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PILAR DEL RÍO, PRÉMIO LUSO-ESPANHOL 
DE ARTE E CULTURA 2016 

O prémio é um reconhecimento pelo «amplo trabalho intelectual» como jor-
nalista, tradutora e promotora da cultura luso-espanhola que Pilar del Río 
desempenha. 

Lisboa –  15 novembro 2016 

Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago, foi 
a galardoada da 6ª edição do Prémio Luso-Espanhol de 
Arte e Cultura. 

O prémio foi atribuído pelo seu trabalho «como criadora 
e Presidente da Fundação Saramago, dedicada à defesa 
dos direitos humanos, à promoção da literatura por-
tuguesa e ao intercâmbio da cultura portuguesa, espan-
hola e latino-americana».  

Segundo o Júri, o prémio é um reconhecimento pelo 
«amplo trabalho intelectual» como jornalista, tradutora e 
promotora da cultura luso-espanhola que Pilar del Río 
desempenha. «Na sua própria pessoa e na Fundação que 

dirige se encarna o espírito e os valores da fraternidade luso-espanhola», lê-se no comunicado de im-
prensa divulgado pelos governos de Espanha e de Portugal. 

O Júri foi constituído por Ana Santos Aramburo (Diretora da Biblioteca Nacional de Espanha), José 
Pascual Marco Martinez (Diretor-Geral de Política e Indústrias Culturais e do Livro) e Juan Cruz Ruiz 
(Escritor e Jornalista), pela Parte espanhola, e por João Fernandes (Subdiretor do Museu Nacional 
Centro de Arte Rainha Sofia), José Bragança de Miranda (Professor Universitário) e Nuno Júdice (Es-
critor e Poeta), pela Parte portuguesa. Criado em 2006, o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura já 
foi entregue a José Bento, poeta e tradutor (Portugal), Perfecto Cuadrado Fernández, escritor (Espan-
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ha), Álvaro Siza, arquiteto (Portugal), Carlos Saura, cineasta (Espanha) e Lidia Jorge, escritora (Portu-
gal). 

A cerimónia de entrega do Prémio será realizada em Espanha, em data a anunciar. 

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.    
• 2014: Lídia Jorge (escritora) de nacionalidade portuguesa. 

Para mais informações consulte: 
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2016/11/20161115-hispanoluso.html
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