
   



    

João de Melo  nasceu em 1949 no lugar da Achadinha, Açores, onde viveu até concluir 
o ensino primário. Em finais de 1960 partiu para o continente, onde prosseguiu os 
seus estudos. Foi mobilizado para Angola entre 1971 e 1974 e começou depois a 
frequentar a Faculdade de Letras de Lisboa, tendo-se licenciado em Filologia 
Românica, em 1981. 
Foi sindicalista, crítico literário, diretor editorial e professor do ensino secundário e 
superior. Entre 2001 e 2010 foi Conselheiro Cultural da Embaixada de Portugal em 
Madrid e responsável pelas sete edições da Mostra Portuguesa, um festival de cultura 
portuguesa na capital espanhola.  
João de Melo obteve vários prémios literários, nacionais e internacionais. Recebeu, 
entre outros, o Prémio Vergílio Ferreira pelo conjunto da sua obra em  2016, o Grande 
Prémio do Romance e Novela da APE, o Prémio Fernando Namora, o Prémio Eça de 
Queiroz/Cidade de Lisboa, o Prémio Cristóbal Colón das Cidades Capitais Ibero -
americanas, o Prémio Antena 1, o Prémio Dinis da Luz e, mais recentemente, o Grande 
Prémio de Literatura DST, atribuído a 18 de maio de 2021, com a obra “Livro de Vozes 
e Sombras”.  
O escritor foi condecorado com a Ordem de Santiago da Espada, Grau de Cavaleiro 
(1989), e com a Ordem do Infante Dom Henrique, Grau de Comendador (2015). 
Recebeu a Medalha de Mérito Cívico da Assembleia Regional dos Açores (2009) e o 
Diploma de Mérito Municipal do Nordeste (2008). É cidadão honorário desse concelho 
desde 2014. 
Autor de obras de ficção, ensaios, antologias, poesia, livros de crónicas e de viagem, 
os seus livros foram traduzidos em Espanha, Itália, França, Holanda, Roménia, 
Bulgária, Estados Unidos, Hungria, Alemanha, Reino Unido, Sérvia e México.  

*Texto adaptado de várias fontes  

 

"O pior de todos os cegos será sempre aquele que, podendo olhar a luz e a beleza 
encantada do dia, só quer ver a noite do mundo, o fundo escuro das águas, os 

abismos invisíveis do mar."  
 

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Sítio Casa João de Melo 
https://bit.ly/3oUuMNX  

 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas - Base de Dados de Autores Portugueses 
https://bit.ly/3aATdrc  

 

Jornal Diário de Notícias – Entrevista João de Melo: "A eternidade num escritor é morrer e ficar 
como os outros, com a boca cheia de terra", de 27 de fevereiro de 2016 

https://bit.ly/3avko6Z  
 

Jornal O Postal do Algarve - Entrevista Escritor João de Melo: “Este livro quer provocar o clamor, 
trazer de volta a palavra, a dor e a revolta”, de 14 de janeiro de 2021 

https://bit.ly/3v83SDb  
 

Projeto Vercial 
https://bit.ly/3v6npE2  

 

Rádio TSF – Programa A Rede Social: João de Melo: "Andamos com a História recente 
atravessada na garganta", de 6 de outubro de 2020 

https://bit.ly/2YIyO1n  
 

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 
https://bit.ly/2YU57dv  

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 s ido 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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