A SABSEG E FENPROF ATRIBUEM PRÉMIO LITERÁRIO “URBANO TAVARES RODRIGUES” A
LUÍSA COSTA GOMES
O livro " Florinhas de Soror Nada " de Luísa Costa Gomes foi galardoado com o Prémio de Novela
e Romance Urbano Tavares Rodrigues atribuído pela FENPROF e pela SABSEG. A entrega do
prémio com o valor monetário de 7.500 euros realizou-se neste sábado, dia 14 de dezembro
pelas 15h00, no Espaço António Borges Coelho, em Lisboa.
A distinção, com o apoio da SABSEG, é atribuída anualmente a obras de professores no ativo ou
aposentados, de qualquer grau de educação e de ensino, público ou privado, e também de
docentes deslocados em outros serviços ou funções. Alterna entre Prémio Literário Urbano
Tavares Rodrigues, para romance, e Prémio Literário António Gedeão, para poesia, com o
objetivo de galardoar uma obra em português e de autor português, que tenha sido publicada
integralmente e em primeira edição no ano anterior.
Para Carlos Martins, diretor-geral sul da SABSEG “é importante destacar o papel que a SABSEG
tem tido no apoio à cultura nacional. A nossa associação a este prémio, desde 2012, é uma forma
de prestarmos o nosso tributo e reconhecimento pelo papel que os professores desempenham na
sua atividade na Escola, na transmissão de conhecimento, mas também na sociedade, destacando
neste caso a sua intervenção através da escrita.”. A parceria entre a SABSEG e a FENPROF
remonta há vários anos e não se limita à disponibilização das melhores soluções de proteção,
nomeadamente no complemento ao serviço público de Saúde.
O Júri da edição de 2019 (quinta edição do prémio Urbano Tavares Rodrigues – ficção), composto
por Paulo Sucena (Presidente), José Manuel Mendes e Paula Mendes Coelho, reuniu no dia 3 de
outubro e decidiu, por unanimidade, distinguir o livro Florinhas de Soror Nada (D. Quixote 2018),
da autoria de Luísa Costa Gomes, com o Prémio de Novela e Romance Urbano Tavares Rodrigues
2019.
O Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues, instituído pela Federação Nacional dos
Professores – FENPROF, e patrocinado pela SABSEG – Corretor de Seguros, destina-se a galardoar
uma obra de novela e romance em português e de autor português, publicada integralmente e em
1ª edição no ano de 2018. Em 2017, o Prémio Urbano Tavares Rodrigues tinha sido ganho por
Isabela Figueiredo, com o romance A Gorda, em 2015, por Lídia Jorge, com Os Memoráveis, e, em
2013, por Ana Cristina Silva, com O Rei do Monte Brasil.

SOBRE A SABSEG
A SABSEG – Corretor de Seguros é uma empresa de seguros 100% portuguesa e totalmente
independente. Com presença multinacional, está especializada no aconselhamento e gestão do
risco de pessoas e bens, através da mediação e corretagem de seguros, desenvolvendo todos os
processos de gestão necessários para uma efetiva proteção financeira de mais de 170 mil clientes
particulares e empresariais.
Fundada em 1999, a empresa marca hoje presença em cinco países, três continentes e é hoje líder
do mercado de corretagem. Com mais de 1700 agentes e 300 colaboradores, a SABSEG possui 31
escritórios e está presente em cinco países e três continentes.
A empresa é um operador de referência junto de todo o mercado segurador, sendo líder na
colocação e gestão de seguros junto dos principais grupos seguradores (nacionais e
internacionais) a operar em Portugal.
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