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Aproxlmadamente 70_pessoes entrc homeng, mulhere! e menores que desda 1g83 se encon.
tram na provincia de Cabo.Delgado,em consegu€nciada coperageoprodugSo'partlram na sexta-feira passada de Pemba, no navio
eEstrela do Mar,', de regresio is sqas zonas de origem,
particularmente Maputo, de onde 6 proveniante a maior parte deles. Prev6.eeque o navlo atraque
no- dia f9, segundo escreve o noEso correspondente que reporta o'acontecimento a partir daquela
cidade.
Esto 6 o primeiro grupo que embarca, prevendo-se que nos pr6ximos
nreses sigam outros, de regrasso,
marcando-gs a8sim. o flm dos v6rios
dramas sociais ocorridos nos ultimos
5 anos, sobretudo da separagSo condiciorrada de dezenas de iamilias, aos
vfirios nivgis e qraus.
Tanto quantcl apurou o nosso correspondente em Pemba. a Carltas de
Mocarnbiquo, 6 a organizagdo que
est6 o tratar directamento tlo regresso deitas pessoas, dentro do ospirito
de apoio qua a igrela di ls autorl.
dades governamcntais na drea social,
de acordo corn urna inforrnaqdo prestada pelo Bispo da Diocese de Pem.
ba. Dom Janu6rio Nhangumbe.
Na tentativa de obter informag6es
detalharlas o circunstanciais sobre o
Econtecimento, a nossa Feportagem
deslocou-so na manhd de quinta-leira

ao. porto dc Pemba, onde se encontravam os pessoa.g e decorrlant or
preparativos finals pafa o seu re{tresso. Fram celca de 11.00h quando se
chegou ao local, e o ambiente que lii
se vivia cra de fegta e alcarra.
Homens, mulheres € . crianqai provonlentof de diverros pontos da pro.
vincia, no minimo u cerca de 50 quil6nreuos dc Pemba. amarravam . alt
suar bogagen3, . alguns 'i6 m€io €mbriagador, outrog cantavam e dangavam, en{uanto as mulhorog condicio
navam o comcr. poii o ernbarquo .ed
teria lugar no dla seguinte, devido ao
mau tompo quo se fazla sentir na
quintq.fcira, dla previsto para . a paftida.
- Prra rnlm 6 como rc lossc um
sonho lcArorr.r r crrr-diaso
llm#'
t6o Sirnaro Sanrbo, um Jovam de 23
anos de ldado, que chegou a Cabo

tados no porto de Pemba, ou de outros qu€ de perto asslstiam abanando
constsntemente a cabega e,'n sinal de
concordAncla com as declarag6oa quo
eram all orestadas ao nosso Jornal.
De acordo com AEostlnho Cossa 6

Delqadoem 1983,detidono Bairrode'.
Jardim,na rsn!;q6o do improdutlvo.
Segundo.as suag declarar;0cs,
che-.
gado a Pemba estevo.na znna do Nan.
gololo, e nrais tar(le Iol ir,teqrado na
€mpresa agricoln de Muaguide, qlte
um ano depois teve de at:andonsr devldo ao facto do a enlpresa nio paqar vencirnentos. Em flng dc 1984 ful
i cldada do Pemba ondo comeccl a
trabalhar como amprcgrdo dom6stlco
. tt6 tgorr.
'
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.Nada eabemor gobro or nolsor
famlllarctr Ellrr ..nudrio
Abel Savanguana,, a Integraqeo dor
.improdrrtlyosr baslcamente n6o chegou a ,efectuar-se devldamonto. Enl
1987 multos delos foram derpodldoc
das €mpresae aglloolas duranto o pro,
cesso da relirada da mdodeobrs 'ex,codentdrla, calndo de novo no desemprego.
- O grorro dar pcsrort
fugiram
pora Pembe, dercmpregoder,
ondc trt
balhevam como emprcgsdor dom6rtl.
pc.
cos. Outros comegarlm
r farcr
quenos negdc'os. cs3arlm c algunr
davido a v6rios laclores viem-cc obrlgadoc a abandonar re oepour
c li.
lhor pera ragrottaram
lt rull
tonas
dc origem-ravela
Abel Savonguarra.

Partida para Mrputo ou um novo drama que os espere, devido

i

lelta de identiicagiio

civil

O drama quc constitul o denomlnador comunr pBra I malor parte dirs
pessoas entrevistadas pelo nosso corresoondente. 6 0 desconheclment<"r
parcial ou total do estndo e localizacao actual das familias. deoois de
cerca de cinco anos de separacio. ern
nruitos dos casos sem correspondGncia.
F o que diz por exenrplo, Elisa ,lan r r 6 r i ( ) ,u n r a s e n h o r a q u o v e i o i P e m ha. com rlois lilhos, iuntaf-se so tlarido um ano depois do ele ser envlndo b Cabo Deloado. O meu marido foi
levado porquc'alnda nio llnha cnrt6o
de trabalho. mas trabalhava no [\iletadouro. Derdc gue nos Gncontramot
aqui nada sabemos sobre os nossog
lamlllares, no Bairro do Jardim onde
mordvamor o de Inhambane onde se
encontram outros lamiliares. disse Elisa Janu6rlo.
OUE FEGRESSO?
Uma rnigtrrra cstrarrha entrB a ale(,ria. dor e expectativa era bem visivel errr cada senrblante dos entrevrs-

Por aquilo que apurfmos. o rogrssso a Maputo, marca.aponaS uma nova
etafra de um drama quo se arrasta hd
cerca de,clnco snos. Nenhum dsles
tdm documentos. nom6adamonte bllhetei.rdo identidade. Apdnas. tom a
Clr|ldqdt lhetTdl passoda noa locaie de
proveni6ncia em Cabo Delgado.
*Todot
clcr aflrmrm quc. or documlntor loram levedor pclea eutotl.
policiais
dadeo
em Maputo, quando
foram rocolhido3 para c6 como lmpro*
dutlvo3
disso ao nogso corregpondento rrrna freira lioada d Caritas.
-36
cstamor a voltar porquG ces!
6 semoro casa. Scm documontor n6o
sabemot o quo nor clnarr
Gm Mi.
pulo. Mae. bom dc 16 vbmor c prc.
cl3amos d€ enconlrar ns noe*at lamllias disse Abel $avanglrrana.

