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MAPUTO: PRAÇA dos HERÓIS 
DESRESPEITADA? 

(À esquerda foto no Jornal Domingo) | “a praça dos Heróis, totalmente renovada” | (foto CMS centro e direita Janeiro 2014) 
A comemoração da efeméride dos Heróis Moçam-

bicanos, como se sabe, é assinalada a cada dia 3 de Feverei-
ro em Moçambique e em particular na cidade capital, Ma-
puto.  

Neste ano de 2014, ficamos chocados pela ausência 
da ‘moldura’ da respetiva Praça – a controversa Pintura 
Mural, que afinal ficamos a saber que a sua autoria não era 
a de quem popularmente se dizia, mas de um outro autor 
moçambicano – João Craveirinha.  

No aprazado dia 3 de fevereiro de 2014, esta gigan-
tesca pintura Mural encontrava-se coberta por um imenso 
oleado verde, mal encobrindo os andaimes. É do domínio 
público que obras de restauro impunham-se há uma década 
e com maior urgência desde o ano passado (2013), pelo a-
vançado estado de deterioração pela exposição ao vento, 
chuvas e sol intenso.  

Quem é responsável por esta negligência grave e 
falta de respeito pelo local? O Conselho Municipal da capi-
tal ou o Ministério da Cultura com a responsabilidade de 
preservação do Património Cultural Nacional?  

Indagamos mais um pouco e registamos centenas 
de reações que circularam no facebook, apontando ‘o dedo’ 

ao Ministério da Cultura e ao seu ministro Armando Artur.  
A Praça dos Heróis Moçambicanos e respetivo 

Mausoléu são emolduradas pelo seu Mural inaugurado em 
3 de fevereiro de 1979 pelo falecido Presidente da Repúbli-
ca Popular de Moçambique, Marechal Samora Moisés Ma-
chel. Era outro contexto político.  

Porém aqui, reproduzimos um outro depoimento de 
um cidadão atento ao tema: - “A reposição de verdade so-
bre o autor do mural é algo que desde sempre me preocu-
pou!... Por ironia do destino, estudei na Escola Secundária 
do Noroeste, situada algures perto da Praça dos Heróis Mo-
çambicanos e embora à distância testemunhei a edificação 
do Mural, uma obra que sempre admirei mas sempre, eu e 
muitos jovens da minha idade fomos incutidos a falsa ideia 
que era obra do malogrado Mestre M (...). Só nos anos 90 
…é que fiquei a conhecer toda a verdade. Lembro também 
ter confrontado o malogrado Mestre M (…), pessoa de 
quem guardo memória de estima e amizade, que sobre o as-
sunto escusou-se mas no fim acabou por admitir que não e-
ra o autor e estranhei o porque é que ele nunca contestou 
publicamente o facto.”  

No Facebook. 

ANEXO | «Dia dos Heróis | O 3 de Fevereiro deste ano teve duas particularidades: serviu para “inaugurar” a praça dos Heróis, 
totalmente renovada, e para condecorar heróis nacionais e diversas personalidades de reconhecido mérito em diversas áreas de 
actividade. A cerimónia arrancou às 09h00, perante a ameaça de chuva.” (…) “Governantes, titulares de órgãos de soberania, 
deputados, líderes religiosos, membros de partidos políticos (Frelimo e MDM), membros do corpo diplomático e diversas fi-
guras marcaram presença na cerimónia.” (…) “Já no fim do evento, por volta das 12h00, o céu nublado foi rasgado  pelos MIG 
da Força Aérea de Moçambique. O “show aéreo” serviu também para exibir aos moçambicanos as mais recentes aquisições do 
Ministério da Defesa Nacional.» Devidos Créditos excertos do «Jornal O País». Maputo, Terça-Feira, 04 Fevereiro 2014. 


