
PRÉMIOS/CONCURSOS/BOLSAS 
 
 
Eixo Atlântico    
   Outubro      romance    18.000 + publicação   
 
 
Prémio Manuel Teixeira Gomes     
   Novembro      conto/novela   publicação + 2/3 do lucro 40/80 páginas 
 
 
Correntes d’Escritas      obras editadas   
   Setembro (resultados em Fevereiro)   novela / romance (anos pares)  10.000€  
         poesia (anos ímpares)   10.000€ 
 
Nisimasa      
   Julho      argumento para curta   realização da curta 
 
 
Fnac novos talentos    
   Outubro      argumento para curta   realização da curta  curta entre 7_10 mins 
   28 Fevereiro 2005     romance    publicação   >150 páginas 
 
Universia        bolsa no estrangeiro para escrita criativa 
  
 
 
Ficções      
   semestral+edições especiais    conto    ‘150€ + publicação’ / ‘publicação na net’ 
 
 
PEN Clube Português    obras editadas 
   Outubro      romance    50.000€ 
         romance - primeira obra  25.000€ 

poesia    50.000€ 
         ensaio    50.000€ 
        
Prémio Pessoa    
   Dezembro      premeia personalidades  44.000€ 
 
 
Jovens Criadores     até aos 30 anos 
   31 Janeiro 2005 (resultados a 7 Maio)   conto / poesia   publicação em colectânea 10<páginas<30 
   31 Janeiro 2005 (resultados a 7 Maio)   banda desenhada   apresentação em mostra até 2 projectos / 6 pranchas<A1 
 
Grande Prémio de Romance e Novela (APE)     obras editadas 
   ?      romance/novela   15.000€ 
         
 
Prémio Revelação de Ficção (APE)   obras inéditas 
   não atribuído desde 1996    novela / romance   publicação   



        
 
Prémio Revelação de Poesia (APE)   obras inéditas 
   não atribuído desde 1999    poesia    publicação 
 
 
Prémio Camões       
   ?      premeia autores lusófonos  100.000€  
 
 
Prémio D. Diniz     obras editadas no ano anterior ao do prémio (autores ibéricos) 
   ?      poesia / ensaio / ficção / tradução  7.500€ 
 
 
Prémio Cesário Verde     
         poesia (livros publicados em 2003/2004) 10.000€ 

31 Janeiro 2005 (resultados a 20 de Abril)   poesia (obras inéditas)  publicação   >20 páginas A4 
 
Prémio Literário José Saramago   até aos 35 anos  / obras editadas (autores lusófonos) 
   bienal / 30 Abril 2005 (resultados em Outubro 2005)  novela / romance   25.000€ + publicação 
 
 
Prémio LER / Millennium BCP    obras inéditas (autores lusófonos) 
   bienal / 30 Setembro 2005 (resultados em Maio 2006)  novela / romance   50.000€ + publicação  >200 páginas A4 
 
 
Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca     
   Julho (resultados em Setembro)    conto    publicação 
 
 
Prémio Literário Manuel Maria Barbosa du Bocage  obras inéditas (autores lusófonos)   
   Julho (resultados 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 Santareno/Novos Dramaturgos   até aos 35 anos / obras inéditas (autores lusófonos)   
   31 de Janeiro 2005 (resultados a 22 Maio)   drama teatral   2.500€ + publicação  
          

 
Prémio Vergílio Ferreira (regulamento de 2003) (2004) obras inéditas (autores lusófonos)   
   fim de Outubro     romance (2003)   5.000€ + publicação (10%lucros) 
   fim de Outubro     ensaio literário (sobre Vergílio Ferreira) 5.000€ 
 
 
Desafio: criar!     obras inéditas (autores lusófonos)   
   31 de Março 2005 (resultado em Maio)   conto    publicação   <3500 palavras 
 
 
Montijo Jovem     entre os 15 e os 25 anos / obras inéditas (autores lusófonos)  
   31 de Março 2005     ficção narrativa   1.250€ + publicação   >50 páginas 
   31 de Março 2005      poesia    1.250€ + publicação   >25 páginas 
 



Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís  até aos 35 anos / obras inéditas (autores portugueses) 
   30 de Abril      romance    25.000€ + publicação (Gradiva) 
         
 
 
        
 
 
 
 
        
 

  

 


