
 

Olá a todos e bem vindos ao Prémio Glória de Sant'Anna 2014. 

 O Prémio, instituído pelo GAC - Grupo de Acção Cultural de Válega - e 

pela Família do Poeta, visa galardoar o autor do melhor livro de poesia 

publicado no ano corrente, de Maio a Maio. Para tal, o Prémio procura a 

participação das editoras, às quais requere que promovam os seus poetas. 

Numa época de grande acesso a meios tecnológicos que permitem uma 

enorme facilidade de auto-publicação -- para o bem e para o mal -- o 

Prémio gostaria de poder pensar que está também a proteger as editoras 

ao estimular um maior envolvimento dessas mesmas editoras com os seus 

autores. Eu moro no Reino Unido há 28 anos, sou pintor e tive um enorme 

prazer em fazer parte do júri deste ano. Estando longe estou, porém, mais 

-- ou menos -- atento ao que por cá se vai passando e que procuro 

compreender com maior ou menor dificuldade. Perder uma batalha não é 

nada, desde que não se perca a guerra. Interessaram-me sempre os livros 

e uma das coisas que me deixa ainda perplexo é este último acordo 

ortográfico. Um acordo ortográfico que promove a des-ortografia. Não 

compreendo a razão ou o interesse. A língua portuguesa escrita e falada 

em Portugal é A matriz e é pela construção das suas palavras que ela se 

explica e se faz compreender. O acordo ortográfico tornou a língua 

portuguesa esquálida -- não tem carne ou músculo -- é só pele e osso. 

Felizmente temos a Poesia -- é a Poesia que re-abilita a língua. Deu-me 

bastante satisfação não ter lido nenhum livro dos poetas das editoras 

portuguesas participantes que, tanto quanto me apercebi, demonstrasse 

qualquer interesse ou preocupação com o acordo ortográfico corrente. 

Nesta segunda edição do prémio, o júri escolheu o livro "tradução das 

manhãs" de Gisela Ramos Rosa -- e estamos aqui hoje para o celebrar e à 

autora. De seguida vamos ouvir a Soprano Lígia Martins e o Flautista Tiago 

Oliveira interpretando "...desde que o mundo" com letra de Glória de 

Sant'Anna e música de Inez Andrade Paes, para os quais pedia uma salva 

de palmas. - Rui Paes  


