
Instituído pela Estoril Sol 

Editor Zeferino Coelho vence a 7ª edição 
do Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural 

Instituído pela Estoril Sol, o Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania 
Cultural, em 7ª edição, foi atribuído ao editor  Zeferino Coelho. O júri 
enalteceu a “acção desenvolvida, ao longo de mais de cinquenta anos, 
como editor e activo promotor da literatura e da cultura da língua 
portuguesa no mundo”. 

Da acta do Júri, presidido por Guilherme d`Oliveira Martins, ressalta que 
Zeferino Coelho “foi editor de José Saramago, desde o romance Levantado 
do Chão e todos os outros livros publicados, até à sua morte, pelo Prémio 
Nobel da Literatura portuguesa. Foi, ainda, editor de oito vencedores do 
Prémio Camões, o mais importante da nossa língua - por ordem 
cronológica da sua atribuição: José Craveirinha, o próprio José 
Saramago, Sophia de Mello Breyner, Luandino Vieira, Arménio Vieira, Mia 
Couto, Germano Almeida e Paulina Chiziane”.  

“Só por si, este conjunto de autores editados, entre muitos mais, por 
Zeferino Coelho, demonstra bem a importância da intervenção cultural do 
premiado, em especial no tocante à difusão nacional e internacional da 
literatura de língua portuguesa”, realça o Júri. 

Licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto, Zeferino Coelho 
iniciou o seu trabalho como editor em 1969 na Editorial Inova, onde esteve 
até ao ano de 1971. Posteriormente, em 1977, fundou a Editorial Caminho, 
onde se mantém ligado desde então.  

Com uma extensa carreira, Zeferino Coelho é considerado, desde há muito 
tempo, como um dos mais importantes nomes do cenário editorial 
lusófono. Através da Caminho, que actualmente integra o grupo LeYa, foi o 
editor do único Nobel da Literatura portuguesa, José Saramago, bem como 
de um prestigiado elenco de outros autores de referência do mundo 
lusófono. 

Zeferino Coelho foi condecorado, em 2019, pelo Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. 
Henrique.  



Nesse mesmo ano, a 21 de Março, foi homenageado na Feira do Livro de 
Leipzig, na Alemanha. João Mira Gomes, embaixador de Portugal em 
Berlim, lembrou os importantes nomes das literaturas em língua portuguesa 
editados por Zeferino Coelho. No âmbito desse evento, o editor integrou, 
ainda, a delegação representante da literatura de língua portuguesa na Feira 
do Livro de Leipzig, tendo participado em várias conversas moderadas com 
autores e editores de outros países. 

Instituído pela Estoril Sol, o Prémio, com periodicidade anual e com o 
valor pecuniário de 20 mil euros, foi criado em homenagem à memória de 
Vasco Graça Moura. Recorde-se que nas edições anteriores foram 
distinguidos, Eduardo Lourenço, José Carlos Vasconcelos, Vitor Aguiar e 
Silva, Maria do Céu Guerra, Carlos do Carmo e Emílio Rui Vilar. 

O Júri que atribuiu o Prémio, presidido por Guilherme D`Oliveira Martins, 
foi integrado por Maria Alzira Seixo, José Manuel Mendes, Manuel Frias 
Martins, Maria Carlos Gil Loureiro, Liberto Cruz, José Carlos de 
Vasconcelos e, ainda, Dinis de Abreu, pela Estoril Sol. 

É de referir, ainda, que nos termos do Regulamento, o Prémio Vasco Graça 
Moura “visa distinguir um escritor, ensaísta, poeta, jornalista, tradutor ou 
produtor cultural que ao longo da carreira - ou através de uma intervenção 
inovadora e de excepcional importância -, haja contribuído para dignificar e 
projectar no espaço público o sector a que pertença”. 

A cerimónia da entrega do Prémio será anunciada oportunamente. 
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