
A prop6stto do lan~amento de «0 Delfim)> 
por uma editora do Rio de Janeiro 

OS E.SCRITORES PO·RTUGUESE,S 
DES.PE~RTAM NO BRASIL 
UM INTE~RES-SE CRESCENTE 

SAO PAULO - 0 recente 
lan~amento da edi~ao brasilei
ra de .o Dellimn demonstrou, 
mais uma vez, que os escrito· 
res portuqueses despertam no 
Braail um interesse cada vez 
maior. sobretudo nos meios 
universitc:irios - e este e, certa
mente, um dos melhores ca· 
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minhos para a reapari~ao. nes
ta marqem atl&ntlca, da Litera
lura Porluquesa. 

Nao assistimos a tarde de au
toqralos de Jose Cardoso Pires 
no Rio de Janeiro. mas dizem-, 

-nos que fOil um exito. E em 
Sao Paulo pudemos testemunhar 
oulro exilo. tendo afluido a li
vraria onde o escritor autoqra
lou o seu ultimo romance. alem 
de criticos, prolessores e auto-

Jose Cardoso Pires 

res brasileiros, iniimeros e sim· 
pies leitores, entre os quais bas
tantes jovens. 

Com .o Dellim.. inauqurou 
a Civiliza~ao Brasileira Editora 
do Rio de Janeiro. a Colec~ao 
Caravelas, empreendimento va
lido e necessaria. pois a verda
de e que as obras de autores 
porluqueses contemporcineos con. 
tinuam sendo raras nas livra
rias brasileiras, embora sejam 
comentadas nus universldades e 
por dois ou Ires crilk:os. que 
sistemalicamente relerenciam 
nos principais jornais de Siio 
Paulo e do ">.io as ultimas no
vidades publicadas em Lisboa, 
no Porto e em Coimbra. 

A cobertura dada pela lm
prensa a visita de Jose Cardoso 
Pires so teve um paralelo. nos 
ultimos anos, quando Fernando 
Namora se deslocou ao Brasil. 
(E certo que Ferreira de Castro 
mereceu da lmprensa carioca jus. 
los eloqios. mas nao e menos 
verdade que o romancista de 
tcEmiqrantes» n&o saiu, prci.tica
mente. do Rio de Janeiro, li· 
milando-se a uma rapida via
qem a Salvador.) Alem das tar· 
des de autoqralos. Cardoso Pi
res foi entrevistado por alquns 
dos maiores jornais brasileiros 
e - 0 que nao e menos im
portant& - manteve animados 
ucoloquiOS» com criticos. proles
sores e leitores . 

• o Del!im.. com .orelha, ex
olicaliva de Franklin de Olivei-

~ 

ra. tem capa de Doune. Sem 
qualquer explica~ao ao leitor. 
o volume mantem a ortoqralia 
portuquesa, mas nalqumas pas. 
saqens a revi<>:io - que e des
cuidada - adoptou a ortoqra. 
lia brasileira .. . Pequenos senoes 
sem import&ncia de maior, mas 
que. se lorem eliminados, me
thor e mais elicientemente con
tribuirao para a divulqa~ao da 
literatura porluquesa actual no 
Brasil. 

No plano editorial, nao ha 
outro caminho para o inlerc&m. 
bio, a nao ser o da publica~ao 
de autores portuqueses no Bra
sil. a exemplo do que ha mui
tos anos se laz em Portugal 
com os escrilores brasileiros. Por 
isso. a inicialiva da Civiliza~ao 
Brasileira e altamente positiva. 
do mesmo modo que tambem o 
sera a projectada colec~ao da 
Editora Verbo (de Sao Paulo), 
que vai lan~ar diversos liccio· 
nistas portuqueses, o primeiro 
dos quais devera ser Verqilio 
Ferreira. 


