
Um dos maiores escritores de Portugal. 
PiTes tem sua obra traduzida em cinco linguas 

Cardoso Pires te1n sen 
livro "0 Delfim" lailcado 

- ~ 

uo Rio pela Civiliza~ao 
0 romance 0 Delfim, de Jose Cardoso Pires, um 

ctos maiores escritores portugueses da atualidade, 
sera iangado sexta-feira, em noite de aut6grafos, 
na Livraria Rubaia (Ipanema). 0 livro e editado 
pela Civilizac;ao Brasileira, tem 196 paginas, tira
gem de 3 mil exemplares, ao prego de Cr$ 18,00. 

Retratando, segundo o proprio autor, "a rea
lidade do tempo portugues", 0 Delfim e o seu pri
·mei.ro livro a ser editado no Brasil. Sua obra, ja 
traduzida para o ingles, frances, alemao, italiano e 
espanhol, inclui romances, contos, ensa;ios ,e uma 
pe<;a teatral. 
NOSSOTEMPO 

- Escrevl este romance 
- afirma Cardoso Pires -
pensando no nosso tempo, 
no nosso tempo portugues. 
Uma e outra coisa, livro e 
tema, sao aind::>. um enigma 
para mim. 

- 0 romance , porque me 
u I t r apassou. impondo-me 
certas soiu96es narrativas 
de todo inesperadas. 0 te 
ma, porque me obrigou a 
aprofundar o denominador 
comum da nossa condil;ao: 
a realidade de um tempo 
portugues, que e imica nos 
m e rid ianos contempora
J.1eos. 

0 tema central do ro
mance passa-se na madru·· 
gada de l2 de maio d.e 1966, 
quando Manuel da Palma 
Bravo. engenneiro siivicul
tor, volta a sua casa e en-

contra a mulher afogada 
em uma lagoa proxima. 

Segundo o resumo do li
vro, publicado em Portugal 
por Moraes Edit6res, a ac;:ao 
t1·anscorre .::m uma aldeia 
de emigrantes. onde o s 
camponeses vivem com um 
pano de fun do de lenclas: 
homens-caes, peixes sagra
dos· e uma lagoa que e "o 
ventre da abundancia.'' 

Na propria definigao de 
Cardoso Pires, "em primeiro 
plano, o engenheiro, que, 
conscie.nte da derrocada de 
uma idade de privilegios, vi
ve um presente intempo
ral." 

Alem de 0 Delfim, seu li
vro mais famoso, Cardoso 
Pires, de 46 anos, e autor 
do ensaio Cartilha do Mari
alva, do livro de cantos Fo
gos de Azar, :? da pe'<a 0 
Render dos Herois. 


