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III PRÉMIO LITERÁRIO AICL AÇORIANIDADE 
 
O júri do III Prémio Literário Açorianidade 2015, conto infantojuvenil, em honra da 
escritora Susana Teles Margarido, decidiu não atribuir qualquer Prémio. 
Dos 17 trabalhos apresentados a concurso, 8 foram excluídos por não 
preencherem os requisitos no que diz respeito á divulgação da Açorianidade, e 
por não respeitarem as normas do anonimato. Os restantes trabalhos aprovados 
a concurso não satisfaziam os critérios de apreciação constantes do 
Regulamento. 
Os concorrentes poderão levantar os seus originais até 60 (sessenta) dias após a 
divulgação do resultado final, ou seja até finais de novembro 2015, data a partir 
da qual a AICL não se responsabiliza pela devolução dos mesmos. 
O Júri propõe – POR UNANIMIDADE – que o IV Prémio Literário AICL 
Açorianidade contemple o texto dramático e homenageie o dramaturgo Norberto 
Ávila. 
 
Assinado: o Júri 
Susana Teles Margarido (Presidente) 
Lucília Roxo 
Helena Chrystello 
***** 

Nota da direção da AICL 
 

A Direção da AICL anunciou, entre outras conclusões do 24º colóquio da 

lusofonia realizado em Santa Cruz da Graciosa de 24 a 27 de setembro de 

2015, AS SUAS DECISÕES DE: 

 
8. Reformular de imediato o Prémio AICL Açorianidades para contemplar a 

reimpressão do autor homenageado nesse ano, em vez de buscar novos autores, 

depois os objetivos do Prémio terem falhado nestas suas primeiras edições  

9. Aceitar a proposta do júri do Prémio AICL para que Norberto Ávila seja o autor a 

homenagear em 2016  

 
Antecipadamente grato pela atenção dispensada, subscrevo-me att 
 

J. CHRYS CHRYSTELLO (Dr., MA, BSc), 15/9/2015 
Presidente da Direção AICL, [Colóquios da Lusofonia] 
E-mail lusofonias@lusofonias.net  
Blogue http://lusofonias.net/aiclblog    
Portal www.lusofonias.net     
Facebook https://www.facebook.com/groups/AICL.Coloquios.Lusofonia/  
XXIV Graciosa (24 setembro a 27 de setembro 2015) http://lusofonia2009.com.sapo.pt  
XXV Montalegre ( 22-26 abril 2016) http://lusofonias.com.sapo.pt/  
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