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MURAL DA PRAÇA DOS HERÓIS DE MAPUTO:  
 

PONTO DA SITUAÇÃO! 
 O debate desencadeado no facebook no mês ante-

rior à efeméride do 3 de Fevereiro 2014, por João Bruno 
Craveirinha (JBC), filho de João Craveirinha (JC), autor do 
Mural Épico Gigante da Praça dos Heróis de Maputo, foi 
crucial para levantar questões sobre o mau planeamento das 
obras do restauro por quem de direito – isto é: do Ministé-
rio da Cultura da República de Moçambique. Com cerca de 
quinhentas intervenções no debate na página do facebook 
de JBC, em 13 de Janeiro 2014, algumas seriam extrapola-
das para contextos políticos alheios ao tema do restauro.  

 

O debate público serviu, no entanto, para alertar as 
mais altas figuras políticas do País para o assunto do Mural, 
desde os “Exmos Sr. Presidente da República de Moçambi-
que, Armando E. Guebuza, Presidente da Assembleia da 
República Sra. Verónica Macamo, Srs. Deputados, Partidos 
e organizações politicas e da sociedade civil e não civil, co-
municação social” (pois) “foi com profundo pesar que vi as 
imagens do Mural dos Heróis da Luta de Libertação de 
Moçambique em Maputo da autoria do pintor e académico, 
João Craveirinha (meu Pai também) estarem a ser retocadas 
sem a participação ou consulta do autor…”  

 

O Presidente da República seria alertado através de 
uma carta aberta cujo teor foi enviado para o seu ‘mural’ do 
facebook. A ‘Presidenta’ da Assembleia da República de 
Moçambique, Sra. Verónica Macamo participou no debate 
na página do facebook de JBC e teria um papel muito inte-
ressante prometendo dar a conhecer o problema e o status 
quo do restauro.  

 

Muitas foram as vozes de todas as cores políticas e 
outras anónimas, pedindo que o autor (então silencioso) se 
manifestasse publicamente. A SOMAS (Associação dos 
Autores Moçambicanos) foi uma delas. No entanto, o apa-
rente silêncio do autor teria e tem a ver com o diálogo em 
curso entre responsáveis do Ministério da Cultura, ambas 
mandatadas pelo Ministro Armando Artur, e o advogado 
Dr. Rafael B. Tembe (RBT) mandatado pelo autor JC.  

 

O assunto tem estado em foco desde Julho de 2013. 
Tanto quanto pudemos apurar, a partir de Setembro de 
2013 o assunto tomaria um novo rumo. Negociações teriam 
início entre o Gabinete do Ministro da Cultura e do Museu 
de Arte a nível das respectivas responsáveis e pelo advoga-
do representante legal do autor.  

 

Um dos pontos sensíveis foi o ofício nº 131, de 7 
de Novembro 2013, do Ministro da Cultura dirigido “AO 
CRAVEIRINHA” sobre o Mural integrado na Praça dos 
Heróis “Património Cultural, protegido nos termos da Lei 
10/88, de 22 de Dezembro,  sendo  por isso propriedade  do  

  

Estado Moçambicano.” 
 

O prazo inicial da entrega da obra de requalificação 
seria o dia 20 de Janeiro de 2014, visando a reinauguração 
da Praça na efeméride do dia 3 de Fevereiro, Dia dos He-
róis Moçambicanos. Em teoria, o Mural estaria restaurado 
dentro desse timing, sem que para isso tivesse sido contac-
tado atempadamente o seu autor, pelo menos com 1 ano de 
antecedência, para estudo de condições e disponibilidades.  

 

Porém, ainda no contexto do ofício nº 131 de 07/ 
11/2013, assinado pelo ministro da Cultura Armando Artur, 
o 3º item do ‘conjunto de acções a implementar’ esclarecia: 
- “oferecer simbolicamente a todos os intervenientes na 
manutenção, um subsídio, neste caso, ao autor, no valor de 
três mil Dólares Americanos (USD 3.000,00), pela sua par-
ticipação directa ou indirecta na restauração do mural.  

 

De referir que este valor é apenas simbólico, aten-
dendo o valor inestimável desta obra, e o espírito que en-
volveu a sua construção. Os pormenores técnicos ser-lhe-ão 
fornecidos pelo MUSART.” Fim de citação. (MUSART: 
Museu de Arte). Ora o que salta à vista é a falta de sensibi-
lidade na abordagem de um tema destes. Na realidade re-
flecte uma falta de conhecimento da dimensão real técnico-
artística e da importância do Mural num contexto nacional 
e mundial. Será que uma obra literária de algum autor con-
sagrado em Moçambique ou em Portugal e no Brasil seria 
banalizada desta forma?  

 

É que entre outros detalhes falta ser solicitado ao 
‘Guinness World Records Ltd.,’ de Londres, o apuramen-
to sobre se de facto este Mural Gigante da Praça dos Heróis 
em Maputo é o maior do mundo em dimensões e temática 
épica (de um período histórico).  

 

O que se pode adiantar é o facto de João Craveirin-
ha ser o único pintor moçambicano de todos os artistas 
plásticos vivos ou falecidos de Moçambique, que aborda a 
temática da História de Moçambique por vocação e estudos 
académicos. Nesse aspecto, nunca houve nem há outro ar-
tista do género em Moçambique. Essa exclusividade deve-
ria servir para alguma coisa em benefício do País e recon-
hecimento do autor. Não seria favor, nem privilégio, mas 
mais-valia.  

 

Por outro lado, e provavelmente desconhecido de 
todos – subjaz o projecto inicial de 1978-79, de JC, autor 
do Mural, para uma solução definitiva para a pintura do 
mesmo, evitando os constantes retoques no paredão. Uma 
solução prevendo a duração de séculos suportando os des-
gastes climatéricos. Investimento inicial muito mais caro, 
todavia duradouro, sem mais constrangimentos. 
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Essa possibilidade favoreceria um restauro definiti-

vo sem mais intervenção futura e directa do autor. Para o 
custear dos encargos há o incentivo ao mecenato empresa-
rial com benefícios fiscais, e de outros patrocínios internos 
e externos, além dos disponibilizados pelo governo de Mo-
çambique.  

Porém, esclarecidos estes aspectos do Mural Gi-
gante, desconhecidos para muitos, note-se que num período 
político de novo conturbado, o devido restauro do Mural, 
em primeiro lugar, elevaria a projecção política do País e 
de seu prestígio à volta da Praça dos Heróis, com ele bene-
ficiando o turismo cultural da cidade com excursões e visi-
tas de estudo das escolas, em aulas vivas da História, diante 
do Mural – como inicialmente previsto em 1978-1979. Ao 
autor caberia o reconhecimento condigno de todos. Resta-
nos aguardar o desenrolar deste projecto de restauração de 
2014, em situação de impasse na altura da edição desta cró-
nica, segundo pudemos apurar de fonte directa.  

ANEXO CORRESPONDÊNCIA do AUTOR JC: -  
Caro causídico Dr. Rafael B. Tembe (a reencaminhar ao 
MC): – Segue esta missiva tendo em conta a questão do 
Maior Mural Épico do Mundo (a ser homologado), em Ma-
puto. Nesse contexto, o Mural da Praça dos Heróis Moçam-
bicanos segundo o Ministro da Cultura “é Património Cul-
tural protegido nos termos da Lei 10/88, de 22 de Dezem-
bro, sendo, por isso, propriedade do Estado Moçambicano.” 
In ofício nº 131, pag.01, Gabinete do Ministro da Cultura 
da República de Moçambique, 07.11.2013.  

PARA OS DEVIDOS EFEITOS: – Como autor 
tenho a dizer o seguinte sobre O MURAL E O SIMBÓLI-
CO: - INTRODUÇÃO: - Qualquer parecer sociológico cul-
tural entronca paradigmaticamente em qualquer parecer ju-
rídico sobre o tema de valores simbólicos e de direitos au-
torais.  

DISSERTAÇÃO: - Por outro lado, o valor material 
de algo está em proporção com o valor simbólico que lhe é 
atribuído. Quanto mais alto for esse simbolismo, maior é o 
seu valor material ainda que simbólico. Precisamente, por 
ser impossível quantificar em valores materiais o simbóli-
co. No entanto há aproximações de reconhecimento.  

Por Ser Subjectiva, a Arte Insere-Se Nesse Contex-
to, Mas Há Um Mínimo Digno De Valor Material. Por Não 
Ter Preço, Esse Simbolismo Acaba Por Ter Um Valor Sim-
bólico Muito Alto, Também, Em Valor Monetário. Aconte- 

ce Com Toda a Obra De Arte Exclusiva, de Reconhecido 
Valor Universal. 

Nesse âmbito, timidamente, o ofício pretende se re-
ferir, no seu ponto “3. Oferecer simbolicamente a todos 
intervenientes na manutenção, um subsídio, neste caso, 
ao autor, no valor de três mil Dólares Americanos (USD 
3.000,00), pela sua participação directa ou indirecta na 
restauração do mural.” Ponto 3, página 02, Ofício nº131 / 
Gab. / MICULT/041/2013.  

Porém esta premissa, em citação supra do ofício 
ministerial, invalida o título de alto valor simbólico pela 
desproporção da irrisória quantia avançada, pois “urge a 
necessidade da imortalização deste legado”(…) executada 
“à luz do espírito patriótico, de entrega e criatividade” (…), 
porque, “a construção do Mural ocorreu em condições his-
tóricas específicas” (…) in pág. 02, ibidem ofício nº 131.  

CONCLUSÃO: - Simbolismo não tem preço, mas 
pode e deve ter reconhecimento material adequado em me-
dalhas, valor monetário, além de outras honrarias como re-
conhecimento público do mérito desse autor.  

Neste caso, por ter também um conteúdo histórico 
e de prestígio cultural, mundial, para o País, Moçambique.  

Note-se que na altura da conclusão dos trabalhos 
em 1979, em reconhecimento do Estado Moçambicano pela 
participação nos trabalhos do Mural na Praça dos Heróis, o 
autor JC ficou de receber uma medalha pelo então Presi-
dente Samora Machel, em cerimónia na Escola Náutica de 
Maputo. O autor não compareceu.  

João Craveirinha - JC (Doutorando em Ciências da 
Cultura e Comunicação, F.L.U.L). – Lisboa, 31 Janeiro 
2014, Sexta-feira.  

 
Post Scriptum: Em 2009, vivendo em Brasília 

(DF), o autor JC confidenciou-nos ter sido contactado para 
a possibilidade da construção de um Mural Gigante Épico, 
maior do mundo, para comemorar a fundação da cidade de 
Brasília, nova capital do Brasil.  

Os altos valores “simbólicos” de 60 milhões de 
Reais avançados pelos brasileiros deixaram o autor JC ató-
nito. (Aprox. USD 25 milhões / EUR 18 milhões).  

Esse Mural seria maior em altura e comprimento, 
do que o da Praça dos Heróis de Maputo, a erguer perto do 
monumento ao Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
fundador de Brasília em 1960. 
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