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legenda:
(com realização suspensa)

Concurso Literário “O Meu 1º Best Seller” autores inéditos
(resultado em julho) romance publicação

Concurso Lusófono da Trofa – Prémio Matilde Rosa Araújo autores inéditos em literatura infantil
março conto (literatura infantil) 5.000€* *1.000€ a cada país que não seja contemplado com o prémio

Eixo Atlântico autores inéditos
outubro romance 18.000€ + publicação

Fnac novos talentos obras inéditas
agosto (resultado em novembro) romance / conto publicação  (Teorema) 150<páginas<200 A4, 1800 caracteres p/ página / duplo espaço

Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco obras editadas no ano anterior (autores portugueses ou dos PALOP)
30 de março (resultado em junho) conto 7.500€ 5 exemplares

Grande Prémio de Literatura (DST) obras editadas no biénio anterior (autores nascidos ou residentes em Portugal)
abril (anos pares) romance 15.000€
abril (anos ímpares) poesia 15.000€

Grande Prémio de Romance e Novela (APE) obras editadas no ano anterior
27 de fevereiro romance/novela 15.000€
16 de março poesia 5.000€
20 de abril crónica 5.000€

Grande Prémio Sophia de Mello Breyner Andresen (autores de países lusófonos)
junho (resultado em setembro) poesia (coletânea) 10.000€

http://www.apel.pt/pageview.aspx?pageid=490&langid=1
http://www.triplov.com/APE/2009/conto.htm
http://cultura.fnac.pt/novostalentos/literatura/2009/convocatoria-novo-talento-fnac-literatura-2009
http://www.publico.pt/docs/regulamentos/Premioeixoatlantico.pdf
http://www.mun-trofa.pt/Site/FrontOffice/default.aspx?module=Headlines/HeadlinesDetail&ID=59
http://www.continente.pt/bannerlink.aspx?bannertype=link_inside&bannerurl=http://www.continente.pt/images/paginas_externas/pageview_vencedor_bestseller08.htm&bannername=bestseller&height=419


Internationales Künstlerhaus Villa Concordia Bamberg (autores portugueses com obra publicada na Alemanha)
agosto (início em abril) Ensaio Estadia de 12 meses* *em residência internacional c/ bolsa mensal de 1500 euros 

Poesia
Ficção

Jovens Criadores até aos 30 anos
31 janeiro 2005 (resultado em 7 maio) conto / poesia publicação em colectânea 10<páginas<30
31 janeiro 2005 (resultado em 7 maio) banda desenhada apresentação em mostra até 2 projectos / 6 pranchas<A1

Montijo Jovem entre os 15 e os 25 anos / obras inéditas (autores de países lusófonos)
junho (resultado em novembro) ficção narrativa 1.250€ + publicação >50 páginas A4 / Times New Roman 12 / espaço duplo / 3 exemplares
junho (resultado em novembro) poesia 1.250€ + publicação >25 páginas A4 / Times New Roman 12 / espaço duplo / 3 exemplares

Nisimasa 
julho argumento para curta realização da curta

Prémio Branquinho da Fonseca Expresso/Gulbenkian  obras inéditas
(resultado em dezembro) literatura infantil 5.000€ + publicação

literatura juvenil 5.000€ + publicação

Prémio Camões (autores de países lusófonos)
(resultado entre maio e julho) 100.000€

Prémio Cesário Verde obras editadas
31 janeiro 2005 (resultado a 20 de abril) poesia 10.000€

poesia (obras inéditas) publicação >20 páginas A4

Prémio D. Diniz obras editadas no ano anterior (autores ibéricos)
(resultado em setembro) poesia / ensaio / ficção / tradução 7.500€

Prémio "Douro Ensaio" obras editadas
(anos ímpares - resultado a 14 dezembro) ensaio (literatura duriense) 5.000€* *pode incluir 2 menções honrosas

Prémio de Literatura Casa da   América Latina / Banif  obras de autores latino-americanos (castelhanófonos, escritas nos 2 anos anteriores)
(resultado em setembro) tradução 7.500€

Prémio de   Poesía Alonso de Ercilla  (autores de países lusófonos / castelhanófonos)
fevereiro (resultado em maio) poesia 1.500€ + publicação 600>versos>900 / A4 / de um só lado / espaço duplo / sob pseudónimo

Prémio de Poesia Espiral maior obras inéditas (autores de países lusófonos / inclui Galiza)
(resultado em julho) poesia 15.000€ + publicação

Prémio Internacional OFF FLIP de Literatura (autores de países lusófonos)
(resultado em junho) conto 2.000€ * inscrição (19€) * (bolsa criaç. literária) c/ estad. em P.de Galinh. + pub. em coletânea

http://www.premio-offflip.net/
http://www.literastur.es/
http://www.c-americalatina.pt/scid/calweb/default.asp
http://www.culturanorte.pt/
http://www.casademateus.com/html/actividades/actividades_literarias/premios/pdd.html
http://www.apel.pt/default.asp?s=12172&ctd=1318
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Cam%C3%B5es
http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=25&artId=155
http://nisimasa.imingo.net/
http://www.mun-montijo.pt/NR/rdonlyres/D16982D6-CE42-40A5-B8FD-652A4D86E64E/27874/regulamentopoesiaefic%C3%A7%C3%A3onarrativa2009.pdf
http://www.artesideias.com/
http://www.villa-concordia.de/index.html


(resultado em junho) poesia 2.000€ * inscrição (19€) * (bolsa criaç. literária) c/ estad. em P.de Galinh. + pub. em coletânea

Prémio Literário "Alves Redol" autores inéditos
fevereiro (resultado em outubro) romance / conto 5.000€ / 2.500€ A4 / de um só lado / espaço duplo / sob pseudónimo / 3 exemplares

Prémio Literário Carlos de Oliveir  a  autores inéditos (autores de países lusófonos)
15 de abril conto / romance 5.000€ + publicação páginas>120 A4 / espaço 1,5 / Times New Roman 12 / sob pseudónimo

Prémio Literário Casino Da Póvoa obras editadas no biénio anterior em Portugal (autores de línguas hispânicas)
setembro (resultado em fevereiro) novela / romance (anos pares) 20.000€

poesia (anos ímpares) 20.000€

Prémio Literário Da Lusofonia (CM Bragança) autores inéditos (autores de países lusófonos)
junho conto / narrativa curta 1.500€ + potencial publicação sob pseudónimo / 3 exemplares + cd

Prémio Literário José Saramago até aos 35 anos  / obras editadas (autores lusófonos)
bienal / 30 abril 2005 (resultado em 10/2005) novela / romance 25.000€ + publicação

Prémio Literário Manuel Maria Barbosa du Bocage autores inéditos (autores de países lusófonos)
julho (resultado em setembro) poesia 1.500€ + publicação 20>páginas>30 A4

ensaio (sobre Bocage) 1.500€ + publicação 15>páginas>30 A4
poesia / ensaio (menores de 20 anos) 1.000€ + publicação 5>páginas>10 A4

Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís até aos 35 anos / autores inéditos
31 de abril (resultado em outubro) romance 25.000€ + publicação (Gradiva)

Prémios Literários do P.E.N. Clube Português                              obras editadas em Portugal (autores portugueses)
resultado em 31 de outubro poesia 5.000€

ensaio 5.000€
ficção 5.000€
primeira obra 2.500€

Prémio Manuel Teixeira Gomes 
novembro conto/novela publicação + 2/3 do lucro 40/80 páginas

Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca
julho (resultado em setembro) conto publicação

Prémio Nacional de Poesia Sebastião da GDezembroama autores inéditos (autores de países lusófonos)
fevereiro (resultado em maio) poesia 2.500€ 30>páginas>40 A4 / espaço duplo / Times New Roman 12 / sob pseudónimo

Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura obras editadas nos dois anos anteriores
junho (resultado em agosto) romance

http://www.upf.br/jornada/FolderPremioZafariBourbon2009.pdf
http://pnpsebastiaodagama.blogspot.com/
http://www.cm-santiago-do-cacem.pt/sq26.htm
http://www.edi-colibri.pt/CcmPortimao6.html
http://penclube.no.sapo.pt/pen_portugues/premios/regulamento.htm
http://www.casino-estoril.pt/ItemTemplate.aspx?areaId=1318
http://www.apel.pt/default.asp?s=12172&ctd=100
http://www.instituto-camoes.pt/escritores/saramago/saramagoprem.htm
http://www.lusofonias.net/lusofonia%202009/premioliterario2009.pdf
http://www.cm-pvarzim.pt/
http://www.cm-cantanhede.pt/dataimages/p_19740RegulamentoPremioLiterario2.pdf
http://www2.cm-vfxira.pt/files/3/documentos/20080926121239420144.pdf


Prémio Pessoa personalidades
dezembro 44.000€

Prémio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa obras editadas no Brasil (autores de países lusófonos)
35.000€

Prémio Santareno/Novos Dramaturgos até aos 35 anos / autores inéditos (autores de países lusófonos)
31 de janeiro 2005 (resultados a 22 maio) drama teatral 2.500€ + publicação

Prêmio São Paulo de Literatura     obras editadas no Brasil no ano anterior (autores de países lusófonos)
30 de março (finalistas em 31 de maio) (resultado em agosto) romance 76.710€ 10 exemplares

romance (estreia) 76.710€

Prémio Vergílio Ferreira (autores de países lusófonos)
(resultado em maio) romance, ensaio literário 5.000€

Prémio da União Europeia para a Literatura (autores portugueses)
(resultado em julho 2009) (PT repete talvez em 2012) ficção 5.000€ + apoio para tradução

Universia      
bolsa no estrangeiro (escrita criativa)

http://bolsas.universia.net/pt/index.jsp
http://ec.europa.eu/portugal/comissao/destaques/20090717_premio_ue_literatura_pt.htm
http://www.cm-gouveia.pt/bmvf/premio/REG2003.PDF
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.f1bd859ccd1f77cbc6e76510ca60c1a0/?vgnextoid=139cda2505a6f110VgnVCM1000004c03c80aRCRD&vgnextchannel=bbdc4a3c667bb110VgnVCM100000ac061c0aRCRD
http://www.spautores.pt/page.aspx?idCat=20&idMasterCat=1&contentID=190&idLayout=9&idLang=1
http://www.premioportugaltelecom.com.br/2009/
http://www.premiopessoa.pt/

