VENCEDORES 2014
1º colocado romance e Prêmio Portugal Telecom
O drible, Sérgio Rodrigues, Companhia das Letras

O drible é o terceiro romance de Sérgio Rodrigues, autor também de Elza, a garota,
e das coletâneas de contos O homem que matou o escritor (Objetiva, 2000)
e Sobrescritos (Arquipélago, 2010), entre outros. O livro parte da antológica cena do drible
que Pelé aplicou no goleiro uruguaio Mazurkiewicz na semifinal da Copa de 1970, vista e
revista por pai e filho num velho aparelho de TV, para cobrir cinco décadas de um sombrio
drama familiar.
Nascido em Muriaé (MG) em 1962 e radicado no Rio, Sérgio Rodrigues é o
responsável pelos blogs Todoprosa e Sobre Palavras, ambos da Veja Online. Trabalhou
como repórter, editor e colunista dos principais veículos da imprensa brasileira, como
“Jornal do Brasil”, “Folha de S. Paulo”, “O Globo” e TV Globo. Antes de se especializar em
jornalismo cultural, atuou por muitos anos como jornalista esportivo, experiência usada para
dar vida ao universo futebolístico de “O drible”.
1º colocado conto, Entre moscas,
Everardo Norões, Confraria do Vento

Vencedor na categoria Conto/Crônica, Everardo Norões é contista, poeta e tradutor e
nasceu em Crato (CE) em 1944. Autor de uma dezena de livros, entre eles Miguel Torga e o
dicionário da terra (2007), Retábulo de Jerônimo Bosch (2008), W.B. & os dez caminhos da
cruz (2012) e O fabricante de histórias (2012), consta em diversas antologias nacionais e
internacionais, entre elas, a edição nº10 da Revista Granta.
O formato não convencional dos contos de Entre moscas imprime um ritmo arbitrário à
leitura, exigindo que o leitor acompanhe o alcance do olhar agudo de Everardo Norões que
constrói os personagens com nuances de medo, coragem, desprezo, desejo, ternura,
solidez, tudo envolto em embalagem de sombra,

1º colocado poesia, Observação de verão seguido de fogo,
Gastão Cruz, Mobile

Eleito na categoria Poesia, Gastão Cruz nasceu em Faro, em Portugal, em 1941, e estreou
na literatura em 1961, na revista Poesia 61. Desde então, sua obra não parou de crescer,
incluindo Rua de Portugal, vencedor do Grande Prêmio de Poesia da Associação
Portuguesa de Escritores 2003, O pianista, vencedor do Prêmio do Poesia do Pen Club
1985, entre outros. Em 2008, sua obra poética foi reunida no livro A vida da poesia. Embora
ainda pouco conhecido no Brasil, sua obra vem sendo estudada em diversos cursos de
literatura portuguesa, com destaque a Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
Observação do verão é composto de textos majoritariamente breves, que estão
organizados sob duas partes: “Observação do verão” e “Idades”, cada qual com 12 poemas.
Trata-se de um livro altamente construído, em que é possível observar um rigor
inquestionável, o qual também está presente em Fogo.

