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Prefácio

Cruzámo-nos, há anos, na sala de convidados da RTP África, e ficámos rapida-

mente à conversa, Moçambique é um poderoso elo de comunhão, um inextinguível 

reservatório de poemas e sonhos acordados, e ele, escritor, moçambicano de gema, 

nascido em Quelimane, é um Poeta como deve ser. Ou seja, com os pés bem assen-

tes na terra, porque o céu é o limite sem limites que lhe circunda o livre pensamento. 

Também é professor, escreve prosa, é conhecido, reconhecido e justamente galar-

doado pela obra de escritos, atos e factos, notável e muito vasta. 

Presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora (CEMD) e Coorde-

nador Literário da Editorial Minerva, entre outros cargos e atividade, encontramo-lo 

sempre no lugar destacado dos que fazem mesmo. Guerreiro da palavra, é dos que 

se interrogam e interrogam a vida. Porque é na palavra que o encontramos inteiro. 

A sua, é uma mensagem ‘de paz, verdade, humanismo, irreverência, coragem e fra-

ternidade universal’. Poeta, no ‘eterno namoro com as palavras’, diz, numa entrevista 

comovedora ao site PROMOVER ESCRITOR, que ‘a literatura come-se, porque nos 

alimenta o corpo e a alma eliminando as gorduras desnecessárias’ e, evocando o 

sentimento de gratidão ‘de estar vivo e viver, acrescenta: ‘Sobreviver apenas, não é 

justo! A poesia da vida não aceita!’

Mas não se fica pela escrita dos seus já numerosos e tão belos livros., por inicia-

tiva própria e vontade de fazer e partilhar, Delmar Maia Gonçalves está nessa linha 

da frente dos que empreendem e rasgam o seu próprio caminho. O dele é a defesa 
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incansável da Mátria. Promove encontros, cria pontes, e luta sem destemor, nem tré-

guas pela Língua Portuguesa. Como? Divulgando poetas e escritores e outros atores 

culturais, a quem as redes institucionais teimam, muitas vezes, em ignorar. Genero-

so, não atende apenas a moçambicanos, mas também a angolanos, cabo-verdianos, 

brasileiros, guineenses, santomenses, portugueses, promovendo a nossa matriz e 

ultrapassando todos os escolhos que se lhe têm colocado. E não são poucos... 

Numa comovedora entrevista conduzida por Shirley M. Cavalcante, no site Divul-

ga Escritor, afirma com toda a simplicidade que ‘gostaria de ser lido por todos’ Mas, 

e muito especialmente, ‘por aqueles que não compreendem o que é ser emigrante, 

imigrante forçado ou exilado e viver na diáspora, fora da sua pátria’ 

A mim, convidou-me várias vezes para os maravilhosos encontros literários que 

promove, com lugar à mesa dos palestrantes. Recentemente, conferiu-me uma dis-

tinção que muito me honra, ao integrar-me como membro honorário no Círculo dos 

Escritores Moçambicanos da Diáspora, a que preside. 

Admiradora sua, da sua obra literária e ao serviço da literatura, sigo-o e aplaudo-

-o. Sou muito grata à vida por nos termos cruzado. 

Manuela Gonzaga 

Escritora, historiadora
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O Edmar era um rapazito pálido. Tinha uns enormes olhos 
castanhos que espreitavam por entre umas longas pestanas e 
sorria a toda a gente com a graça dos seus seis aninhos. 
Viviam-se os tempos da revolução. Bendita Revolução!
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O Edmar levantava-se sempre muito cedo 
para ir à estação dos caminhos-de-ferro 
de Moçambique buscar os jornais, que 
durante o dia vendia.
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Ao meio-dia ia à sua barraca comer um bolinho de arroz que 
a mãe sempre lhe preparava; depois saía de novo para apregoar 
os jornais que trazia no enorme saco, quase do tamanho dele. 
Orgulhava-se de ser o miúdo que mais depressa despachava os 
jornais, mas nem assim os conseguia vender todos.
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     Já quase no declínio da 
tarde, ia entregar os restantes, depois 

era o seu momento mais desejado: o princípio da 
noite; quando já todas as crianças da sua idade tinham 
recolhido a casa, ele descia a Avenida 24 de Julho, de Maputo, 
de mãos nos bolsos a assobiar à ardina. 
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Contudo, havia sempre, a meio da rua, algo que o prendia 
por um tempo que não cabia no maior instante do 
mundo. Era a montra dos brinquedos, a montra a que 
todos os dias ele colava o nariz e onde ficava pregado ao 
chão. A montra da loja Franca de Maputo.
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Era a montra da ilusão, a 
montra que ilustrava os 
seus sonhos, ali mesmo na 
fronteira e sem passaporte. Via  
e revia as gorjetas que sobravam 
de todo o dinheiro  que fizera; 
porém, nunca chegava para 
o mais barato carrinho de 
plástico.
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 Ah!!! Mas o que ele adorava mesmo era a máquina 
que lhe punha o coração aos pulos e fazia voar o seu 
pensamento até Roma, Pretória, Paris, Londres, 
Lisboa, Cairo, Atenas, Estocolmo, Madrid… Estava 
decidido: quando fosse grande, já não vendesse 
jornais, seria maquinista, ou até quem sabe, fosse 
vender os seus jornais a Nova Iorque. 



22

Mas o tempo não perdoava. Os dias sucediam-se, uns após os outros e 
nada de novo traziam. Em todos eles, o Edmar fazia as suas viagens: 
da sua barraca à estação de caminhos-de-ferro de Moçambique, da 
estação de caminhos-de-ferro de Moçambique à Avenida 24 de Julho e 
da Avenida 24 de Julho até ao fim do mundo, ao eterno, ao sonho!...
O ciclo era por isso sempre o mesmo: O Edmar, os jornais, a montra 
da Loja Franca de Maputo e o comboio eléctrico; este, todos os dias lá 
posto, como se ficasse à espera do Edmar, para ambos irem em viagem 
e depois lhe dar as boas noites.
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Delmar Maia Gonçalves nasceu em 5 de Julho de 1969 em Quelimane, na pro-
víncia da Zambézia na República de Moçambique.

Publicou os livros:

“Moçambique Novo, o enigma” em Junho de 2005.
“Moçambiquizando” em Março  de 2006.
“Afrozambeziando Ninfas e Deusas” em Junho de 2006.
“Mestiço de Corpo Inteiro” em Novembro de 2006.
“Entre Dois rios com margens” em Maio de 2013.
“Mares de Olhares em Mestiçagens de Poesia”em Junho de 2014.
“Pa(Z)lestina”em  Julho de 2015.
“Fuzilaram a Utopia” em Outubro de 2016.
“Cosmografias  do Verbo Literário”(digressões pela Literatura, Ensaios e Crítica) 

em Março de 2016.
“Sempre tive pressa do porvir” em  Setembro de 2017.
Antologia “Dos Silêncios que cantamos” em Janeiro de 2014.
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Colaborou nas Revistas “Tempo”; “Lusofonia”; “África Today”;”Nova Águia”;  
Rua – L da Universidade de Aveiro; Cafuka.

Colaborou nos Jornais “As Artes Entre as Letras” ; “Savana” de Maputo e “Tornado”.

Prémios e Galardões:

1º Prémio de Jogos Florais da Escola Secundária da Parede em 1985/1986.
Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro em Poesia em 1987.
Selecionado para o 4º Cancioneiro Poético Infanto-Juvenil da Língua Portuguesa 

em 199.
Galardão de Literatura  África Today em 2006(República de Angola).
Prémio Kanimambo da Casa de Moçambique em 2008.
Finalista do 12º Certamen Internacional de Poesia e Conto Breve Mis Escritos da 

Argentina em 2013.
Finalista do 1º Concurso de Poesia Contra o Racismo do ACIDI em 2013. 
Prémio Lusofonia em 2017.
Reconhecimento da “Mujeres Poetas Internacional “Grito de Mujer 2019(Repúbli-

ca Dominicana).

Outros Reconhecimentos:

Ambassador for Peace da IFFWP em 2003.
Membro do Júri do 1º e 2º Concurso Internacional de Escritores Infanto-Juvenis 

“La Atrevida” em 2012 e 2013.
Membro do Júri do Prémio Literário  Karingana Wa Karingana /Universidade do 

Minho em 2015.

Membro da Comissão de Honra (do Júri) do Prémio Femina em 2015, 2017 , 2018 
e 2019.

Galardão de Literatura Mozapaz 2019; Doutoramento Honoris Causa em Educa-
ção e Professor Honorário de Filosofia e Literatura pela Cypress  International Bible  
Institute University do Malawi em 2019.




