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Inquérito do Mês 

Perguntas   

P1 - Conhece algum título de José Saramago? 
P2 - O prémio Nobel foi bem atribuído? 
P3 - Que significado tem para Portugal? 
P4-Tem conhecimento da posição do Vaticano? Que comentário lhe merece?  

Respostas   

Victor Cunha, 26 anos, estudante  

R1 - Alguns, como os Cadernos de Lanzarote. Há outros, mas não me recordo agora. 
R2 - Acho que sim, já que ele foi candidato em anos anteriores. É merecido. 
R3 - O facto de o país ficar representado no exterior. 
R4 - Não concordo, porque é um forma de censura a uma obra. Acho que a arte tem de ser livre, 
independentemente das crenças de cada um. 
 

António Silva, 45 anos, funcionário público  

R1 - Conheço este último que saiu mas ainda não o li. Vi uma reportagem na televisão a falar do lançamento. 
R2 - Sim, porque gosto de o ouvir falar e é um "gajo às direitas". Já o merecia há muito tempo. 
R3 - É prestigiante. Ele é da esquerda e merece alguma reputação. 
R4 - Não conheço. 
 

Maria Conceição, 25 anos, estudante   

R1 - Conheço o Memorial do Convento, que li, e outros títulos, que agora não me lembro. 
R2 - Pessoalmente não gosto do género literário dele. Mas acho que deve ter sido bem atribuído. 
R3 -Leva a um maior reconhecimento de Portugal no estrangeiro. 
R4 - Não. 
 

Marisa Sousa, 20 anos, estudante  

R1 - Apenas o memorial do Convento. 
R2 - Acho que sim, porque além de escrever muito bem fá-lo de uma maneira diferente em relação a outros 
escritores. 
R3 - É uma forma de dar a conhecer a nossa literatura aos outros países, uma vez que eles devem ler poucos livros 
de autores portugueses. É mostrar o nosso Portugal. 
R4 - Nas notícias ouvi que o papa ficou pouco satisfeito, por causa das posições políticas do Saramago. Mas prefiro 
não falar sobre isso. 
 
 

Natália Parente, 21 anos, estudante   

R1 - Conheço a Jangada de Pedra, o Memorial do Convento... e sei que há outros. 
R2 - Não conheço os trabalhos dos outros autores, por isso não me posso pronunciar. mas estou muito contente 
por ter sido atribuído a um escritor português. 
R3 - Além de projectar a imagem de Portugal e da nossa cultura a nível internacional, é uma forma de nos outros 
países nos conhecerem um bocadinho melhor. 
R4 - Ouvi qualquer coisa, mas não sei exactamente qual foi a reacção do Vaticano. 
 

Mário Correia, 64 anos, engenheiro   



 

R1 - Conheço o autor, mas desconheço a maior parte da obra. 
R2 - Penso que não. Acho que o Miguel Torga, por exemplo, merecia-o mais. Bem como outros autores de mais 
valia. 
R3 - Para a literatura portuguesa foi bom, apesar de não ser dos meus favoritos. 
R4 - Conheço e estou de acordo. Até foi uma posição moderada. O José Saramago tem tido posições não 
fundamentadas contra a religião católica, motivadas por posições políticas. Estou de acordo com o papa.  


