
                                                      COMUNICADO 

 

No âmbito da homenagem da Câmara Municipal de Lisboa a José Cardoso 

Pires, a decorrer na Biblioteca Palácio Galveias, nos meses de novembro e 

dezembro de 2018, foi disponibilizado ao público o Dossier Digital criado 

pela Hemeroteca Municipal. 

Trata-se de um repositório de tudo o que sobre o escritor foi publicado na 

Imprensa – recensões, entrevistas, notícias –, bem como os textos de sua 

autoria. O mais antigo, de 1943, marca o início da colaboração de Cardoso 

Pires na imprensa periódica. 

À data de lançamento, em 10 de novembro de 2018, o sítio WEB conta 

cerca de 1500 artigos e 200 indicadores de bibliografia passiva – 

maioritariamente dissertações, teses e apresentações em congressos, cerca 

de metade dos quais com hiperligações ativas na Internet. Os artigos 

publicados são editáveis, isto é, podem ser copiados diretamente da 

página, e tendem a crescer bastante em número, porque o dossier prevê 

interatividade com os utilizadores. Assim, quem tiver sugestões, críticas, 

contributos de publicações ainda não incluídas, pode enviá-las para 

dossiercardosopires@gmail.com. 

O Dossier conta com colaborações originais de Bruno Vieira Amaral – na 

biografia do escritor – e de Sara Campino – a propósito da revista 

Almanaque. 

O Dossier Digital de José Cardoso Pires inclui ainda a digitalização integral 

da revista Almanaque (1959-1961), uma iniciativa de José Cardoso Pires que 

se tornou uma referência internacional em termos de design – obra de 

Sebastião Rodrigues, com colaboração fotográfica de Eduardo Gageiro e de 

desenhos de João Abel Manta, para além de uma redação formada no 

mínimo improvável e de grande qualidade. 

O Dossier Digital de José Cardoso Pires está sedeado no servidor da 

Hemeroteca Municipal de Lisboa, com o link http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/EFEMERIDES/josecardosopires/josecardosopires.htm. 

A homenagem prossegue, com dois filmes que retratam Cardoso Pires na 

Lisboa que viveu, através de um filme e um documentário, no dia 15 de 

novembro, às 18 horas na Biblioteca Palácio Galveias.  

No dia 17, no mesmo espaço, amigos e conhecidos juntam-se para trocar 

memórias sobre o escritor. Às 16 horas. 

Mais informações sobre o programa de homenagem em 

http://blx.cm-lisboa.pt/noticias/detalhes.php?id=1368  
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