
Associagilo Portuguesa de Apoio it Vitina
coopera com tongenere mogambicana it'nn
A AssociaQdo Portu-

guesa de Apoio a Vitima
(APAV) iniciou em Ma-
puto uma acgdo de co-
operagSo com a sua
cong6nere mogambica-
na ainda em formagdo e
sem designag6o oficial.

Vitor Silva, portugu6s
naturalde Moqambique,
foienviado para Maputo
pela APAV como primei-
ro voluntdrio daquela or-
ganizagSo de beneficOn-
cia em resposta a um
ape lo  de  c idaddos
locais.

Sete estudantes da
Faculdade de Direito da
Universidade Eduardo
Mondlane (UEM) em
Maputo tomaram conhe
cimento da exist6ncia
daquele organismo em
Portugal, atravds da lm-
prensa e solicitaram
c o o p e r a g S o
multifacetada.

A APAV respondeu fa-
voravelmente ao pedido
dos mogambicanos e
decidiu enviar um volun-
t6r io,  como pr imeiro

passo da cooperagdo
com a sua cong6nere
naquele Pais ainda em
constituigSo.

A deslocagio de Vltor
Silva, orgada em cerca
de 300 contos, foi patro-
cinada pela secretaria
de Estado da Coopera-
96o Portuguesa.

Pedro Baltazar, presi-
dente do nucleo funda-
dor da Associagdo Mo-
gambicana disse que a
sua organ i zag6o centra-
rd as ateng6es sobre as
vitimas de crimes "em
todos os cantos do
Pais".

"Estamos ainda numa
fase de arranque. N6o
pretendemos substituir
as associag6es de cari-
dade mogambicanas

que la existem, quere-
mos apenas compfe-
mentar o contigente de
ataques aos problemas
que afectam Moqambi-
QU€", aCreSCentOU.

A APAV 6 uma asso-
ciag6o part icular de
apoio is vftimas, funda-
da em 1990, e tem como
principal objectivo pro-
mover e contribuir para
a protecgdo e apoio d vi-
t ima de  in f rac96es
penais.

Segundo Vitor Silva,
uma delegaqdo mogam-
bicana ser6 convidada a
participar num f6rum in-
ternacional de organiza-
g6es de apoio is vitimas
de crimes que a APAV
organizard em Portugal
em 1995.


