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Macau, 2 de Maio de 2015 
 
À Direcção  da AMLPM 
Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau 
RAEM 

 
 

Assunto: Viagem a Maputo/ Moçambique 
                  Patrocínio da AMLPM 

 
 

RELATÓRIO 

 
A AMEAM – Associação de Médicos Escritores e Artistas de Moçambique – constituída 
desde 31/05/2013, tem como objectivos:  
1. Cultivar, promover, estimular e dinamizar os médicos para desenvolverem 
actividades culturais, literárias e/ou artísticas;  
2. Promover e organizar Congressos, Jornadas, Reuniões e outras actividades culturais, 
literárias e/ou artísticas, para médicos;  
3. Incentivar e estimular a produção cultural, literária e/ou artística dos seus membros 
e dos médicos em geral, através de concursos, publicações periódicas, coletâneas, 
exposições e outras manifestações culturais;  
4. Contribuir para a publicação e difusão das obras dos seus membros e defender os 
interesses morais e materiais respectivos;  
5. Promover o estreitamento de laços de amizade e solidariedade entre os seus 
membros. 
 

 Para além dos seus Membros Efectivos, todos médicos, a AMEAM permite uma 
categoria de Membros Associados (“Escritores e/ou Artistas, não médicos, mas 
profissionais de Saúde, estudantes de Medicina ou indivíduos que de uma forma ou de 
outra, estejam ou tenham estado, ligados ao Sector Saúde” – entre os quais o escritor 
Mia COUTO, entre outros escritores e artistas de elevado prestígio nacional e 
internacional).  
 

A AMEAM internacionalizou-se, filiando-se em associações congéneres fora do 
território e permitindo a adesão de membros correspondentes estrangeiros 
(brasileiros, um cabo-verdiano, portugueses, um luso-brasileiro e eu própria, residente 
em Macau), a seus programas.  
 

A AMEAM está filiada na UMEM (União Mundial de Escritores Médicos) e na UMEAL 

(União dos Médicos Escritores e Artistas Lusófonos), constituída esta última, pelas 

seguintes organizações: SOBRAMES (Sociedade Brasileira de Médicos Escritores), 

ABRAMES (Academia Brasileira de Médicos Escritores), SOPEAM (Sociedade 

Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos). 
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Em virtude do êxito obtido pelas comemorações do seu 1º aniversário, em 2014, 
decidiu a AMEAM convidar também os seus membros correspondentes estrangeiros 
para o 2º aniversário a ter lugar na semana de 23 a 30 de Abril deste ano de 2015, 
dado coincidir em Moçambique com o dia 25 de Abril, o Dia do Médico Escritor e 
Artista Moçambicano. 

 
Recepção após a chegada a Maputo, na residência do Presidente da AMEAM, Prof. Dr. Helder Martins, 

Com três colegas médicos brasileiros, o Dr. Shee Vá e eu própria 
 

Decorreram com grande êxito e altíssimo valor cultural as várias manifestações 
planeadas pela organização do evento, na cidade de Maputo. 
 

A Cerimónia de Inauguração da Semana teve lugar no Centro Cultural da Universidade 
de Eduardo Mondlane e, para além da presença de Sua Exa o Ministro da Cultura e do 
Turismo e outras individualidades nacionais e estrangeiras, contou com a presença da 
Primeira Dama, Sra. D. Isaura Nyusi que terminando com seu discurso a primeira 
manifestação cultural programada, fez alusão, na sua muita bonita língua de Camões, à 
unidade entre nações, pela cultura na diversidade, pela entreajuda e unidade. 

 
 

Essa mesma tarde de dia de 23 de Abril foi longa, tendo-se todos os presentes 
deleitado com um programa muito bem eleborado que incluiu desde o Bailado - 
“Procissão das Escravas” e “Stand Down”, pela escola “Modern Jazz Experience”, com 
coreografia e direcção de Marcelle Claquin e ainda o Bailado “Sway Sway”, do 
compositor Heinali e grupo Kinarte, com coreografia e direcção de Patrícia Nhatitima; 
diversos momentos de Poesia, Prosa, Música, Teatro -  “Negócio da Saúde” com 
Encenação de Madalena Imede e representação pela própria e por Cláudia Mazuze;  
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Momento de reflexão: “A Medicina na História da Ópera”- Shee Vá; Momento de 
música e canto com o tema “Avassati”, voz de Odete Nambora e ao teclado Alfredo 
McArthur. Foi feita uma foto de família de todos os membros correspondentes 
estrangeiros com a Direcção da AMEAM, ministros presentes e Primeira Dama de 
Moçambique. 

 
Convidados VIP à Cerimónia de Abertura do 2º Aniversário da AMEAM 

 

O segundo dia de actividades culturais em Maputo foi dedicado à inauguração da 
exposição conjunta – livros, fotografia, artesanato, pintura em porcelana, 
apresentação de filmes e que teve lugar na bonita sala do Centro Cultural Brasil- 
Moçambique. Além do Presidente da AMEAM Prof. Helder Martins que sempre nos 
acompanhou, estiveram presentes para este acto, várias individualidades nacionais – 
Bastonário da Ordem dos Médicos, Reitor da Universidade E. Mondlane, Director do 
Instituto de Artes Visuais de Maputo, vários escritores e artistas moçambicanos,  
colegas de Moçambique e ainda os Embaixadores de Portugal e Brasil, bem como o 
Director do Centro Cultural Brasil-Moçambique. Os discursos efectuados, após a 
apresentação dos diferentes artistas participantes, enaltecerem a excelência dos 
trabalhos presentes.  
 

A tarde do terceiro dia foi preenchida também por recepção oferecida pela Sra. 
Ministra da Saúde – Dra. Nazira Abdula, nos salões do 9º andar do  Ministério da 
Saúde. Esteve presente o Vice-Ministro da Saúde Dr. Mouzinho Saíde, já que a Sra 
Ministra se encontrava de momento retida, acompanhando o Presidente da República 
em visita ao exterior. 
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Vice Ministro da Saúde Dr. Mouzinho Saíde, e Presidente da AMEAM Prof Dr. Helder Martins 

 
Recepção no Ministério da Saúde 

 
Vice Presid. da AMEAM, Dr. Pedro Utui e Mac Arthur no teclado 

 

Os programas culturais estenderam-se pelos restantes dias da estadia no país, tendo 
sido dada a todos os participantes a possibilidade da visita à Universidade E. Mondlane 
e Instituto Superior Técnico, com participações culturais diversas nos respectivos 
anfiteatros por parte dos visitantes - membros correspondentes estrangeiros, bem 
como de colegas nacionais e mesmo estudantes de medicina. 
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Os membros correspondentes estrangeiros foram ainda recebidos pelo Bastonário da 
OM, o especialista em Medicina Tropical, Prof. Dr. António Eugénio Zacarias, na Sede 
da Instituição, com uma pequena recepção e confraternização. 

Foi ao Bastonário António Eugénio Zacarias, reiterado o convite para visitar Macau em 
Outubro deste ano, por ocasião do congresso da AMLPM. 

 
O Presidente da AMEAM, o Bastonário da OM de Moçambique e o 

Presidente da Associação dos Médicos de Moçambique 
 

Apresentação da AMLPM ao Bastonário da OM 

 
A sala de reuniões da OM de Maputo - Dra Mª José Leal, Vice-Presi da SOPEAM e Presid da UMEAL, outros colegas presentes 

 

Os períodos da manhã foram, durante a estadia no país, dedicados a visitar os pontos 
importantes da cidade e também alguns arredores mais próximos.  

Durante o período da tarde dos restantes dias, pudemos ainda ser recebidos nas várias 
salas do Museu Nacional de Arte onde se reúne a grande colecção do célebre pintor 
moçambicano Malangatana e outros. E ainda no soberbo Museu de História Natural, 
onde também se localiza o atelier da célebre ceramista Reinata Sadimba Passema.  
 

Foi-nos ainda dada a oportunidade de confraternizar com poetas e escritores nacionais 
na sua própria Associação, tendo visitado os espaços onde se proporciona aos mais 
jovens, a sua produção de material gravado para fins de promoção artística. 
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Sede da Associação dos Escritores e Artistas de Moçambique 

Foi um tempo de música e declamação, em ambiente descontraído mas de grande 
qualidade lúdica, na presença simpática do seu Presidente e grande romancista 
moçambicano Dr. Francisco Esaú Cossa, de nome artístico Ungulani BA KA Kossa ou 
simplesmente Ungulani, para os mais próximos. 

 

Ungulani e Prof Helder Martins 
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Sala de Festas da Associação de Escritores e Artistas de Moçambiqque 

 

Durante esta estadia de 7 dias em Maputo, puderam ainda ser visitados o Museu das 
Pescas e o Museu da Moeda localizado na primeira que foi a residência do Governador 
de Moçambique, com vasta e rica colecção de moedas e notas do mundo inteiro.  

 

Foi ainda visitada a Fortaleza de Moçambique,  

além de outros locais de interesse histórico da cidade. 

  

 

A visita ao Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema esteve também no programa 
das visitas 
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O belíssimo edifício da Estação dos Caminhos de Ferro de Maputo – séc. XIX, 
em reparação, na Praça Mac Mahon. 

 

  
Painel de Malangatana na fachada de um dos departamentos dos Serviços de Saúde de Maputo 

 

O meio de transporte que pudémos usar incondicionalmente, para além do mini autocarro também dos Serviços de Turismo 
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Maputo – Uma cidade jovem 
 
 
 

Venho por este meio agradecer à AMLPM, o patrocínio que me foi oferecido para 
participar na referida semana cultural, do segundo aniversário da AMEAM, como 
Membro Correspondente Estrangeiro, esperando que a minha presença tenha 
contribuído para a promoção de uma colaboração estreita num futuro próximo entre a 
AMLPM e a AMEAM.  

 
 
 
 
 

Subscrevo-me com elevada consideração, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arlinda Frota 
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