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Brlgods "Jo6o Diaso' %.
forrno nficleos literds ios

A Brigada Literdria "Jo6o Di€,€",
da Associaqao de Escritores Moqam-
bicanos, reg'r'essou hd dias a Maputo
ap6s mais de duas semanas de tra-
balho liter6rio nas provlncias de
lnhambane e Gaza,

Durante a sua deslocagdo 6quelas
provincias, os jovens escritores for-
maram comiss6es locaie d'e "M'Saho"
e n[cleos l i ter6rios, que manterSo
correspond6ncia com a Brigada "Joio
Dias" e dela irSo receber apoio.

Em Inhambane, a Brigada "Jodo
Dias" deslocou-se aos distr i tos de Ma-
xixe e Homoine, onde foram tamb6m
lormados n0cleos l i terArios. Neste 0l-
t imo distr i to, sal ienta-se a vontade e
o empenho mani festado pe la  popula-
Qao local em desenvolve'r a act ividade
li ter i i r ia.

Na sessao de "M'Saho" al i  real izada,
os marimbeiros locais subiram ao pal.
co, ao lado dos jovens escri tor,es, in-
terpretando canq6es e recitando poe-
mas cu ja  t6n ica e , ra  a  v inganca da
morte do Presidente Samora Machel
e a guerra movida pelos bandidos
armados de Pret6ria.

Je na capital provincial,  a brigada
realizou um recital no Cine-Tofo, em
que assist iu o Governador Jos6 Pas-
coal Zandamela, eue enderegou urn
convite para a brigada la regressar
ainda nos meados deste ano.

De acordo com os e:ementos da
brigada, na sua deslocagdo A Provin-
cia de Gaza, real izaram uma dina-
mizag5o no Centro de Formaq5o de
Professores em Inharnissa e consti-
tuiram um ntcleo l i terArio local.

Uma "noite de conversaD sobre as
origens da l i teratura moqambicanl
no Clube de Gaza, foi uma outra rea-
l izaqdo da brigada na sua estada em
Gaza.

Ainda nesta provincia, os jovens
escri tores deslocaram-se A casa onde
nasceu o Presidente Eduardo Mondla-
ne, tendo ainda visi tado outros locais
de interesse hist6rico em Manjacaze.

Estas visi tas surgiram do interes-
se da 

'brigada 
em tazer o trabalho

l i te16rio naquelas provincias, que pa.
ra o efeito contactou os Governos
Prov inc ia is ,  para que o seu sonho so
realizasse.


