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lSP serve tadu as principais capitais do pais ~c.(J·_ /:}1 
doso Pires, de "0 Delfim"· 

• 
cons1 era o o rnaior· 

cista portugues de hoje 
iderado o maior roman

portugues da atualidade e 
dos mais importantes da 
tura europeia e interna
' Jose Cardoso Pires inau-
com o romance "0 Del
- esta semana lanc;ado 

taneamente em todo o 
· - a coleciio "Caraveias" 
ratura portuguesa em edi
brasileiras) - criada pe
it6ra C!vilizaciio BrasP.ei

Yo Rio de Janeiro e Siio 
o o lall!;amento de "0 Del
co~tou com a presenc;a 

utor. que se encontra em 
pais ra cerca de dez dias, 

ndo contato direto com os 
meios intelectuais e pro

ndo o seu livro, atraves de 
vistas a imprensa e • de 

· s de aui6grafi>.s. ·. 

' dez anos, Jose Cardoso 
esteve ·no ·Brasil. partici- · 

o de um Congre~o de C!·i~ 
Literai-ia realizado no Re

. Entiio, como agora. - era 
autor con'hecido apenas 
meios .univers:tarios do 
apesar de ja contar .com· 

J!vrcs-publicados -roman
cantos. uma pec;a ·de ·tea
e urn ensaio soclo16glco -
ns dos q_uais figtiravam ·en
as edic;oes portugue3as es
'dicamente cheg.adas · 3s 
as livrarias. · 
e Augusto Neves Cardoso 

·, nasceu em Peso (provin
da. Beira .Baixa) a 2 de ou
o de 1925. Estudou mate
icas superiores na.' Faculda
de Ciencias de Lisboa. mas 
chegou ·a · apresentar tese 

licenciatlll'a poro_ue em 1945 
essou na Marinha Mercan
como oficial-pil6to de um 
uei.ro. 
et'ceu var1as. .profissoes: 

erprete de uma companhia 
aviaQiio. chefe de reda~tiio do 
gaz!ne "Eva"' secretario da 
torial Li"!OS . do Brasil, pro-

fessor de inglt!s em colegios 
particulares e ·•copywriter" de 
publicidade. · 

Como diretor literario da E-
·• ditora Ulisseia, lancou "O.s Li

vros das Tres Abelhas" atual
mente publicados por Europa
-America), colec;iio muito po
pular onde foram revelados em 
Portugal autores como Arthur 
Miller. Andre Kedros, Horace 
McCoy, Kafka, Roger Vailland. 
Norman Mailer, etc. 

Tambem dirigiu o Clube F6-. 
lio. de Lisboa. exclusivamente 
dedicado ao teatro de vanguar
da. ·e nele se publicara m pela 
primeira vez · em lingua portu
guesa peca.s de Ionesco. Fauik
ner, Maiakovski, Beckett, Os
borne, etc. 

Em 1960, fundou e ditigiu a. 
revista de vanguarda "Almana
que ", que foi uma das publica
coes de mais prestigio na vida 
literaria portugue.sa, donde saiu 
o "G1upo Almana.que" de que 
fizeram . parte a.Jguns dos escri
tores e artistas mais importan
tes da. atualidade portuguesa 
·(O'Neill . Abelaira. Joao Abel 
Manta, Pomar, et'c.) 

Foi membro da direc;;iio da 
Sociedade Portuguesa de Escri
·tores e secretario da Delega
ciio 'Portuguesa da Communi
to. Europea degll Scritori. 

Colaborou em diversas publi
cac5es portugl&~sas e estrangei
ras: Elll'opa Letter aria, Argo
sy, Les Lettre.s Nouvelles, Les 
Lettres Francalses, ·Town, Se
nhor (Brasil), etc. Participou 
em varios Congressos Interna
cionais : Congresso de Critica 
(Universidade do Recife, Bra
sil) . Reuniao Inte.rnacional pa
ra o Desarmamento e a Paz 
(Estocolmo. 1958), C'ongresso 
Internacional de Escritores 
(Floren~;a, ll}62), Jornadas d& 
Lite1•atw:a Hispanista (Sou-' 
thampton. 1970) e 'Encontros de 
Respon.sabilidade Intelectual dtl' 
Aix-en-Provence, 1967. 
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A estr.eia de Jos~ Cardoso 
Pires nas letras ocorreu com 
"Caminheiros e Outros Contos". 
Em 1963 era laureado com o 
Premio CamiJo· Castelo Bran
co da. Sociedade Portuguesa de 
Escritores (o mais · importante 
galardao da literatUI·a portu-. 
guesa) e o Premio dos Suple
mentos Liteni.rios, pelo roman
ce "0 H6spede de Job", que a
tualmente se encontra. tradu .... 
zido em varios pa!ses da Euro
pa. 0 mesmo romance foi dis
tingiiido pela revista "Tempo" 
de Miliio, e por "Brooks .A: 
broad", como o "Livro do Ano" •. 

. ·Como ensaista, :publicou em 
1960, "Cartilha do Maria:lva" 
cuja S.a edicao acaba de sair: 
Tl.·ata-se de urn estudo s6cio~li
terario em q:ue, partindo da 
antimonia de suas mentalida
des - a rural e a citadina. -
o Auto~ define urn arquetipo 
portugues que designou por 
"ma1ialva" e simultaneamente 
faz a revisao de varios Juga
res. seletos da literatura portu
gue~ sob uma perspectiva de
sapaixonada. 0 termo "marial
va" foi incorporado ao voca-

. bulario corrente do portugues I 
e o ensaio suscitou alguns es
tu~os em Portugal e em outros 
pa1ses da Europa. entre os 
quai~ os de &:ez Montes (Uni- ~ 
versidade de Madri), Jean Fran
co (Universidade de Essex) e 
Guido Sborga. · 

. Em 1964, sua peQa "0 Render ~ 
aos Her6is" foi montad'\ no 
Te~tro Imperio, pela Compa- • 
nlua de Teatro Moderno de 
Lis boa. 

Sao as seguintes as suas a
bras publicadas: "Os Caminhei
ros e Outros Contos", "Historias 
de Amor", "0 Anjo Ancorado", 
".0 Render dos Heroi~;;", "Car
t!lha do Maz;ialva", "Jogos de 
Azar", "0 Hospede de Job" e 
"0 Delfim". 

Alguns de seus . contos figu
ram em .antologias publicadasf 
na Alemanha, Inglaterra Tche
co-Eslovaquia, Uniao sOvietica 
Italia e BrasH (Eiut6ras Civi~ 
liza{:ao Brasileira e Cultrix) ; 
, J_ose Cardoso Pires, que ja
mals concorreu a qualquer pre
mio oficial em seu pais e tam-

. pouco da Academia Literaria 
de P_ortugal, ensina. atualmen- 1 
te, hteratura no King's Colle
ge da Un'iversidade de Londres. 

....... - . 

SoBRE " 0 DELF'L'H" 

Afirmando que "0 Delfim" -
agora lan{:ado em nosso pais em 
edi~ao brasileit·a - "tem algo 
de cristalogr&fico em sua es
trutUI·a", Franklin de Oliveira 
acrescenta na nota que escre
veu para sua a.presentac;ao· en
tre nos: "Claro: a critica .social 
est& p.resente no livro, mas co
mo realidade subjacente, pois 
"0 Delfim" e, antes de tildo, 
uma r.ealiza<;iio artistica esteti
camente bern. consumada.- E' 
admiravel a capacidade de Jose 
Cardoso Pires de organizar es
trutlll'as e 1itmos narratives 
s6bre tlma economia verbal al
tamente concentrada, que co
munica for~ta e pode.t· a sinta
xe novelistica. Na sua arte a 
palavra e a<;iio, e niio valor lu
dico. Aciona a demanda ro
manesca. 0 encontro com Jose 
Cardoso Pires, sua ficc;ao e sua 
pre~a. enriquecem a nossa sen
sibilidade. Incorpora-lo ao u
niverso literano do Jeitor bra
sileiro, tao distanciado da nova 
fic!)iio portuguesa, e a to .de iu-

\ cidez intelectual". 


