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Vale a pena ler este livro porque… de certa forma nos mostra como 
somos todos tão diferentes e muito iguais! 
 

 
Biografia 
 
JOSÉ FANHA nasceu em Lisboa em 19/02/51. Arquitecto não 
praticante. Professor do Ensino Secundário. É actualmente, a tempo 
inteiro, guionista para televisão e cinema. Poeta, declamador, autor 
de letras para canções e de histórias para crianças, autor de textos 
para televisão, para rádio e para teatro. Pintor nas horas vagas.Entre 
muitas outras aventuras, integrou em 69/70 o grupo de teatro da 
Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, foi fundador 
em 73 e animador do grupo de teatro “Lídia a mulher tatuada e os 
seus actores amestrados”, participou em 77 no concurso de televisão “ A visita da 
Cornélia”, colaborou nos programas de rádio “Pão com manteiga” e “Uma vez por 
semana”, tem colaborado periódicamente desde 79 com João Lourenço e Vera 
SanPayo Lemos na adaptação de inúmeros textos teatrais desde “Baal” até à 
“Ópera dos três vinténs”, ambos de Bertolt Brecht. 
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Eu sou português aqui - Obras de José Fanha - Ulmeiro – 1995 

 
 
Sinopse (resumo da obra) 
 Todos nós vivemos acontecimentos extraordinários, conhecemos pessoas especiais, 
presenciamos momentos irrepetíveis. O problema é que, quando começamos a 
crescer, começamos também a esquecer muitos desses acontecimentos, dessas 
pessoas, desses momentos. É para isso que servem os Diários. Para guardar a nossa 
memória. Um dia, resolvi chamar o menino que já fui à escrita e pedi-lhe para 
escrever algumas das coisas de que ele ainda se lembra: os colegas, a avó, o pai, as 
múltiplas e, por vezes, contraditórias aprendizagens de que é feito o nosso 
crescimento. E assim nasceu este Diário que é um bocadinho verdadeiro e um 
bocadinho inventado e que foi escrito pelo menino já crescido que sou. 
 
In 
http://bibeb23gvasco.no.sapo.pt/novidades.html 
 
Recensão (crítica acerca da obra) 
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Nada do que é nosso nos pertence verdadeiramente. Pertence, antes, à humanidade 
e ao nosso passado colectivo do qual guardamos lembranças e sorrisos constantes. 
Amamos esse passado. E esse presente. E esse futuro. Toda essa história está 
presente no livro de José Fanha que eu li, Diário Inventado de um Menino Já 
Crescido. É um livro para a infância e para a criança que todos nós já vivemos. No 
Diário, encontro essa parte da História do nosso país que muitos de nós vivemos: o 
perido salazarista. O encontro com o Director da Escola, moralista e que nos 
enferniza a vida com os pecados que cometemos, a grande importância de todos os 
nossos antepassados (o pai, a avó, os nossos amigos que já partiram), as questões 
em relação ao futuro. É pena que muita da literatura actual tenha perdido essa 
dimensão humana que a obra de Fanha nos apresenta. 
 
In 
http://jorgevicente.blogspot.com/2007/08/jos-fanha-dirio-inventado-de-um-menino.html 
 
Mais obras deste autor no centro de recursos 
 
Alex ponto com: Joe Silicone vai à escola 
 
Alex ponto com : uma aventura virtual 
 
Zulaida e o poeta : e outras histórias 
 
Poemas para um dia feliz : breve antologia organizada, seleccionada e declamada por José 
Fanha 
 
Breve tratado das coisas da arte e do amor 
 
Tantas mãos, a mesma Primavera 
 
Poemas da Natureza 
 
Cem poemas portugueses no feminino 
 
 
Ligações a propósito 
 
www.webboom.pt/ficha.asp?ID=101037 

queridasbibliotecas.blogspot.com 

www.casadaleitura.org 

Proposta de actividades de exploração da obra e de produção escrita, direccionadas para o 2º 
Ciclo, mas adequadas ao 3º Ciclo 

http://catedral.weblog.com.pt/arquivo/145140.html 

 

 

 


