
PRÉMIO LITERÁRIO UCCLA
NOVOS TALENTOS, NOVAS OBRAS EM LÍNGUA PORTUGUESAFoi apresentado, dia 7 de Julho, emLisboa, o Prémio Literário UCCLA “No-vos Talentos, Novas Obras em LínguaPortuguesa”, uma iniciativa conjuntada UCCLA e do Movimento 2014.VictorRamalho relembrou o trabalho quetem sido feito, desde há cerca de 5 anos,em prol da valorização da língua portu-guesa, nomeadamente com a realiza-ção dos Encontros de Escritores de Lín-gua Portuguesa em diversos locais (járealizados em Natal, Brasil, e Luanda,Angola), e com a presença de escritoresrepresentativos dos vários países,adiantando que “a criação deste pré-mio corresponde ao alargamento dabase de intervenção dos países de lín-gua oficial portuguesa” – que tem comoobjectivo premiar o mérito dos escrito-res de língua portuguesa.O regulamento do prémio, que podeser visionado no sítio da internethttp://www.uccla.pt, estipula que temcomo objectivo estimular a produçãode obras literárias, nos domínios daprosa de ficção (romance, novela e con-to) e da poesia, em língua portuguesa,por novos talentos escritores.São admitidas candidaturas de con-correntes que sejam pessoas singula-res, de qualquer nacionalidade, fluen-tes na língua portuguesa, com idadenão inferior a 16 anos. A participação na presente iniciativa

deverá ser feita até às 24:00h do dia31/01/2016, por meio de correio elec-trónico, para os endereçoscultura@UCCLA.pt e info@abelaeo-monstro.pt.Apenas poderão candidatar-se aopresente Prémio obras redigidas emlíngua portuguesa, que não hajam sidoeditadas e às quais não haja sido atri-buído anteriormente qualquer prémio.A Obra não foi objeto de qualquer pré-mio ou menção em qualquer outro con-curso ou iniciativa similar; O Autor vencedor do Prémio Lite-rário UCCLA - Novos Talentos, Novas

Obras em Língua Portuguesa seráconvidado a participar no Encontrode Escritores de Língua Portuguesa(EELP), promovido pela UCCLA, de-signadamente na edição realizadaimediatamente após a data de entre-ga do Prémio, com oferta de todas asdespesas relacionadas com a sua des-locação e alojamento durante o men-cionado evento.A Obra premiada será objecto deedição e publicação pelas entidadespromotoras.No Artigo 6º, o regulamento refereque o Júri será constituído por um má-

ximo de 9 elementos, incluindo autoresde língua portuguesa de países diferen-tes, reconhecidas personalidades domundo literário e cultural de línguaportuguesa, um representante da UC-CLA e um representante do Movimento2014. Para a presente edição, foramconvidados: José Luís Mendonça, An-gola; António Carlos Secchin, Brasil;
Germano de Almeida, Cabo Verde;
Isabel Pires de Lima, Portugal; José
Pires Laranjeira, Portugal; Inocência
Mata, São Tomé e Príncipe; e José Au-gusto Bernardes da Biblioteca Geral daUniversidade de Coimbra.

Dois poemas
de Lobitino Almeida Ngola

DESTEMPO

Mal vai o tempo
quando o tempo parado,
parece.

Três semanas de destempo,
é tempo demais;
onde o dia, o tempo, ver,
só pela janelapode ser.

Mal vai o tempo
quando o tempo esmorece.

Só o azul-celeste deslumbrante,
uma bela parede verdejante,
pardais e andorinhas,
se pode antever
e livros ler.

Vale um livro que lê ou relê,
a ondulante verdura que amuralham,
umas nuvens que passam.

Para o tempo,
não seja um total destempo!

ARQUITECTA E O ACORDO
ORTOGRÁFICO

Arquite(é)cta antes eu assinava;
Aquite(ê)ta hoje virei!

Louvado o Acordo assinado.

Antes, depois de 5 a 6 anos brigados,
obras planeei, gizei,
arvorei, erigi.
Agora qual concubinaadoptada,
onde muitos consumiram,
ou todos já provaram,
já não sei o que sou,
ou o que seja, donde emergi.

Louvado o Acordo que assinaram.

Lisboa, Maio/2015

A mesa de apresentação do prémio

Obra de Marcela Costa
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