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Os ficcionistas portugueses 
desenvoiveram em 1968 uma 
actividade intensa, que sobre
levau, ao inves do que ultima
mente vinha acontecen<io, a 
prodU<;ao ensa.istica. o roman
ce-sensa<;ao do ano tera sido 
o Deljim, de Jose Cardoso Pi
res. Precedido por uma cam
panha publicitaria inteligente
mente conduzida, este livro niio 
tev.e ai a prin<:ipal raiz do seu 
enorme sucesso <como em devi
do tempo se insinuou) , mas na 
singularidade da sua estrutu:ra 
temporal na rigorosa geome
tria estei:.ica e na lucida ana· 
lise interpretativa de urn bin6· 
mio tempo-espa <;o que e cons· 
tante omnipresente da nossa 
vida quot;idiana. Dois roman
ces extremamente importantes 
na moderna fic<;iio portuguesa: 
O s Despojos dos lnsensatos, 
de Mario Ventm:a e Bolor. de 
Augusto Abelaira. Urbano Ta
vares Rodrigues publicou dois 
novas Jivros em 1968: Casa de 
Correc<;iio, que inclui as ooras
-p·rimas do canto Carnaval Ne· 
gro e Tio Deus, e ainda Tempo 
de Cinzas, colectanea de tex
tos inacrubados ou que se en· 
conta'avam dispersos, e que 
agora, em voiu:me, ganharam a 
desejavel unidade. Manuel da 
Fonseca regressau ao convivio 
do publico com Um Anjo no 
Trapezia (cantos). Fe-lo na 
melhOir altura, quando ja se de
sesperava de ver o autor de 
Seara de Vento retomllir o cur
so da sua tal·entosa carreira 
novelistica. Um dos Jivros que 
maior cont;roversia gerou fo1 
sem duvida, 0 Ser e o Ter se
guido de Anquilose, de Jo~ 
Ma.rrnelo e Silva. A esbra~gia 
da gloria que a prop6sito deste 
livt·o de Marmelo e Silva se 
invocou teve no ano !indo um 
novo interprete. No prefacio 
da 7. • edi<;iio de A Cas a da 
Malta, traga Fernando Namora 
as linhas gerai.s do seu itinera
rio de romanci.sta. Itinerario 
etico, sobretudo. Mas e em 
Um Sino na Montanha, pelo 
sazonarnento perfeito da tecnt
ca, que Fernando Namora ver
dadeirlllmente atesta a maturi
dllide de grande escritor. 0 Ins
tinto Supremo, de Ferrei·ra de 
Castro, publicado imediatamen
te a seguir as importantes ma
ni·festa<;Oes nacionais que cele
bra;ram 0 so.o ano de vida lite
raria do autor de A Selva, en
contrau just ifieada repei!'CUSS1to 
ent.re os seus fieis leitores, pllif
tioolarmente no Brasil. Porem, 
a critica nao foi nanirne nos 
julgamentos a que submeteu 
0 I nstinto Suprfmto. 

Uma novela de estreia lliQUi e 
ali entupida por urn grao sur
real, mas de tocante originali
dade: Natureza Morta !lumina-

Cardoso Pires 

da, de Jo~ Viale Moutinho. 
Com a reedi<;ao de Plio Incerto, 
viu Assis Esperan<;a reconheci
do de novo urn esfor«;o de pro
sa:dor vol tllido par-a as gentes da 
sua terra. Escritor do Algarve, 
apaixonado cronista-da sua lu
minosa e ardente provincia me
ri<iional, narra o autor desta 
obra a odisseia dos serrenhos de 
Algezur, nurn estllo de pendor 
na;tura.lista, provavelmente urn 
poueo denso de mats para o gas. 
to ll terario da.s modernas gera.
Q5es, mas que, bem entendido, 

traduz urn enraizamento pro. 
fundo nesse dramatico quotidia
no que o escritor estudou com 
ternm·a, objectividade e ·con
creto conhecimento do real. Rai. 
zes na Areia, do jovem Idalecio 
Cag:'io, marca o encon tro do ar
tista com os sons, as origens. os 
homens que o cercam e faz da 
sua paisagem natal (incluindo, 
obviamente, a humana) 0 ful
cro deste seu livro. Bisbilhotices, 
de Vera Lagoa, mereeeria figu
rar numa antologia de livros 
nao-publicaveis. Foi a mais ri
sivel aventura li terari a do ano. 

nosso emigrante no contexte 
social frances. conquanto a au.. 
tara nao tenha podido libertar 
ainda a sua linguagem literana 
de uma teia de lug ares- comuns 
que reduz consideravelmente o 
poder d e sugestao da «historia», 
A Francesa estara, talvez, situa
do entre aquila que Nita Cli
maco fez no passado e .aquila 
!J.Ue podera vir a fazer rto Iu
turo, se quiser ou for capaz de 
submeter a urn intenso esfor<;o 
de reexamina<;ao e autocritica, 
os seus processos narratives. 
Sagrou-se como urn verdadeiro 

ferreira de Castro, que em 1968 completou 50 anos de act•
vidade literaria , lanc;ou a sua ultima obra. <<0 lnstinto Su-
premo». qu'e foi um dos maiores ex ito nacionais de livraria nos 

ultimos tempos 

De referir a reedigiio de urn 11-
vro fundamental na bibliografia 
de J 0 S e Rodrigues MigUE§iS: 
Leah. Hist6rias Breves d e Escri
tores Ribatejanos associou num 
s6 volume os nomes de Adelaide 
Felix. Alvaro Guerra, Alves Re
do! , Angela Sarmento, Antonio 
Borga, Jacinto Martins, Jorge 
Reis, Jtllio Graga. Mario Ventu
ra e Severiano Falca.o. Luisa 
Manuel de Vilhena, ap6s urn 
interregna de treze anos, deu a 
estampa Mares Vivas. Porta de 
Minerva, de Branquinho da 
Fonseca, e Horas Vivas, de Na,. 
talia Nunes, encontraram da. 
parte das respectiva..s editoras 
fortes razoes para a sua reedi
t;ao. Em comemora<;ao dos vinte 
e cinco anos de activida,de lite
raria de Virgilio Ferreira foi 
publicllido numa. edi<;ao especial 
o romance Apari~tiio. Hugo Ro.. 
cha falou do «arnor pelmanen
te» em Hist6rias de Amor. Esse 
infatigavel militante do hunior 
que se chama Santos Fernando 
trouxe a lume Consola((iio n.• 3. 

Os assunto& hist6ricos conti
nuaram a merecer a aten<;iio de 
Mario Domingues. No ano de 
1968 acrescentou a sua conside
ravel bibHografia no genero 
D. Dinis e Santa Isabel. Em 
outubro deu-se urn aconteci· 
menta de grande relevancia cul
tural: simultaneamente com Na.. 
mora e Redol, uma conhecida 
editora lan<;ava dais novos auto_ 
res portugueses. Joao Palma-Fer
reira e Maria Isabel Barreno 
surgoiram, assim na novelistica 
nacional, com Tres Semanas em 
Maio (livro antitardio, segundo 
declara<;oes do proprio autor) e 
De Noite as Arvores Sao Ne
gras. Guedes de Amorim. escri
tor cat6lico a quem se deve uma 
vasta obra sobre tematica re
ligiosa, QOS nos e:;caparates A 
Espada i!os Arcan1os. Uma voz 
de Mo<;ambique, chegou at~ n6s: 
Jornada sem Fim. com A Fran. 
cesa prosseguiu Nita Climaco a 
sua pesquisa de assuntos rela· 
oionados com a inserc;ao do 

achado literario a autobiograna 
romanceada Apresenta((Cio do 
Rosto, de Herberto Helder. Al
ves Redol viu reeditadas duas 
da.s suas obras mais divulgadas : 
Avieiros e o Cavalo Espantado. 
Daria de Bastes escreveu os 
contos reunidos em A Rua. 

Reencont.ro sempre agradavel 
e aquele que se estabelece com 
Mestre Aquilino Ribeiro: reedi
ta<io em · 1968 0 Hom em da N a
ve. Outras obra:s que justifico
r.am nova reedi<;ao: Contos Bar
baros, de Joiio Araujo Correia 
e Antes do Diluvio, de Mana 
B.raga. 

Quante a moda!idllide Ensaio, 
Al·berto Ferreira voltou a exa. 
minllif os textos da chaJmllida 
Questiio Coimbrii num segundo 
volume em tudo digno do pri
meiro. surgiraJm dois importan
tissimos tomos dos Ensaios, de 
ll.itorino Magalhaes Godinho
obra que Pelas incjdencias no 
tempo po.rtugues contempora
neo se destina a ressoar fo.rte
mente junto dos estudiosos da 
prol>lematica social. Identica 
perspectiva foi a que condicio
nou o t.rabalho de FJ.ausino 
Torres Hist6ria Contemporanea 
do Povo Portugues. Duas reco
lha.s de inqueritos assumi.rlliffi 
especial relevo: A Condil}iio da 
Muzher Portuguesa e A Situa· 
r,;.iio da Arte. Joao Gaspar Si· 
m6es, velho leiio das Let•ras, 
continua a Produzir empenha
dos esfor<;os no sentido de dar 
corpo a essa obra monumental 
que se chama Hist6ria do Ro
man ce Portugues. Textos filo
s6ficos de Fe.rnando Pessoa fa
ram estabe1ecidos e pre[aciados 
por Ant6nio de Pina Coelho. 
Pel·a sua utilid!lide, pelo cara.c
ter intervenc:ionista no momen
to que passa. pela no<;ao de 
probida.de intelectual e civica 
que revela, o ldvro de S&ntos 
SimOes Engrenagens do Ensino 
justi.fiea a jntensa proem-a que 
rAp 1 d a mente o transformou 
num autentico be$t-selZer. As
sunto velho? Hd uma estetica 

neo-realista? diz-nos Q'lle nao 
existem em tal dQiminio ques· 
tOes ultrapassadas, tanto assiih 
que neste esplendido ensaio 
aborda Mario Sacramento de 
prismas aobsolut!liffiente ineditos 
problemas que s6 modismos 
enigmaticos ousaJm rninamjzar . 
Armando de Castro, figura in
signe de hi·sto.riador e de eco
nomista, publicou Estudos de 
Economia Te6rica e Aplicaaa 
e anunciou o vol. VIII de A 
Evolu<;iio Econ6mica de Portu
gal dos seculos XII a XV. 0 
Imperio Portugues no Oriente, 
integrado nas obra.s completas 
de Jaime Cortesao, manteve o 
d ia:ogo que vern sendo esta;be-

r 
por 

Julio Conrado 

lecido entre o escritor e as ge
ragoes que nao fruiram as van
tagens do s-eu convivio. Ruben 
A. Leit:'io traz em curso uma 
investigagao interessantissima: 
Cartas ·de D. Pedro V ao lrn· 
perador do Brasi l. 

A introdu<;ao de Vergilio Fer
reira a0 livro de Focault As Pa
lavras e as COisu. deu 1uga-r 
ao renascimento do famoso ca· 
cetei.rismo lusitano. que tantos 
rios de tinta tern feito correr 
Travllidos de razoes Oiterarias, 
entenda•se) Eduardo Pl.-ado Coe
lho e Vergilio Ferreira restitui· 
ram a expressao polemica a POT· 
tuguesa o seu verdadeiro signi· 
fic:a.do. Tambem Camilo voltou 
a suscitar escaldante polemica 
Foram s e u s interpretes, desta 
vez, Jo.<e Rkgio, Augus·to Costa 
Dias e Alberto Ferreira. Numa 
relevante tenta.tlVa para d!ffien
sionar a arte cenioa entre n6s, 
Lui.~ Francisco Rebelo elaborou 
uma Hist6r ia do Teat1·o Portu· 
gues. sentido e Forma da Poe· 
sia Neo-Realista foi a mais dis
cutida obra de Eduardo Lauren· 
QO. publioada ate a.Q momenta. 
Na C o r respondbwia Epistolar, 
entre Jose Cardoso Vieira de 
castro e Camilo Castezo Branco. 
fi?ura urn estudo preliminar da 
autoria de Alexandre Cabml. 
Jacinto Prado Coelho ~ respon
savel por duas ~s notaveis 
da en ... <:aistica nacional: Verso e 

Fernando Namora 

Frase em 0 Senttmento de Um 
Ocidental e Sobre a Restituigao 
da M otiva<;iio Lexical no Portu
gues Literario. Oliveira Guima
raes debru<;au-se solJI·e a vi!ril 
personalidllide do autor de A ve
lhice do padre Eter11!0, nela se 
inspirando para escrever 0 Es
pirito e a Graga te Guerra Jun
quetro. 

A produ<;ao poetica foi, como 
de costume, ba.sta.nte feilt'hl, em
bora qualitativamente cheia de 

altos e baix05. Pontos culm 
nante..s da poe!'ia publicada du 
rante o ano: Sobre o Lado E 
querdo e · Micro - Paisagem, de 
carlos de Oliveira; cantico Su 
penso, de J ose Regia; Ilha d 
Desterro, de Alexandre P inheir 
Torres; e T empo conmm, de Mi· 
guel Trigueiros. De salientar, a 
repub!ica<;iio de Foesia II, de 
Jose Gomes Ferreira. Urn novo 
original de Antonio Barahona 
da Fonseca: Imprets6es Digitai 
Urn grupo de poetas, jovens ou 
nao, todos, porem, ainda em 
busca de uma estabilidade fo~ 
mal mais proxima de urn mini· 
mo de perfeic;ao exigivel, til'an& 
m~tiu-nos lliQUi!o que, por agora, 
tinha para dizer. Sao e!es: Fe
licia Caldeira (Quaz e o Pre\'0 
da Esperanga), J . Sllintos St<r 
cler (D ialogo com a Noite), Eli· 
zabeth Magalhacs <Poemas a~ 
Acaso), Abilio-Jo.<e dos Sant<l6 
(Lidanga), Angela Roma (Me· 
moria Sempre), IJidia Honora· 
(POliptico do Amor) e Alice de 
Azevedo (Mar, Espelho da Vi· 
da), ent•re out.ros. 

Urn aplauso de incitamento 
muito entusiastico para urn jo-

vem que vern afirmando nota· 
veis recursos de poeta e de 
critico de poesia: Luis de Mi· 
randa Rocha (0 Corpo e o 
Muro ) . Ficou devidamente re
gistado na Imprensa cultural 
po.rtuguesa o 10.0 aniversario da 
morte do grande poeta Afonso 
Duarte. A Antologia Poetica de 
TrcJ,s-os·Montes e Alto Douro 
aglut!na poemas de autores da
quela regiao. 

Voltou a nao abundar a !i· 
teratura teatral. Sta u Monteiro 
langou, ao come<;ar o ano, AI 
Miios de Abraiio Zacut, e Vi· 
cente Sanches A Si tuagiio Deji· 
nitiva. Reapareceu Fernando 
Luso Soares: A Dutra Marte de 
Ines, com prefacio de Joao Pal· 
m a-Ferretra. De Tomas de Ca
lheiros foi editada As Minhas 
Miios Vazias. E pouco mais. 

J>ara Alves Redol (texto) e 
.Leonor Pra<;a a honra de te
rem criado uma nova persona· 
gem: «Flon>. Dois livros assi· 
nalaram as andangas aventu· 
rosas desta heroina infatigavel: 
A Flor Vai Ver o Mar e A Flor 
Vai Pescar nwm Bote. coube a 
Maria Alberta Meneres realizar 
neste campo uma experiencia 
decisiva: Conversa com Versos, 
Julio Moreira estreou-se a fie· 
<;ao infantil com Ajinal o cas. 
telo Era Verdade . 

Finalizamos estas notas, que 
nao pretenderam constituir uma 
recolha exaustiva de todos os 
livros publicados durante o ano 
que findou, sublinhando o apa. 
recimento, em volume, de urn 
conjunto ~ cronicas a que fol 
dado o titulo de Um Homem na 
Cidade, cr6nicas assinadas por 
alguns dos mais consagradoa 
jornalistas do <<Diarlo de Lis
boa». 
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Dois espe.ctooulos de multo 
alto nivel e harmonia (referi
ano-nos bbviamente a «Tango» e 
a cO Tempo e a Ira»). e mais 
~uns digilQS do melhor a.pxe-
00. quer no plano da e.s·tetica · 
dramatlca quer no de urna sau
d61vel renov~ao de textos e 
processos (peilsamos agora, em 
~al. na represen~ao de 
cO Porteiro»), nao bastam paJ·a 
oo.Ivar uma epoca de teatro es
casso, morno. espa~;ado ou mor
to, em que os originais (portu
guese.s primaram pela for~a 
a. wen cia.. 

humor a flgura de um manga
.de-alpaca em con!lito rom uma 
ordem burocratica, cujo sentido 
se the nega e disposto a ·raltar 
110 emprego e a reCI·iar o p3,rai
so da infancia ate !he sobejar 

86 & Compa.nhie.. de Tea.tro :po.. 

Comecemos pelo grande e jus
to exito de Jacinto Ramos, que 
foi o obreiro incansavel e adml
ravel figura central da ambigua 
e fascinante IP~ de Harold 
Pinter «0 Porteiro», na qual AU
gusto de Figueiredo lhe deu re
plica condigna, reencontrando 
e&~im a sua propria dimensao, 
da qual parecia andar esqueci
do. Listopad, apoiado por esse 
'lxt.raordinario ceno~rMo que e 
n pintor Joao Vieira, encenou 
~:om inteligencia sensivel e mao 
segura esta obra sinistramente 
bela e inovadora do autor cle 
KA Colecc;iio». A empresa do 
Tivoli nao se arrependeu decer
to de haver cedido o seu palco 

para e.stas tardes de exa~ro n 
~tiplica, de leitura do homem e 
<Ia vida. 

Outro dos momentos de teatro 
a serio em 1968 foi a represen
~ao. na Ca.sa. da Comedia da 
llbra-prima de Samuel Beckett 
(Dias Fellzes» (,a desdignH'ica~ 
r.ao do.s velhos paralela a ago
nla dos campos de concentra
!;Ao), com notavel encenac;ao de 
ftrtur Ramos, ciente da necess~ 

Artur Ramos 

nma c6dea de pao) foi em «A 
Preguiga». de Ricardo Talesmik, 
uma das varias e. sempl'e correc
t.as encena<;Oes que se ficaram 
rl.evendo a Maria Helena Matos. 

No plano da comooia mais 
<imbiciosa. a Compll.nhia do Tea
tro Nacional montou a obra roe
nor de Alejandro Cas·ona «As 
Tres Perfei'tas Casadas», ja pui
<ia pelos anos transcorridos, mas 
que nos revelou a desenvoltm·a 
Plegante de Adriano Reys e per
mitiu uma exrelente inter;preta
cao de Mariana Rey Monteiro, 
bern apoiada por urn equilibrado 
,..onjunto, em que brilharam Va
rela Silva, Baptista Fernandes 
• Gl6ria de Matos. Porem, a 
grande realizac;ao da Companh!a 
r!e Amelia Rey Colac;o foi, ~a no 
Outono, essa esplendida cr1a.c;iio 
~olectiva da pec;a ffi'Ultipla de 

· significac;5es e eminentemente 
t e a t r a 1 de Vladimir Mrozek 
«Tango», que ofereceu a Varela 
Silva ocasiiio de a;firmar melhor 
do que nunca as suas virtudes 
de encenador subtil, .ef!caz e 
rempre reSjpei.tador dos valores 
do ·texto. e deu aso a interpreta
«>es de tal coesao e superior 
qualidade que dificil se tornaria 
destacar Roger!o Paulo, Mariana 
Rey Monteiro, Amelia Rey Cola-
90 ou Joao Perry. 

teO Tempo e a Ira». trave 
me.s1ira. do teQ.tro de Osborne, 
luta feroz no interi<l!' de urn 

Pu.lar, a.ctuando ne. Estufa Frla., 
teve .. entre out.ro.s C<Jmetimento6 
de men<l!" vulto, como «As Bele
zas de Sintra», de MM'io Mar
ques1.e cO DesaparecidG», de Ol
ga AlVes Guerra, o merito e a 
honra de trazer ate ao publico 
«Jacob e o Anjo», de Jose ~ 
gio. E. a.inda que nem toda a 
beleza e profundidade do tex
to, a sua problematica apaixo
nante e a sua ardente poesia 
harcoca ha.jam sido tre.nsmitidas 
da m.elhor maneira valeu a pe
na Augusto de Figu€iredo e Or
lando V}torino (o encenad{)II') te
rem metido ombros a tao ardua 
empresa como a de dar vida a 
eSte drama da destruigao da car
ne. Madalena Botto, Carlos 
DWU'te, Alves de. Costa e As.~s 
Pacheco forma.ram, com Au
gusto de Figueiredo, o na.ipe dos 
artistas principals. 

«<t Urgente o Amon>, de Luis 
Francisco Rebelo, ressugiu tam
bern na Estufa Fria, em especta
culo relativamente o..finado (com 

Jacinto Ramos 

Ivone de Moura em evidencia.), 
deg. anos ap6s a sua. estreia 
pelo Teatro EXperime·ntaa do 
Porto. 

.Um espectac;ulo cJ:e invulgar nivel ~p~sentado - 1968: cO 1Porteiro» 

criac;oes . A invulgar dignidade 
do Teatro Estudio de Lisboa 
veio sobretudo ao de cima com 
«A Louca de Chaillot», de Girau
doux. espectaculo a muitos titu
los belo, poetico, coruscante, niio 
obstante urna ou ouka debilida
de do elenco. Reflexos idilicos 
e ironias crueis: uma. critica·ao 
dlnheiro, rei do m).llldo, a ooto
ta que por vezes se !ez, e se fi!Z, 
com o progresso. Linda compo
sic;ao de Helena Felix. Presenc;a 
aplicada, e com momentos con
seguidos de toda a compa.nhia. 
Uma revelac;iio: Marla Helena. 
Reis, como cen6grafa de talento. 

Tiveram importancia, como es-
. forc;os va!idos no sentido da di

vulgac;ao de textos e no da for
mac;iio de s6lidos nucleos ama
dores e de urn publico de teatro 
descentralizado, o III Cicio de 
Teatro Amador na Empresa, de
dicado este ano a Ionesco, e o 
Concurso de Arte Dramatica das 
Colectividade.s de Cultura e Re
c.reio. 

Um rt'U:PO amador de PoPti
mao a.balancou-se - e com exito 
local - a levar a cena pela pri
me!ra v~ a peca de Teixeira 

urn Fernanct Gravey &inda. e-m 
forma. Fleur de Cactus penni• 
tiu a.os devoto,; da c=parneao 
medirem qs talentos de Sophie 
DeSil1.31l'ets e de Laura. Alves, de 
Philippe Lemaire e de Paulo 
Renato. Foi ta.mJ:>em no s. Luis 

Cli<inia Quartin e Varela Silva 

que a Companhia de Jean Devy, 
especializado em obra~ cl.a&~cas 
para. publieos universitarios, re
presentou., com i·~cedivel res
peito pelo te~to, essa alegre exal
tacao da juventude e tlo amor 
que e Le .Bm'bler de Seville, de 
Beauma:rchais. 

No dOminio da revista, Florbe-

ALGUNS ESPECTACULOS DE OUALIDADE 
NA TEMPORADA TEATRAL DE 1968 

clade de colabor~ao do :pUblico 
no espectaculo, e uma composi
~ao fora de serie de Glicinia 
Quartim, longe de toda a fMili
tla.de sentimenta16ide. 

Nao nos permi'tiram circun.s
tAncias mais fortes do que a 
nossa. vontade que durante per
to de dais me.se.s acompanhas
semos a vida teatraJ. Dai o ter
mos perdido os espectaculu.s do 
wo pirandelliano, que todavia 
citamos e dos quais alguns fo
ram a,pJaudidos ;pela critica: «A 
Volupia da Horu·a». no Ca.piti>
lio; «Nii<i se Sabe Como», no 
Trindade; «A Procura da Verda
de», na Casa da Comooia. Tam· 
bern durante esse primeiro tri
mestre de 1968 o Teatro Experi
mental de Cascais, dirigido por 
Carlos Avilez. estreou «0 Comis
sario de Policia», modernizando 
Gervasio Lobato com louca a.Je
gria e ritmo, e a Companhia do 
Teatro Nacional levou ainda a 
cena «A Locomotiva.>>. No Villa
ret a,pareceu «Urn Anjo de Cha
peu de Palha», de Henrique San
tana, original ao que parece me
nos oco e pretensioso do que 
esse «A..mor 68» que ti vemo.s t1 
desdita de ver e que foi urn ver
da.deiro festivaJ do lugar-comum 
borrifado com a.nedotas velhas 
e relhas. 

«Agarra que e Milionfu>io». 
mais uma produ{:ao da assaz 
mediocre parelha Barillet e 
Gredy, cheia de piadas toscas e 
de chistes a flor da inven.tiva, 
sempre fez rir o publico e deu 
opor tunidade a Florbela, Henri
que Santana e Semedo de exl
birem os seus dotes c6m:icos. 

Solnado surgiu, triunfal como 
sempre. no disparate c6mico de 
Gila «Oh, que Delicia de Coisa!», 
enCPnado com diabolico movi
mento . e originalidade de pro
cessos por Carlos Avilez. Mas 
ondP. Raul Solnado .se .superou 
<lnterpretando com irre&stivel 

por Urbano Tavares Rodrigues 
cru;amento desiguaJ e, por ex
tensao. combate das castas oue 
ainda se di!iladiam na f,QCieda
de britanica. ofereeeu a Artur 
R 9.ffiOR rna magnifica tre.duciio 
ne .Inoe Pa 'la e Carma, excz·pcio-

«.A Torre e o Galinheiro» niio 
nos deixou de Francisw Ribei
ro. nero como encenador nem 
como comediante, imagens a al
tura da sua reputac;ao solida
mente firmada. Alias, o pior do 

Um momento d:a pe~a «Tango», levada .1 cena pela companhia 
do Teatro Naciona{ 

nalmente dificil. devido a cor espectaculo era a propria pec;a, 
e ferocidade da linguagem) o engenhosa mas envelhecida e 
enrejo de sa.grar-se encena.dor naJguns passoo quase escanda
entre os primeiros da nossa ter- losamente parvinha, apesar do 
ra, urn dos raros que perseguem premio que lhe colaram em San 
as vias trilha.da>S pelos gr8Jn<lf'.s Remo. Boa recorda{:ao, a;pesar 
da Europa. Para hi chegar teve, de tudo, ficou-nos do des.empe
porem, o concurso preeioso de nho muito sensivel e traba.Jhado 
a.ctores tao fi.nos ·e versateis no da mal aproveitada Isabel de 
seu dominio de urn estilo. oomo Castro. 
Jose d~ Casko, que 00 excedeu Luzia Maria Martins dirigiu, 
em forc;a de comunicac;ao, Lur- no Vasco Santana, urna pec;a 
des Norberto, canto e castro e com mais interesse pelas ideias 
a.tk a mais jovem, mas nao me- que debate do que pelas suas 
nos vibrante e subtil, Maria do condi<;Oes e.stetico- dramat!cas: 
ceu Guerra <nao vimos a cria- cNoite de Veriio», em que Joa
cao de Ana Paula), Quim Rosa., Helena Felix e Gra-

98. Lobo tiveram apreciave.ia 

Gomes cSabina Freire», com 
uma das !ilhas do falecido Pre
'sidente da Republica e grande 
escritor, D. Ana Rosa Teixeira 
Gomes Cal&pez, no papel de D. 
Maria Freire. 

0 teatro de estudantes cum
priu a sua missao em dois espec
taculoo autenticos e arejados. dP. 
diversa indole, ·mas ambos com 
garra, sem embargo de naturals 
carencias; o «Exercicio Colech
vo de Teatro» orienta-do por Mfl· 
rio Berio no Instituto Superior 
TecnLco; e «0 .Alvejao», de Raul 
Brandiio, pelo Grupo de Teatro 
da Faculdade de Le-tras, encena
do por Carmen G1>nzalez. 0 IV 
EJncontro Europeu de Universita
rios trouxe-nos «A CO!era de Fi
!ipe Hotz», de Max Frish numa 
dilie-ente reore.."Emta<;ao d.o gru
po tea1:r!lll do Colegio Universi
tario Jaime del Anco de Madrid. 
e «Piquenique», de Miguel l3ar
bosa. pelo conjunto cenico do 
COlegio Pio XII. 

Da;<~ embaixe,das teatrais Que 
do estrangeiro nos vieram cle.s
ta~aremos, pela novidade, 'o Pi
rrukon Theatron (dirig:do oor 
Dimitrios Rondiris), uma inte
ressante experiencia de espeeta
culo Para o povo que, sem al'llbi
<;Oes de ressurreic;iio e.rqueol6gica. 
e a;tk sem cumes artisticos pro
nunciados, tenta aproocimar do 
pu.blico as tragect!a'~' de Eurioe
des, no caso presen·te «Hipolito» 
e «<figenia em AuJida», median
te a intromissao de elementos 
folc16ricos nos hinos , o trata
mente plastico do coro. 

0 Festival de Tea~tro Frances, 
no S. Luis, va.Jeu sobretudo peao 
Huis Clos <com Daniel Gelin) e 
pela Res-pectueuse, de Jean-Paul 
Sartre. U~ fois patr semaine («A 
Rapariga. do Apa.rta,mento») te.ve 
&~ e inlten~iio clitica. a.lem 
de mostra.r a pla.teia do s. J,uis 

la... em «Lisboa .E sempre Mu
lhen>, e Jooe Vi!!lna, em «Gra.nde 
Preta. ll: o Ze», foram os triunfa
dores aboolutos. Mario Albert.o 
e Pinto de eam.pog sempre na 
dianteira da cenografia, onde 
se fez notar ainda. com nma 
cortina de forte :'lugesti'l ~ . o n' n· 

Jose de Castro 

tor Francisco Re16gio. Outros 
a.ses qu.e deram brado: salvador, 
Nicolau Breyner, Maria Acteuna, 
Octavia de Matos, que depressa 
fez carreira. Dora IJeal, e vum
-Vum como cantor. Ta.nto Ani
hal Nazare como Paulo de. Fon
seca, Cesar de Oliveira e Roge
rio Bracinha nao deixaram os 
seus crectitos por miios alheias. 
Mas nao se fez ainda sentir nos 
«poEmas de revista a saudavel 
renovacikl que poderia esperar
-se no sentido de urn regres
so ii.Quele espirito mordae de 
tipO costumbrista que a. verte
bra e !he da o.s melhores condi
mentoe. 
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