
 
 

Mensagem do Ministro da Cultura à Entrega do Prémio Literário da 

UCCLA: Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa 

Lisboa, 13 de junho de 2016 

 

O Ministério da Cultura não conseguindo estar pessoalmente presente, não 

quer deixar de enviar as suas maiores felicitações à UCCLA e seus parceiros 

(a editora A Bela e o Monstro e o Movimento 2014 – criado para homenagear 

os 800 anos da Língua Portuguesa, e ao apoio da CML), pelo sucesso obtido 

na primeira edição do “Prémio Literário UCCLA – Novos Talentos, Novas 

Obras em Língua Portuguesa”.   

A UCCLA está assim de parabéns por ter lançado este Prémio literário e 

pela capacidade de organização demonstrada, ao ter conseguido dar 

cumprimento ao objetivo proposto de revelar e promover novos escritores. Este 

Prémio UCCLA, tem o mérito de ter tido uma das maiores afluências em 

concursos literários no mundo da CPLP (722 autores candidataram 865 

obras literárias em Português, enviadas de todos os países lusófonos e mesmo 

de outros países como de Espanha, Itália e Canadá). 

Gostaríamos de destacar  a qualidade da participação feminina (próximo 

de 300) e o diálogo de gerações com a capacidade de atração de escritores 

quer muito jovens, quer séniores (pois 44 candidatos têm entre 16 e 20 anos e 

72 escritores com idades entre 60 e 90 anos) 

Uma palavra de reconhecimento ao bom trabalho do júri internacional 

do “Prémio Literário UCCLA – Novos Talentos, Novas Obras em Língua 

Portuguesa”. 

Por fim felicitar os autores das obras premiadas: em primeiro lugar à obra 

vencedora - “Era uma vez um Homem”, de João Nuno Azambuja, Portugal; 

Seguidamente às duas Menções Honrosas, uma em Prosa e outra em Poesia 

(respetivamente Ausência , da autoria de Ana Beatriz Leal Saraiva, e a 

Memórias Fósseis, da autoria de Wesley d’Almeida, ambas do Brasil) 
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