ATA do Júri do Prémio Literário Joaquim Mestre

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, o júri do Prémio Literário Joaquim
Mestre, constituído pelos escritores António Sáez Delgado, Carlos Campaniço e Sara
Rodi, reuniu na sede da Direção Regional de Cultura do Alentejo, em Évora, com o
objetivo de apurar os resultados finais dos trabalhos candidatos ao Prémio.
Presentes na reunião estiveram, em representação da ASSESTA – Associação de
Escritores do Alentejo - Luís Miguel Ricardo; e em representação da Direção Regional
de Cultura do Alentejo - Helena Rocha.
Após uma apreciação individual por parte de cada elemento do júri, passou-se ao
escrutínio final, do qual resultou a atribuição de duas menções honrosas e a atribuição
do prémio Joaquim Mestre.
Assim, foram distinguidas com menções honrosas as obras: «A Mulher do Sargento
Espanhol», da autoria de Rui Manuel Aragonez Marques; e «Alentejo, Alentejo», da
autoria de Ivo Daniel Lima de Carmo. Ambos os textos refletem maturidade de escrita e
qualidade narrativa.
O Prémio Joaquim Mestre foi atribuído, por unanimidade, ao texto intitulado “Um certo
incerto Alentejo”, da autoria de António José da Costa Neves. O júri fundamentou a sua
escolha com base na qualidade de construção da trama, a linguagem apelativa, a
dinâmica da narrativa, a originalidade do discurso, a credibilidade das personagens, a
ironia. Em suma, um texto maduro que revela uma voz singular dentro do panorama
literário português.
A primeira edição do Prémio Literário Joaquim Mestre contou com a participação de
vinte e dois originais, tendo sido apurados catorze finalistas.
Encontrados os distinguidos, procedeu-se à abertura dos envelopes com a identificação
dos autores premiados. De seguida, agendou-se a sessão de entrega dos prémios,
marcada para dia dez de fevereiro de dois mil e dezoito, às dezasseis horas, na
Biblioteca Municipal de Beja – José Saramago.
Sem mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

