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O AUTOR 

José Saramago nasceu na aldeia de Azinhaga, em 1922. Publicou o seu 

primeiro livro, um romance (Terra do Pecado), em 1947. Em 1998 foi 

galardoado com o Prémio Nobel da Literatura 
 

SINOPSE 

 
Num país indeterminado decorre, com toda a normalidade, um processo eleitoral. No final 

do dia, contados os votos, verifica-se que na capital cerca de 70% dos eleitores votaram 

branco. Repetidas as eleições no domingo seguinte, o número de votos brancos ultrapassa 

os 80%. 

Receoso e desconfiado, o governo, em vez de se interrogar sobre os motivos que terão os 

eleitores para votar branco, decide desencadear uma vasta operação policial para 

descobrir qual o foco infeccioso que está a minar a sua base política e eliminá-lo. E é assim 

que se desencadeia um processo de ruptura violenta entre o poder político e o povo, cujos 

interesses aquele deve supostamente servir e não afrontar. 
Fonte: http://editorial-caminho.pt 

EXCERTO 

 

“Mau tempo para votar, queixou-se o presidente da mesa da assembleia eleitoral número 

catorze depois de fechar com violência o guarda-chuva empapado e despir uma gabardina 

que de pouco lhe havia servido durante o esbaforido trote de quarenta metros desde o 

lugar onde havia deixado o carro até à porta por onde, com o coração a saltar-lhe da boca, 

acabava de entrar. Espero não ter sido o último, disse para o secretário que o aguardava 

um pouco recolhido, a salvo das bátegas que, atiradas pelo vento, alagavam o chão. Ainda 

falta o seu suplente, mas estamos dentro do horário, tranquilizou o secretário, A chover 

desta maneira será uma autêntica proeza se cá chegarmos todos, disse o presidente 

enquanto passavam à sala onde se realizaria a votação. Cumprimentou primeiro os colegas 

da mesa que actuariam como escrutinadores, depois os delegados dos partidos e seus 

respectivos suplentes.” 

 

 

  

LLeeiittuurraa  ccoomm  aassaass……  

 

Se gostou da apresentação deste livro e gostaria de o ler 

na íntegra, dirija-se à biblioteca Municipal de Arganil e 

requisite-o! 

 


