
   



    

Laura Esquivel nasceu na Cidade do México, em 1950. 
Começou por ser professora e escreveu obras de teatro 
para a infância. Revelou-se primeiro como argumentista, 
até que, ao publicar o seu primeiro romance, Como Água 
para Chocolate, obteve um clamoroso êxito internacional 
– o livro está hoje traduzido em 35 línguas, foi adaptado 
ao cinema e valeu a Laura Esquivel o ABBY (American 
Booksellers Book of the Year), pela primeira vez atribuído 
a um escritor estrangeiro. Atualmente vive na Cidade do 
México. 

Fonte: https://bit.ly/37islL6  

“Há algumas coisas na vida que não deveriam ter tanta 
importância, se não mudarem o que é essencial.”  
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cozinha de Laura Esquivel. Letras de Hoje, 52(4), 475-482. 

https://bit.ly/2WKnZKx    
 

Canal ADN Opinión - Entrevista a LAURA ESQUIVEL, ESCRITORA 
https://bit.ly/3A734zW  

 

Jornal Público / Suplemento ípslon – Artigo Assim é a segunda parte de 
Como Água para Chocolate, de 21 de julho de 2016 

https://bit.ly/3xg1GZS  
 

Jornal de Notícias / Suplemento Notícias Magazine – Artigo Laura 
Esquível: “A comida está a adoecer, quando antigamente era o nosso 

sustento e era a saúde”, de Kátia Catulo a 18 de janeiro de 2021  
https://bit.ly/3fpUFjd  

 

Revista Sábado – Artigo de Rita Bertrand "Não sou feminista, mas 
humanista", diz Laura Esquivel, de 2 de agosto de 2020 

https://bit.ly/3rRBjZl   
 

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 
https://bit.ly/2VaIujp  

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  
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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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