
CARACTERÍSTICAS 
DOS TECIDOS DE... 
Moçambique 
O único lugar onde 
o tecido se chama 
de facto capulana. 
Cores muito fortes, 
com padrões 
de frutos tropicais, 
animais da savana, 
flores e figuras 
geométricas de 
inspiração árabe. 

Mali 
Bogolan é um tecido 
100% algodão 
branco, sendo depois 
estampado com 
lama. O resultado 
são normalmente 
padrões geométricos 
acastanhados, 
que traduzem 
mensagens 
tradicionais. 

Indonésia 
OOxprinté 
conseguido através 
de uma estampagem 
feita por camadas, 
sendo o resultado 
quase indistinto 
do avesso 
ou do direito. 

Congo 
Os tecidos são 
extremamente 
coloridos, chegando 
a atingir tons flúor, 
mas em termos 
de textura são 
mais pobres. 

Angola 
Chama-se Samacaca 
e caracteriza-se 
por desenhos 
geométricos nas 

cores da bandeira 
(preto, branco, 
vermelho e amarelo) 
apesar de hoje 
em dia existirem 
outras variantes 
de cor neste tecido 
tradicional. 

Ruanda 
Tecidos de cores 
fortes (laranjas, 
vermelho e amarelo) 
Os estampados 
representam 
geralmente cenas 
nostálgicas, com 
contornos pretos e 
que se repetem mais 
que uma vez 
ao longo da peça. 

ão queria fazer toalhas ou cortinas. Queria fazer coisas para vestir!" Des-
i vontade quase inocente de fazer coisas, nasceu a primeira colecção Sa-
lissone, sem fins comerciais, feita apenas de uma mala de panos. 

A grande surpresa surgiu quando Teresa começou a usar os seus 
róprios designs e se apercebeu que "as outras pessoas também gos-
ivam, nem toda a gente teria coragem de usar mas olhavam e gosta-
am. Então percebi o enorme potencial dos tecidos africanos, pela 
nergia e força que transmitem". Daí a começarem as encomendas foi 
m instante, e a Samissone nunca mais parou, mantendo sempre a sua 
ssinatura muito definida, com o uso exclusivo de tecidos africanos, 
uer em peças inteiras quer apenas em detalhes. 

São várias as viagens até ao continente que lhe corre nas veias, em 
usca de matéria-prima. Ruanda, São Tomé, Angola, Moçambique e 
enegal, são presença certa nas suas colecções através das cores e pa-
rões inconfundíveis e carregados de simbologia. No entanto, engana-
se quem pensa que as criações de Teresa se fazem de excentricidade 
u exagero, pois o segundo pilar da marca é a classe. "Gosto de pessoas 
om classe, de mulheres com classe, de postura, de saber estar, não 
osto de exagero" - é este equilíbrio complicado o desafio constante 
a Samissone: transformar tecidos vibrantes em peças clássicas, que 
mto sirvam à mulher africana como a qualquer outra em qualquer 
arte do mundo. Sendo esta aspiração de universalidade, de intercul-
aralidade, que leva Teresa a buscar inspiração sobretudo em viagens, 
riando peças 'vestíveis' em qualquer altura e qualquer lugar, sempre 
om pano africano. De trench coats a vestidos, calções e camisas, tudo 
possível, pois "quem veste diferente e opta por vestir peças marcan-
;s permite fazer coisas muito mais além, e isso dá um enorme prazer". 

Criativa e teimosa desde criança, a marca de roupa que lhe enche 
s medidas é apenas uma parte do seu percurso profissional; outro 
esafio ao qual não resiste é a criação de guarda-roupa para ficção, 
mdo trabalhado na equipa de guarda-roupa de Windeck. Um projec-
3 que adorou: "A equipa deu-se muito bem, a qualquer momento 
avia ideia novas". Também aqui a Samissone teve um papel impor-
mte, sendo Mariza não só vestida quase integralmente pela marca, 
ias também muito inspirada na imagem de Teresa e nos seus assu-
lirlns rararnis mnramhiranns m i e em invem lhe Heram tantas Hnres 


