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No dia 25 Setembro 1970, passavam-se 6 anos desde o início da 
guerrilha no norte de Moçambique. Dois dias depois, nas bancas em Lou-
renço Marques, a 27 Setembro 1970, surgia o nº 2 da revista Tempo. Em 
Chai, no plateau dos macondes a norte da região de Cabo Delgado, em 
1970, marcava-se a efeméride do início oficial da luta armada, anti-colo-
nial (25 Setembro 1964). Simultaneamente decorria a ‘Operação Nó Gór-
dio’ (Abril a Novembro) chefiada pelo General Kaúlza de Arriaga. Por va-
les e falésias ecoavam os canhões sem recuo da guerrilha da FreLiMo, a 
norte do rio Zambeze até ao Rovuma. As forças armadas portuguesas, co-
loniais, prosseguiam nas contra-ofensivas e ofensivas em campanhas mili-
tares, e de ação psicológica junto das populações do interior, situadas sob 
fogo cruzado.  

Na então zona ocupada da capital da colónia da África oriental por-
tuguesa, a recém-saída revista Tempo – nº 2 de 27 Setembro 1970 – custa-
va sete escudos e cinquenta centavos (7.50). Viviam-se os últimos quatro 
anos e meio da administração colonial portuguesa. Os ventos da história 
em África e no mundo pressionavam a mudança.  

A conferência de Berlim de 1855, da partilha europeia de África, 
deixara sequelas fronteiriças irremediáveis aos futuros países africanos. A 
1ª guerra mundial (1914-18) delimitaria as fronteiras finais a partir de es-
pólios coloniais. Por outro lado, as futuras independências políticas fica-
riam comprometidas com as dependências económicas, fruto da obtenção 
envenenada das mesmas. Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, não se-
riam excepções. Por acréscimo, as ilhas de Cabo Verde e de São Tomé e 
Príncipe.  

Em 1970, na então cidade colonial de Lourenço Marques, capital de 
Moçambique, engendrava-se na revista Tempo uma intriga política que pa-
ra muitos terá passado despercebida pelos contornos aparentes de se cingir 
ao desporto. O chefe da redação era o jornalista Mota Lopes (filho de 
antigo chefe de polícia português da PSP, na colónia de Moçambique). 

 

O poeta, jornalista, despor-
tista e folclorista José Craveirinha 
(1922-2003), pela sua actividade 
política e cultural, encontrava-se 
em liberdade condicional vigiado 
de perto pela PIDE, polícia política 
portuguesa.  

De 1962 a 1964, José Cra-
veirinha fora responsável na clan-
destinidade, das actividades de pre-
paração da chegada dos primeiros 
guerrilheiros da FreLiMo, vindos 
de Tanzânia.  

Nesse âmbito, em 1964, o 
poeta José Craveirinha, pela calada 
da noite, teria ido à fronteira de 
Ressano Garcia (Gatsha) chefiando 
um grupo de duas viaturas: uma de 
José Parente (seu braço direito) e a 
outra do advogado Rui Baltazar, 
para recolha das armas, panfletos e 
dos guerrilheiros recém-chegados e 
chefiados pelo comandante Joel 
Gundana.  

Vinham para início das acti-
vidades de guerrilha urbana e de 
planeamento de atividades no Sul 
do Save. José Craveirinha ficaria 
depois em detenção, a partir de 
1965. 

Lourenço Marques (LM), 25 Setembro 1970: 
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Jornalismo de  
investigação, e 
de testemunho. 

Na revista Tempo de 1970, foi ur-
dida armadilha política e deontológica 
contra o jornalista JOSÉ Craveirinha (ao 
centro), pai do atleta STÉLIO N. Cravei-
rinha perseguido no Grupo Desportivo 
LM. Caso exposto pelo pai na mesma re-
vista.  
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Em 1970, com 48 anos, recém-saído da cadeia política, José Craveirin-

ha integra-se na revista Tempo como jornalista desportivo. Para muitos pró-
colonialistas, o nome Craveirinha era quase tabu. Um nome ‘maldito’ em Mo-
çambique (ainda continua sendo grosso modo). Por ser filho de quem era, o a-
tleta Stélio N. Craveirinha, então com 20 anos de idade, é perseguido na socie-
dade colonial e no seu clube – o GDLM, bem como o fora anteriormente, na 
escola, que abandonaria, dedicando-se à profissão de desenhador de constru-
ção civil.  

Eventualmente na direção do clube GDLM, interesses coloniais portugue-
ses, políticos e empresariais (CODAM), promiscuiam-se com os desportivos. José 
Luís Cabaço, antigo basquetebolista do GDLM e estudante em Itália (Junho/Julho 
1970), acompanhou o processo em LM no seu regresso. José Manuel Lobo Coe-
lho era presidente da direção do GDLM. Foi o homem que assinou em 14 de Se-
tembro de 1970, a nota de ‘crucificação’ desportiva do atleta Stélio N. Craveirin-
ha “por falta disciplinar” não comprovada. (Ver texto em anexo).  

É um pouco como a fábula de La Fontaine do ‘Lobo e o Cordeiro’ – se 
não foste tu quem cometeu a falta, foi teu pai...  

Entretanto, por insistência de Mota Lopes, chefe de redação da revista 
Tempo, José Craveirinha (hesitante) escreve a defender o atleta que era tam-
bém seu filho. A armadilha estava feita. Deontologicamente, o pai como jor-
nalista, de-veria evitar defender o filho. 

Uma questão de ética jorna-
lística por conflito de interesses, dir-
se-ia hoje.  

Polémica instalada na cidade 
europeia de cimento. José Craveirin-
ha ostracizado na sua dignidade pro-
fissional e de pai.  

Nos subúrbios africanos da 
periferia, os habitantes mais lúcidos 
acompanhariam com angústia o dra-
ma de José Craveirinha, seu ‘cam-
peão’ dos direitos cívicos em Mo-
çambique.  

Intencionalmente, somente 
essa revista Tempo e outras seguin-
tes, com temas polémicos relaciona-
dos à pessoa de José Craveirinha, se-
riam enviadas à FreLiMo em Dar Es 
Salaam, via Paris, para ‘sujar’ o seu 
nome. Sabemos porque estávamos lá 
■ JoCrav. (Continua) 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarcabeira@yahoo.com.br 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 2647589 – E-mail: 

chabanefalume08@gmail.com 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 7.200,00  *  Institucional: 14.700,00 

Na edi-
ção nº 2420 d’O 
Autarca, de 
quarta-feira, 26 
de Setembro de 
2012, publicá-
mos uma série 
de crónicas so-
bre o 25 de Se-
tembro de 1964: 
efeméride do iní-
cio (oficial) da 
luta armada con-
tra o colonialis-
mo português, 
pela independên-
cia de Moçambi-
que, de 25 de 
Junho de 1975. 
(Esta é a primei-
ra parte de qua-
tro. Texto revis-
to.) JoCrav. 


