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Amigos de Moçambique prossegue as suas actividades, segundo foram definidas desde a sua
criação :
•
•
•
•

Documentação e informação sobre o país
Eventos e actividades culturais
Acções de sensibilização
Colaboração e apoio a outros intervenientes que estejam relacionados com
Moçambique

Realizações em 2016
1 Documentação et informação
Estas são difundidas através do nosso site web e facebook; outras informações são divulgadas ao
público por ocasião da festa da paz. O correio electrónico também continua a ser utilizado, com
prudência, para não invadir as caixas dos nossos contactos.

Site Web
Amigos está presente na internet e quem assegura desde 2000 através do site web Amigos de
Moçambique1 é o Patrice Deramaix, e redige também Moçambique Info. Desde que se reformou,
tem consagrado mais tempo a estes dois sítios assim como com a ligação da página Facebook.

Facebook
O grupo é composto de apenas algumas pessoas, na maioria membros da associação. Em
contrapartida, a página de Amigos, o número de pessoas que consultam a página ultrapassa o
número de 700. Desde o ano passado a presença belga foi reforçada em número de « amigos » o
que resulta sem dúvida do investimento sem par da
Annemie Vanroelen na gestão da página, dado às publicações frequentes em francês, néerlandês e
inglês, o que era raro acontecer anteriormente.

Twitter
O número de pessoas que nos seguem no Twitter ainda é maior que as do Facebook. O público é
mais variado e contém menos pessoas portuguesas e brasileiras. O Twitter serve essencialmente a
recolher informações sobre a política, a cultura e a saúde em Moçambique, informações essas que
também se encontram na página Facebook. Assim encorajamos os nossos amigos no Twitter de
continuarem a consultar essa página.

1 http://www.amigos-de-mocambique.org
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Google
Google é pràticamente neste momento a única fonte para os arquivos de correio e endereços
(amigos.demo@gmail.com.). Esta conta reenvia automàticamente o correio recebido no all2all
(endereçado a amigos@amigos-de-mocambique.org). Todos os administradores têm acesso a essa
conta, mas apenas 3 de entre eles consultam regularmente.
Paralelamente, un dossier de documentos partilhados é gerido na mesma conta Google (conta
amigos.demo) : aí são arquivados e acessíveis ao público, os textos das mesas de conversa,
relatórios públicos e outros documentos de informação geral. Os documentos de trabalho e de
gestão interna não são públicos. Os relatórios das Assembleias Gerais e os relatórios anuais morais e
financeiros podem ser consultados no sitio web.

2 Eventos e Actividades Culturais

Festa da paz 2016
1. O balanço financeiro é positivo : as receitas foram de 1321, 55 € - as despesas 659,31 €.
sendo o benefício de 662,24 €
2.

Avaliação :

No geral a avaliação é positiva. A nível da organização alguns pontos foram referenciados,
como a gestão das refeições e dos volontários, da necessidade de promover de maneira mais
eficaz as refeições nas nossas publicidades e de amelhorar a animação e a comunicação
sobre os objectivos caritativos da festa. Notou-se que a intervenção do diplomata da
embaixada foi bastante calorosa. A logística do material audio tornou-se mais fácil visto
poder-se alugar directamente a Elzenhof.
Observou-se a necessidade de preversar a neutralidade política da associação e em
consequência, de gerir convenientemente as intervenções externas.
Cinema : o filme do realizador moçambicano Licinio de Azevedo « a virgem Margarida »
suscitou bastante interesse mas devia ter sido apresentado de forma a contextualizar sobre o
ponto de vista histórico e político na época dos acontecimentos.
3. De futuro : prever a organização da festa um sábado , por exemplo das 16h00 às 22h00,
iniciando pela sessão de cinema, seguido da refeição com música e dança – a segunda
opção, mater o domingo, das 14 às 18 h

Encontros
Amilca Ismaël
Sábado dia 16 de Abril 2016 às 15:30 na Piolalibri, 66-68 rue Franklin 1000 Bruxelas
Encontro com Amilca Ismael, escritora Italo-moçambicana
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O encontro com a Amilca, na Piola Libris, foi bastante convicente. Com um ambiente
caloroso o encontro teve a participação de cerca de 25 pessoas que puderam trocar
impressões sobre o livro « Efémera liberdade » e sobre a problemática do tráfego de seres
humanos. Os contactos com os participantes moçambicanos poderia incitar a uma
sensibilização à prevenção do tráfego humano e da prostituição infantil em Moçambique.
Amilca Ismael ficou bastante satisfeita do impacto positivo deste encontro.
Todavia, Django realça que a obra de A. Ismael é mais social (narrativa-testemunho) que
literário. Amilca Ismaël propôs de apresentar o seu livro « História da Nadia » por ocasião
da próxima Festa da Paz.

Panaibra Gabriel
De 15 a 18 de Maio o Teatro 140 programou « Un official Language », coréografia de
Panaibra Gabriel Canda. O coréografo moçambicano Panaibra Gabriel Canda mistura fado
et danças tribais, para revisitar a história do seu país, entre emoção e reindivicação. Amigos
participou neste espectáculo e teve a possibilidade de ter um encontro com o coreógrafo, dia
16 de Maio, organizado pelo Teâtro 140 de Bruxelas.
Este encontro informal foi bastante positivo e permitiu melhor apreender a situação actual
das artes do espectáculo em Moçambique.
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Contacto com as associações de Moçambicanos na Bélgica, PaísesBaixos e Luxemburgo
O INACE (Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior
(http://www.inace.gov.mz) é um orgão destinado a apoiar os moçambicanos na diáspora ,
aliado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Faz parte das suas atribuições organizar
uma reunião bi-anual em Maputo para a qual são convidados a participar os representantes
das associações das comuinidades moçambicanas no estrangeiro.
Para se poder assistir a estes encontros, as diversas comunidades devem estar estruturadas
em associações e registadas junto das embaixadas. As comunidades dos Países-baixos e do
Luxemburgo já estão estruturadas. A constituição de uma associação de moçambicanos na
Bélgica está em vias de formação.

Amigos encoraja a presença no seu seio de moçambicanos mas não responde às condições
requesitadas para representar a comunidade nas reuniões do INACE previstas em Maputo.
Com vista a examinar as diversas opções de cooperação, um encontro foi organizado com os
moçambicanos em Setembro. A tentativa de formação de uma associação conjunta com
Amigos de Moçambique não foi viável. Contudo uma parceria e actividades comuns são
perfeitamente possíveis no âmbito dos estatutos de Amigos e esta já foi posta em prática
durante a festa da paz, com resultados bastante satisfatórios.
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3 Ajuda directa a Moçambique

Projeto « Esperança » - Centro Infantil.
O contacto com a Irene Ratti, responsável pelo centro é permanente e foi recebido recentemente
correio apresentando a situação actual do Centro Infantil. Um donativo de mil euros está previsto
para o inicio de 2017.

4 Colaborações

AFF
As sessões de AFF (Africa Film Festival) de 2016 mantêm-se sob a direcção de Guido Convent e a
colaboração de Amigos. Este ano na programação não havia filmes moçambicanos, mas um filme
nigeriano sobre Moçambique, « Mona », projectado a 16, 17 e 18 Março 2016.

Elzenhof
A Festa da Paz teve de novo lugar no Elzenhof . Como Amigos é membro do GC não hesita em
utilizar as suas salas para a festa anual, encontros ou sessões de cinema.

Mozambikaanse vrouwen in NL – Casa de Moçambique

Amigos de Moçambique continua a ter boas relações com o Grupo das Mulheres
nos Países-Baixos tendo como finalidade a manutenção de contactos com
moçambicana. A Casa de Moçambique pretende convidar a escritora Amilca
apresentar o seu último livro em data a determinar.

Moçambicanas
a comunidade
Ismael a para

OCA lusófona
Para as actividades culturais de Amigos a colabotração com a asbl OCA é evidente (Organização
Cultural e Artística), que tem por objectivo apoiar e promover os artistas lusófonos. Para além de
participar nas festas, OCA organizou uma biblioteca lusófona que está à disposição dos membros e
participa também na organização dos encontros.

em Moçambique
Desde 2013 que vários incidentes armados têm-se multiplicado, entre as forças governamentais e as
milícias da RENAMO, a tal ponto que se pode comparar a uma situação próxima de uma guerra
civil e o diálogo entre as duas partes com o fim de uma saída do conflito permanece sem avanço.
Contudo, se o crescimento económico abrange principalmente as classes dirigentes a antes de mais
o Sul do País, a economia está fortemente paralisada em sequência do escândalo da Ematum » e
dos empréstimos efectuados pelo governo em condições opacas . Moçambique tem de ganhar de
novo a confiança perdida dos investidores e doadores de fundos internacionais, ressentido por causa
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da dívida escondida e a explosão do défice público. Estes factores deram origem a uma forte
inflação e a um aumento drástico dos preços dos produtos de consumo corrente.
Actualmente, segundo o Democracy Ranking Index, as prácticas democáticas continuam a recuar.
Constacta-se com inquietação a multiplicação de assassinatos implicando personalidades com
opiniões criticas em relação à política governamental e quadros membros da Renamo. Constata-se
também um aumento da criminalidade nos grandes centros urbanos.
Para Amigos de Moçambique, actualmente a solidariedade exprime-se através de uma informação
sobre a realidade moçambicana e o apoio a ONGs e associações procedentes da sociedade civil. A
cooperação com o Centro Infantil é um belo exemplo.
Os laços de solidariedade com o povo moçambicano estabelecem-se sobre a promoção dos direitos
humanos, da democracia e da paz. Nesta perspectiva interroga-se sobre a possibilidade de conservar
uma atitude neutra em relação a certas práticas governamentais.
No plano cultural, algumas personagens como o Mia Couto, adquiriram hoje um renome
internacional. Outros, no dominio das artes gráficas e da música, são menos conhecidos e merecem
todo o nosso apoio, um apoio que consiste na difusão e informação, pois o ponto de situação das
nossas finaças nao nos permite de os apoiar pecuniàriamente.

ASBL Amigos de Moçambique VZW BE472.086.825 Stoofstraat 30 rue de l'Étuve 1000 BRU
ING BE53 3101// 6265 6053 amigos.demo@gmail.com http://www.amigos-de-mocambique.org/
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