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As irnageng são horrorizantes
€
cÍram :irrep;os no egpeclacloí; os
6nii'evisìado9 c'mtafiì â6 torturas o
oú crimas por qu€ psssaíam e €los
próprios, 8€m oÍ6lha3, com tÌ}êm.
bÍos do corpo amputados ou íeriôos, são a ilustraçáo do crime; o
tltulo da obra é sug, stivo, quoÍ quê
se acab€ com um mal socíal, que
ainda cria miséria e dasgraça em
ainda
. lÌruitos lareo moçambicanos,
um
]enluta .muitas íamÍt:âs. llatrr
.' tonho é o lÍtulo de um íilmedo'
óúmehtáriõ, ó úma r€portagem de
guerra Íaita para a televisão, ó uma
'.
ôenúncla da nlturezâ cÍiminosa da
i guerra qug grÊssâ em Moçambi.
para Anders
]' que.. 91tar uth rorúq
do mesmo, é
' Nilson, co-rea_lizador
alternativa para 's prateleiras va.
' zai : :
de Maouto
É possÍvei quo perâ os oulÍos
'a s€nsação
sela diíerente, sejam
: neutros I pgnsêm qu6 é mais um

deste paÍs, ond€ a gueÍta que se
desenvolve 6m Moçambaque ainda
ó visla e entgndida como uma
rgueíra civil" gntre moçambicanos.
O Íilmê desmente quom prot€nde
fazeÍ da agr€ss,-.o exl€Ína a Moçambique uma gugíÍa inlerna e, dâ
pontos de análise para a compresnsão do tonóÍn€no.
Andors Nilson e Gunila Akessen.
Aois cídadãos suocog a tÍebslhar
há várior anog.
em Mo^ambique
são os realiradoíos doite filmedo.
c':mehtário exibido lá ern Maputo
o cm âlgun6 pontog da Europa. Na
ausência da sua companheira Gunila, em missão de serviço nE Bei.
ra, ArÉers lüitson, foÍnôlislâ âo S€Í.
viço da AlM. acedeu Íalar para
Domlngo sobrs esto docuÍÍlêntá{io.
Resultado de uma colaboração
muito sstÍeita enlÍ€ ostas duas oes
soas, o íilmê surge na sequêncla
ds outÍos íô:ios pela mesma egui.

Os Ìestos daqullo que íc{ uÍì pára-qüedas cobrem gslg ÌÌrulher
de'kada na miséria pelos terrorislas. A foto toi obt:da na Goron.
gosa por Anders N'lson.
.pa
lilme. Mas para mim ê paÍa outíos
noutíos pa:ses da linha da Frenlanlos compatÍiotas que assìstiam ,le, como Á:9ola e Botswana.
à TVE naquela quarla-Íeira, a reacTendo surgido um pedìdo Ca Ts
levisão Sueca psra qu€ se lizesss
ção loi bem dilerente. Fomos mais
.longo € tivemos sentimenìos,
um Íilme sobre MoÇambique e aproHá imâgên8 qu€ nos entram pe.
veitando-se a experiência desteg ci.
lo corpo adgntro e ncs levam (e
ôadãos suecci de muitos anos nesÍazeÍÌtnos sontir)
ao solÍimento;
te país, partiu-se para o trabalho.
há palawas de camponeses gue €xque era bom moslrar, íora
-doVlmos
plicam como é que os outros (ban.
pats, a nâluíezà cdmlnosa desta
guerÍr explica Nilson, acÍ€sc€n-bidos armados) actuam, como é
--gua
chegam, destroem e parlem.
tando qus o trabalho, desde a re
um lonho tira dúvidas a
colha do material até à montagem,
: llrtrÍ
durou Í0 meses.
ïnuita gonte, principalmente de íora
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Aííancou-s€ para o tgÍÍeno e per.
corÍeram-so as regiôes do paia na
6llura mais eíectâda8 p€la rcçào
do banditisÍno
aÍÍnado, nomêadameole lnhambane. Manica e SoÍala.
línagêÍrs horroÍizant€s,
síÍopian.
tgs, provas evid€nt€s da violêncis
o da bíutalidads dos hoilì8Ììs; pa.
lavras elucidativas cle cgmo âge o
inimigo. prozas da dot€ímtnação d€
um povo em lutar e vencer, foram

Uns Íazem i3so por íalta de tompo
ou de meiog para viajrr paÍâ la
onde há novidadeg e coisas de intsÍ993€ o importantos; oüLoô Íazem-no pof talta de ìront8d6. delibera.
dâmeôt€. o outros ainde limitam-so
às prateleiras vazias porquo ar c3
da nossâ lnformaçlo
bslur.s
nlo

corìseguií&m âl.câaçaí o ccu oblco
tit'o, porque n: h icpa, : .33no tl
possoat que teoricemonto
conh;
c6m a situaçâo na Áírica Ausfrrl,
ticaÍam chocadoo oom ât imagert
do Íilmo. Dá un tontldo .ÍIoc ot!í
ro conhccftnarìio
Sta
fá ünha
COnClur.

e,nle Íesisladï. .
JoaquimMapínga,
Um proíessor,

que deu aulas duraflts 20 êÍìo3, m€Íecêndo o respeíto o admiraçâo dô
lodos guanlos dol6 rec)b€rsm'aulas, conta a sua hlstória no fllme.
Conta como é que os bandidos ata.
caram a sua escola. situada a 30
quóm€tÍos
da Beira.
Joaquim Mâpinga explica paía a
câmara, @mo é quê 09 criminosos
lhê corlaram as orelhag € o nâÍil.
Desde €ntão, para além d€ trauma'tisóoe
diversos, o entrevistado tem
ónconlrado diÍiculdâdes na Íespiração. Ele é apenas um dos enirevistados.
Pará aí tilmagenS e recolha do
material, os autor€8 do documenlário experimenlaram, como explica
Andoís Nilson, várias diÍiculdades,
mas que gão normalg, não tão n&'
dr de espcclrl, poÍque lodor nós
ao conhecêíngt.
do câmlõe3, de catros
"Ylalánror
llgelror e s€ryimo-no€ da lodor oa.
êm cad! momêÍF
melos dlsgonível!
ler mullr pâdÕ|r
b. Era nsce$arlo
cl. para conseguk
c Ílmr
I aproqo|tuÍútad.rrtttà
r'e{tr
todaútar$ssem
explba Nileoc
Nesle momento. esláso e lszoJ
um trabalho de distribuição inter.
nacional do documentário, depois
da sua exibição em nove países
por canais de televisão e por outíos organlsmos. O impacto, tem
sido grand€ e os lelespectadores,
dêpois de verêm o documento, Íi.
cam com uma nova e verdadokâ
informaÇão sobre a gueÍla em Moçambique, concluem que, realmon.
te, há uma âgressão nesle pais sl.
tuado na Álrica Âuslral, vkinho da
AÍrlca do Sut.
O trabalho de distribuição e divulgação do Íilme é contínuo e, para além das estaÇÕes televisivas
dos paises interessados, o Íilme Íoi
exibido por organizaqÕes de solida.
riodadg corn Moçambigue, em con.
Íerôncias e colóquios
sobr€ o
ãpãnàeid € mesmo êm grupos res.
tÍitos de pessoas.
As imagens do íilme ÍnoslíaíÍ!.
{}os ponles e escolag destruídas,
autocaÍÍos e vialuras em caÍceças,
postos médicos, armazéns e loias
eaqueados.
Era necesaádo
íalarmos deda
guerra. Oulsemos moslÍlr a nalú?êzâ da gue?Ía; quê esla neo é uma
guerÍa no senlido convencional do
lermo, mas slm uma agressão di.
rlglda contra populações lndeíesaq
conlra alvos eslratéglcos do desenvolvlmenlo do país as pala.
vrag são de Anders Nilson.
O li{me é realmenle uma denún.
cìa qu€ duas pessoas tazem; é a
prova de que uma accão concer.
lada, umâ ideia clara dâquilo quô
se queí, dá sempre bons resulta.
dos. P€na que acçôes desse género, esse tipo de perspectiva, não
seiam rêera mas sim êxceocão.
O entrêvistado também senle o
problema e dá a sua opìnião: O
problema ó que mullos lornallslas
eslrangelros, quando vèm a Moçamblque, llmltam-s€ â yisllai I cldadê
de Marulo e ou locals hlslôricos
como Pambara ou Vllatrculor
Os que voltam daqul d6 l/tapu{o erplhs-nos-dão
uma yoltâ pelor
ba!Írôg r fologÍaíar ou flmar pralelelras vazlas, a lalar dac blchar,
da íomc e da lalta dc produtor.
llar lrro â genle rebc qus há lo
me: que â! praleleira! e3lào yrrlâ1,
Mas para isso M
explicaçõee.

l{o Flospital Provlndal d€ lnhaÍìbano, oc autoras do lllmc regbnf8m e3ta e oulÍas lmlgenr
que Íetratafi
vítlrras
dos bandldoa
eÍmados. (Fotq de Amlere t{'lson)
permìlem que 9e dívulgue essa reaÍdade.
Matar um sonho é, também, uma
alternativa
às pÌalelelrâs yazla!,
porque em todo o Mundo já se sa.
be que em Mapulo as píateleiras
estão assim, que há íome.
Os autores do filmê pensam que

MalaÍ um onho é, por assim dr
zêÍ, a d€núncia de um crim€, I
sugestão para gu€ se mate € so
elimine o sonho que eler têm de
um dia recolonizsr Moçambique.
Recuperar as posições perdidas, os
privi,légios, é simplgsments um sO'
nho por eliminar.

