
Extracto da Acta Final do Concurso Prémio John Dos Passos 2019

Considerada todavia a grande qualidade de quase todas as 2L (vinte e uma) obras a concurso,

das maiores às menores, em número de páginas e igualmente no que respeita às matérias, assuntos,

e temas, por unanimidade, e na sequência dos trabalhos de leitura, discussão e avaliação nas 4

eliminatórias seguintes à primeira reunião ..., o Júri do Prémio John Dos Passos 2019 (Modalidade

Ensaio Histórico e Literário) decidiu premiar a obra O Século dos Prodígios: o Ciência no Portugal da
Exponsão, de Onésimo Teotónio Almeida, publicada pela Quetzal, em 20L8 (1a edição), ISBN:978-

989-722-s36-9

A presente escolha fundamenta-se essencialmente: 1) pela primazia do assunto e matérias

tratados, que respeitam a um tema maior da Cultura Portuguesa, a saber, o do lugar e da importância

do contributo da Expansão Portuguesa para a História Universal, para o pensamento científico e a
ciência em geral, nomeadamente o contributo da nossa expansão marítima para os antecedentes da

chamada 'revolução científica'; 2) pelo contributo desta obra para uma visão exterior mais adequada

da História e da Cultura Portuguesas, no contexto da narrativa da História Europeia e Mundial,
mitigando ignorâncias exteriores e desmontando paroquialismos nacionais; 3) pela evocação

ponderada e actualizada de figuras maiores da História e da Cultura Portuguesas, como Vasco da

Gama, D. João de Castro, Camões, Francisco Sanches e outros, até contemporâneos, como os

historiadores Barradas de Carvalho e Luís Albüquerque ou o deveras esquecido Sant'Ana Dionísio;

4) pela configuração geral da obra que concilia de forma aberta o ensaio clarividentemente
expositivo, em linguagem clara, compreensível e g.iustada a uma leitura quer de especialista quer de

interessado em geral, quetenha alguma preparação e que saiba ler, interpretare pensar.-

lnscrita a reactivação deste prémio nas Comemorações dos 600 Anos da Descoberta da Madeira
e do Porto Santo, o Júri entendeu por bem ter feito esta escolha, não só pela qualidade da obra

seleccionada, pelos motivos acima expostos, mas igualmente por esta obra recordar,

objectivamente, e sem nacionalismo de tipo algum, este momento da nossa história, a que nós,

Arquipélago da Madeira, também estamos intimamente ligados, e bem assim pelo interesse que,

grosso modo, este tema maior suscitou, como é sabido, junto do patrono deste prémio, o escritor e

ensaísta John Dos Passos

Região Autónoma da Madeira e Ponta do Sol, L3 de Setembro de 2019

O Presidente de Júri

Ma no de Castro Y&-


