
José Cravelrlnha, lendo uma mensagem de agradeclrnmto à sua oÍertl
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O "José' Craveirinha recebe Prómio Lótus

Os poetas e escrllores moçambtca- da obra e da vida de poeta, em, partl.
nor preètaram â' gua homenàgem pú- cular nesto tempo conturbado quÊ
bllca a'José Gravêlrlnha, qüando eeJe decorro,'êntre o que considera ser'do
pióemÍnente poela moçambicano, de amigos e inimigos.
Íenome IntsÍnâçlgnal, recebeu,irìo úlll-
no sábado em Màputo, o <Frémio Beatçou as qualidades literárias cle
Lótug'r,, atrfbuído'pela.Assocleção.dOs Craveirinhar ÍÌìâs muito particularmen-
EscÍllòres AíloAslátlcos. , .

, ;,, ; , . pAlavras como armas ,de luta p.ela
Participala.m na cerimónia, pgra libgrdade e dignidade do seu povo,

af$,m dê poeìas'e escri tores, o'Minis- 
'pela 

independêncla da sua Pátr ia.
tiô da 'lnfdrmaçáo,:Jbsé Luís:Çabaço, I E. Íharcando bem nitidamente os
o Secretário' da Estado'da Cultuna, princípios da sua Íormaçâo e da sua
t-úÍs Bernavdo Honwâna,'e o secretá. actuação, Graveirinha Íoi claro ao di-
rio-Gerril""da 'Aseociação do.s" Escrito- 'zeÍ qu€ o sdu.prirneiro prémio foi o
res Moçamhicanoc,' Rui Nogar. de ,ter uma Pátria e que isso iustifica

Ao usar' d,a palavra Rui Nogar. de., a raz|o de .ele agora rsceber o *Pré.
clarbtr, , ; tr .atando;José Ciaveir inha com, mio l iótusi, .
carínho,-e, amizade, rgite,,a atribuição José,Oraveirinha disse que o pré'
do "Prénio'Lótus" é uma,horlfa ç.omo 'mio,:agora.recebido, ê üma'dÍvida de
po,qta e rnoçaÍnbicano, distinguido en: honra €, Qug "o; ÍÌìêstTlo traduz, ÍÍelmen-

. !r,9, o,utrAs tantos . goetas.. de .rÊnome lg o. reeultado de um cornbate peÌa
inierriaòional. liberdade e pela. paz, reÍlexo .de 40

Nogar.aÍ irmou,,que. as,.palávras. são anos de luta através da arte l l terária.
insigniÍlcanteS perê' oxprimil o genti- Cravairinha diÊse .quq, com os seus
mefto dos pbetae e,qscrltores, moçam- poeúas, apenas qpis aiudar.a destruir
bicr inos."AÍirmbu,' também, :qüe; 'rpara. '  o ódio com b ódio, a guerra com a
além de se assinalar a atribuição des- guerra, para que com amor Íosse cria-
te 'prémio, .o percurso literário, e hu- . ôo outro amor, elevan:do sempre os
ínâno de JÒsé Craveir inha há,muito ldeais de sol idariedddp,tdo:amizadc a.
impunha",uÍïl r€conhecimento. públlco ' muito particularmente, de clcsa


