
  
 

 
 

	
		

Centenário	de	José	Saramago	(1922-2022)	
	

	Parceria	institucional	entre	a	Fundação	José	Saramago	e	a	Rede	
de	Bibliotecas	de	Lisboa	(BLX)		

	
	

A	Fundação	José	Saramago	(FJS)	e	a	Rede	de	Bibliotecas	de	Lisboa	(BLX)	
desenvolvem	um	programa	conjunto	de	atividades,	assinalando	o	Centenário	de	
José	 Saramago,	 no	 âmbito	 do	 protocolo	 oportunamente	 firmado	 entre	 o	Muni-
cípio	de	Lisboa	e	a	FJS.		

	
As	atividades	a	seguir	enunciadas	(algumas	já	realizadas)	contemplam	ini-

ciativas	que	usualmente	têm	lugar	na	Rede	BLX,	conjugadas	com	ações	previstas	
no	programa	do	Centenário	de	José	Saramago.		 
	
• Biblioteca	de	Belém	

• Rodas	de	 leitura	online:	 com	a	participação	de	comunidades	de	
leitores	em	Portugal	e	no	Brasil.	Data:	a	anunciar.	

• Exposição:	 José	 Saramago:	 voltar	 aos	 passos	 que	 foram	 dados							
Data	1	a	30	de	junho.	

• Contar	 Saramago:	 Produção	 do	 Núcleo	 de	 Programação	 e	
Mediação	Infantil	da	rede	BLX	-	atividade	a	ser	apresentada	durante	
o	ano	de	2022,	dirigida	a	famílias	com	crianças	de	idades	entre	os	8	
e	os	11	anos.	Os	livros	a	trabalhar	são:	O	silêncio	da	água,	O	Lagarto,	
O	conto	da	ilha	desconhecida	e	A	maior	flor	do	mundo.		Data:	26	de	
março	de	2022.	
	

• Biblioteca	Camões	
• Destaque	de	coleção:	Viagem	a	Portugal,	de	José	Saramago.	

Data:	julho	e	agosto	de	2022.	
• Exposição:	 José	 Saramago:	 voltar	 aos	 passos	 que	 foram	 dados.						

Data	31	de	novembro	a	31	dezembro	de	2022.	
	
• Biblioteca	dos	Coruchéus	

• Destaque	 de	 coleção:	 “Pelo	 mundo…	 na	 jangada	 de	 Saramago”.	
Data:	4	a	19	de	novembro	de	2022.	



• Exposição:	 José	 Saramago:	 voltar	 aos	 passos	 que	 foram	 dados.						
Data	29	de	abril	a	30	de	maio.	

	
• Hemeroteca	Municipal	

• Clube	de	leitura:	A	Jangada	de	Pedra.	Data:	31	de	maio	de	2022.	
• Destaque	de	coleção:	“Saramago	nas	 folhas	da	 imprensa	(de	 jor-

nalista	a	notícia)”.	Data:	9	de	maio	a	2	de	setembro	de	2022.	
	

• Biblioteca	de	Marvila	
• Exposição:	José	Saramago:	voltar	aos	passos	que	foram	dados.		
• Dança	em	Diálogos:	Memorial	do	Convento.	Bailado:	adaptação	do	

romance	 de	 Saramago.	 	 Oficina	 de	 dança	 para	 crianças,	 subor-
dinada	à	temática	do	romance	Memorial	do	Convento.	Mesa	redon-
da:		com	criadores	do	bailado	e	com	Carlos	Reis,	comissário	para	o	
Centenário	 de	 Saramago;	 apresentação	 de	 um	 excerto	 do	 bailado	
Memorial	do	Convento	(atividades	a	realizar	no	mesmo	dia).		Data:	
12	novembro	de	2022.	

		
• Biblioteca	Orlando	Ribeiro	

• Clube	 de	 leitura:	O	 Homem	 Duplicado.	 Data:	 26	 de	 janeiro	 de	
2022.	

• Exposição:	 José	 Saramago:	 voltar	 aos	 passos	 que	 foram	 dados.						
Data:	12	a	31	de	outubro	de	2022.	

• Contar	 Saramago:	 Produção	 do	 Núcleo	 de	 Programação	 e	
Mediação	Infantil	da	rede	BLX	-	atividade	a	ser	apresentada	durante	
o	ano	de	2022,	dirigida	a	famílias	com	crianças	de	idades	entre	os	8	
e	 os	 11	 anos.	 Livros	 a	 trabalhar:	O	 silêncio	 da	 água,	O	Lagarto,	O	
conto	 da	 ilha	 desconhecida	 e	A	maior	 flor	 do	 mundo.	 	 Data:	 7	 de	
maio	de	2022	

	
• Biblioteca	Palácio	Galveias	

• Espetáculo:	 LADO	 B	 -	 Levantei-me	 do	 Chão.	 Criação	 de	 Carlos	
Marques	(2015).	Concerto	teatral;	coprodução	Trimagisto	e	Algures.																							
Data:	16	de	novembro	de	2021,	às	19h00.	

• Clube	de	leitura:	Memorial	do	Convento.	Data:	15	de	novembro	de	
2021/14	de	novembro	de	2022.	

• Legados	 Saramaguianos:	 encontros-debate	 com	 escritores	 con-
vidados	 para	 a	 leitura	 de	 passos	 da	 obra	 saramaguiana.	 	 	 Datas	 a	
fixar	em	março,	maio,	julho,	setembro	e	novembro.			

• Exposição:	 Mulheres	 Saramaguianas;	 seis	 serigrafias	 e	 gravuras	
sobre	personagens	femininas	de	Saramago,	com	textos	de	escritoras	
de	língua	portuguesa.	Data:	15	de	maio	a	15	de	junho	de	2022.	

• Exposição:	 José	 Saramago:	 voltar	 aos	 passos	 que	 foram	 dados.															
Data	1	a	30	de	novembro	de	2022.	

• Contar	 Saramago:	 Produção	 do	 Núcleo	 de	 Programação	 e	
Mediação	Infantil	da	rede	BLX.	Atividade	a	ser	apresentada	durante	
o	ano	de	2022,	dirigida	a	famílias	com	crianças	de	idades	entre	os	8	



e	 os	 11	 anos.	 Livros	 a	 trabalhar:	O	 silêncio	 da	 água,	O	 Lagarto,	O	
conto	 da	 ilha	 desconhecida	 e	A	maior	 flor	 do	mundo.	 	 Data:	 19	 de	
novembro	de	2022	

• Encontros	 do	 Centenário:	 encontros-debate	 com	 as	 perso-
nalidades	 convidadas	 para	 as	 “Conferências	 do	 Nobel”	 (na	 Sala	
Saramago):		
	

! 12	de	abril:	Alberto	Manguel	
! 4	de	maio:	Maaza	Mengiste	
! 5	de	julho:	Juan	Gabriel		Vázquez		
! 4	de	outubro:	Olga	Tokarczuk	
! 4	de	novembro:	Leïla	Slimani	

	
• Biblioteca	Penha	de	França	

• Clube	de	leitura:		História	do	Cerco	de	Lisboa.	Data:	24	novembro	
de	2021.	

• Exposição:	José	Saramago:	voltar	aos	passos	que	foram	dados.	Data	
1	a	28	de	abril	

• Destaque	 de	 coleção:	 Destaque	 da	 obra	 literária	 de	 Saramago,	
com	ênfase	em	tudo	o	que	não	é	romance:	teatro,	poesia,	memórias,	
infantil,	ensaios	poéticos.		Data:	11	de	janeiro	a	12	fevereiro	de	2022.	

• Conferência:	O	Ano	da	Morte	de	Ricardo	Reis,	por	Manuel	Afonso,	
autor	 de	 trabalho	 académico	 para	 o	Mestrado	 de	 Edição	 da	Nova	
FCSH	e	outros	
Data:	 16	 de	 fevereiro.	 Parceria:	 Junta	 de	 Freguesia	 da	 Penha	 de	
França.	

• Conversas:	com	vizinhos	e	conhecidos	de	Saramago	que	com	ele	se	
cruzavam	 na	 Penha	 de	 França.	 	 Data:	 18	 junho	 de	 2022.	 Parceria	
Junta	de	Freguesia	Penha	de	França	

• Saramago	 à	 janela:	Distribuição	 de	 frases	 de	 Saramago	 aos	 fre-
gueses,	 para	 colocar	 nas	 janelas.	 Data:	 agosto	 Parceria:	 Junta	 de	
Freguesia	da	Penha	de	França	

	
• Quinta	Alegre	–	Palácio	do	Marquês	do	Alegrete:	a	definir		

		
	


