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Prazo de chamada 15.09.2022
PRÊMIOS
Seção Obras publicadas (de ficção, poesia ou não ficção) em italiano ou língua estrangeira ou no
vernáculo.
1º lugar 1000€ + troféu
Troféu 2º lugar
3ª placa classificada
4ª placa classificada
5ª placa classificada

Seção Obras inéditas de poesia em italiano, estrangeiro ou vernáculo (máximo 3 poemas de 60
linhas cada).
1º lugar 500€ + troféu
Troféu 2º lugar
3ª placa classificada
4ª placa classificada
5ª placa classificada

Seção Conto inédito (máximo de 20 páginas de 1800 caracteres cada Tot. 36.000 caracteres). em
italiano, em língua estrangeira ou no vernáculo.
1º lugar 500€ + troféu
Troféu 2º lugar
3ª placa classificada
4ª placa classificada
5ª placa classificada

Seção Silloge (coleção de poemas pelo menos 20) em italiano ou no vernáculo.
1º lugar publicação + troféu
2º lugar publicação + placa
3º lugar publicação + placa
As obras publicadas estarão disponíveis em território nacional através das livrarias das cadeias
Feltrinelli e Ubik e nas mais prestigiadas lojas online. As obras serão criadas de acordo com os
cânones estilísticos estabelecidos pela editora (capa, tipo de papel, layout tipográfico, etc.)

Seção Romance inédito e coleções de contos (mínimo de 25 páginas) em italiano ou no vernáculo.
1º lugar publicação + troféu
2º lugar publicação + placa
3º lugar publicação + placa
4º lugar publicação + placa
5º lugar publicação + placa
As obras publicadas estarão disponíveis em território nacional através das livrarias das cadeias
Feltrinelli e Ubik e nas mais prestigiadas lojas online. As obras serão criadas de acordo com os
cânones estilísticos estabelecidos pela editora (capa, tipo de papel, layout tipográfico, etc.)

Serão ainda atribuídos os seguintes prémios:
Prêmio do Júri (placa).
Prêmio da Crítica (placa).
Prêmio Especial Milano Donna (placa)
Prêmio Especial da Juventude de Milão para autores promissores até 20 anos (placa).
Prêmio especial de conto de fadas (reservado para obras de contos de fadas publicadas e não
publicadas (placa).
Prêmio especial “Logos Cultura” (oferecido pelo periódico de conteúdos literários e culturais).

Regulamento
A Associação Cultural "PEGASUS CATTOLICA" com os Patronos Institucionais e a Associação Logos
Cultura, organiza a 6ª Edição do Prêmio Literário Internacional de Milão dividido em cinco seções.
Seção de obras publicadas em ficção, poesia ou não ficção em italiano em língua vernácula ou
estrangeira.
Seção Obras inéditas de poesia em italiano, em vernáculo ou estrangeiro.
Seção Obras de ficção inéditas em italiano, em vernáculo ou estrangeiro.
Seção poética inédita de Silloge em italiano ou em vernáculo.
Seção de romances inéditos ou coleção de contos em italiano ou no vernáculo.
Para trabalhos em idiomas diferentes do italiano, inglês, espanhol, francês, alemão e português,
deverá ser enviada uma tradução específica.
O tema é gratuito.
É possível participar da seção de obras publicadas com mais obras, (neste caso a taxa é múltipla)
para as seções de poesia e contos, com no máximo três obras, na seção de silos, romances e
coleção de contos com mais elaborado (neste caso a cota é múltipla). Cada concorrente pode
participar livremente em várias secções.
ARTE. 1
As inscrições para o concurso estão abertas a todos os cidadãos europeus e não europeus. A
adesão de menores deve ser referendada pela pessoa que exerce a autoridade.

ARTE. 2
Os concorrentes ou editores a participar no concurso devem pagar uma contribuição para aderir à
iniciativa de 30,00€ por cada categoria no BANCO C/C n. 2946 - Coord. Banca
IT74B0899567753000000002946 Banco de referência Riviera Banca Código Bic ICRAITRRRN0
emitido à Associação Cultural "PEGASUS CATTOLICA" ou, em alternativa, cheque bancário emitido
à Associação ou em numerário em envelope registado até 15.09.2022 (a data do carimbo do
correio será válida ). E enviar as composições completas com fotocópia do pagamento ou
acompanhadas do cheque, ou dinheiro para o seguinte endereço:
No papel: Associação Cultural "PEGASUS CATTOLICA" via Irma Bandiera 29/b 47841 Cattolica (RN).
Tel. 347 1021100
Em formato eletrônico para o endereço: pegasus@associazionepegasuscattolica.it;
Importante: não envie trabalhos de caixas de correio do PEC, pois não é possível baixar anexos de
um endereço de e-mail normal, como o responsável pela coleta dos trabalhos.
ARTE. 3
No que diz respeito aos trabalhos participantes, os mesmos devem ser enviados da seguinte
forma:
Trabalhos publicados:
1 exemplar do livro e 1 exemplar da capa se em pdf. - 2 exemplares do livro se em papel
Trabalhos inéditos: (Fonte 12 Times new Roman ou Garamond ou Arial)
Poemas 1 exemplar em pdf Os poemas devem ser inseridos em um único arquivo sucessivamente.
3 cópias se em papel.

Histórias não publicadas 1 cópia em pdf as histórias devem ser inseridas em um único arquivo
sucessivamente. 3 cópias se em papel.
Romances ou coleções 1 cópia em word. 3 cópias se em papel As obras devem ser acompanhadas
de uma breve sinopse e uma breve biografia.
Sílogos poéticos 1 exemplar em formato word 3 exemplares se em papel As obras devem ser
acompanhadas de uma breve biografia
ARTE. 4
Os trabalhos premiados publicados não serão devolvidos. Os inéditos serão destruídos para
proteger os direitos autorais.
Os vencedores devem retirar pessoalmente os prêmios ou enviar uma pessoa de confiança
durante o evento.
Os prêmios consistirão em cheques em dinheiro, troféus, placas e publicações com a editora
Pegasus Edition.
Os prémios em dinheiro, em particular, devem ser levantados pessoalmente, uma vez que se
destinam a taxa de presença, os cheques não levantados constituirão o fundo de prémios das
edições subsequentes, para todos os outros prémios, levantamento por procuração ou envio
mediante pagamento das despesas previstas.
Outros possíveis prêmios poderão ser instituídos durante os trabalhos da Associação, sendo a
decisão da comissão responsável inquestionável e inapelável. No caso de Ex Aequo o prêmio será
dividido igualmente entre os participantes.
ARTE. 5
A cerimônia de premiação acontecerá no sábado, 26 de novembro de 2022, às 20h15, na
esplêndida sala Barozzi do Instituto para Cegos de Milão, no bairro da moda. A noite de gala
contará com a presença de personalidades políticas, militares e ilustres do mundo da literatura,
cultura e entretenimento.
ARTE. 6
Os vencedores das cinco secções dos prémios, dos prémios do júri, dos críticos e dos prémios de
mérito, serão notificados por telefone, email ou carta com uma antecedência mínima de 15 dias
da data da cerimónia de entrega de prémios. Todos os participantes poderão ainda consultar as
atas dos vencedores que serão publicadas diretamente no site oficial do prémio a 5 de novembro
de 2022. Não está prevista qualquer comunicação para os não vencedores, as atas publicadas no
site oficial serão prevalecer.
ARTE. 7
Não há reembolso para despesas de hotel e viagem. Aqueles que participaram do Prêmio Literário
da Suíça 2022 ou do Prêmio Internacional Montefiore 2022 e desejam participar desta competição
com a mesma obra publicada (este artigo se aplica apenas a obras publicadas) evitarão o envio
duas cópias do próprio trabalho, pois já está na posse da organização. (especificar no cupom de
participação).
ARTE. 8
Para fins da mais completa seriedade e transparência, especifica-se que não é permitida a
participação de ex-jurados, presidentes, membros honorários e colaboradores dos eventos
organizados pela associação Pegasus, bem como dos autores da Edição Pegasus com contrato
válido. permitido.
A inscrição neste edital implica a aceitação de todas as regras nele contidas.

CUPOM PARA PREENCHER PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO LITERÁRIO
MILÃO INTERNACIONAL
Aqui estão meus dados (preencha maiúsculas)
PRIMEIRO NOME ____________________________________________
SOBRENOME _________________________________________
DATA DE NASCIMENTO ____________________________________
ENDEREÇO ______________________________ CIDADE _____________________
PROVÍNCIA ___________________ CAP .________________________________
CATEGORIAS PARA PARTICIPAR _____________________
TÍTULOS DOS TRABALHOS:
______________________________
______________________________
______________________________

TELEFONE FIXO _____________________ TELEFONE MÓVEL _______________________

CORRESPONDÊNCIA: _____________________________________________________
Os dados indicados serão objeto de tratamento informatizado ou manual com metodologias
rigorosas e seguras exclusivamente como parte de nossas iniciativas. O tratamento será realizado
de forma a garantir a confidencialidade e segurança dos membros. Os dados recolhidos serão
eliminados assim que deixarem de ser necessários para a gestão das próprias iniciativas em
conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados - Regulamento da UE 2016/679.
Autorizo a manutenção do endereço de e-mail durante os períodos previstos na legislação para
informação relativa às notícias culturais da associação que não persigam fins comerciais. O mesmo
nunca será vendido a terceiros. Os direitos do interessado são os previstos na referida Lei. Tomo
nota das informações acima e concordo com o processamento dos dados fornecidos nos termos
indicados acima.
Data _____________________
Assinatura
do autor ou editor
(do pai, se menor)
____________________________

