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Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Antes de mais, o Prémio gostaria 
de dar as boas-vindas ao escritor Ronaldo Cagiano que se mudou do Brasil para 
Portugal. Ele foi Júri do Prémio em 2014 e está aqui connosco.  
 
Estamos aqui hoje, mais uma vez, para celebrar o Poeta Gloria de Sant'Anna e a poesia 
de língua portuguesa. Língua nossa que na sua universalidade e apesar dos atentados à 
sua integridade -- em artifícios mascarados de praticabilidade que se antecipam à sua 
evolução natural e a vão deixando exangue -- continua a unir, o mundo de falar 
português e os seus povos dispersos habitando diversas geografias e múltiplas e 
complexas sensibilidades, que, idiossincraticamente, a mantêm viva. 
Este é o quinto ano do Prémio Glória de Sant'Anna. 
 
O prémio foi instituído e atribuído em 2013 integrando de imediato os países de 
expressão portuguesa e passando a englobar as regiões Galiza, Goa e Macau em 2015. 
O prémio contempla o autor do melhor livro de poesia na sua 1ª edição em Português, 
no ano em que sempre decorre. O prémio procura estreitar e dinamizar a relação 
entre as editoras e os seus autores. 
Para elucidar aspectos deste processo, são as editoras que propõem os livros 
candidatos. Às editoras concorrentes com autores selecionados para a lista final é-lhes 
pedida a comparticipação de €100 por autor. Este capital contribui para a promoção 
de todos os autores e editoras dessa lista final e, subsequentemente, a do vencedor. O 
Prémio considera estas comparticipações das editoras como Contribuições Solidárias 
que se juntam àquelas dos vários patrocinadores. Note-se que, sem excepção, todos 
aqueles directamente envolvidos no desenrolar do processo do prémio o fazem sem 
qualquer remuneração. Todos os esforços e patrocínios revertem a favor dos autores 
concorrentes e suas propostas poéticas culminando, enfim, na celebração do trabalho 
do poeta vencedor. Se nos dispusermos a aceitar a ideia, poderíamos considerar que, 
de certo modo, os €3,000 que constituem o valor monetário do Prémio são uma 
representação dos direitos de autor do livro vencedor. Direitos de autor que, na vida 
real, muito raramente são fruídos uma vez que o comércio da poesia movimenta e 
envolve-se mais com o que constitui um ser outro que o ser físico. 
A relação entre as editoras e os seus autores é muito importante e, procurar estreitá-la 
desta forma tão simples, talvez seja ainda pedir pouco a uma jovem república que não 
se cansa de encher o peito mas que nunca teve um projecto de cultura. 
A não ser, talvez, o dos Anos de Treva, quando as formas e os objectivos deseducados 
do regime se definiram em luminosa mesquinhez grandiloquente. Tudo isso já tão 
longe e porém ainda perto. 
Às Editoras e aos Patrocinadores o Prémio está imensamente grato. 
 
Este é o quinto ano do Prémio Glória de Sant'Anna. Nos quatro anos anteriores, e por 
ordem cronológica, foram vencedores os poetas Eduardo White, Gisela Ramos Rosa, 
Mário Herrero Valeiro e Samuel Pimenta. Hoje, com o mesmo inabalável entusiasmo, 
celebramos Maria João Cantinho com a sua obra "...do Ínfimo" publicada pela Editora 
Coisas de Ler. Este livro de Maria João Cantinho destacou-se de um grupo de outros 



livros de grande qualidade que integraram a lista final. Foram eles, em ordem 
aleatória: 
A casa de ler no Escuro -- de Maria Azenha; 
A construção do tempo -- de Diogo Fernandes; 
Ruídos e Motins -- de João Rasteiro; 
Mecanismos de emergência -- de Tiago Alves Costa; 
Fogo Preso -- de Andes Chivangue; 
O movimento impróprio do mundo -- de Sara F. Costa; 
O quotidiano a secar em verso -- de Eugenia de Vasconcellos. 
Vamos fazer um breve apanhado destes livros com a leitura de um poema de cada e 
um apontamento sobre os seus autores começando pela Maria Azenha e A Casa de ler 
no Escuro. Entrego-vos o João Guisan. 
        Rui Paes 


