António Mota nasceu no concelho de Baião, em 1957.
Em 1979 publicou o seu primeiro livro, intitulado A Aldeia das Flores, e não mais parou de
escrever. É um dos autores mais lidos e premiados da literatura infantojuvenil portuguesa,
tendo cerca de noventa títulos publicados, e a sua vasta obra foi, em grande parte,
selecionada pelo Plano Nacional de Leitura. Recebeu vários prémios, dos quais se destacam o

Prémio da Associação Portuguesa de Escritores (1983), o Prémio Gulbenkian de Literatura
para Crianças e Jovens (1990), o Prémio António Botto (1996) e o Grande Prémio Gulbenkian
de Literatura para Crianças e Jovens, categoria «Livro Ilustrado» (2004). Em 2008, foi
agraciado pela Presidência da República com a Ordem da Instrução Pública.
Em 2014 foi nomeado para o prémio ALMA por ser «um dos mais prolíficos escritores
portugueses para a infância e juventude» e por a sua obra ter «a singular qualidade de ser ao
mesmo tempo intemporal e universal». A nomeação repetiu-se na edição de 2015 deste que é
um dos mais importantes prémios internacionais na área da literatura infantojuvenil. No Meio
do Nada é o seu primeiro livro para adultos, publicado quando se comemoraram os 40 anos
de uma carreira literária a semear histórias que alimentaram a imaginação de milhares de
leitores.
https://www.wook.pt/autor/antonio-mota/4069

SÍTIOS NA INTERNET
Blogue Letra Pequena – Projeto Livros para Escutar: Livro Histórias às Cores, com narração por
António Mota
https://bit.ly/3cPMZ6R
https://bit.ly/2Q6b9Qy
Canal Filboxaudiovisuais - Ler Mais, Ler Melhor - Livros da vida de António Mota
https://bit.ly/2Q8myzt
Canal You Tube de António Mota
https://bit.ly/39IsHtP

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas - Base de Dados de Autores Portugueses
https://bit.ly/2W3wXAj
https://bit.ly/2IElO0R
Netescrit@ - Biografia
https://bit.ly/338j7hH
Portal da Literatura
https://bit.ly/2TYVK5Q
RTP – Programa A Força das Coisas, de 23 de março de 2019 – Convidado António Mota
https://bit.ly/2ID8XvR
URL para acesso direto à bibliografia no catálogo
https://bit.ly/3cAtqP1

