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Este mês falamos de...  

Agustina Bessa-Luís como homenagem a esta notável escritora falecida a 3 de     
junho de 2019, aos 96 anos.  
Nascida em Vila Meã, Amarante, a 15 de Outubro de 1922, Agustina estreou-se     
como romancista em 1948, com a novela Mundo Fechado, mas foi com A Sibila, em 
1954,  que se destacou no mundo da escrita.  
Escreveu mais de cinquenta obras, entre romances, contos, peças de teatro,              
biografias romanceadas, crónicas de viagem, ensaios e livros infantis. 
Agustina Bessa-Luís foi distinguida com vários prémios, tendo recebido em 2004, a 
distinção mais importante da língua portuguesa, o Prémio Camões. 
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Monografias | Reservados  

O Sermão do Fogo 

  
Autora: Agustina Bessa-Luís | 1983 

 
(consulta local) 

Os Meninos de Ouro 

Autora: Agustina Bessa-Luís | 1983 
 
Romance onde Agustina defende a ideia  
de que o mundo está em vias de rejeitar 

as sociedades narcísicas. 
“O homem é mais genial quando descobre 
o génio que há em cada um de nós, e não 
quando convida a ser seguido.” 
 
(consulta local) 

As Fúrias 

Autora: Agustina Bessa-Luís | 1983 

 

Este livro de Agustina Bessa Luís é  escrito 

ao estilo de uma crónica fictícia  que 

apura factos e personagens da Revolução 

do 25 de abril. 

(consulta local) 

As relações Humanas -          
Os Quatro Rios 
Autora: Agustina Bessa Luís | 1981 

Esta obra é constituída por uma trilogia 
editada entre os anos de 1964 e 1966, que 
abrange o ciclo de romances “O Quatro 
Rios”, “A Dança das Espadas” e “Canção 
diante duma Porta Fechada”.  

(consulta local) 

A Monja de Lisboa 
 
 

Autora: Agustina Bessa-Luís | 1985 
 
A história de Maria de Menezes, a que foi 
em religião soror Maria da Visitação, a 
monja de Lisboa, ensina-nos que o        
romance não tem época, só os            
romancistas é que a têm.  
 

(consulta local) 

Os Incuráveis 
Autora:  Agustina Bessa-Luís | 1956  
 
Muita coisa, depois de acontecida no 
instante fulgurante da verdade, não se 
ajusta mais, nem à experiência, nem à 
razão. (…) mais do que  imperfeito - exato, 
porque pessoal -, este livro não acabou.  
 
(consulta local - Reservados) 

Literatura Infantil | Recortes de Imprensa  

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
 

Centro de Informação e Documentação de Lisboa: cid@cig.gov.pt                        Centro de Informação e Documentação do Porto: cdoc.cignorte@cig.gov.pt 

Horário: dias úteis | 10h00 - 17h00 
 

No caso de não ter interesse em receber esta publicação e para quaisquer pedidos relacionados envie uma mensagem para: cid@cig.gov.pt  

A Memória de Giz 
 
Autora: Agustina Bessa-Luís | 1983  
  
 

(consulta local) 

O sexo é a única matéria                    
inteligente 
 

Jornal Público 
 
Data: 31-10-1999 
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