Prêmio Literário Luiz Carlos Abritta

Concurso Literário da Academia Municipalista de Letras de Minas
Gerais, Edital 2022
Acham-se abertas as inscrições para o Prêmio Literário Luiz Carlos Abritta, de
prosa e poesia.
1. Prazo: de 12 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022, valendo a data de
postagem do carimbo dos Correios e e-mail.
2. Tema: o tema é livre para as categorias. Os trabalhos deverão ser inéditos.
3. Os candidatos poderão concorrer apenas com um trabalho em cada
categoria em língua portuguesa.
4. Os contos deverão ser de, no máximo, três laudas.
5. Os poemas deverão ser de, no máximo, 30 linhas.
6. Os sonetos serão julgados à parte.
7. Os trabalhos deverão ser digitados em Times, tamanho 12, espaço
1,5, em três vias e enviados via Correios para
IDEA - Casa de Cultura
Rua Bernardo Guimarães, 1200 - Funcionários
Cep 30140-081 - Belo Horizonte/MG
Ou e-mail para Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais
amulmig@gmail.com

8. Os trabalhos deverão ser enviados sob pseudônimo.
Os dados do autor – nome, endereço completo, e-mail e telefone - deverão ser
enviados em envelope separado e lacrado, com o título do trabalho e
pseudônimo por fora.
E, por e-mail, também em dois anexos, um com a participação sob pseudônimo
e outro com os dados do autor.
Todos os itens deverão ser respeitados, caso contrário o trabalho será
desclassificado.
Haverá uma Comissão Julgadora composta de três escritores para cada
categoria, designados pela diretoria da academia,
Serão entregues medalhas e diplomas aos nove primeiros lugares de cada
categoria: três Vencedores, três Menções Honrosas e três Menções Especiais.
Os textos classificados serão publicados em antologia virtual no site do Jornal
da Academia.
Aos classificados será pedido o envio dos textos via e-mail para a publicação.
Os prêmios serão entregues em Sessão Solene, no dia 04 de outubro de 2022,
às 15 horas, na Rua Agripa de Vasconcelos, 81 - Mangabeiras, Belo
Horizonte/MG,
Mais informações com Angela Togeiro através do e-mail amulmig@amail.com

