
Selecionados os quatro textos

portugueses para o Prémio
António José da Silva

«| Já foram selecionados os quatro textos portugueses que disputarão com

igual número de textos brasileiros a parte final da 7 a edição do Prémio Luso-

Brasileiro de Dramaturgia António José da Silva.

Vinte textos tinham sido admitidos em Portugal ao Prémio Luso-Brasileiro,

a partir de 23 candidaturas registadas. No Brasilforam recebidas 232 candida-

turas.

Os textos selecionados em Portugal foram Viagem (pseudónimo João

Nuno Sanches); Quando a Noite Cai (pseudónimo Vânia Alvitano); Os últimos

anos do homem-celha (pseudónimo Silveira Rodrigues), e Frente Fria (pseudó-
nimo Miguel Ferrão).

Nos termos do regulamento, ao qual entretanto foi acrescentada uma

adenda, o vencedor do Prémio deverá ser anunciado até ao final de 2013 por
um júri luso-brasileiro, que reunirá por vídeo-conferência.

O Prémio António José da Silva é uma iniciativa conjunta do Camões,

Instituto da Cooperação e da Língua, IP, e da Fundação Nacional de Artes do

Ministério da Cultura (FUNARTE, Brasil).

Os jurados portugueses do Prémio deste ano são o ator João Neves, do

Teatro Nacional D. Maria 11, o encenador João Brites, do Teatro O Bando, e a

investigadora Ana Rita Martins, do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade

de Letras da Universidade de Lisboa.

A obra vencedora será editada nos dois países e o seu autor receberá um

prémio pecuniário no montante de 15 mil euros.

O Prémio tem por objetivo incentivar a escrita dramatúrgica em língua por-

tuguesa em todos os seus géneros (teatro para adultos, teatro para a infância

e para a juventude), impulsionar o surgimento de novos dramaturgos de língua

portuguesa e reforçar as parcerias de desenvolvimento e cooperação cultural

entre Portugal e o Brasil.

Os dramaturgos portugueses já distinguidos com este prémio foram José

Maria Vieira Mendes, Abel Neves, Luís Mário Lopes e Luís Miguel Patrício Cam-

pião. Do Brasil, foram premiados Fábio Mendes e Marco Catalão.


