
Querido Samuel, 

Obrigada pelo envio do teu maravilhoso texto. Peço-te licença para o reencaminhar para 
Moçambique, onde outros poetas precisam de ler textos como este. Tu consegues aliar a uma 
alta qualidade de escrita, um óptimo registo do que DEVE formar a construção de uma 
identidade psíco-físico-literária. 

Conhecer-te foi um privilégio para mim e tornou-me orgulhosa por ter participado como 
jurada no primeiro Prémio atribuído; os membros do júri de então não tiveram qualquer 
dificuldade decisiva 

porque Eduardo White era incontestável vencedor entre os outros candidatos ao prémio. 

Maior dificuldade de escolha tiveram os membros do Júri deste ano de 2016, Havia vários 
candidatos cujo mérito se impunha e que mereceram as "Menções Honrosas" atribuídas, as 
quais revelam duas coisas importantes para a Literatura em língua portuguesa: 

1. que o Prémio Glória de Sant'Anna cresceu em prestígio para as Editoras que concorrem; 

2. que a organizadora do Prémio, Maria Inez Andrade Paes (fllha de Glória de Sant'Anna e 
também poetia) está de parabéns e vê o seu esforço (e as várias decepções sofridas) 
largamente recompensados 

pelo sucesso, em crescendo, obtido. 

A literatura em Português está de parabéns porque jovens talentosos como tu estão a 
aparecer, entre a mediocridade de alguns "best sellers" de fácil leitura, destinados ao 
esquecimento e muito lidos por quem deseja ocupar o tempo na viagem ou no "não pensar" 
em coisas sérias; ou para esquecer a própria existência sem nexo. 

A poesia é um recurso energético que só habita em alguns. A literatura acolhe a poesia ou a 
narrativa para as dar ao leitor como verdadeiro remédio da alma. Porém, se a poesia sai 
deformada (com nódoas resistentes de ignorância ou desleixe do poeta ou do escritor) o 
empobrecimento do património cultural fica a dever-se a esses pobres contributos. 

O teu texto, querido Samuel, revela-nos quem és, o talento que te habita e, sobretudo, 
antecipa o r que serás! O tempo confirmará o que agora digo e sei que já não estarei cá para te 
aplaudir e receber o teu sorriso cúmplice, mas, de onde estiver, a minha alma se alegrará com 
o coro de vozes que juntarão teu nome ao dos seus poetas favoritos. Filho de Homero e de 
Cecília ou de Sophia, tu continuarás a cadeia dos que levam a Língua Portuguesa sempre até 
mais longe. 

Obrigada Samuel Pimenta! 

Um beijo muito amigo da Fernanda Angius 


