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cT ERRA, SOL E  A VENTURA• -

Cnntos de F errão Cardoso 

~esta cr:o1ectanca de· 14 contos, :F'Pf'. 
rio Cardo~o volta a e\'idencin todas 
M qu&ll<hoes de que deu prov•as 
aquando se estrelou cem cCarav.ana~. 

t.ambém um lino d'l' contos. 
B~m es~r!tos. bem con.struldos c as· 
scnt:ndo sempre em hilitórlas de pnl· 
p!tante :·:-,tcres;s.e, FerrAo Caordoso é 
um C9crl:.:>r que domlnc3. com scgu· 
ranca o d!.flcil f\\nero ckl ca111o. A 
I'NH::.'adoe e a. Jl(les!&-como ccon~·ém 

ao género-8UCCdem·se num admi-
rável cqu!Hbrio, Alguns dos contos de 
Ferrão Ca•do50 {por 'l'Xetnp!o: cCaté 
de Eplcur~tas~. cArrabaldu e cUrn 
Fant&smf; MatoutJ, podem emp.a.rce!-
rar ao l'~o das p(l.g!na!l dos nouot 

:~~';;(~~ ~~~i\~hl~u~'l' !l;e::;;· r:::~ : 
um autor que com tanto taiento Ini-
cia a !rua ca=elra e que meltlor me· 
dicM dessr. ta.l<m·t.o nos dará Cl'l'ando 
conseguir rurbr·l!le de determinado$ 

=s 'h~~o 11~sc.f!r~~ !~~orcx~~~1~ 
du!r em determ!noaoda corrente l!te· 
riria. 
De-;taquem-se as !lus1raçõcs deGar-
ces. (Or!on). 
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tlni da primeira pnrt..c. Depos O n-
tervalo. houve mala equ!llbrlo. tendo 
os •roortistau obtido o triunfo aos 
lll minutos. por ln'termédlo de Hernn-
nt. com um remate Q.Uc pnrccln levar 
lume. Aos 37 minutos, por6m. Pinho 
&Bivou o empate. defendendo a soco 
uma •brasa• de Brohs. 
-0 l"Lrst de Vlene. defronta nma_ 

nh~. ã noite. no eatadlo de Alvalade, 
a equipa do Sporting. 

A próxima viagem do Benfica 
ás Américas 

RIO DE JANEIRO. 23 - Anuncia 
ae Lisboa o emDrel!iu"lo português 

to~o~a o0~~~~~~~c roifrnri~~~u sfr~trJ; 
I ~~~';,~~~ros por todo o continente ame-
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Livros e p 
~;Terra, Sol e Avent~rtu, por 

Ferrão Cardoso 
Nl(onoa lembra t-er lldooprlmelro llvro 
de contos do ar. Ferrllo Cardoso-Cara-
vana. Nada podemos, portanto, dizer 
do caminho que andou até agora. e dos 

~~~~r~~~~~t"t~ ;;~~~~se-nte~~~. 
Sol e Aventura. Do que ternos a certez:... 
por~m. uma. certeza oue afirmamos sem 
hcs!tacões, ~ estarmos em pre~~ençll. de 

• uma narrativa da vida 
.,, duztndo epl&ódlos auo ae tem repeti o 
até o ln!lnlto,JnM que o ar. Ferrlo Car-
doso de5envolve com a aua. enertla na· 
bltual, marcando o 11eu esplrlto. Aquele 

:-falhado que tem a consciência do SL·u 
11• falhanoo. ainda mais acentuado pcl 
.orcaenca do amigo que rsoubern. adap 
tar-se, exigir da vtd11. o que Cl'fL l!cl 

o-exigir dela e o que a vida dava a quem 
a lho ulgta: o aml~r<~ que nunca sonhara 
8 sonhos lmpossfvels» e triunfou e aemot-
u-lhante, nll linha geral. a outrO$ falha· 
e-dos; como o drama de Luísa, da Bua. 

~ o drama de centenu de l'llparlgas eom 

~~ ~1~7~:~i:~~ :z~~i:~~5~~:I:~m 
conaegulriUD. Dol11 tipos desenhados com 

m lntellgênela. pitoresco. bem modelados; 
c· o VIolas e  o Vcntoinluu. 

Os contos Terra, Sol e Au<':l'tura são 
e-um bom Pa.MO na carreira do •r. Ferrão 
Card050 oomo escritor. 
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1 NOVELAS I 

CARAVANA 

l 
Este 1iv1o co!~~~0~a F:fa':!:t ic~a!'!:~~f. 
Jorg.;: Fo:-IT~O Cardoso tCIF nervos. A sua pena, 
como 11 de todos que comcçam,_é cxubernnte 
de  imagens, f\'C'IImll belos períodos, e se, nn.l· 
gu.ns contos, procura o simbo\ico ou a 1·erdnde 
mais profu11d:1 da dor, por vezes, 'té com re5-
l saibos de ironia, outras,·roma.nucarneiiH'. dá-
a nos, como cm •Trono de Marfim• uma novela 

lê ir:o~~a~~~~3g~~fi~::;· ;;e:l~oc':c a~il~ 
-propriamente de cxilnç.ão. Gostamoo do •Dia-
e rio de Antonio Firminoo, que nos d:l a reao-
e çil.o do oS.Oit-disant• branco civilizado cm con-
le tacto com a naturcM e a alma primitiva do 
indígena. Além dn5 pinceladas de descritivo 
vccmenlc, swtc-sc e compreende-se o Q\IC ha 

S, de real d~cm ne~se homem, que vive, dura-
U mente, "OS Jornadps da existenciu, queimado do 
10 sois, endureçido pelo tmbalho, mos, nomes. 
u l ~no tempo, vnronil e t~mcrar.io-pdo nmbicn· 
todoentiod11$cidndes. 

fi~ Jorge FC>trilo Cardoso deve mcdir·so ag0!'3 
0:: com um romance. Tem ftbra pa.rn i!6o. A 6\lll 
OS ~trcia consli!l.li uma re\·clação. Est_e ~u pri· 

~ ~~a ~~~~iç;~u~'111-;f~p0~dc considcrn·lo, com 

I 
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·'~===~ I EM 3 LI.NHAS I~ 

Esl~v: un; d1a3 cm Lt~boa o (.>Cfitor Robert 
Con>idill(>, autor de •Os melhores anos da no! 
.:t ,;dao. Vinha ~:cm a espo~:~ t ~guiu, hoje 
de H•ião, par.~ os Estaüos Unidos. 

III 
N.1 :\bdcira passa n pookr-sc b:btr '~nho: 

tintos wrnuns do con!incrllc, Msdç que :tia 
coosigrmdos â Juma do Viflho do Funchal. 

III 
Foi nomeado S«>rctario da Universidade d 

Coiombra o profr.ssor catcdroti-.."O de J.:cdicin 
dor. Airt6 ,.!,zevedo 

III 
O sr. c-ardc:~l-pHtriaro:n inaugura no ~;.1b<ld • 
á t<trde, no Palacio Fol, :• co~.p.osfç;io do mong 
beneditino de Singevcrga, D. Lucas. 

III 
O prémio 111:~nde d11 lotaria do Natal Geg 
a.no é, pela f'I'IIDCir.l va, llc 8.0:0 C(Kllos, cn 
28.000 bt!hctes, a U!OOSOO. 

III 
Foi \'iSiUida por m~is de 3.000 pc~as a ell 

posição dO$ qoodros do fCi D. Carlos, q~H: ~ 

realizou no Mu5eu Nacional de Arte Cont!:n 

III 
A Emi~soro CiJ)('ra transmitir hoíe', ~s 2 
horu. a reportagem da confirmação t!a alter 
nath·a de Manuel doq Santo~. ~m Madrid. 

Guerra ao ódio 
CContinuaçi.o a• 1.• 1>&8·1 
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