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LIDIA JORGE, PRÉMIO LUSO-ESPANHOL DE 
ARTE E CULTURA 2014  
O prémio foi outorgado por criar uma relação e um vínculo de união entre Por-
tugal e Espanha através do seu contributo para o conhecimento mútuo da liter-
atura de ambos países.  

Lisboa – 26 novembro 2014 

A escritora portuguesa Lídia Jorge obteve hoje o prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2014. O 
prémio foi outorgado “por criar uma relação e um vínculo de união entre Portugal e Espanha através 
do seu contributo para o conhecimento mútuo da literatura de ambos países, e pelo valor do seu tra-
balho literário que aborda as questões fundamentais do nosso tempo”.   

O Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura foi criado em 2006, com carácter bianual para premiar a 
obra de um criador no âmbito da arte e da cultura em qualquer uma das suas manifestações e aumentar 
a comunicação e cooperação cultural entre Espanha e Portugal. O prémio reconhece contributos signi-
ficativos para o reforço dos laços entre os dois países e um maior conhecimento recíproco da criação 
nas suas diferentes fases. O prémio representa 75.000 Euros.  

Júri 

Nesta edição o júri estava composto pelos espanhóis Trinidad Nogales Basarrate (conselheira de Edu-
cação e Cultura da Extremadura), António Sáez (professor de Literatura da Universidade de Évora, 
Portugal) e Helena Pimenta (directora da Companhia Nacional de Teatro Clássico); e pelos portugue-
ses José A. Bragança  de Miranda (professor de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de 
Lisboa), Patricia Reis ( jornalista e escritora) e Inês Pedrosa (escritora) que exerceu também como a 
Presidente do júri. 

A decisão do Prémio corresponde a um júri formado por seis membros, dos quais três são de nacionali-
dade espanhola y três de nacionalidade portuguesa. Estes são escolhidos entre personalidades com 
mérito cultural reconhecido pelos departamentos do Governo responsáveis pela política cultural em 
cada um dos países.  
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Galardoados 

• 2006 - José Bento (poeta e tradutor) de nacionalidade portuguesa.  
• 2008 - Perfecto Cuadrado (professor e escritor) de nacionalidade espanhola.  
• 2010 - Álvaro Siza Vieira (arquitecto) de nacionalidade portuguesa.  
• 2012 - Carlos Saura (cineasta) de nacionalidade espanhola).    
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