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        Realizou-se de 10 a 13 de outubro, mais uma mostra na 

FIL - Feira Internacional de Lisboa. Estivemos presentes 

no dia 10 dedicado a Moçambique e ao tecido da Capulana. 

O evento intitulou-se de Lisboa Design Show 2013 - 

Moçambique Design Day | Fashion & Design Talks | - A 

abertura de honra foi feita pelo Dr. Jaime Teixeira Dias em 

nome da Embaixada de Moçambique em Portugal, e em 

representação do Dr. Jacob Jeremias Nyambir, Embaixador 

Extraordinário e Plenipotenciário da República de 

Moçambique na República Portuguesa.  

       Na sua intervenção o Dr. Jaime T. Dias referiu-se ao 

fato da Cultura poder e dever ser, “uma alavanca para o 

progresso e bem-estar social, em qualquer lugar.” (…) e que 

caberia  aos empresários uma palavra muito importante em 

termos de investimento, “numa área até agora não tão 

intervencionada pelos negócios em Moçambique – na 

indústria têxtil, que accione outras áreas industriais, tais 

como a da agro-pecuária – pois, a moda, o artesanato, a 

joalharia, estão co-relacionadas entre si.” Sobre o tema do 

dia, a ka-Pulana, foi referido ser um tema mais vasto.  

       No seu discurso seria ainda citado o Presidente da 

A.I.P., José Eduardo Carvalho, a propósito da Convenção 

empresarial "Sobreviver e Crescer", da quarta-feira anterior, 

9 de Outubro (segundo a agência lusa), onde teria realçado 

que para além das «“intervenções” (na convenção) seria 

ainda necessário "ouvir bem quais são as reais 

necessidades”».  

        O mesmo 1º secretário da embaixada de Moçambique 

em Lisboa, Dr. Jaime Teixeira Dias, contou para quem 

esteve presente, um pouco da história da Ka-Pulana. 

Pudemos apurar tratar-se de um texto do acadêmico 

moçambicano, João Craveirinha, sociólogo da cultura, 

estudioso dos usos e costumes da terra de Moçambique, e de 

outras culturas afins, incluindo a do Brasil e Portugal e do 

espaço CPLP. Nesse texto seria citado que “na origem do 

nome capulana, estariam as feiras periódicas que se 

realizavam nos terrenos do chefe tradicional Pulana 

Mpfumo, no século XIX.” (…) “O local onde se situa o  

 

Hotel Polana teria sido a sede africana do chefe tradicional 

Pulana, mais tarde, expulso de suas terras para fora da 

cidade europeia que crescia, segundo uma lei portuguesa da 

época.” Segundo ainda esse texto citado, as mulheres 

africanas da periferia, ao se deslocarem para compras na 

feira diriam em idioma local ronga: ‘ni a ka-Pulana’ – vou 

às terras do Pulana. KA é prefixo baNto para procedência.” 

(…) “Nota: os tecidos eram vendidos por comerciantes 

indianos em meados do século XIX na então cidade colonial 

de Lourenço Marques, hoje de Maputo.” (Fim de Citação). 

       Finalizando nas palavras do Dr. Jaime Dias, foi bem 

vincado o papel que poderia ter a área da moda e do fashion 

design em Moçambique com investimento financeiro 

adequado, arriscando num mercado que bem poderia valer a 

pena “pelo retorno positivo que possa advir, afirmando-se 

em Moçambique como Brand (marca de prestígio) num 

mercado global que abranja a Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral (SADC: Southern 

African Development Community) e possíveis reflexos na 

CPLP.”Após o seu discurso, outras pessoas discursaram 

salientando o uso e costume dos panos da Ka-Pulana, 

seguido por fim, dum desfile de modas atraindo muitos 

visitantes entusiasmados com tudo que viam na passarela. 

Uma modelo mostrou as várias etapas como vestir uma 

Capulana. Assistindo a tudo isso, pelas reações de surpresa 

do público ali presente, percebemos o quão os portugueses 

desconhecem, e em muito, a cultura africana moçambicana, 

apesar da presença de séculos, em África. 

       Aproveitamos ainda a nossa presença na FIL, para 

circular por outros pavilhões tais como os da imobiliária, 

decoração e mobiliário e outros sectores da cultura material 

do viver e habitar. Contudo, o que mais percebemos nesta 

mostra na FIL foi a diversificação de produtos, e a 

criatividade de certos empresários incluindo na reciclagem 

de materiais. Algumas são elucidativas como o trabalho de 

Anabela Marques, na foto com um colar. Ela trabalha com 

produtos manufaturados a partir de material reutilizado 

como: revistas, e plásticos PET. http://www.fil.pt/ 
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       Teve lugar ontem, 16 de outubro, na sede da CPLP 

(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), no Palácio 

Conde de Penafiel, início às 15:00h, mais um evento que 

mereceu a nossa atenção. Luísa Dias Diogo fez a 

apresentação de seu livro: A SOPA DA MADRUGADA 

editado pela Porto Editora. Luísa Diogo é moçambicana da 

província de Tete. Nasceu a 11 de abril de 1958, segundo 

fonte da sua editora. Começou a estudar em sua terra natal, 

logo foi para Maputo tirar o curso de contabilidade até 1979.    

       Na Universidade Eduardo Mondlane (UEM) em 1983 

conclui seu bacharelato em economia. Mestrado em 

economia financeira a distância, pela Universidade de 

Londres no ano de 1992. Exerceu cargos políticos dentro do 

governo de Moçambique, chegando a ser a primeira mulher 

a assumir o cargo de primeira-ministra, em fevereiro de 

2004, após a demissão do então primeiro-ministro Dr. 

Pascoal Mocumbi, candidato ao cargo de diretor-geral da 

OMS, cargo que não conseguiu. Luísa Diogo, além de 

primeira-ministra na época acumulou duas pastas: ministra 

das Finanças, e do Planeamento que exercia desde 1994. 

       No lançamento de seu livro A SOPA DA 

MADRUGADA, Luísa Diogo, foi apresentada pelo 

Secretário Executivo da CPLP embaixador Murade Isaac 

Murargy, que elogiou a autora e sua carreira política 

anterior, e diga-se, velhos amigos. Logo a seguir o engº 

Vasco Teixeira da Porto Editora e ainda pelo Dr. Manuel 

Clarote Lapão responsável pela cooperação da CPLP. 

       Luísa Diogo fez o seu lançamento no mundo literário, 

mas cá para nós o que ela disse parecia um discurso político, 

visto incidir mais do que se passou em sua vida pública 

anterior e muito menos do teor do livro em causa. Hoje não 

sendo parte do governo moçambicano percebemos um certo 

saudosismo em suas palavras. Estavam presentes várias 

personalidades políticas portuguesas e estrangeiras, tais 

como o Dr. Almeida Santos do Partido Socialista português, 

o ex-ministro português das finanças, Dr. Jorge Braga de 

Macedo, atual presidente do IICT – Instituto de Investigação 

Científica Tropical, demais diplomatas do espaço da CPLP, 

o embaixador de Moçambique em Portugal, Dr. Jacob 

Jeremias Nyambir, o embaixador de Moçambique na CPLP, 

Dr. Faisal Cassamo, o primeiro-secretário, Dr. Jaime 

Teixeira Dias, nós e outros tantos convidados incluindo o 

acadêmico (investigador), escritor, pintor e poeta 

moçambicano, João Craveirinha, numa platéia lotada. 

       Após o lançamento do livro, autógrafos, fotos, um 

coquetel regado a vinho e quitutes, e boa música. Nossa 

autora do dia foi dar uma entrevista à RTP1. Ficamos todos 

curiosos, e esperamos para ver o que dirá a então atual 

autora e política. 

       Todavia, no burburinho da recepção, não podíamos 

deixar de notar que Luísa Diogo ainda fala muito de política, 

e certamente com tanto empenho, vejamos se não está de 

olho numa próxima eleição presidencial. 

        Fica a pergunta que não quer calar: Luísa Diogo terá 

pretensões de ser a Primeira ‘Presidenta’ de Moçambique? É 

esperar para ver o que acontece no mundo da política 

moçambicana. Quem sabe teremos uma substituta do atual 

Presidente Armando Guebuza! O futuro dirá!  

       No fundo é um pouco como frisou a agora autora Luísa 

Diogo, de que, “o povo moçambicano sabe escolher os seus 

líderes.” (É pagá pra vê! Como diz o brasileiro). Silvya 

Gallanni, texto e fotos. 
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