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Leia e Divulgue O Autarca 

PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 

VuJonga – Literary Notebooks Collection launches a new 

cultural concept of edition in the 21st century – the Book 

as Art entirely made by the authors – in this case, by the 

author Mphumo Kraveirinya who presents his 

literary work in free collaboration with two lady authors – 

Myriam Jubilot and Silvya Gallanni – partners in this 

project of literary and graphic production, domestic, and 

autonomous. A work of «Graphic Art» in the full meaning 

of the word. This is the third book of this collection.■ 
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Este livro trata do papel do ‘Batique Java Print’ 

(tecido indonésio) na construção de uma 

identidade em África e sua expansão como 

tendência global da indústria da moda na 

Europa através da Holanda. Pesquisa e estudo 

histórico no âmbito da Sociologia da 

Comunicação e Cultura. [O autor obteve em 

2015 o grau de Doutor pela Universidade de 

Lisboa, Portugal.]  

  
KaPulana | fabric from Mozambique                                 

- the true story -  

This book deals with the role of Indonesian 

‘Java Print Batik’ on the building up of an 

identity in Africa and its expansion as a global 

trend of the fashion industry in Europe through 

Netherlands. Research and historical study 

under the scope of Sociology of Communication 

and Culture. [The author obtained in 2015 the 

PhD degree at University of Lisbon, Portugal.]  
  

KaPulana | tecido de Moçambique  

 - a verdadeira história -  
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          Nesta sua obra, Mphumo Kraveirinya debruça-se 
sobre a origem, sobretudo indonésia, e a actualidade, 
europeia, dos tecidos conhecidos em Portugal, e no sul 

de Moçambique, como ‘KaPulana’ – ou Capulana na 
grafia à portuguesa. Pelas suas cores exuberantes, a 
Capulana contrasta vivamente com o vestuário 
tradicional da mulher portuguesa, muito mais sombrio.  
          Sobriedade, quem sabe, herdada dos tempos 
mouriscos do al-Andaluz, situado na periferia 
ocidental do império abássida:[2] o vestuário preto, 

tradicional, virá da influência xiita (muçulmana), 
porventura reforçada mais tarde pela sobriedade 
inquisitorial cristã. 
          Aliás, conforme nota Kraveirinya, “poderemos 
encontrar algum paralelismo com a cultura persa xiita 
(Shiraz) em relação ao vestuário feminino totalmente 
negro da costa oriental de África – o tradicional 

‘Buibui’ de Mombaça e de Zanzibar, e de Muhipiti 
essura (aliás ilha de Moçambique), encontrado pelos 
portugueses nos finais do século XIV e depois pelos 
holandeses, a partir do século XVII, aquando do seu 
avanço para o Oriente via Cabo da Boa-Esperança, no 
sul de África, e passagem por Muhipiti.” 
          Na realidade, o autor oferece-nos uma narrativa 
da viagem da Capulana por mares – já – dantes 

navegados, (como se refere), mas neste caso a partir do 
oriente e em direcção ao ocidente. A beleza destes 
tecidos de algodão, e o conforto que o algodão 
proporciona, exerceu grande atracção sobre os 
africanos e europeus desde 1846. 
          Segundo ainda o autor, tudo teria começado 

quando um jovem comerciante Holandês, Pieter 
Fentener van Vlissingen de Amsterdão, aceita o 
desafio do tio, Frederik Hendrik, para investir na área 

têxtil numa colónia holandesa na Ásia – na ilha de 
Java, Indonésia, nas chamadas ‘Índias Orientais 
Holandesas.’                   
          Produzir em série uma imitação do estampado (a 
cera) conhecido como ‘Batik de Java’ sairia mais 
barato se substituindo os meios artesanais tradicionais 
por meios mecânicos. Estava-se na era da inovação da 

revolução industrial. Essa concorrência desleal não 
vingou entre os nativos indonésios. 
          No fundo, certamente “uma questão de rejeição 
identitária, sociológica e psicológica, de uma cultura 
visual endógena em relação a uma estrangeira,” como 
o autor Kraveirinya frisa no decurso da sua narrativa. 
Esses tecidos que já não obedeciam ao design e técnica 

do Java Print original, ganharam o apreço das 
populações africanas, e disso tirariam partido mais 
tarde, os comerciantes indianos da África Oriental e 
Central, através do Uganda e do Congo, fronteiriços a 
Tanganhica, e por sua vez a Zanzibar, e Moçambique.          
          (…) Mphumo Kraveirinya, além de investigador 
da História social de Moçambique, é ainda 
dramaturgo, poeta, autor de romance de não-ficção 

(investigação) e de contos para crianças. É também 
jornalista, colaborando pro bono com o jornal ‘O 
Autarca’ da cidade da Beira - Sofala, Moçambique, 
dando-nos a apreciar excelentes crónicas de análise 
político-social e de relações internacionais num mundo 
crispado. (…) 
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KaPulana - tecido de Moçambique - a verdadeira história 

KaPulana - fabric from Mozambique - the true story 

Prefácio  
Myriam 
Jubilot 
(excertos) 

Leia e Divulgue O Autarca 
PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 



 

 

          [Kraveirinya Mphumo] É Doutor em Ciências da 

Cultura, especialização em Comunicação e Cultura, 

pela Universidade de Lisboa. Sociólogo e pesquisador, 

cujos centros de interesse são o estudo aprofundado da 

Diáspora, forçada, Africana, e das implicações da 

disseminação da alimentação tropical com a 

Escravatura, e posteriormente, com a Economia 

globalizada do mundo actual. Como artista plástico, no 

seu exílio político em Zâmbia e Tanzânia (1967-1972), 

Mphumo Kraveirinya fez parte da equipa do DIP – 

Departamento de Informação e Propaganda da Frente 

de Libertação de Moçambique, concretamente na 

elaboração da estratégia e táctica de acção psicológica 

para mobilização das populações moçambicanas na 

resistência ao colonialismo português e de 

sensibilização internacional para a causa em prol da 

independência. A sua participação como ‘cartoonista’ 

de panfletos e desenhador gráfico, e de mapas 

militares, foi proveitosa.  

          Efectuou maquetizações, capas e desenhos 

originais para livros de Poesia de Combate e História 

de Moçambique, nomeadamente a primeira de sempre, 

publicada em Dar-es-Salaam pela Frelimo, no Instituto 

Moçambicano, em 1970, com apoio de organizações 

nórdicas europeias. Mais tarde, outro livro de História 

de Moçambique, em que participou, foi publicado em 

1982 pelo Departamento de História da Universidade 

Eduardo Mondlane – UEM.  

          Na segunda edição, de 1988, por algum motivo 

que desconhecemos, foi eliminada da ficha técnica 

essa participação de arranjo gráfico e de recolha de 

ilustrações de obras de sua colecção.  

          O detalhe que mais me fascina na personalidade 

e no currículo deste autor, ainda pouco reconhecido em 

Portugal, é a sua versatilidade e perseverança. 

Mphumo Kraveirinya é ainda o autor do monumental 

mural épico realizado em 1979 na Praça dos Heróis, 

em Maputo, e um dos maiores do mundo.  

          Ainda que omitida a sua autoria em 

Moçambique, esta obra mereceu o interesse de uma 

académica britânica, a Professora Polly Savage, da 

Universidade de Londres. O seu capítulo 2. Os Heróis 

– da sua tese de PhD (Doutoramento), de cerca de 94 

páginas, foi inteiramente dedicado ao estudo, 

interpretação e restituição de autoria de toda a obra 

artística e percurso no exílio anti-colonial de Mphumo 

Kraveirinya, aliás João Craveirinha, Jr. ■ 

          (Excerto de Prefácio de MJdC em KaPulana…)                          
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Lisboa, Novembro 2017. Myriam Jubilot de Carvalho. 
Lic., em Filologia Românica. Professora jubilada.  

Pesquisadora da História da Literatura e do período do 
al-Andaluz em Espanha e Portugal.  

Poetisa e Contista. Tem algumas obras publicadas. 

          Nota: Entre o seu percurso pelo exílio anti-colonial 

em Botswana, Zâmbia, Tanzânia, Quénia (1967-1972), e a 

realização da pintura Mural (1979), Mphumo Kraveirinya 

foi dissidente da Frelimo. Segundo o autor e confirmado 

por outras fontes, foi por essa sua 'dissidência' torturado e 

condenado a trabalhos forçados e à morte nos “campos de 

reeducação de máxima segurança”, entre 1975-1976, em 

Nachingwea (sul de Tanzânia), e  Niassa (norte de 

Moçambique), dos quais é o único sobrevivente do grupo 

de que fez parte, em 1976. O Presidente de Moçambique, 

Samora Machel, amnistiou-o em Abril 1976.  

          [Vide notas, pp.119-120, de excertos de memórias 

sugeridas para inserção neste livro. Poderão esclarecer 

certas omissões à sua obra em Moçambique]  

“Mercador 

Baneane em 

Muhipiti essura” 

vulgo ilha de 

Moçambique. 

Ilustração original 

do autor do 

presente livro, in 

“História de 

Moçambique” 

vol.1, 1ª edição 

Março 1982, p. 

136 e 2ª edição, 

1988, vol. 1. 

Edição da UEM e 

Tempo, Maputo. 

Registo nº. 0302. 

INLD. 82. 
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     Em 1961, precocemente, com apenas 14 

anos, Mphumo Kraveirinya faz parte da embrionária 

clandestinidade anti-colonial, estudantil, de 

Moçambique, em Lourenço Marques. Posteriormente, 

em Maio 1967, parte para o exílio com uma mensagem 

para a Frelimo, de sugestão de negociar uma 

neutralidade com o regime bóer da África do Sul, em 

relação à guerra colonial de Portugal, sem no entanto 

deixar de discordar do apartheid. É enviado pelo tio 

José Craveirinha (1922-2003), poeta-jornalista, detido 

pela PIDE e julgado por tribunal militar português, por 

ser chefe da clandestinidade da Frente de Libertação de 

Moçambique, em Lourenço Marques  (entre 

1962 e 1964).  

     Mphumo Kraveirinya, com essa missão em vista, 

sai da colónia de Moçambique via reino da Suazilândia 

e África do Sul. Por  sua conta e risco, atravessa 

Botswana  (onde é detido), Rodésia e Zâmbia  (onde é 

outra vez detido em Ndola, na fronteira com o 

Katanga, num Congo em convulsão, com mercenários 

europeus envolvidos). Em 1967 chegar à sede da 

Frelimo, em Tanzânia, foi uma odisseia. Antes, em 

Lusaca, tivera o primeiro contacto com o Prof. 

Eduardo Mondlane, líder da Frelimo, numa reunião 

com comandos guerrilheiros moçambicanos chefiados 

por Francisco Manyanga, e treinados na Argélia com 

armas francesas e norte-americanas, prontos para 

iniciarem a frente militar guerrilheira em Tete, a partir 

do Zumbo. Conheceu também o médico angolano 

Américo Boavida (1923-1968) do MPLA, o filho, e 

esposa portuguesa que reencontraria em Estocolmo, 

Suécia, em 2005.  

     Enviado a  Nachingwea, centro de treino político-

militar, recebe  a sua missão revolucionária específica  

–  apoio de retaguarda à Frente de Libertação de 

Moçambique, nas áreas de desenho de mapas e criação 

de sinais convencionais de 1967 a 1969. Destacado 

para Dar-es-Salaam, onde se situava a delegação da 

Frelimo em Tanzânia,  trabalha em desenho gráfico, e 

elabora cartoons em panfletos de propaganda e de 

contra-propaganda.  

     Os seus trabalhos funcionaram como apoio 

mobilizador às populações afectadas pelos 

bombardeamentos de napalm, perpetrados pela força 

aérea portuguesa e ataques dos seus comandos e 

fuzileiros. Essa contra-propaganda centrava-se 

num aspecto desmobilizador para o lado militar 

invasor numa guerra colonial inglória e sacrificada, por 

 historicamente condenada, à partida. Refira-se que as 

operações militares portuguesas da operação “Nó-

Górdio” (Julho / Agosto, 1970)  foram chefiadas pelo 

General Kaúlza de Arriaga e posteriormente com o seu 

substituto, General Basto Machado, na guerra 

psicológica total de “queima e assopra” e de acções de 

infiltração no seio da Frelimo para eliminação de 

dirigentes. As acções tiveram efeitos devastadores para 

ambos os lados do conflito. [Páginas 119-120] 

     

  

  

 

 Leia e Divulgue O Autarca 

PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 

Notas adicionais ao Prefácio da pág. 22.  

“O detalhe que mais me fascina na personalidade e no currículo deste autor, ainda 

pouco reconhecido em Portugal, é a sua versatilidade e perseverança. Mphumo 

Kraveirinya é ainda o autor do monumental mural épico realizado em 1979 na Praça 

dos Heróis, em Maputo, e um dos maiores do mundo. Ainda que omitida a sua autoria 

em Moçambique, esta obra mereceu o interesse de uma académica britânica, a 

Professora Polly Savage, da Universidade de Londres. O seu capítulo 2. Os Heróis – 

da sua tese de PhD (Doutoramento), de cerca de 94 páginas, foi inteiramente 

dedicado ao estudo, interpretação e restituição de autoria de toda a obra artística e 

percurso no exílio anti-colonial de Mphumo Kraveirinya, aliás João Craveirinha, Jr.” 

(MYRIAM JUBILOT© excerto da página 22 na obra ‘KaPulana’ de Mphumo Kraveirinya)  

REPRODUÇÃO EXCLUSIVA PARA O JORNAL O AUTARCA 

EM EXCLUSIVO  
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     1967-1972 - Entre a actividade de Mphumo 

Kraveirinya como refugiado político no exílio em 

Botswana (1967), passando por Zâmbia e Tanzânia 

como militante pela 

independência, e depois como fugitivo no Quénia 

(1972), vai aumentando a sua consciência política 

humanista contra injustiças arbitrárias praticadas em 

nome de uma “linha correcta 

revolucionária,” influenciada pela revolução cultural 

chinesa em curso na RPC  (1969).  

     Consciência que se agudiza sobretudo após o 

assassinato do Prof. Eduardo Mondlane (1920-1969), 

 encomendado pela delegação da PIDE de 

Moçambique, secção de contra-subversão chefiada 

pelo inspector algarvio, Álvaro da Costa Fernandes, 

apoiado por Casimiro Monteiro, inspector luso-goês 

envolvido no assassinato (1965) do General Humberto 

Delgado e de sua secretária brasileira Arajaryr. 

      Nesse contexto de perseguições e intrigas tipo 

“termidor” da revolução francesa setecentista, 

Mphumo Kraveirinya torna-se dissidente da Frelimo 

“em nome da sua lucidez humanista e de sobrevivência 

intelectual.” Abandona o movimento independentista 

moçambicano em 1972. Em busca de uma bolsa de 

estudos decide prosseguir os estudos nos EUA ou na 

Alemanha. Refugia-se  no Quénia, depois de travessia 

pelo Serengeti, no Kilimanjaro da região Masai. Sem 

êxito, não consegue meios de sair dos arredores de 

Nairobi, e de sobreviver. 

     A Embaixada do Brasil em Nairobi, intermediária 

com a Cruz Vermelha Internacional, apoia-o na única 

saída possível na altura: o regresso a Lourenço 

Marques colonial, via Johannesburg, pelas então linhas 

aéreas da BOAC, sendo as passagens pagas pelos pais 

em Moçambique, por PTA encaminhadas por correio 

diplomático brasileiro. Recebido, obviamente, com 

reservas pela PIDE é mantido em prisão domiciliária 

por um mês, no bairro da Coop, onde viviam os seus 

pais. 

     Em Dar-es-Salaam, em Maio de 1974, chefiando    

uma delegação de ex-presos políticos da Frelimo, em 

Lourenço Marques, José Craveirinha, poeta-jornalista, 

seu tio paterno, por pedido de Samora 

Machel,  induziu-o a regressar e entregar-se ao 

movimento rebelde “para ser julgado e 

reabilitado.” Mas nos 'processos revolucionários em 

curso', a 'reabilitação' é um conceito duvidoso. 

Anteriormente, o MFA – Movimento das Forças 

Armadas portuguesas, em Lourenço Marques, tinha 

providenciado a sua deslocação em segurança, para 

Portugal, em Junho de 1974.    

     «Segundo o autor e confirmado por outras fontes, 

foi por essa sua 'dissidência' torturado e condenado a 

trabalhos forçados e à morte nos “campos de 

reeducação de máxima segurança”, entre 1975-1976, 

em Nachingwea (sul de Tanzânia), e  Niassa (norte de 

Moçambique), dos quais é o único sobrevivente 

do grupo de que fez parte, em 1975.» 

     O Presidente de Moçambique, Samora 

Machel, finalmente amnistiou-o em Abril de 1976. 

Considerou o pedido do tio, José Craveirinha (que o 

enviara por duas vezes para a Tanzânia: - a primeira 

em Maio de 1967, com a missão de entregar uma 

mensagem; e a segunda vez em 1 de Agosto de 1974, 

para enfrentar o veredicto “revolucionário” dos ex-

camaradas, deixando desprotegida sua companheira de 

então e filha bebé, que dramaticamente sofreriam as 

consequências dos meses conturbados que se 

seguiram, sem fé nem esperança). Parafraseando 

Sartre, dir-se-ia que “os dados estavam lançados,” mas 

viciados à partida. 

     Kraveirinya, por recomendação de Samora Machel, 

admirador de sua arte, executa o Mural épico gigante 

em Fevereiro de 1979, na Praça dos Heróis, em 

Maputo.  

     Em 1983, por razões de nova tragédia pessoal 

(viuvez), parte para a Europa onde se radica com seus 

dois filhos e filha, órfãos de outro casamento.  

     Organiza o retoque do Mural épico no ano de 2000. 

Depois de várias tentativas de regresso a Moçambique, 

desiste. O oportunismo político contra si inviabiliza.■ 
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