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APRESENTAÇÃO
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 As paisagens de Chibuto refletem um campo fértil 

para ações direcionadas para o desenvolvimento local. As 

paisagens constituem-se em patrimônios sociais, 

históricos e culturais das diferentes comunidades 

moçambicanas e, como tais, se caracterizam por serem, 

simultaneamente, patrimônios materiais e imateriais, 

permanentes e cambiantes. São paisagens sobretudo, de 

cultura, refletindo a alma de um povo hospitaleiro e alegre.

Este assunto consistiu no tema do projeto de Pró-

Mobilidade Internacional (CAPES/AULP) – Paisagens e 

Desenvolvimento Local: inventário, análise e estudo 

comparativo de Chibuto - Moçambique e Goiás –Brasil 

desenvolvido nos anos de 2013 a 2015. As missões de 

trabalho e de estudo, realizadas por professores e alunos 

neste período, possibilitaram capturar imagens que falam 

por si só sobre a relação da paisagem com o 

desenvolvimento local nesta zona estudada.

 O livro de imagens é um convite para refletir sobre o 

desenvolvimento local de Chibuto por meio das paisagens 

culturais produzidas por seus moradores sobre seu 

Habitar e seu Labor, sobre seu Caminhar e sobre as 

rainhas nas machambas e mercados com a apresentação do 

papel da mulher na Produção e Comercialização de seus 

produtos. Além disso, Olhar o Passado, baseia-se em 

paisagens que nos impulsionam a Pensar o Presente, a 

Materializar o Futuro, e principalmente a questionar o 

Porvir.
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 Chibuto, ou originalmente “chimbutso”, nome com origem numa pequena elevação, 

que no tempo do Régulo Chigonguanhane Macuácua era considerado um sítio de 

cultos tradicionais para evocação dos espíritos pedindo a chuva. O nome Chibuto 

resulta da corrupetela da palavra “chimbutso” devido a dificuldade com que os 

colonialistas Portugueses se deparavam para a pronunciar. 
 
 Atualmente, com uma população de cerca de 1.978.214 (INE, 2007), o distrito de 

Chibuto é um dos mais ricos distritos da Província de Gaza em termos de terra 

arrável, pastos, água e recursos minerais.
 
 Com uma área de cerca 66.443 ha de terra arável para a agricultura, pecuária, 

florestas (sagradas) e fauna bravia, cerca de 905 ha são machambas (roças), 

maioritariamente familiares e 1.989ha de regadio.
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  A história do distrito está intimamente ligada à dinâmica dos processos de 
resistência e luta contra a dominação portuguesa, cuja independência foi em 1975, e mais 
tarde (a partir dos anos 1980) à guerra civil que durou 16 anos. As paisagens no âmbito 
da economia, sociedade, e cultura foram sendo transformadas por estas dinâmicas 
históricas. Contudo, ao exemplo de muitas outras zonas rurais, Chibuto ainda 
conserva as suas manifestações culturais e cerimônias tradicionais.

12



  A s  p r i n c i p a i s 

man i fes t a çõ es cu l tu ra is 

conservadas são: Makwaela, 

C h i n g o m a n e ,  M a k u a i , 

Massesse, Ritmo de Tingoma 

( b a t u q u e s ) ,  N g a l a n g a , 

M u t i m b a  e  C a n t o .  A s 

cerimônias praticadas são: 

kaula Mundzeko (cerimônia 

r e a l i z a d a  n o  i n í c i o  d e 

Fevereiro que simboliza o 

início da época de canhú), 

atingindo seu ponto mais alto 

Chikuwha (época de vindima) 

e  o s e u f im K u h a y e k a 

Mundzeco (término da época). 

Na zona da serra respeita-se 

a cerimônia kuluma nguva ya 

makandju ( que s ign i f i ca 

provar a época de cajú).
 Em época de ocorrência de 

pragas nas culturas, realiza-se 

a  c e r im ô n i a  p f u p f a n h e  e 

Mbelelo (clamor de chuvas aos 

deuses). Ambas cerimônias 

são dirigidas por mulheres 

idosas.

canhoeiro
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Para o homem habitar está 

relacionado tanto a constituir 

uma  r e s i d ê n c i a ,  q u a n t o 

modif icar  a paisagem,  e 

desenvolver o local escolhido. 

Em  Ch i bu t o ,  em b o r a  a 

população local  v iva em 

situação de pobreza, na sua 

m a i o r i a ,  a  h a b i t a ç ã o  é 

tradicionalmente feita com o 

material mais simples de obter. 

Aliás, a casa própria, feita de 

material local, é sinal de 

emancipação, particularmente 

do rapaz/homem, quando este 

atinge a idade de 14 ou 15 anos, e 

já tem necessidades de casar.

As casas são construídas com 

base em matéria prima local. 

Trata-se de caniço, capim 

cortados nos pântanos, e 

estacas retiradas de florestas 

ou  bosques .  Duran t e  a 

construção, para amarrar usa-

se frequentemente a pele do 

ramo, uma fibra, de um arbusto.

HABITAR
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 Tradicionalmente são casas redondas, cobertas de capim. No seu interior faz-se 

fogo para cozinhar e aquecer o ambiente. As casas mais modernas são retangulares, 

cobertas de chapas de zinco.

 Quanto mais filhos homens maiores a família tiver, mais casas a família pode ter 

no seu espaço. Pois os filhos homens mesmo depois de casados habitam próximo aos 

seus pais. 

15



16



17



18

Em Moçambique a terra é propriedade do 
Estado, podendo os cidadãos explorá-la sob 
concessão (DUAT – Direito de uso e 
aproveitamento da Terra). Para ter o DUAT 
existe um burocrático e exaustivo processo 
que pode durar mais de dois anos. Este nem 
sempre é aderido pelas comunidades rurais, 
elas exploram as terras que ocupam por meio 
de heranças de seus antepassados, nas 
medidas que desejam e dispõem como uma das 
únicas opções de uso para a subsistência.

LABOR



A 

agricultura e 

pecuária são as principais 

atividades econômicas, principalmente nas 

zonas rurais. A água para o consumo doméstico persiste 

na maioria dos povoados rurais. Nas zonas urbanas o comércio formal e 

informal se destaca como atividade econômica.
19
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A energia elétrica é limitada em certa zonas. Para a 

maioria da populção rural, a lenha e o carvão são 

os principais recursos para as cozinhas, 

enquanto o petróleo é destinado a 

iluminação. As mulheres se 

encarregam do corte da lenha e 

partilham o trabalho de 

produção do carvão 

com os homens.
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As 

mulheres, desde crianças, têm 

como papel, na casa ou no lar, auxiliar na 

realização de tarefas domésticas e se responsabilizam pela 

lenha utilizada na casa. Cabe a elas a procura da lenha no campo e o seu   

transporte.
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O  r i o 
Changane é o mais 
i m p o r t a n t e  d e 
Chibuto.  Além 
deste, existem os 
seus afluentes, o rio 
Sanguate no Norte, 
que faz limite com o 
Distrito de Chigubo, e 
os rios Nandjote e 
Piane. Uma pequena 
porção do Distrito, no 
seu extremo Sul, no limite 
entre os Distritos de 
Chibuto  e  Chókwe,  é 
a t r a v e s s a d a  p e l o  r i o 
Limpopo, o afluente do rio 
Changane.

Como consequência da 
subida dos níveis de precipitação 
e caudais dos rios, ocorrem com 
irregularidade cheias localizadas 
ao longo dos rios Limpopo e 
Changane.

A atividade pesqueira é 
realizada geralmente por homens com 
alguma ajuda das mulheres. As 
espécies mais capturadas no Distrito 
são: Clarias, Nilóticas, Carpa e 
outras espécies conhecidas localmente 
como a tilápia (chidjiana), mungambi, 
ximonzho, muvanga, chidjoana e combane.

 Por falta de energia, o pescado é 
secado ao sol para garantir a conservação.

25



CAMINHAR
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É no caminhar dos moçambicanos que a moçambicaneidade se 
constrói, se afirma e se reconhece. É nos caminhos de terra batida, 
nos trieiros das machambas, que a paisagens se constroem, que as 
músicas emergem sentimentos de gratidão, de liberdade, de alegria, de 
saudade e de cansaço.
Ao longo do caminho homens, mulheres, jovens, idosos e crianças 
carregam consigo seus contos, suas histórias, suas crenças. É neste 
trajeto que é lembrado e nunca esquecido o motivo de se ter orgulho de 
ser moçambicano.
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“Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar”
Antonio Machado
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Identidade

Preciso ser um outro/

para ser eu mesmo //

sou grão de rocha/

 Sou o vento que a desgasta //

Sou pólen sem insecto// 

Sou areia sustentando/

o sexo das árvores//

Existo onde me desconheço/ 

aguardando...
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MULHERES: RAINHAS NAS 
MACHAMBAS E MERCADOS
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A capulana é um recorte de 
tecido com origens ligadas às 
r e l a ç õ e s  h i s t ó r i c a s  d o s 
moçambicanos com os indianos, 
a n t e s  d a  c h e g a d a  d o s 
portugueses há aproximadamente 
cinco séculos.

Atualmente, a capulana é 
apresentada em diversas cores, 
com diversos símbolos locais e 
tamanhos. A capulana é usada 
para diversos fins o que a torna 
uma peça essencial para a 
mulher. Ela representa um 
vestuário principalmente usado 
pelas mulheres, seja no dia-a-dia 
e especialmente em cerimônias 
tradicionais e festividades. 
Nos lutos e festas, a capulana é 
indispensável. Ela é um dos 
presentes mais prec iosos 
oferecidos em oferecidos em 
l o b o l o s ,  c a s a m e n t o s 
tradicionais.
 
Uma mulher adulta pode chegar 
a ter mais de 100 capulanas 
guardadas no seu guarda-roupa, 
lembrando cada festa/cerimônia 
em que a usou ou a ganhou.
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Aprender é uma luta diária com o meio.
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Entre as planícies alagadas e Savana, agricultores fazem suas machambas com cultivo 

de alimentos como feijão, batata, abóbora, milho, entre outros. Em média, cada família 

utiliza uma área de 1,5ha para fazer suas lavouras. O calendário anual agrícola 

normalmente é dividido em dois períodos: de setembro a abril plantam o milho, feijão 

Nhemba e mandioca e de março a agosto, seus cultivos concentram-se nas hortícolas.
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Ter gado bovino é sinal de riqueza e status social da família (do homem, 

particularmente). Significa que quanto mais cabeças a família tiver mais importância 

social ela tem na comunidade. Homens com muitas cabeças de gado, na zona rural, têm 

propensão a ter mais que uma esposa.  

41

Existem no distrito 4.097 criadores de animais, dos quais 3.728 homens e 369 

mulheres, sendo a grande parte do setor familiar.

O rebanho é composto de Bovinos (81.871), Pequenos ruminantes (caprinos: 

19.728 e Ovinos: 9.172) e Suínos (2.554).

O gado leiteiro é criado de forma tradicional, contando com um efetivo de 12.233. 

Por mês produz-se 3.058 litros de leite de vaca e o único derivado é o iogurte 

tradicional.



A 
mulher 
desempenha um papel 
chave na agricultura e nos 
trabalhos domésticos, incluindo o 
cuidado com as crianças. Os homens tratam, 
fundamentalmente, da atividade pecuária e do trabalho 
formal (nas minas da África do Sul ou nas empresas nas áreas 
urbanas de Moçambique).
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As fontes de captação de águas estão espalhadas estrategicamente pelo distrito. São 

mais de 343 poços, sendo 250 em operação. A água é distribuída pela população 

gratuitamente com possibilidade de cada família pegar 20 litros por dia. Esta água é 

utilizada nos afazeres domésticos como cozinhar, lavar louças e roupas como também para 

tomar banho. A água é potável e serve para matar a sede da família e dos animais.
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PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO
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Em toda Estrada Nacional N1, que liga a capital Maputo a pronvincia de Gaza, há a 

comercialização de frutas, verduras, peixes, utensilios domésticos, roupas, calçados, e 

artesanato. Esta prática de comercialização também se faz presente em Chibuto no 

Mercado, na rua e nas calçadas. Os produtos de várias localidades e sua variedade 

representam misturas de cores e influências culturais como a árabe nos temperos, nas 

capulanas, criando  uma paisagem singular no Distrito de Chibuto.
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OLHAR O PASSADO
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 Chibuto e os distritos vizinhos possuem locais de importante valor histórico e 

constituem em atrativo turístico. 

 Entre estes atrativos, constam: o monumento a Ngungunhana (Imperador de Gaza 

– líder da resistência contra a ocupação portuguesa); Chilembene (Residência do 

primeiro presidente da República); Nwajahane (Residência do fundador da Frente de 

libertação de Moçambique, que dirigiu a luta pela independência nacional, e arquiteto da 

Unidade nacional), entre outros locais que aconteceram a sangrentas batalhas contra a 

dominação estrangeira.



PENSAR 
O PRESENTE
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Pensar o presente em 

Chibuto é conceber o 

desenvolv imento 

local e a qualidade 

d e  v i d a  d a 

população como 

p o s s i v e i s  e 

desejáveis. É  

c o n t i n u a r  a 

v a l o r i z a r  a s 

p r á t i c a s 

tradicionais em 

meio a dinâmica 

d a s  n o v a s 

tecnologias. 
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 Ser de Chibuto é ter 

fé no desconhecido, é buscar 

no mítico a resposta para as 

dúvidas cotidianas. É 

acreditar que as florestas 

s a g r a d a s  e s c o n d e m 

monstros espirituais. É 

representar a sua alegria de 

ser livre na dança e na 

música.

 É manter, em meio a 
um conjunto dogmas 
p r e g a d o s  p o r 
denominações religiosas, 
força para lutar por sua 
tradição. É acreditar que o 
“lobolo” é mais importante 
que o casamento civil. É 
pedir por meio de uma 
Cerimônia de evocação de 
Espíritos realizada por 
um Ku phahla proteção, 
conselhos ou autorização 
para visitar um lugar 
sagrado.

 E n f i m ,  s e r  d e 
Chibuto é fazer de cada 
dia uma festa pelo 
simples motivo de ter o 
s a n g u e  d e  h e r ó i s 
nacionais correndo nas 
veias.
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MATERIALIZAR 
O FUTURO

56

Na educação, crianças de olhos curiosos  encontram janelas 

abertas para o conhecimento, para a criatividade, e para a inovação 

tecnológica. A educação valoriza os saberes locais  mantendo um 

elo entre as tradições e as inovações 
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A materialização do futuro está também na manutenção da tradição e das práticas 

culturais. Ela estará ainda na valorização das paisagens culturais que são o maior 

bem de um  povo. 
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O futuro pode ser ainda uma incógnita, mas o presente 

deve ser deliciado pela janela do  “comboio” da vida de 

onde é possível contemplar fantásticas paisagens e os 

mais belos pôr do sol do mundo.



PORVIR
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Para muitos o futuro de Chibuto seria incerto, como uma manhã cheia de 

neblina, paisagem é silenciosa, turva, fria, sem vida e triste. Contudo, é 

possível afirmar que com cada música cantada pelo caminho, a cada galão de 

água carregado, a cada machamba cultivada, a cada criança alfabetizada, esta 

paisagem ganha cor, vida, alegria, e se aquece. Dissipa, assim,  a neblina do 

incerto, e permite aos raios de esperança se debruçarem sobre a força da 

moçambicanidade deste povo. É desta força que o desenvolvimento emerge e 

ilumina cenários melhores para Moçambique.



ANEXO - LISTAGEM DAS FOTOS

Paisagens e Desenvolvimento Local – Imagens de Chibuto, Moçambique 
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FOTO PÁGINA DATA AUTOR LEGENDA 
 

 
 

01 01/05/2015 Valney Dias Rigonato Trabalhadora do setor público da cidade de 
Chibuto nas festividades do dia do trabalhador  

 
 

04-05 05/02/2014 Sara Alves da Silva Planície alagadiça no Posto Administrativo sede 
do Distrito de Chibuto. Área de cultivo do Senhor 
Ramantula 

 
 

06 25/06/2014 Rosiane Dias Mota Mulheres moçambicanas vestindo kapulanas 
com imagem dos heróis nacionais durante a 
cerimônia de comemoração da Independência 
de Moçambique. 

 
 

09 01/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Placa de Localização, no primeiro plano uma 
senhora com uma trouxa na cabeça. 

 
 

09 01/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Placa de sinalização na Estrada Nacional 1, 
bifurcação Chibuto - Muzingane 

 

09 01/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Paisagem da cidade de Chibuto – Província de 
Gaza. 
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10-11 08/06/2014 Rosiane Dias Mota Estrada na entrada da Cidade de Chibuto 

 
 

12 04/07/2014 Rosiane Dias Mota Centro de Chibuto. 
 

 
 

12 
 
 
 
 

04/07/2014 Rosiane Dias Mota Centro de Chibuto. 
 

 
 

12 04/07/2014 Rosiane Dias Mota Centro de Chibuto. 
 

 
 

13 02/06/2014 Rosiane Dias Mota Canhoeiro localizado no Posto Administrativo de 
Tchaimite. 

 
 

13 02/06/2014 Rosiane Dias Mota 
 
 
 
 

Fruto do canhoeiro utilizado para fazer bebida 
tradicional consumida no sul de Moçambique. 

 
 

14 05/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Moradias tradicionais de palha e caniço 
localizadas no trecho entre Chibuto e Xai-Xai. 

 
 

14 08/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Construção de moradia usando material natural 
local, como caniço e madeira. 
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14 08/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Moradia local nas proximidades de Xilembene. 

 
 

15 06/06/2014 Rosiane Dias Mota Casa tradicional feita de caniço e palhas, 
localizada na zona rural do Distrito de Godide, 
localidade denominada de Chipadja. 

 
 

15 20/02/2014 Sara Alves da Silva Casa tradicional em meio rural no Posto 
Administrativo de Changanine 

 
 

15 08/06/2014 Rosiane Dias Mota Casa tradicional localizada na zona urbana de 
Chibuto. Ao fundo áreas de alagamento 
utilizadas para plantio. 

 
 

16-17 09/04/2015 Sara Fernandes dos 
Santos 

Casa tradicional localizada no Posto 
Administrativo de Changanine, moradia do líder 
de uma floresta sagrada. 

 
 

18 03/06/2014 Maria Geralda de 
Almeida 

Pilar Milho: Atividade tradicionalmente realizada 
pelas mulheres moçambicanas. 

 
 

18 05/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

As mulheres realizam tarefas nas machambas e, 
geralmente transportam alimentos colhidos, 
instrumentos agrícolas e galões com água. Posto 
administrativo de Changanine.  

 
 

19 05/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

A escassez de água em alguns distritos exige a 
busca regular de água em lagoas, poços potáveis 
e em alguns rios. Posto Administrativo de 
Changanine. 
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20-21 21/01/2014 Sara Alves da Silva Moradores preparando alimento ao ar livre/ em 
cozinha improvisada ao ar livre/ na zona rural do 
Posto Administrativo de Changanine. 

 
 

22 05/2015 Valney Dias Rigonato Mulheres trazendo lenha (madeira) sobre a 
cabeça para Chibuto (sede), maio de 2015. 

 
 

23 17/02/2014 Sara Alves da Silva Preparo da chima, prato típico de Moçambique 
feito com milho. Pequena comunidade de 
pescadores ao longo da via para o Posto 
Administrativo de Alto Changane. 

 
 

23 25/02/2014 Sara Alves da Silva Mulher carregando saco de milho à cabeça ao 
longo de estrada no Posto Administrativo de 
Chibuto. Área de cultivo do Senhor Ramantula. 

 
 

24 22/04/2015 Valney Dias Rigonato Pescadores secando os peixes nas proximidades 
do lago Nhangul, Chacurrima. 

 
 

25 22/04/2015 Valney Dias Rigonato Peixes secos em povoado temporário de 
pescadores nas proximidades do Lago Nhangul, 
Chacurrima – próximo de Alto Changane. 

 
 

25 22/04/2015 Valney Dias Rigonato Peixe secos no final da tarde no povoado 
temporário de pescadores de Chacurrima - 
próximo de Alto Changane 
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26-27 10/04/2015 Sara Fernandes dos 
Santos 

Criança transportando água em Garrafa Pet, por 
longas distâncias, no Posto Administrativo de 
Changanine. 

 
 

28 04/06/2014 Maria Geralda de 
Almeida 

Mulheres moçambicanas, residentes no Posto 
administrativo de Changanine, buscam água em 
um dos três poços de água potável naquele local. 

 
 

29 08/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Mulher atravessa uma machamba em 
Unguedeba, a 44 km de Chibuto. 

 
 

30-31 02/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Mulheres e crianças moçambicanas retornando 
das “machambas” em carroceria de veículo. 

 
 

32 02/06/2014 Rosiane Dias Mota Mulheres moçambicanas aguardando “chapa” 
após trabalho em “machambas”, na zona rural 
de Chibuto. 
 

 
 

32 06/06/2014 Maria Geralda de 
Almeida 

Mulher moçambicana utilizando kapulana para 
cobrir-se do frio durante manhã na zona rural na 
Província de Gaza. 

 
 

33 26/06/2014 Rosiane Dias Mota Anciãs durante casamento tradicional cobertas 
com kapulanas presenteadas pelo noivo à 
família da noiva em agradecimento pela 
concessão da mão da noiva. Local: Casa da 
família Mucarre, zona rural de Chóckwe. 
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34-35 20/02/2014 Sara Alves da Silva Crianças voltando da escola. Posto 
Administrativo de Changanine. 

 
 

35 20/02/2014 Sara Alves da Silva Posto Administrativo de Changanine.  

 
 

36 08/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

 Argentina Chivite,  Belinha Mapope,  Fátima 
Bombi e  Hortência Rossa - mulheres colhedoras 
de tomates em machamba localizada em 
Chiguedela. 

 
 

 
 

37 02/04/2015 Maria Geralda de 
Almeida 

Chefe da produção da Associação agricultura de 
Mohambe, caminhando pela estufa agrícola, no 
Posto Administrativo de Chaimite. 

 
 

38-39 08/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Senhora Florinda Estevão, produtora rural com 
ramas de batata doce para o alimento da 
família, e comercialização em Mercados. 
Machamba Unguedeba. 

 
 

40 25/02/2014 Sara Alves da Silva Mulher atravessando ponte que caiu devido à 
cheia do rio Changanine. Posto Administrativo 
sede de Chibuto. 

 
 

41 25/02/2014 Sara Alves da Silva Homem pastoreando Gado. Posto Administrativo 
de Chibuto. Área de cultivo do Senhor 
Ramantula. 
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42 24/03/2015 Sara Alves da Silva Trabalhadoras rurais observando a oficina 
contenção de erosão, no Posto Administrativo de 
Malehice. 

 
 

43 12/02/2014 Sara Alves dos Santos Furo (poço) do qual os moradores da localidade 
de Mucthatchane no Posto Administrativo de 
Malehice retiram água.  

 
 

44 02/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Mulheres de Alto Changane organizando sacos 
da colheita. 

 
 

45 05/07/2014 Rosiane Dias Mota Feijão comercializado no mercado de Chibuto. 
 

 
 

45 05/02/2014 Sara Alves da Silva Bois/Gado em/sob sombra de árvore no Posto 
Administrativo de Chaimite. Área de cultivo do 
Senhor Ramantula. 

 
 

46 05/06/2014 Rosiane Dias Mota Vendedora de kapulanas apresentando a 
diversidade de cores. Assim como ela, vários 
vendedores ambulantes expõem seus produtos 
ao longo da calçada da avenida principal de Xai-
Xai – Província de Gaza, Moçambique. 

 
 

46 05/07/2014 Rosiane Dias Mota Comercialização de peixe nas margens do Rio 
Icoloani. Há aproximadamente 100 vendedoras 
que se revezam neste ponto. Todas 
comercializam apenas peixe. São eles Itainha, 
Xiduana, Peixe Preto. 
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46 05/07/2014 Rosiane Dias Mota Comércio de Frutas e verduras ao longo da 
Rodovia Nacional 1.  
Localidade: Macia 

 
 

47 07/06/2014 Rosiane Dias Mota Comercialização de verduras no Mercado de 
Chibuto. 

 
 

47 07/06/2014 Rosiane Dias Mota Comercialização de verduras no Mercado de 
Chibuto 

 
 

47 07/06/2014 Valney Dias Rigonato Vista panorâmica do mercado aberto em 
Chibuto 

 
 

48 05/06/2014 Rosiane Dias Mota Bandeira de Moçambique 

 
 

48 03/06/2014 Rosiane Dias Mota Monumento em homenagem a Josina Machel, 
localizado em Chilembene. Ao fundo casas 
tradicionais diferem-se da paisagem moderna 
apresentada pelo suntuoso Monumento. 

 
 

49 03/06/2014 Rosiane Dias Mota Monumento em homenagem a Samora Machel, 
localizado em Chilembene. 
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49 03/06/2014 Maria Geralda de 
Almeida 

Foto do Marechal Samora Moisés Machel, um 
dos heróis moçambicanos que lutaram pela 
independência de Moçambique. Ele foi o homem 
que proclamou a Independência em 1975. Fotos 
similares podem ser encontradas em livros e em 
museus da História, sejam museus abertos ou 
fechados em todo país. 

 
 

49 02/06/2014 Maria Geralda de 
Almeida 

Placa comemorativa em frente ao Monumento 
dedicado a Ngungunhane, o imperador de Gaza. 
Expoente da luta de resistência nacional contra 
a dominação a dominação estrangeira 

 

49 25/06/2014 Rosiane Dias Mota Durante a execução do Hino Nacional de 
Moçambique, na cerimonia de celebração da 
Independência de Moçambique. A cerimonia 
destaca a importância dos heróis nacionais na 
luta pela independência do país, e afirma o 
sentido dos símbolos nacionais entre eles com 
destaque para a sua Bandeira Nacional. 

 
 

50 02/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Jovem  moçambicana  carrega  o  seu filho nas 
costas  usando  a Kapulana, peça tradicional  do 
vestuário feminino. 

 
 

50 23/04/2015 Valney Dias Rigonato Estudante colorindo o seu mapa mental na 
escola Macuneme, Chibuto. 

 
 

50 22/04/2015 Valney Dias Rigonato Professora da Escola Maqueze, posto 
administrativo de Alto Changane 

 
 

50 02/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida  

Jovens trabalhadores moçambicanos no 
Mercado de Chibuto. 
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50 06/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Reunião de moradores do Posto Administrativo 
de Alto Changane com o chefe do posto e a 
coordenação do Projeto de Pró-Mobilidade 
Internacional (CAPES/AULP) – Paisagens e 
Desenvolvimento Local: inventário, análise e 
estudo comparativo de Chibuto - Moçambique e 
Goiás -Brasil. 

 
 

51 22/06/2014 Rosiane Dias Mota Colher de madeira comercializada por artesão 
local no Mercado de Chóckwe. 

 
 

51 27/06/2014 Rosiane Dias Mota Mãe carregando criança nas costas durante 
realização da cerimônia de “lobolo”. Local: Casa 
da família Mucarre, zona rural de Chóckwe. 

 
 

51 02/04/2015 Sara Fernandes dos 
Santos 

Trabalhadores rurais coletando material para a 
oficina de compostagem, na Associação 
agricultura de Mohambe, no Posto 
Administrativo de Chaimite. 

 
 

51 25/06/2014 Rosiane Dias Mota Criança carregando vassouras feitas 
artesanalmente para comercializá-las no 
Mercado de Chibuto, pela manhã. 

 
 

52 25/06/2014 Rosiane Dias Mota Grupo de jovens cantores contratados para 
animar casamento religioso em Chóckwe. 

 
 

52 25/06/2014 Rosiane Dias Mota Moçambicano realizando dança tradicional 
durante comemoração da Independência de 
Moçambique, em Chibuto. 
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52 04/06/2014 Rosiane Dias Mota Presença da Igreja Evangélica Cristã na zona 
rural de Maivene. Construída com caniço, a 
Igreja não possui bancos ou móveis, os membros 
se sentam no chão sobre kapulanas. Os pastores 
locais ora são missionários, ora tiveram sua 
formação pastoral por meio de teólogos ou 
missionários que estão construindo no país um 
estudo teológico. 

 
 

53 02/06/2014 Maria Geralda de 
Almeida 

Ku phahla. Cerimónia de evocação de Espíritos 
em frente ao Monumento de Ngungunhane.. 

 
 

53 27/06/2014 Rosiane Dias Mota Durante a cerimônia do “Lobolo” a noiva de 
joelhos entrega ao pai o dinheiro oferecido pelo 
seu futuro marido, para que seja concedida a 
benção e autorização para que estes vivam 
juntos. Local: Casa da família Mucarre, zona 
rural de Chóckwe. 

 
 

53 27/06/2014 Rosiane Dias Mota Família do noivo apresentando os itens da lista 
feita pela família da noiva para a realização do 
“Lobolo”. Entre os itens estão dinheiro, 
kapulanas, refrescos, lenços, etc.  
Local: Casa da família Mucarre, zona rural de 
Chóckwe. 

 
 

54 21/06/2014 Rosiane Dias Mota Grupos durante apresentação de danças 
tradicionais na fase distrital do Festival Nacional 
de Cultura. 

 
 

54 21/06/2014 Rosiane Dias Mota Jovem moçambicano assistindo apresentações 
da fase distrital do Festival Nacional de Cultura. 

 
 

54 21/06/2014 Rosiane Dias Mota Grupo aguardando oportunidade de se 
apresentar durante fase distrital do Festival 
Nacional de Cultura. 
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55 06/06/2014 Rosiane Dias Mota Processo de pilagem do feijão. 

 
 

55 04/07/2014 Rosiane Dias Mota Kibe: influência dos colonizadores na 
gastronomia local. 

 
 

55 04/07/2014 Rosiane Dias Mota Gastronomia local. 

 
 

56-57 24/04/2015 Valney Dias Rigonato Crianças na janela das salas na Escola em 
Chaimete B II 

 
 

58 21/06/2014 Rosiane Dias Mota Moçambicanos sentados no chão assistindo as 
apresentações do V Festival Nacional de Cultura 
Moçambicana, fase distrital, no Bairro 3, em 
Chibuto – Gaza – Moçambique. 

 
 

58 02/06/2014 Maria Geralda de 
Almeida 

Pescadores no Rio Changane 

 
 

59 22/06/2014 Rosiane Dias Mota Pôr do sol contemplado da janela da Expresso 
Locomotora, durante viagem de Chókwe com 
destino a Maputo – Moçambique. 
 

 
 

59 23/06/2014 Rosiane Dias Mota Vale visto em mirante do Rio Incomati em 
Marracuene. Local de grande potencial agrícola. 
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60 03/062014 Maria Geralda de 
Almeida 

Casas tradicionais durante manhã coberta de 
neblina na rodovia em direção a Xai-Xai. 

 
 

61 05/11/2013 Maria Geralda de 
Almeida 

Residências típicas. 

 

78 05/07/2014 Rosiane Dias Mota Esteiras e peneiras comercializadas as margens 
da Rodovia Nacional 1 em Palmeira. A região é 
conhecida pela produção e comercialização de 
cerâmicas, esteiras, peneiras e bolsas. 
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