
Alma de moçambique

Situada na Praça dos Trabalhadores, em frente à Estação Caminhos de Ferro, está o Mon-
umento aos Mortos da Primeira Guerra Mundial, realizado pelo escultor Ruy Gameiro, 

com a participação do arquiteto Veloso Reis. A inauguração desta escultura foi feita em 
1935, quando Maputo ainda era Lourenço Marques, e tem como objetivo homenagear os 
moçambicanos e os portugueses que morreram na Primeira Guerra Mundial.

 Na base podem observar-se vários símbolos que fazem referência às batalhas 
em Moçambique. 
 Não fazendo nenhuma referência à Primeira Guerra Mundial, existem várias 
lendas que são contadas de formas diferentes sobre esta mulher, mas com o mesmo 
conteúdo; a lenda conta que neste local, muito antes da Primeira Guerra Mundial 
havia uma cobra que atacava o povo, um dia a mulher decidiu pôr-lhe um fim 
e com uma panela de xima (papa formada a partir de farinha de milho) muito 
quente, pôs-se por baixo da árvore onde a cobra se escondia e ao tentar atacá-la, 
entra na panela e morre, dai a representação de uma mulher com uma panela na 
cabeça. 

 O filme moçambicano “Resgate” do cineasta, escritor e produtor Mick-
ey Fonseca, foi publicado no ano 2019 e mais tarde na Netflix. Está na 

categoria de thriller e drama, é um dos poucos filmes independentes 
de Moçambique e a primeira produção de um País Africano de Lín-

gua Portuguesa a ser exibido na Netflix.
 Este filme foi gravado em Moçambique nos anos de 2017 e 

2018. Para o produtor, este filme foi uma grande realização para o 
nosso país, e para que seria possível levar-se algo criado de ori-

gem moçambicana para o mundo.
 A inspiração para o filme começou com os raptos que 

estavam a acontecer em Moçambique naquele tempo, daí veio 
a ideia que levou a várias outras, um suspense policial.

Este, recebeu dois prémios, “African Movie Academy Award: 
Melhor Roteiro”, e “African Movie Academy Award: Melhor 

Desenho de Produção”.  

CRÍTICA DE CINEMA 

Assim como todos os países, Moçambique também tem uma grande diversidade cultural e regional.
Moçambique possuí uma herança cultural anterior à colonização portuguesa, com características distintas, que 

foram sendo integradas durante o processo histórico, devido ao contacto com outras culturas, línguas e tradições. É 
um país multilingue destacando-se a língua portuguesa e as línguas de origem Bantu, que são ao todo 43 idiomas, 

salientando-se o macua, o tsonga (mais conhecido por Shangaan), o sena, lomwe, chuwabu e o nianja.
Como se diz em Inhambane, “A terra da boa gente” assim afamada, a sociedade Moçambicana é muito acolhedora. 

Antigamente eram prestadas homenagens, saudações e juramentos aos régulos ou brancos. Quando chegavam a 
uma povoação, sentavam se sobre os calcanhares ou cruzam as pernas e batiam as palmas, tiravam-lhos os chapéus. 

Não muito diferente do atual quotidiano, na chegada dos estrangeiros. Quando chegam a uma povoação, casa, 
restaurante, espaço social, continuam a ser tratados como se fossem da família. Saúdam com um aperto de mãos ou 

polegares, se precisam de alguma ajuda, nunca será negada, mesmo que seja com no mínimo, um prato de comida e 
água que não se nega a quem precisa. 

Em Moçambique há muita música, dança (algumas pertencentes a rituais) e jogos. O que faz com que seja um país 
humilde e de muito divertimento. Por isso, estes pequenos gestos tornam Moçambique um país diferente. 

Lenda Africana

Mauro Pinto nasceu em Maputo, em 1974, e é um dos mais relevantes 
fotógrafos moçambicanos. O seu interesse pela fotografia começou logo 
quando nasceu. Este afirma que veio ao mundo como “questionador, 
observador e interrogador dos processos humanos”. A sua obra é influ-
enciada não só por Alexandre Júnior, com quem desenvolveu as suas 
primeiras experiências na área fotográfica, mas também por Ricardo 
Rangel, Frida Kahlo, Alberto Chissano, José Saramago e muitos outros 
autores. 
A divulgação do seu trabalho deve-se especialmente ao Centro Cultural 
Franco-Moçambicano e à Galeria 111 que lhe proporcionaram o inicio 
do seu percurso “além fronteiras”.
Para o artista, a fotografia não é uma profissão, mas sim Arte. Como 
moçambicano que é, a sua cultura, o seu país e o seu continente são fon-
tes de inspiração inesgotáveis para as suas obras. Com o intuito de des-
pertar consciências, a sua arte é provocatória e nasce do questionamento 
deste mundo que o rodeia. A fotografia é um caminho que o escolheu a 
ele e não o contrário; para Mauro Pinto “ser fotógrafo é SER”.

 Luis Pereira, mais conhecido por Stewart Sukuma, é um cantor moçambicano natural da província de Niassa.
  Em 1977 foi para Maputo, onde aprendeu a tocar percussão, guitarra e piano. Em 1982 começou a cantar numa 
banda. O seu primeiro trabalho discográfico foi gravado, em 1983, para a Rádio Moçambique. Nesse mesmo ano, 
recebeu o Prémio Ngoma para Melhor Intérprete Nacional, em Moçambique. Logo se tornou num músico popular, 
ouvido nas estações de rádio moçambicanas. 
   É considerado o mais internacional e um dos mais dinâmicos músicos da actualidade moçambicana, é um símbolo 
da cultura de Moçambique e representante da Marrabenta.

Conversa com Mauro Pinto

Ruth varela, é natural de Maputo com raízes na província de Gaza. Respondeu, na estrevista 
dada aos alunos: 
Como foi a sua infancia?
Cresceu com a sua avó materna e com ela aprendeu a ser estilista. Ainda criança, já fazia 
vestidos para as suas bonecas, com os restos dos tecidos da avó e inventava passarelas em 
areia.
Como se tornou uma Estilista Conhecida?Teve oportunidade de participar, em 1992 na 
Expo Moda, Maputo. No final do desfile foi considerada uma das melhores estilistas pelos 
jornalistas e fotógrafos. 
Já Recebeu prémios? Hoje em dia o seu trabalho é conhecido e faz desfiles em Moçam-
bique, Angola e Portugal onde também recebeu vários prémios. 
O que é mais importante no seu trabalho?
As suas coleções são diversificas e gosta de criar contrastes entre capulana e tecidos 
árabes e persa. Para si a matéria prima é o ser humano. A sua inspiração surge em 
qualquer momento, e simplesmente acontece. 
Quais são os seus sonhos?
 O seu sonho é que Moçambique se torne uma das capitais da moda e que 
houvesse mais estilistas jovens interessados na área. 

A estilista Rute Varela

Stewart Sukuma


