
Receção do prémio Glória de Sant’Anna 

 

Olá a todos,  

É um grande orgulho para mim receber este prémio literário internacional que celebra a 
língua portuguesa e a poesia. 

Agradeço ao Grupo de Acção Cultural de Válega (GAC) e à Família de Glória de 
Sant'Anna em especial à Dra. Inez Andrade Paes 

Agradeço esta atribuição aos júris e organizadores do Prémio.  

Júri 

Dr. Jacinto Guimarães – JORNAL DE VÁLEGA - Portugal 
Dra. Teresa Moure – Escritora – Galiza 
Dr. Nataniel Ngomane – Professor – Moçambique 
Dra. Andrea Paes – Ourives – Portugal 
Dr. José Luís Porfírio – Crítico de Arte – Portugal 

 

Queria agradecer à Editora Labirinto e à confiança quem em mim sempre depositou 
o João Artur Pinto assim como ao Victor Oliveira Mateus, responsável pela coleção 
“Contramaré” 

 Em 2017, o meu livro “O Movimento Impróprio do Mundo” tinha sido selecionado 
para a lista final do Prémio e este ano, o meu livro “A Transfiguração da Fome” foi a 
obra vencedora.  

O Prémio Glória de Sant’Anna é um prémio de grande prestígio que tem o nome de 
uma grande autora que foi extremamente prolífera e que teve a experiência de viver em 
dois continentes diferentes, experiência pela qual eu estou também a atravessar e como 
mencionei anteriormente em algumas entrevistas a jornais, há muita poesia na 
multiculturalidade e na interculturalidade. 

A poesia é, para mim, um lugar de reencontro comigo mesma, uma forma de traduzir o 
mundo e traduzir é algo que me é muito próximo. Tal como uma palavra é traduzida 
para outra e neste processo transporta um vasto universo de significados não apenas 
puramente linguísticos, mas também sociais, culturais e espirituais, também a tradução 
da realidade em poesia passa por este processo. 

 A escrita do poema começa muito antes da página, do bloco de notas ou do computador, 
começa na experiência. Naturalmente que a experiência individual isolada não consegue 
enquadrar-se esteticamente sem todas as manifestações artísticas com as quais o autor 
tem contacto, sejam visuais, literárias, cinematográficas, musicais ou teatrais. A poesia 
engloba toda a experiência sensorial destas artes, numa das formas mais concisas e mais 
completas da expressão artística: o recurso da palavra como construção estética, 
antecipação filosófica, singularidade narrativa.  



Eu valorizo sobretudo a experiência para o ato da criação, a transposição do que é 
vivido de forma efémera naquilo que passa a ser a cristalização do momento e, em 
última análise, a sua eternização.  

A preservação do momento que o ato poético conduz é uma das mais importantes 
formas de registo da experiência humana e nesse sentido, a valorização da poesia é um 
trabalho de relevância ética e social e por isso o trabalho levado a cabo pelo Grupo de 
Acção Cultural de Válega e da Família de Glória de Sant'Anna é um trabalho de serviço 
público e de responsabilidade cultural e consequentemente social.  

Um bem-haja àqueles que se dedicam a cultivar e valorizar a expressão artística numa 
era em que se tenta desvalorizar a relação do ser humano consigo mesmo. 

William Carlos Williams dizia “é difícil saber as notícias pela leitura de poesia, mas 
muitos homens morrem diariamente pela falta daquilo que se pode encontrar num 
poema”.  

Obrigada a todos, mais uma vez, um grande abraço e muitos beijos de saudades para a 
minha família aqui hoje presente, família que se encontra distante de mim mas que está 
todos os dias presente no meu pensamento e no meu coração! 

Sei que a minha mãe vai dizer umas palavras e em breve estaremos juntas! 

Um grande abraço e até breve!  

 

Sara F. Costa 


