
 



 

 

 

SINOPSE  

 

Baseado numa história verídica passada em 1975, Virgem Margarida é a história de um grupo de mulheres levadas 

para um campo de reeducação na selva Moçambicana. São mulheres de má vida, a quem é necessário ensinar a 

viver para a nova democracia Moçambicana. É preciso libertar as mulheres dos hábitos adquiridos pela 

convivência com os colonos portugueses. A forma escolhida: à força, num regime militar. Entre as mulheres está 

Margarida, uma camponesa de 16 anos, que tinha ido à cidade comprar o enxoval para o seu casamento. Nunca 

foi má na vida e não devia estar ali. Será que alguém devia? Entre castigos corporais e tentativas de fuga as 

mulheres aproximam-se. Presas e guardas são prisioneiras de uma ideia de liberdade que alguém forjou. Alguém 

que as devia proteger. Alguém que não o vai fazer... 

 

PERCURSO 

 

Virgem Margarida estreou no prestigiado Festival Internacional de Cinema de Toronto, e fez já um percurso 

assinalável por cerca de 20 festivais internacionais. O filme tem sido bem recebido tanto pela crítica como 

pelo público. Em Amiens, foi galardoado com o Prémio do Público e uma Menção Honrosa Signis. Em 

Carthage, a actriz Iva Mugalela recebeu o Prémio de Melhor Actriz Secundária. Em Angers, o filme 

conquistou novamente a audiência, que o laureou com o Prémio do Público. Na Nigéria, nos African 

Movie Academy Award, Hermelinda Simela ganhou o prémio de Melhor Actriz Secundária, sendo que o 

filme foi nomeado para Melhor Design de Produção, Melhores Figurinos, Melhor Som, Melhor 

Cinematografia, Melhor Novo Talento - Sumela Maculuva e ainda Melhor Filme. Em Montreal, Virgem 

Margarida foi eleita Melhor longa-metragem, e Iva Mugalela Melhor actriz.  



 

 

 
O REALIZADOR 

 

Licínio Azevedo é cineasta e escritor. Faz parte da geração de cineastas formada no Instituto Nacional 

de Cinema de Moçambique, nos anos que se seguiram à Independência, com a intervenção de 

diferentes realizadores, entre eles Ruy Guerra, Godard e Jean Rouch. 

Como escritor e como cineasta, a sua obra é estreitamente ligada à realidade do país e aos diversos 

momentos da sua conturbada evolução. Tem recebido inúmeros prémios em festivais internacionais, 

sendo o primeiro realizador de África com obra de ficção seleccionada para a competição oficial do 

FIPA – Festival Internacional de Programas Audiovisuais, Biarritz, no qual recebeu por duas vezes o 

troféu de prata. 

Licínio Azevedo recebeu o Prémio FUNDAC - Fundo Nacional da Cultura – Moçambique, 1999, 

pelo conjunto da sua obra cinematográfica. E em 2002, o Festival Des Trois Continents em Nantes 

fez uma retrospectiva da sua obra. 



 

 

NOTA DE INTENÇÕES   

Como escritor ou cineasta, o meu ponto de partida é sempre a realidade. A ideia de “Virgem 

Margarida” surgiu-me ao realizar, há alguns anos, um documentário no qual abordava o processo de 

reeducação ao qual foram submetidas as prostitutas moçambicanas, logo após a independência 

nacional. A única maneira possível, na altura, foi a de fazer o documentário exclusivamente baseado 

em depoimentos de reeducadas, cujas identidades não eram reveladas, e da responsável por um dos 

centros de reeducação instalados nas florestas inacessíveis do Norte do país.  

“A Última Prostituta” (título do documentário) tornou-se para mim uma obsessão, pela riqueza da 

tragédia humana que havia por detrás das palavras e da enorme potencialidade do tema. Através de 

inúmeras experiências como escritor e cineasta, aprendi que o que não é possível captar da melhor 

maneira como documentário, no momento justo, da maneira justa, só pode sê-lo através de uma obra 

de ficção que, dando-nos mais liberdade, permite-nos um mergulho profundo no lado mais obscuro 

da realidade. E foi nisto que me empenhei.  

Para além de contar uma parte pouco conhecida da história recente do país, quis, sobretudo, narrar o 

lado trágico e absurdo de um processo social e político em que o colectivo elimina totalmente o 

individual, com todos os aspectos negativos decorrentes. 

Com esta história procuro colocar ao espectador a noção que o integralismo, nas suas diversas facetas, 

é na maior parte dos casos decorrente de boas intenções ao serviço de uma causa ideológica. A 

história da humanidade, até aos nossos dias, está repleta de exemplos bem elucidativos. O facto de 

esta história se situar em Moçambique, logo após a independência, com contornos específicos, só 

realça a sua universalidade. 

Nesse sentido, acredito que o filme que fiz tem o potencial de ser visto e entendido por plateias do 

mundo inteiro, por tratar de emoções e sentimentos que pertencem ao acervo básico da humanidade. 

 

Licínio Azevedo 

 

 



 

ELENCO 

 
 

  
 
 
 

                 
EQUIPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 

 
Duração Aprox. 87 minutes 

Aspect-ratio 1.85:1 

Língua original Portuguese 

Suporte HD / DCP 

Rodagem Moçambique 
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