Centro de Língua Portuguesa de Barcelona
Concurso de Escrita Criativa de Português na Catalunha
1.ª Edição – 2022
Centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís

Regulamento
O Concurso de Escrita Criativa de Português na Catalunha (doravante Concurso),
instituído em março de 2022, é uma iniciativa conjunta do Instituto Camões, do Centro
de Língua Portuguesa em Barcelona, do Consulado Geral de Portugal e da Universidade
Autónoma de Barcelona. O seu objetivo é promover a Língua Portuguesa e partilhar o
universo literário em português.

1. Poderão concorrer alunos e ex-alunos do Centro de Língua Portuguesa do

Instituto Camões em Barcelona; alunos de português na Catalunha,
independentemente da sua nacionalidade; bem como qualquer pessoa, residente
nesta Comunidade Autónoma, com conhecimentos da língua portuguesa.
2. Esta primeira edição do Concurso tem como tema inspirador a figura e a obra

literária da escritora Agustina Bessa-Luís e, como tal, os trabalhos deverão
refletir a referida temática.
3. Os textos deverão estar escritos em língua portuguesa, podendo o/a autor/a

escolher o género literário (narrativo, lírico ou dramático; ficcional ou não
ficcional).
4. Só se poderá apresentar um trabalho por autor/a.
5. Os trabalhos a concurso deverão ser inéditos. Os textos poderão variar entre 1

(uma) e 3 (três) páginas, em formato A4, letra Times New Roman, corpo 12 e
1,5 de espaçamento.
6. O prazo de apresentação dos trabalhos decorre entre o dia 22 de março de 2022 e

9 de setembro de 2022.

7. O valor do prémio é de 300 €.
8. O júri será composto pelas professoras dos cursos extracurriculares do Centro de

Língua Portuguesa / Camões I.P. em Barcelona. Ficará ao critério do júri a
anulação do prémio, caso a qualidade dos trabalhos apresentados for
insuficiente.
9. O/a vencedor/a será anunciado/a na cerimónia de entrega do Prémio de

Tradução Giovanni Pontiero (data a anunciar).
10. Os trabalhos deverão ser enviados por email e em formato pdf., para:

i.camoes.fti@uab.cat, com o título Concurso literário de Português na
Catalunha, juntamente com a declaração de atestado de originalidade (anexo 1)
e a declaração da cedência dos direitos da obra (anexo 2).
11. Qualquer questão não especificada no regulamento será decidida pelo júri.
12. A participação no prémio supõe a plena aceitação do presente regulamento.

