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or raylrt. AFRTCA n.' 10. dt Llla?alur!, Arla a Cullulr,
rehtiya eo lfurr.rlre Oulub?o-D.&mho dc 108O. lranact}
vrmos prrlo de um clucltlalivo aaludo por Vilor Evarirto,
eobre o lorlurado escritor mocrmblc.no, Joao Dlaa, cuia
curlr vidr lol vlol€nlament! mrrcadt por aracravtlt man,.
lest.e6os de rrclrmo.

21 ds Maio 6 a data de nasclmcnlo dc Joeo Dlas, guc lata-
ccu d 25 d6 Margo de 1949, com 23 anos. 21 d6 Malo 6 tambem
cala du anlv€rsarlo, mas da motte do outro mogamblcano: Antofro
A r r e s

Lstcs dors mogamblcanos l igados postumamenle num l lvro
publ rcdoo oevrdo at  caro l lce d€ a lguns amigos da Jo6o Otas.  tF
veiatTf  i r  5epara- los nao apenaS a Cor c ta pele,  oom O ,amo de
acl rvrdaoe ar t lsr /ca que os sol ic i lava.  mas toda uma vtvencta
cr tcrenle r lo  quc se re lere a dtscf lminaCao rac ia l  que Joao Oias
(vrveu corn excepclonal intensldade, agravada por uma seflsrti-
lidaoe que attngia por vezes aspectos quasc doentlG. Jo6o Dtas
teve a Intellcidade de nascer nurna 6poca e num tugar ond€ lcr
ilelro erd uma quas€Jatalldado quc na p.6tica ullrapagsava oa
lrmrtes ca legislacao otioal peranta a qual o raClCmo n6o extrt,a.

Fot. como disso, a 2r do Maio de tg26 quo n6ceu crn Lou-
.engo iJarques,  o t l lho vardo -  e  o mais novo -  do EstAcio Dtas.
iomalista de O Erado Atrlcano. onde, iuntamontc com os rrmdos
Joio e Jose Albasrni, detxou asstnalada uma das 6pocas mars
lmporiantes do iornalismo em Mogambiquc, c rdcvo na Dssc da
lncluseo dos seus nom6s na toponamie de Lourengo Marques.

Convtvr com JoSo Dtas lntermltenlemanto. ctesdo os tompos
do estudo em Lour€ngo Marques. depoir no p.rlo<to €rn quo eslovo
em Coimbra €, mais ta(d6. €m Lisboa ondo v6lo a lalocor no Hos-
p|lal do Rego, do doencas ltecto-contagiosas prallcam€ntc lsolado.
-abandonado, pots nao lh6 ora frormitido rocabGr vl8ltas.

- o -
As r6cordag6as mais antlgas qu€ tonho d6 Joeo Olar, r€lororn-

-se ao p€flodo am qus and6vamos na Instrugao gnm{rlA - o postc-
rrorr".:{rte no liceu - quEndo €le morava numa cara do locaF
mer\re chamado estllo colonlatl 3, na Ayanlda ArrchletS gnlrc ai
Averridas tPinhelro Chaga$ e r3l dc Janol?o, ", por ecla lltura.
eu ra com baslantc trggu6nclr A pedarla rLalocsr, antro multo
alamada 6m tod6 a cldrclo, Como no tralrcto parlFva prlt ca'r .
do Jo6o Dlas. acontOcla muitrs wlra v}{o c tfoartnoo ! ognYersar,

quemo conhecesl
Oerlc contaclo constant€ nascou uma amizade qu€ sc mlnta\ra ro
longo doE anos c duranle os guais rsslstl a alguns do! milhcnloi
mom€ntor ds marginalizageo quc Joio Dias solrcu duranlc a
6ua curlr vida,

- a -

Ouando anddvamos nos primeiros anos do llc€u. aconlocla
multas vozes Junta.mo-nos em grupos a salda das aulas c, no
camlnho para casa, roubarmos trula dos quintais que flcavam
mals a lcito. Recordo que um dia, num Orupo do uns clnco -
mas ondo s6 Joao Dias cra neoro - pardmos lunto ao muto tra-
seiro dG um quintal sobr€ qu6 pandlam os tamos carr6gado3 do
uma tango.lnelra. Aludando-nos muluamont€, alguns subiram ao
muro, apanhavam as tangefinas qu6 alcangavam €'pasSavam-n8r
para 03 que oslavam cm balxo, ou metiam-nas dontro das camisas,
lunlo ao corpo. Quando ouvimos barulho dentro do casa o prsg6e,t.
llmos r aproxlmagSo de algu6rn, saltamos A pressa do muro a
fugimos a coffor. Ouando ji eslavamos um bocado alastados,
parAmos e, olhando para tr6s, vimos o dono. i varande da casa,
grilar furloso:

- Seus tadroesl Aguolc protol So o apanho... - a o rcEto dt
trasc pordeu-st na dlstancla.

Rimo-nos, 6 houv6 at6 quem dlssessO qualqucr colge baso-
flando-se na impunidada quo a dlstancla garantla, mas o quc
recordo bem fol o ar onlre amsdrontado € esprntado cto Joto
Dias quc, voltando€o para mim, perguntou com i csperangs pucrll
- dc quom lonta ignorar a r€sposia antocipadamcnb temidr:

-  Era comigo?| . , .

- o -

Conclutdo o curso do lic6u, Joeo Oias velo conttnuar or 6studo!
em Portugal .  matr icu lando-se em Dire i to  na Uniwrs ic ladc do Colm-
bra.  Eu t inhs v indo,  antes d€le,  estuda? para L lsboa;  dc modo
gu6 so no perlodo das lerlas grandas podlBmos roatar a oossa
conviv6ncia, ombora breve. Numa dessas fdrias occrevi-lhc oara
Coimbra € avlsol o JoSo Oias da rninha ida lA, Etc fol-mc espcrar
a sstagSo (Volha)r dos camlnhos-de-lerro e durante a mlnha e3tacJra
em Coimbra. o Joao Oias loi o meu companh€iro conatEnto e
quase lnscpardvel. Tive assim ocasiao de assistir a vArior eprso-
dlos do marglnaliza960 a qu€ Jodo Olas estava diarlamenre
suJeito c espocialmente gor patlo do alguns conlerranqos dc Mo-
Qambhue.

EntD virlor calot, rccoroo, pof cxompto. qur uil dlt, I
tcaulr !o 8|mogo. cu € o Joao Dias tdmos tom6r uma blca eo
wlho Cald Montanh.. hoJc dessparocldg. Entremor c .drt6mg{oc

r umi m€'r. E3tnnhol que dois mocamblcrnor branco!, (t) s.n-
ladoa numa mraa ao lado da nossa o que ap8n83 mo havlam
cumprlmonlado a mim, lmedlatrm€ntc ae l€vanlassem o se tossem

. i ,  . '  : .  
j '

,,i,'*i.:,..,.i, ti
I'rllnr I drtn m!!r mats .arartada. ouaso logo ! r€gulr anrrou

,:no crli outro rnoglnblclno t*bdm branco 5 qu., passando
,ptlr mcEr ondc aElAytmoc ccntados, mc cumprlmentou com spcrto

d6 meo. lgnorou ostenslvamenlo o Jodo otas c fol rcntrra i)
uma mesa brstanto atastada da nossa,

Esto aconteclmento qu6 podoria ler lustlficaceo numa milpp 
.

tla puramonte pessoal, correspondla no ontanto a um |.clctm prb..,,.
m6rio, antigo € tenaz como me gafantlram e tlve ocaslao dc ootn-.t
provar. Havia tanrb€m mocamblcanos brancos quo 86 davam o ."
convivlam com o Joeo Dias. Mas ness€ asp6ito, asslm como'
noutros,  hA que ter  em consideragdo quo sdo os aspoctos nogalF
vos que mais impressionam, mot tvam e marcam. Ac.63ca a inda
gue.  psra uma sensib l l idad6 t5o dolorosamento lmpregslonAvcl
como a de JoSo Dias, todos os pequenos (nadasD o traumatlzavam .
cont inuadamente,  Esses pequenos acontectmentos d i6r los abr lam
tar idss qu6 a le procurava ocul tar  mas que lho lornavam a v lda
numa permanenle tortura.

- o -
Porque o ambienta de Colmbra o lr Gufocanctor ceda vi!

n ta ls ,  lornanr ,o lmpossive|  uma ,orQada tontat iva d6 adapiaglo , .
tan lbdm porque <churnbaraD nos estudos.  JoSo Dlas rcsolv€u mu- . ,
dar-s ' r  pBra L isboa.  Alcm das razoes apontadas.  pgsou o srbt t .
que havia uma c l rsperseo do meio 6studant i l  que lhe tac l l l tar ie
uma ingerQao d iscreta e lhe perml t i r ia  um ambiente ca lmo c lc
ostudo para consegui r  o  curso de Oire i lo  que pretondia,  nao tAnto
por vocaQdo mas lalvez mais por raz6€s d6 necessldade, com vlgl,t
ao futuro,  €mbora a inda um pouco ngbuloso,

Inesperadamente, um dia recebl uma carta dclr prdlnclo. t\
para o i r  esparar  a EstagSo do Rossior .  A car ta lo i  racobldequssc
sobra a hora € apenas me deu tempo d6 o l r  buscar  e lcv6- lo
para o quar lo  a lugado onde eu v iv ia .  em Lisboa.  Fale l  A dona da
casa quo improvisou uma outra cama no meu quano G aSsim bc
resolveu o problema mais urqentB do a lo jamento,  embora temDO?A. i
r iamente,  Uma vez que o Joao Oias la  l rxar  res id6ncla €m Ll lbea. l . .n
segurmos durante 'd ias depois  o caminho normal  de comprai .o ,
Di:irio dc Noticiat e iniciar a peregrinaqto p6los (quarloo. prn ri
Blugarn. Como o Joio Dias ndo conhecia a cldadc, lol a mlnhe. :_ .,
vez de serv i r  de guia acompanhando-o aos locais  anuncledo!  nO:. ;  .
fornaf .  E a i  vo l taram a apa(ecet  os srnaas ds marglnal izaqao rdc lof .  

'

que atd eu p€nsava neo sefem teo tr€quentes, nem t6o intcnsoo.

Um do6 locais a qu6 tomos, porque atd indlcavam o preco
qus era bastante barato. tol no Bairro Alto. Ou6r dovldo A nttursl
limidez do Joio Dias, qu€r por au conhecer molhot o amblcolc ^
lisboeta. erri sempre au que abordava o assunto. Toqucl a campaF r

nha,  num pr lmeiro andar ,  e  ve io abr l r  a  por ta uma mulhot  a gucm ' - ,
porgunte i  se era a l i  que t inham po$to um anuncio do (qurno par t
a lugar l t .  Respnndeu que (s i , lD e to l -nos precodcndo por  um
correc lor  compr ido,  O quar to parec ia mais uma camarata,  fhh* .  .
quatro camas -  das quais .  t r6s j i  estavam alugadas -  o  s lam dt
tuma mesinha-de-cabecei ra e uma cacle i ra.  cada h6apedr t lnhr  ,
apenas o €spago debaixo c la pr6pr ia  cama para colocar  a matn
ou malas ond6 t inha de guardar  lodos os seus penences,  .

A casa d6 banho 6 revete lacava ao lundo ds um corrodot
qu? a dona c la casa fez questdo de nos i r  mostrar .  E fo l  quando
lamos pelo cof redor  que sai r r  de uf i r  ouf io  compart lmento Um
miudo que ae p6s posit'vamente a berrar. como 30 anuncllssc
quo havia fogo no prddio:

- Olha um prctot E preto. ma€l e pr€tol € pretof .- o aofi.. 
'

p6lo corrodor, surdo e mao qu6 o mandava caltr. Srlrnoc o ..,

mals r6pldo posslvel, mas m6smo ao chegar A rua alnda ouvLr|too rtq
os b6ros dc (€ pretol, E prctob. , .l
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