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Mbila 



Timbila de Guilundo  

 



Venancio Mbande 



Moçambique 



Província de Inhambane 

Distrito de Zavala 



Grupo Etnolinguístico copi 

• Enclave regional 

 

• Migracão da região Shona-Karanga 

 

• Etnónimo surgido em fins do 

século XIX 

 

• ku tchopa:  desferir a flecha com 

o arco 



Vila de Quissico 



Trajectória do Bem 

• Primeiro registo: carta do Pe. 

Andre Fernandes, missionário 

católico, em 1526 

 

 

• Hugh Tracey: primeiras 

gravações na década de 1940 

 



Hugh Tracey (ILAM) 

 



Política cultural colonial 

• Instrumentalização da cultura 

 

 

• Pesquisa e registos 

 

 

• Excursões 

 

 

• Conotação dos copi como colaboradores do 
regime  





1950 



1975: Independência 

• Abolição do poder tradicional  

 

 

• Ideologia revolucionária nos 
conteúdos das canções 

 

• 1976:  

Guerra dos 16 anos 

Êxodo Rural 

Redução do número de grupos 

  

 



Contemporaneidade 

• 1992: Acordo Geral de Paz 

 

 

• 1995: revitalização do M’Saho, 

pela AMIZAVA 

 

 

• 2005: Obra-Prima do Património 

Cultural Intangível, pela Unesco 

 

 

 



M’Saho 2006 



Estratégias de Valorização  

Out/2004: Dossiê da Candidatura 

 

• ARPAC: Pesquisa e publicações  

 

• Divulgação massiva na comunicação 

social 

 

• AMIZAVA: maior visibilidade para 

o Distrito de Zavala    



Legislação  

• Lei de Protecção Cultural 

(n.o 10/88, de 22 de Dezembro) 

 

• Política Cultural e Estratégia da 

sua Implementação  

  (Resolução n.o 12/97) 

 

• Mai/2011: Política e Estratégia 

das Indústrias Culturais  

 

 

 



Justificativa: valor 

universal excepcional 

Valores estéticos  e artísticos: 

 

• Complexidade da execução musical em 
termos melódicos e harmónicos 

 

• Manufactura e afinação sofisticadas 
(conhecimento acústico e ecológico) 

 

• Timbre peculiar (efeito mirilton) 

 

 

• Coreografia  

 
 



Justificativa: valor 

universal excepcional 

Valores sócio-culturais: 

 

• Repositório da memória colectiva: 

Oralidade e identidade étnica  

 

• Quotidiano: “jornal”, “tribuna” e 

“teatro popular” (cultura ágrafa) 

 

• Património local 



Património regional 

 

 



Património Nacional 



Ameaças 

• Idade avançada da maioria dos 
praticantes 

• Escassez do Mwenje 

• Produção indiscriminada de mbila 
para fins comerciais 

• Falta de oportunidades de 
performance 

• Ausência de 
organismos/instituições 
vocacionadas à preservação da 
Timbila  

 



Riscos 

• Redução do número de conjuntos 
e praticantes 

• Perda da originalidade sonora 

• Banalização e descaracterização 
do instrumento 

• Desinteresse ao nível regional 
e nacional 

• Falta de amparo legal para os 
praticantes  



Plano de Acção para a 

Salvaguarda (5 anos): 

• Criação Gabinete para a 

Salvaguarda da Timbila  

• Revitalização do M’Saho 

• Plantio do Mwenje (IIAM) 

• Propriedade Intelectual: Selo 

Made In Mozambique(2008) 

• Introdução do ensino de Timbila 

nas escolas (ECA/UEM)  



Selo de Autenticidade 

atribuído à AMIZAVA (MIC) 



Relatório UNESCO (12/2014) 

• Descontinuidade nas acções de 

Salvaguarda 

 

• Escassez de recursos humanos, 

materiais e financeiros  

 

• Precariedade das condições de 

vida dos praticantes de Timbila  

 

 

 



Continuidade e Transmissão  

Bonghile! 

! 


