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Jornal Notícias
Prevenção da Covid-19 concorre para baixa de
doenças diarréicas
Adopção de medidas de prevenção da Covid-19, nomeadamente a lavagem das mãos
está a contribuir para a redução de incidência da cólera e outras doenças diarréicas
nos centros e residências que acolhem deslocados dos ataques armados na província
de Cabo Delgado. Página 06

Regresso às aulas presenciais: Entre medo e as
incertezas
Medo e incertezas é o que se pode dizer sobre a retoma das aulas presenciais nas
instituições de ensino superior nas cidades de Maputo e Matola no âmbito do alívio as
medidas restritivas devido a Covid-19. Página 03

Duzentos novos casos de Covid-19 no fim-de-semana
Duzentas pessoas testaram positivo para a Covid-19 no fim-de-semna, elevando para
3.395 o número de indivíduos infectados pela doença no país, dos quais 1.503
recuperados da enfermidade.
Do total dos casos, 91 foram anunciados ontem e 109 no sábado. Página 06

O que sabe sobre novo coronavírus: limpeza de
sanitários fundamental na prevenção da Covid-19
Infecção pelo novo coronavírus pode ser evitada pela observância das medidas
hegiénico-sanitárias, daí que é imporatnte higienizar, frequentemente, as casas de
banho de uso familiar ou manter limpos os sanitários públicos para se precaver de
possíveis contágios. Página 06
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Curtos colectivos retomam timidamente
Algumas igrejas retomaram este domingo os cultos religiosos no país, no âmbito do
relaxamento das medidas de restrição para a prevenção da Covid-19. Página 9

Jornal O País
Quase metade dos casos activos da COVID-19 no país
estão concentrados em Maputo
Dos 1.868 casos activos do novo Coronavírus no país, quase metade estão
concentrados na cidade de Maputo. Ou seja, com 893 activos, num total de 1.095
infectados, supera todas as províncias do centro e norte, incluindo Gaza e Inhambane,
no sul.
Dito de outra forma, a cidade de Maputo – em transmissão comunitária há duas
semanas – tem 47.8 por cento, de todos os casos activos em Moçambique.
Em trinta dias [de 23 de Julho a 23 de Agosto] a capital do país passou de 183 para
893 infecções activas, um aumento de 710 casos activos.
A ritmo lento cresce o número de pessoas que recuperam da COVID-19. Se há um
mês a cidade tinha 69 recuperados, até este domingo registava 196, um aumento de
apenas 127.
http://opais.sapo.mz/quase-metade-dos-casos-activos-da-covid19-no-pais-estaoconcentrados-em-maputo

Retomaram este domingo cultos presenciais em
algumas igrejas da cidade de Maputo
Moçambique observa desde o dia 18 do mês em curso, o relaxamento das medidas de
controlo da propagação da COVID-19 reabrindo as aulas no ensino superior, ensino
técnico profissional e outras actividades consideradas de menor risco e os cultos
religiosos sem exceder o número de 50 pessoas.
Na igreja Assembleia de Deus da Baixa, os crentes evocavam a Deus observando o
distanciamento entre si, mas tudo começa à entrada, onde chega-se já com máscara na
face e segue-se a medição da temperatura, depois a desinfeção das mãos para
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acontecer o registo do nome do crente e respetivo número de telemóvel e só assim que
tem permissão para acesso a sala de cultos.
O Evangelista Sebastião Ubjana, em conversa com o Jornal “O País” fez saber que
estão criadas todas as condições exigidas para a retomada dos cultos.
http://opais.sapo.mz/retomaram-este-domingo-cultos-presencias-em-algumas-igrejasda-cidade-de-maputo

Jornal a Verdade
Explosão de novos casos da Covid-19 em Inhambane
Mais de três dezenas de novos casos da Covid-19 foram identificados neste domingo
(23) na Província de Inhambane onde todos os distritos registaram pelo menos um
infectado. Quase quatro dezenas de novos doentes foram diagnosticados na Cidade de
Maputo. O Ministério da Saúde (MISAU) detectou 91 novos pacientes com o novo
coronavírus aumentando para 3. 395.
http://www.verdade.co.mz/explosao-de-novos-casos-da-covid-19-na-provincia-deinhambane/

Mais de três centenas dos infectados pela covid-19 em
Moçambique são crianças
Mais 109 infectados pelo novo coronavírus foram diagnosticados neste sábado (22),
elevando para 3.304 o cumulativo de casos positivos da covid-19 em Moçambique,
mais de três centenas são crianças. Entretanto o Ministério da Saúde aconselha as
pessoas “com mais de 65 anos de idade, doentes crónicos com diabetes, hipertensão,
cancro, HIV, tuberculose, asma e mulheres grávidas a assistirem às celebrações
religiosas através de meios de transmissão alternativos (televisão, rádio e plataformas
digitais) ou a optarem por horários em que as celebrações são menos frequentadas”.
http://www.verdade.co.mz/mais-de-tres-centenas-dos-infectados-pela-covid-19-emmocambique-sao-criancas/

Rádio Moçambique
Impacto do novo Coronavírus atrasa as obras de construção de uma das maiores
fábricas de cimento de África Austal. A mesma está a ser edificada no distrito
deMatutuine, província de Maputo. Jornal da Manhã
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Um pouco por todo o país melhoram as condições das escolas para o retorno as aulas
nas próximas fases do relaxamento das medidas de prevenção da COVID-19. Jornal
da Manhã
Moçambique regista 91 e casos do novo Coronavírus. Comulativamente o país conta
com 3 395 casos positivos da doença. Jornal da Manhã

Tete recebe diverso material de prevenção contra
covid-19
A Província de Tete recebeu, esta esta sexta-feira, o reforço de diversos materiais,
médico e de higienização, para a prevenção contra a COVID-19, avaliados em mais
de seis milhões de meticais.
Trata-se de dois ventiladores, igual número de monitores de sinais e aspiradores, mil
pares de luvas de procedimento, vinte mil unidades de máscaras cirúrgicas, cloro
granulado, álcool e gel, baldes com torneiras, sabão, pulverizadores, entre outros.
Jornal da Manhã

STV
Retorno aos cultos: Várias congregações religiosas em Maputo retomaram este
domingo os cultos públicos sob medidas de prevenção contra o coronavírus. Jornal
da Noite/Manhã Informativa
Propagação Covid-19: Quase metade dos casos activos do novo coronavírus estão
concetrados na Cidade de Maputo. Jornal da Noite
Propagação Covid-19: Moçambique regista 91 casos positivos do novo coronavírus e
29 recuperados nas últimas 24 horas. Jornal da Noite

TV Sucesso
Retorno dos cultos religiosos no país. Expresso da Manhã

TV Miramar
Moçambique reabre ginásios na próxima semana
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Se África do Sul já deu o primeiro passo, Moçambique tem marcado para próxima
semana a entrada da fase dois do alívio das medidas restritivas impostas pela
pandemia. Fala Moçambique

TVM
Actualização sars-cov-2: Mais 91 casos positivos confirmados nas últimas 24 horas
pelo MISAU. Telejornal
Cumulativo nacional: 3.395 casos positivos, 3.148 são de transmissão local e 247
importados. Telejornal
Primeiro domingo de retoma de cultos: Alguns crentes acompanharam a missa fora
dos templos em observância do distanciamento físico. Telejornal
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