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José Eduardo Agualusa nunca foi tão longe no 

lirismo da sua prosa – nem, ao mesmo tempo, no 

desenho de personagens tão reais que parecem 

inventadas. 

 

Para onde vamos depois do fim? Talvez para uma 

pequena ilha, pois, como diz uma das personagens 

deste romance, «depois que o mundo acabar, 

recomeçará nas ilhas». Daniel Benchimol, personagem 

de A Sociedade dos Sonhadores Involuntários e Teoria 

Geral do Esquecimento, regressa logo na primeira página 

do novo livro de Agualusa. O cenário é o da beleza única 

e mágica da Ilha de Moçambique – onde decorre um 

festival literário que reúne três dezenas de escritores 

africanos que, na sequência de uma violentíssima 

tempestade no continente (e de um evento muito mais 

trágico, que só depois se revelará), permanecerão 

totalmente isolados durante sete dias. Mas a história 

leva-nos mais longe: a uma série de estranhos e 

misteriosos acontecimentos, que colocam em causa a 

fronteira entre realidade e ficção, passado e futuro, a 

vida e a morte, e inquietam os escritores e a população 

local. 

Moçambique; Festival Literário; Mistério 

Porquê este livro? 

Depois de ser finalista do Booker e de ganhar o Impac Dublin, a obra de José Eduardo Agualusa ultrapassou 

todas as fronteiras e tem hoje uma dimensão internacional. Agualusa, que atualmente vive na Ilha de 

Moçambique, escreve o seu primeiro livro inteiramente fixado nesse território. Neste livro, Agualusa serve-se 

de personagens de livros anteriores, o que é muito mobilizador para os seus leitores de obras como A 

Sociedade dos Sonhadores Involuntários e Teoria Geral do Esquecimento. 

http://www.quetzaleditores.pt/


Ficha técnica: 

Formato: 15 x 23,5 cm 

Encadernação: Mole 

N.º de páginas: 256 

PVP S/IVA: 16,70€ 

PVP C/IVA: 17,70€ 

José Eduardo Agualusa nasceu na cidade do Huambo, em Angola, em 

dezembro de 1960. Estudou Agronomia e Silvicultura. Viveu em Lisboa, 

Luanda, Rio de Janeiro, Berlim — e, atualmente, divide o seu tempo entre 

Lisboa e a Ilha de Moçambique. É romancista, contista, cronista e autor de 

literatura infantil. Os seus romances têm sido distinguidos com os mais 

prestigiados prémios nacionais e estrangeiros; O Vendedor de Passados 

ganhou o Independent Foreign Fiction Prize, em 2004, e Teoria Geral do 

Esquecimento foi finalista do Man Booker International, em 2016, e vencedor 

do International Dublin Literary Award (antigo Impac Dublin). Toda a sua obra 

literária está publicada na Quetzal.  

Para onde vamos depois do fim? Passado em Moçambique, onde decorre um 

festival literário que reúne três dezenas de escritores africanos que, na 

sequência de uma violentíssima tempestade no continente (e de um evento 

muito mais trágico, que só depois se revelará), permanecerão totalmente 

isolados durante sete dias. 
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