
 
 

                                                                 
 
 
António M. Machado Pires foi laureado com o prémio do P.E.N. Clube pela 

sua obra Luz e Sombras no Século XIX em Portugal, edição de 2007 da 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

 
 
 
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) felicita escritor António M. 
Machado Pires, vencedor do Prémio Literário do P.E.N. Clube, referente a 
obras editadas em 2007, na modalidade de Ensaio com o livro Luz e Sombras 
no Século XIX em Portugal. 
 

Esta obra é uma compilação de artigos e ensaios andam à volta de um mundo 
sobre o qual o «último Eça» reflectiu com tolerância, ironia e crítica dúvida; um 
mundo onde também Oliveira Martins fez profundas e identitárias interrogações 
patrióticas; onde Manuel de Arriaga procurou o progresso social sem renunciar 
à sua intuição do sagrado; onde D. Sebastião e D. Miguel se tornam símbolos e 
se cruzam; ainda um mundo onde as questões do passado e do futuro, de 
auge e de decadência, hamletianamente, parecem atormentar os Portugueses 
em épocas de crise. Um mundo de luz e de algumas sombras que não 
abafaram, porém, o direito à esperança. 
 
António M. Machado Pires (1942), professor e antigo Reitor da Universidade 
dos Açores, é autor, entre outros, de D. Sebastião e o Encoberto (1971), O 
Século XIX em Portugal, Cronologia e Quadro de Gerações (1975), A Ideia de 
Decadência na Geração de 70 (1980), Raul Brandão e Vitorino Nemésio (1988) 
e o Essencial sobre Raul Brandão (1998). 
 
Esta obra encontra-se à venda, nas lojas da INCM e na loja online www.incm.pt  
 
 
 
13 de Outubro de 2008 

IMPRENSA NACIONAL – CASA DA MOEDA, S. A. 
 

Av. de António José de Almeida, 1000-042 LISBOA · www.incm.pt · Telef.: (+351) 217 810 700 
Capital Social: € 27.445.000 ·  Pessoa Colectiva nº 500792887 · CRCl de Lisboa nº 9272, a fls. 67 v.º do livro I - 1 

http://www.incm.pt/site/fotos/10120320080625181121082.jpg
http://www.incm.pt/

