
Viagem a Moçambique
CAMPANHA DE COBERTORES,

FRALDAS E SUPLEMENTOS MEDICINAIS

2018.05.19

Uma vez mais a Simoné Eksteen foi muito gentil 
em preparar algumas caixas com suplementos 
medicinais, vitaminas e outros medicamentos 

para levar para Moçambique.

Desta vez também iria 
participar num passeio motard 
para a entrega dos bens 
humanitários. Foi denominado 
“Passeio dos Cobertores” e 
os medicamentos estiveram 

incluídos. Fazer uma viagem a Moçambique no 
triciclo era um sonho de há algum tempo e que 
agora se estava a tornar realidade e claro que estava entusiasmado.

Um detalhe indispensável da viagem era conseguir um visto de entrada 
em Moçambique. Quando cheguei à África há 18 anos atrás, os vistos para 
Portugueses eram simples de pedir, fáceis de conseguir e nada dispendiosos. 
Mas com o passar do tempo tem aumentado a dificuldade e o preço, e agora 
os critérios são tantos que a coisa se torna até chata.

Depois de apresentar prova de onde iria ficar e de pagar mil meticais, 
cerca de €14,50, lá consegui o visto de uma entrada.

As coisas para doar já tinham sido levadas de carro por um casal de 
amigos motard que vivem em Maputo. Então era só eu e o triciclo numa 
viagem curta de 200km,… com uma fronteira no meio…

A minha preocupação de que o triciclo pudesse chamar atenção a mais 
ao cruzar a fronteira, onde normalmente se é abordado por pessoas 
a querer vender algo, trocar dinheiro ou a personificar guardas 
de fronteira, revelou-se infundada e até funcionou a meu favor. 
O pessoal foi apanhado tão de surpresa que as reacções foram 
mínimas e fui deixado em paz. 

De um modo geral a viagem foi agradável, o estado 
da atmosfera, o tempo, nesta altura do ano é fresco e 
normalmente seco, o que torna mais fácil aguentar toda a 
indumentária que se tem que usar.

Uma vez em território Moçambicano muitas coisas mudam, os limites de velocidade são para 
se obedecer ou corre-se o risco real de se ser parado pela polícia, a auto-estrada, o corredor 
de Maputo, que começa em Johannesburg e vai até à capital Moçambicana proporciona um 
certo sentimento de continuidade.

https://tchumatchato.org/
https://www.facebook.com/Cooperativa-Luana-Semeia-Sorrisos-830242850423352/


Mas às portas de Maputo o cenário muda 
drasticamente, e chocamos com uma entrada à país 
de terceiro mundo, uma circular que mais parece um 
redemoinho danado cheio de buracos, lama quando 
chove, e taxis todos a quererem entrar primeiro. 
Lembro-me deste “ex-libris” desde o primeiro dia 
que lá fui, com a única diferença de agora perto 
existe uma ponte em construcção, “feita na China,” 
que atravessará a baía e ligará Maputo a Catembe.

Ultrapassadas as primeiras impressões da cidade antiga, edifíci-
os degradados e ruas dadas ao desleixo, de tempos que muitos 
de nós já nem queremos lembrar, po-
demos então sentir a ansiedade de 
modernização, de se reinventar em 
proezas arquitetónicas que se erguem 
orgulhosas a olhar as relíquias arruinadas de glórias 
passadas.

E foi aí que eu fiquei.

No dia seguinte tinha um encontro com o Anselmo, um 
Pastor Moçambicano que more na África do Sul e é parte 
da Fraternidade de Barberton, à qual também estou 
ligado. Ele estava a dar umas palestras num Centro 
Cristão na Matola, cidade que fica a vinte quilómetros de Maputo. Tínhamos combinado eu ir 
assistir à sua palestra para ficar a conhecer melhor o seu trabalho como fundador e professor 

da Escola Bíblica itinerante.

O céu estava coberto de nuvens escuras e orvalhadas 
com previsão de chuva, mas um verdadeiro motard não se 
intimida com os elementos… … e então cheguei lá ensopado 
dos pés à cabeça e assim fiquei o resto do tempo. Apenas 
no caminho de volta o sol apareceu num gesto gracioso 
para me secar.

E chegou o dia de visitar “Luana Semeia Sorrisos.” A 



chuva era imprevisí-
vel e, depois de 
muito debater se 
iríamos nas motos, os 
meus anfitriões e eu 
finalmente entrámos 
no carro para uma 
viagem mais seca e 
confortável. Devo 
dizer no entanto 
que me senti algo 
frustrado; afinal das 
contas tinha já tido o 

baptismo d’água dois dias antes… estava pronto!

Foi um tempo agradável com as crianças e suas mães. A Benilde Mourana explicou a dinâmica 
do Centro, apresentou-nos as crianças e expôs o diagnóstico de cada uma, agradeceu-nos 
pelos donativos e tirámos fotos em família. Foi um momento muito emotivo e alguns olhos 
chegaram a lacrimejar. Os motard também se emocionam.

Promessas de voltar e de fazer uma parceria mais sólida no futuro foram renovadas. Desde 
esse dia o Projecto Tchuma Tchato já enviou uma cadeira de rodas e mais medicação.

Para complementar este relatório poderá assistir ao vídeo no YouTube.
Donativos podem ser feitos na página “gofundme!
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Por favor?...

https://youtu.be/MW_d171Z__U
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https://www.gofundme.com/2jer2pm4
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