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INFORMAÇÃO Nº 5 

Casos COVID-19 positivos no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva  

(atualização 19 junho | 22 horas) 

 

Informamos que a Autoridade de Saúde Pública nos comunicou a existência de 16 casos positivos 

à COVID-19 em trabalhadores da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) e de 40 

casos positivos à COVID-19 em utentes do Lar desta Instituição. Cumpre-me transmitir esta 

péssima notícia, em referência a um universo de 166 amostras recolhidas no dia de ontem, 

encontrando-se ainda 3 casos inconclusivos (1 trabalhador e 2 utentes).  

Um reconhecimento público ao Laboratório de Patologia Clínica do Hospital do Espírito Santo 

de Évora (HESE), pessoa da sua Directora Clínica Enfª Filomena Caldeira a qual, juntamente 

com a sua equipa terminaram durante toda a noite de ontem e grande parte do dia de hoje esta 

significativa bateria de testes.  

Esperamos durante o dia de amanhã ter acesso à totalidade dos resultados relativos aos últimos 

47 testes, cujas amostras foram recolhidas hoje. 

A Instituição já efetuou contactos com todos trabalhadores e os mesmos passam agora a ter que 

cumprir todas as determinações da já referida Autoridade de Saúde Pública. Neste momento, a 

informação que possuímos sobre o seu estado de saúde, continua a corresponder a uma ausência 

de sintomas graves, encontrando-se todos a recuperar nas suas habitações. Relativamente aos 

utentes com testes positivos, foram efetuados contactos com as respetivas famílias encontrando-

se dois utentes hospitalizados. Todos os restantes serão observados amanhã durante a manhã 

pelos médicos do nosso Centro de Saúde estando, neste momento, assintomáticos ou com 

sintomas ligeiros e isolados dos restantes utentes. 

Reforçamos que a FASE DE DESCONFINAMENTO É UM PERÍODO MUITO PERIGOSO DA PANDEMIA. 

Assim, neste momento difícil é muito importante tentarmos manter a serenidade coletiva e 

termos CONSCIÊNCIA DA ENORME IMPORTÂNCIA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DO CUMPRIMENTO RIGOROSO DE TODAS AS REGRAS DE HIGIENE 

INDIVIDUAL.    

Contamos com a responsabilidade de TODOS OS REGUENGUENSES. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 19 de junho de 2020. 

José Calixto 

Autoridade Municipal da Proteção Civil  


