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Concurso para atribuição de bolsas de criação literária — 2020

1 — Torna-se público que vai estar aberto, de 31 de julho a 2 de setembro de 2020, o Concurso
para atribuição de Bolsas de Criação Literária, edição de 2020.
2 — Os destinatários das bolsas são pessoas singulares, de nacionalidade portuguesa e que
escrevam em português, podendo concorrer nas modalidades de poesia, ficção narrativa, dramaturgia, banda desenhada e obras para a infância e juventude.
3 — Em 2020, o número máximo de bolsas a atribuir é de 6 anuais e 12 semestrais, com
montantes no valor de € 15.000,00 e € 7.500,00, respetivamente, no total de €180.000,00.
4 — A avaliação e seleção das candidaturas admitidas cabe a um júri constituído por Álvaro
Magalhães, Ana Luísa Amaral, Eduardo Pitta, Francisco Frazão, João Miguel Lameiras, José Manuel Mendes.
5 — As candidaturas são apresentadas em requerimento próprio, que ficará disponível na
página eletrónica da DGLAB durante o período de candidaturas, e podem ser entregues pelos
seguintes meios:
a) Pessoalmente, na Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Direção de Serviços do Livro, sita no edifício da Torre do Tombo, Alameda da Universidade, 1649-010 Lisboa, das
9:00 às 12:30 e das 14:00 às 16:30;
b) Remetidas por correio registado, com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo
fixado para o endereço referido na alínea a).
6 — O Regulamento do concurso e o requerimento das candidaturas encontram-se disponíveis
em: http://livro.dglab.gov.pt
Contactos: E-mail — bolsas@dglab.gov.pt — Tel. 210037421/28/29
23 de julho de 2020. — O Diretor-Geral, Silvestre de Almeida Lacerda.
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