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A Fundação José Saramago é uma instituição cultural privada de utilidade pública
com sede na Casa dos Bicos, na cidade de Lisboa, contando com uma delegação
em Azinhaga, terra natal do escritor José Saramago. Constituída pelo escritor em
junho de 2007, tem como objetivos a defesa e difusão da Declaração Universal
dos Direitos e Deveres Humanos, a promoção da cultura em Portugal e em todo o
mundo e a defesa do meio ambiente.
Na delegação de Azinhaga, na antiga escola, o visitante poderá encontrar a cama
onde os avós de José Saramago dormiam, e que se menciona no discurso do
Prémio Nobel. Também poderá ver a reconstrução de uma cozinha popular do
início do século XX. No percurso da escola estão diversas fotografias de família
de José Saramago do tempo de As Pequenas Memórias, livro em destaque neste
espaço. Existe ainda uma biblioteca, uma livraria e um auditório onde regularmente
se realizam atividades culturais.
A Casa dos Bicos, sede da instituição desde junho 2012, oferece uma exposição
permanente dedicada à vida e obra de José Saramago, intitulada A semente e os
frutos, e outras atividades culturais como apresentações de livros, representações
de peças de teatro, conferências e colóquios.

Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922, na aldeia de Azinhaga.
As noites passadas na Biblioteca pública do Palácio das Galveias, em Lisboa, foram
fundamentais para a sua formação. “E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas
guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela leitura
se desenvolveu e apurou.”
Em 1947 publicou o seu primeiro livro que intitulou A Viúva, mas que, por razões
editoriais viria a sair com o título de Terra do Pecado. Seis anos depois, em 1953,
terminaria o romance Claraboia, publicado apenas depois da sua morte.
No final dos anos 50 tornou-se responsável pela produção na Editorial Estúdios
Cor, função que conjugaria com a de tradutor a partir de 1955 e de crítico literário.
Regressa à escrita em 1966 com Os Poemas Possíveis.
Em 1971 assumiu funções de editorialista no Diário de Lisboa e em abril de 1975
é nomeado diretor-adjunto do Diário de Notícias.

Horário
De 3ª feira a sábado
De abril a setembro — das 10h às 13h, e das 15h às 19h
De outubro a março — das 10h às 13h, e das 15h às 18h
Fundação José Saramago — Delegação Azinhaga
Largo das Divisões
2150-008 Golegã
Tel.: +351 249 957 032 | E-mail: azinhaga@josesaramago.org
www.josesaramago.org
Nas redes sociais:
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No princípio de 1976 instala-se no Lavre para documentar o seu projeto de escrever
sobre os camponeses sem terra. Assim nasceu o romance Levantado do Chão e o
modo de narrar que caracteriza a sua ficção novelesca. José Saramago construiu
uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com títulos que vão
de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da Morte de Ricardo Reis,
O Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, Todos os Nomes ou A
Viagem do Elefante, obras publicadas em 63 países e em 46 idiomas.
José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de Literatura
em 1998.
Faleceu em sua casa de Lanzarote no dia 18 de junho de 2010. As suas cinzas
estão em Lisboa, junto às raízes de uma oliveira da sua terra natal diante da sede
da Fundação que leva o seu nome.

Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a cumpri-lo os Governos, seja porque não sabem, seja porque não podem, seja porque não
querem. Ou porque não lho permitem os que efectivamente governam, as
empresas multinacionais e pluricontinentais cujo poder, absolutamente
não democrático, reduziu a uma casca sem conteúdo o que ainda restava de ideal de democracia. Mas também não estão a cumprir o seu dever
os cidadãos que somos. Foi-nos proposta uma Declaração Universal de
Direitos Humanos, e com isso julgámos ter tudo, sem repararmos que
nenhuns direitos poderão subsistir sem a simetria dos deveres que lhes
correspondem, o primeiro dos quais será exigir que esses direitos sejam
não só reconhecidos, mas também respeitados e satisfeitos.
Não é de esperar que os Governos façam nos próximos cinquenta anos
o que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos então, nós, cidadãos comuns, a palavra e a iniciativa. Com a mesma veemência e a
mesma força com que reivindicarmos os nossos direitos, reivindiquemos
também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa começar a
tornar-se um pouco melhor.

Rio Almonda, Azinhaga
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Nasci na Azinhaga

Do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos nós cegos, puxo
um fio que me aparece solto. / Devagar o liberto, de medo que se desfaça
entre os dedos. / É um fio longo, verde e azul, com cheiro de limos, e tem
a macieza quente do lodo vivo. / É um rio. / Corre-me nas mãos, agora
molhadas. / Toda a água me passa entre as palmas abertas, e de repente
não sei se as águas nascem de mim, ou para mim fluem. / Continuo a
puxar, não já memória apenas, mas o próprio corpo do rio. / Sobre a
minha pele navegam barcos, e sou também os barcos e o céu que os
cobre, e os altos choupos que vagarosamente deslizam sobre a película
luminosa dos olhos. / Nadam-me peixes no sangue e oscilam entre duas
águas como os apelos imprecisos da memória. / Sinto a força dos braços
e a vara que os prolonga. / Ao fundo do rio e de mim, desce como um
lento e firme pulsar de coração. / Agora o céu está mais perto e mudou
de cor. / É todo ele verde e sonoro porque de ramo em ramo acorda o
canto das aves. / E quando num largo espaço o barco se detém, o meu
corpo despido brilha debaixo do sol, entre o esplendor maior que acende
a superfície das águas. / Aí se fundem numa só verdade as lembranças
confusas da memória e o vulto subitamente anunciado do futuro. / Uma
ave sem nome desce donde não sei e vai pousar calada sobre a proa
rigorosa do barco. / Imóvel, espero que toda a água se banhe de azul e
que as aves digam nos ramos por que são altos os choupos e rumurosas
as suas folhas. / Então, corpo de barco e de rio na dimensão do homem,
sigo adiante para o fulvo remanso que as espadas verticais circundam.
/ Aí, três palmos enterrarei a minha vara até à pedra viva. / Haverá o
grande silêncio primordial quando as mãos se juntarem às mãos. / Depois
saberei tudo.
Protopoema, in Provavelmente Alegria, 1970

Discurso pronunciado após entrega do Prémio Nobel, 10 de dezembro de 1998
Cama da avó Josefa e do avô Jerónimo
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Já não existe a casa em que nasci, mas esse facto é-me indiferente porque
não guardo qualquer lembrança de ter vivido nela. Também desapareceu
num montão de escombros a outra, aquela que durante dez ou doze
anos foi o lar supremo, o mais íntimo e profundo, a pobríssima morada
dos meus avós maternos, Josefa e Jerónimo se chamavam, esse mágico
casulo onde sei que se geraram as metamorfoses decisivas da criança e
do adolescente. Essa perda, porém, há muito tempo que deixou de me
causar sofrimento porque, pelo poder reconstrutor da memória, posso
levantar em cada instante as suas paredes brancas, plantar a oliveira que
dava sombra à entrada, abrir e fechar o postigo da porta e a cancela
do quintal onde um dia vi uma pequena cobra enroscada, entrar nas
pocilgas para ver mamar os bácoros, ir à cozinha e deitar do cântaro
para o púcaro de esmalte esborcelado a água que pela milésima vez me
matará a sede daquele Verão.

in As Pequenas Memórias, 2006
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