
No mês em que é celebrado o Dia 
Internacional da Mulher, o Museu 
Virtual da Lusofonia lança a exposi-
ção “As Mulheres da Minha Terra” 
de Yassmin Forte, fotógrafa 
moçambicana.

Aceda à exposição virtual completa 
no Google Arts & Culture.

A coleção transporta-nos ao 
ambiente vibrante do Mercado da 
Machava, em Maputo, para sentir a 
força e resiliência das mulheres 
moçambicanas. Elas são a maioria 
dos trabalhadores do mercado e 
foram essenciais durante a pande-
mia para a economia de Maputo, já 
que é nas suas bancas que grande 
parte da população compra alimen-
tos e outros bens essenciais.

Qua, 30 de março

A exposição em cartaz no mês de março também nos conduz a Moçambique, desven-
dando a intensa vida cultural do bairro do Aeroporto, em Maputo, e remetendo às diver-
sas referências artísticas que emergem na região, com nomes como Malangatana, Shi-
khane ou João Timane.

A coleção “Bairro Aeroporto em Maputo: vida, arte e representação” faz parte da mostra 
permanente do Museu Virtual da Lusofonia no Google Arts & Culture, com fotografias de 
Simone Faresin e entrevista com João Timane.
 
Veja mais em museuvirtualdalusofonia.com

O novo episódio do podcast “Diálogos em Travessia” traz a entrevista com Yassmin 
Forte, autora da coleção “As Mulheres da Minha Terra”. Na conversa, Forte fala sobre a 
luta quotidiana das mulheres moçambicanas e, em especial, das trabalhadoras do mer-
cado em Maputo, além de abordar o ativismo feminino em Moçambique.

Yassmin Forte, é moçambicana, nascida em Quelimane (Zambézia), e vive em Maputo 
desde 1986. É licenciada em Ciências da Comunicação, Relações Públicas e Jornalismo 
no Instituto Superior Politécnico e Universitário (ISPU) em Maputo. Entre cursos e resi-
dências, já realizou 6 exposições individuais, participou de 10 exposições coletivas, fez a 
curadoria de 7 exposições e de concursos. Ganhou diversos prémios, como o “Inclusão 
na Diversidade”, em Portugal, e o “Prémio Mozal Artes e Cultura” (Fotografia de Catego-
ria), em Moçambique.
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