
   



    

Haruki Murakami  nasceu no dia 12 de janeiro de 1949 em Quioto, tendo depois vivido em 

várias regiões do Japão, como Shukugawa, Ashiya e Kobe.  

Filho de um sacerdote budista, desde cedo que se interessou pela literatura japonesa. 

Haruki frequentou a Universidade de Tóquio, dedicando-se sobretudo aos estudos teatrais. 

Antes de terminar o curso, abriu um bar de jazz chamado Peter Cat, à frente do qual se 

manteve entre 1974 e 1982. Em 1982 partiu para a Europa e depois para os Estados Unido s, 

onde acabaria por se fixar.  

Em 1979 iniciou a sua carreia literária com a publicação do seu primeiro romance Ouça a 

canção do vento, mas seria em 1987, com Norwegian Wood, que o seu nome se tornaria 

famoso no Japão. Atualmente é considerado um dos maior es romancistas da literatura 

contemporânea e também se tem destacado no mundo da tradução, sendo responsável 

pelas edições japonesas de grandes autores como J.D. Salinger e Truman Capote.  

Constantemente apontado pelo público como um dos preferidos para o P rémio Nobel da 

Literatura, galardão que até à data ainda não lhe foi concedido, são vários os seus 

romances que marcaram a vida dos leitores. Fatalista, por vezes surrealista e com uma 

nuance de realismo mágico, há algo de absolutamente nostálgico em tudo o que escreve, 

permitindo sempre ao leitor a sua própria interpretação de qualquer história que o autor 

cria. 

Ainda assim, e mesmo perante o sucesso internacional da sua obra, Murakami permanece 

discreto, submerso no seu trabalho e nos seus livros, parecen do evitar o limiar entre 

escritor e celebridade.  

“O trabalho de um romancista é sonhar acordado”  
https://bit. ly/3ozpnIw  

   

 SÍTIOS NA INTERNET 
 

Sítio oficial do escritor  
https://bit.ly/2JUFjXb  

  
Blogue Cultura Genial – Artigo Haruki Murakami: 10 livros para conhecer o autor  

https://bit.ly/37UDEc8  
  

Blogue Somos Livros – Artigo 10 Curiosidades sobre Haruki Murakami 
https://bit.ly/37OsEwV  

  
Blogue Uma Cadeira, Por Favor – Artigo Em cartaz #27: Haruki Murakami  

https://bit.ly/3m5yeAj  
  

Jornal El País – Artigo de Raquel Garzón, de 26 de janeiro de 2019 
https://bit.ly/2W3I4ry  

  
Jornal The Guardian – Artigo Haruki Murakami: ‘My lifetime dream is to be sitting at the  

bottom of a well’  
http://bit.ly/3amAIrH  

  
Jornal The New York Times Magazine – Artigo The Fierce Imagination of Haruki Murakami  

http://nyti.ms/34oHGJ8  
  

Sítio TAG Livros: Clube de Assinatura de Livros –  Artigo 3 livros para começar a ler Haruki 
Murakami 

https://bit.ly/3qIDJIu  
  

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo  
https://bit.ly/3oEvlYH  

Jornalista nos mais importantes jornais portugueses e escritor com vasta 

obra publicada em vários domínios, José Jorge Letria nasceu em Cascais 

em 1951. A sua obra de poesia e ficção narrativa, teatral e infanto-juvenil 

está traduzida em mais de uma dezena de línguas, tendo sido distinguida 

com importantes prémios nacionais e internacionais, com destaque para 

dois Grandes Prémios da APE, dois Prémios Eça de Queirós –  Município 

de Lisboa, o Prémio Internacional UNESCO, o Prémio Aula de Poesia de 

Barcelona, o Prémio Plural (México) e o Prix International des Arts et des 

Lettres (Paris).  

Mestre em Relações Internacionais, e autor de programas de rádio e de 

televisão, exerceu, entre 1994 e 2002, as funções de vereador da Cultura 

no município da sua terra natal e foi um dos mais destacados nomes da 

canção política em Portugal, tendo sido agraciado com a Ordem da 

Liberdade. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da 

Sociedade Portuguesa de Autores e membro do Comité Executivo do 

Conselho Internacional de Autores Dramáticos, Literários e Audiovisuais.  

  

URL: https://bit.ly/3ge40Jd  

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Site do autor 

https://bit.ly/39Gm7F0 

 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas - Base de Dados de 

Autores Portugueses 

https://bit.ly/339PvT9 

https://bit.ly/3jSbPXb 

  

Netescrit@ 

https://bit.ly/2CUJQFT 

 

Repositório Aberto da Universidade Aberta – Entre Nós: entrevista a José Jorge 

Letria 

https://bit.ly/33gGYxs 

  

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 

https://bit.ly/2EXwEk5 
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