SABSEG e FENPROF entregam Prémio Literário ‘’Urbano
Tavares Rodrigues’’ 2017

Romance "A Gorda", da autoria de Isabela Figueiredo, vence por unanimidade.
A SABSEG e a FENPROF entregaram a Isabela Figueiredo, autora do romance, A Gorda, o
Prémio de Novela e Romance Urbano Tavares Rodrigues 2017. A cerimónia decorreu hoje,
dia 14 de dezembro, na sede da FENPROF, na Rua Fialho de Almeida, nº 3, em Lisboa.
A iniciativa, anunciada publicamente em outubro, por ocasião das celebrações do Dia
Mundial dos Professores, tem como premissa que as obras candidatas sejam da exclusiva
autoria de professores. A obra vencedora recebe, além do galardão, o valor de 7.500 euros.
A SABSEG e a FENPROF promovem também o Prémio António Gedeão, que galardoa a
poesia e que alterna com o Prémio de Novela e Romance Urbano Tavares Rodrigues, que
é de periodicidade bianual. Em 2016, foi galardoado Nuno Júdice, autor da obra, A
Convergência Dos Ventos, publicada em 2015.
No âmbito da cerimónia, Carlos Martins, diretor geral de Negócios do Sul da SABSEG
Seguros, referiu que “a parceria com FENPROF, nomeadamente com os sindicatos que a
constituem, já tem mais de 25 anos e o nosso apoio a esta iniciativa é também uma forma
de prestarmos o nosso tributo e o nosso reconhecimento pelo papel que o professor
desempenha na sua atividade na Escola, na transmissão dos saberes, mas também nas
comunidades em que está inserido e na sociedade em geral – neste caso concreto – através
da escrita”.
Vencedores das anteriores edições:
Prémio António Gedeão (Poesia)
- “Vozes”, de Ana Luísa Amaral (em 2012),
- “Pequeno Tratado das Figuras”, de Manuel Gusmão (em 2014),
- “A convergência dos ventos”, de Nuno Júdice (em 2016).
Prémio Urbano Tavares Rodrigues (Romance)
- “O Rei do Monte Brasil”, de Ana Cristina Silva (em 2013),
- “Os Memoráveis”, de Lídia Jorge (em 2015).

