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 Título  
 O homem que odiava os domingos e outras histórias 
 
Autor 
José Jorge Letria 
 
Vale a pena ler este livro porque… os contos narrados apresentam-nos 
perspectivas deveras invulgares. 

  
Biografia                                               
 
Nasceu em Cascais em 1951. Estudou Direito e História mas 
obteve uma pós-graduação em Jornalismo Internacional. 
Jornalista desde 1970, foi redactor e editor de vários jornais 
diários e não-diários, na rádio e na televisão. Foi também 
professor de jornalismo e autor de livros sobre a matéria. 
Iniciou a sua actividade literária no suplemento "Juvenil" do 
Diário de Lisboa. Autor de poesia, ficção e teatro, foi 
traduzido em diversas línguas.Antes do 25 de Abril 
distinguiu-se como cantor-autor sendo um dos mais novos 
cantores de intervenção da sua geração. Grava o primeiro 
disco em 1969 (Histórias de João Sem Esperança). 
De 1994 a 2002 foi Vereador da Cultura na Câmara Municipal de Cascais. 
Na área infanto-juvenil publicou três dezenas de títulos, tendo obtido diversos 
prémios. 
 
In 
http://html.editorial-caminho.pt/show_autor 
 
Sinopse (resumo da obra) 
Esta história [ o conto que dá título à obra] trata da vida de um revólver e da do seu 
dono, um famoso escritor.Este revólver apercebeu-se, ao longo da sua história de 
vida junto do seu dono, que ele odeia os domingos, por isso ele tinha medo que num 
triste domingo, o utilizasse mal. Naquele domingo dramático, ele experimentou 
sentimentos frios por parte do dono. O revólver ouvia-o muitas vezes dizer: “Hei-de 
suicidar-me num domingo”, por isso sentia-se incapacitado para evitar essa 
tragédia, porque para isso, o seu dono só necessitava da sua mão e do revólver. 
Mas, nesse domingo, o dono acariciou-o de forma diferente, em tom de despedida. E 
aí o que ele mais temia aconteceu, o seu dono obrigou-o a disparar, coisa que ele 
nunca tinha feito antes, acabando por matá-lo. 
 
In  
 
http://lermuito.blogspot.com/2008/02/o-homem-que-odiava-domingos-e-outras.html 
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Recensão (crítica acerca da obra) 
O homem que odiava os domingos é um livro para devorar. José Jorge Letria reúne 
aqui vinte curtas histórias negras, servidas por uma escrita lírica, sóbria e de 
extraordinária eficácia, que nos prendem desde o início até à surpresa final. Uma 
delícia! 
 
In 
 http://www.ambar.pt/main.php?id=233&page=10&msg=1 
 
Mais obras deste autor no centro de recursos 
 
Capela dos ócios : odes mediterrânicas 
Cem poemas portugueses no feminino 
Cem poemas portugueses sobre a infância 
O livro das rimas traquinas 
Carta a Zeca Afonso 
S. Francisco das Andorinhas 
Lendas do Mar 
José Afonso : O que faz falta : Uma memória plural 
 
 
Ligações a propósito 

http://www.app.pt/nte/jjletria/discursodirecto.htm 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Jorge_Letria 

 

 

 

 

 


