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Thibuto aum dos grandes de Africa
rosE CRAVEIRINHA, o poera
-mor de Mogambique, foi dis-
tinguido, no s6bado 6ltimo, pcla
Associagtro Mogambicana da
Lingua Portuguesa" (AMOLP),
corn um diploma de honra pelo
inestim6vel contributo dado i li-
teratura mogambicana.

Segundo aAMOLP, a distin-
gtro surge na sequ€ncia do reco-
nhecimento, ao p@ta, tamMm
pela utilizaglo da lingua portu-
guesa como arma de afirma96o e
de luta pelos mais nobres valo-
rcs hufianos, assim como pelo
seu papel na consciencializagio
dec jovens gerag6es para a causa
nacional.

"Pela dignidade que sempre
mostrou mesmo nos momentos
diffceis da sua vida, a Dirccgio
da AMOLP decidiu atribuir a
Josd Craveirinha estc Diploma
de Honra, tamb€m de
enaltecimento pelo ciugo que
desempenha, de Presidente da
Mesa da Asscmbleia da Associ-
agtro desde a sua fundaglo, em
1993", refere a AMOLP no di-
plomaentregue no fltimo diada
IV Bienal que decorreu sob o
lema "A Poesia 6 uma Arma
Carregada de Futurott e que
pela primeira vez consagrcu uma
figura singulan Jos€ Craveirinha
tcndo servido ainda para home-
nagear o poeta pelo seu octog€-
simo aniversfrio natallcio.

Alguns poemas de Cra-
veirinha foran escolhidos para
figurar numa antologia de poc-
tas de todo o mundo, ultrapas-
sando uma vez mais fronteiras
mogambicanas para alcangar rc-
conhecimento universal. A an-
tologia foi editada em Agosto de
2001. Em Maio do ano corrente
a Academia de Ci€ncias de Lis-
boa elegeu-lhe por unanimidade
como s6cio correspondente es-
trangeiro. A Escola Portuguesa
de Maputo atribuiu i sua bibli-
oteca, cm Novembro 6ltimo, o
nome de Jos6 Craveirinha.

Em Setembro do ano corren-
te ao poeta foi atribuldo o
pr€po da lircratr,ua sueca "Voz
dc Africa", pelaUniversidadc dc
Ordfront, em Estocolmo na Su- -

6cia. Os poemas que lhe outor-
gar:rm o galardAo, equivalente a
dez mil d6lares norte-america-
nos, foram publicados em liwo
pela editgra Ordfront Publishing
House. E a segunda vez que este
pr€mio 6 atrituido a escritores
da regilo da Africa Ausnal, des-
de a sua criagiio em 1998. Em
1999, a escritora zimbabweana

Jos6 Jolo Craveirinha nasceu
no dia 28 de Maio de L922,na
ent5o cidade de Lourengo Mar-
ques. Foi jomalista durante mui-
tos anos, tendo usado os
pseud6nimos de Mdrio Viera,
J.C., J. Cravo, Jesuino Cravo,
Abilio Cossa. Iniciou a sua car-
rcira no jornal o Brdo Africa-
zo. Trabalhou nos jornais tYofi-

poetas afr icanos de l ingua
portuguesa, ou a poetas
mogambicanos, muitas das qunis
editadas em vdrias linguas. Para
al6m da sua actividadc como jor-
nalista e poeta, desempenhou
um papel de relevo na vida da
Associagtro Africana a partir dos
anos 50, tendo chegado a ser
Presidente da Direcgtro desta
agremiag5o.

De 1965 a1969 estevepreso
pela PIDHDGS, por fazer par-
te de uma c6lula da 4 Regido
politico-militar da FRELIMO.
Desde a independ€ncia de
Mogambique, em 1975, tem rc-
pr€sentado o pais em Encontros
e Congressos de escritores. Em
1979 aI\P Confer€ncia dos Es-
crilores Afr o-Asi6ticos, realiza-
da em Luanda, elegeuo membno
do J6ri do Pr6mio L6tus. Foi o
l" Presidente da Assembleia
Geral da Associagdo dos Escri-
tores Moganbique, constituida
em 1982, cargo que ocupou at6
1987. Figura tutelar da pocsia
mogambicana, 6 sem dfvida o
scu mais diwlgado poetae aque-
le que a critica reconhece como
urndos grandes poetas de Afri-
ca. Este reconhecimento tcm a
sua expresslo nos importantes
pr€mios que lhe foram atribui-
do. A obra de Jos6 Craveirinha
foi galardoada com os scguintes
pr€mios: h6mio Cidadc de Lou-
'rengo Marques, 1959. Pr€mio
Reinaldo Ferreira do Centro de
Cultura e Arte da Beira, 1961.
Pr6mio de Ensaio do Centro de
Cultura e Arte da Beira, 1961.
Pr6mio Alexandre D6skalos da
Casa dos Estudantes do Imp6-
rio, Lisboa, 1962. Prdmio Naci-
onal de Poesia de Itflia, 1975.
Medalha de Ouro da Comunade
Conces io  (Bresc ia) ,  1975.
Pr6mio l,6tus daAssociag5o dos
Escriorcs AfroAsidticos, I 983.
Medalha Nachingwea, em I 985.
Medalha de M€rito da Sscreta-
ria de Estadci da Cultura de S.
Paul, 1987. Pr6mio Luis de
Cam6es,199l.

knporta afirmar que 2@2 foi
convencionado "Ano de Jos6
Craveirinha".

Yvonne Vera, foi igualmente
distinguida.

Vdrias actividades foram re-
dizadas nestary Bienal, nome-
adamente exposigoes foto gr6fi-
ca e bibliogr6fica do poeta, exi-
bigtro de um video,de 55 minu-
tos, sobre a sua vida e obra e a
publicagdo do l ivro J'osd
Cravcirinhaz Poets de
Mogambique, realizagtro de
uma feira do livro, recitais de
poesia, para al€m de palestras,
concerto musical e teatro.

cias eTribuna. Conta'com uma
abundante colaboraglo sob for-
ma de cr6nica e ensaio nos jor-
nus Notbbs da Tarde, Voz de
M o gambique, N oticias fu B ei-
ra, Didrio dc Mogambiquc e
VozAfrbana.

Grande parte da sua pocsia
ainda se mantdm dispersa na
imprcnsa, nilo tendo sido inclu-
ida nos liwos que publicou atd
i data. outra Parte pennanece
in6dita- Figura em praticamentc
todas as antologias dedicadas a


