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1.ª Mostra Gastronómica Literária de Palmela

Entre os dias 17 e 19 de setembro, a 
vila de Palmela recebe a 1ª edição 
de Pela Boca Entra a Literatura, uma 
Mostra Gastronómica Literária que 

alia Literatura e Gastronomia.

Ao longo de três dias será possível 
experimentar, entre entradas, pratos 

principais e sobremesas, alguns 
pratos referidos em livros ou 

preparados em homenagem a 
estes, trazendo para cima da mesa 

todo o imaginário literário. 

Pela boca entra a literatura, 
apetece dizer.



VILA DE PALMELA | 212 350 152

“O CHEIRO
DA NOITE”
(ANDREA CAMILLERI)

Peixe:
Peixe Grelhado

3.ª GERAÇÃO

“A VIRAGEM
DECISIVA”
(ANDREA CAMILLERI)

Carne:
Coelho à Caçador

“A CIDADE E
AS SERRAS”
(EÇA DE QUEIROZ)

Sobremesa:
Arroz Doce

Pela boca
entra

a literatura

CONHEÇA OS LIVROS
E OS AUTORES:



A Cidade e as Serras
Eça de Queiroz

Biografia

«Depois chegou a hora das luzes e do jantar. Eu encomendava pelo 
Grilo ao nosso magistral cozinheiro uma larga travessa de arroz-doce, 
com as iniciais de Jacinto e a data ditosa em canela, à moda amável 
da nossa meiga terra. E o meu príncipe à mesa, percorrendo a lâmina 
de marfim onde no 202 se escreviam os pratos a lápis vermelho, 
louvou com fervor a ideia patriarcal:
- Arroz-doce! Está escrito com dois ss, mas não tem dúvida… 
excelente lembrança! Há que tempos que não como arroz-doce! 
Desde a morte da avó.
Mas quando o arroz-doce apareceu triunfalmente, que vexame! Era 
um prato monumental, de grande arte! O arroz, maciço, moldado em 
forma de pirâmide do Egipto, emergia de uma calda de cereja, e 
desaparecia sob os frutos secos que o revestiam até ao cimo, onde se 
equilibrava uma coroa de conde feita de chocolate e gomos de 
tangerina gelada! E as iniciais, a data, tão lindas e graves na canela 
ingénua, vinham traçadas nas bordas da travessa com violetas 
pralinadas! Repelimos, num mudo horror, o prato acanalhado. E 
Jacinto, erguendo o copo de champanhe, murmurou como num 
funeral pagão:
- Ad manes, aos nossos mortos!»

Eça de Queiroz nasceu a 25 de novembro de 1845, na Póvoa de 
Varzim, e é considerado um dos maiores romancistas de toda a 
literatura portuguesa, o primeiro e principal escritor realista 
português, renovador profundo e perspicaz da nossa prosa literária.

Entrou para o Curso de Direito em 1861, em Coimbra, onde conviveu 
com muitos dos futuros representantes da Geração de 70. Terminado 
o curso, fundou o jornal O Distrito de Évora, em 1866, órgão no qual 
iniciou a sua experiência jornalística. Em 1871 proferiu a conferência 
«O Realismo como nova expressão da Arte», integrada nas 
Conferências do Casino Lisbonense,  produto da evolução estética 
que o encaminha no sentido do Realismo-Naturalismo de Flaubert e 
Zola. No mesmo ano iniciou, com Ramalho Ortigão, a publicação de 
As Farpas, crónicas satíricas de inquérito à vida portuguesa.

Em 1872 iniciou a sua carreira diplomática, ao longo da qual ocupou o 
cargo de cônsul em Havana, Newcastle, Bristol e Paris. Foi, pois, com 
o distanciamento crítico que a experiência de vida no estrangeiro lhe 
permitiu, que concebeu a maior parte da sua obra romanesca, 
consagrada à crítica da vida social portuguesa e de onde se destacam 
“O Primo Bazilio”, “O Crime do Padre Amaro, “A Relíquia” e “Os 
Maias”, este último considerado a sua obra-prima. Morreu a 16 de 
agosto de 1900, em Paris. 

Sobre o livro
Numa manhã de um Inverno frio e pessimista em Paris, o cosmopolita 
Jacinto decide regressar à sua Tormes natal, pacata vila das serras 
portuguesas, acompanhado por Zé Fernandes, narrador-personagem 
desta história. «Novela fantasista», assim lhe chamou Eça de Queiroz, 
“A Cidade e as Serras” faz um retrato dos contrastes entre a excitação 
da vida citadina e a genuína beleza da vida no campo.

Escrita na fase final da vida do autor, esta obra viria a ser publicada 
apenas em 1901, um ano após a morte de Eça de Queiroz. 

Títulos do autor disponíveis
na Rede Municipal de Bibliotecas
Públicas do Concelho de Palmela:

• A Europa seguida de a Europa em Resumo
• Os Maias • A Cidade e as Serras

• A Ilustre Casa de Ramires • Alves & C.ª e Outras Ficções
• O Crime do Padre Amaro • O Primo Basílio

• Notas Contemporâneas
• A Correspondência de Fradique Mendes

• Contos do Diabo
• Uma Campanha Alegre: de "As farpas",
   precedida de uma advertência do autor

• O Mandarim • A Capital
• Dicionário de milagres:

   seguido de Adão e Eva no paraíso
• O Mistério da Estrada de Sintra

• As Rosas • A Tragédia da Rua das Flores
• Literatura e arte: uma antologia

• A Relíquia • Singularidades de uma Rapariga Loura
• Contos • Contos Escolhidos

• Cozinha Arqueológica • Os Ingleses no Egipto
• A Emigração Como Força Civilizadora

• As Minas de Salomão de Rider Haggard

3.ª Geração
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CONHEÇA OS LIVROS
E OS AUTORES:
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A Viragem Decisiva
Andrea Camilleri

Biografia

«O passeio no mar tinha-lhe despertado um apetite irresistível e já o 
sentia transbordar dentro de si como um rio em maré de cheias. 
Dirigir-se ao restaurante «Da Enzo» significava tiro certeiro; mas, ao 
invés, tinha mesmo de correr o risco de ir espreitar no frigorífico ou no 
forno de Marinella, porque estava em pulgas e precisava 
urgentemente de ver o material acabado de filmar. Logo que chegou 
a casa, precipitou-se com alguma emoção para descobrir o que o 
estro de Adelina lhe tinha preparado: dentro do forno encontrou um 
tão inesperado quanto desejado coelho à caçador. Enquanto o punha 
a aquecer, agarrou no telefone.»

Andrea Calogero Camilleri (Porto Empedocle, 6 de setembro de 1925 
- 17 de julho de 2019) iniciou a sua atividade como encenador, autor 
de teatro e televisão mas, a partir dos anos oitenta, passou a 
dedicar-se à narrativa com mais frequência.

O entusiasmo e a admiração dos leitores foi crescendo, assim como o 
interesse da crítica, quer pelas aventuras satíricas, quer pelos 
romances policiais ambientados na Vigàta atual do comissário 
Montalbano, protagonista recorrente nos romances de Camilleri. 

"A Forma da Água", "O Ladrão de Merendas" (Prémio Ostia 1997), "A 
Voz do Violino" (Prémio Selezione Bancarella 1998), "Excursão a 
Tindari", "O Cão de Barro" e "O Cheiro da Noite", todos publicadas 
pela Difel, são livros que lhe conferiram o estatuto de escritor de culto, 
confirmado em 1998 com a atribuição do prestigiado Prémio 
Empedocle. 

Sobre o livro
Nesta nova história, encontramos o Comissário Montalbano 
considerando a possibilidade de dar um novo rumo à sua vida, uma 
mudança que ele equaciona que possa passar por uma demissão do 
seu cargo na polícia. A situação política não lhe agrada, determinados 
feitos de repressão muito menos, da atitude em relação aos 
imigrantes não quer nem ouvir falar; já vai sendo altura de procurar 
algo diferente, de dar essa reviravolta a que o título se refere.

Assim, enquanto Montalbano nada furiosamente para sacudir as suas 
atribulações, encontra o cadáver de um homem com profundas 
marcas nos pulsos e tornozelos. Muito provavelmente trata-se de um 
imigrante clandestino que alguém quis calar para sempre. E aí, diante 
de mais um horror, o instinto do comissário volta a tomar a dianteira: 
decifrar o mistério e fazer justiça àquele pobre coitado, convertem-se 
para o protagonista num imperativo categórico.

Começa assim a investigação, que se irá desenvolver através da 
imaginativa toponímia a que o autor nos tem acostumado, num 
cenário constituído por pequenas aldeias, ruas tortuosas e mansões 
de duvidosa procedência. As pesquisas revelam-se mais complexas 
do que o habitual e acabam descobrindo um sinistro comércio de 
crianças posto em prática por motivos indizíveis.

Títulos do autor disponíveis
na Rede Municipal de Bibliotecas
Públicas do Concelho de Palmela:

A Época da Caça
• 

A Forma da Água
• 

O Cheiro da Noite
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O Cheiro da Noite
Andrea Camilleri

Biografia

«Na casa de pasto San Calogero empanturrou-se com duas doses de 
peixe grelhado, uma atrás da outra, como primeiro e segundo pratos. 
Depois, deu um longo passeio digestivo no molhe, até ao farol.»

Andrea Calogero Camilleri (Porto Empedocle, 6 de setembro de 1925 
- 17 de julho de 2019) iniciou a sua atividade como encenador, autor 
de teatro e televisão mas, a partir dos anos oitenta, passou a 
dedicar-se à narrativa com mais frequência.

O entusiasmo e a admiração dos leitores foi crescendo, assim como o 
interesse da crítica, quer pelas aventuras satíricas, quer pelos 
romances policiais ambientados na Vigàta atual do comissário 
Montalbano, protagonista recorrente nos romances de Camilleri. 

"A Forma da Água", "O Ladrão de Merendas" (Prémio Ostia 1997), "A 
Voz do Violino" (Prémio Selezione Bancarella 1998), "Excursão a 
Tindari", "O Cão de Barro" e "O Cheiro da Noite", todos publicadas 
pela Difel, são livros que lhe conferiram o estatuto de escritor de culto, 
confirmado em 1998 com a atribuição do prestigiado Prémio 
Empedocle. 

Sobre o livro
«Disse o cheiro da noite?»
«Disse. Conforme as horas, a noite muda de cheiro.»

Desta vez trata-se de um caso anómalo, em que o cadáver não 
aparece no início, e Montalbano não é o titular, mas intromete-se. 
Demasiadas coincidências empurram-no. Investiga o 
desaparecimento de um financeiro burlão, que levou o dinheiro de 
meia vila e arredores, e mais tarde do seu ajudante. E a solução seria 
uma fuga banal, com o dinheiro subtraído aos muitos patos da época 
da bolsa, ligada a um homicídio.

Mas, bastante mais carregada de horror pungente, surge uma solução 
lateral, sobre cujo enigma Montalbano se debruça para ver, com a 
piedade que se sente pelo drama silencioso de certas existências, 
enquanto um estranho cheiro «a fruta podre, a coisas em putrefação» 
espalha, durante algum tempo, como que a sua profecia na noite de 
Vigàta.

«Então sentiu que a noite tinha mudado de cheiro: era um cheiro leve, 
fresco, era cheiro a erva nova, a cidreira, a hortelã.»

Títulos do autor disponíveis
na Rede Municipal de Bibliotecas
Públicas do Concelho de Palmela:

A Época da Caça
• 

A Forma da Água
• 

O Cheiro da Noite
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VILA DE PALMELA | 935 205 936
BOBO DA CORTE

“A GUERRA
DOS TRONOS”
(GEORGE R.R. MARTIN)

Carne:
Pato com Mel
Acompanhamento:
Cebolas Assadas
e Castanhas
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a literatura

CONHEÇA OS LIVROS
E OS AUTORES:



A Guerra dos Tronos
George R.R. Martin

Biografia

«Um dos escudeiros interrompeu a história obscena que estava a 
contar para abrir lugar à mesa para o irmão do seu senhor. Bensen 
Stark escarranchou-se no banco com pernas longas e tirou a taça de 
vinho da mão de Jon.
- Vinho de verão – disse depois de provar. – Não há nada tão doce. 
Quantas taças bebeste, Jon?
Jon sorriu.
Bem Stark soltou uma gargalhada.
- Tal como eu temia. Ah, bem. Acho que era mais novo do que tu da 
primeira vez que fiquei verdadeira e sinceramente bêbado. – Surripiou 
de uma travessa próxima uma cebola assada, que pingava, 
castanha, molho de carne, e mordeu-a. A cebola estalejou.»

«- Aconselho-vos a ser paciente, vossa graça. Os dothraki cumprem 
com a palavra dada, mas fazem as coisas ao seu próprio ritmo. Um 
homem inferior pode suplicar um favor ao khal, mas nunca deve ter a 
presunção de o censurar.
Viserys eriçou-se.
- Cuidado com a língua, Mormont, ou ainda acabareis por ficar sem 
ela. Não sou nenhum homem inferior, sou o Senhor de direito dos Sete 
Reinos. O dragão não suplica.
Sor Jorah baixou respeitosamente os olhos. Illyrio fez um sorriso 
enigmático e arrancou uma asa do pato. Mel e gordura correram-lhe 
pelos dedos e pingaram-lhe na barba quando mordiscou a carne 
tenra. Já não há dragões, pensou Dany, de olhos fixos no irmão, 
embora não se atrevesse a dizê-lo em voz alta.»

George R.R. Martin trabalhou dez anos em Hollywood como 
argumentista e produtor de diversas séries e filmes de grande 
sucesso. Autor de várias coletâneas de contos e noveletas, foi em 
meados dos anos 90 que começou a sua obra mais famosa, As 
Crónicas de Gelo e Fogo. É a saga de fantasia mais vendida da 
atualidade, e uma adaptação televisiva de grande sucesso foi 
realizada pela HBO. Um autor multifacetado, cuja obra se estende a 
diversos géneros como o horror, a fantasia, a ficção científica, e a 
prova disso são os títulos “Dying of the Light”, “Windhaven” (com Lisa 
Turtle), “The Armageddon Rag” e “Sonho Febril”. O autor vive em 
Santa Fé, Novo México, com a sua mulher, Parris. 

Sobre o livro
Quando Eddard Stark, lorde do castelo de Winterfell, recebe a visita 
do velho amigo, o rei Robert Baratheon, está longe de adivinhar que a 
sua vida, e a da sua família, está prestes a entrar numa espiral de 
tragédia, conspiração e morte. Durante a estadia, o rei convida Eddard 
a mudar-se para a corte e a assumir a prestigiada posição de Mão do 
Rei. Este aceita, mas apenas porque desconfia que o anterior detentor 
desse título foi envenenado pela própria rainha: uma cruel 
manipuladora do clã Lannister. Assim, perto do rei, Eddard tem 
esperança de o proteger da rainha. Mas ter os Lannister como 
inimigos é fatal: a ambição dessa família não tem limites e o rei corre 
um perigo muito maior do que Eddard temia. Sozinho na corte, 
Eddard também se apercebe que a sua vida nada vale. E até a sua 
família, longe no norte, pode estar em perigo.

Uma galeria de personagens brilhantes dá vida a esta saga: o anão 
Tyrion, ovelha negra do clã Lannister; Jon Snow, bastardo de Eddard 
Stark que decide juntar-se à Patrulha da Noite, e a princesa Daenerys 
Targaryen, da dinastia que reinou antes de Robert, que pretende 
ressuscitar os dragões do passado para recuperar o trono, custe o que 
custar. 

Títulos do autor disponíveis
na Rede Municipal de Bibliotecas
Públicas do Concelho de Palmela:

A Guerra dos Tronos (adaptação a banda 
desenhada em dois volumes)

•
O Festim dos Corvos

• 
A Glória dos Traidores

•
O Cavaleiro Misterioso: Uma Novela Gráfica

•
O Dragão do Inverno & Outras Histórias

•
Daenerys: a Mãe dos Dragões

•
Sangue & Fogo: a História dos Reis Targaryen

•
Contos Imaginários: Invenções Fabulosas de Dois 

Mestres da Ficção Científica (inclui o conto do 
autor intitulado “O Caminho da Cruz do Dragão)

Bobo da Corte
CASTELO DE PALMELA | 935 205 936

CONHEÇA OS LIVROS
E OS AUTORES:

Pela boca
entra a literatura

1.ª Mostra
Gastronómica

Literária de Palmela



LARGO DO PELOURINHO | 212 352 035
CAFÉ DUQUE

“O FIM DA
AVENTURA”
(GRAHAM GREENE)

Carne:
Um Belo Bife
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CONHEÇA OS LIVROS
E OS AUTORES:



O Fim da Aventura
Graham Greene

Biografia

«Depois – havíamos voltado ao Rule e acabavam de servir-nos os 
bifes – ela disse: - Havia uma carta escrita por si.
- Havia!
- A das cebolas?
- Sim. – E nesse preciso momento um prato de cebolas foi posto na 
mesa. E eu perguntei – nem me passara pela cabeça naquela tarde 
desejá-la: - E Henry não gosta de cebola?
- Nem pode ver tal coisa. E você gosta?
- Gosto. – Serviu-me e depois serviu-se.
É possível alguém apaixonar-se por sobre um prato de cebolas? 
Parece que não: e, no entanto, era capaz de jurar que foi exactamente 
naquele momento que me apaixonei. Claro que não eram só as 
cebolas – mas o sentido súbito de uma mulher, e de uma franqueza 
que, mais tarde, tantas vezes me faria feliz ou desgraçado. Pus a mão 
debaixo da mesa e pousei-lha no joelho; e a mão dela veio segurar a 
minha: - Um belo bife – disse eu; e soou-me como poesia a resposta 
dela: - O melhor que jamais comi.»

Henry Graham Greene foi um escritor inglês, nascido em 1904 e 
falecido em 1991. Tendo vivido um infância dolorosa, estudou em 
Oxford e foi jornalista (1926-1929), crítico de cinema (1935-1939) e 
diretor literário de vários jornais e editoras. A sua obra é muito vasta, 
repartindo-se entre romances, "entertainments" (termo por ele 
próprio adotado), peças de teatro, coletâneas de contos e novelas, 
ensaios, livros para crianças e argumentos cinematográficos. Podem 
destacar-se “The Basement Room” (1935), “The Power and Glory” 
(1940), “The Heart of the Matter” (1948), “The End of the A!air” 
(1952), “The Potting Shed” (1959) e “Carving a Statue” (1964). 

Sobre o livro
A relação amorosa do romancista Maurice Bendrix com Sarah Miles 
inicia-se nos tempos turbulentos do Blitz, em Londres. Mas, um dia, 
sem explicação, Sarah termina abruptamente a ligação entre ambos. 
Parecia impossível que pudesse existir um rival no coração de Sarah, 
mas mesmo assim, dois anos depois, levado por um ciúme e uma dor 
obsessivos, Bendrix contrata um detetive privado, Parkis, para a 
seguir e descobrir a verdade.

Esta absorvente e misteriosa história de uma aventura amorosa e do 
seu místico fim, contada de forma magistral por Graham Greene, foi 
adaptada ao cinema por Neil Jordan, com Ralph Fiennes, Julianne 
Moore e Stephen Rea nos principais papéis. 

Títulos do autor disponíveis
na Rede Municipal de Bibliotecas
Públicas do Concelho de Palmela:

O Americano Tranquilo
• Um Caso Arrumado
• O Terceiro Homem

• O Carrinho dos Bombeiros
• Oriente Expresso

• O Nosso Agente em Havana
• O Cônsul Honorário
• O Factor Humano

• O 10º Homem
• O Fim da Aventura
• O Agente Secreto

• O Outro Eu
• O Ministério do Medo
• O Capitão e o Inimigo

• O Poder e a Glória
• Uma Espécie de Vida (Autobiografia)

Café Duque
LARGO DO PELOURINHO
212 352 035

CONHEÇA OS LIVROS
E OS AUTORES:

Pela boca
entra a literatura

1.ª Mostra
Gastronómica

Literária de Palmela

Saiba mais em  www.cm-palmela.pt



VILA DE PALMELA | 926 578 578 
CULTO CAFÉ

“A CAMPÂNULA
DE VIDRO”
(SYLVIA PLATH)

Carne e Sobremesa:
Hambúrguer com
Queijo e Batata frita
seguido de Gelado 
de Baunilha

“O LEÃO,
A FEITICEIRA E O
GUARDA-ROUPA
(C.S. LEWIS)

Sobremesa:
Torta de Laranja

Pela boca
entra

a literatura

CONHEÇA OS LIVROS
E OS AUTORES:



O Leão, a Feiticeira
e o Guarda-Roupa
As Crónicas de Nárnia – Livro Dois
C.S. Lewis

Biografia

«Susan escondeu as batatas e depois voltou a pô-las a secar na panela 
a um lado do fogão, enquanto Lucy ajudava a Senhora Castor a 
distribuir a truta pelos pratos. Dentro de minutos já todos arrastavam 
os bancos (todos os bancos em casa dos castores eram de três 
pernas, excepto uma cadeira de baloiço especial, ao lado da lareira, 
para a Senhora Castor), preparados para se regalarem com a refeição. 
Para as crianças havia um jarro de leite (o Sr. Castor preferia cerveja) 
e um grande naco de manteiga muito amarelinha no meio da mesa, do 
qual todos tiravam quanto queriam para acompanhar as batatas. 
Todos os pequenos pensavam – e eu concordo com eles – que não há 
nada melhor do que bom peixe de água doce pescado meia hora 
antes e saído da frigideira meio minuto antes. Quando acabaram o 
peixe, a Senhora Castor tirou inesperadamente do forno uma enorme 
e belíssima torta de laranja, ainda a fumegar, e, ao mesmo tempo, pôs 
a chaleira ao lume, de modo que, quando acabaram de comer a torta, 
o chá estava pronto a ser servido. E quando todos já tinham a sua 
chávena, recuaram os bancos até ficarem encostados à parede e 
soltaram longos suspiros de satisfação.»

Clive Staples Lewis nasceu em Belfast em 1898, e desde criança que 
era fascinado por contos de fadas, mitos e lendas. Foi professor de 
Literatura Medieval e Renascentista na Universidade de Cambridge, e 
foi nessa altura que o primeiro volume das Crónicas começou a 
ganhar forma. Uma história repleta de aventura, humor e fantasia, 
considerada um clássico mundial da literatura juvenil. C. S. Lewis 
escreveu muitos livros para adultos, mas foram “As Crónicas de 
Nárnia” que imortalizaram o seu nome. 

Sobre o livro
Publicado em 1950, “O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa” é o 
segundo volume de uma das séries mais adoradas por várias 
gerações.

A aventura começa durante a Segunda Guerra Mundial, quando Peter, 
Lucy, Edmund e Susan são obrigados a sair de Londres e a instalar-se 
numa pequena cidade em Inglaterra, na casa de um professor 
solteirão. Enquanto exploram a mansão, Lucy descobre uma 
passagem secreta muito especial no guarda-roupa do velho professor.

Uma passagem que dá acesso a um mundo refém de um perpétuo 
inverno, por causa da magia da Feiticeira Branca. Tudo parece 
perdido, mas alguns ainda esperam e sonham com o regresso de 
Aslan, o criador solar das terras de Nárnia.

Saiba mais em  www.cm-palmela.pt

Títulos do autor disponíveis
na Rede Municipal de Bibliotecas
Públicas do Concelho de Palmela:

O Príncipe Caspian
•

O Trono de Prata
•

O Sobrinho do Mágico
•

A Última Batalha
•

O Rapaz e o Cavalo
•
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A Campânula de Vidro
Sylvia Plath

Biografia

«A mesa do banquete comemorativo da Ladie’s Day tinha sido requin-
tadamente ordenada com metades de abacate recheados com maio-
nese e marisco, travessas de carne assada e pedaços de galinha, e 
ainda algumas taças em vidro martelado com caviar negro. Não tivera 
tempo de tomar o pequeno-almoço no hotel de manhã, apenas 
bebera uma chávena de café que, para meu azar, estava queimado, o 
que me deixou mal disposta e esfomeada.
Antes de vir para Nova Iorque, nunca tinha ido a um restaurante 
decente. Não posso incluir nesta lista, como é óbvio, o Howard John-
son onde comia hambúrguer com queijo e batatas fritas, seguido de 
gelado de baunilha, na companhia de rapazes como Buddy Willand. 
Não sei bem por que razão, mas a verdade é que comer é para mim 
uma paixão. Além disso, por mais que coma não engordo. À exceção 
de uma única vez, em dez anos o meu peso nunca se alterou.»

"Com Sylvia Plath a poesia e a ficção do pós-guerra conhecem alguns 
dos seus momentos mais significativos. Nascida em Boston, a 27 de 
outubro de 1932, Sylvia Plath revelou-se uma estudante exemplar. Ao 
longo do seu percurso escolar acumulará sucessivas bolsas de estudo 
e também alguns prémios literários. Apenas um 'senão' parece 
'manchar' esse percurso de exceção: uma tentativa de suicídio no 
verão de 53 que a afastará temporariamente da universidade.
Em 1955, encontramo-la em Cambridge com uma bolsa 'fullbright'. 
Será aí que conhece o poeta Ted Hughes com quem casará no ano 
seguinte. Os anos subsequentes caracterizam-se por uma atividade 
intensa e disciplinada. Sylvia Plath produz então inúmeros contos e o 
romance onde recria a sua tentativa de suicídio, 'The Bell Jar' ('A 
Campânula de Vidro') que será publicado em janeiro de 1963, sob o 
pseudónimo de Victoria Lucas.

Se a sua atividade no domínio da narrativa é considerável, não o é 
menos aquela que exerce no da criação poética. Apenas "The 
Colossus" surgirá ainda durante a sua vida. 'Three Women: A 
Monologue for Three Voices', 'Winter Trees', e a sua obra-prima 'Ariel', 
são já trabalhos póstumos. Em 1962, ocorre a separação do casal. A 
partir de dezembro Sylvia Plath passa a residir em Londres com os 
seus dois filhos, Frieda e Nicholas. A Inglaterra sofre então um inverno 
como não havia memória. Sylvia Plath adoece, ficando de cama 
durante algumas semanas. Na manhã de onze de fevereiro de 1963, 
suicida-se. Não é demais assinalar a importância da sua obra narrativa 
e poética, nomeadamente numa altura em que Portugal se vê 
invadido por um contingente de subprodutos vindo dos Estados 
Unidos. Como definir de uma forma sintética essa importância? No 
plano da narrativa, e o essencial a esse nível é 'The Bell Jar', pelo 
modo como consegue conjugar a experiência pessoal com um 
distanciamento algo irónico, e pela sua recuperação do legado 
romanesco modernista.

No plano da poesia, Sylvia Plath consegue dar alguns dos momentos 
de maior tensão conhecidos pelo género neste século levando ao 
limite o trabalho das formas e a experiência do eu".

Mário Avelar, in "A Phala", nº 11 

Sobre o livro
«”The Bell Jar” veio pela primeira vez a público 
em Inglaterra, no dia 14 de janeiro de 1963, 
editado pela Heinemann, com autoria atribuída a 
Victoria Lucas. O motivo que terá levado Sylvia 
Plath a recorrer a um pseudónimo prende-se 
com a óbvia coincidência existente entre 
personagens, eventos e lugares ali descritos, e a 
realidade biográfica da autora. Essa confusão 
entre realidade e ficção tem servido, ao longo 
dos anos, a uma vasta panóplia de equívocos 
que mais não fizeram do que dissimular o lugar 
da sua obra poética e narrativa na literatura 
anglo-americana contemporânea.» Do Posfácio 

Títulos da autora disponíveis
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O Pintassilgo
Donna Tartt

Biografia

« – Só queremos saber do que te lembras – disse ele. – Sondar a tua 
memória, obter uma imagem geral daquela manhã, sabes? Porque, 
ao lembrares-te de algumas das pequenas coisas, talvez te lembres 
de alguma coisa que possa ajudar-nos.
Ele estava sentado tão perto de mim que eu conseguia sentir o 
cheiro do seu desodorizante. – Como o quê?
- Como o que tomaste ao pequeno-almoço naquela manhã. É um 
bom lugar por onde começar, hein?
- Hum… - olhei fixamente para a pulseira dourada com o seu nome 
que ele trazia no pulso. Não era o que eu estava a contar que me 
perguntassem. A verdade era: não tínhamos tomado o 
pequeno-almoço naquela manhã porque eu estava metido em 
trabalhos na escola e a minha mãe estava furiosa comigo, mas 
senti-me demasiado embaraçado para dizer isso.
- Não te lembras?
- Panquecas – saiu-me, desesperadamente.
- Ai sim? – Ray olhou para mim matreiro. – Foi a tua mãe que as 
fez?
- Foi.
- O que é que lhes pôs? Mirtilos? Pepitas de chocolate?
Acenei com a cabeça.
- As duas coisas?»

Filha de Don e Taylor Tartt, Donna Tartt nasceu a 23 de Dezembro 
de 1963 em Greenwood, Mississippi, mas foi criada em Grenada, 
Mississippi, Estados Unidos da América. De ascendência italiana, é 
autora de romances, ensaios e também crítica literária.

Iniciou os seus estudos universitários na Universidade do 
Mississippi, em 1981, transferindo-se posteriormente para a 
Universidade de Bennington em 1982, onde veio a concluir a sua 
formatura em 1986. Foi neste estabelecimento de ensino que 
conheceu o escritor Bret Easton Ellis, seu colega de Universidade.

Tartt iniciou o seu primeiro romance, “A História Secreta”, durante 
o seu segundo ano em Bennington. Foi Ellis que recomendou o seu 
trabalho a uma bem conhecida agente literária, Amanda Urban, 
que preparou o caminho para o êxito do romance. Foi publicado 
em 1992 com enorme sucesso, chegando a ultrapassar 75.000 
exemplares na primeira edição, tornando-se assim um bestseller.

“O Pintassilgo” é o seu terceiro romance e foi galardoado com o 
Prémio Pulitzer de Ficção e com a Andrew Carnegie Medal for 
Excellence in Fiction. Em 2014, Donna Tartt foi considerada uma 
das 100 pessoas mais influentes pela revista Time. 

Sobre o livro
Theo Decker, um adolescente de 13 anos, vive em 
Nova Iorque com a mãe com quem partilha uma 
relação muito próxima e que é a figura parental única, 
após a separação dos pais pouco antes do trágico 
acontecimento que dá início a este romance. Theo 
sobrevive inexplicavelmente ao acidente em que a 
mãe morre, no dia em que visitavam o Metropolitan 
Museum. Abandonado pelo pai, Theo é levado para 
casa da família de um amigo rico. Mas Theo tem 
dificuldade em se adaptar à sua nova vida em Park 
Avenue, e sente a falta da mãe como uma dor 
intolerável. É neste contexto que uma pequena e 
misteriosa pintura que ela lhe tinha revelado no dia 
em que morreu se vai impondo a Theo como uma 
obsessão. E será essa pintura que finalmente, já 
adulto, o conduzirá a entrar no submundo do crime. 
“O Pintassilgo” é um livro poderoso sobre amor e 
perda, sobrevivência e capacidade de nos 
reinventarmos, uma brilhante odisseia através da 
América dos nossos dias, onde o suspense e a arte 
são dois elementos decisivos para agarrar o leitor. 

Títulos da autora disponíveis
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Um Passo para Sul
Judite Canha Fernandes

Biografia

«O jipe cortava a estrada com toda a gente calada dentro, só se 
ouvia o som da morna na rádio. Eu conduzia e ia batendo com os 
dedos no volante ao ritmo da música. O almoço em Espargos, 
cachupa rica, estava delicioso, e todos se abandonaram à modorra 
pós-prandial.
- «Lapidu na bo minina», do Orlando Pantera, é a minha música 
favorita – disse para o grupo.»

Judite Canha Fernandes nasceu no Funchal em 1971. É escritora e 
dramaturga. Entre outros reconhecimentos e prémios, o livro de 
poesia “o mais difícil do capitalismo é encontrar o sítio onde pôr as 
bombas” foi semifinalista no Prémio Oceanos em 2018, e o seu 
romance de estreia, “Um Passo para Sul”, foi Prémio Agustina 
Bessa Luís em 2018, tendo sido também nomeado como melhor 
livro de ficção narrativa em 2019 pela Sociedade Portuguesa de 
Autores - e semifinalista no Prémio Oceanos em 2020. Bolseira da 
DGLAB em 2020, finalizou há pouco o seu segundo romance, 
escrito no âmbito dessa bolsa. Será agora possível acompanhar o 
seu trabalho através da sua nova página web, no Facebook, e no 
Instagram, onde explora uma dimensão também visual da escrita.

Sobre o livro
“Um Passo para Sul”, vencedor do Prémio Revelação Agustina 
Bessa-Luís 2018 - instituído pela Estoril-Sol -, decorre entre os 
quatro arquipélagos atlânticos onde se fala português. «No 
Atlântico moram povos de várias margens. Não têm guelras, já que 
respiram pouco. Têm labores plácidos, cortinas de água e, às vezes, 
a imaginação um bocado furiosa.»

O júri considerou “Um Passo para Sul” um romance com um 
«alcance humano e social mais profundo».

«Os registos linguísticos e imaginativos do crioulo inscrevem-se 
criativamente na estrutura global da narrativa, contribuindo para a 
formatação de uma linguagem literária muito estimulante.»

«Um romance em que o amor, mas também a violência terrível 
exercida sobre as mulheres, se constituem em traves mestras do 
universo existencial das personagens».

Se o romance sugere também «esperança e luminosidade, não faz 
esquecer a contundência psicológica que o estrutura e que a todos 
nos agride no seu alcance humano e social mais profundo».
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A Forma da Água
Andrea Camilleri

Biografia

«Mais do que uma nova receita para cozinhar polvinhos, a invenção da 
senhora Elisa, mulher do comandante da polícia, pareceu ao paladar de 
Montalbano uma verdadeira inspiração divina. Serviu-se de uma 
segunda abundante porção e quando viu que também esta estava a 
acabar, abrandou o ritmo da mastigação, para prolongar, ainda que por 
pouco tempo, o prazer que o prato lhe proporcionava. A senhora Elisa 
olhava para ele feliz: como todas as boas cozinheiras, deliciava-se com 
a expressão extasiada que se formava na cara dos convidados ao 
saborear um prato seu. E Montalbano, pela expressividade do rosto, era 
um dos seus convidados preferidos.»

«Montalbano foi a correr para o telefone, marcou o número da 
Retelibera, perguntou por Zito: entre ele e o jornalista existia uma certa 
simpatia, quase uma amizade.
- O que é que queres, comissário?
- Ver-te.
- Meu caro amigo, amanhã de manhã parto para Palermo, vou ficar pelo 
menos uma semana. Se estiveres de acordo, vou ter contigo dentro de 
meia hora? Prepara-me algo que se coma, estou com fome.
Um prato de massa com alho e azeite podia fazer-se sem problemas. 
Abriu o frigorífico. Adelina tinha-lhe preparado um prato de camarões 
pequenos cozidos, era abundante, dava para quatro. Adelina era a mãe 
de dois cadastrados, o mais novo dos dois irmãos tinha sido detido pelo 
próprio Montalbano, há três anos, e continuava preso.»

Andrea Calogero Camilleri (Porto Empedocle, 6 de setembro de 1925 
- 17 de julho de 2019) iniciou a sua atividade como encenador, autor 
de teatro e televisão mas, a partir dos anos oitenta, passou a 
dedicar-se à narrativa com mais frequência.

O entusiasmo e a admiração dos leitores foi crescendo, assim como o 
interesse da crítica, quer pelas aventuras satíricas, quer pelos 
romances policiais ambientados na Vigàta atual do comissário 
Montalbano, protagonista recorrente nos romances de Camilleri. 

"A Forma da Água", "O Ladrão de Merendas" (Prémio Ostia 1997), "A 
Voz do Violino" (Prémio Selezione Bancarella 1998), "Excursão a 
Tindari", "O Cão de Barro" e "O Cheiro da Noite", todos publicadas 
pela Difel, são livros que lhe conferiram o estatuto de escritor de culto, 
confirmado em 1998 com a atribuição do prestigiado Prémio 
Empedocle. 

Sobre o livro
O sabor satírico do relato e a habilidade de Camilleri, revelam-se 
desde as primeiras páginas de uma mordacidade arrebatadora. No 
espaço de apenas um capítulo, transportado pelo vento alegre do 
escárnio, do humor e da ironia, o leitor vê-se mergulhado na história e 
nos costumes de uma pequena cidade da Sicília, Vigàta, semelhante 
como duas gotas de água à cidade natal do autor.

Será no Bercail – um grande terreno vago na periferia da cidade 
transformado num paraíso para drogados, traficantes e prostitutas, 
isto desde que o ministro do Interior transferiu para a cidade um 
enorme reforço de soldados a fim de “controlar o território” – que dois 
jovens "operadores ecológicos" descobrirão, num mar de 
preservativos que têm que recolher todas as manhãs, o corpo do 
engenheiro Luparello, padrinho político da região. Apressam-se a dar 
conta do seu macabro achado, não aos carabinieri mas ao comissário 
Salvo Montalbano, siciliano de pura gema.

O comissário Montalbano, à semelhança dos 
seus compatriotas, vendo-se confrontado com a 
irredutível insuficiência da lei e a débil 
autoridade do Estado Italiano face aos 
interesses dos negócios político-mafiosos, 
acaba por não prender ninguém no final das 
suas inquirições, não hesitando perante a 
tentação de "solucionar as coisas" à sua 
maneira...

Acompanhar nas suas investigações o 
comissário Montalbano – polícia de bom 
coração, pachorrento, desencantado mas sem 
azedume –, é um enorme prazer e um autêntico 
e entusiasmante divertimento para o leitor. 
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Eça de Queiroz nasceu a 25 de novembro de 1845, na Póvoa de Varzim, e é 
considerado um dos maiores romancistas de toda a literatura portuguesa, 
o primeiro e principal escritor realista português, renovador profundo e 
perspicaz da nossa prosa literária.

Entrou para o Curso de Direito em 1861, em Coimbra, onde conviveu com 
muitos dos futuros representantes da Geração de 70. Terminado o curso, 
fundou o jornal O Distrito de Évora, em 1866, órgão no qual iniciou a sua 
experiência jornalística. Em 1871 proferiu a conferência «O Realismo como 
nova expressão da Arte», integrada nas Conferências do Casino 
Lisbonense,  produto da evolução estética que o encaminha no sentido do 
Realismo-Naturalismo de Flaubert e Zola. No mesmo ano iniciou, com 
Ramalho Ortigão, a publicação de As Farpas, crónicas satíricas de 
inquérito à vida portuguesa.

Em 1872 iniciou a sua carreira diplomática, ao longo da qual ocupou o 
cargo de cônsul em Havana, Newcastle, Bristol e Paris. Foi, pois, com o 
distanciamento crítico que a experiência de vida no estrangeiro lhe 
permitiu, que concebeu a maior parte da sua obra romanesca, consagrada 
à crítica da vida social portuguesa e de onde se destacam “O Primo 
Bazilio”, “O Crime do Padre Amaro, “A Relíquia” e “Os Maias”, este último 
considerado a sua obra-prima. Morreu a 16 de agosto de 1900, em Paris. 
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A Cidade e as Serras
Eça de Queiroz

Biografia

« – Tu dizes que na natureza não há pensamento…
- Outra vez! Olha que maçada! Eu…
- Mas é por estar nela suprimido o pensamento que lhe está poupado o 
sofrimento! Nós, desgraçados, não podemos suprimir o pensamento, mas 
certamente o podemos disciplinar e impedir que ele se estonteie e se 
esfalfe, como na fornalha das cidades, ideando gozos que nunca se 
realizam, aspirando a certezas que nunca se atingem!... E é o que 
aconselham estas colinas e estas árvores à nossa alma, que vela e se agita 
– que viva na paz de um sonho vago e nada apeteça, nada tema, contra 
nada se insurja, e deixe o mundo rolar, não esperando dele senão um 
rumor de harmonia, que a embale e lhe favoreça o dormir dentro da mão 
de Deus. Hem, não te parece, Zé Fernandes?
- Talvez. Mas é necessário então viver num mosteiro, com o temperamento 
de S. Bruno, ou ter cento e quarenta contos de renda e o desplante de 
certos jacintos… e também me parece que andámos léguas. Estou 
derreado. E que fome!
- Tanto melhor, para as trutas, e para o cabrito assado que nos espera…
- Bravo! Quem te cozinha?
- Uma afilhada do Melchior. Mulher sublime! Hás-de ver a canja! Hás-de ver 
a cabidela. Ela é horrenda, quase anã, com os olhos tortos, um verde e 
outro preto. Mas que paladar. Que génio!
Com efeito! Horácio dedicaria uma ode àquele cabrito assado num espeto 
de cerejeira. E com as trutas, e o vinho do Melchior, e a cabidela, em que a 
sublime anã de olhos tortos pusera inspirações que não são da terra, e 
aquela doçura da noite de Junho, que pelas janelas abertas nos envolveu 
no seu vento negro, tão mole e consolado fiquei, que, na sala onde nos 
esperava o café, caí numa cadeira de verga, na mais larga, e de melhores 
almofadas, e atirei um berro de pura delícia.»

Sobre o livro
Numa manhã de um Inverno frio e pessimista em Paris, o cosmopolita 
Jacinto decide regressar à sua Tormes natal, pacata vila das serras 
portuguesas, acompanhado por Zé Fernandes, narrador-personagem 
desta história. «Novela fantasista», assim lhe chamou Eça de Queiroz, “A 
Cidade e as Serras” faz um retrato dos contrastes entre a excitação da vida 
citadina e a genuína beleza da vida no campo.

Escrita na fase final da vida do autor, esta obra viria a ser publicada apenas 
em 1901, um ano após a morte de Eça de Queiroz. 

Saiba mais em  www.cm-palmela.pt
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A Amiga Genial
Elena Ferrante

Biografia

«Levou-me pelo Corso Garibaldi, até ao edifício onde era a minha 
futura escola. Tratou do necessário na secretaria com extrema simpli-
cidade, tinha o dom de se tornar simpático, dom esse que no bairro e 
em casa escondia. Gabou a minha extraordinária caderneta escolar a 
um contínuo cujo padrinho de casamento conhecia bem, como logo 
descobriu. Reparei que repetia muito «Tudo em ordem?», ou «Faz-se 
o que se pode fazer». Mostrou-me a Piazza Carlo III, o asilo dos 
pobres, o jardim botânico, a Via Foria, o museu. Levou-me à Via Cons-
tantinopoli, à Port`Alba, à Piazza Dante, à Via Toledo. Fiquei assober-
bada com os nomes, com o barulho do trânsito, com as vozes, com as 
cores, com o ar de festa por todo o lado, com o esforço de guardar 
tudo na memória para depois contar a Lila, com a habilidade com que 
ele falava com o vendedor de pizza a quem me comprou uma pizza 
bem quente com requeijão, e com o vendedor de fruta a quem me 
comprou um pêssego muito amarelo. Seria possível que só o nosso 
bairro estivesse cheio de conflitos e violência, enquanto o resto da 
cidade era radioso e benevolente?»

Ninguém sabe quem é Elena Ferrante e os seus editores originais 
procuram manter silêncio absoluto sobre a sua identidade. Houve até 
quem suspeitasse que se trata de um homem; outros dizem que 
nasceu em Nápoles e viveu na Grécia e em Turim.

A maioria dos críticos considera-a a nova Elsa Morante, uma voz 
extraordinária que provocou um terramoto na narrativa dos últimos 
anos. O sucesso de crítica e público reflete-se em artigos publicados 
em jornais e revistas como The New York Times e Paris Review.

A saga, composta por “A Amiga Genial”, “História do Novo Nome”, 
“História de Quem Vai e de Quem Fica” e “História da Menina 
Perdida”, está destinada a tornar-se um clássico da literatura europeia 
do século XXI.

«Não me arrependo de meu anonimato. Descobrir a personalidade do 
escritor através das histórias que propõe, das suas personagens, dos 
objetos e paisagens que descreve, do tom da sua escrita, não é mais 
nem menos que um bom modo de ler.» 
Elena Ferrante numa entrevista via mail para Il Corriere della Sera. 

Sobre o livro
“A Amiga Genial” é a história de um encontro entre duas crianças de 
um bairro popular nos arredores de Nápoles e da sua amizade adoles-
cente. Elena conhece a sua amiga na primeira classe. Provêm ambas 
de famílias remediadas. O pai de Elena trabalha como porteiro na 
câmara municipal, o de Lila Cerullo é sapateiro. Lila é bravia, sagaz, 
corajosa nas palavras e nas ações. Tem resposta pronta para tudo e 
age com uma determinação que a pacata e estudiosa Elena inveja. 
Quando a desajeitada Lila se transforma numa adolescente que fasci-
na os rapazes do bairro, Elena continua a procurar nela a sua inspira-
ção. O percurso de ambas separa-se quando, ao contrário de Lila, 
Elena continua os estudos liceais e Lila tem de lutar por si e pela sua 
família no bairro onde vive. Mas a sua amizade prossegue.

“A Amiga Genial” tem o andamento de uma grande narrativa popular, 
densa, veloz e desconcertante, ligeira e profunda, mostrando os 
conflitos familiares e amorosos numa sucessão de episódios que os 
leitores desejariam que nunca acabasse. 

Títulos da autora disponíveis
na Rede Municipal de Bibliotecas
Públicas do Concelho de Palmela:

Os Dias do Abandono
•

A Amiga Genial
•

A Vida Mentirosa dos Adultos
•

Um Estranho Amor
•

Crónicas do Mal de Amor
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Pela Estrada Fora
Jack Kerouac

Biografia

«Fui sentar-me na estação de autocarros a refletir sobre isto. Comi 
mais uma tarte de maçã e gelado; praticamente, comi sempre a 
mesma coisa de um extremo ao outro do país, sabia que eram alimen-
tos nutritivos e, é claro, deliciosos.»

Jack Kerouac nasceu em Lowell, no Massachusetts em 1922. Em 1947, 
entusiasmado pelo bebop e pela atitude rebelde do seu amigo Neal 
Cassidy, decidiu partir à descoberta da América, atravessando o país 
à boleia. Na escrita, claramente autobiográfica, desenvolveu um estilo 
que definiu como «prosa espontânea», e que utilizou para registar as 
experiências da Geração Beat. Entre os seus vários romances, 
destacam-se “On the Road”, “Maggie Cassidy”, “The Subterraneans”, 
“The Dharma Bums” e “Big Sur”. Morreu em 1969.  

Sobre o livro
Nova Iorque, 1974. Sal Paradise é um escritor cheio de sonhos. A sua 
existência, até aí tranquila, é abalada e totalmente redefinida pela 
chegada de Dean Moriarty, um sedutor de espírito livre cuja ânsia de 
vida é uma inspiração para todos os que com ele se cruzam. É então 
que os dois decidem partir na companhia de Marylou, a jovem mulher 
de Dean, numa longa viagem pelas estradas do Texas e México, numa 
busca de liberdade e de si mesmos. Títulos do autor disponíveis

na Rede Municipal de Bibliotecas
Públicas do Concelho de Palmela:

Pela Estrada Fora
•

Os Vagabundos do Dharma
•

Big Sur

Taverna da Ladeira
VILA DE PALMELA | 212 336 612

CONHEÇA OS LIVROS
E OS AUTORES:

Pela boca
entra a literatura

1.ª Mostra
Gastronómica

Literária de Palmela

Saiba mais em  www.cm-palmela.pt



Taverna da Ladeira
VILA DE PALMELA | 212 336 612

O Padrinho
Mario Puzo

Biografia

«Ao desligar o telefone Mike reparou na entrada de Clemenza, logo 
atarefado a preparar uma grande panelada de molho de tomate. 
Cumprimentou-o com um aceno de cabeça e voltou ao escritório 
onde Sonny e Tom Hagen o esperavam com impaciência.
- Clemenza está ali? – perguntou Sonny.
Com algum sarcasmo, Mike respondeu:
- Está na cozinha a fazer esparguete para as tropas, como se fosse no 
exército.»

Escritor norte-americano, Mario Puzo nasceu a 15 de Outubro de 1920, 
num bairro desfavorecido da cidade de Nova Iorque. Oriundo de uma 
família de imigrantes italianos, era filho de um ferroviário. Passou a 
sua infância entre os comboios, morando com os seus seis irmãos em 
terrenos pertencentes a uma gare, e em bibliotecas públicas, que 
desde muito cedo o apaixonaram ao ponto de querer escrever.

Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, Puzo alistou-se na 
Força Aérea norte-americana, servindo primeiro no Pacífico, e depois 
na Alemanha, onde decidiu permanecer, após a assinatura do 
armistício, como relações públicas desse organismo militar, mas 
obedecendo a um estatuto civil. De regresso ao continente 
americano, encontrou meios para estudar, ingressando na New School 
For Social Research de Nova Iorque, prosseguindo depois para a 
Universidade de Columbia, onde frequentou os cursos de Literatura e 
Escrita de Criação. Conseguiu publicar o seu primeiro conto numa 
revista literária em 1950, com o título The Last Christmas.

Passou então a trabalhar como assistente administrativo em 
organismos governamentais, deslocando-se amiúde de Nova Iorque 
para a Europa. Em 1955 publicou o seu primeiro livro, o romance “Dark 
Arena”, que contava a história de um antigo combatente 
norte-americano, Walter Mosca, e da sua relação com uma alemã, que 
morre por falta de cuidados médicos. A partir de 1963 Mario Puzo 
resolveu dedicar-se inteiramente à escrita, trabalhando como escritor 
e jornalista independente, publicando contos, críticas e artigos na 
imprensa de renome. Não abandonando porém os grandes projetos, 
apareceu em 1965 com “Fortunate Pilgrim”, romance que descrevia as 
andanças de uma família de imigrantes italianos desde a década de 
20 até ao fim da Segunda Guerra Mundial, incidindo na figura 
matriarcal de uma velha camponesa.

Em 1969 surgiu o grande êxito que consagrou Puzo como escritor de 
sucesso. “The Godfather” (1969, O Padrinho ) criava o mito da máfia 
siciliana, pelo que Don Corleone, o protagonista da obra, se tornou 
numa referência universal para exprimir o rigor dos códigos de honra 
do banditismo. O sucesso do livro foi acrescido com as suas três 
adaptações sucessivas para o cinema, pela mão do realizador Francis 
Ford Coppola, com a participação de nomes como Marlon Brando e Al 
Pacino no elenco do primeiro episódio.

Oscilando entre os mundos da corrupção, violência e crime, e o 
espírito tradicionalista italiano transplantado para desleixo dos 
valores nos Estados Unidos, Puzo continuou a escrever romances de 
sucesso, de que se destacam a título de exemplo “Inside Las Vegas” 
(1977), “The Last Don” (1996) e “Omerta”(2000).

Mario Puzo faleceu em Long Island em Julho de 1999, em 
consequência de uma paragem cardíaca. 

Sobre o livro
Nova Iorque, anos 40. As organizações do crime 
debruçam-se sobre a emergência do consumo 
de drogas e a oportunidade da sua 
comercialização. Muitos anteveem na droga uma 
oportunidade irrecusável de expandir os lucros 
de uma forma nunca antes vista. Don Vito 
Corleone, o poderoso chefe do clã Corleone, 
opõe-se, dando origem a uma guerra sem 
tréguas entre as Famílias e à luta desesperada 
pelo controlo do submundo da Máfia.

Brilhantemente escrito e com descrições 
notáveis do quotidiano de uma família mafiosa, 
“O Padrinho” é uma obra plena de personagens 
inesquecíveis, que deu origem à famosa trilogia 
cinematográfica realizada por Francis Ford 
Copolla. 
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