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Covid-19: três novos casos e um 

recuperado em Macedo de Cavaleiros 
Novembro 5th, 2020 Onda Livre 

 

Segundo o último relatório divulgado pelas autoridades de saúde do distrito, nas últimas 24h foram 

registados mais três casos de infeção pelo novo coronavírus e um recuperado em Macedo de 

Cavaleiros. 

De terça para quarta-feira, o distrito de Bragança passou a ter mais sete casos ativos do novo 

coronavírus, depois de nas últimas 24 horas as autoridades de saúde terem registado mais 54 casos 

positivos e 44 pacientes recuperado. 

O último boletim das autoridades de saúde do distrito, que indica os números actualizados da Covid-

19 até meio da tarde de ontem, quarta-feira, indica que dos 54 novos casos, 30 foram detetados no 

concelho de Bragança. Sete em Mirandela. Freixo de Espada à Cinta e Miranda do Douro tiveram 

cinco casos. Vila Flor dois e Carrazeda de Ansiães e Mogadouro tiveram ambos um caso novo. 

Comparativamente aos novos casos, houve nas últimas horas menos 10 pacientes dados como curados, 

somando 44, dos quais 21 são do concelho de Bragança. 12 em Mogadouro. Quatro em Mirandela. 

Três em Alfândega da Fé. Dois em Vila Flor. Miranda teve um paciente curado. 

Morreram dois utentes do Lar de idosos de Vilarinho dos Galegos, em Mogadouro. 
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Sendo assim, o distrito de Bragança contabiliza até ao momento um total de 1802 casos. Recuperaram 

1010. Há 56 mortes confirmadas e restam ainda 736 casos ativos. 

360 no concelho de Bragança. 74 em Macedo de Cavaleiros. 73 em Mogadouro. 68 em Vila Flor. 49 

em Mirandela. 33 em Alfândega da Fé. 23 em Miranda do Douro. 22 em Freixo de Espada à Cinta. 13 

em Vinhais. 10 em Carrazeda de Ansiães. Nove em Torre de Moncorvo e dois em Vimioso. 

São os números mais recentes da Covid-19 no distrito de Bragança. Diga-se que apesar de haver 736 

casos ainda ativos, as três unidades hospitalares: Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros têm 40 

pacientes internados em enfermarias e oito nos cuidados intensivos. 
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