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REGIÃO AUTóNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA
DIREçÃO REGIONAL DA CULTURA

EDITAL
Abertura de Concurso Prémio John Dos Passos
Nos termos da Resolução do Conselho de Governo n.o 13912019, de 14 de março, publicada no
JORAM, I Série, n.o 44,2.o Suplemento de 19 de março, retificada pela Declaração de Retificação
n.o 612019, de 20 de março, publicada no JORAM,I Série, n.o 45,2.o Suplemento, de 20 de março,
foi instituído o Prémio John Dos Passos e aprovado o respetivo Regulamento. Promovido pela
Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC), através da Direção Regional da Cultura (DRC),
este prémio, na sua 5u Edição, pretende homenagear a memória do escritor homónimo e as suas
ancestrais ligações à Madeira, e bem assim valorizar a BibliotecaDra. Carmo da Cunha Santos,
incentivando a produção literária e a investigação histórico-literária.
O galardão John Dos Passos premeia bienalmente, e de forma alternada, conforme Edital
da DRC aquando da abertura de concurso, uma obra publicada em território nacional, e em língua
portuguesa, com Registo ISBN, nas seguintes modalidades:

ModalidadeLiterfuia- Prosa de Ficção (romance ou antologia de contos);
Modalidade Ensaio - Ensaio Histórico ou Literário.
Apenas serão consideradas obras de autoria única, não sendo consideradas obras em
coautoria, e apenas uma obra por autor.
O Prémio John Dos Passos, no valor de € 7.500,00 (sete mil e quiúentos euros), premeia
obras publicadas no biénio anterior ao ano a que respeita.
Nesta 5" Edição, o Prémio será na Modalidade Literária

antologia de contos).

- Prosa de Ficção (romance

ou

As obras a concurso deverão ser enviadas por corïeio registado, com aviso de receção, e
em número de 4 (quatro) exemplares, no prazo estabelecido por este Edital íentre 11 de marco e 9
de abril de 2021), acompanhadas de carta proposta, para o endereço: Prémio John Dos Passos,
Rua dos Ferreiros, n.o 165, 9004-520 Funchal. A data limite para receção de obras será
considerada tendo em conta, se necessário, a data do carimbo dos CTT.
Regulamento disponível na página web do Centro Cultural John Dos Passos:

htçs ://cultura.madeira. gov.ptlcentro-cultural-j ohn-dos-passos
Funchal, 4 de março de202l
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