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«“Nas obras de restauro de Junho de 2000, do Mu-
ral da Praça dos Heróis executado pelo seu autor João Cra-
veirinha, foi auxiliado por uma equipa de operários Mo-
çambicanos da construção civil. O Mural pode ser conside-
rado como a Maior Pintura Mural de África e uma das ma-
iores do Mundo (005mts de altura x 110mts comprimento). 
Teve a 1ª fase de Janeiro a 3 Fevereiro de 1979. Este “con-
troverso” Mural artístico (para os menos informados) foi 
mandado executar pelo Presidente Samora Machel, em fi- 
nais de 1978,  debaixo  da  supervisão do Ministro da Infor-  
 

(2/2) MAPUTO | Mural da Praça dos Heróis:  
SAMORA MACHEL e a FRELIMO foram enganados! 

 [Aqui toda a Verdade num Contexto Sociológico Cultural]  

A propósito da criação em 2013, de uma Comissão de Restauro 
do Mural da Praça dos Heróis de Maputo sem João Craveirinha, o 
seu autor. 

À esquerda: João Craveirinha (no círculo), em imagens de Junho de 2000 
com os operários contratados para o primeiro retoque do Mural Épico Gigante, con-
duzido pelo Autor, o que não acontecia desde 3 de Fevereiro de 1979. Ao centro: 
desenho censurado. Ao alto: Presidente SAMORA MACHEL em entrevista numa 
revista holandesa, de 1974. No fundo, em estilo maconde, um desenho de JOÃO 
Craveirinha. Embaixo: verso da mesma revista holandesa com a notícia da chegada 
à cidade da Beira, em finais de 1974, do novo governador Alberto Cangela de Men-
donça (acenando) e o comandante guerrilheiro ‘Cara Alegre.’ Ao lado: página 39 
da revista DRUM da África do Sul, de Agosto de 1982. Seguinte: Dar Es Salaam 
(Tanzânia), Setembro 1970 – João Craveirinha (23 anos de idade), explicando a seu 
chefe do DIP, Jorge Rebelo, a paginação e ilustração do primeiro livro de História 
de Moçambique editado pela FreLiMo. Observando: voluntários holandeses, Jan 
Draisma e a esposa Frouke (encoberta). No canto inferior esquerdo, a voluntária 
sueca Ulla, esposa de Bosse Hammarström, ausente. (DIP: Departamento de Infor-
mação e Propaganda sediado no Instituto Moçambicano em Kurasini, com a sua ofi-
cina de artes gráficas). Embaixo: ano 2000 – o autor do mural após o seu restauro. 

mação Jorge Rebelo (MINFO) – Chefe do Trabalho Ideoló-
gico da FRELIMO. Para apoio da produção técnica foi des-
tacado o director da Direcção Nacional de Propaganda e 
Publicidade do MINFO (DNPP), José Freire." (…) “1ª Fase 
incompleta porque não houve tempo de pintar o Céu Azul 
como fundo, na madrugada de 3 de Fevereiro de 1979, en-
cima da hora da Inauguração da Praça dos Heróis Anti-Co-
loniais da Luta Armada pela Independência. Só seria possí-
vel pintar o Céu em Junho de 2000.» in O Autarca nº 1171 
de 09/10/2006, segunda-feira, pp 3/4. 
 

Leia e Divulgue O Autarca – O Seu Diário Electrónico Editado na Beira 

1979 – Mural da Praça dos Heróis: 
Feita Censura de Estilo Fascista  
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Um dia, de maneira geral, quando se equacionar o 
que foi realmente a purga intelectual (i) em Moçambique, 
na pós-independência, sem dúvida, a escalada ao poder a-
través da astúcia de oportunismo – estratégia usada por cer-
tos luso-descendentes ‘ultra-esquerdistas’ que ficaram em 
Moçambique, não espantará aos mais atentos e informados 
sobre o processo soit disant revolucionário moçambicano. 

Pois, infiltraram-se nas chefias da segurança inter-
na (polícias civis), das finanças, do jornalismo, das artes e 
letras, do ensino superior e da pesquisa, e em muitos outros 
sectores da nova incipiente República, dita popular. Tira-
ram ilações do apartheid bóer da África do Sul e da Rodé-
sia de Ian Smith. Aprenderam de que pelo fenótipo (apa-
rência) não podiam exercer o poder político directamente, 
num cenário de esmagadora maioria baNto ressentida. So-
mente o poderiam fazer, à imagem e semelhança de um Sa-
mora Machel baNto – daí a bajulação e vivas à situação 
contra os outros baNto, tidos como reaccionários. Benefi-
ciaram-se desse anterior status de domínio da língua portu-
guesa de seus pais – a única de Moçambique que sabiam. 
Hoje, alguns fazem parte da nova alta-burguesia moçambi-
cana. O novo contexto da lusofonia e dos negócios aju-
da. Os que não conseguiram adaptar-se à mudança de 1975 
foram para o estrangeiro para sobreviver. 

Por outro lado, os estragos ideológicos foram enor-
mes em nome de uma sociedade de construção do “homem 
novo” em que se devia “matar a tribo (africana) para se fa-
zer a nação.” Uma utopia perigosa e mal-intencionada que 
somente visava privilegiar os luso-falantes, e esvaziar a 
cultura africana no moçambicano, proibindo o uso e desen-
volvimento das línguas locais, matrizes para uma identida-
de africana moderna. Em nome de um pseudo-combate ao 
tribalismo cometeram-se danos culturais irreparáveis. Ins-
tilaram-se complexos culturais e medos de perseguições ét-
nicas, até pelo uso dos seus apelidos (sobrenomes) baNto. 

Processou-se uma lavagem cerebral às gerações 
moçambicanas vindouras. Um processo de assimilação pior 
 
 

que o do período colonial. Um novo paradigma provocando 
o declínio do uso de certos idiomas moçambicanos existen-
tes, antes da chegada dos portugueses quinhentistas. Para-
doxalmente, nem o colonialismo português foi tão longe 
nesse crime de eliminar a cultura africana em África, neste 
caso, a partir da proibição do uso e ensino dos idiomas 
baNto, em Moçambique. Grosso modo, a língua portuguesa 
sempre coexistira inter-culturalmente com as línguas afri-
canas sem decreto-lei ‘revolucionário’ ou acordo. 

Ora, nesse contexto enquadra-se o actual Mural em 
causa. Do desenho original de João Craveirinha foi elimi-
nada a cena do navegador português e seu escravo africano 
na caravela (ver início da coluna). Seriam apagados ou di-
luídos os traços europeus das personagens-chave coloniais, 
tais como a de Mouzinho de Albuquerque (escondido atrás 
do cavalo preto – inicialmente cavalo branco), e a imagem 
em segundo plano do chefe-de-posto colonial português, 
salientando o sipaio seu subordinado africano. São detalhes 
indicadores de ‘branqueamento’ da história. 

Ainda que reclamando, o traço original do autor 
(João Craveirinha) foi forçadamente substituído (na maque-
te) pelo então seu director da DNPP, por traços estilizados 
e caricaturais retirando toda a dignidade artística ao projec-
to. Quiçá, heranças do mesmo director na administração do 
jornal da Mocidade Portuguesa de Moçambique, das déca-
das de 1940-50. 

Por outro lado, João Craveirinha em 1979, não po-
dia recorrer a ninguém. Era vigiado pela polícia política. 
Tinha família; esposa e filhos. 

Noutro plano do Mural, de braço esticado, estava a 
figura do comandante Filipe S. Magaia (1937-1966) a dar i-
nício à luta armada em 25 de Setembro de 1964. Na altura, 
era o Chefe de Defesa e Segurança da FRELIMO. A ima-
gem foi trocada pela de Samora M. Machel (1933-1986) 
que o substituiu após o seu assassinato em 1966. 

Nas ilustrações em rodapé, excertos do desenho i-
nicial de João Craveirinha, antes do traço desfigurado pelo 
então director da DNPP, a quem a direcção da FRELIMO – 
MINFO, confiou a supervisão gráfica e ideológica do Mu-
ral. (JK) | (i) Purga intelectual: perseguição ou eliminação 
de pessoas consideradas perigosas politicamente. 
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Mural da Praça dos Heróis em Maputo: 

  RACISMO OU CONSCIÊNCIA PESADA?!?! 


