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Mulheres Saramaguianas, o álbum que assinala o Centenário 
de José Saramago, conta já um percurso histórico. As obras que 
o compõem estiveram em exposição na Alemanha (Leipzig e 
Berlim), no Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa, por 
ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa, com a presença do 
Primeiro Ministro António Costa e têm vários outros importantes 
locais previstos em Portugal, Espanha e Brasil e, ainda, em 
Estocolmo, na Suécia, lugar emblemático para o nosso Prémio 
Nobel.

Inspirando-se em personagens femininas de Saramago, seis 
prestigiados artistas criaram serigrafias e gravuras inéditas que, 
por sua vez, serviram também de mote aos textos de notáveis 
escritoras portuguesas. 
O resultado é um singular conjunto que cruza distintas gerações 
e sensibilidades artísticas, propiciando um novo olhar sobre o 
universo ficcional de Saramago.

Reunindo seis obras de arte e seis textos no formato 70 x 50 
cm, todos numerados e assinados pelos autores numa tiragem 
centenária de apenas 100 exemplares, o álbum, de encadernação 
manual cuidada, é um valioso objeto único, apto a figurar em 
coleções públicas de arte contemporânea ou a constituir uma 
oferta institucional de grande prestígio.



O álbum Mulheres Saramaguianas é uma iniciativa integrada no Centenário do 

Nascimento de José Saramago, numa parceria entre a Fundação José Saramago e o 

Centro Português de Serigrafia. O projeto tem como coordenador e curador literário o 

comissário para o centenário, Carlos Reis e como curadora artística, Ana Matos. 

A coordenação editorial é de João Prates e a conceção gráfica de Alexandra Silvano.



Ana Romãozinho

Joana Villaverde

José de Guimarães

Graça Morais

Manuel João Vieira

Miguel Januário

SEIS ARTISTAS E SEIS ESCRITORAS INTERPRETAM COM 
CRIAÇÕES INÉDITAS, SEIS PERSONAGENS FEMININAS

DO UNIVERSO DE JOSÉ SARAMAGO.
Edição limitada irrepetível, numerada e assinada.

“a sobrevida das personagens
não se extingue enquanto houver 
novos olhares que as reinventem”

Carlos Reis
Coordenador e Curador Literário

“é um ato de amor e um ato de 
generosidade, imerso numa música que 

ao longe parece ressoar,
convocando-nos para um

(re)encontro com estas mulheres 
saramaguianas”

Ana Matos
Curadora Artística



Blimunda
Memorial do Convento 

Texto

LÍDIA JORGE

Vem, Blimunda, filha de Sebastiana, sentada na tua cadeira de estrelas, e fica 

neste mundo para sempre. És ficção e em ficção te hás-de tornar, neste intervalo 

prodigioso da vida que é a imaginação de um livro.  Vem e empresta-nos os teus 

olhos que se abriram dentro do ventre da tua mãe, e com eles nos levaste a ver 

através dos corpos opacos, tanto coisas quanto pessoas, e conduz-nos pela  errância 

do teu olhar à essência dos seres  invisíveis que os compõem. Vem e ajuda-nos 

a acompanhar os homens e os bois que conduziram a grande pedra a caminho 

do altar do Convento. Ajuda-nos a ter compaixão daqueles homens sem nome, 

formigas acarretadeiras, esmagados sob os objectos gigantescos necessários para 

coroar a grandeza dos nomes candidatos à História. 

Vem, Blimunda, e ensina como se constrói a História dos Homens. Ensina, com os 

teus poderes feiticeiros, como se recolhem os espíritos dos moribundos para com  

eles preencher as bolas de âmbar capazes de libertar a  força da experimentação. 

Ensina-nos essa outra sobrevivência  desenhada entre a esfera simbólica terrena e 

a mítica, esse limiar do ser que toca com a mão direita no umbral da metafísica. 

Vem, Blimunda, e ajuda-nos a contemplar o avião subversivo que passou sobre 

o Tejo, e ficou para sempre, de asas abertas, planando sobre o céu de Lisboa. 

Voa nessa barcarola, ao lado de Bartolomeu e de Baltazar, os dois homens que, 

contigo, Blimunda, formam  os três Bs que representam o  poder do sonho de um 

povo contra a avareza de pensamento daqueles  que se diziam seus donos. Os que 

possuíam, detinham, julgavam, condenavam, queimavam. 

Vem, Blimunda, apeia-te da barca, esmagada contra o solo, e prossegue o teu 

caminho na busca do teu amor Sete-Sóis.  Luta pela tua sobrevivência, assassina o 

frade lúbrico, tira-lhe as sandálias,  caminha com elas e desfaz-te delas, esconde o 

teu crime a que chamas justiça, ronda pela terra durante o tempo que for necessário, 

até encontrares, no meio das cinzas da fogueira da Santa Inquisição, um gancho 

de ferro. Porque depois das chamas, no meio do braseiro gorduroso,  achaste a  

mão esquerda do teu homem, antigo combatente decepado, o troféu plebeu da sua 

vida, resgatado do monturo das cinzas,  pela contemplação da sua amada. Grande, 

forte, sem lágrima nem lamento, assim foste concebida, Blimunda. Não sendo feita 

de pó, em pó não te hás de tornar, porque mais do que gente, és um livro.  

Serigrafia

JOSÉ DE GUIMARÃES



Gracinda Mau-Tempo
Levantado do Chão

Texto

DULCE MARIA CARDOSO

TRAZEM UMA MULHER 

 
Gracinda Mau-Tempo é filha da corajosa e confiante Faustina Gonçalves, e de 

João Mau-Tempo, fruto da triste Sara da Conceição e do errante sapateiro bêbedo, 

domingos Mau-tempo.

Ninguém devia chegar à vida sem lugar a que pudesse chamar seu, mas Monte 

Lavre, o latifúndio, não permite essas veleidades aos filhos dos que nele arrancam 

o seu parco sustento. As crianças nascem para trabalhar, são gado inteiro ou 

rachado, saem ou tiram-nas das barrigas das mães, põem-nas a crescer de qualquer 

maneira. Se o que mais há na terra é paisagem, em Monte Lavre, o que mais há 

é violência. Não se é pobre sem muito penar, nem rico sem muito usurpar.

tão pouco se é mulher sem viver calada e sofrida. Muito se contou e conta de 

homens. Das mulheres fala-se sempre de passagem. Vergadas ao peso da carga 

ou da barriga, as mulheres condenam-se ao coro da tragédia das vidas dos filhos, 

maridos, irmãos.

E o tempo foi passando, assassinaram o rei, falhou a primeira república, Monte 

Lavre continua igual. Sara da Conceição morreu sozinha, Faustina Gonçalves 

caminha para velha, Gracinda Mau-Tempo fez dezassete anos e anda de namoro 

com Manuel Espada que tem a fama de ser o primeiro grevista de Monte Lavre. 

Tal como as mulheres que a antecederam, Gracinda Mau-Tempo não foi à escola, 

mas já sabe ler e escrever quando se casa. Ensinou-a o próprio noivo. E ela 

aprendeu, que, afinal de contas, não é assim tão grande a diferença entre homem 

e mulher. a não ser no salário. 

Filha e mulher de grevistas, Gracinda paga o seu enxoval e escolhe o dia do seu 

casamento. Parece pouco, mas tudo depende do que se compara. A novidade 

maior na sua vida está por acontecer e não se trata de gravidez ou outro assunto 

de mulheres, mas da ida à manifestação de Montemor. Isto não é coisa para 

mulheres, diz-lhe Manuel Espada, antes de concordar em levá-la.

Ao chegarem a Montemor, entre os de outras paragens corre a notícia, Vieram 

os de Monte Lavre, não são muitos, mas trazem uma mulher. Já não há quem 

segure as mulheres. 

No latifúndio, os dias seguem iguais e nenhum se parece. 

Abril há-de chegar e com ele outro futuro.

Gravura

MIGUEL JANUÁRIO



Joana Carda
A Jangada de Pedra

Texto

ANA LUÍSA AMARAL

Que rosto tenho?

Toda riscada a pele, como rasgada foi

a terra que fendi

Não máscara de sal,

talvez palavra riscada numa pedra –

a cabeça ordenando,

o coração pulsante, 

a voz em hino ou melopeia ardente,

vara como caneta 

– e o milagre, 

oposto do acaso, 

mas para vós:

mistério ou grossa névoa

Eu – que incógnito

poder ou alumiação?

feitiço de mais coisas enredadas, flores, limos,

algas, negras raízes boiando

à superfície das águas que rompi

Eu – fui eu quem o rasgou,

ao mar. Mais que Moisés, 

pois que a minha cisão, 

mesmo sabendo que o sempre não pode durar sempre,

ficou eterna. E a terra obedeceu

e rasgou-se também,

transformou-se em navio,

não: em velada balsa 

Que rosto tenho aqui?

Todo o branco do mar e o seu cinzento

todo o azul do céu escrito em avesso:

a luz:

anunciando longa tempestade

como a coroa pintada, 

feixe de arbusto mágico, sarça estranhíssima

sobre a cabeça dele, 

o cão que me acompanha

O dos infernos. Não me olha, ele,

mas pressente o mais leve dos rumores

ou tremores. e é nessa sua

cercania de tudo, o mais constante ser

Ostentará a coroa do saber?

Saberá ele o que me espera

e eu só pressinto?

Quebrados são os selos,

resgatadas as letras e gravadas,

não pedra de roseta, mas ponto de universo

de onde, visível: tudo:

o pedaço de terra flutuando,

o mar cindido, ainda e para sempre

chorando o desterrado,

e a liberdade ao longe, 

nos seus olhos. Vós, se olhardes

de frente, e conseguirdes resistir ao medo,

vereis romper-se a névoa, então

E então vereis – também

JOANA C. : QUE ROSTO? 

Serigrafia

GRAÇA MORAIS



Maria Sara
O Cerco de Lisboa

Texto

ADRIANA LISBOA

Uma imagem que se lê como um texto. O alfabeto destas linhas é composto pela 

ordem e pela desordem com que se conta uma história, o que nela insiste que sim, 

o que nela sugere que não. Cada palavra é um perigoso aprendiz de feiticeiro. 

Torres existem como aparato de guerra, mas também de resistência. Um cão que 

teima em viver nas Escadinhas de S. Crispim, meio morto de fome: com que 

personagem da ficção será que ele se parece? Uma rosa branca que um dia um 

homem decide tocar e assim dá início a uma conquista. A História do Cerco de 

Lisboa é também o Cerco da História de Lisboa: revisar, recontar, supor que poderia 

ter sido (ou vir a ser) diferente até mesmo a história consagrada pelos doutores. 

Durante toda a vida, o revisor Raimundo Silva foi um cão esfomeado vivendo nas 

Escadinhas de S. Crispim, mas em dado momento se decide pelo risco. Risca, 

arrisca, arrisca-se. Um “não” é acrescentado à narrativa oficial do Cerco de Lisboa, 

e com isso o revisor se lança também à revisão da sua própria vida. Na gravura, 

Ana Romãozinho risca, anota, reitera: esta rosa, este cão, esta torre, esta emenda, 

risquemos, recomecemos a contar a história desde o início. Maria Sara é a mulher 

que aguarda esse homem que se arriscou a propor um “não” onde ele jamais seria 

cogitado: ela aposta no “não”, aposta na revisão, quer saber como seria essa outra 

história – esse outro cerco. Com ela, por ela e para ela, Raimundo Silva reescreve a 

história, e no encontro desses dois o sitiante e o sitiado ocupam a mesma posição, 

com uma tranquilidade de deus sem remorsos. 

Cada imagem da gravura de Ana Romãozinho é uma palavra, cada linha é uma 

frase que pode ser lida nas quatro direções: o fim é também o começo. Maria Sara 

é a mulher que traz a Raimundo Silva a possibilidade de uma nova vida, de uma 

nova escrita e de uma nova ordem (ou desordem) ancoradas na liberdade e no amor.

Serigrafia

ANA ROMÃOZINHO



Morte
As Intermitências da Morte 

Texto

DJAIMILIA PEREIRA DE ALMEIDA

No caminho do último rio, os mortos mascaram-se. É o carnaval da derradeira 

bruma e vestem o melhor traje de festa, ali, que ninguém os ouve. A algazarra 

acorda as águas, por todo o lado as caretas espreitam e piscam os olhos e põem 

a língua de fora. São as águas da morte, mas as cores são de festa, os gritos da 

mais viva alegria. Pulam e berram, ganem, uivam na direcção da morada final. 

Só na Terra é que os imaginamos tristes, mas os mortos vão embora a gritar que 

se livraram desta peste que é a vida deste lado. Vão esfuziantes, cheios de gozo, 

alegres por, enfim, poderem rasgar as roupas. Só nós aqui é que os choramos 

aflitos, juramos eterna saudade, nos lamuriamos, quando devíamos é deixá-los ir 

até à mais plena das festas, lá, onde a Morte, senhora da ironia, os recebe para 

o festim, as canções, o vinho. Nessas águas onde não chegamos, as ondas são 

libações e o ronco do rio cantares. 

Sobre águas verde-azuis, os mascarados conversam, de barca em barca. Não 

berram saudades ou aflições da vida. Vão cheios até à garganta de curiosidade pelo 

que os espera. Sabem lá eles se são vinte mil anos pendurados dum precipício, ou 

vinte e cinco mil ao colo de uma serena rapariga. Sabem lá se são dois minutos 

cara a cara com a primeira namorada ou cinco segundos a olhar uma criança pela 

primeira vez. Importa só que o pior já passou, toda esta tremenda agonia, todo o 

pus dos dias atrás uns dos outros sem a gente saber como parar o relógio, a inteira 

luz que é só sombra do zumbido que não pára nos meus ouvidos — ó cala-te, 

Morte, cala-te de uma vez por todas, deixa esta cozinheira pôr o tabuleiro no forno, 

deixa-me lá ler um texto até ao fim e sorrir por estar viva, ó, morte, cala-te, pára 

de me emprenhar os ouvidos!

Carnaval que é eterna barulheira, berraria em que se afogam velhos e meninos, e 

a senhora dança, nua e bamboleante, gozando de os ver não saberem que no fim 

do rio, finda a travessia, os aguarda o mais limpo dos silêncios, só o fio da água 

ao fundo a gotejar-lhes na cabeça — apenas essa música da loucura até ao fim 

dos tempos — a eles que esperavam festa eterna, entregues a ela, longe dos que 

os amaram, pequeninos e tontos.

UM úLTIMO CARNAvAL ANTES DO SILêNCIO

Gravura

MANUEL JOÃO VIEIRA



Mulher do Médico
Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez

Texto

ANA MARGARIDA DE CARVALHO

Uma imagem que se lê como um texto. O alfabeto destas linhas é composto pela 

ordem e pela desordem com que se conta uma história, o que nela insiste que sim, 

o que nela sugere que não. Cada palavra é um perigoso aprendiz de feiticeiro. 

Torres existem como aparato de guerra, mas também de resistência. Um cão que 

teima em viver nas Escadinhas de S. Crispim, meio morto de fome: com que 

personagem da ficção será que ele se parece? Uma rosa branca que um dia um 

homem decide tocar e assim dá início a uma conquista. A História do Cerco de 

Lisboa é também o Cerco da História de Lisboa: revisar, recontar, supor que poderia 

ter sido (ou vir a ser) diferente até mesmo a história consagrada pelos doutores. 

Durante toda a vida, o revisor Raimundo Silva foi um cão esfomeado vivendo nas 

Escadinhas de S. Crispim, mas em dado momento se decide pelo risco. Risca, 

arrisca, arrisca-se. Um “não” é acrescentado à narrativa oficial do Cerco de Lisboa, 

e com isso o revisor se lança também à revisão da sua própria vida. Na gravura, 

Ana Romãozinho risca, anota, reitera: esta rosa, este cão, esta torre, esta emenda, 

risquemos, recomecemos a contar a história desde o início. Maria Sara é a mulher 

que aguarda esse homem que se arriscou a propor um “não” onde ele jamais seria 

cogitado: ela aposta no “não”, aposta na revisão, quer saber como seria essa outra 

história – esse outro cerco. Com ela, por ela e para ela, Raimundo Silva reescreve a 

história, e no encontro desses dois o sitiante e o sitiado ocupam a mesma posição, 

com uma tranquilidade de deus sem remorsos. 

Cada imagem da gravura de Ana Romãozinho é uma palavra, cada linha é uma 

frase que pode ser lida nas quatro direções: o fim é também o começo. Maria Sara 

é a mulher que traz a Raimundo Silva a possibilidade de uma nova vida, de uma 

nova escrita e de uma nova ordem (ou desordem) ancoradas na liberdade e no amor.

Gravura

JOANA VILLAVERDE



As serigrafias, as gravuras e os textos foram 
impressos no Atelier CPS.
A capa do álbum foi produzida manualmente.
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