
Prazo de candidaturas até 31 de Maio 
 

Estoril Sol convoca novos escritores portugueses 

  com renovação do Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís 
  
Com o objectivo de impulsionar a ficção portuguesa, a Estoril Sol relança, este ano, o 

concurso para o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís, não obstante a 

dramática conjuntura que a Europa enfrenta, resultantes da invasão russa da Ucrânia. O 

prazo de recepção das obras originais termina a 31 de Maio. 

 

Em homenagem à grande escritora, a Estoril Sol mantém, assim, esta relevante 

iniciativa cultural em busca de novos talentos. Trata-se de uma oportunidade irrecusável 

para todos os candidatos a escritores. O Júri é presidido por Guilherme D`Oliveira 

Martins. 

 

Com o intuito de facilitar o aparecimento de novos valores, o júri aboliu, desde 2016, a 

cláusula que impunha o limite dos 35 anos de idade para os concorrentes, o que 

permitiu agilizar o Regulamento do Prémio. A Estoril Sol extinguiu esta norma 

considerada restritiva, indo ao encontro do desejo manifestado por numerosos 

candidatos ao concurso, que estavam impossibilitados de nele participarem. Mantém-se, 

contudo, a obrigatoriedade do romance concorrente ser inédito, e de autor português, 

“sem qualquer obra publicada no género”.  

 

O romance vencedor do Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís, em 2021, foi 

“Terrinhas”, de Catarina Gomes. Na acta, o Júri salientou que este é “um romance que, 

a partir do ponto de vista de uma mulher tipicamente citadina, coloca em confronto o 

mundo rural e o mundo urbano. A memória dos pais, que quase religiosamente vão à 

terra para trazer batatas, as quais invadem a cozinha e o imaginário da narradora, 

fornece a visão irónica e, por vezes, mesmo hilariante, com que esta avalia a infância e 

enfrenta dores e dramas da idade adulta. A alegria e a comovente ternura na avaliação 

da vida e da morte, associadas a uma escrita fluida e elegante, dão a este romance, um 

indiscutível alcance literário, que importa valorizar e divulgar”. 

 

Com o valor pecuniário de 10 mil euros, a 15ª edição do Prémio Literário Revelação 

Agustina Bessa-Luís, nos termos do Regulamento, será publicado pela Editora Gradiva, 

que mantém uma parceria com a Estoril Sol, desde o início deste projecto. 
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