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“Nasci numa família de camponeses sem terra, 

em Azinhaga, uma pequena povoação situada na 

província do Ribatejo (…).” 

 

“Meus pais chamavam-se José de Sousa e Maria 

da Piedade. José de Sousa teria sido também o meu 

nome se o funcionário do Registo Civil, por sua própria 

iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha por 

que a família de meu pai era conhecida na aldeia: 

Saramago (saramago é uma planta […] [que servia] 

como alimento na cozinha dos pobres).” 

 

 

“Embora tivesse vindo ao mundo 

no dia 16 de novembro de 1922, os meus 

documentos oficiais referem que nasci 

dois dias depois, a 18: foi graças a esta 

pequena fraude que a família escapou ao 

pagamento da multa por falta de 

declaração do nascimento no prazo 

legal.” 
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  “(…) meu pai decidiu, em 1924, deixar o 

trabalho do campo e trasladar-se com a 

família para Lisboa (…).” 

 

 

 

 

 

“(…) até à maioridade, foram muitos, e 

frequentemente prolongados, os períodos em que vivi 

na aldeia com os meus avós maternos, Jerónimo 

Melrinho e Josefa Caixinha.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fui bom aluno na escola primária (…). Transitei 

depois para o liceu, onde permaneci dois anos (…).” 
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“(…) meus pais haviam chegado à conclusão de que, 

por falta de meios, não poderiam continuar a manter-me 

no liceu. A única alternativa que se apresentava seria 

entrar para uma escola de ensino profissional, e assim se 

fez: durante cinco anos aprendi o ofício de serralheiro 

mecânico.” 

 

“O mais surpreendente era que o plano de estudos 

da escola, naquele tempo, (…) incluía, além do Francês, 

uma disciplina de Literatura. Como não tinha livros em 

casa (…), foram os livros escolares de Português, pelo seu 

carácter “antológico”, que me abriram as portas para a 

fruição literária (…). Terminado o curso, trabalhei durante cerca de dois anos como serralheiro 

mecânico numa oficina de reparação de automóveis.” 

 

 

“Em 1947, ano do 

nascimento da minha única 

filha, Violante, publiquei o 

primeiro livro, um romance 

que intitulei A Viúva, mas 

que por conveniências 

editoriais viria a sair com o 

nome de Terra do Pecado. “ 

 

  “No final dos anos 50 passei 

a trabalhar numa editora, 

Estúdios Cor, como responsável pela produção (…).” 
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“Deixei a editora no final de 1971, trabalhei durante os dois anos seguintes no 

vespertino Diário de Lisboa como coordenador de um suplemento cultural e como 

editorialista. (…) Sem emprego uma vez mais, (…) tomei a decisão de me dedicar inteiramente 

à literatura: já era hora de saber o que poderia realmente valer como escritor.” 

 

 

 

“No princípio de 1976 instalei-me por algumas semanas em Lavre, uma povoação rural 

da província do Alentejo. Foi esse período de estudo, observação e registo de informações 

que veio a dar origem, em 1980, 

ao romance Levantado do Chão, 

em que nasce o modo de narrar 

que caracteriza a minha ficção 

novelesca.” 
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“(…) a década de 80 foi inteiramente dedicada ao 

romance: Memorial do Convento, 1982, O Ano da Morte 

de Ricardo Reis, 1984, A Jangada de Pedra, 1986, História 

do Cerco de Lisboa, 1989.” 

 

 

 

 

 

 

“Em 1986 conheci a jornalista espanhola Pilar del Río. Casámo-nos em 1988.” 

 

 

“Em consequência da censura exercida pelo Governo 

português sobre o romance O Evangelho segundo Jesus 

Cristo (1991), vetando a sua apresentação ao Prémio 

Literário Europeu sob pretexto de que o livro era ofensivo 

para os católicos, transferimos, minha mulher e eu, em 

fevereiro de 1993, a nossa residência para a ilha de 

Lanzarote, no arquipélago de Canárias.” 
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“Em 1995 publiquei o romance Ensaio 

sobre a Cegueira e em 1997 Todos os 

Nomes e O Conto da Ilha Desconhecida.” 

 

 

 

       

    “Em 1995 foi-me atribuído o 

Prémio Camões, e em 1998 o Prémio 

Nobel de Literatura. Creio ter 

trabalhado bastante durante estes 

últimos anos. Desde 1998, publiquei 

Folhas Políticas (1976-1998) (1999), A 

Caverna (2000), A Maior Flor do 

Mundo (2001), O Homem Duplicado 

(2002), Ensaio sobre a Lucidez (2004), Don Giovanni ou o Dissoluto Absolvido (2005), As 

Intermitências da Morte (2005) e As Pequenas Memórias (2006). Agora, neste Outono de 

2008, aparecerá um novo livro: A Viagem do Elefante, um conto, uma narrativa, uma fábula.” 

 

“No ano de 2007 decidiu criar-se em Lisboa 

uma Fundação com o meu nome, a qual assume, 

entre os seus objetivos principais, a defesa e a 

divulgação da literatura contemporânea, a defesa e 

a exigência de cumprimento da Carta dos Direitos 

Humanos, além da atenção que devemos, como 

cidadãos responsáveis, ao cuidado do meio 

ambiente.” 
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