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SEMANA...

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTO
CONTA SEMPRE COM O APOIO DA MULHER,

FLORBELA CARDOSO QUE GARANTE:

O escritor e jornalista voltou
a ser considerado o Melhor Escritor

de 2018 pelo público que atribuiu
os prémios Cinco Estrelas. Florbela,
sua mulher há 30 anos, acompanhou-o,
até porque ela dá uma ajuda
preciosa nas suas histórias.
a categoria Literatura, dos
Prémios Cinco Estrelas, José Rodrigues dos Santos
voltou a ser escolhido como o escritor em maior destaque. Assim
foi para 76,5% das pessoas que
participaram nesta votação. Não é
a primeira vez que é premiado e o
jornalista, que recentemente lançou o romance A Amante do Governador - que voltou a ocupar os
lugares cimeiros dos tops de vendas -, até percebe porquê. "Estes
prémios que são votados pelo
público têm grande importância,
porque eu escrevo para as pessoas, não escrevo para os amigos.
Por isso, o reconhecimento do
público é fundamental."
José Rodrigues dos Santos revelou à NOVA GENTE que, depois do
percurso em Portugal, o último li-

N

vro prepara-se para, à semelhança
de outros seus, lutar pelo mesmo
sucesso "noutros países". "Em alguns já vai começar a ser traduzido, mas ainda vai levar o seu
tempo a percebermos qual a projeção que vai alcançar." Mas, fora
isso, e sendo um dos escritores
mais produtivos da atualidade, o
autor revela que agora já só pensa
"no próximo livro", que já estará
quase concluído, embora José Rodrigues dos Santos prefira manter
o suspense sobre a história que se
segue na sua obra.
A acompanhar José Rodrigues
dos Santos na gala de atribuição
destes prémios no Casino Estoril
esteve Florbela Cardoso, a mulher
do escritor, que, embora muito
discreta, raramente falta aos lançamentos dos livros do marido ou

a ocasiões como esta, em que ele
é homenageado. Provavelmente,
irá com ele a Paris, em fevereiro,
quando este for receber o Prémio
da Lusofonia, "atribuído pelos
franceses - o que é muito relevante - a personalidades em destaque de todo o Mundo lusófono".
Profissionalmente ligada ao ensino - é professora, embora atualmente mais dedicada a funções
de direção numa escola -, é sabido
que Florbela Cardoso é uma importante "assessora" dos romances do marido, em particular nas
partes mais sentimentais das histórias. "É verdade que acompanho com interesse os livros que
ele vai escrevendo, ajudo-o a
construir as personagens mais femininas, ou alguma cena que eu
ache que deve ser melhorada nas

O casal sente-se preparado para ter netos. "Gostávamos muito,
seria uma boa novidade, é possível que aconteça, vamos ver?'

relações que o personagem, o
Tomás de Noronha, tenha com
mais uma mulher." Florbela Cardoso assume-se uma fã dos livros
do marido: "Gosto muito e eu tenho uma característica que nos é
benéfica. Eu quando leio um livro
do José não estou a lê-lo como
mulher dele. Consigo ser totalmente imparcial e sou um bocado
crítica, até no sentido de melhorar
o texto ou a história. Mas tenho
que fundamentar muito bem as
minhas críticas, para que ele as
tenha em conta." Levantando um
pouco o véu sobre o próximo livro
de José Rodrigues dos Santos, que
Florbela Cardoso já leu, a mulher
do escritor não esconde: "O próximo livro do José é o melhor que
ele já escreveu." E confessa que
prefere os romances históricos,
aos mais aventureiros.
Apesar de ajudar o marido na
escrita, Florbela Cardoso nunca escreveu um livro seu, mas afirma
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Um prémio que não
lhe escapa há três anos
O Prémio Cinco Estrelas na categoria
Literatura não lhe escapou mais uma vez.
Atribuído desde 2016, desde a primeira
edição que José Rodrigues do Santos
é considerado pelos votantes
o Melhor Escritor Português. Algo
que não admira, tendo em conta que
o escritor e pivot da RTP é, aos 54 anos,
o escritor português que mais ►ivros
vende, em Portugal e no estrangeiro.

que já a "convidaram para escrever livros para adolescentes", algo
que ponderou, mas que nunca
concretizou, "sobretudo por falta
de tempo". 'Acordo supercedo e
trabalho tantas horas que, neste
momento, não tenho disponibilidade", revela. E quando lhe perguntamos se sente orgulho do sucesso de José Rodrigues dos Santos,
confirma, sem falsas modéstias:

ambas vivem em Inglaterra, onde
a mais velha exerce medicina e a
mais nova está a estudar. As saudades apertam, mas pode ser que,
em breve, uma das filhas regresse:
"Elas estão bem, mas a Catarina,
possivelmente, vai voltar para Portugal." Contou o casal à NOVA
GENTE que, a nível pessoal, até
pode ter novidades para breve: ser
avós. Catarina, a filha mais velha,

"Acho que formamos um bom par na
vida! E já estamos casados há 30 anos..."
"Sou muito orgulhosa do marido e
de mim própria. Acho que formamos um bom par na vida. E já estamos casados há 30 anos!"
Ao contrário de ocasiões no passado, em que também as filhas do
casal, Catarina e Inês, marcavam
presença nestas ocasiões festivas,
desta vez tal não foi possível, já que

já namora e, por isso, tanto José
Rodrigues dos Santos como Florbela Cardoso confessam estar "preparados" para isso. "Gostávamos
muito, Isso seria uma boa novidade, é possível que aconteça, vamos ver!". u
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