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https://www.josesaramago.org/discursos-de-estocolmo-1999/
https://www.rtp.pt/noticias/cultura/ensaio-sobre-a-cegueira-um-filme-aberto-e-com-muitas-interpretacoes-fernando-meirelles_n167674
https://www.josesaramago.org/a-viagem-do-elefante-2008/
https://www.bertrand.pt/livro/lugares-da-ficcao-em-jose-saramago-maria-alzira-seixo/8940521
https://www.josesaramago.org/ensaio-sobre-a-cegueira/
https://www.josesaramago.org/o-ano-de-1993-1975/
https://www.josesaramago.org/a-viagem-do-elefante-2008/
https://www.josesaramago.org/nomine-dei-1993/
https://www.josesaramago.org/o-evangelho-segundo-jesus-cristo-1991/
https://www.wook.pt/livro/o-essencial-sobre-jose-saramago-maria-alzira-seixo/68378
https://www.josesaramago.org/que-farei-com-este-livro/
https://visao.sapo.pt/jornaldeletras/bloguesjl/josesaramago/2010-06-18-edicao-especial-jl-visao-sabado-nas-bancasf562836/
https://www.josesaramago.org/memorial-do-convento-1982/
https://www.josesaramago.org/o-ano-da-morte-de-ricardo-reis-1984/
https://www.josesaramago.org/o-conto-da-ilha-desconhecida-1998/
https://www.josesaramago.org/levantado-do-chao/
https://www.josesaramago.org/bagagem-viajante-1973/
https://www.josesaramago.org/democracia-e-universidade-2010/
https://www.josesaramago.org/livros-sobre-obra-de-jose-saramago/
https://www.bertrand.pt/livro/proverbios-segundo-jose-saramago-helena-vaz-duarte/197154
https://www.bertrand.pt/livro/proverbios-segundo-jose-saramago-helena-vaz-duarte/197154
https://www.rtp.pt/programa/tv/p26612
https://www.fnac.pt/Jose-Saramago-Ana-Paula-Arnaut/a53693
https://www.josesaramago.org/a-caverna-2000/
https://mgm.org.pt/mgm_livro-jose_e_pilar_en.shtml
https://www.josesaramago.org/objecto-quase-1978/
https://www.josesaramago.org/caim-2009/
https://www.josesaramago.org/terra-do-pecado-1947/
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/EFEMERIDES/SARAMAGO/Visao_09Out1998/Visao_09Out1998_master/Visao_09Out1998_0001_0003_0007-0035.pdf
https://www.josesaramago.org/da-estatua-pedra-1999/
https://www.josesaramago.org/cadernos-de-lanzarote-iii-1996/
https://www.josesaramago.org/historia-cerco-de-lisboa-1989/
https://www.fnac.pt/Os-Fantasmas-de-Saramago-Jesus-Herrero/a314993
https://www.josesaramago.org/viagem-portugal-1981/
https://www.josesaramago.org/viagem-portugal-1981/
https://www.josesaramago.org/a-segunda-vida-de-francisco-de-assis-1987/
https://www.josesaramago.org/a-noite-1979/
https://www.josesaramago.org/don-giovanni-ou-o-dissoluto-absolvido-2005/
https://www.josesaramago.org/jangada-de-pedra-1986/




Frases de Saramago 

•“É melhor enganar-se do que mostrar indiferença.”


•“O ser humano cresce mais à sombra que ao sol.”


•“Quantas vezes, para mudar a vida, precisamos da vida inteira…”


•“Os mundo de cada um é os olhos que tem,”


•"Cegueira também é isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança."


•“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.”

•"Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam."


•“A verdadeira prisão é aceitar estar preso.”


•"As verdades são muitas e estão umas contra as outras, enquanto não lutarem não se saberá 
onde está a mentira.”


•“Enquanto não alcançares a verdade, não poderás corrigi-la. Porém, se a não corrigires, não a 
alcançarás. Entretanto, não te resignes.”




Autores presentes na escrita de Saramago 



Moeda de 2013 - Escritores europeus 

Valor facial 2,50 



Tradução em castelhano de O conto da ilha desconhecida 

O título em castelhano é exatamente o mesmo que em português.


El cuento de la isla desconocida. 



Tradução em francês do romance História do Cerco de Lisboa. 

O título da edição francesa é exatamente igual ao da edição portuguesa.


Histoire du siège de Lisbonne.




Tradução em francês do romance Memorial do Convento. 

O título da edição francesa é diferente do da edição portuguesa.


De facto, ao invés de referirem o convento (o título corresponderia, sensivelmente, a Mémorandum du 
couvent), os tradutores focaram a sua atenção no Deus maneta, aquele de que o padre Bartolomeu Lourenço 
fala a Baltasar (também ele maneta), quando o quer convencer a ajudar na construção da Passarola.


Le dieu manchot.




Tradução em francês do romance Ensaio sobre a Cegueira.


O título da edição francesa é diferente do da edição portuguesa.


De facto, no original, há a ideia de ensaio , apontando para uma ideia de estudo, de exploração. Os tradutores 1

franceses limitaram-se a guardar a palavra cegueira.



L’ aveuglement. 

 Na literatura, trata-se de um texto de análise e interpretação crítica de determinado assunto.1


