
((0 DELFIMJJ 
DE CARDOSO PIRES 

- ACONTECIMENTO 
NA VIDA CUlTURAL 
BRASILEIRA 

RIO DE JANEIRO - Cons
tituiu verdadeiro acontecimento, 
na vida. cultural e social da ci
da<l·e, a estada do escritor lose 
Cardoso Pires, por motivo do 
lan!;amento do seu livro «0 Del
fim», que marca o comec;o de 
uma. serie de publica!;oes de au
tores portugueses. 

A volta deste acontecimento 
criou-se exp~tativa e interesse 
invulgara, e niio apenas os jor
nais e revistas da espedalidade 
lhe consagr~mos seus comenta
rios, mas tambem os gra.ndes 
orgiios da impr~nsa diaria, co
mo· foi o caso de «0 Clobo», 
que iniciou uma diniimica cam
panha de ~poio as letras lusas, 
noticiando com relevo e fre
quencia as reunioes orga.nisadas 
po: motivo da presen!;a de Jose 
Cardoso Pires. 

Entrevistas que ocupam pa
ginas inteiras, com dialogo vivo 
e fotografias expressivas - o 
«lorna( do Brasih1, pela pena 
de Mackensen Lus, considera a 
obra do autor como responden
do a pergunta «Quem e 0 por
tugues?» -, expoem ao leitor 

Cardoso Pires e falam da te
matica das suas obras. 

Numa recepc;iio promovida 
pela. Editora Civilisac;iio, estive
ram presentes individualidades 
como Ruben Braga, Otto Lara 
Resende, ex-adido cultural em 
~Lisboa; Drumond de Andra<le, 
Antonio Calado, Clarisse Lisp~
tor, Odylo Costa FHho, Josue 
Mc.ntello e Aurelio Buarque de 
Holanda.. da Academia Brasilei
ra de Letras. 

Num encontro na Faculdade 
de Letras, fiseram a apresenta
c;ii de Jose Cardoso Pires os 
professores dr. Luis da Costa 
Lima e dr." Amelia Lacombe. 
t curioso referir que «0 Del
fim» foi um dos livros do cur
so do corrente <~o~~o e, assim, 
alguns aluno5 debateram com 
o autor os problemas da obra. 
No decorrer dessa discussiio, os 
estudantes revelaram a sua pre
ferencia pela obra do5 seguin
t~ escritores portugueses: Au
gusto Abela.ira, Alves Redo! e 
Herberto Helder, no romance; 
Luisa Neto Jorge, Fiamma Pais 
~ra~diio:.)os~ Comes Fer~eir~ ~ 
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Jose Cardoso Pires 

tambem esclarecido que se deve 
a falta de contacto comereial 
a. cjrcunstancia de o escritor 
portugues moderno niio ser tao 
conhecido no Brasil como era 
logico e possivel. 

Escritores e cineastas realisa
ram um encontro com Cardoso 
Pires (o escritor portu gues tam
bem foi entrevistado para a 
TV) , estando presentes Carlos 
Scliar, (l.;ara. Leiio, Adamastor, 
Paulo Mendes de Campos, Luis 
Lobo, Cdos Diegues, Ruy Guer
ra, Pierre Kast, etc. 

Apos um fim-de- semana em 
Petropolis, na residencia de Mil
ton Meyer, Cardoso Pires segue 
para S. Paulo, onde tambem a 
s,u_;:•, obra sera apresentada. -

. \ """' 


