
Lídia Jorge nasceu em 1946, no Algarve, e viveu os anos mais conturbados da Guerra Colonial em 
África. A sua obra, reconhecida nacional e internacionalmente, reparte-se por romances, contos, 
teatro, ensaio, um livro de crónicas e diversos textos publicados em jornais, revistas e antologias. 
O cunho pessoal da sua escrita impõe-se dum modo singular, onde sobressai como tema a mulher 
e a sua solidão. O Algarve, Lisboa, Moçambique, Cabo Verde e Angola são palco das suas narrativas, 
lugares onde os problemas coletivos alternam com os dramas pessoais, através de figuras humanas 
com dimensão metafórica e mítica, e em que o fantástico coexiste com o real.
Está traduzida para várias línguas e, em 2013, Le Magazine Littéraire incluiu a autora entre «10 grandes 
vozes da literatura estrangeira». Ao longo da sua carreira literária, que começou em 1980 com a 
publicação de O Dia dos Prodígios, recebeu os mais prestigiados prémios nacionais e internacionais, 
culminando com o recente Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas 2020. Ao atribuir este 
prémio, o júri sublinhou que a autora “convida sempre os seus leitores a ir com ela a algum lado, 
e fá-lo com uma subtileza estética que não pode, nem deve, passar desapercebida”.
Endereçamos este convite aos nossos leitores, propondo-lhes a leitura da obra desta grande escritora 
de língua portuguesa, a partir do acervo que as Bibliotecas Municipais do Porto disponibilizam para 
empréstimo domiciliário.

D  SETE LIVROS DE LÍDIA JORGE

O dia dos prodígios (1980)
O primeiro romance de Lídia Jorge ocupa um lugar especial na ficção do pós 25 de 
Abril. O livro relata a história de uma comunidade do Sul de Portugal, isolada e alheada 
da Revolução dos Cravos, cuja mensagem não é capaz de acompanhar. Nesse embate 
entre o anúncio de um mundo novo e o mundo rural, recuado e mágico, onde vivem 
as personagens de Vilamaninhos, aldeia mítica onde se desenrola a ação, revela-se um 
comportamento coletivo que reflete o que é ser português.
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O cais das merendas (1982)
O segundo romance da autora desenvolve-se em torno dos temas da identidade e da 
aculturação. A ação desenrola-se numa praia do Sul de Portugal, em torno do Hotel 
Alguergue. Ocupado durante a época alta por turistas de várias nacionalidades, o 
hotel fica completamente despovoado durante os meses de Inverno. As personagens 
interpretam a hesitação de uma comunidade dividida entre o desejo de se modernizar 
e de manter o que de si mesma entende por próprio e genuíno. O Cais das Merendas 
apresenta-se como uma espécie de anti-epopeia coletiva, sugestão reforçada pela 
divisão do livro em dez capítulos.
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Marido e outros contos (1997)
A primeira coletânea de narrativas breves de Lídia Jorge é constituída por sete contos. 
Uma mulher que se deixa submeter à arbitrariedade de um marido bárbaro, um professor 
que procura no voo dos pássaros o sinal da presença de Deus, um cabeleireiro que se 
vinga da ausência da beleza, jovens que procuram espaço para um resto de heroísmo 
juvenil diante da polícia, uma sobrinha que rememora a sua história de amor por um 
tio, uma visitante que invoca uma cena de perversão entre crianças dentro de um trigal 
e uma história contada por um antigo nadador-salvador, por quem cinco jovens se 
enamoraram.
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A costa dos murmúrios (1988)
Foi com A Costa dos Murmúrios que a escritora 
se afirmou no panorama literário nacional e 
internacional. O livro narra a guerra colonial 
pela voz de uma mulher, tendo como pano de 
fundo a história de amor de Eva Lopo e Luís Alex, 
combatente do exército português. Eva  assume 
a voz da narrativa e evoca os últimos vinte anos 
de vertiginosas transformações, entre elas, a 
do seu marido, que se converte num repressor 
sanguinário, símbolo de um regime que tenta 
defender-se pela força. O balanço da evocação é 
tão lamentável e desolador como a própria guerra.
O livro foi adaptado ao cinema por Margarida Cardoso, com as interpretações de Beatriz 
Batarda e Filipe Duarte.
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O vento assobiando nas gruas : romance (2002)
É um livro que assenta sobre dois mundos - um mundo contemporâneo, em rápida 
transformação, e um outro mais antigo, onde a história de uma velha fábrica se cruza 
com a de uma família numerosa, recém-chegada de África. A aproximá-los caminha 
desde a primeira página a figura de uma rapariga singular que, na simplicidade do seu 
juízo, acabará por obrigar os outros à revelação de si mesmos. Figura central, o seu olhar 
desprevenido sobre a vida, o bem e o mal e a avaliação que faz deste mundo, constituem 
a essência deste romance. 
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Estuário (2018)
Estuário é um livro sobre a vulnerabilidade de um homem, de uma família, de uma 
sociedade e do próprio equilíbrio da Terra, relatados pelo olhar de um jovem sonhador 
que se interroga sobre a fragilidade da condição humana. 
Edmundo Galeano andou pelo mundo, esteve numa missão humanitária e regressou 
à casa do pai sem parte da mão direita. Ao seu encontro vêm ter as vicissitudes diárias 
que desequilibram a grande casa do Largo do Corpo Santo. Edmundo vai-se, então, 
apercebendo que as atribulações longínquas mantêm uma relação direta com as batalhas 
privadas travadas ao seu lado. E a sua mão direita, desfigurada, transforma-se numa 
defesa da invenção literária perante a crueza da realidade. 
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Em todos os sentidos (2020)
Na introdução deste livro, Lídia Jorge define a crónica como uma homenagem ao deus 
que faz escorregar os grãos de areia, mirando-nos de soslaio. E acrescenta: «Como 
não podemos vencer o Tempo, escrevemos textos que o desafiam a que chamamos 
crónicas.»
Trata-se de um conjunto de quarenta e uma crónicas que a autora leu, aos microfones da 
Antena 2, em que reflete criticamente sobre a realidade com um olhar profundamente 
sentido e onde estão presentes as suas memórias íntimas.
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Notícia da cidade 
sivestre (1984)
Lídia Jorge
BMAG 821 JORLn 
BPMP 821 JORG2n 
BPMP BS(A)-997 
BPMP I8-7-6[3]

O belo adormecido : 
contos (2004)
Lídia Jorge
BMAG 821 JORL 
BPMP 82-PT-34 JORL

A maçon : peça em dois 
actos (1987)
Lídia Jorge
BPMP 821-2 JORGm 
BMAG 821-2 JORLm

O grande voo do pardal 
(2007)
Lídia Jorge; il. Inês de 
Oliveira
BMAG 821 JORLg 
BPMP 821 JORLg 
IT PL JORLg

Contrato sentimental
Lídia Jorge; revisão Rita Almeida Simões
BMAG 821-4 JORL  |  BPMP 82-PT-4 JORL

O jardim sem limites 
(1995)
Lídia Jorge
BPMP 821 JORG2j 
BMAG 821 JORLj

A última dona (1992)
Lídia Jorge
BPMP 821 JORG2u 
BMAG 821 JORLu

Praça de Londres : 
cinco contos situados 
(2008)
Lídia Jorge; 
rev. Clara Boléo
BMAG 821 JORLp 
BPMP 8b 012553

Instruções para 
voar : teatro (2016)
Lídia Jorge
BPMP 8a 033362 

Romance do grande 
gatão (2010)
Lídia Jorge; il. Danuta 
Wojciechowska
BMAG 821 JORLr 
BPMP 0LI 006673 
IT 821 JORLr

Combateremos a 
sombra : romance (2007)
Lídia Jorge; 
rev. Clara Boléo
BMAG 821 JORLc 
BPMP 8b 010225 
BPMP 82-PT-31 JORL

O vale da paixão : 
romance (1998)
Lídia Jorge
BPMP 8a 016652 
BMAG 821 JORLv 
BPMP BS(A)-4638

Os memoráveis : 
romance (2014)
Lídia Jorge; 
rev. Clara Boléo
BPMP 8b 022473 
BMAG 821 JORLm

A noite das mulheres 
cantoras : romance 
(2011)
Lídia Jorge
BMAG 821 JORLn 
BPMP 8b 018045

O amor em Lobito Bay : 
contos (2016)
Lídia Jorge; 
rev. Clara Boléo
BMAG 821 JORLa 
BPMP 821 JORG2a

O livro das tréguas
Lídia Jorge; rev. 
Sandra Mendes
BPMP 821-1 JORG5l

O conto da Isabelinha 
= Lilibeth’s tale  (2018)
Lídia Jorge; il. Dave 
Sutton 
BMAG 821 JORLc 
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