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Novo recorde de recuperados
O País registou um novo recorde de recuperados da Covid-19, com anúncio, ontem,
de 503 pessoas que se viram livres da doença, o que eleva para 9785 o número de
pessoas nesta condição. Pág. 01

Escolas privadas retomam aulas nas classes sem
exames
Algumas escolas privadas das cidades de Maputo e Matola que reúnem condições de
prevenção da Covid-19 retomaram as aulas presenciais em todas as classes incluindo
as que não têm exame. Pág. 06

O País
Mais de 100 técnicos de saúde fogem de terroristas
em Cabo Delegado
Os técnicos, de diversas especialidades – entre enfermeiros e médicos – abandonaram
as zonas afectadas pelo terrorismo e encontram-se na cidade de Pemba, onde deverão
reforçar o pessoal que atende os pacientes com COVID-19. Segundo o ministro da
Saúde, Armindo Tiago, em Cabo Delgado não haverá recrutamento de profissionais
de saúde. Pág. 08

Moçambique atinge recorde
recuperados da COVID-19
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503

Mais 503 pessoas estão livres do novo Coronavírus no país. É o maior número já
registado em 24 horas, o que eleva para 9.785 o cumulativo de recuperados. Contudo,
mais duas pessoas morreram por causa da mesma doença nas províncias de Maputo e
Cabo Delgado. Os novos casos recuperados são da cidade de Maputo (381). Pág. 08
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Agência de petróleos da China doa 40 mil máscaras
contra Covid-19
Quarenta mil máscaras cirúrgicas foram oferecidas ao Instituto Nacional de Petróleo
(INP), pela agência de Petróleos da China, para o reforço das acções de prevenção e
combate à pandemia da Covid-19. Pág. 08

Presidente da Autoridade Tributária
Moçambique foi resiliente à Covid-19

diz

que

A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique (AT), Amélia Muendane,
considera que o país foi “resiliente a pandemia da Covid-19”, destacando o elevado
nível de cobrança de receitas entre Janeiro e Outubro do corrente ano. Pág. 08
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Covid-19: Moçambique anuncia mais duas mortes e
142 novos casos
Maputo, 28 out 2020 (Lusa) - Moçambique anunciou hoje mais duas mortes por
covid-19, de acordo com o boletim diário de evolução da pandemia do Ministério da
Saúde, que registou ainda 142 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.
As vítimas foram um homem e uma mulher 63 e 50 anos, respetivamente, ambas de
nacionalidade moçambicana e que morreram nas províncias de Maputo e Cabo
Delgado.
Do total de novos casos de infeção de hoje, a maioria está concentrada em redor da
capital: 81 foram reportados na área administrativa da cidade de Maputo e 27 na
província de Maputo.
Moçambique regista um total de 91 mortes por covid-19, com um número acumulado
de 12.415 casos, 76% dos quais recuperados
https://www.lusa.pt/article/iMxgZUJMYwfa8dBaVQBFYzMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-anuncia-mais-duas-mortes-e-142-novos-casos

Rádio Moçambique

Presidente da República profere hoje uma
comunicação à Nação
2

O Presidente da República, Filipe Nyusi, profere, esta quinta ferira em Maputo, uma
comunicação à Nação no âmbito do estado de calamidade pública em vigor no país.
Um comunicado da Presidência da República recebido na nossa redacção refere que a
Comunicação do Chefe do Estado moçambicano é feita no contexto das medidas de
prevenção da pandemia da Covid-19.
A Rádio Moçambique vai transmitir em directo a comunicação do Presidente da
República.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13753-presidente-darepublica-profere-hoje-uma-comunicacao-a-nacao.html

País regista mais 2 óbitos e142 infecções
No país, subiu para 91 o número de mortos devido a Covid-19 com o registo, nas
últimas 24, de mais dois óbitos nas províncias de Cabo delgado e Maputo.
Trata-se de pacientes do sexo feminino e masculino de 63 e 50 anos de idade que
foram declarados óbitos após complicações de saúde devido a Covid-19
No mesmo período 142 testaram positivo para o novo coronavírus, passando o país a
ter um cumulativo de 12.415 casos positivos.
Um comunicado do Ministério da Saúde recebido na nossa redacção indica que nas
últimas 24 horas 503 recuperaram da doença.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13747-pais-registamais-2-obitos-e142-infeccoes.html

A VERDADE

Mulher morre de Covid-19 em Cabo Delgado, idoso
perde a vida na Cidade de Maputo
Moçambique registou mais dois óbitos pela Covid-19, um na província de Cabo
Delgado e outro na Cidade de Maputo, “trata-se de pacientes do sexo feminino e
masculino, de 50 e 63 anos de idade, respectivamente, e ambos de nacionalidade
moçambicana. Foi o 45° idoso a ser vitimado pela pandemia em Moçambique.
http://www.verdade.co.mz/jovem-e-idoso-morrem-de-covid-19-em-mocambiquemisau-descarta-lockdown-na-cidade-de-maputo/
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Media Mais TV
Actualização Covid-19: nas últimas 24 horas o país registou mais duas mortes por
Covid-19, 142 novos casos e 503 recuperados. Manhã Noticiosa

TV Miramar
Moçambique regista mais duas mortes, 142 casos positivos de Covid-19 e 503
recuperados. Fala Moçambique

Presidente da República dirige-se hoje à nação
O Presidente da República, Filipe Nyusi, profere hoje, dia 29 de Outubro de 2020, a
partir de Maputo, uma Comunicação à Nação no âmbito do Estado de Calamidade
Pública. A Miramar aguarda pela divulgação do horário do pronunciamento.
Espera-se uma comunicação ainda mais educativa no contexto das medidas de
prevenção da pandemia da Covid-19. Aliás, ontem, durante a abertura oficial da XI
Reunião Nacional das Autarquias Locais, o Presidente da República não escondeu a
sua preocupação face ao aumento de casos positivos de Covid-19, incluindo mortes.
Cenário que segundo Nyusi é acompanhado por um comportamento adverso,
sobretudo nas cidades e vilas.
https://www.facebook.com/tvmiramar.mz

STV
Terrorismo Cabo Delgado: Mais de 100 técnicos de saúde fogem de terroristas em
Cabo Delegado. Jornal da Noite

Propagação Covid-19: Mais duas pessoas morrem devido à Covid-19. Jornal da
Noite
Cobrança de impostos: Presidente da Autoridade Tributária diz que Moçambique foi
“resiliente” à pandemia. Jornal da Noite

TVM
Dois mortos por Covid-19: elevam para 91 o cumulativo nacional. Telejornal
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Situação do vírus em Moçambique: registados 142 casos positivos e 503 recuperados
Telejornal
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