
A literatura portuguesa alem-fronteiras 

• Na Universidade de Grenoble foi 
defendida uma tese de maitrise sobre a 
obra de Jose Gomes Ferreira, com o 
titulo 0 Lugar do Homem na Poesia de 
J. G. F.: Estudo dum Tema Lirico e 
Filosofico. Autora: Laurence Roulx. 

• A nossa moderna literatura esta, final
mente, a interessar os universitarios brasi
leiros. Nada menos de cinco teses foram 
ultimamente defendidas, no Rio, todas sob 
a orienta<;iio da Prof. a Cleonice Berardi
nelli, sobre obras e auto res portugueses: 
A Paixiio segundo Almeida Faria, por 
Margarida Alves; A Sibila- Uma Nove/a 
em ritmo de Rocking-Chair, por Simone 
Oliveira; 0 Mito do Amor-Paixiio, pela 
Prof. • Maria Elizabeth Vasconcelos; 
«0 Muro Branco» de Alves Redo!, pela 
Prof. a Amelia Maria Lacombe, e A Cica
triz e o Verba (a Obra de Abe/aira), pela 
Prof. a Vilma Santana Areas. 

Constituiram os juris, para as primeiras 
tres teses, a Prof. a Cleonice Berardinelli e 
os Profs. Celso Cunha e Afriinio Coutinho, 
e para as restantes os Profs. Helio Simoes, 
Cleonice Berardinelli e Affonso Romano 
de Sant' Anna. 

• 0 romance 0 De/fim, de Jose Car
doso Pires, que conta ja varias tradu<;oes, 
saiu agora em edi<;iio checa (pela casa 

Odeon, Praga), e na Finliindia, pela edi
torial Gummerus, Helsinquia, em versao 
de lise von Hellens, divulgadora de 
Fernando Pessoa no seu pais e a quem, 
nesta sec<;ao, no ultimo nt'1mero nos refe
rimos. 

Outra tradu<;ao, espanhola esta, duma 
obra de Jose Cardoso Pires: a Editorial 
Labor, de Madrid, publicara em Novembro 
a Cartilha do Marialva. 

• Anuncia-se a proxima inclusao das 
Poesias Camp/etas de Mario de Sa-Car
neiro na Biblioteca Luso-Brasileira (Serie 
Portuguesa) da Companhia Jose Aguilar 
Editora, do Rio, na qual se esgotaram ja 
varias edi<;oes da Obra Poetica de Fer
nando Pessoa. 

• Em separata da- revista A/fa, n. 0 16 
(1970), pp. 203-225, Joao Decio, professor 
da Faculdade de Filosofia de Marilia 
(Estado de Sao Paulo), acaba de publicar 
Evolu9iio do Canto na Literatura Portuguesa, 
onde estuda contistas do seculo XIX, 
real<;ando dois aspectos: «Em primeiro 
Iugar, o contet'1do do conto, passando pelo 
Romantismo e atingindo o Realismo. 
Em seguida, o estudo da estrutura do 
conto, tendo em vista a importiincia maior 
ou menor dos varios expedientes tecnicos: 
dialogo, narra<;ao, descri<;ao, mon6logo.» 


