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artistes i els poetes. Amb una erudició i
una saviesa envejables.»
José Tolentino Mendonça
José Tolentino Mendonça (Madeira,
Portugal, 1965) és una de les veus més
originals del Portugal contemporani.
Especialista en estudis bíblics (és doctor en
teologia bíblica per l’Institut Bíblic Ponti ci
de Roma), ha abordat amb rigor i
creativitat els temes i els textos del cànon
cristià en diàleg amb els grans interrogants
del present. Ha sigut professor de la
Universitat Catòlica Portuguesa, on hi ha
exercit el càrrec de vicerector. El 2018 fou
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reconeixement en les lletres
portugueses. A Fragmenta ha publicat Vers
una espiritualitat dels sentits (2016), Petita
teologia de la lentitud (2017) i El petit camí
de les grans preguntes (2020).
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