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REGULAMENTO 

Através do presente edital, convocam-se todas/os as/os imigrantes residentes 

em Portugal e originários de países cuja língua portuguesa é idioma oficial para 

participação na Antologia Poética da Imigração Lusófona (2019/2020). Incluem-

se as/os residentes nascidas/os fora de Portugal, bem como as/os filhas/os 

destas/es ainda que nascidas/os em Portugal. Tal iniciativa é parte integrante da 

pesquisa de doutoramento realizada por Lucas Augusto da Silva no Centro de 

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES/UC). 

 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Os objetivos da publicação da antologia poética são: 

(a) divulgar e promover a produção poética das/os imigrantes lusófonos 

(originárias/os de países cuja língua oficial é o português) residentes em 

Portugal; 

(b) problematizar e tentar compreender a complexidade dos processos 

imigratórios através das diferentes formas como estes são traduzidos e 

representados na linguagem poética. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar autoras/es imigrantes maiores de 18 anos, residentes em 

Portugal e naturais de qualquer dos países cujo português é idioma oficial. 

Também será admitida a participação de autoras/es que sejam filho/as de 

imigrantes lusófonos residentes em Portugal. 



2.2. Cada autor/a poderá enviar até seis poemas de tema livre que deverão ser 

inéditos em qualquer meio (impresso ou eletrônico). 

2.3. O(s) poema(s) deverá(ão) ser enviado(s) através de formulário online 

disponível em https://forms.gle/ySiUFPE79EuAVuzDA. 

2.3.1. Cada poema não deverá ultrapassar duas páginas, com fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento simples; além disso, os textos deverão ser 

salvos em formato .doc ou .pdf e inseridos nos campos específicos do formulário 

online referido na cláusula 2.3. 

2.4. A inscrição é gratuita e as/os poetas cujos poemas sejam selecionados não 

suportarão quaisquer custos relativos à publicação da antologia. 

2.5. A seleção dos poemas para a antologia não implica em premiação ou 

contrapartida financeira por parte da organização ou da editora. 

2.6. O organizador será responsável pela seleção dos poemas a serem 

publicados na antologia e considerará como critérios de aceitação: o 

preenchimento dos requisitos básicos para participação, conforme explicitados 

neste edital; a originalidade do conteúdo e da forma do texto poético; e a 

prevalência de relação estabelecida entre o poema e a experiência imigratória 

de seu/sua autor/a ou de seus pais. 

 

3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1. São documentos necessários para a inscrição do(s) poema(s): 

(a) preenchimento do formulário online disponível em 

https://forms.gle/ySiUFPE79EuAVuzDA; 

(b) declaração da concessão de direitos de autor (Anexo I a este formulário), 

preenchida e assinada pelo/a participante; esta declaração também deverá ser 

enviada através do formulário online no seu campo específico. 

 

4. PRAZOS 

4.1. As inscrições estarão abertas de 15 de dezembro de 2019 até 29 de 

fevereiro de 2020. 



4.2. O resultado da seleção será anunciado até 31 de março de 2020 por e-mail 

e através da página de Facebook da Editora Kotter 

(https://www.facebook.com/kottereditorial).  

4.3. O lançamento oficial e a apresentação da antologia estão previstos para 

junho de 2020 e acontecerão em Lisboa, com previsão de extensão a outras 

cidades. 

4.4. A organização convidará por e-mail todas/os as/os poetas selecionados para 

os eventos de lançamento e apresentação da antologia. 

4.5. Cada poeta selecionada/o será contemplada/o com 1 (um) exemplar da 

antologia (em formato físico e/ou digital). 

4.6. Antes da publicação oficial, reserva-se às/aos poetas selecionados o direito 

de aquisição de exemplares da antologia em pré-venda exclusiva. 

 

Caso haja dúvidas ou para esclarecimentos adicionais, enviar e-mail para 

antologiaimigracaolusofona@gmail.com. 

  



Anexo I – Declaração de Cessão de Direitos Autorais e Autorização para 
Publicação 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

nacionalidade: __________________, portador do documento de identidade 

número: ___________________ (passaporte ou bilhete de identidade ou título 

de residência), pelo presente termo autorizo o organizador e a editora Kotter a 

publicarem o(s) seguintes poemas(s) na Antologia Poética da Imigração 

Lusófona 2020, cedendo os direitos autorais patrimoniais decorrentes, a título 

gratuito e irrevogável: 

 

Poema 1: ________________________ Pseudônimo 1: ___________________ 

Poema 2: ________________________ Pseudônimo 2: ___________________ 

Poema 3: ________________________ Pseudônimo 3: ___________________ 

Poema 4: ________________________ Pseudônimo 4: ___________________ 

Poema 5: ________________________ Pseudônimo 5: ___________________ 

Poema 6: ________________________ Pseudônimo 6: ___________________ 

 

Declaro que a obra cedida é de minha autoria exclusiva e que assumo a total 

responsabilidade pelo seu conteúdo. 

 

Autorizo, ainda, a Editora Kotter e o organizador a publicarem o poema ou 

excertos em edições, reedições e adaptações da Antologia Poética da Imigração 

Lusófona, sempre respeitados os devidos créditos ao autor, assim como 

comunicações ao público em quaisquer outros meios e suportes existentes 

desde que referentes à divulgação desta antologia. 

 

 

Local: _______________________, Data: ____ de ______________ de _____. 

 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Nome completo do/a autor/a: ________________________________ 


