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PRÉMIO LITERÁRIO DE NARRATIVA 

Uma das missões da Boutique da Cultura é a promoção da cultura e da cidadania ativas.  

Em 2018, fruto de um projeto apresentado pela Boutique da Cultura em parceria com a Crescer a Cores e a Azimute 

Radical ao programa BIP-ZIP da Câmara Municipal de Lisboa, nascerá na zona norte da cidade de Lisboa uma Livraria 

Solidária. 

Para assinalar este acontecimento, a Boutique da Cultura lança o 1º Prémio Literário de Narrativa - uma proposta 

destinada sobretudo a novos escritores, desafiando-os a apresentarem uma obra escrita e apostando, assim, na 

promoção e no desenvolvimento do gosto pela leitura e pela escrita em língua portuguesa. 

Esta iniciativa conta ainda com a colaboração do programa de Serviço de Voluntariado Europeu (Erasmus+). 

 

REGULAMENTO 

Artigo 1º (Objeto) 

1. Este regulamento define as normas que regem a 1ª edição do CONCURSO LITERÁRIO DE NARRATIVA da 

Boutique da Cultura. 

2. O Prémio será revelado, em ato público, no dia 7 de junho de 2018, no mês das Festas da Cidade de Lisboa, 

e destina-se a galardoar quatro histórias inéditas. 

Artigo 2º (Concurso) 

1. O concurso para atribuição do PRÉMIO LITERÁRIO DE NARRATIVA é publicitado na página da internet da 

Boutique da Cultura. 

2. São admitidas exclusivamente obras originais e inéditas escritas em língua portuguesa, de tema livre, 

relacionadas com um bairro ou bairros de Lisboa, e que nunca tenham sido premiadas em outros concursos 

literários. 

3. Podem participar pessoas maiores de idade e residentes em Portugal. 

4. Da obra inédita a concurso, deve o autor entregar cinco exemplares, sujeitos às seguintes regras: 

a) Texto impresso em formato A4, paginado e escrito a espaço 1,5, letra tipo Times New Roman, 

tamanho 12, com um mínimo de três e um máximo de doze páginas. 

b) Páginas devidamente agrupadas e agrafadas ou presas por qualquer outro sistema. 

c) Capa com o título da obra e o pseudónimo do seu autor. 

5. Cada concorrente só poderá apresentar um trabalho. 

6. A participação implica a aceitação das normas do concurso. 
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Artigo 3º (Natureza do prémio) 

1. O Prémio consiste na edição da obra e na doação de 10% de exemplares da 1ª edição a cada autor, não 

havendo lugar ao pagamento de direitos de autor correspondentes às edições que são da responsabilidade 

da entidade proponente. 

2. No mínimo, será publicada uma edição com 500 exemplares. 

Artigo 4º (Júri do concurso) 

1. O júri, presidido por um elemento da Boutique da Cultura, é composto por cinco personalidades ligadas ao 

mundo da escrita. 

2. As deliberações do Júri são tomadas por maioria e da decisão final não haverá recurso. 

3. Não podem integrar o Júri quaisquer intervenientes, diretos ou indiretos, nas obras a concurso. 

Artigo 5º (Candidatura e prazo de entrega) 

1. A data limite para entrega dos originais é o dia 30 de março de 2018. 

2. As obras a concurso devem ser enviadas por correio registado e com aviso de receção, ou entregues em 

mão na Livraria Solidária, em envelope fechado, com o seguinte endereço: 

“Prémio Literário de Narrativa” 

Boutique da Cultura 

Av. Colégio Militar s/n , 1500-187 Lisboa 

3. Do envelope deve ainda constar um outro envelope fechado, identificado por um pseudónimo, e do qual 

constará, no interior, a identificação do autor, o telefone, a morada e o endereço de correio eletrónico. 

Artigo 6º (Apuramento e classificação) 

1. Os exemplares não premiados podem ser levantados até 31 de julho de 2018 na Livraria Solidária. 

2. Os exemplares que não tenham sido reclamados até essa data serão destruídos. 

Artigo 7º (Informações) 

1. Os pedidos de informação devem ser dirigidos a: 

Boutique da Cultura - livraria@boutiquedacultura.pt - 926 830 272 

2. A organização entrará sempre em contato com os concorrentes e premiados através de correio eletrónico. 

Artigo 8º (Casos omissos) 

Os casos omissos e as dúvidas de interpretação são resolvidos pelo Júri, de cuja decisão não há recurso. 

 

 

Lisboa, 22 de dezembro de 2017 
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