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No primeiro aniversário da morte de José Saramago, junho de 2011



�“Quando, de cabeça levantada, 
voltemos para casa, 

poderemos ter a certeza de que este dia 

será recordado para todo o sempre, 
de cada um de nós se há-de dizer 

enquanto houver portugal,
 Ele esteve em 

figueira de castelo rodrigo.�”
In José Saramago, �“A Viagem do Elefante�”, 1.ª edição de 2008, 



Pilar del Río e José Saramago no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, 19 de junho de 2009



entre duas viagens 

José Saramago esteve pela primeira vez em Figueira de 
Castelo Rodrigo, precisamente em 1979, aquando da 

sua grande viagem a Portugal e que deu à estampa isso 
mesmo.

entre duas 
viagens 

�“Sem dúvida, o autor foi aonde se vai sempre, mas 
foi também aonde se vai quase nunca.�” 

In apresentação, José Saramago, Viagem a Portugal 1ª edição 1981.

Não foi o seu primeiro livro, e também não foi a sua primeira epígrafe:

�“A quem me abriu portas e mostrou caminhos - e também 
em lembrança de Almeida Garrett, mestre de viajantes.�” 

In epígrafe, José Saramago, Viagem a Portugal, 1ª edição 1981.

Nem um guia, propriamente dito:

�“Resigne-se pois o leitor a não dispor deste livro como de 
um guia às ordens, ou roteiro que leva pela mão, ou 

catálogo geral. Às páginas adiante não se há-de recor-
rer como a agência de viagens ou balcão de turismo:�” 

In apresentação, José Saramago, Viagem a Portugal 1ª edição 1981.

Mas foi, talvez, a obra que o marcou como viajante, errante, e o apresen-
tou junto dos seus leitores portugueses, a partir de aí cada vez mais vastos, 
num Portugal profundo e desconhecido pós 25 de Abril e à espera de 
alguma referência ou publicidade cultural.

Pode dizer-se, da sua bibliografia, que existe um antes e um depois. Um 
depois, telúrico, lusitano e territorial, a partir de �“Viagem a Portugal�”, 1ª 
edição de 1981, e que culmina em �“A Viagem do Elefante�”, 1.ª edição de 
2008, dois anos antes da sua derradeira conversa física com a morte. 



�“A felicidade, fique o leitor sabendo, tem muitos rostos. 
Viajar é, provavelmente, um deles. Entregue as suas flores 

a quem saiba cuidar delas, e comece. Ou recomece. 
Nenhuma viagem é definitiva.�” 

In apresentação, José Saramago, Viagem a Portugal, 1ª edição 1981.

 �“O viajante volta já�” e voltou a Figueira de Castelo Rodrigo em junho 
de 2009. A viagem verdadeira de Salomão, cujos pontos intermédios 
a história fez o favor de lembrar apenas entre Lisboa e Valhadolid, tinha  
ganho no seu livro um outro compasso ou testemunho junto à fronteira. 
�“Porque não ficaram registos da viagem real�”. 

Saramago quis marcar com 
Pilar del Río novos apeadeiros 
entre os dois pontos dessa 
rota portuguesa que 
escrevera um ano antes 
para o elefante Salomão. 
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entre dois pontos

Talvez Saramago tenha simplesmente aberto um mapa 
e decidido, por questões de azimute, o ponto de encon-

tro ou de passagem do presente de aniversário Salomão, 
quando quis traçar a rota que o tinha de levar de Lisboa a 
Valhadolid. 

entre dois 
pontos  

�“�…, ainda que seja certo que no nosso portugal não 
vão faltar rios nem ribeiras onde o salomão possa 

beber e chafurdar, o pior é essa maldita castela, seca 
e resseca como um osso exposto ao sol,�…�”

In José Saramago, �“A Viagem do Elefante�”, 1.ª edição de 2008, 

O que é certo é que a praça militar de Castelo Rodrigo 
foi imortalizada nessa ficção, e julgamos não ter sido ao 
acaso ou em vão, pois nessas paragens entre o Tejo e o 
Douro, mandam os que - já lá não estão - , é a região da 
profunda Lusitânia, também terras de contrabando, outrora 
de Castela e hoje de Portugal. Os ingredientes estavam 
todos lá. 

�“�…, Para a rota de castela só existe uma alternativa, 
a nossa própria, ao longo da fronteira, 

em direcção ao norte, até castelo rodrigo,�…�”
In José Saramago, �“A Viagem do Elefante�”, 1.ª edição de 2008, 

Com o peso da sua bagagem, já nobilizada, Saramago 
voltava a pôr Figueira e o seu Castelo no mapa cultural 
português e nos sonhos de potenciais viajantes literários.



�“�…, Temos de chegar a castelo rodrigo antes dos espanhóis, 
devemos consegui-lo, eles não estão prevenidos, nós, sim,�…�”

�“�…, Vamos, homem, espevita-me esses bois, 
gritou, castelo rodrigo já está perto, não tarda 

muito que possamos dormir uma noite debaixo de 
telha, E comer como gente, espero, desabafou o 

boieiro em surdina, para que não o ouvissem.�”

Saramago esteve de facto em Figueira de Castelo Rodrigo e 
como o elefante jamais deixará de ter estado. 
Saramago ficou lá para sempre. Já não precisa de voltar. 

�“Dêmos também graças ao céu porque já se avis-
tam as imponentes torres do castelo, dá vontade 

de dizer como o outro, Hoje estarás comigo no 
paraíso, (�…)porém, para sabermos em que paraíso 

estamos basta que nos deixem espreitar à porta. 
Uma parede que proteja da nortada, um telhado 

que defenda da chuva e do sereno, e pouco mais 
é preciso para viver no maior conforto do mundo. 

Ou nas delícias do paraíso.�”
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entre rios e pedras

Que Portugal viu o elefante Salomão? 
Que caminhos percorreu, que rios teve que 

cruzar, em que águas se banhou, 
que aldeias o acolheram, que pedras, desde 

então, nos esperam?
in Diário da Viagem - http://aviagemdoelefante.wordpress.com/

entre rios 
e pedras

Para responder a estas questões o autor elaborou um itinerário pela 
rota portuguesa de Salomão, �“um pretexto para percorrer Portugal 

com um livro nas mãos�”, que se iniciou no dia 17 de junho de 2009 da 
cerca de Belém (Lisboa), e passou por Constância, Castelo Novo, Fundão,      
Sortelha, Sabugal, Cidadelhe até chegar a Figueira de Castelo Rodrigo.

A iniciativa da Fundação José Saramago respondeu assim a um repto da 
Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, que viu na �“Viagem do 
Elefante�” o nome da vila ocupar lugar de destaque.

�“�…, mas esta será também uma viagem interior, 
pela literatura e pela memória.�”

in Diário da Viagem - http://aviagemdoelefante.wordpress.com/

�“Então vamos lá a esta viagem a Portugal�”,  disse Saramago 
ao sair de casa, na manhã de dia 17, para iniciar a rota 
portuguesa de Salomão �– Em reportagem SIC.



Diário da Viagem, I
El viaje ha comenzado: Pilar del Río

�…
�“Dando tempo ao tempo, 

todas as coisas do universo acabarão 
por se encaixar umas nas outras.�” 

In A Viagem do Elefante, 

�…
Começámos por Constância, 

onde se crê que Camões viveu e teve casa, 
de cujas janelas terá visto mil vezes o abraço do Zêzere e do Tejo, 

aquele suave remanso da água na água capaz de inspirar os 
versos mais belos.

Dali fomos para Castelo Novo para ver a Casa da Câmara, do 
tempo de D. Dinis, e o chafariz joanino que lhe está 

pacificamente encostado.
 

�…Dormimos no Fundão, terra de cerejas por excelência, e na 
manhã seguinte ala para Belmonte onde nasceu Pedro Álvares 

Cabral, direitos à igreja de S. Tiago, da minha particular devoção.

�…Saciada a fome de imagens, o destino seguinte seria Sortelha, 
a das muralhas ciclópicas. Ali nos caiu em cima uma trovoada 

como poucas, relâmpagos em rajada, trovões a condizer, chuva 
a cântaros e granizo que era como metralha. Não chegámos a 

beber o café, a corrente eléctrica sumira-se. Uma hora foi o que 
demorou o céu a escampar.

Ainda chovia quando entrámos no autocarro, a caminho de 
Cidadelhe, sobre o qual não escreverei. Remeto o leitor interes-

sado e de boa vontade para as quatro ou cinco páginas que lhe 
dediquei na Viagem a Portugal�…

Agora só faltava Castelo Rodrigo. O presidente da câmara muni-
cipal de Figueira de Castelo Rodrigo esperava-nos na ponte sobre 

o Côa, a pouca distância de Cidadelhe�… 

De Castelo Rodrigo eu conservava a imagem de há trinta anos, 
quando lá fui pela primeira vez, uma vila velha decadente, em 

que as ruínas já eram só uma ruína de ruínas, como se tudo 
aquilo estivesse a desfazer-se em pó�… 

Saramago, in Diário da Viagem - http://aviagemdoelefante.wordpress.com/
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entre figueira 
e o castelo
Naquela quinta-feira trovejou fortemente em Figueira de Castelo Rodri-

go. Fechando um périplo de dois dias �“pela rota portuguesa de Sa-
lomão�”, Saramago chegou ao princípio da noite, depois de ser recebido 
nos limites do concelho, na ponte do rio Côa, como um verdadeiro chefe 
de Estado.

Saramago chegou aos passos do concelho de Figueira de Castelo Rodri-
go, quando já a tormenta havia passado e sobrava apenas aquele cheiro 
bom a terra fresca.  

�“Ainda não tínhamos recebido um prémio Nobel e por isso perdoem-
-nos qualquer coisa mas não sabíamos como o receber�”,  são as 
primeiras palavras do presidente da autarquia figueirense, 
António Edmundo, no Salão Nobre da Câmara.

�“Dá-se-lhe uma cadeira, põe-se-lhe um copo de água e já estába-
talha�”, replica José Saramago, risos�…�“Então falta um copo de água�”, 
remata por seu turno o Alcaide deste tempo.

figueira e o castelo



�“Chegados aqui facilmente constatamos que a água do mar não che-
ga onde estamos, tal mostra quanto grande foi a viagem do elefante�”, 
sublinha António Edmundo.

�“Nesta peregrinação, de Belém a Castelo Rodrigo, acabam vossas 
excelências de promover um roteiro inspirado na viagem do elefan-
te, um roteiro por aldeias e vilas que reclamam hoje um novo olhar�”, 
preconizava já o autarca figueirense, uma intervenção concreta para esta 
rota.

�“Hoje o Nobel é nosso�… ele esteve em Figueira  de Castelo Rodrigo�”, 
concluiu.

Ainda no Salão Nobre da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodri-
go, o autor disse estar com a sensação de que �“este elefante que está a 
ser lido em toda a parte, parece que ganhou vida própria, que não se 
limitou a passar na estrada, que deixou  recordações�”.

�“No que se refere à receção, diferente da maioria dos meus livros, 
há qualquer coisa de muito amistoso na leitura deste livro e a ganhar 
vida própria�”, reconheceu ali.

Pegando numa frase do seu livro relembrada por António Edmundo, 
�“�…eu estive em Figueira de Castelo Rodrigo�”, Saramago fala da sua 
origem, �“aproveitada de algo que Napoleão teria dito, a propósito 
da batalha de Austerlitz�”,  e quando os soldados franceses passaram a 
dizer: Eu estive lá!
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�“Essa nota irónica, que é pensar que aquilo que os seres humanos fa-
zem enquanto vivem vai durar para sempre, dura, durará, num tempo 
maior ou menor, mas enfim, tudo tende a ser esquecido. Mas há uma 
coisa que efetivamente nega este processo de esquecimento que é 
inevitável, no plano individual, mas que no plano coletivo tem outra 
dimensão. 

Estas aldeias por onde nós andamos, singulares, lugares alguns deles 
quase diria inóspitos, onde o frio no inverno é muito e o calor no verão 
é muito, onde as condições de vida não são as melhores, onde a co-
modidade e o corpo não têm meios suficientes para que essa como-
didade seja efetiva. Mas há qualquer coisa que passa, e para dar um 
exemplo só, por onde nós passamos, eu estive por aqui há 30 anos, 
em 1979, por onde passamos como Castelo Novo, sempre encontra-
mos pessoas que eu conhecia desde então, e que se apresentaram�…, 
as boas provas são muitas, as recordações aparecem facilmente, 
fluem, então isto mostra que há uma continuidade, uma permanência, 
a memória vence o tempo, as relações sobrevivem até a uma sepa-
ração de um homem como esta de trinta anos, portanto não somos, 
embora eu às vezes tenda a cair em ceticismos, não somos completa-
mente um caso perdido, nós os seres humanos. Está nas nossas mãos 
que sejamos um caso encontrado, e que se possa encontrar todos os 
dias. 

Pois, Figueira de Castelo Rodrigo aparece na minha literatura, e apa-
rece porque está onde está, o elefante veio por aí a cima até a um 
lugar onde tinha de passar para Espanha, podia ser outro, há outras 
posições como Miranda do Douro, que está ali mesmo à beirinha de 
Espanha. Mas eu tinha estado em Figueira de Castelo Rodrigo, onde 
tinha levado as melhores impressões. O município é grande mas tem 
pouca população, há que tentar repovoar, porque terra tem-na, falta 
povoá-la, bom isso já não é um problema meu, �…[risos]...deixo isso à 
vossa preocupação, mas pelo menos há que pensar que dareis uma 
alegria enorme ao presidente da câmara se começarem a nascer por 
ai crianças, e ele contentíssimo, em primeiro lugar porque terá mais 
trabalho e em segundo lugar porque haverá mais contribuições para 
a câmara.

�…Castelo Rodrigo é a vossa raíz, esse é a grande questão.�”

Palavras de José Saramago no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Figueira de Castelo Rodrigo 



�“..., não somos completamente um caso perdido 
nós os seres humanos. Está nas nossas mãos que 

sejamos um caso encontrado, e que se possa 
encontrar todos os dias.�”

 
Palavras de José Saramago no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo
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entre duas 
memórias
Depois de dormir na antiga hospedaria dos monges da ordem de 

Cister, junto ao Convento de Santa Maria de Aguiar, foi um Saramago 
revigorado que passeou num dia soalheiro por Castelo Rodrigo.

Saramago recordava �“uma imagem de um lugar em decadência, 
um ambiente de tristeza, de algo num processo lento de 
desmoronamento�”.

 �“Hoje estou com uma sensação consoladora, porque o Castelo Ro-
drigo arruinado e decadente que eu conheci mudou completamente, 
e levo outra ideia do que pode ser o futuro desta região�”, sublinhou 
então o Nobel português.

Sobre a região, Saramago salientou ainda a importância das relações 
transfronteiriças, notando que os povos raianos �“se estão nas tintas para 
as supostas questões que opõem um país a outro país�”. 

entre duas memórias



Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam.
O Livro dos Itinerários 

�“De um lado e de outro eles comunicam-se entendem-se e casam-se 
uns com os outros�”, concluiu numa entrevista que me concedeu.

Para a reportagem da televisão SIC, que o acompanhou nesta rota portu-
guesa de salomão, Saramago afirmou ainda:

 �“Tenho que dizer que este lugar parece outro, verdadeiramente eu 
não encontro correspondência daquilo que vi em 79,(�…), porque ago-
ra vejo, um lugar cuidado, arquitetónica e urbanisticamente, e isto era 
a imagem mais deprimente de uma decadência...�” 

�“Parecia que havia uma poeira que cobria tudo, chamada a poeira 
dos séculos e que já estava a cobrir tudo aqui.�”

�“Eu sempre costumo dizer que quem tiver pouco tempo para ler os 
livros inteiros, leia as epígrafes que eles têm e que já dizem tudo.�”

No caso da viagem do elefante a epígrafe é:

�“Há que contar com as aldeias históricas, 
elas estão vivas. Eis a lição desta viagem.�”

Última frase de Saramago, in Diário da Viagem - http://aviagemdoelefante.wordpress.com/
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entre frases de pt.
entre frases 
de Portugal

�“O viajante sabe que além é a serra da Estrela, além a 
serra da Marofa, além a Malcata. Não as vê, mas sabe 
que estão à sua espera: as montanhas têm isto que as 

distingue: nunca vão a Maomé.�”

Excertos do livro �“Viagem a Portugal�” de José Saramago �– 1ª Edição 
1981

Sobre a serra da Marofa...

Vermiosa...

�“Vai agora o viajante a Vermiosa, quer chegar-se à frontei-
ra, ver como é aquilo por lá. Os campos são largos, mais 

coloridos de verde e húmus, deixam-se ver até longe.�”

Cruzeiro do Roquilho em Almofala... 

�“É este cruzeiro um caminho de cruzes alçadas, adorna-
das com a vieira, símbolo de peregrinação, e motivos da 

liturgia. E também lá está, mas longe da estrada, sobre um 
cabeço aonde o viajante não quis ir, o que resta dum tem-

plo romano, mais tarde modificado e habitado por frades.�”

Escarigo...

�“Até se diz por cá que Escarigo só por um grão de trigo não 
foi Lisboa.�” Sorriu o viajante e despediu-se, pensando na 

importância de um grão de trigo, tão pequena diferença 
no peso, tão insignificante na contagem, e afinal por causa 

dele é Escarigo Escarigo.�”



Figueira de Castelo Rodrigo...

�“...a igreja matriz, merecedora pelos anjos músicos 
do altar-mor, e, especialmente, pelo arco que sus-

tenta o coro, constituído por elementos de pedra em 
forma de S e considerado único no País.�”

Escalhão...

�“Vai a contar com uma aldeia perdida e sai-lhe uma 
vila de bom tamanho, desafogada de ruas e com 

grandes árvores na praça.�”

Castelo Rodrigo...

�“O viajante não viu mais do que meia dúzia de pesso-
as, todas de idade avançada, mulheres costurando 
à porta, homens olhando em frente, como quem se 

descobre perdido...�”

�“O viajante anda a viajar, não procura pensamentos 
negros, mas eles vêm, pairam sobre Castelo Rodrigo, 

desolação, tristeza infinita...�”

�“E se a igreja estivesse nua de ornamentos e conser-
vasse apenas aquele S. Sebastião de calcário e este 

ingénuo e popular Santo lago de madeira, ainda assim 
valeria a pena subir a Castelo Rodrigo. Parece que 

uma praga caiu sobre a vila. Ali está o brasão, com 
as armas reais invertidas, por castigo, diz-se, de ter o 
povo tomado partido por D. Beatriz de Castela contra 
D. João I. E nem terem deitado fogo os descendentes 

ao Palácio de Cristóvão de Moura, em 1640, como 
prova de patriotismo, pôde emendar o erro antigo: 

invertidas estavam as armas reais, invertidas ficaram. 
Castelo Rodrigo tem de fazer o inventário das suas 

armas próprias e lutar pela vida: é o conselho deixado 
pelo viajante, que nada mais pode.�”
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entre deus e elefante
entre deus 
e elefante

�“�…, como se viéssemos atravessando um deserto e não um país 
europeu civilizado ... Nada, portanto, que se compare ao entu-
siasmo e à quantidade de rapazes e algum adulto desocupado 

que vêm correndo desde a vila à notícia da viagem do elefante, 
que não se sabe como chegou aqui, à notícia nos referimos, 

não ao elefante, que esse ainda tardará.�”

�“O rapaz devia ser galego porque respondeu à pergunta com 
outra pergunta,�…�”

�“�…,Não saberia que fazer com ele, a não ser alimentá-lo, Pre-
vino vossa senhoria de que este bicho requer muito alimento, 

Assim tenho ouvido dizer, e não me apresento para ser proprie-
tário de um elefante, sou um simples alcaide do interior,

Isto é, nem rei nem arquiduque, Tal qual, nem rei nem arquidu-
que, só disponho do que posso chamar meu.�”

�“�…, Se isso acontecer, só faltará que as mensagens nos passem 
a chegar pelo ar sem precisarem das asas de nenhum 

pombo,�…�”

�“�…, Para mim, senhor alcaide, depois desta viagem, foi como 
um copo de água fresca,�”... 

�”chegar a castelo Rodrigo e falar com o alcaide.�”

Outros excertos sobre Castelo Rodrigo do livro �“A Viagem do Elefante�” 
de José Saramago �– 1ª Edição 2008

Castelo Rodrigo à vista...



�“Um silêncio respeitoso reinou durante alguns segundos na 
grande sala de pedra.�”

�“Salomão acaba de soltar um barrito que deverá ter sido escu-
tado numa légua ao redor de figueira de castelo rodrigo, não 

uma légua das nossas, mas das outras, 
mais antigas e bastante mais curtas.�”

�“�…, O senhor alcaide manda avisar vossa senhoria de que o 
pombo já chegou. Afinal, sempre era verdade, 

os pombos-correios voltam a casa.�“

�“Entretanto, castelo rodrigo preparava-se para o combate.�” 
�“...os mais capacitados para uma missão que pareceria de 

simples pastoreio se à porta do castelo houvesse alguma coisa 
para comer.�”

�“Atraída pela exibição equestre gratuita e pela possibilidade de 
que o elefante também saísse, uma boa parte da população de 

figueira de castelo rodrigo, homens, mulheres, infantes e anci-
ãos, tinha vindo juntar-se na praça, o que levou o

comandante a dizer em voz baixa ao alcaide, Com toda esta 
gente a assistir, as hostilidades são pouco prováveis,�…�”

�“O alcaide já tomara a palavra, Em nome da população de 
figueira de castelo rodrigo, de que me honro de ser alcaide, 

dou as boas-vindas...�”

�“�…, Seja outra vez bem-vindo a castelo rodrigo, 
vamos ver o elefante.�”

�“Qualquer austríaco, nascido e criado na Europa central, sabe 
que num caso como este haveria que saber dialogar, ser amá-

vel, interessar-se pela saúde da família, fazer um comentário 
lisonjeiro sobre o bom aspeto dos cavalos portugueses e a 

majestade imponente das fortificações de castelo rodrigo, e 
depois, sim, como quem subitamente recorda haver mais um 

assunto a tratar, Ah, é verdade, o elefante.�”
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entre vida e morte
entre vida 
e morte

�“...No fundo é isso, o destino final é a morte, e já sabemos 
isso mas entretanto vamos vivendo. E viver é uma forma, 

talvez a mais natural, de vergar a morte, a nossa vida 
opõe-se com todas as suas forças à morte�”.

In reportagem da televisão SIC. Saramago na Rota Portuguesa de Salomão. 
19 de junho de 2009

Adeus Saramago: 
Viagem do escritor pela rota portuguesa de Salomão 
foi peregrinação e balanço de uma vida

Hoje, há precisamente um ano, Saramago deixava a Aldeia Histórica de 
Castelo Rodrigo, rumo a Valladolid, depois de cumprir a rota portuguesa 
de Salomão, naquela que poderá ter sido a sua última grande peregrina-
ção por terras de Portugal.

O escritor tinha iniciado, três dias antes, a partir de Lisboa, o percurso de 
Salomão, do seu livro "Viagem do Elefante", rumo à fronteira portuguesa 
em Figueira de Castelo Rodrigo, devolvendo assim o repto ao presidente 
da autarquia local, António Edmundo, que nos finais de 2008 lhe tinha 
proposto "refazer" o percurso do elefante Salomão.

Saramago, cuja memória de elefante quis viajar novamente por terras de 
Riba Côa, região que não visitava há trinta anos, chegava a Figueira de 
Castelo Rodrigo, vindo de Cidadelhe (Pinhel), aldeia a quem um dia quis 
chamar de �“calcanhar do Mundo�”, e era recebido como um chefe de 

Exatamente um ano depois, na tarde da notícia da morte de Saramago, 
a mesma trovoada de verão repetiu-se em Figueira de Castelo Rodrigo, 
com os mesmos raios e cheiros abundantes, como que marcando um 
tempo, um ciclo anual, uma referência redonda, um pronuncio, daqueles 
que os homens necessitam de continuar a alimentar.



Estado pela autarquia.

António Edmundo recorda  �“a dimensão humana e a força de um ho-
mem de uma cultura superior�” que esteve �“efetivamente�” em Figueira 
de Castelo Rodrigo, e  o �“alento�” que o seu livro e a sua visita trouxeram 
ao concelho e à população �“para continuar a lutar pela interioridade e 
trabalhar pelo desenvolvimento desta terra�”, sublinha. 

O autarca retém ainda uma imagem do escritor sentado sozinho numa 
rua de Castelo Rodrigo �“e confessa que o tema da morte esteve sempre 
presente nas conversas com Saramago�”, que com muita serenidade 
�“falava dela como uma passagem, algo muito razoável, uma barreira 
a transpor�”.

Convencido de que o Nobel da Literatura terá encontrado nessa viagem 
�“um bom pretexto para revisitar o país�”, António Edmundo, disse à Lusa 
que sentiu um Saramago a fazer �“o balanço de uma vida enquanto 
última peregrinação�”.

�“Saramago realçou o valor de retomar a viagem de Salomão, com flu-
xos de pessoas que através da literatura e do turismo cultural possam 
procurar as nossas terras�”, lembra o autarca social democrata que tem 
desenvolvido contactos com a Fundação José Saramago e outras autar-
quias para a criação física da rota de Salomão.

Saramago não visitava Castelo Rodrigo desde 1979, altura em que prepa-
rava o livro �“Viagem a Portugal�”, editado em 1982, e recordava  um lugar 
onde �“não havia pedra sobre pedra e tudo se estava a desmoronar e 
a transformar em pó�”.

Em 2009, confrontado com o Castelo Rodrigo de hoje, Saramago viu �“pro-
gresso, gente e alma�”, e �“certamente motivação para transpor esta 
aldeia histórica para os nossos tempos�”, preconiza  António Edmundo 
das suas palavras. 

Há precisamente um ano, depois de dormir na antiga hospedaria dos 
monges da ordem de Cister, junto ao Convento de Santa Maria de Aguiar, 
José Saramago terminava a sua rota portuguesa por territórios de Salomão 
e finalizava o diário online que foi escrevendo sobre essa viagem, dizendo:

�“Em Castelo Rodrigo, as ruas estão limpas e transitáveis, foram recu-
peradas as fachadas e os interiores, e, sobretudo, desapareceu a tris-
teza de um fim que parecia anunciado. Há que contar com as aldeias 
históricas, elas estão vivas. Eis a lição desta viagem�”.

Daniel Gil, Agência Lusa, 19 de junho de 2010 
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Obra e prémios literários
José Saramago nasce 
a 16 de novembro de 1922 no Riba-
tejo, Golegã, Portugal, no seio de uma 
família de camponeses. Os seus pais 
são José de Sousa, jornaleiro, e Maria 
de Jesus, doméstica.

1947: Publica Terra do Pecado, o seu primei-
ro romance, intitulado inicialmente A Viúva. 

1953: Termina Clarabóia, romance inédito.

1966: É editado o seu primeiro livro de poe-
sia, Os Poemas Possíveis. Ao longo desta dé-
cada continua a sua atividade de tradutor.

1967-1968: Colabora como crítico literário 
na revista Seara Nova.

1970: Publica o livro de poemas Provavel-
mente Alegria.

1971: Sob o título Deste Mundo e do Outro, 
reúne as crónicas publicadas no jornal A 
Capital (1968-1969), cujo suplemento �“A 
Semana�” coordenou.

1972: Publica crónicas no Jornal do Fundão.

1973: Publica O Embargo. Dá à estampa A 
Bagagem do Viajante, segundo volume das 
crónicas jornalísticas publicadas nos jornais 
diários A Capital e Jornal do Fundão (1971-
1972). Dirige o suplemento literário do Diário 
de Lisboa.

1974: Colabora com a revista Arquitectura.
Edita o seu primeiro volume de crónicas 
políticas, As Opiniões Que o DL Teve, onde 
colige os editoriais que publicou anonima-
mente no Diário de Lisboa em 1972 e 1973.

1975: Publica no Diário de Notícias o �“Pri-
meiro e Segundo Poema dos Mortos�”. Entre 
1976 e 1979, verte para português cerca de 
vinte e sete obras: Frémontier, Jivkov, Mosko-
vichov, Pramov, Grisnoni, Poulantzas, Bayer, 
Hegel, Romain. Publica o livro de poemas O 
Ano de 1993.

1976: Faz uma recompilação das crónicas 
escritas no Diário de Notícias, que publica 
com o título Apontamentos. Em dezembro 
publica o romance Manual de Pintura e 
Caligrafia.

1978: Publica Objecto Quase (contos).

1979: Publica a peça de teatro A Noite, que 
recebe o Prémio da Associação Portuguesa 
de Críticos. O Círculo de Leitores encarrega-
-o de escrever um livro de viagens sobre 
Portugal.

1980: Surge Levantado do Chão, que marca 
o início do estilo saramaguiano. É-lhe atribuí-
do o Prémio Cidade de Lisboa.

1981: É publicada Viagem a Portugal.

1982: Publica Memorial do Convento, que o 
consagra internacionalmente. Dá à estampa 
a segunda edição, revista e corrigida, de 
Provavelmente Alegria.

1983: Atribuição a Memorial do Convento 
do Prémio Pen Club 1983 e do Prémio Literá-
rio Município de Lisboa.

1984: Publica O Ano da Morte de Ricardo 
Reis.

1985: Prémio Pen Club 1985 pelo título O 
Ano da Morte de Ricardo Reis. Prémio da 
Crítica 1985, pela Associação Portuguesa de 
Críticos.

1986: Publica A Jangada de Pedra. Prémio 
Dom Dinis (Fundação Casa de Mateus) 
1986, pela obra O Ano da Morte de Ricardo 
Reis. Começa a escrever as crónicas �“A 
Letra da Tabuleta�” no JL (Jornal de Letras, 
Artes e Ideias ).

1987: Publica peça de teatro A Segunda 
Vida de Francisco de Assis, levada à cena 
posteriormente no Teatro Aberto. Recebe o 
Prémio Grinzane-Cavour (Alba, Itália) 1987 
atribuído a O Ano da Morte de Ricardo Reis.



1989: Publica História do Cerco de Lisboa.

1991: Publica O Evangelho Segundo Jesus 
Cristo, obra galardoada com o Grande 
Prémio de Romance e Novela da Associa-
ção Portuguesa de Escritores e com o Prémio 
Brancatti (Zafferana, Itália). A Lello Editores 
publica a sua obra completa em três tomos.

1992: Em Itália, recebe o Prémio Internacio-
nal Ennio Flaiano (Pescara, Itália) atribuído 
ao romance Levantado do Chão. É-lhe 
concedido o Prémio Literário Internacional 
Mondello (Palermo, Itália).

1993: Publica a sua quarta peça de teatro, 
In Nomine Dei, que é distinguida com o 
Grande Prémio de Teatro da Associação Por-
tuguesa de Escritores. Atribuição do The Inde-
pendent Foreign Fiction Award (Inglaterra) a 
O Ano da Morte de Ricardo Reis (tradução 
inglesa). Recebe o Prémio Vida Literária da 
Associação Portuguesa de Escritores. Estreia 
no teatro de Münster (Alemanha) da ópera 
Divara, com música de Azio Corghi e libreto 
baseado na peça In Nomine Dei.

1994: Publica-se o primeiro volume de Ca-
dernos de Lanzarote.

1995: Publica Ensaio sobre a Cegueira. 
Publica o segundo volume de Cadernos de 
Lanzarote. É-lhe atribuído o Prémio Camões. 

1996: Publica o terceiro volume de Cader-
nos de Lanzarote.

1997: Sai o quarto volume de Cadernos de 
Lanzarote. Publica o romance Todos os No-
mes. Publica o Conto da Ilha Desconhecida.

1998: Recebe o Prémio Nobel da Litera-
tura �“... pela sua capacidade de tornar 
compreensível uma realidade fugidia, com 
parábolas sustentadas pela imaginação, 
pela compaixão e pela ironia�”, segundo a 
Academia Sueca. Sai o quinto volume de 
Cadernos de Lanzarote. É-lhe atribuído o 
Prémio Scanno/Universidade G. D�’Annunzi 
pelo livro Objecto Quase.

1999 - 2006: Publica Folhas Políticas (1999).
Publica A Caverna (2000). Publica A Maior 
Flor do Mundo (2001). Publica O Homem 
Duplicado (2002). Publica Ensaio sobre a 
Lucidez (2004). Publica Don Giovanni ou 
o Dissoluto Absolvido (2005). Publica As 
Intermitências da Morte (2005). Publica As 
Pequenas Memórias (2006). É-lhe atribuído o 
Prémio Dolores Ibarruri.

2007: Em fevereiro começa a escrever A 
Viagem do Elefante. Em Junho cria a Funda-
ção José Saramago. Em Setembro recebe o 
Prémio Save the Children .

2008: Retoma a escrita de A Viagem do 
Elefante, interrompida pela doença. A 15 
de março, homenagem a José Saramago 
(Teatro Nacional Dona Maria II / Companhia 
de Teatro de Almada mesa-redonda �“O 
Teatro em José Saramago�” e descerramento 
de uma placa de homenagem ao escritor) 
no TNDM II em Lisboa (Portugal). A 15 de 
setembro inicia �“O Caderno de Saramago�” 
no blog da Fundação José Saramago. Em 
dezembro publica �“A Viagem do Elefante�”.

2009: A 16 de abril recebe em Granada o 
XI Prémio Caja Granada de Cooperación 
Internacional. Em abril a Fundação José 
Saramago e a Editorial Caminho publicam 
conjuntamente O Caderno, A 18 e 19 de ju-
nho realiza a rota portuguesa percorrida por 
Salomão em A Viagem do Elefante. No dia 
30 de junho é lançado Caim na Fundação 
Caixa Geral de Depósitos - Culturgest, em 
Lisboa.

2010: No dia 5 de fevereiro, é lançada uma 
Biografia de José Saramago, da autoria de 
João Marques Lopes e publicada em co-
-edição pela Guerra e Paz e pelas Edições 
Pluma. Esta biografia não contou com a 
participação de José Saramago. No dia 17, 
lançamento de O Caderno 2 com prefácio 
de Umberto Eco, uma compilação dos tex-
tos diários que José Saramago publicou no 
seu blog O Caderno de Saramago, desde 
setembro de 2008 até novembro de 2009.
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Portugual Brasil Espanha Catalunha

Itália França Inglaterra Alemanha

EUA Holanda Roménia Eslováquia

Hungria Noruega Turquia Grécia e Israel



links e documentos interessantes na Internet

Espaço Saramago - www.cm-fcr.pt/espaçosaramago
Vídeo FJS �“O Caminho de Salomão�” - www.josesaramago.org/detalle.php?id=585

Vídeo SIC �“A Viagem de Saramago�” - www.sic.sapo.pt/online/video/informacao/
Reportagem+Especial/2009/8/a-viagem-de-saramago.htm

www. aviagemdoelefante.wordpress.com
www.editorial-caminho.pt

www.caderno.josesaramago.org

José Saramago sai da redação do Jornal A Capital - Rua do Século, Lisboa (1968), foto de Carlos Gil
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