
Cardoso Pires nasceu e morreu em Outubro 

FERNANDO LOPES FALA DE 0 DELFIM E RECORDA 0 AMIGO JOSE CARDOSO PIRES, FALECIDO HA 10 ANOS 

<<A minha maior pena e o Cardoso Pires nao ter visto o filme>> 
Lis boa foi a primeira culpada. De

pais, veio ODelfrrn. Falamosdaami
zade entre um homem de filmes , Fer
nando Lopes, e um de livros, Jose 
Cardoso Pires (1925-1998). 

Passaram dez anos sabre a morte 
de Cardoso Pires, a 26 de Outubro. E 
exactamente 40 desde o longinquo 
ano de publica<;ao de 0 Delfim, ro
mance maior de Cardoso Pires que 
Lopes levou ao cinema em 2002. 

A cidade uniu -os, hom ens cia noi-

te. « Eramos amigos dos capos, da 
boemia e das senhoras», recorda 
Fernando Lopes ao SEXTA. 0 cineasta 
guarda muitas e boas recorda<;6es do 
escritor e apenas um lamento: «A 
mmba maior pena eo Cardoso Pires 
n·ao fer vivido para ver 0 Delfim. >> 

SAURA QUIS ADAPTAR 0 ROMANCE 
0 filme foi uma especie de corri

da ganha por Fernando Lopes a rea
lizadores como Jose Fonseca e Costa 

e mesmo o espanhol Car los Saura. 
«0 livro e de tal modo iconognifico 
sabre o Portugal daqueles tempos 
que havia muito quem quisesse adap
ta- lo. 0 proprio Carlos Saura quis 
fazer o filme, mas o Cardos Pires re
cusou. Disse que t inha de ser feito 
em Portugal.>> 

Com Rogerio Samora e Alexan
dra Lencastre como protagonistas, 
a adapta<;ao de Fernando Lopes com 
argumento «fundamental» de Vas-

co Pulido Valente foi « Uma leitura 
pessoal>> de quem conhecia o livw 
desde o manuscrito. · 

Livro esse - e obra, e escritor ·
que o pais agora recorda, com even 
tos (Jose Cardoso Pires, de Mao Pen
sada, 26de0utubro, CCB, Lisboa), ex
posi<;6es (Porque Cardoso Pires?, 
Biblioteca Orlando Ribeiro, Lisboa) 
e reedi<;6es do legado escrito deixa
do pelo autor de BaJada cia Praia dos 
Caes. H.B. 


