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PRÉMIO NOVAS DRAMATURGIAS 2020 

FITA | LdE 

 

REGULAMENTO 

 

Artigo 1 

(Objecto) 

1. O Prémio Novas Dramaturgias 2020 FITA|LdE tem como objectivo incentivar a produção de 

obras originais para teatro em língua portuguesa e destina-se a premiar uma obra inédita que 

não tenha sido premiada em nenhum outro concurso. 

Artigo 2 

(Apresentação de candidaturas) 

1. Podem candidatar-se ao Prémio Novas Dramaturgias 2020 FITA|LdE todas as pessoas 

singulares, independentemente da sua nacionalidade, desde que a obra seja originalmente 

escrita em língua portuguesa.    

Artigo 3 

(Valor do Prémio) 

1. O valor monetário do prémio é de 500€.  

2. O texto vencedor será publicado na colecção Nova Dramaturgia Portuguesa, obra lançada a 

cada trimestre juntamente com a Revista Escenarios, sendo ambas as publicações da 

responsabilidade da Lendias d’Encantar.  

Artigo 4 

(Local e Prazo de Entrega) 

1. Os textos a concurso devem ser enviadas para: 

Lendias d’Encantar 

Prémio Novas Dramaturgias 2020 FITA|LdE  

Rua Luís de Camões, Casa da Cultura 

7800-508 Beja 

Portugal 

2. São admitidas a concurso todas as obras que derem entrada na morada acima indicada entre 

os dias 22 de Janeiro e 21 de Março de 2020. 

(NOTA: as obras enviadas por correio devem ter a data do carimbo dos correios até ao dia 21 de 

Março) 
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Artigo 5 

(Apresentação das obras) 

1. As peças concorrentes devem ser inéditas e apresentadas em duas cópias em papel, no 

formato A4 e devem ser acompanhadas de uma gravação em formato digital – PEN USB. 

2. As peças concorrentes devem ser assinadas com o pseudónimo do autor. 

3. As obras concorrentes devem ser acompanhadas de um envelope fechado, identificado 

com o título da obra e o pseudónimo do autor (coincidente com o pseudónimo usado 

nas cópias da obra) contendo: 

a) Identificação do concorrente: nome completo, identificação fiscal, endereço 

completo, endereço eletrónico e telefone para contacto.  

b) Declaração assinada pelo concorrente com a menção de que a obra a concurso é 

original e inédita; 

c) Declaração assinada pelo concorrente com a menção de que não conhece, à data 

da apresentação da peça a concurso, qualquer acção ou interpelação de terceiros 

que ponham em causa a autoria da mesma e, bem assim como, qualquer acção ou 

interpelação que possam afectar os direitos de exploração da mesma, 

designadamente através do seu arrolamento, penhora, execução ou qualquer outro 

meio legal susceptível de criar um ónus sobre aqueles direitos.  

(NOTA: o concorrente pode apresentar uma declaração única, discriminando os 

vários textos.) 

Artigo 6 

(Características dos Originais) 

1. O tipo de letra e entrelinha utilizados na peça devem facilitar a leitura aos membros do júri. 

Recomenda-se fonte Calibri, tamanho 11, espaçamento de parágrafo 1,5 linhas. 

Artigo 7 

(Composição do Juri) 

1. O Júri será constituído por, pelo menos, cinco personalidades destacadas do mundo teatral 

português (autores, actores, críticos ou encenadores). O Júri é nomeado pela Lendias 

d’Encantar. 

Artigo 8 

(Análise das peças) 

1. Todas as peças apresentadas a concurso serão lidas e analisadas pelos membros do júri 

individualmente.  

Artigo 9 

(Deliberações do Júri) 

a) O Júri delibera com total independência e em plena liberdade de critério, por maioria 

dos votos dos seus membros, cabendo em caso de empate, ao Presidente do Júri o voto 

de qualidade; 

b) O Júri atribuirá o Prémio Novas Dramaturgias 2020 FITA|LdE à peça concorrente que 

considerar de maior mérito, devendo essa escolha ser fundamentada; 

c) A decisão do Júri é definitiva e não susceptível de apelo, sendo anunciada no decorrer 

do mês de Abril de 2020; 
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d) Haverá um único premiado; 

e) As decisões do Júri são secretas e definitivas; 

f) Se as peças concorrentes não apresentarem a qualidade exigida, o Júri poderá deliberar 

não atribuir o prémio. 

Artigo 10 

(Disposições finais) 

1. Exceptuando as obras que venham a ser recomendadas pelo Júri, para eventual publicação 

ou apresentação pública, os originais enviados não serão devolvidos. 

2. A Lendias d’Encantar reserva-se o direito de, em exclusividade, poder produzir ou co-produzir 

a obra vencedora num prazo de 12 meses.  

3. A candidatura ao Prémio Novas Dramaturgias 2020 FITA|LdE implica a aceitação do presente 

Regulamento.  

 

 

Para mais informações, por favor, contacte lendiasdencantar@gmail.com 
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