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Conheça a história do mais novo membro da família 
da fauna bravia do Parque Nacional da Gorongosa 
 

-Pedro Muagura, Administrador do Parque, baptizou o leopardo de 'Sena', que, para 
além de ser o nome da língua local, em várias línguas significa 'graça da Terra' 
 

 

-E a jornalista do Science Times, Natalie Angier, apresenta esta beleza indescritível e 
dissimulada - ao mundo no The New York Times 

 No final de Novembro, após 
três anos de intensos pedidos, trocas, 
preenchimento de formulários, falsos 
começos e becos sem saída e, final-
mente, através das pressões  adicionais 

3 anos e meio, da África do Sul.  
A Gorongosa, uma jóia da fau-

na bravia, está a recuperar continua-
mente  de uma violenta guerra civil que  
 

exterminou  quase  todos os animais re- 
 

sidentes há quatro décadas. A liberta-
ção do leopardo – apenas o segundo no 
Parque,   depois  da  descoberta  de  um 

 
 

de uma pandemia global, a equipa de 
fauna bravia do Parque Nacional da 
Gorongosa em Moçambique finalmen-
te saudou a chegada da sua celebridade 
mais nova: uma fêmea de leopardo,  de 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/12/2020 
Compra Venda Moeda País 

91.55 93.36 EUR UE 

74.17 75.64 USD EUA 

4.95 5.5 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Seus mais insatisfeitos clientes são sua maior fonte de 
aprendizado – Bill Gates 
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Uma fêmea de leopardo de 3 anos e meio, trazida da África do Sul, foi libertada no Parque 

Nacional da Gorongosa em Moçambique em Novembro. Crédito Piotr Naskrecki 

plesmente fugisse e desaparecesse de 
nossa vista”, disse Bouley.  

 

Gregory Carr, um empresário 
americano que se tornou filantropo e 
que formou uma parceria com o gover-
no de Moçambique para restaurar a 
Gorongosa, calculou que teria sorte se 
visse dois segundos da mais recente a-
dição à comunidade de carnívoros em 
expansão do Parque. “Mas não foi isso 
que aconteceu”, disse Carr. 

 

Em vez disso, o leopardo de-
morou. “Ela saiu elegante e imponent-
te”, disse ele. Ela caminhou como uma 
modelo numa passarela, passando por 
observadores humanos nos seus veíc-
ulos, por um bando de macacos-cães 
curiosos. Ela tinha 45 quilos de mús-
culos puros e apodíticos, os seus olhos 
fulvos, os seus bigodes brancos pro-
jetando-se das bochechas como espin-
hos de porco-espinho, os seus dentes 
grossos como polegares. Cruzou Gra- 
ciosamente a planície  e  permaneceu  à 

bem sob sedativos, ela ficou bem acor-
dada o tempo todo.  

Um membro da equipa come-
çou a puxar lentamente a corda para a-
brir a porta, preparado para ver pouco 
mais do que um borrão de pélo com 
manchas. “Esperávamos  que  ela  sim- 

macho em 2018 – representa mais um 
passo num ambicioso plano para de-
volver o vasto e complexo ecossistema 
do Parque a um estado de vigor susten-
tável, com um equilíbrio dinâmico en-
tre predadores e presas.  

O caixote de viagem do leo-
pardo foi transferido do avião para o 
jipe, conduzido depois para uma flo-
resta de palmeiras no meio dos 4.000 
quilómetros quadrados do Parque e 
manobrado até uma robusta árvore Ki-
gelia Africana. Os trabalhadores desa-
marraram as tiras que seguravam o 
caixote firmemente fechado, atiraram 
uma corda que estava amarrada à porta 
do caixote por cima de um ramo da ár-
vore e enfiaram a extremidade penden-
te por uma pequena abertura numa ja-
nela do jipe de um membro da equipa.  

"Então, todos se acomodaram 
em segurança nos seus veículos", disse 
Paola Bouley, chefe do grande projeto 
de restauração de carnívoros da Go-
rongosa. Nada de deambular ao ar li-
vre para este trabalho. O leopardo es-
teve preso no seu glorificado "táxi de 
estimação" por mais de seis horas, e 
porque os grandes felinos  não  se  dão  

Rui Branco, à esquerda, Director de Conservação do Parque Nacional da Gorongosa, e Maria 
Faife, uma fiscal do Parque, descarregaram o leopardo do avião. Crédito Piotr Naskreck 
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vista por muitos minutos. “Para mim, 
houve uma imensa sensação de alívio”, 
disse Bouley. “Tem sido um ano muito 
difícil para todos, mas com isso nos 
sentimos como, Uau, alcançamos algo 
lindo.”  

Em poucos dias, o leopardo 
provou a sua boa-fé predatória matan-
do duas impalas machos adultas. “Os 
leopardos não são os maiores ou os 
mais fortes”, disse Rasmus Worsee 
Havmoller, um especialista em leopar-
dos do Museu de História Natural da 
Dinamarca. “Mas eles são os mais fe-
rozes.”  
 

O retorno da natureza 
A Gorongosa hoje está repleta 

de quase tantos herbívoros quantos 
possuía antes da guerra. A contagem de 
leões continua a aumentar, e a reintro-
dução de mabecos em 2018 tem sido 
um grande sucesso: de uma alcateia i-
nicial de 14, mais de 80 mabecos agora 
correm pelo Parque, trabalhando em e-
quipa para derrubar e estripar mamífe-
ros de cascos muitas vezes superiores 
ao seu tamanho.  

Mas os leopardos também vi-
veram ali, e os cientistas que trabalha-
vam no Parque queriam-nos de volta. 
Por um lado, os leopardos são os pre-
dadores primários dos macacos-cães, 
que são grandes e por vezes destrutiva-
mente omnívoros e, na ausência de leo-
pardos, a população de macacos-cães 
da Gorongosa aumentou para mais de 
10.000.  

Por outro lado, os leopardos 
estão entre os mais amplamente distri-
buídos de todos os felinos, encontrados 
em cerca de 75 países na África, Ásia e 
Oriente Médio. Mas os leopardos, co-
mo a maior parte da megafauna do 
mundo, estão rapidamente a perder ter-
reno para as necessidades e caprichos 
da raça humana. Os cientistas estimam 
que as áreas dos leopardos diminuiram 
em pelo menos 75 a  80  por  cento  em  

 
O leopardo antes de ser libertado. “Os leopardos não são os maiores felinos nem os mais fortes”, 

disse um especialista em leopardos. “Mas eles são os mais ferozes.” Crédito. Piotr Naskrecki 

Eles também são os mais ver-
sáteis e imprevisíveis da famíla Pan-
thera, ao mesmo tempo furtivos e im-
petuosos, anti-sociais e conectados. 
“Eles têm um pouco de atitude em re-
lação a eles”, disse Alan M. Wilson, 
do Royal Veterinary College, que estu-
dou padrões de movimento e desem-
penho atlético dos leopardos. Se os ir-
ritarmos, disse ele, "eles voltarão para 
conversar connosco".  

Uma nova pesquisa sobre leo-
pardos na Tanzânia sugere que machos 
e fêmeas evitam "conversas" poten-
cialmente desagradáveis sobre comida, 
aderindo a diferentes estilos e horários 
de caça. Os machos são caçadores no-
turnos e, sendo 50% maiores do que as 
fêmeas, têm como alvo presas grandes 
e carnudas como órix-do-Cabo e cu-
dos. As fêmeas ficam activas desde o 
amanhecer até ao meio da manhã e no-
vamente ao anoitecer, e elas conso-
mem praticamente qualquer matéria a-
nimada que apareça, desde antílopes e 
macacos-cães até lagartos, aves, roe-
dores e besouros de esterco.  

As mães-leopardos têm um in-
centivo adicional para minimizar o ris-
co de encontrar um macho desconheci- 
 

comparação com as normas históricas, 
e a União Internacional para Conser-
vação da Natureza recentemente mu-
dou o status dos leopardos de "não a-
meaçados" para "vulneráveis", o pri-
meiro estágio de "em perigo”.  

Quão absurdo, então, que os 
leopardos ainda não tenham participa-
do do renascimento da Gorongosa, que 
a primatóloga e teórica evolucionista 
Sarah Blaffer Hrdy referiu por e-mail 
como "um farol de esperança num 
mundo cada vez mais desanimador". 
Além disso, porque os planos da Go-
rongosa incluem um compromisso com 
a investigação científica, Panthera par-
dus, um perdedor crónico nos estudos 
dos grandes felinos, poderá em breve 
ser melhor compreendido. “Os leopard-
dos não são devidamente apreciados”, 
disse Havmoller. “Eles também mere-
cem fama.” 

Para os conhecedores, "os leo-
pardos são os felinos icónicos", disse 
Luke Hunter, director executivo do 
programa de grandes felinos da Wildli-
fe Conservation Society. “Eles são na 
sua maioria solitários, têm que matar 
para viver e são muito eficientes em fa-
zer exactamente isso.”  

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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a taxa de infanticídio entre os leopar-
dos é bastante alta: até quatro em cada 
10 mortes de filhotes de leopardo ocor-
rem na boca de machos adultos intro-
metidos, que, ao destruir qualquer pe-
queno leopardo que encontrarem, as-
sim podem incitar as mães locais de 
volta a um estado de fecundidade re-
ceptiva.  

Por esta e outras razões, os leo-
pardos são altamente territoriais, sem-
pre rondando a vizinhança para manter 
o controle sobre os familiares e identi-
ficar rapidamente estranhos. “A manei-
ra como pensamos sobre felinos solitá-
rios é errada”, disse Hunter. “Os leo-
pardos podem não sair juntos, mas eles 
têm uma rede social rica que nem sem-
pre observamos e eles sabem tanto so-
bre sua rede quanto os leões.”  

A hostilidade não é de forma 
alguma inevitável. Os machos são tão 
complacentes com os filhotes que pro-
vavelmente geraram quanto podem ser 
letais para os que não são seus. “Um 
macho assume que os filhotes no seu 
território são dele, e ele é muito prote-
tor e até brincalhão com eles”, disse 
Hunter.  

Uma coisa que os leopardos 
não fazem é gabar-se do tamanho do 
seu reino por meio de rugidos estron-
dosos. Os leopardos compartilham com 
leões, tigres e onças a laringe estendida 
e o aparelho hióide ósseo que permite 
aos Quatro Grandes de élite rugir, mas 
o rugido do leopardo é enfaticamente 
discreto, "mais semelhante a serrar uma 
árvore", disse Bouley, ou mesmo à cri-
se de tosse de um gato doméstico. 

Um leopardo caça silenciosa e 
sub-repticiamente e frequentemente 
protege a sua presa de comedores de 
carne concorrentes de forma arbórea, 
usando os músculos maciços do seu 
peito, ombros e pescoço para puxar 
uma carcaça para uma árvore. “Há 
registos de leopardos puxando para ci-
ma da árvore um rinoceronte negro be-
bé e uma girafa jovem”, disse Hunter.  
 

Um oportunista aparece 
Os leopardos são oportunistas 

consumados e,  com  o  tempo,  adapta- 

 
A partir da esquerda, António Paulo, Veterinário; Paola Bouley, Directora-adjunta de 

Conservação da Gorongosa; Louis van Wyck, um especialista em fauna bravia, e Rui Branco, 
Director de Conservação, preparam o leopardo para ser solto release. Crédito Piotr Naskrecki 

gras.  
É a variedade manchada de 

pele dos leopardos que há muito tempo 
atrai a imaginação humana, com resul-
tados geralmente sombrios. Depois 
que Jacqueline Kennedy exibiu o seu 
novo casaco de pele de leopardo Oleg 
Cassini em 1962, o frenesi da moda re-
sultante levou ao massacre de dezenas 
de milhares de leopardos, onças e ou-
tros felinos malhados, um resultado 
pelo qual tanto o designer quanto a 
primeira-dama expressaram profundo 
pesar.  

A longa história de tráfico de 
peles de leopardo, dentes de leopardo 
e outras partes do corpo de leopardo é 
o que tornou difícil para a Gorongosa 
importar um leopardo para o Parque. 
“Fecharam-nos a porta por várias ve-
zes”, disse Bouley.  

Mas em 2018, quando as fotos 
das armadilhas fotográficas indicaram 
que um leopardo macho tinha-se mu-
dado para o Parque por conta própria 
vindo da área circundante, a equipa 
decidiu que iria pressionar para encon-
trar uma companheira para ele. 

Eventualmente, chegou um te-
lefonema de proprietários de terras pri-
vadas na África do Sul ansiosos para 
remover   uma  fêmea  de  leopardo  da 
 

ram-se a uma ampla variedade de ha-
bitats: desertos, florestas tropicais, tun-
dras congeladas, montanhas, arredores 
de grandes cidades. Os leopardos coa-
bitam no Himalaia com osseus primos 
semi-distantes, os leopardos da neve. 
Em Mumbai, os leopardos costumam 
atacar cães vadios, e as pessoas brin-
cam que, ao matar cães que podem es-
tar com raiva, os felinos prestam um 
importante serviço de saúde pública. 

Todos os leopardos pertencem 
à mesma espécie, mas as subespécies 
podem diferir drasticamente em taman-
ho e aparência, e os estudos genómicos 
do Dr. Havmoller e dos seus colegas a-
gora sob revisão para publicação reve-
lam um grau correspondente de varia-
bilidade genética entre as populações 
de leopardos.  

Como resultado, os leopardos 
árabes são pequenos, cerca de metade 
do tamanho de suas contrapartes africa-
nas; os leopardos da Sibéria desenvol-
veram pelos super fofos e que prendem 
o calor no Inverno; e os leopardos da 
Malásia são esmagadoramente mela-
nísticos, as suas manchas escuras em 
roseta obscurecidas num fundo escuro 
que oferece considerável camuflagem 
numa floresta tropical e que os levou a 
serem denominados como panteras  ne- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Crédito Piotr Naskrecki 

sua propriedade, e a Gorongosa encon-
trou o seu par. Pedro Muagura, o Ad-
ministrador do Parque, baptizou o leo-
pardo como Sena, (nome da língua lo-
cal) e que em várias línguas significa 
"a graça da Terra".  

Em breve haverá graça de so-
bra. Em Dezembro, o Sr. Carr assinou 
um acordo com o governo de Moçam-
bique que vai estender as proteções 
ambientais e o controle da comunidade 
local ao redor do Parque por mais 400 
mil hectares, para criar um corredor i-
ninterrupto de “montanhas a mangais” 
adequado para a fauna bravia. Se o 
Parque vai ter algumas centenas de 
leopardos algum dia, o Sr. Carr disse, 
"eles vão precisar de um lugar para 
morar.■ (Natalie Angier, The New 
York Times) 

Mais de USD 9 milhões para a Conservação da 
Biodiversidade para o ano de 2021 
 

 
91% do Orçamento de 2021 

será coberto por recursos do programas 
MOZBIO II, do Banco Mundial, da 
AFD/FFEM, do programa PROMOVE 
Biodiversidade, da EU e por recursos 
próprios da BIOFUND. A parte restan-
te será financiada pela KfW, pelo 
UNDP e pela USAID. 

No próximo ano, a BIOFUND 
prevê ainda continuar o seu esforço de 
mobilização de mecanismos de finan-
ciamentos inovadores para a  conserva- 

 

ção da biodiversidade, e de intensifica-
ção de acções de formação de modo a 
contribuir para o melhoramento contí-
nuo dos recursos humanos do Sistema 
Nacional das Áreas de Conservação.  

 

Outro destaque para as activi-
dades de 2021, vai para a continuidade 
do “BIO-Fundo de Emergência”, cria-
do em Junho de 2020 com o objectivo 
de assegurar os postos de trabalho dos 
fiscais e pessoal essencial para apoio à 
fiscalização, das Áreas de Conserva-
ção sob gestão pública e privada, em 
resposta ao impacto negativo da pan-
demia do covid-19 no sector da tu-
rismo. O BIO-Fundo de Emergência, 
no valor de cerca de USD 3 milhões, é 
alimentado com recursos provenientes 
do próprio Endowment da BIOFUND, 
acrescido de importantes contribuições 
do Governo da Suécia e da USAID.  

Voltado, desta feita, para a mi-
tigação dos desastres climáticos que 
possam afectar o património natural do 
país foi aprovado nesta 19ª sessão do 
Conselho de Administração da BIO-
FUND o Projecto ECO-DRR, finan-
ciado pela AFD.■ (Érica Chabane/ 
Redacção)  

 

Maputo (O Autarca) – A 19ª 
Sessão do Conselho de Administração 
da Fundação para a Conservação da 
Biodiversidade (BIOFUND), acabada 
de realizar, aprovou para 2021 um or-
çamento que totaliza cerca de 9 mi-
lhões de USD. Desta cifra 74% são 
destinados a desembolsos directos para 
as áreas de conservação, incluído o a-
poio a actividades comunitárias de in-
teresse para a conservação realizadas 
nas zonas tampão.  
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De Vez Em Quando 
 

Por: Afonso Brandão 
          A generosidade e a solideriadade são 

factores essenciais nas relações humanas entre 
pessoas que se querem bem 
 

 

 
 

pais, à época), além de ter estado na Delegação do diário 
NOTÍCIAS DA BEIRA, na Cidade de Nampula, tendo co-
mo seu Chefe de Delegação o saudoso Jornalista Pires Tei-
xeira.  
 Em relação ao Diário da Beira, era seu Chefe da 
Delegação o conceituado Jornalista José Carneiro e tinha 
como Corpo Redactorial Residente, os Jornalistas José Cra-
veirinha — Poeta Galardoado com o Prémo Camões, por 
Portugal —, o João Sózinho, hoje Membro destacado do 
Partido FRELIMO, EU próprio e Pedro Chapote e mais um 
Colega cujo nome já não me ocorre, passados que foram 46 
anos. Na Sede do mesmo jornal, na Cidade da Beira, eram 
seus Director-Adjunto e Chefe de Redacção, respectivamen-
te os Jornalstas Gouvêa Lemos e Carneiro Gonçalves. A 
Redacção “fervilhava” com um leque de excelentes jornalis- 

É uma Verdade inquestionável. Os exemplos são 
muitos e não chegavam para serem realçados nesta página 
de Opinião, para expressar todos estes Sentimentos em por-
menor. 
 Ao longo da minha Vida — já com alguns anitos em 
cima e com umas tantas “mossas” que se foram acumulando 
com o passar do Tempo! —, sem contar com a profissão de 
Jornalista, que assumi como opção de sentido de séria e de-
dicada paixão, no longínquo Outubro de 1968, ao serviço do 
então Jornal DIÁRIO — onde hoje se encontra instalada a 
Sede da TDM. 
 Inicialemente como Jornalista Estagiário durante um 
ano e meio e, posteriormente, como Repórter e Redactor-
Principal, ao serviço dos Jornais NOTÍCIAS, Rádio Clube 
de Moçambique, (cuja Redacção era chefiada pelo Jornalis-
ta Fernando Rebelo e mais tarde pelo colega Assunção de 
Almeida, hoje radicado na Cidade Sul-Africana de Joannes-
burgo, desde finais de 1975, após a Independência. Nessa al-
tura eu estava com as funções de Redactor-Principal de 2ª 
Classe, nos Serviços Redactoriais daquela prestigiada E-
missora Nacional de Moçambique (hoje Rádio de Moçam-
bique) e, por último, no Semanário VOZ AFRICANA, on-
de pontifiticavam Jornalistas como Filomena Jorge (hoje 
em Portugal), Alexandre Majawua, Jorge Carneiro Gon-
çalves e EU. Na Direcção estava o Dr. René de Assunção, 
prestigiado Advogado na Cidade da Beira. 

Mais tarde, seria integrado nas Redacções do Jornal 
Notícias da Beira — na sua Delegação de Lourenço Mar-
ques, à época, a funcionar no Prédio Santos Gil, no 2º An-
dar, onde ficava (e ainda fica hoje) localizada na Baixa da 
Cidade de Maputo, mesmo por cima da Pastelaria Conti- 
nental, volvidos que foram três anos. Pelo meio passei pelas 
Delegações do DIÁRIO, na Cidade de Nacala, chefiada pe-
lo Jornalista Fernando Antoniotte (e onde viviam  os  meus 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 



 
 
 
Oofffjjj 
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tas: Heliodoro Baptista, Inácio de Passos, Jaime de Almei-
da, José Rui Cunha, Assunção de Almeida. Jorge Figueire-
do Jorge, Manuel Mota, José Catorze e o Artista José Pá-
dua, responsável pelos desenhos que fazia e ilustravam di-
versos artigos de opinião, Na Reportagem Fotográfica estava 
o Carlos Rodrigues, um prifissoal dos “quatro costados” 
como a Chefia e os seus colegas da Redacção o tratavam, 
com carinho. Viria a falecer em Portugal, na cidade de Faro, 
onde residia com a Família, na década de 80. 
 Quanto ao Jornal DIÁRIO, onde funciona desde en-
tão a Sede da TDM — entretanto activada, na Cidade da ex-
Lourenço Marques, em 1975, após a Independência de Mo-
çambique —, receberia a sua “machadada de Óbido”. O 
matutino DIÁRIO foi sempre durante anos propriedade da 
Igreja Católica. Era seu Director o Padre Luís Santos e Che-
fe de Redacção, o Jornalista Varela Afonso. A Redacção era 
composta pelos Jornalstas Sobral de Oliveira, José Ferrei-
ra, Miguel Clemente, Abel Faife, Arlindo Lopes, Francis-
co Sebastião e por Mim. O Repórter-Fotográfico era o Iná-
cio Lourenço. Bons Tempos, bons e salutares Convívios en-
tre toda a Classe, a todos os níveis, com um almoço mensal 
e concorrido, realizado na Cervejaria Nacional (se a me-
mória não me falha!) e sempre com um Orador a criar boa 
disposição entre os presetes. Confraternização exemplar, 
«cinco estrelas», que hoje já não existe mais... 
 São pedaços de Hstória que mereciam ser REUNI-
DAS e publicadas em Livro, a Título Póstumo, para Futura 
Memória deste País Excepcional onde nasci no dia 22 de 
Setembro de 1950, na Cidade da Beira (com “cheiro”  a  Rio 

 

Chiveve, que continua a deitar para o a atmosfera os seus 
“sabores” característicos de poluição!!! Sabores e Cheiros 
que cotinuam presentes dentro das minhas entranhas!), com 
muita e maravilhosa recordação guardada no coração daqule 
Tempo que ninguém pode apagar...  
 Este arrozoado vem a propósito de reafirmar, aqui e 
agora, a Generosidade e a Solideriade Humana das Gentes 
Moçambicanas, em particular, e de toda a População do Ro-
vuma ao Maputo, em especial. Finalizando, quero aqui dexar 
bem expresso a minha Gratidão pessoal manifestada por “e-
mail” enviado à minha pessoa, preocupadas com o meu esta-
do de saúde e do acidente oftomológico verificado, em con-
sequência da paralização da vista esquerda, pelos Nervos 3 e 
4. Não podia ter a melhor Equipe Médica que tive, dirigida 
pelo Neurologista Carlos Figueiredo, da qual faziam parte, 
também, os Médicos Especalistas, Cristina Costa, Joana 
Dionísio, Catarina Pereira (Médica responsável pelos 
doentes portadores de DIABETES) e Dra. Joana Roque, 
Médica Oftomologista. 

Em nota especial, para concluir a Crónica de hoje, 
quero deixar, bem registada, uma Saudação Especial à uma 
pessoa fantástica e de sentimento relgioso exemplar. Trata-
se do meu Querido Colega, Amigo e Irmão, na pessoa do 
Direcor/Editor do Diário “on line”, O AUTARCA — que se 
edita a partir da Cidade da Beira, para todo Moçambique, Á-
frica do Sul, Portugal e ainda alguns países Europeus, no-
meadamente, Espanha, Londres, Dublin e EUA. Falo, como 
não podei deixar de ser, do Jornalita Falume Chabane, a 
quem deixo daqui um Afectuoso abraço e a mais Sincera 
Gratidão.■ 

 

Daviz Simango apela ao reforço das medidas de 
prevenção da covid-19 
 Beira (O Autarca) – Na se-
quência da aceleração da pandemia da 
covid-19 nos últimos dias, no país e 
em particular na cidade da Beira, ca-
racterizada pelo aumento gradual do 
número de casos, de internamentos e 
óbitos, o Presidente do Conselho Mu-
nicipal da Beira, Daviz Simango con-
vocou ontem a imprensa para manifes-
tar a sua preocupação e apelar aos  mu- 

 

nícipes locais para a necessidade de re-
forço das medidas de prevenção do no-
vo coronavirus. 
 Daviz Simango apelou aos mu-
nícipes para serem mais responsáveis, 
obdecendo com rigorosidade todas me-
didas sanitárias anunciadas no quadro 
da mitigação da pandemia. 
 Na mesma ocasião apelou aos 
exploradores da actividade de venda de  

bebidas alcóolicas para colaborarem, 
cumprindo sem trégua as orientações 
das autoridades. 
 Daviz Simango dirigiu-se, i-
gualmente, aos membros da Polícia 
Municipal para redobrarem a sua aten-
ção, devendo nas suas acções operati-
vas privilegiar o sentido de educação e 
sensibilização.    
 Daviz Simango anunciou que 
passa a ser iterdita a prática de comer-
cio nas ruas, mantendo os negócios a-
penas nos mercados formais. 
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