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RESUMO 

Vestígios encontrados nas civilizações desenvolvidas entre rios, como é o caso do 

Egipto, China e Índia antiga, assim como, nos povos ameríndios Astecas e Maias, 

retratam que a relação do homem, luz e sombras, sempre foi utilizada para solucionar 

assuntos do dia-a-dia, tais como, orientação geográfica, utilização na agropecuária, 

na determinação do tempo por meio de relógio solar, traçado de calendários anuais 

na base do ciclo de sombra, etc. A observação de sombras como fenómenos 

resultantes da declinação solar ao longo do movimento de rotação e translação da 

terra, tem sido, a sua observação aproveitada, como potencial factor para promover a 

demanda do turismo cultural. A observação orientada das sombras, tem atraído 

milhares de turistas em Machu Picchu por exemplo, onde contemplam fenómenos 

físicos resultantes do efeito de sombras através do obelisco e procuram compreender 

os significados e significâncias distintas de comunicação orientação, cosmologias e 

topofilia relacionadas com as sombras. Este artigo apresenta uma manifestação 

cultural denominada Festival das Sombras que representa um momento de interacção 

social e de difusão cultural, atraindo turistas nacionais e estrangeiros, com 

acompanhamento da mídia. O evento acontece durante o solstício de verão, tendo 

como lugar a linha imaginária do trópico de Capricórnio no povoado de Haqui na 

província de Inhambane em Moçambique. O festival serve para comemorar a chegada 

do sol no seu movimento aparente ao local, visualizado pela sobreposição de sombras 

dos objectos e das coisas. A pesquisa foi baseada na revisão bibliográfica conjugada 

com as entrevistas feitas aos moradores, participantes, organizadores, estruturas 

políticas e registos de observações realizadas durante a primeira edição que 

aconteceu em dezembro de 2019. O estudo procurou analisar os impactos do evento 

tendo em conta seu carácter cultural na promoção do turismo e da ciência, assim 

como, o papel dos produtos típicos do povoado de Haqui, para atracão turística. Os 

resultados do estudo apontam que este evento, se constitui como sendo uma das 

ferramentas didácticas pedagógicas que contribui para ensinar os conceitos 

relacionados com o Trópico de Capricórnio e seus fenómenos nas populações locais 

e aos turistas, divulgando os costumes dos povos a etnia Ba Tshua aos turistas que 

afluem ao local. 
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Palavras chave: Trópico de Capricórnio; Festival; Sombras; Turismo em Haqui 

Moçambique. 

 

INTRODUÇÃO 

Para Tuan (1980) as sombras são fenômenos culturalmente representativos do 

espaço geográfico, que permitem a construção de saberes que configuram o espaço 

vivido, mental e concebido, representando assuntos culturais, econômicos e políticos 

do cotidiano. As sombras fazem parte da “[...] astrologia de posição [...] (RODRIGUES 

et al., 2010, p. 24)” usadas para orientação geográfica indicando os pontos cardeais 

e servem para a medição de tempo. Além do mais, constituem a prova da [...] 

manifestação divina e são imortais, servindo de ligação dos homens com Deus [...] 

guardando a essência humana [...] (SANTO AGOSTINHO, 354-430; SÃO TOMAS DE 

AQUINO, 1979). Constituindo as sombras as representações projetadas dos vegetais, 

dos animais, seres humanos e de todas as coisas e objetos, portanto a alma dessas 

coisas que as projeta. 

Analisar o festival das sombras, exige uma perspectiva da memória coletiva como 

fenômeno mnemônico reforçado por aspectos dialéticos conflituosos no anterior das 

experiências cotidianas. Por isso, elegemos o povoado de Haqui (Moçambique) 

habitado por populações da etnia Ba Tshua, detentoras de cosmologia especifica que 

permite-lhes analisar representações estruturais de organização social, com formas 

especificas de pensar e agir a partir das sombras. Essa particularidade dos povos 

locais tem sido um grande atrativo que motiva a maioria de turistas procurar viajar a 

partir de vários pontos do país e do estrangeiro para matar sua curiosidade neste 

festival. 

O povoado de Haqui está localizado na província de Inhambane, distrito de Massinga 

em Moçambique. Ao sul delimita-se pelo povoado de Licunha, ao Norte por Malova, a 

Leste pelo povoado de Chissindane e Oeste por Cangela, numa área de 

aproximadamente quarenta quilómetros quadrados (40 km²) de extensão territorial. A 

sede do povoado está situada na coordenada, vinte três graus, vinte seis minutos, 

vinte dois segundos (23º26’22”S) Sul e trinta e cinco graus, cinquenta e dois minutos, 

vinte e dois virgula dois segundos (35º52’22,2” E) Leste. No seu movimento aparente, 
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o sol retorna ao norte quando atinge sua mobilidade máxima ao sul sobre a linha 

imaginária do Trópico de Capricórnio (T.CAP), no instante que está incidindo seus 

raios numa declinação de quarenta e seis graus e cinquenta e quatro minutos (46º54’) 

sobre o povoado de Haqui e outros lugares do mundo situados no mesmo paralelo 

(Mapa 1). 

 

A localização invulgar e estratégica do povoado de Haqui num lugar atravessado pela 

linha imaginária do Trópico de Capricórnio, impacta no quotidiano das populações sob 

forma de solstícios1 e equinócios. Esses fenómenos astronómicos são visualizados 

por meio da sobreposição das sombras de objectos, das pessoas e das coisas. Os 

solstícios e equinócios, são festejados quatro vezes ao longo de ano, tendo como 

                                                           
1 Corresponde ao momento em que o Sol, durante seu movimento aparente na esfera celeste atinge a 
maior declinação latitude, medida a partir da linha do equador. Os solstícios ocorrem duas vezes por ano: em 
Junho e dezembro. O dia e hora exactos variam de um ano para outro. Quando ocorre no verão significa que a 
duração do dia  é a mais longa do ano. Analogamente, quando ocorre no inverno, significa que a duração da 
noite é a mais longa do ano. 
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atracão turística o momento de observação da sobreposição de sombras. Por causa 

dessa particularidade geográfica, a Universidade Save (UniSave) Extensão de 

Massinga, em consonância com as populações do povoado e o governo local, 

desenhou um projecto que procura dinamizar o desenvolvimento local por meio do 

turismo de aproveitamento das potencialidades da linha de T.CAP. 

Ao desenhar um projecto em consonância com as populações do povoado e o governo 

local, a UniSave desejava cumprir com a sua missão e visão como instituição 

comprometida com o desenvolvimento das comunidades. Para Libâneo (1999) e 

Ferreira (2013), as universidades devem ser diferentes de uma escola primária e 

secundária que são mais focadas ao Processo de Ensino-Aprendizagem (PEA). As 

instituições do ensino superior devem ser entendidas como um processo formativo 

integrado, valorizando não apenas a componente intelectual, mas também as 

vertentes sociais, morais e culturais. As instituições superiores têm o papel de produzir 

conhecimentos por meio da pesquisa, operacionalizada sob forma de inovação 

científica e tecnológica e aplicar para o desenvolvimento das comunidades. 

Ao falar da pesquisa e sua aplicação no desenvolvimento de turismo cultural 

comunitário, destaca-se o trabalho de Sitoie (2018), que constatou no seu estudo, que 

apesar de no mês de Março registar-se o equinócio denominado das águas, 

caracterizado por apresentar índices pluviómetros elevados acompanhados por 

eventos calamitosos, verifica-se na vila municipal de Massinga, um movimento 

constituído pelos agentes de saúde e pesquisadores, que procuram aproveitar o 

momento da declinação máxima solar, para dinamizar turismo, por meio de 

organização de feiras de saúde e actividades recreativas. 

Os eventos calamitosos desta época são os ciclones e cheias que acontem em vários 

lugares de Moçambique. Esses eventos acontecem no mesmo instante em que o sol 

atinge a declinação máxima sob a região de São Tomé e Príncipe, Gabão, Congo, 

República Democrática do Congo, Quénia, Somália e Uganda. Nessa época, o sol 

está sob a linha de equador e inicia a época de frio no povoado de Haqui no distrito 

de Massinga e Moçambique em geral, aparecendo os inimigos das sombras.  

“[…] os inimigos das sombras são aquelas pessoas que quando as noites e as 

madrugadas apresentam temperaturas baixas/frias, que provocam contracção 
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sanguínea e dificuldades da chegada do sangue na região das mãos e das pernas, 

não tomam banho, ficam ou dormem à volta da fogueira/lareira, apresentando timbali2, 

colectam matamane3, caçam ratazanas, entre outras espécies comestíveis da 

época[…]” (informação verbal)4. 

Em Junho, acontece o solstício de inverno na época em que as temperaturas baixas 

atingem o pico e aumentam os casos de doenças geográficas causadas pelo maior 

afastamento solar e baixa insolação. As temperaturas baixas não representam os 

únicos elementos atmosféricos que condicionam para bom ambiente que acaba sendo 

aproveitado para afluência de pessoas que participam de feiras de saúde e 

actividades de recreação, mas também a humidade, é outro elemento que quando 

associada às características físicas, biológicas, psicológicas e culturais, particulares 

de cada indivíduo, pode agravar e auxiliar no desencadeamento de doenças e 

enfermidades cardiovasculares (MURARA, 2009 - 2012; FREITAS et al. 2013) e 

respiratórias (SOUZA, 2008; ARAÚJO, 2014). Apesar das feiras organizadas entre 

outras actividades de manutenção corporal, nesta época, verifica-se a baixa da 

demanda turística no distrito associada a redução da humidade relativa e aumento da 

poluição do ar. Aliado a baixa temperatura e insolação, verifica-se uma maior 

tendência de permanência das pessoas em ambientes fechados, o que acaba 

favorecendo a transmissão de doenças. Quer dizer, a circulação de vírus e bactérias 

é bem facilitado no inverno já que a temperatura fica mais baixa, o ar fica mais seco e 

há uma maior tendência das pessoas ficar em ambientes fechados.  

De acordo com Cidadania (2008), as doenças comuns do inverno são febres e gripes, 

rinite alérgica, asma, meningite, sinusite e pneumonia. Inclusive, registam-se elevados 

índices de suicídios, associados a pouca exposição a insolação em ambientes a céu 

aberto e por motivos da baixa participação de pessoas em eventos sociais. A 

população que mais sofre com estas doenças são as crianças e os idosos, por serem 

                                                           
2Na língua chitshua, refere-se as pernas com manchas brancas e estrias resultantes do processo de 
aquecimento do corpo no tempo de frio, como forma de tornar o organismo mais confortável e diminuir gastos 
de energia.  
3Larvas de árvores ricas em proteínas, fazem parte da dieta alimentar entre diversas etnias de Moçambique 
com destaque aos povos de etnia batshuas do povoado de Haqui. 
4Sujeito social G.B.M. povoado de Haqui 
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as pessoas que ficam mais em casa e por terem o sistema imunológico mais 

fragilizado.  

Existe carências de bibliografia em Massinga direccionada às doenças respiratórias e 

suicídios verso os momentos da mobilidade solar, as estacões de ano e a quantidades 

de pessoas que sofrem dessas doenças em época de declinação solar. Estudos deste 

tipo são importantes que sejam realizados porque poderão potenciar acções de 

planeamentos de medidas de cura de doenças, tendo em conta os ambientes 

geográficos, as actividades a ser executadas e os alimentos a ser oferecidos em cada 

estacão de ano no distrito. Contrariamente de Massinga, nos grandes centros urbanos 

do país existe planeamentos direccionados aos tipos de vestuários e hábitos 

alimentares recomendados a partir das condições atmosféricas de verão e inverno por 

exemplo. Essas acções se fossem aplicadas para exploração das potencialidades da 

passagem do Trópico de Capricórnio pela região de Haqui podiam contribuir para o 

traçado de programas de desenvolvimento do turismo local. 

No que tange a aplicação de acções de incentivo ao desenvolvimento do turismo local, 

a Universidade Save Extensão de Massinga (UniSave) iniciou recentemente a 

organização e realização de actividades de manutenção corporal com destaque a 

légua do equinócio das águas que é realizada durante o mês de Março e a légua do 

solstício de inverno em Junho, cujo lema é chegada e saída das sombras intensas 

num inverno com saúde. As actividades de manutenção corporal são realizadas na 

vila municipal de Massinga, que fica situada cerca de oito (8km), do local onde 

acontece o festival de sombras no povoado de Haqui. As populações do povoado são 

mobilizadas a participar da prestação de serviços de venda de alimentos, objectos de 

artesanato, assim como para fazer parte das actividades desportivas.  

Em Setembro acontece o equinócio das secas, na época em que as comunidades 

mais para o interior do povoado de Haqui registam baixos índices pluviómetros, 

afectando a agricultura familiar, que recorre a produção por baixo de sombras de 

árvores. Dentre os cultivares sobre as sombras de árvores, destaca-se a alface, 

tomate, cebola, pimento, gengibre, couve, etc., isso acontece nos lugares sem acesso 

as baixas de rios, com terras pretas ricas em húmus conhecidas como “machongos 

ou solos hidromórficos”(Atunes, 1959). Na semana do equinócio de verão é realizado 
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o festival de música ligeira moçambicana na praia de Morrungulo no distrito de 

Massinga, afluindo turistas nacionais e estrangeiros. 

Em Dezembro acontece o solstício de verão que não era popularmente divulgado, 

apesar de que já a muitos anos as populações locais realizavam particularmente no 

seio de suas famílias um ritual ligado à sobreposição de sombras, sob forma de 

cerimónia das premissas de frutos. Oficialmente o festival das sombras só veio 

acontecer e ser bem divulgado como festa popular pela primeira vez no mês de 

dezembro de 2019, sob iniciativa do pesquisador Carlitos Luís Sitoie que desenhou e 

propôs o projecto à UniSave Extensão da Massinga, ao Governo distrital da Massinga 

e provincial de Inhambane para realização do Festival das sombras sob a linha 

imaginaria do Trópico de Capricórnio como forma de socializar suas pesquisas sobre 

esta temática, procurando dinamizar o turismo cultural e cientifico. O turismo é 

científico porque o festival reserva um momento para debater conceitos, os efeitos da 

passagem da linha imaginária do Capricórnio pelo povoado de Haqui, além de que 

apresenta acções ligadas a observação orientada das sombras e o baptismo de 

profissionais que trabalham com conteúdos relacionados aos trópicos. 

A transformação do ritual familiar de comemoração da sobreposição de sombras, para 

um evento de dimensão nacional e internacional por meio da realização de um festival, 

tinha como objectivo atiçar a curiosidade das pessoas em geral e dos turistas em 

particular, por meio da divulgação da importância que as sombras possuem no 

calendário anual baseado nos ciclos naturais para a sobrevivência da população local. 

A população de Haqui, domina e usa o “calendário de ciclos naturais por meio de 

sombras” (Sitoie, 2018). Esse calendário serve de marco para determinar o momento 

de inicio e final de ano. Quer dizer, quando as sombras se sobrepõem sobre o 

povoado, no momento do solstício de verão, marcam o ciclo completo do movimento 

aparente solar. A sobreposição das sombras aos objectos que as projecta marca a 

abertura de um novo ciclo de actividades agrícola, pesqueira, caça, artesanato, 

etc.[…] nessa fase as populações daqui sempre realizaram uma festa por meio de 
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kuplha5 nas suas casas, para comemorar afartura de mamanga6, macadju7, ukulho8, 

tikuri ta xilungo entre outras frutas[…]”9 (informação verbal). 

O artigo buscou analisar a contribuição do festival de sombras para a divulgação das 

potencialidades turísticas através da linha imaginárias do Trópico de Capricórnio no 

povoado de Haqui, assim como, o papel dessa linha na promoção do turismo que vai 

contribuir no desenvolvimento local. Isto significa que procurou analisar o carácter 

científico, cultural, a demanda turística, as actividades de venda de produtos típicos 

do povoado de Haqui e as condições do espaço geográfico ou ambiente local donde 

decorreu o festival. 

O pressuposto para o estudo do festival baseado na sobreposição de sombras partiu 

da ideia de que o movimento aparente solar provoca alteração do sentido e posição 

das sombras ao longo do dia e de ano, influindo no real e no imaginário/cosmologia 

dos povos, que desenvolvem estratégias cultural, reorganizando estruturas sociais, 

econômicas e políticas. Buscando interpretações dos aspectos e fatos socioculturais 

que correspondem às inter-relações de saberes, a partir da interpretação da 

mobilidade de sombras 

 

1. PRECEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A abordagem teórica utilizada foi baseada na acção comunicativa de Habermas 

(1996), conjugada com o sistema de significados deJunod (1996) e Bá (2010). Na 

base desta abordagem, buscou-se analisar as formas especificas de como os sujeitos 

sociais presenciaram e significaram o festival que representa um incentivo ao turismo 

local e a maneira de viver das populações de Haqui. Para operacionalização da 

pesquisa, foram consultadas as referências bibliográficas que versam sobreas 

sombras, os trópicos e festivais culturais. O trabalho de campo iniciou por meio da 

selecção de sujeitos a ser entrevistados acerca da acção simbólica da linha de trópico 

                                                           
5Cerimónia ou culto tradicional moçambicano que interliga os homens vivos, à ancestralidade, que mesmo 
mortos, continuam exercendo poder e influencia sobre o quotidiano dos seus parentes e da sociedade local. 
6 Fruto de Mangifera indica na linguaxitswa 
7Frutos de anacardiumoccidentale na língua xitswa 
8Frutos de Trichiliaemeticem língua xitswa 
9Sujeito social H.C.S, 49 anos de idade (povoado de Haqui) 
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de capricórnio sob forma de festival das sombras e sua contribuiçao para alavancar o 

turismo cultural comunitario. 

A forma de organização dos sujeitos sociais, foi baseado no contacto individual, 

convidando as pessoas para um lugar reservado, onde cada entrevistado dava suas 

impressões acerca do evento. Foram acompanhados depoimentos de indivíduos de 

faixa etária jovem, adulta e velhos, por considerar-se, que esse grupo encontra-se no 

estágios de percepção projetiva e idade ideal para reflexão sobre a temática, já que 

debater sobre o turismo e as sombras exigem também uma capacidade de abstração 

para trazer o que está subjacente no imaginário. 

Os sujeitos sociais foram agrupados em 4 categorias distintas: 

a) Pessoal da organização do evento (POE), constituído por pesquisadores, 

docentes técnicos e discentes da UniSave. 

b) Parceiros/apoio (PAPO), representados pelos técnicos da Direcção 

Provincial de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional 

de Inhambane, Direcção Provincial de Cultura e Turismo de Inhambane, 

Serviços distritais de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 

Profissional de Massinga, técnicos da Electricidade de Moçambique, da 

Saúde e da polícia do distrito de Massinga. 

c) População de Haqui (POHA), fazem parte deste grupo os moradores do 

povoado de Haqui incluindo os líderes comunitários e os curandeiros. 

d) Turistas (TUR), representado pelas pessoas que afluíram o evento vindo de 

diversos lugares. 

Na organização do festival estiveram envolvidas as seguintes pessoas, (quadro 

1). 
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Quadro 1. Pessoal da Organização do evento 

Nome Função no governo Papel no festival 

Carlitos Luís Sitoie Coordenador  Articular as equipe de 

trabalho 

HipolitoSengulane Director da Extensão da UniSave em 

Massinga 

Deferir 

documentação sobre 

o evento 

Orlando Nhamunze UniSave Extensão da Massinga Propaganda do 

evento 

Ana Maria 

Constantino 

Direcção Provincial de Ciência e 

Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 

Profissional de Inhambane 

Coordenar 

actividades ligadas a 

ciência e tecnologia 

Suzaria C. do 

Amaral 

Direcção Provincial de Cultura e 

Turismo de Inhambane 

Coordenar 

actividades 

relacionadas com a 

cultura e turismo 

Afonso T. 

Munguambe 

UniSave Extensão da Massinga Contratação de 

músicos locais 

Armando V. Laita UniSave Extensão da Massinga Responsável pelos 

transportes 

Anónica Alfredo UniSave Extensão da Massinga Finanças  

Genoveva M. Jorge UniSave Extensão da Massinga Som  

Leonel A. Fidalgo Organização de Grandes eventos na 

Massinga 

Mc do festival 

Fonte: Sitoie (2020) 

O conteúdo de entrevista configurava à volta do grau de organização, financiamento, 

desenvolvimento local/turismo, significação do festival tendo em conta a universidade 

e os costumes do povoado de Haqui, incluindo o papel dos mortos/ancestrais nas 

festividades. 

Fora das entrevistas, a observação foi outra técnica de pesquisa qualitativa utilizada, 

que segundo (Monett et. All (2011), consiste em observar as pessoas no seu ambiente 

natural, nessa situação o pesquisador faz parte do ambiente estudado. Foram 
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fotografadas, e filmadas as cerimónias de kuphalha, os sacrifícios de animais 

(galinhas, cabritos e porco), as danças, a sobreposição de sombras, as vendas e 

discursos. Sobre a forma como foram organizadas as actividades observadas pode 

vero quadro1. 

Quadro 1. Observações das realizadas no âmbito do festival das sombras 

Data Horário Actividade desenvolvida Público 

presente 

Comentários  

21/12/19 15:30 Cerimónia de Kuphalha 1.200 

Pessoas 

Dirigida por 

líder 

comunitário 

de 1º escalão 

coadjuvado 

por três 

tilholeiros 

19:30/21:30 Palestra, debates à volta da 

fogueira 

1.500  Faltou música 

acústica 

22:30/23:59 Apresentação da música 

ligeira moçambicana e dança 

tradicional 

2.000  Teve poucos 

músicos 

22/12/19 00/04:19 Música de diversos cantores. 

Fogo-de-artifício da chegada 

do Sol 

2.000  Foram cinco 

minutos de 

fogo-de-

artifício 

7:30/11:30 Intervenção de pesquisador 

principal, do Director da 

Extensão de Massinga, do 

Magnifico Reitor da UniSave, 

do administrador do Distrito da 

Massinga 

800  Secretário 

Permanente 

em 

representação 

de Sua 

Excelência 

Governador 

da Província 

de Inhambane 
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11:45/13:45 Observação orientada da 

sobreposição das sombras. 

Sessão de fotografias e 

telefonemas aos amigos e 

familiares para acompanhar o 

fenómeno em suas casas 

800  Ocorreu sob 

orientação do 

pesquisador 

principal 

14:00/16:30 Música do Dj, exposição, 

vendas e compras de diversos 

nas bancas 

500  Membros do 

governo, 

turistas e 

locais 

17:00 Encerramento das actividades 500  Magnifico 

Reitor da 

UniSave 

Fonte: Sitoie (2020) 

As notas de campo foram registadas antes, durante e após campo, também fez-se o 

manuscrito numa caderneta de campo e gravações de áudios no celular. Para a 

confiabilidade dos dados colectados foram aplicadas três técnicas de 

acompanhamento recomendadas por Noda (2012), a saber:  

a) Matriz logica do estudo de caso; 

b) O banco de dados e; 

c) Validação dos dados com sujeitos pós–encadeamento e saturação das 

informações. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira edição do evento decorreu no dia 21 e 22 de dezembro de 2019, 

correspondente a 2 dias de actividades. O local da realização do evento foi o Povoado 

de Haqui ao longo da Estrada Nacional Número um (EN1) no distrito de Massinga, 

Província de Inhambane. Haqui é uma zona rural, habitada por populações de etnia 

BaTshua, que converteram o ambiente natural em paisagem humanizada, constituída 
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por coqueiros10, mangueiras11, cajueiros12, mafureiras13, massaleiras14 entre outras 

culturas. 

À medida que se desloca do povoado de Haqui ao Leste, encontra-se uma costa 

extensa de praias, com águas cristalinas, recifes de corais, dunas, mangais e 

biodiversidade marinha e terrestre.  

”[…] essas potencialidades favorecem a prática de actividades extractivas 

da fauna e flora pelas comunidades locais, além de constituírem potenciais 

lugares de demanda turística e lazer, devido ao património cultural e 

geológico útil para a geoconservação e o geoturismo, isto é, a área 

geográfica onde se realiza o festival apresenta uma sociodiversidade 

baseada na agricultura familiar, artesanato, gastronomia típica, canto e 

dança entre outras particularidades geosociais agregadas à passagem da 

linha imaginária e que dinamizam o turismo doméstico numa proporção 

ainda tímida […] (informação verbal)15.  

Neste âmbito, o festival foi desenhado para promover e divulgar a demanda do turismo 

científico e cultural com destaque para a componente de leitura e interpretação dos 

impactos da passagem da linha de trópico de Capricórnio em Moçambique, dada a 

sua importância no povoado, no distrito e na província de Inhambane.  

Dada a sua importância, o festival teve como parceiros o Governo distrital de Massinga 

e provincial de Inhambane com destaque as instituições responsáveis pela área de 

Ciência e tecnologia, Turismo e Cultura, Electricidade de Moçambique, Saúde, que 

tiveram muita contribuição na organização do evento. Colaborou com bebida a 

empresa Cervejas de Moçambique; com água e refrescos a Pensão Clássica de 

Massinga; e com água a Direcção Provincial de Cultura e Turismo de Inhambane. 

Não se teve patrocínio de empreendedores da vila e do distrito, o que dificultou a 

abertura de um cadastro que permitisse direccionamento e controle de 

                                                           
10Cocos nucifera- nome científico 
11Mangifera indica- nome científico 
12Anacardiumoccidentale– nome científico 
13Trichiliaemetic- nome científico 
14Strychnosspinose- nome científico 
15 Sujeito A.A.M. 41 anos de idade (POE) 
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turistas/visitantes nos alojamentos, assim como nos locais de compra de alimentação. 

Carecendo desta forma, registos das adesões nas categorias de alojamento e 

quantidades de vendas nas lojas, restaurantes e bancas de Haqui, da vila de Massinga 

e nas instâncias turísticas das praias do distrito de Massinga e Morrumbene. O evento 

contou apenas com o financiamento da Universidade Save Extensão de Massinga. 

Nos 2 dias do evento, decorreram vendas diversas, exposição científica, cerimónia de 

kuphalha, palestra, debate, para além da actuação de grupos de música tradicional e 

ligeira moçambicana apresentada por artistas do distrito, fogo-de-artifício 

simbolizando a chegada do sol no povoado de Haqui, discursos e intervenções de 

entidades académica e do Governo distrital de Massinga e provincial de Inhambane, 

baptismo de profissionais que trabalham com paralelos geográficos e observação 

orientada da sobreposição das sombras. De salientar que os moradores de Haqui 

puderam experimentar as emoções de um turismo de massas no seu povoado, onde 

tiveram oportunidade de expor e vender produtos diversos. 

Para além de expor e vender produtos diversos, foi realizada a cerimónia de kuphalha. 

Esta cerimónia representa um dos rituais mais importantes na tradição moçambicana 

que legitima o poder sagrado dos Lideres Tradicionais, na medida que estas figuras 

interligam Homens vivos aos ancestrais. Emprestando as palavras de Max weba 

(1864-1920) pode afirmar-se que o poder de realização da cerimónia de Kuphalhaem 

Moçambique é reservado aos líderes consanguíneos16, aquele que não são eleitos 

mas sim nascem líderes no seu clã, podendo terminar sua governação por meio da 

morte, sendo sucedidos por seu filho, irmão ou parente consanguíneo. O líder 

tradicional exerce seu poder baseado nos costumes e tradições culturais, com 

autoridade que descore por meio de mitos, costumes, hábitos e tradições que passam 

de geração em geração. 

A cerimónia de Kupalha é um ritual tradicional de evocação dos espíritos dos 

antepassados, para dar bênçãos aos destinos e na vida em geral dos vivos. Para 

realizar-se a festa ao longo da Estrada Nacional numero um (EN1),era preciso pedir 

aos defuntos protecção contra acidentes de viação, contra mordidas de cobras e 

                                                           
16De acordo com o PEDD (2008-2012), é aquele que ascende ao poder através de laços de hereditariedade ou 
consanguinidade, é reconhecido pelos moradores como autoridade, exercendo maior influência na tomada de 
decisões para o dia-a-dia do povoado. 
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picadas de escorpiões, além de que era preciso proteger os participantes do festival 

de brigas tais como esfaqueamentos, tiroteios, lutas, entre outros males. 

A cerimónia de Kupalha foi orientada pelo Justino Venâncio Haqui, dando arranque à 

1ª edição Festival Trópico de Capricórnio em Moçambique. Este ritual acontece em 

Moçambique em realizações de vulto, onde as populações de uma comunidade fazem 

preces pedindo aos ancestrais que uma actividade decorra sem sobressaltos. Na 

cerimónia que deu inicio ao festival utilizou-se cereais, tabaco, aguardente, vinho, uma 

cabra e um galo. O líder este coadjuvado por três tilholeiros17 nomeadamente: Ricardo 

Foliche Bila, Lourenço Macassa Novele e Rui da Elisa Vilanculo, que transmitiam ao 

líder tradicional os anseios, desejos, decisões e as orientações dos defuntos para que 

o festival decorresse sem sobressaltos e da melhor forma. O diálogo com a 

ancestralidade por meio de tilholo18 chegou a durar cerca de 30 min, só depois disso 

seguiu-se o sacrifício de animais e todo o ritual de purificação do festival, evocando 

Xikokotuane para que derramasse bênçãos aos participantes do festival.  

O líder estava trajado de roupas tradicionais típicas da sua etnia que relembram a 

ancestralidade do povoado. Os homens estavam de concorras, outros sentados em 

troncos de árvore seca, as mulheres sentadas no chão e na esteira de pernas 

cruzadas. Foram orientados a descalçar, tirar sapatos. Salientar que os tilholeiros são 

espécies de profetas dotados de percepção extra-sensorial, aqueles que adivinham 

os destinos do seu povo. Na língua xitswa são conhecidos como Va tilholo ou Va 

kuhlahluva. São eles que auxiliaram o curandeiro Justino Venâncio Haqui no 

diagnóstico ambiental do lugar, prevendo riscos e possíveis formas de prevenção de 

perigos. Com o auxílio dos tilholo, faziam perguntas para compreender o grau de 

vulnerabilidade aos riscos e possíveis formas de mitigação. Os moradores creditam 

que o festival decorreu sem acidentes graças a contribuição destas figuras/sujeitos 

sociais. 

 

                                                           
17São espécies de profetas dotados de percepção extra-sensorial, aqueles que adivinham os destinos do seu povo. 

Na língua xitswa são conhecidos como Va tilholo ou Va kuhlahluva. São eles que auxiliaram o curandeiro Justino 

Venâncio Haqui no diagnóstico ambiental do lugar, prevendo riscos e possíveis formas de prevenção de perigos.  

 
18Ossos diversos usados pelos curandeiros para adivinhar, prever e propor soluções sobre exposição aos riscos, 
perigos, e propor soluções sobre diversos assuntos da vida. 
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3. PALESTRA E DEBATES À VOLTA DA FOGUEIRA 

A palestra foi proferida pelo pesquisador e coordenador do evento Professor Doutor 

Carlitos Luís Sitoie que apresentou em linhas gerais os pressupostos da pesquisa, o 

itinerário das actividades desenvolvidas para que fosse escolhido aquele lugar para 

fixação de marcos que indicam a passagem da linha imaginária em Moçambique. 

Falou de interesses políticos no passado envolvendo o governo distrital de 

Morrumbene e de Massinga que motivaram a disputa da fixação dos marcos. Referiu-

se da importância particular de Inhambane e em particular do povoado de Haqui para 

atractivos turísticos e da possibilidade de instalação de centro de interpretação ou 

observatório do trópico de Capricórnio envolvendo o calendário anual produzido na 

base do ciclo natural das sombras de objectos e coisas ao longo de ano. Esse 

calendário estaria baseado na operacionalização de actividades do quotidiano dos 

moradores do povoado. Para isso pediu a intervenção dos moradores para explicar 

melhor como isso funcionava em consonância com os meses de calendário 

gregoriano produzido na língua chitshua. 

Em seguida debateu-se as formas de potenciar investimentos para promoção de 

turismo na região incluindo a praia de Chibanhane. A sugestão de abertura de uma 

estrada para dar acesso ao mar e baptizar a praia com o nome de praia Trópico de 

Capricórnio. 

 

4. ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

Estiveram presentes sete artistas locais da música ligeira moçambicana e três grupos 

de dança tradicional, a seguir apresentam-se os nomes: 

Na música ligeira moçambicana esteve a Flora Gomes, Jovem Mila, Bernardo Ricardo 

Sincuresa, Delfina Mabalane, Catarina Bernardo, Florida Alberto Mahesse e Miguel 

Xavier Cumbe. Já os representantes dos grupos da dança tradicional são: Alberto 

Samuel, Chaná Ires Machona e Rione Ernesto Mazive. 

Fora da música e da dança, houve fogo-de-artifício simbolizando a chegada do Sol no 

povoado de Haqui. Assim, cerca das 4 horas e 19 minutos foi accionado o fogo-de-

artifício conhecido ou denominado pelos moradores por“ paixão”. Esta actividade 
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durou cerca de cinco minutos e tinha como objectivo despertar consciência dos 

participantes ao evento do momento simbólico em que o sol no seu movimento 

aparente estaria a realizar a sua declinação máxima, isto é, no instante em que a terra 

no seu movimento de traslação coloca o sol numa posição mais próxima do povoado 

de Haqui. Este momento considera-se como da chegada solar na região. A chegada 

simbólica solar no povoado foi um dos mais emocionantes momentos de acordo com 

os participantes, porque fez lembrar a hora da virada de ano, “[…] deu para perder 

todo o cansaço da noite, até a bebida desapareceu, todos dançaram a musica do Dj, 

nos momentos de pausa para trocar as cartilhas de explosivos de artifício, íamos 

dançando musicas afro ao som do Dj, […]”(informaçãoverbal)19.  

 

5. INTERVENÇÕES E DISCURSOS DE INDIVIDUALIDADES E O 

INCENTIVO AO TURISMO 

O pesquisador principal abriu o evento explicando a importância de observar-se os 

fenómenos resultantes da passagem da linha daquele lugar e seus impactos para o 

turismo de massas na comunidade. O Director ressaltou o papel da Extensão de 

Massinga no desenvolvimento local, já o Magnifico Reitor da UniSave frisou a 

necessidade da Universidade na operacionalização dos Programas Estratégicos do 

Governo, por meio do ensino, pesquisa e extensão universitária. O Governo distrital e 

Provincial, discursaram em volta de potenciar o povoado de Haqui como rota turística 

provincial e pólo de desenvolvimento através de promoção de atractivos turísticos 

locais. 

 

6. BAPTISMO DE PROFISSIONAIS 

Como forma de promover turismo elegeu-se o lugar do Trópico como de ritual 

simbólica para os profissionais que trabalham com paralelos e meridianos, tais como 

geógrafos, marinheiros, pilotos, agrónomos, geólogos, entre outros. A ideia é 

incentivar estes profissionais de país inteiro a visitar o lugar pelo menos uma vez na 

                                                           
19 U.C.S. 29 anos de idade (LICO) 
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vida. Fica marcado que um profissional que nunca passou por lá é como se lhe 

faltasse algo, principalmente quando não foi baptizado sobre a linha imaginária. Nesse 

âmbito, foram baptizados os primeiros 47,sendo o primeiro profissional a ser baptizado 

sobre a linha imaginária o trópico de Capricórnio em Moçambique, o Prof. Doutor 

Carlitos luís Sitoie. 

 

7. PARTICIPANTES E IMPACTOS DO FESTIVAL 

A primeira edição do Festival trópica de Capricórnio em Moçambique foi histórica, 

compareceram ao evento cerca de 2.000 pessoas estimadas, o primeiro evento de 

carácter científico, técnico, cultural e turístico no país e na região Austral, que 

aconteceu entre os dias 21 e 22 de dezembro de 2019 no povoado de Haqui, 

distrito de Massinga na província de Inhambane em Moçambique. Num encontro 

raro entre académicos, o governo distrital de Massinga, o governo provincial de 

Inhambane, os moradores do povoado de Haqui, Turistas de diversos pontos do 

país e do mundo. Neste evento a UniSave se consolidou como uma instituição 

fundamental para operacionalização das metas e planos estratégicos do governo 

por meio de Ensino, Pesquisa e Extensão. Dos estimados configuram turistas 

provenientes de Maputo Gaza e Inhambane, inclusive estiveram presentes 

visitantes vindos de África do sul e Zimbabwe.  

Quanto ao papel da mídia destacam-se 6 entrevistas, sendo 1 na Televisão de 

Moçambique, 2 na Soico Televisão, 2 na Rádio Moçambique e 1 na Rádio 

Kussinga. Teve-se conhecimento de 1 notícia alusiva ao Festival, emitida em canal 

online do jornal Noticia. Não investiu-se na publicidade via facebook esperando 

que na segunda edição seja feita propaganda via este meio de comunicação 

social. Foram colocados questionamentos aos moradores do povoado que 

responderam que o impacto económico do Festival compensou, pois conseguiram 

esgotar os stocks dos produtos que tinham preparado para vender. De realçar que 

não deu para estimar em termos de receitas o valor conseguido devido a falta de 

registos dos vendedores nesta edição. 
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O balanço financeiro registou custo de 517.500 Mzn, dos quais 386.000 de 

meticais suportaram os serviços de ornamentação, 114.000 Mzn, as despesas de 

alimentação, 12.000 Mzn, pagamento de músicos e 5.500 Mzn, para cerimónia de 

kuphalha. 

 

8. AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Para a POE, o festival superou as expectativas pelo número dos participantes, pela 

entrega dos moradores na preparação e vendas de seus produtos. Na opinião deste 

grupo, o festival decorreu de forma positiva, tendo em conta que superou todos 

obstáculos para tornar-se num sucesso.  

“[…] o primeiro obstáculo estava no tempo, pois iniciou-se a preparação 

do evento tarde, no mês de Novembro. Além disso, não inspiravam 

sucesso para um evento que ia ser realizado numa área geográfica quase 

desabitada, num lugar que era mato e que era preciso limpar e mobilizar 

os moradores, o governo e a sociedade em geral para aderir podia não 

ter dado certo, mas os resultados mostraram-se encorajadores […]” 

(informação verbal)20. 

Conjugando os depoimentos da TUR, POHA, PAPO e POE, é possível dizer que o 

evento merece um balanço positivo em vários aspectos, tais como, segurança, 

qualidade do som, os temas debatidos, fenómenos observados. Reclamaram a falta 

de músicos sonantes da província e da capital tal como Magide Mussa, Anilbalzinho, 

Camal Giva, MrBow, Liloca, Marlene, assim como de porte internacional. Apesar da 

divulgação feita na rádio e na televisão reclamaram que só tiveram informação por 

amigos no mesmo dia do evento. O local do evento devia ter mais espaço para evitar 

estar próximo a estrada o que pode provocar acidentes. Louvar a atitude da polícia 

que foi crucial na segurança e tranquilidade do evento. Para alguns, o lugar onde foi 

realizado o festival deve ser mantido, mas devia abrir-se uma estrada que dá acesso 

                                                           
20 Sujeito social O. N. 43 ano de idade (POE) 
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ao mar, para dinamizar turismo, numa praia cujo nome podia ser praia de Trópico de 

Capricórnio em Moçambique. 

Perante este estudo, surgiram algumas constatações que podem ser consideradas 

como perspectivas, a seguir foram apresentadas: 

a) Apresentar e aprovar o projecto do festival nos órgãos colegiais da 

UniSave e nas sessões de governo distrital de Massinga e do governo 

provincial de Inhambane de forma a conseguir-se incluir o evento na 

orçamentação da província; 

b) Aumentar a área geográfica do lugar onde decorreu o festival; 

c) Oferecer traje típico tradicional aos grupos tradicionais e ao líder de 1º 

escalão e aos tilholeiros para trajarem no acto da cerimónia de Kuphalha; 

d) Reforçar a logística das caravanas do festival; 

e) Registar os comerciantes que vão participar da exposição e venda de 

produtos diversos durante o festival em 2020. Esta actividade vai permitir 

estimar em termos de receitas o valor conseguido pelos vendedores 

durante o evento; 

f) Abrir-se um facebook com o nome: Festival Trópico de Capricórnio em 

Moçambique, de forma a publicitar o evento e servir de repositório de 

todas actividades alusivas ao festival; 

g) Mobilizar e registrar os empreendedores da vila e do distrito para 

financiarem o evento; 

h) Direccionar via publicidade os visitantes para alojar e fazer compras de 

alimentação nos patrocinadores. Esta actividade poderá permitir estimar 

as adesões nas categorias de alojamento e quantidades de vendas nas 

lojas, restaurantes e bancas de Haqui, da vila de Massinga e nas 

instâncias turísticas das praias do distrito de Massinga e Morrumbene; 

i) Convidar um músico acústico para acompanhar a roda de conversa a 

volta da fogueira, assim como pensar num contador de histórias a moda 

moçambicana; 

j) Convidar cantores de renome ao nível nacional e internacional; 

 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIII (2020)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

353 

 

9. APRECIAÇÃO GERAL 

O festival de sombras está se afirmar como forma impar de extensão universitária, 

que agrega o ensino, pesquisa e demanda turística, partilhando valores, ideologias, 

metodologias de conservação/preservação ambiental, assim como de crenças e 

hábitos da população de Haqui. A partir da primeira edição em 2019, passarão 

oficialmente a ser realizados durante o solstício de verão actividades de atracão 

turística. Onde a população local vai realizar oficinas de valor para ensinar o ciclo 

natural das sombras para a agricultura familiar, pesca artesanal, caça e 

calendarização de actividades por meio de sombras de objectos e coisas do povoado. 

Para o sucesso do festival, o Estado precisa investir nos factores de êxito local como 

é o caso das acções de desenvolvimento local referidas por Vázquez Barquero 

(1993;1998), tais como os Hardware do desenvolvimento local compostos por infra-

estruturas essenciais para o funcionamento do sistema produtivo (rede de transportes, 

comunicações, hospitais, escolas); Software do desenvolvimento local corresponde 

aos factores qualitativos (bens imateriais) que melhoram a qualificação dos recursos 

humanos e estimulam as inovações, a capacidade empreendedora e a informação 

acumulada nas organizações e empresas; Orgware do desenvolvimento é capacidade 

de organização local que permite dar resposta e reacção aos desafios da 

competitividade e do desenvolvimento; Finware do desenvolvimento local constitui-se 

por um conjunto de ferramentas financeiras que se utilizam para o desenvolvimento 

estratégico local. Tomemos como exemplo os investimentos em projectos de infra-

estruturas e os Ecoware do desenvolvimento.  

A utilização dos momentos da declinação máxima solar marcada pelos solstícios e 

equinócios, visualizados pela sobreposição das sombras, permite não apenas para 

realização de festividades que promovem a demanda turística. Mas também, auxiliam 

estudos de doenças específicas, como é o caso das doenças respiratórias e 

cardiovasculares, que afectam as pessoas com o aumento ou diminuição da 

temperatura ambiente. Nessa perspectiva, as pesquisas utilizam a temperatura do ar 

e índice de conforto térmico como parâmetro ambiental de exposição. Sobre esta 

temática, existem trabalhos mais recentes que utilizam índices complexos como Wind 

chill e Temperature Humidity Sun Wind (THSW),  Physiological Equivalent 
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Temperature–PET, Temperatura Percebida (PT), Temperatura Média Aparente 

(MAT), utilizados para verificar associação entre esses indicadores e dados de 

mortalidade e morbidade.  

Os resultados da pesquisa permitem um olhar atento e crítico sobre o festival e 

oferecem dados para o entendimento da dimensão do evento desde os momentos de 

preparação até a fase da realização do festival. O estudo também facilita ao público 

para que entenda o verdadeiro significado festival das sombras, incluindo todas suas 

etapas e benefícios que incluem a divulgação das potencialidades da linha imaginárias 

do Trópico de Capricórnio no povoado de Haqui, o papel da linha na promoção do 

desenvolvimento local. Isto é, o estudo procurou analisar o carácter científico, cultural, 

a demanda turística, as actividades de venda de produtos típicos do povoado de Haqui 

e as condições do espaço geográfico/ambiente local donde decorreu o festival. 
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