
Djaimilia Pereira
de Almeida vence Prémio
Literário Inês de Castro
Mérito Escritora natural de Angola convenceu o júri com o romance "Luanda,
Lisboa. Paraíso". Prémio será entregue dia 30 deste mês na Quinta das Lágrimas

A escritora Djaimilia Pereira de Almeida O tradutor, autor e poeta José Bento

"Luanda, Lisboa, Paraíso"é o tí-

tulo do livro que valeu à escri-

tora Djaimilia Pereira de Al-

meida a conquista do Prémio

Literário Fundação Inês de Cas-

tro 2018, ontem anunciado.

Natural de Angola (nasceu em

Luanda em 1982), Djaimilia Pe-

reira de Almeida cresceu nos ar-

redores de Lisboa, formou-se

em Estudos Portugueses e fez

doutoramento emTeoria da li-
teratura na Universidade de Lis-

boa Asua estreia literária acon-

teceu em 2015 com o romance

"Esse Cabelo", com que ganhou
o Prémio Novos em 2016 - ca-

tegoria literatura,

"Luanda, Lisboa, Paraíso", seu

segundo romance, editado pela

Companhia das Letras, confir-

mou-a «enquanto narradora

atenta e singular, com um ponto
de vista único», afirma a Fun-

dação Inês deCastro.numano-
ta sobre a atribuição deste pré-
mio literário, de que será entre-

gue o respectivo trofeu de prata
e pedra, da autoria do escultor

João Cutileiro, numa cerimónia

marcada para dia 30 deste mês,

no Hotel Quinta das Lágrimas,
em Coimbra

Constituído por José Carlos

Seabra Pereira, Mário Cláudio,
Isabel Pires de lima, Pedro Me-
xia e António Carlos Cortez, o

júri do Prémio literário Funda-

ção Inês de Castro justificou a

escolha considerando que Djai-
milia Pereira de Almeida, pela
obra "Luanda, Lisboa, Paraíso",

vai ao encontro da «sua vocação

enquanto promotor de obras

que revelem grande originali-
dade e melhor qualidade esté-

tico literária».

No comunicado, a Fundação
Inês de Castro lembra que o ro-
mance agora distinguido foi
«aclamado pela crítica e consi-

derado um dos melhores livros

do ano pelo Expresso, pelo diá-

rio online Observador e pelo
Centro Nacional de Cultura».

O júri deliberou ainda atribuir,

por unanimidade, o Tributo de

Consagração Fundação Inês de

Castro 2018, prémio que visa

distinguir a carreira de um autor,

ao tradutor e poeta José Bento,



um «importante divulgador da

cultura hispânica em Portugal».
Nascido em Estarreja em 1932,

José Bento foi um dos funda-

dores, nos anos 50, da revista

de poesia Cassiopeia e traduziu

desde então autores como Fer-

nando de Rojas, Jorge Luis Bor-

ges, Miguel de Unamuno, Santa

Teresa de Ávila ou Cervantes, e

organizou antologias de vários

autores. Considerado «um dos

melhores tradutores portugue-

ses», já recebeu vários prémios,
inclusive o Prémio Luso- Espa-
nhol de Arte e Cultura, atribuído

pelo governo espanhol pela sua

actividade enquanto tradutor.

Na cerimónia de entrega des-

tes prémios, a escritora e antiga
ministra da Cultura Isabel Pires

de lima falará sobre a obra lite-

rária de Djaimilia Pereira de Al-

meida, cabendo a Pedro Mexia

uma intervenção sobre a car-

reira e a obra de José Bento.4

Os vencedores do Prémio e do Tributo de Consagração

O Prémio Literário Funda-

ção Inês de Castro, que vai

já na 12. a edição, tem distin-

guido autores e obras de

reconhecido valor, como
Pedro Tamen (2007), Teo-
linda Gersão (2008), José

Tolentino Mendonça
(2009), Hélia Correia

(2010), Gonçalo M. Tavares

(2011), Maria do Rosário
Pedreira (2012), Mário de
Carvalho (2013), Luís Quin-
tais (2014), Armando Silva
Carvalho (2015), Rui Lage
(2016) e a poeta Rosa Oli-
veira (2017). Receberam
Tributo de Consagração
Urbano Tavares Rodrigues
(2007), António Osório de

Castro (2008), Manuel Ale-

gre (2009), Vasco Graça
Moura (2010), Fernando
Echevarría (2011), Almeida
Faria (2012), Gastão Cruz

(2013), Nuno Júdice (2014),
Fernando J.B. Martinho
(2015), Maria Velho da
Costa (2017) e Eugênio
Lisboa (2017).^


