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deAfrica
Thibutoaumdosgrandes
rosE CRAVEIRINHA, o poera
-mor de Mogambique,foi distinguido,no s6bado6ltimo, pcla
AssociagtroMogambicanada
Lingua Portuguesa"(AMOLP),
corn um diploma de honra pelo
inestim6velcontributo dadoi literaturamogambicana.
SegundoaAMOLP, a distingtrosurgena sequ€nciado reconhecimento, ao p@ta, tamMm
pela utilizaglo da lingua portuguesacomo armade afirma96oe
de luta pelosmais nobresvalorcs hufianos, assim como pelo
seupapelna consciencializagio
decjovens gerag6esparaa causa
nacional.
"Pela dignidadeque sempre
mostroumesmonos momentos
diffceis da suavida, a Dirccgio
da AMOLP decidiu atribuir a
JosdCraveirinhaestc Diploma
de Honra, tamb€m de
enaltecimentopelo ciugo que
desempenha,de Presidente da
Mesada Asscmbleiada Associagtrodesdea sua fundaglo, em
1993", referea AMOLP no diplomaentregueno fltimo diada
IV Bienal que decorreu sob o
lema "A Poesia 6 uma Arma
Carregada de Futurott e que
pelaprimeiravez consagrcuuma
figura singulanJos€Craveirinha
tcndo servido ainda para homenagearo poetapelo seuoctog€simo aniversfrio natallcio.
Alguns poemas de Craveirinha foran escolhidospara
figurar numa antologiade poctas de todo o mundo, ultrapassando uma vez mais fronteiras
mogambicanasparaalcangarrcconhecimentouniversal.A antologia foi editadaem Agosto de
2001.Em Maio do anocorrente
a Academiade Ci€nciasde Lisboa elegeu-lhepor unanimidade
como s6cio correspondenteestrangeiro.A EscolaPortuguesa
de Maputo atribuiu i suabiblioteca,cm Novembro 6ltimo, o
nome de Jos6Craveirinha.
Em Setembrodo ano corrente ao poeta foi atribuldo o
pr€po da lircratr,uasueca"Voz
dc Africa", pelaUniversidadcdc
Ordfront, em Estocolmona Su- -

6cia. Os poemasque lhe outorgar:rmo galardAo,equivalentea
dez mil d6laresnorte-americanos, foram publicadosem liwo
pela editgraOrdfront Publishing
House.E a segundavez queeste
pr€mio 6 atrituido a escritores
da regilo da Africa Ausnal, desde a sua criagiio em 1998. Em
1999, a escritorazimbabweana

Jos6Jolo Craveirinhanasceu
no dia 28 de Maio de L922,na
ent5ocidadede LourengoMarques.Foi jomalista durantemuitos anos, tendo usado os
pseud6nimosde Mdrio Viera,
J.C., J. Cravo, JesuinoCravo,
Abilio Cossa.Iniciou a suacarrcira no jornal o Brdo Africazo. Trabalhounosjornais tYofi-

Yvonne Vera, foi igualmente
distinguida.
Vdriasactividadesforam redizadasnestary Bienal,nomeadamenteexposigoesfotogr6fica e bibliogr6ficado poeta,exibigtrodeum video,de55 minutos, sobrea sua vida e obra e a
publicagdo do livro J'osd
Cravcirinhaz Poets de
Mogambique, realizagtrode
uma feira do livro, recitais de
poesia,para al€m de palestras,
concertomusicale teatro.

ciaseTribuna. Conta'comuma
abundantecolaboraglo sob forma de cr6nica e ensaionos jornus Notbbs da Tarde, Vozde
M ogambique,N oticias fu B eira, Didrio dc Mogambiquc e
VozAfrbana.
Grande parte da sua pocsia
ainda se mantdm dispersana
imprcnsa,nilo tendo sido incluida nos liwos que publicou atd
i data. outra Parte pennanece
in6dita-Figura em praticamentc
todasas antologiasdedicadasa

poetas africanos de lingua
portuguesa, ou a poetas
muitasdasqunis
mogambicanos,
editadasem vdrias linguas.Para
al6mda suaactividadccomojornalista e poeta, desempenhou
um papel de relevo na vida da
AssociagtroAfricana a partir dos
anos 50, tendo chegado a ser
Presidenteda Direcgtrodesta
agremiag5o.
De 1965a1969estevepreso
pela PIDHDGS, por fazer parte de uma c6lula da 4 Regido
politico-militar da FRELIMO.
Desde a independ€nciade
Mogambique,em 1975,temrcpr€sentadoo pais em Encontros
e Congressosde escritores.Em
1979 aI\P Confer€nciados EscriloresAfr o-Asi6ticos,realizada em Luanda,elegeuo membno
do J6ri do Pr6mio L6tus. Foi o
l" Presidenteda Assembleia
Geral da Associagdodos Escritores Moganbique, constituida
em 1982,cargoque ocupouat6
1987. Figura tutelar da pocsia
mogambicana,6 sem dfvida o
scumaisdiwlgado poetaeaquele que a critica reconhececomo
urndos grandespoetasde Africa. Este reconhecimentotcm a
sua expresslo nos importantes
pr€mios que lhe foram atribuido. A obra de Jos6Craveirinha
foi galardoadacom os scguintes
pr€mios:h6mio Cidadcde Lou'rengo
Marques, 1959. Pr€mio
ReinaldoFerreirado Centro de
Cultura e Arte da Beira, 1961.
Pr6mio de Ensaio do Centro de
Cultura e Arte da Beira, 1961.
Pr6mio AlexandreD6skalosda
Casados Estudantesdo Imp6rio, Lisboa, 1962.PrdmioNacional de Poesiade Itflia, 1975.
Medalhade Ouro da Comunade
Concesio (Brescia), 1975.
Pr6miol,6tus daAssociag5odos
Escriorcs AfroAsidticos, I 983.
MedalhaNachingwea,em I 985.
Medalhade M€rito da Sscretaria de Estadcida Cultura de S.
Paul, 1987. Pr6mio Luis de
Cam6es,199l.
knporta afirmar que 2@2 foi
convencionado "Ano de Jos6
Craveirinha".

