela manhã e já referida. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 18 de junho de 2020. 

 

José Calixto 

Comandante da Proteção Civil Municipal 
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