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Manual de Sobrevivência de um Escritor 

ou o Pouco que Sei sobre Aquilo que Faço 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

 

Partindo das suas memórias do ofício, João Tordo esboça neste livro uma 

espécie de manual para todos aqueles que se interessam pelo mundo da escrita 

— sejam escritores a dar os primeiros passos ou leitores curiosos. Misturando 

humor e pragmatismo, memórias de vida e conselhos úteis, o autor abre as 

portas da sua atividade — e da sua relação com a literatura e a vida — a todos 

aqueles que experimentam a magia da ficção. 

Esta viagem pelos meandros de um ofício que recusa deixar-se ensinar 

— e de muitas das suas vertentes e consequências, como a técnica, o enredo, 

as personagens, a edição, a crítica, o fracasso, a sobrevivência — é também 

uma incursão no lado mais íntimo de um escritor entregue à sua mais dilacerante 

paixão. Este volume percorre os autores, a tradição e o processo que fazem um 

autor, mas é também uma confissão dos tempos difíceis, das angústias e das 



dúvidas que assaltam sem piedade tanto os jovens escritores como os mais 

experimentados. 

 

 

João Tordo nasceu em Lisboa em 1975. 

Venceu o Prémio Literário José Saramago 2009 com As 

Três Vidas, tendo sido finalista, com o mesmo livro, do 

Prémio Portugal Telecom, em 2011. Publicou doze 

romances, entre eles O Livro dos Homens sem 

Luz (2004), Hotel Memória (2007), Anatomia dos 

Mártires (2011), O Ano Sabático (2013), Biografia 

Involuntária dos Amantes (2014), O Luto de Elias 

Gro (2015), O Paraíso Segundo Lars D. (2015), O Deslumbre de Cecilia 

Fluss (2017) e Ensina-me a Voar Sobre os Telhados (2018). Foi finalista do 

Prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores 

(2011 e 2015), do Prémio Literário Fernando Namora (2011, 2012, 2015, 2016), 

e do Prémio Literário Europeu em 2012. Os seus livros estão publicados em 

vários países, incluindo França, Itália, Alemanha, Hungria, Espanha, México, 

Argentina, Brasil, Uruguai, entre outros. 

 

 

 

 


