
1



2



3



4



5

SOBRE O CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Conectando o mundo às histórias que importam.
Entre 22 Novembro e 13 de Dezembro de 2018, a exposição 
World Press Photo teve lugar no Jardim Botânico Tunduru, em 
Maputo. Em 2018, a World Press Photo foi trazida para Maputo 
pela Fotojornalismo Mundial Moçambique, com o apoio da 
Embaixada do Reino dos Países Baixos, que visava promover a 
diversidade e respeitar os valores partilhados pelos outros para 
alcançar a liberdade de imprensa e expressão.

Concurso Fotográfico Moçambique - Religião e Crenças.
No seu regresso a Maputo, a World Press Photo Exhibition foi 
acompanhada por impressionantes fotos tiradas por fotógra-
fos moçambicanos e estrangeiros que vivem em Moçambique, 
sobre o tema da Religião e Crenças em Moçambique, um tema 
em constante evolução e moldando a sociedade local.
As fotos vencedoras foram selecionadas, com base em habil-
idades técnicas, composição, comunicação, originalidade, 
ano em que foram tiradas, melhor reflexão sobre o tema e que 
mostravam a paixão pela fotografia pelos participantes. O júri 
foi constituído por Babette Warendorf (curadora World Press 
Photo, da Holanda), Christine Cibert (curadora de arte freelance, 
da França), Jesper Milner Henriksen (Centro de Documentação 
e Educação Fotográfica - CDFF, da Dinamarca), Nii Obodai 
(fotógrafo, de Gana) e Nuno do Rosário (Prodata, distribuidor 
oficial da Canon, de Moçambique). Durante o mês de Outubro 
de 2018, os fotógrafos foram convidados a participar no Concur-
so Fotográfico, ao qual responderam com grande entusias-
mo, com 45 profissionais e amadores, incluindo 17 mulheres, 
18 estrangeiros e 25 Moçambicanos inscritos, todos juntos a 
apresentar 86 imagens, provenientes de quase todo o país.

Connecting the world to the stories that matter.
From November 22 to December 13, 2018, the World Press Photo 
Exhibition took place inTunduru Botanical Garden, Maputo.
In 2018, the World Press Photo was brought to Maputo by Fotojor-
nalismo Mundial Mozambique, with the support of the Embassy 
of the Kingdom of the Netherlands, with the aim to promote diver-
sity and respecting others’ shared values toward the attainment 
of freedom of press and expression.

Photo Contest Mozambique - Religion and Beliefs.
For its return to Maputo, the World Press Photo Exhibition was 
accompanied by impressive pictures taken by Mozambican and 
foreign photographers living here, on the theme of Religion and 
Beliefs in Mozambique, a theme constantly evolving and shaping 
the local society.
The winning pictures have been selected on the base of technical 
skills, composition, communication, originality, year, best reflec-
tion of the theme, and shown passion for photography by the 
participants. The jury members were Babette Warendorf (curator 
World Press Photo, from The Netherlands), Christine Cibert (free 
lance art curator, from France), Jesper Milner Henriksen (Center 
for Documentation and Photographic Education - CDFF, from 
Denmark), Nii Obodai (photographer, from Ghana), and Nuno do 
Rosário (Prodata, official distributor of Canon, from Mozambique).
During the month of October 2018, photographers were invited 
to enter the Photography Contest, to which they responded with 
great enthusiasm, as 45 professionals and amateurs, including 17 
women, 18 foreigners and 25 Mozambican registered, all togeth-
er submitting 86 images, coming from all over the country, from 
Maputo to the provinces.
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Equipe Organizadora
Alida Akkerman iniciou a apresentação da Exposição World 
Press Photo de volta a Maputo. Organizou a exposição por vários 
anos em Groningen, Holanda. Com muitos agradecimentos ao 
apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos e do Município 
de Maputo, também foi possível organizá-lo aqui. Com formação 
em Relações Internacionais, Alida é apaixonada pelas histórias 
que as imagens contam e como elas conectam pessoas em 
todo o mundo.

Christine Cibert é curadora de arte independente há mais de 
20 anos, tendo organizado numerosas exposições de pintores 
e fotógrafos nos vários países onde viveu: a partir da França 
(seu país de origem), Japão, Cambodja, Coreia do Norte, Suíça e, 
actualmente, em Moçambique. Colaborou com galerias, museus, 
instituições e fundações (Réunion de Musées Nationaux, Musée 
Guimet, Musée de l’Elysée, Fundação Gilles Caron, Fundação 
Fernando Leite Couto), com centros culturais (L’Institut Français, 
em Tóquio, Kyoto e Fukuoka, Centro Cultural Franco-Moçambi-
cano) e com festivais de fotografia (Festival de Fotografia de 
Angkor, Festival de Fotografia de Rangoon, Japan Culture Fall 
em Genebra, Kyotographie, Festival de Fotografia de Nuku, Gana, 
Maputo Fast Forward).

MUITOS AGRADECIMENTOS PARA: Babette Warendorf e David 
Campbell da World Press Photo, Ariani Son da Embaixada do 
Reino dos Países Baixos, Eduardo Quive, Mélio Tinga e Pedro Afo 
da Vice Versa Ideias, Nour Hemici, Bruno Miguel, todos os patro-
cinadores pelo generoso apoio, especialmente Tanay, Leroy, 
Umesh e a sua equipa forte, Mário Mendes e Mateus Afonso da 
Prodata Canon, os nossos membros do júri do concurso: Jesper 
Milner Henriksen, Nii Obodai e Nuno do Rosário, Susana Laíce e 
Ana Budrasse do Município de Maputo, Oliver Haller da Brithol 
Michcoma, Jane Flood e à equipa do Balcão de Informação 
Turística do Jardim Tunduru, António Banze e Ildo Nhanombe. 
Aos participantes dos debates. Ao Jurian, Michel, Jun, Maiko e 
António Manhiça.

Organizing Team
Alida Akkerman initiated bringing the World Press Photo Exhibi-
tion back to Maputo. She organized the exhibition for several years 
in Groningen, The Netherlands. With many thanks to the support 
of the Embassy of the Netherlands and the Maputo Municipality, it
became possible to organize it here as well. With a background in 
International Relations, Alida is passionate about the stories the 
pictures tell, and how they connect people all over the world.

Christine Cibert has been an independent art curator for more than 
20 years, organizing numerous exhibitions of painters and photog-
raphers in the various countries where she has lived, in France 
(where she is from), Japan, Cambodia, North Korea, Switzerland 
and, currently in Mozambique. She has collaborated with galler-
ies, museums, institutions and foundations (Réunion des Musées 
Nationaux, Musée Guimet, Musée de l’Elysée Museum, Founda-
tion Gilles Caron, Foundação Fernando Leite Couto), with cultural 
centers (L’Institut Français in Tokyo, Kyoto and Fukuoka, le Centre 
Culturel Franco-Mozambican) and with photography festivals 
(Angkor Photo Festival, Rangoon Photo Festival, Japan Culture 
Fall in Geneva, Kyotographie, Nuku Photo Festival Ghana, Maputo 
Fast Forward).

MANY THANKS TO: Babette Warendorf and David Campbell from 
World Press Photo, Ariani Son from the Embassy of the Nether-
lands in Maputo, Eduardo Quive, Mélio Tinga and Pedro Afo from 
Vice Versa, Nour Hemici, Bruno Miguel, all the sponsors for the 
generous support, especially Tanay, Leroy, Umesh and their strong 
team, Mario Mendes and Mateus Afonso from Prodata Canon, our 
photo contest jury members: Jesper Milner Henriksen, Nii Obodai, 
and Nuno do Rosário, Susana Laíce and Ana Budrasse from 
Maputo Municipality, Oliver Haller at Brithol Michcoma, Jane Flood 
and the tourist office team in Tunduru garden, António Banze and 
Ildo Nhanombe, all the participants to the debates, Jurian, Michel, 
Jun, Maiko and António Manhiça.
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Mariano Silva - 1o lugar
A Luz da Fé

Ana Antunes 24

Paulo de Almeida 41

Mário Macilau 53

Charlotte Battaglia 25

Paulo Dias 42

Albino Mahumana 55

Tomas Bonnet 27

Ludmila dos Reis 43

Xavier Manuel 56

Chico Carneiro 30

Gregory Escande 45

Victor Marrão 57

Nasir cassimo 32

Tiofelo Fumo 46

Adelium Castelo 33

Tânia Hristova 47

Crespo Pedro 35

Marthe Le More 48

Mário Cumbana 38

Jun Le Pechoux 50

Marcos Mbocaze 67

Mauro Vombe - 2o lugar
Descrenças

Ricardo Franco - 3o lugar
Religião em Horário Nobre

Amilton Neves - 4o lugar
Kuparura

ÍNDICE 

Albertino Matola 61 Albino Matola 63 Frederico Maduela 65
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Glória Santos 87

Hélder Zandamela 103

Patricia Mendes 70

Horácio Simbine 88

Miguel Bruno 72

Eusébio Tamele 91

Alberto Ngomane 73

Carlos Uqueio 94

Filipe Augusto 75

Naita Ussene 98

Hilton Nhambe 77

Valeta António 100

Inácio Pereira 79

Morven Williamson 101

Janete Ramos 82

Xisto Fernando 102

Meera Ranchoddas 85
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vencedores
concurso de fotografia 

MOÇAMBIQUE 2018
winners PHOTO CONTEST MOZAMBIQUE 2018
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Todos os anos, centenas de fiéis católicos 
se reúnem para homenagear Jesus Cristo, 
naquela que é a celebração mais importante 
da religião católica: a Páscoa. A crença e a 
fé, tal como o respeito pelos rituais litúrgicos, 
são a base estruturante para as sociedades 
contemporâneas, não pela aplicação das leis 
fundamentais que regem as nações, mas pe-
los cidadãos que seguem voluntariamente as 
leis segundo o conceito do certo e do errado 
instituído pela crença religiosa. O sentido de 
responsabilidade perante uma instituição 
superior produz tal comportamento voluntário 
baseado na harmonia e serenidade social 
promovido pela religião.

Every year, hundreds of faithful Catholics gath-
er to honor Jesus Christ, in what is the most 
important celebration of the Catholic religion: 
Easter. Belief and faith, as well as respect for 
liturgical rituals, are the foundation for contem-
porary societies, not by the application of the 
fundamental laws that govern nations, but by 
citizens who voluntarily follow laws according 
to the concept of right and wrong, instituted by 
religious belief. The sense of responsibility to a 
higher institution produces such voluntary be-
havior based on harmony and social serenity 
promoted by religion.

MARIANO  SILVA
A Luz da Fé I The Light of Faith
Fotografia vencedora - 1o lugar
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Encontro da tradição com religião 
católica, simbolismos que nos reme-
tem às curas espirituais por meio de 
sinais tradicionais e a representação 
destes, impregnados como ensinamen-
tos certos a seguir.

A meeting of tradition with Catholic 
religion. Symbols that refer to spiritual 
healings through traditional signs and 
their representation, impregnated as 
certain teachings to follow.

MAURO VOMBE
Descrenças I Disbeliefs
Fotografia vencedora - 2o lugar
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Menina que não conheço onde esta e não que como brincar. Seu 
olhar transmite onde ela gostaria de estar mas deste cedo lhe é 
ensinada o que deve seguir.

MAURO VOMBE
Meu lugar desconhecido
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MAURO VOMBE
Ligações marítimas
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As “novelas bíblicas” chegaram nos 
últimos anos a Moçambique e são um 
sucesso de audiência televisiva. Igrejas 
evangélicas de origem brasileira difun-
dem a sua mensagem de segunda-feira 
à sexta-feira em casa dos seus crentes 
através do pequeno ecrã. Isménia, a sua 
mãe, avó e irmãos reúnem-se religiosa-
mente às 8:45pm em frente ao televisor. 
Ela disse que “Aprendermos a bíblia de 
uma forma mais simples. Por vezes na 
igreja não entendemos tudo o que se 
diz, usam palavras difíceis. Ao acom-
panhar a novela “Jesus” que passa no 
canal Miramar aprendemos melhor os 
ensinamentos de Cristo”.

The « biblical soap operas » have recent-
ly reached Mozambique and quickly 
became very popular TV programs. 
Evangelical churches from Brazilian ori-
gin spread their message from Monday 
to Friday directly at the home of their be-
lievers through their TV screen. Isménia, 
her mother, grandmother and siblings 
religiously gather each day in front of 
the TV at 8:45 pm. She said, « We learn 
the Bible in a simpler way. Sometimes 
at the church we do not understand ev-
erything as they use complicated words. 
By following the soap “Jesus” that plays 
on Miramar channel we better learn the 
teachings of Christ ».

RICARDO FRANCO
Religião em Horário Nobre
Religious Prime Time
Fotografia vencedora - 3o lugar
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Desde a década de 90 que as igrejas evangélicas, muitas provenientes do Brasil, têm-se instalado em Moçambique. Na 
bagagem trouxeram a palavra de Cristo, milagres para enfermidades e promessas de uma vida melhor para todos. O 
“Dia D – Dia da Decisão Final”, organizado pela IURD (Igreja Universal do Reino de Deus), reuniu cerca de 180 mil crentes 
entre os estádios da Costa do Sol, Machava e Zimpeto, dentro e fora deles. Este megaculto, que teve uma propaganda 
massiva nos dois meses precedentes, foi o maior evento religioso de todos os tempos em Moçambique.

Since the 1990s, Evangelical churches, mostly from Brazil, have settled in Mozambique. In their luggage they brought the 
Word of Christ, miracles for sickness and promises of a better life for all. The “Day D - Day of Final Decision”, organized 
by the IURD -Universal Church of the Kingdom of God - gathered around 180,000 believers inside and outside of the three 
stadiums Costa do Sol, Machava and Zimpeto. This mega cult, with a 2 months-time massive propaganda campaign, 
this huge ceremony has been the biggest religious event of all time in Mozambique.

RICARDO FRANCO
Hipnos I Hypnosis
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O Movimento Rastafári é uma ideologia baseada em crenças cristãs, considerado, 
ele próprio, uma religião. Prega esperança, liberdade e salvação para todos, bem 
como o Orgulho Africano e Unidade Africana. Incorpora uma resposta social a uma 
história de escravização e perda de senso de identidade. Hoje em dia sua influên-
cia está em todo o mundo com o famoso lema «Paz e Amor». Alberto, juntou-se à 
comunidade em busca de uma nova esperança depois de perder uma perna. Fuma 
o cachimbo tradicional “Cuch” para purificar o Tabernáculo durante a cerimônia de 
adoração ao rei etíope e Deus Rastafari, Haile Selassie.

Rastafarism is an ideology grounded on Christian beliefs, often seen as a religion 
per se. It preaches hope, liberty and salvation to all, as well as African Pride and 
African Unity. It embodies a social response to a history of enslavement and loss of 
sense of identity. Nowadays its influence is found all over the world with the famous 
motto «Peace and Love». Alberto, who joined the community in search of a new 
hope after loosing a leg, is smoking the traditional pipe «Cuch» to purify the “Taber-
náculo” during the ceremony worshiping the Ethiopian king and Rastafari God, Haile 
Selassie.

RICARDO FRANCO
Paz, Amor e Esperança I Peace, Love and Hope
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As religiões indígenas africanas incluem man-
ifestações culturais, religiosas e espirituais 
originárias do continente e que continuam 
sendo praticadas por aproximadamente 100 
milhões de pessoas até hoje. São religiões que 
não foram significativamente alteradas pelas 
religiões adoptadas (cristianismo, islamismo, 
judaísmo). Quando o colonialismo chegou 
à África, encontrou o povo africano forte e 
saudável, ao ponto de vende-lo como escravo. 
Quem cuidava da saúde do povo antes da colo-
nização? Cerca de 70% da população moçam-
bicana recorre aos curandeiros, especialmente 
nas áreas rurais. Pouco ou nada é conhecido, 
além dos preconceitos criados pela colonização 
que prevalecem até hoje.

African indigenous religions include cultural, 
religious and spiritual manifestations originating 
from the continent and which continue to be 
practiced by approximately 100 million people 
to date. These religions have not altered signifi-
cantly by the other adopted religions (Christian-
ity, Islam, Judaism). When colonialism reached 
Africa, it found the African people strong and 
healthy, at the point of selling them as a slave. 
Who looked after the health of the people before 
colonization? About 70% of the Mozambican 
population uses healers, especially in rural 
areas. Little or nothing is known, besides the 
prejudices created by colonization that prevail 
until today.

AMILTON NEVES
Kuparura I Kuparura
Fotografia vencedora - 4o lugar
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outros participantes
concurso de fotografia 

MOÇAMBIQUE 2018
other participants - PHOTO CONTEST MOZAMBIQUE 2018
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Inspirada num ditado chinês sobre o bamboo:  ‘’O bamboo que se verga é mais 
forte que o carvalho que resiste.’’ O Carvalho ganha rachas ao logo do tempo por 
resistir ao seu ambiente, e o bamboo em momentos de tempestade é livre, se 
verga ao vento, mas não se quebra. A religião tem um papel forte na sociedade, 
é fonte de paz e força interior, e neste caso está representada a religião Islâmica. 
Vejo no ritual de oração, a sua postura física como a representação de uma forma 
graciosa de resiliência - livre, dinâmica, flexível, porém forte.

ANA CRISTINA ANTUNES
O bamboo que se verga é mais forte que o carvalho que resiste.
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Esta foto foi tirada às 5 horas da manhã, um dia em Janeiro 
que prometia ser um dos dias mais quentes do verão moçam-
bicano. A cidade ainda estava adormecida, e este homem 
estava sozinho em plena comunhão com Deus. Sua espiritual-
idade paralisou meus olhos, o céu rosa envolveu meu coração, 
o silêncio da cidade parecia uma música. Um momento de 
poesia que minha câmera foi capaz de capturar.

CHARLOTTE BATTAGLIA
O homen e o sol



26

Encontro religioso de jovens em uma praia na região de 
Inhambane. Uma tarde de canções, danças, jogos, …, para 
celebrar a fé

CHARLOTTE BATTAGLIA
Brincar com Deus !! 
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Cruz na Santa Maria, frente a baia de maputo, comida pela 
areia e erosão, como se fosse a redução da influência da 
religião católica frente as religiões ou sectas nascentes, vindo 
de brasil ou outro.

TOMAS BONNET
Cruz na Santa Maria
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Velha catedral, igreja da Nossa Senhora do Livramento, um 
templo edificado em 1774, totalmente em ruínas, na margem 
do Rio dos Bons Sinais, junto à árvore onde o povo de Queli-
mane acredita que Vasco da Gama amarrou em 1498 as naus 
quando navegava em direcção à Índia.

TOMAS BONNET
Velha Catedral
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Dança tradicional em moçambique, com curandeiro (médico 
tradicional), ponto de passagem prioritário para as populações 
devido as crenças e tradições no pais. 

TOMAS BONNET
Dança Tradicional em Moçambique
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A capoeira surgiu entre os escravos africanos no Brasil, como um grito de liberdade. Os negros africanos foram levados para o Brasil para 
trabalhar nas lavouras de cana de açúcar como mão de obra escrava. A vida dos negros levados da África de maneira forçada, brutal, con-
sistia em trabalhar de sol a sol para os colonizadores portugueses, que roubavam as riquezas brasileiras desde o “descobrimento”. A igreja 
católica, como se sabe, esteva ao lado do opressor, contra o oprimido. Os escravos e os afro-brasileiros forjaram e eternizaram sua luta de 
resistencia através do jogo da capoeira. Quem a pratica tem-na como uma religião, que se manifesta através dos seus rituais, que  a ligam 
com esse passado de luta e sofrimento. 
Na foto, Professora Moçambique com seu projeto “Capoeira sem Fronteiras”.

CHICO CARNEIRO
Capoeira Liberta
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As religiões, em geral, são impostas 
pelos pais aos seus filhos. `As mulheres, 
essa liberdade de escolha é duplamente 
cerceada.

CHICO CARNEIRO
Liberdade de escolha?
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Esta imagem retrata, a flagelação e a cruci-
ficação de Jesus Cristo senhor nosso. Pelos 
sofrimentos por ele passado, pelos nossos 
pecados e para a nossa salvação, executa-
do na cruz. Colectivamente chamados 
de paixão, o sofrimento e morte de Jesus 
representam aspectos centrais da teologia 
cristã, incluindo as doutrinas da salvação 
e da expiação. Este acontecimento que é 
o fundamento de milhares de igrejas do 
mundo inteiro, igrejas essas seguidoras de 
Cristo (cristãs). Negando a si, e aceitando a 
cruz como fruto da salvação dos crentes.

NASIR CASSIMO 
A crucificação de Jesus Cristo  
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ADELIUM CASTELO
Ovelhas e Ovelhas
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ADELIUM CASTELO
Buscar e Esperar
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CRESPO PEDRO, Sem Título 
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CRESPO PEDRO, Sem Título 
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CRESPO PEDRO, Sem Título 
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Quando há uma preocupação sobre um 
determinado assunto e consulta-se o nyan-
ga (curandeiro) que tem o poder de reunir 
todos os antepassados para que possam 
dar respostas, a isso chamam Dzissolo.
Dzissolo é assim que se diz na zona sul da 
província de Inhambane, zona onde nasceu 
o sr. Cumbane.
Neste caso o sr Cumbane estava no proces-
so de preparação para  reunir os antepassa-
dos.

Por circunstâncias da vida o sr Cumbane 
teve que sair de Inhambane para a província 
de Maputo onde chamam a este acto de 
TINSLHOLO.

MÁRIO CUMBANA 
Dzissolo
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As duas coisas que ligam a religião cristã 
fizeram esta foto, a Santa Teresa de Calcutá 
e uma simples vela para os momentos em 
que precisamos da força maior para nos 
guiar.

PAULO JORGE DE ALMEIDA
Santa Teresa
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PAULO JOSÉ RIBEIRO DIAS
Amizade entre duas mulheres
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“Inexplicável Graça”
Esta foto foi tirada durante um culto da Santa Ceia, um momento no qual geralmente se 
evoca a memória do sacrifício que Jesus (filho de Deus) fez pelo mundo. Acredita-se que 
Ele morreu, mas ressuscitou e vive dentro de cada um mesmo sendo pecador; é a isso que 
se chama de “Graça” - o favor imerecido; a prova do amor de Deus para com a Humani-
dade.  

LUDMILA DOS REIS
Inexplicável Graça
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A segunda foto foi tirada num outro 
culto, onde o foco é o amor e o 
cuidado mútuo. Acredita-se que 
“juntos somos mais fortes”, pois 
gera-se uma “identidade una”, cuja 
origem provém do amor de Deus. 
Procura-se através desse culto 
expressar palavras de afirmação, 
ousadia, e coragem com o objec-
tivo de quebrar os paradigmas 
existentes e gerar um crescimento 
interpessoal.

LUDMILA DOS REIS
Mais
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GREGORY ESCANDE 
Members of the Zion Church in Maputo, praying in the beach
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Ritual moçambicano feito para 
clamar aos antepassados 
produtividade e prosperidade 
no seio da família

TIOFELO NATALÍCIO FUMO
Sacrifício
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TÂNIA HRISTOVA
Crenças
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Em Moçambique, como em muitos outros países em diferentes continentes, os “médicos tradicionais” ou 
“curandeiros” desempenham um papel central tanto na prestação de cuidados de saúde e na regulação da 
incerteza e problemas sociais de seus usuários. Bernardo Simango é o chefe dos médicos tradicionais da 
sua aldeia e usa vários frascos, instrumentos e plantas para curar os males de seus pacientes.

MARTHE LE MORE
Curandeiro
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Os fiéis da igreja Zion começam a pisar no ritmo da 
salmodia, enquanto se dirigem lentamente para o círcu-
lo sagrado, o m’pogo, que invoca santos e ancestrais. 
Um golpe místico natural traz um pássaro majestoso ...

A Igreja Cristã Zion será uma das igrejas africanas inde-
pendentes mais rápidas em crescimento,
com quase 7 milhões de membros em toda a África.

MARTHE LE MORE
M’pogo
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JUN LE PECHOUX 
Hora Dourada
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JUN LE PECHOUX 
Concerto Dançando
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JUN LE PECHOUX 
Hora de Rezar
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Todos os dias há um movimento religioso 
tradicional que frequenta constantemente a 
praia em Moçambique para poder praticar 
os seus rituais, para apaziguar os deuses e 
espíritos do mundo à sua volta. Em rituais 
ou mesmo em outras cerimônias relevantes, 
eles usam animais, pois acreditam que as 
almas de seus ancestrais e os espíritos da 
terra devem ser apaziguados e adorados. 
Eles também acreditam que nós (como 
humanos) estamos em pé de igualdade com 
o mundo ao nosso redor, ao invés de sermos 
vistos como superiores ao dominante sobre 
ele; tudo no mundo tem um propósito e 
espírito e, portanto, devemos tratar tudo com 
respeito. A imagem mostra dois irmãos que 
compareceram às cerimônias rituais para 
poderem limpar seus problemas na família.

MÁRIO MACILAU
GOD BLASS MY SON
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MÁRIO MACILAU
Prayers

As práticas religiosas em Moçambique 
envolvem ensinamentos, medicina tradi-
cional, métodos de cura, ritos de pas-
sagem para rapazes e moças, e como se 
comportar em relação aos membros da 
comunidade. Reflete concepções locais 
e ainda diversas de Deus e do cosmos. 
Dentro da mesma comunidade, pode 
haver diferenças na percepção do sobre-
natural. Embora as religiões adotadas 
do cristianismo católico e protestante, o 
islamismo e o judaísmo sejam estatisti-
camente dominantes, a adoção dessas 
religiões estrangeiras não apagou total-
mente as práticas tradicionais moçam-
bicanas. A foto de mulheres idosas que 
está grávida, ela foi em um ritual em 
busca de um futuro melhor de seu novo 
filho para vir com saúde e sorte.
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ALBINO MAHUMANA
A religião não conhece raças
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XAVIER EUSEBIO MANUEL
Até os pequenos Adoram

Nessa fotografia o menino esta orando e adorando a DEUS, 
não se importando com as outras crianças ao redor,isso 
mostra o impacto da religião na vida dos menores em 
Moçambique e da crença da existência de um SER DIVINO 
que pode dialogar connosco através da oração
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VICTOR MANUEL RIBEIRO MARRÃO
Voando Dançando

NYAW, faz parte do ritual Chewa. Teve origem na região central do Malawi, na primei-
ra metade do primeiro milénio DC (depois de Cristo), depois espalhou-se para zona 
este da Zâmbia e para a província Moçambicana de Tete onde foi desenvolvida, para 
assegurar o poder dos Estados Undi sobre as tribos dominadas.
No processo de construção dos estados Undi, os Chewas que acreditavam que as 
modificações da natureza eram provocadas por forças sobrenaturais que podiam ser 
movidas pela acção  organizativa muito forte eram facilmente assimiláveis, mas os 
que tinham uma raiz ligada a funções da vida ou valores ancentrais como o NYAW 
escapavam ao Controlo.
Diz-se que NYAW era visto como uma reacção cultural indirecta dos povos de cultu-
ra Chewa a todas as tentativas de assimilação europeia e africanas, e foi um sério 
obstáculo a envagelização daqueles povos pelos Jesuitas. Com falta de resultados 
positivos na aculturação  dos Chewas os missionários confiscavam as mascavas 
e outros objetos de culto e proibiam batuques e danças perto das missões. Como 
resposta os Chewas aumentavam canticos que ridicularizavam o cristianismo, au-
mentavam a iniciaçãoo na puberdade o que reduz a ida as catequeses e retrocedeu o 
ensino e a envagelização.

Fonte: P.C. Mapengo
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ALBERTINO TELSILVIO MATOLA
We are the better temple of Jesus
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ALBERTINO TELSILVIO MATOLA
We are the better temple of Jesus
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ALBINO MATOLA
Believing is an individual truth 
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ALBINO MATOLA
Believing is an individual truth 
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FREDERICO MADUELA
Be humble to your faith 
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FREDERICO MADUELA
Be humble to your faith
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MARCOS MBOCAZE
O Pregador da cruz

Estamos numa era na qual a maior parte dos 
jovens estão a distanciar-se da palavra de 
Deus, e O pregador da cruz surge para resga-
tar os jovens africanos dos maus vícios e os 
levar para o caminho certo, que é o da palavra 
de Deus, pois diz a Bíblia no evangelho do Mar-
cos capitulo 16, versículo 15á16 diz: E disse-
lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho 
a toda criatura. Quem crer e for batizado será 
salvo; mas quem não crer será condenado. 
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PATRICIA MENDES
Maziones... areia branca, pele negra e o azul do céu
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PATRICIA MENDES
Maziones... areia branca, pele negra e o azul do céu
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MIGUEL BRUNO
Members of the zion the faithfull ambassador
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ALBERTO SALOMÃO NGOMANE
Sem titulo
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ALBERTO SALOMÃO NGOMANE
Sem titulo
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FILIPE AUGUSTO JOÃO NHAMBE JUNIOR
Adoração
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FILIPE AUGUSTO JOÃO NHAMBE JUNIOR
Sacramento de batismo
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HILTON JERÓNIMO JOÃO NHAMBE
Um amanhã melhor

Retrata um morador de rua que apesar das 
suas dificuldades não deixa a sua fé de lado 
fortalece as suas esperanças e forças todos 
dias lendo a bíblia e meditando em orações 
esperando por um amanhã melhor.
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HILTON JERÓNIMO JOÃO NHAMBE
Diferente Religiões uma única crença

Retrata a celebração da vida cristã entre 
varias religiões onde fica a mensagem que 
Deus é único para todos independemente da 
sua religião ou crença.
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INÁCIO VICENTE DE SOUSA PEREIRA
Sem título

Uma seita religiosa de um grupo de rastafaris, agrupam 
se em alguns bairros de Maputo, para em conjunto, cele-
brarem o ritual em homengem ao JAH, o seu Deus.
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JANETE RAMOS

Chegada e organização: “Zito” faz a 
contagem das100 pessoas para a dis-
tribuição das doações: são a estatísti-
ca viva dos que vivem com menos de 
2 USD por dia. As capulanas na cabeça 
são bolsas de transporte para as do-
ações recebidas. 132

I saw you throw your hands in the air 
and say a prayer
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JANETE RAMOS

“Gueva” brinca de “esconde” logo após a 
distribuição de alguns produtos agrícolas. O 
longo caminho, para estas pessoas é, muitas 
vezes, a única opção.
Faz parte dos compromissos básicos dos 
muçulmanos como indivíduos e como pes-
soas contribuir, “ser humilde e não ter arro-
gância. Moderação e equilíbrio são a melhor 
coisa no comportamento de alguém, bem 
como na atitude de alguém em relação aos 
outros. Um muçulmano é uma pessoa digna, 
mas ele ou ela é humilde. Um muçulmano 
não é prepotente, arrogante ou vaidoso.”

For as long as i live
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JANETE RAMOS

Ainda há moral para o tradicional mo-
mento de despedida, com troca de 
algumas palavras de esperança para 
a semana que se avizinha. O neto de 
uma das senhoras ouve atentamente 
os votos trocados e intenções pla-
neadas entre elas e o jovem adulto 
que, claramente, mostra um respeito 
pelos mais velhos e o que estes 
representam para uma sociedade 
equilibrada.

Which way is freedom
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MEERA NALINKUMAR RANCHODDAS
Diwali the festival of lights

Diwali, Deepavali ou Dipavali é o festival 
hindu das luzes. Um dos principais festivais 
religiosos do hinduísmo, Diwali simboliza a 
“vitória espiritual da luz sobre as trevas, bem 
sobre o mal e conhecimento sobre a ignorân-
cia”. A palavra Diwali significa um arranjo ou 
uma fileira de luzes.
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MEERA NALINKUMAR RANCHODDAS
Hindu wedding

A principal testemunha de um casamento hindu 
é a divindade do fogo (ou o fogo sagrado) Agni. 
No hinduísmo, o fogo é considerado um purifi-
cador e um sustentador da vida. Em um ritual 
chamado mangalfera no casamento, a noiva e 
o noivo andam ao redor do fogo quatro vezes 
(cada um símbolo dos quatro ashrams da vida), 
orando e trocando votos de dever, amor, fideli-
dade e respeito. Os votos validam o casamento ; 
nenhuma cerimônia está completa sem eles.
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GLÓRIA SANTOS 
Rendição a Deus
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HORÁCIO TELTON DAVID SIMBINE
Sociedade religiosamente tolerante

Esta foto retrata o respeito que existe na 
sociedade perante a diferentes religiões e 
crenças existentes no nosso meio social, 
sabemos respeitar os hábitos e costumes de 
cada um.
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HORÁCIO TELTON DAVID SIMBINE
Todos oramos por um ser supremo

Esta foto retrata que não importa a religião e 
o costume dessa religião, pois existe sempre 
uma crença num ser supremo que nos deu o 
dom da vida, a que devemos toda reverência 
e adoração.
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HORÁCIO TELTON DAVID SIMBINE
Cristão dividido

Esta foto retrata a vida de um cristão dividido 
pela vida baseada nas leis de Deus escri-
tas na Bíblia e as leis dos homens, a Bíblia 
representa as leis de Deus e a parte do resto 
visível representa o lado humano que tem 
que seguir as leis dos homens.
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EUSÉBIO GUSTAVO TAMELE
Natural 
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EUSÉBIO GUSTAVO TAMELE
Downloading 
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EUSÉBIO GUSTAVO TAMELE
Liberdade
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CARLOS ABERTO UQUEIO
Quando entro em transe falo línguas 
que normalmente desconheço

Essas imagens foram tiradas no âmbito duma report-
agem fotográfica realizada na Província de Maputo,no 
posto administrativo da Matola-rio.Elas retratam a 
história de mulheres jovens que se entregam a um mun-
do oculto chamado medicina tradicional que vulgar-
mente é conhecido como o mundo do curandeirismo, 
que consiste na técnica na qual o praticante — o cu-
randeiro ou curador — afirma ter o poder de curar, quer 
recorrendo a forças misteriosas de que pretensamente 
disporia, quer pela pretendida colaboração regular de 
deuses, espíritos de luz, de mortos, de animais, etc., que 
lhe serviriam ou ele dominaria.                                                         
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NAITA ISSENE
Pilares da fé

Dois Muçulmanos lendo Alcorão pode até 
parecer vantajosa
solidão, todavia este gesto revela o que cha-
mo pilar da Fé que os
conduz a renova.
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NAITA ISSENE
O sufrágio das águas

Está foto do pastor vestido de amarelo, como 
um eleitor vota nesta
senhora para a libertação da maldição terre-
na, elegendo dentre varias almas na solitidão 
das trevas mundanas.
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VALETA ANTÓNIO JOAQUIM
Fé em todas as coisas

A imagem retrata a história de um indivíduo 
que leva e carrega a religião dele para onde 
Ele vai, ilustra um homem cuja a fé, a con-
vicção e as crenças não  limitam se a um 
espaço físico e muito menos as paredes de 
uma sala de orações/Mesquita.
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MORVEN JANE WILLIAMSON 
Beach Worshippers
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XISTO FERNANDO
Homem da Cave
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HÉLDER CONSTANTINO MACHATINE ZANDAMELA                                               
Nossa Senhora 
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HÉLDER CONSTANTINO MACHATINE ZANDAMELA                                               
Zion people  
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Babette Warendorf (World Press Photo)
Christine Cibert (curadora de França)
Jesper Milner Henriksen (Centro de Documentação e Formação Fotográfica - CDFF)
Nii Obodai (fotógrafo de Gana, director do Nuku Photo Festival)
Nuno do Rosário (Prodata, distribuidor oficial da Canon)

JÚRI 
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Albertino Matola
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Albino Mahumana
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Ana Antunes
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Naita Ussene
Nasir Cassimo
Patricia Mendes
Paulo de Almeida
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Glória Santos
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Janete Ramos
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Facebook: @photocontestmozambique2018
Instagram: @photocontestmozambique2018

Email: contact@photocontestmozambique2018.com
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