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Jornal Notícias

Mais de metade de infectados recupera da Covid-19
Mais de metade dos cidadãos diagnosticados com Covid-19 já recuperou da doença
no país.
Com efeito, o Ministério da Súde anunciou ontem 148 recuperações elevando para
1809 o número de indivíduos livres da doença, que já infectou 3508 pessoas desde
que a pandemia eclodiu em Março último. Página 1

Covid-19 força à interrupção da emissão de BI na
Matola
Um posto de recolha de dados para a emissão de Bilhete de Identidade (BI) localizado
na cidade da Matola, província de Maputo, foi encerrado preventivamente, na
segunda-feira, uma semana após a retomada das actividades porque um trabalhador
testou positivo para a Covid-19. Página 03

Covid-19 impõe cancelamento da feira internacional
do turismo
A EDIÇÃO da feira internacional do turismo – FIKANI 2020 – deveria ter lugar em
Outubro próximo, na capital do país, foi cancelada devido à incidência da Covid-19.
Página 04

Estudantes testam positivo em Inhambane
Doze estudantes do Instituto Politécnico de Vilankulo e do Instituto de Formação de
Professores de Homoíne, em Inhambane, acusaram positivo para a Covid-19, uma
semana após o arranque das aulas presenciais a nível nacional, Página 06
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O que sabe sobre o coronavírus: Aglomerados a porta das lojas podem propiciar
contágios. Página 6

Deputada exorta escolas e igrejas a não serem focos
de propagação da Covid-19
A deputada da Assembleia da República pela bancada da Frelimo, Ana Rita Sithole,
cabeça de lista pelo circulo eleitoral de Inhambane, reiteirou a necessidade do
cumprimento integral das medidas preventivas nas escolas. Página 9

Jornal O País

Mais 148 pessoas recuperam do Coronavírus mas
outras 68 estão infectadas
O país registou ontem mais 148 indivíduos totalmente recuperados da COVID-19, o que
eleva o cumulativo para 1.809 já sem a doença.
Contudo, outras 68 pessoas testaram positivo para a mesma doença, nas últimas 24
horas, informou o Ministério da Saúde, esta terça-feira.
Segundo aquela instituição do Estado, dos pacientes já sem a doença, 68 são da cidade
de Maputo, 40 da província de Maputo, de 14 de Cabo-Delgado, 20 de Manica e seisde
Inhambane.
Destas pessoas, 140 são de nacionalidade moçambicana oito são strangeiros, sendo,
destes, quatro portugueses, três indianos e um ucraniano.

http://opais.sapo.mz/mais-148-pessoas-recuperam-do-coronavirus-masoutras-68-estao-infectadas

Itália inicia testes da vacina contra COVID-19 em
humanos
A Itália iniciou, esta semana, os testes clínicos da sua vacina contra o novo
Coronavírus em humanos. O primeiro ensaio nesse sentido foi realizado em 90
participantes no hospital Spallanzani de Roma.
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A Itália continua a lutar contra o aumento de casos do novo Coronavírus, de acordo
com a CCTV, que acrescenta que durante as testagens, os pacientes serão observados
por quatro horas antes de regressarem à Casa.
Despois desse processo, igualmente estarão sob observação médica por 12 semanas,
após as quais os médicos farão a verificação dos possíveis efeitos colaterais e da
produção de anticorpos viáveis, no âmbito dos para combater a COVID-19.
http://opais.sapo.mz/italia-inicia-testes-da-vacina-contra-covid19-em-humanos

“Canarinhos” testados para controlo da COVID-19
O Costa do Sol realizou esta segunda-feira os testes da COVID-19 aos seus jogadores,
equipa técnica e todo staff do plantel, o que fez com que esta terça-feira não
estivessem a treinar.
A direcção “canarinha” diz que teve que testar o plantel para melhor controlar a saúde
dos jogadores, mesmo não sendo uma obrigatoriedade do protocolo sanitário.
Os treinos no ninho do canário começaram há uma semana, no âmbito do relaxamento
das medidas de prevenção, para permitir uma preparação condigna da equipa, tendo
em conta a sua participação nas afrotaças, edição 2020/21, mas levados pelo slogan
do Ministério da Saúde “o nosso maior valor é a vida”, a direcção decidiu por realizar
testes da COVID-19 a todos jogadores, equipa técnica e pessoal de apoio, para melhor
controlo da sua saúde.
http://opais.sapo.mz/canarinhos-testados-para-controlo-da-covid19

Jornal a Verdade

Apenas 68 novos infectados pela Covid-19 em
Moçambique, contudo aulas presenciais devem
aumentar a transmissão do vírus nos próximos dias
Foram diagnosticados nesta terça-feira (25) apenas 68 novos infectados pela Covid-19
em Moçambique, aumentando para 3.508 o cumulativo de casos positivos.
http://www.verdade.co.mz/apenas-68-novos-infectados-pela-covid-19-emmocambique-contudo-aulas-presenciais-devem-aumentar-a-transmissao-dovirus-nos-proximos-dias/
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lusa

Covid-19: Mais 68 novas infeções em Moçambique
elevam total para 3.508
Maputo, 25 ago 2020 (Lusa) - Moçambique registou mais 68 infeções pelo novo
coronavírus nas últimas 24 horas e elevou para 3.508 o total de casos, mantendo-se
com 21 óbitos, anunciou hoje o Ministério da Saúde.
Dos 68 casos anunciados hoje, 65 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e
três são estrangeiros, nomeadamente um sul africano, um zimbabueano e um francês,
refere-se na nota de atualização de dados enviada à comunicação social
https://www.lusa.pt/article/M9mq9PhlVDNMVdaWEVf0mzMSZM5iuSI1/covid19-mais-68-novas-infe%C3%A7%C3%B5es-em-mo%C3%A7ambique-elevamtotal-para-3-508

Covid-19: Governo moçambicano preocupado com
aumento de casos
Maputo, 25 ago 2020 (Lusa) - O Conselho de Ministros de Moçambique manifestou
hoje preocupação com o aumento de casos de covid-19 no país, apontando o
incumprimento das medidas de prevenção como motivo para a subida de infeções.
"O Governo continua preocupado com a situação de incumprimento das medidas de
prevenção do novo coronavírus no nosso país e com o aumento dos casos de
contaminação", afirmou a porta-voz da sessão semanal do Conselho de Ministros
https://www.lusa.pt/article/M9mq9PhlVDNcgzUYLS4FIzMSZM5iuSI1/covid19-governo-mo%C3%A7ambicano-preocupado-com-aumento-de-casos

Hidroelétrica de Cahora Bassa doa equipamento a
unidades hospitalares de província do centro de
Moçambique
Maputo, 25 ago 2020 (Lusa) - A Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) doou
equipamento hospitalar avaliado em mais de seis milhões de meticais (72 mil euros) a
unidades de saúde da província de Tete, no centro de Moçambique, no âmbito do
combate à pandemia da covid-19.
"[Esperamos que este material] seja utilizado dentro do melhor critério, dando
assistência e abrangendo os distritos e as comunidades mais carenciadas", disse Pedro
Couto, presidente do Conselho de Administração da HCB, citado na página da
empresa na rede social Facebook.
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RFI

Novos casos de coronavírus em Moçambique com
Ministério da Saúde a querer mais profissionais
Ministério da Saúde de Moçambique poderá contratar adicionalmente mais
profissionais do sector, caso se veja confrontado com um contínuo aumento de casos
positivos e que requeiram internamento de mais pessoas infectadas pela covid-19.
Ponderação avançada pela directora nacional adjunta de saúde.
Moçambique registou mais 68 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e
elevou para 3.508 o total de casos, mantendo-se com 21 óbitos, anunciou hoje o
Ministério da Saúde. Página 16
https://www.rfi.fr/pt/mo%C3%A7ambique/20200825-novos-casos-decoronav%C3%ADrus-em-mo%C3%A7ambique-com-minist%C3%A9rio-dasa%C3%BAde-a-querer-mais-profissionais

Rádio Moçambique

Mais 68 casos do novo coronavírus elevam total para
3.508 infectados
O país registou mais 68 casos do novo coronavírus, elevando o cumulativo para
3.508.
Um comunicado do Ministério da Saúde recebido a nossa redacção, indica que dos
novos casos, 65 são moçambicanos, 1 sul-africano, 1 zimbabweano e 1 francês.
Jornal da Manhã

STV
Apoios no âmbito da Covid-19: Governo já recebeu 448.5 milhões de dólares dos 700
milhões que havia pedido aos parceiros para responder aos efeitos da pandemia..
Jornal da Noite
Executivo direcciona 334 milhões de dólares, cerca de 74% do valor que já recebeu, à
cobertura do défice no orçamento do Estado 2020. Jornal da Noite
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País conta com 148 pessoas recuperadas e regista hoje, 68 novas infecções pelo
coronavírus. Jornal da Noite

Media Mais TV
Propagação da COVID-19: Funcionário da DIC na Matola acusa positivo para Covid19. Jornal da Mais

Doze estudantes testaram positivo para COVID-19
em Inhambane
Doze estudantes testaram positivo para a COVID-19, na província de Inhambane,
uma semana depois do retorno às aulas.
Dos estudantes infectados, nove são do Instituto Politécnico de Maputo, que se
encontram em estágio profissional em Vilankulo.
http://www.webmais.tv/artigo/doze-estudantes-testaram-positivo-para-coviddezanove-em-inhambane

TV Miramar
Covid-19 força cancelamento do torneio de ténis em Maputo. Fala Moçambique

Moçambique regista mais 68 casos positivos de Covid-19. Fala Moçambique
OMS confirma primeiro caso de reinfecção pela covid-19
https://www.facebook.com/tvmiramar.mz

ACÇÕES CONCERTADAS EVITARAM UMA
CATÁSTROFE DA COVID-19 EM ÁFRICA
A Organização Mundial de Saúde considera que as acções concertadas dos países de
África, com o apoio desta instituição e outros parceiros, evitaram a catástrofe prevista nas
primeiras projecções sobre a pandemia de Covid-19 em África.
https://www.facebook.com/tvmiramar.mz

TVM
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Actualização SARS-CoV-2: Moçambique registou nas últimas 24 horas mais 68 casos
positivos. Bom dia Moçambique
Nas últimas 24 horas: Pais registou masi 148 casos totalmente recuperados do SARSCoV-2. Telejornal

Para redução de infecções da Covid-19: Ministério da Saúde reitera apelos para
cumprimento das medidas de prevenção. Telejornal
Inquéritos sero-epidemiológicos: Poderão ajudar a focalizar as acções de combate a
pandemia da Covid-19. Telejornal
DIC da Matola encerrada: Um funcionário da direcção de identificação civil acusou
positivo pela Covid-19
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