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Pr6mio
Cam6es

Graveirinha, ponta'de-langa
mastemeu
Esteve
comumpenoBenfica,
ficaremMogambie deixou-se
a aventura
queo futebol
perque.Hequemgaranta
mastode primeira,
deuumexecutante
quea literatura
dosconcordam
de lingua
ganhou
portuguesa
umdosseusmaiores
- umcraque
poetas
not6vel tle [lt
Alonso Praea '11r{'\'

dosmeusdiasno meuriunerrame,estavatao bem,na minha
preguiqade deliciosarotina,e
ALAbaixoedevagar'
F
agorasouansimsacudido".
comoquemacariciaas
F
r
palavrase lhespesao
Do queelegosu mais.paresenridoe asformas.E soni,sori ce-me,6deconversar,
e sobremuitonaqueleseu.sorrisoem tudodeescrcver.Aquelerameroue menosse escondctimidez rame(dia poreleCumapalavra
expressiva),
aquela
doqueadesiludidaamargurade demasiado
que o entendamcomo ele se deliciosa
rotinau'aduzem-se
nuvCD,como escreveuJorgede ma entregatotal) poesia.conSenaem 1972.Estamosno ho credzadaem milharesde poetelzinhoda Baixa"ondesehos- m&s que vio parar A gaveta.
pedasemprcqw vema Lisboa" Afinal. Craveirinhaescreve
e o prctexto desa viagem. o <paraaescrita>.nuncaescrcveu
<coma intenqaodepublicanr.c
hdmio Luis de CamoeVl9l,
parcc€que o toma ainda mais o quepublicouem livroacontediscrcto. Pelo telefone.Jo$ ceu:<Chigubo"( 1964)."CantiCraveirinhatcntaraescu$r-s€, co a un dio di carame" (edigio
invcando a prcparaqiode um bilinguefeitaemMilao, l%5),
discursopara a cerim6nia(no "Karingana Ua Karingana"
dia 10,ern Tomar).e agora na (1974),"Cbla
l"(1981)e<Ma- Jcd Crrvelrinhonaberllnds
scnhor
Umgrandc
rcspira
cmvcrso
semi-penumbra
da salado Ho
rio (1988).
tel Duas Naqdes,diz-me enre
Este fltimo conrcgoua ser
serioe ir6nico:
achaque6 cscrio em 199, quando lhe to-rci" estiia tomarem todo o vou-rne a ficar arcnorizador,
"Ndo
mundo.ele que foi um avan- rccoda hoje."Depois,erauma
contra os dircitos do homern morrcua mulhcr.Maria-Maquase aventurasemgarantiasnenhuesteve
obrigarum poetaa fazerdiscur- ria de Llrdes Nicolau, filha de gadopromissore
par gr€go e de mie ronga.O no Benfica.a substituiroutro ma.s>.
sos?>t
em lim de carO jtui do h6mio Camdes, volume inclui quarentae oito mogambicano
presididopor David Mourlo
Mulatodc Mqfalala
poemas.maso poetacontrnuou reira,Esp(ritoSanto.
-Feneira considera-o
F o i a s s i m .F u t e b o l i s t a ,
e o.ciclo Mario vai
"grande aescrever,
noDesponivo,
Continuou
de
poetamogambicano
Poresta Craveirinhajogou ("a qunlcujaobrai jri em quaseduzentos.
reconhecidacomo da maisele- amosu'a
eis.pois.justificadas
as quer lugarcomo avanqado") que hoje i o socio na 4. E C
vada categoria'. Rui Knopfli sras palavrasironicasquando noGrupoDesponivoJo6oAl- adepodoBenficadesdegaroto.
chama-lhe"enamoradoda lin- diz queest6"cheiodepa$is" e basini,que penenciai Asso- Mas em Ponugal.tem outros
guaponuguesD,e outrosele vai dar"um uabalhopostumo". ciagdodeFutebolAfricana,na clubesdequegosta"conformea
gios @eriam ser acrescenta- A poesiad hoje,alids,o seu "cidadedo caniqo",e depors terra: Acaddmica,Boavista,
dos, masestepoeranio gostade primeiroamor. Craveirinha no Desponivode Lourengo Tirsense.Guimaries. <Tudo
Marques.na .cidadedo ci- pretoe branco",esclarece.
elogios,e
prC- confessa:
mesmoquantoao
"Tenhodoisamores:
Nio ficampor aquias ligarnio,cont'essa
queaindasen6o o primeiro,quesetomouo prin- mentoD.Um dia. af oor l9zl4
de um gdesde Craveirinhaao desporrefezdasurpresa:
ooutro,com- ou I 945,o comandante
"Fstascoisas cipal,daliterarura:
no to. Praricoutambematletismo.
ttvem muito mal, n6o posso plemenmr,
do desporto,
embora navioqueestavaa(racado
foi di.rgrudecer
o malquemeestAoa hojesejalevadoa retirarda no pono viu-o jogar e pediu a depoisda independ€ncia
Esteves
Coluna,paide M6rio rigenteda Associagiode Atlelazenr.
qio de desportoo futebol".
do
E ai vai ZC Craveirinha, Coluna,quelho apresentasse.tismo, e d vice-presidente
Craveirinharecusouo con- ComitdOl impico.Um dosseus
esquecidodo
hmioCam6es,
Preto e branco
filhos,StClio.C
atletae
ueinador.
vite
para
vkjogar
no
Benfica,
grande
a caminhode outra
E obvioquefrcoucontente, iirea. Muito bem informado Todos lhe diziamque era tdo eo outro.Zeca,praticouginiistiquena ("Nio dispensoa leirurado bomoumelhordoqueo Espfri- ca. Mais ainda:um irmio da
rnasconlirmaaspalavras
'A
scnr:ura
passada
dissea "O Jor- jomal Bola'").lamenta-seto Santo na grandedrea mas mulher.Jorge Nicolau.jogon
<Umacenadmidezle- futebolnoCovilh6-Alir{s.contirecusou.
vivero reslo doscaminhosqueo
nnl":"Eu contava
"despor-

-

nuaa terhdbitosdeatleta(come
pouco, nio fuma e nem bebe
ii.lccol),o quelhepermircmanter uma6ptimaforma fisica"
JoS Craveirinhanasceuem
28 de Maio de 1922,na entio
LourcngoMarques,concretamenteno baino deMafalala na
do caniqo",ondeainda
"cidade pai,
reside.O
JoS JoSoCraverrinha um algarvio de A.ljezur,
ficou em Mogambiquedepois
dauopa,naGuardaRepublicana"e morrrupobre,em 1934;a
mie, Mangachane,
erarongae
moneuquandoZ Craveirinha
tinha seisanos.Do pai guarda
umarccordaqAo
indeldvel:dado
A literatura,lia muito, escrevia
pesiae rcciava-Recorda<Meu
pai escrevia falava muito em
poesia, reciavu, Foi auavCs
delequeZ Craveirinha menino, travou conhecimentocom
Vitor Hugo,Zola Anrcro,Junqueiro,Camilo e fta que leu
aos I I anosde idade.Paie mic
es6o,de resto,Fesentesnasua
pesia como por exemplocnr
<Uma dnica rafa dc poemo:
<(...) E aosm6gicosEspirios &
minhaMie prcta/meuPaibrancoeeumulaloexiladosinransigimos/osr€s junos mogambicanoVdebraqodadonestcuma/
dnicaragade Foerna!>
Esfududbleig
Enuegueaoscuidadosdeum
tio, Ant6nio Craveirinha nAo
p6deestudar,maso irmio, Jo6o
JosCCraveirinha maricuMo
no liceu - s6 havia dinheiro
paraum -, deu-lheboleia Por
outraspalavras:semmeioseco
n6micos,Z Craveirinhaacompanhouo manoduranteo curso
liceal, esrudandoas mesmas
matdrias.<Commuito maisbrilho.naruralmente",diz um antigo jomalistaqueo conheceM
maisde 40 anos.
RevisornalmprensaNacio
nal, desempenhavafung6es
id€nticasno jomal
"Nodcias",
ondedepoisfoi rcdactor.
Em l%2. vamosencontr{-lo na <Tribunu, inegrando
uma redacgdode que faziam
parteRui lfuopfli. EugCnio
Lisboa. Luis BemardoHonwana.
Gouveiade Lemos.Ilidio Ro
cha FemandoMagalhlcseMA-

70+

rio Sampaio,entreouros.
Tanto no "Notfcias" como
na<Tribuno,.faziadetudo.atd
jomalismodesportivo.quando
erapreciso.O poeratinha
aparecido nos anos 50, no "Brado
Africano",ondealiiiscomegou
porescreverFosa <umaslarachas,assuntos
triviaissemqualquer importincia aquelaesprciedesarampoque
d{ a todosos
jovensr, confessamais tarde.
Escritoem pomrguds
e ronga,o
" Brado' eraporta-vozdaAsso
ciaqAoAfricanaeteveumpapel
imponantenaafirmaqSo
cultrr.
ral mogambicana,
nosanosque
precedenma lua armadapela
independ€ncia,iniciada em
196/. A Pide omara-r ainda
mais vigilante e ncste mesmo
ano CraveirinhaCprcso,juntamentecom Rui Nogar,MalangatanaValentee Lufs Bemardo
Honwana.Foramcincoanosde
humilhagdese manirios,deque
n6oquer falar,
Mas fala. issosim. .lasmensagensqueescrcviamem papel
higi€nicoe eramdepoisenviadas aos advogados,Alrneida
Santm e Carlos Adriio Rodrigues.As mensagenssaiam da
cadciada Machavanasmarmitas vazias em qw a mulher,
Maria lhelcvavaamororiarncntc a cornida E havia ouuo ruqw: oorn o petexto de conservaracomidaqwnc, Mariacmbrulhavaa marmitaempapelde
jomal, que tinha ainda outras
utilidades:levavaus prcsosalgumaleituraescrviaparatranspicotadascom
mitirmensagens,
umalfircte.Foiumtemporcrrfvel, queo poetacondensouem
<CelaI <Haviaumaformiga/
":
companilhandocomigoo isolaj untos,/Esuimento/ecomendo
vamos iguaiV com duas diferengas:/NEoera intenogada/e
por descuido@iam pivi-la./
Masaosdoisintencionalrnente/
podiampor-nosde rastos/mas
nno@iam ajoelhar-noco.
Reformado. Craveirinha
vive apenaspara os versos,
achaquea culrurai maisimponante do quc a pol(tica. e
diz no seusorrisotfmido:"A
polfticanuncasemeteucomigo. masalgunspoliticosquiseftunmeter-se.SamoraMachelCque n6odeixou>.

