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O escritor mognmbicsno Joio
I)ias, so fosse YiYo, teria comple-
tndo s 2l de Maio do comente ano
62 anos de idade, No entanto, nflo
obsta,nte o desaparecimpnto fisico
hi muitos &nos daquele artista, a
det& do seu nascimento foi a*ssi-
nalada nos meios literirios da ca.
pital do pais, no passa,iio fim-de-
-sen&na.

O 62.' aniversSrio natalicio do
falecido escritor Jo6o Dias foi as-
sinalado por familiares daquele
artista, escritores ligados i As'
sociagio dos Escritores Mogambi-
canos (AEMO) e i Brigada Joio
Dias de Literatura, em Maputo.
Plra o efeito realizou-se um con-
vivio na resid6ncia onde vivem a
mie e as duas irm6s daquele es-
critor que morreu em 1949, em
Portugal, onde se encontrava a
estudar Direito.

O convivio, que marcou aquela
efem6ride entre n6s, contou com
a. presenge do poeta Marcelino
dos Santos e de sua mi,e, d,o Se-
cretirio-Geral cla AEMO, Albino
Magaia, e do dr. Clryrian Kwilim-
ba, que 6 um dos grandes admira-
dores e estudiosos da obra de
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Jo6o Bernardo Dias. Deste autor,
que n&sceu em 2L de Maio de
1926 na ent[o cidade de Louren-
go Marques, sabe-se ji que o seu
livro <Godido e Outros Contos>
vai em breve ser reeditado. Na-
quele encontro aconteceu ainda a
troca de impress6es sobre os pri-
m6rdios da nossa literatura, ten-
do-se sublinhado o facto de a Bri-
gada J'o6o Dias ter de continuar
a investigar, estudar e divulgar
a obra e vida n6o s6 daquele es-
critor como de Estf,cio Dias (seu
pai, que foi pilar do jornal <<O
Brado Africano> ) e de Jo6o Al-
basini. Aquela brigada entregou
ao poeta e Presidente da AP,
Marcelino dos Santos, cinco mil
meticais em apoio e criagio da
Associagd,o dos Antigos Comba-
tentes. Igual quantia monetiria
foi entregue por aquela mesma
brigada ao Secret6rio-Geral da
AEMO em apoio i realizagdo do
V Cohgresso do Partido f,''relimo.
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