Bolsa de Residência Literária – 2017
CANDIDATURAS

A atribuição de uma Bolsa de residência literária é uma iniciativa promovida pela Embaixada
de Portugal na Alemanha/Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

DESCRIÇÃO
A Bolsa de Residência Literária consiste na estadia de um autor de língua portuguesa durante
um período mínimo de um mês na Alemanha. Durante esta estadia o autor terá a
oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de um novo projeto literário. Serão ainda
promovidas leituras públicas de obras publicadas anteriormente.
A estadia deve ter lugar preferencialmente em Berlim, já que a Embaixada tem aí a sua sede o
que é estrutural para o bom acompanhamento do projeto.

CONTEXTUALIZAÇÃO
A Bolsa de Residência literária surge como parte de programa plurianual da Embaixada de
Portugal em Berlim de divulgação internacional de autores portugueses, composto por uma
série de iniciativas e três etapas concretas – Feira do Livro de Leipzig, Visita de Editores
Alemães à Feira do Livro de Lisboa e Residência Literária.
Com a atribuição desta Bolsa, a Embaixada e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua
pretendem valorizar a realização de trabalhos de criação artística, neste caso literária,
fomentando a sua dimensão internacional.

OBJETIVO
Durante o período de residência o autor deve desenvolver um trabalho de criação literária, de
acordo com o plano de execução previamente apresentado.

Camões Berlim, Zimmerstraße, 56, 10117

COMPROMISSOS DO AUTOR
O autor compromete-se a permanecer no espaço que lhe seja atribuído durante o decorrer da
bolsa de Residência Literária.
Findo o período de residência o autor compromete-se a fazer chegar à Embaixada
(Botschaftbolsa@gmail.com) a informação relativa à evolução do trabalho de criação
desenvolvido.

POTENCIAIS CANDIDATOS
São elegíveis para a bolsa de criação artística:
1. Autores de língua portuguesa com residência em Portugal;
2. Com obra publicada;

FINANCIAMENTO
Financiada pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua visa a atribuição de 1500€ a
um projeto de criação artística, durante um período limitado de tempo.
Apenas uma bolsa será atribuída.

DURAÇÃO
A bolsa tem a duração de 1 a 2 meses/A combinar entre o autor e a Embaixada.

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Ana Patrícia Severino/Conselheira Cultural Embaixada de Portugal em Berlim.

PROCESSO DE CANDIDATURA

Camões Berlim, Zimmerstraße, 56, 10117

Os candidatos devem enviar a respetiva candidatura para Botschaftbolsa@gmail.com.
Deve incluir as seguintes informações:
1. Dados pessoais e contactos;
2. Expressão do interesse do autor no programa e motivação para participar;
3. Curriculum Vitae;
4. Proposta de projeto de criação;
5. Plano de trabalho para execução do projeto.
Caso se aplique, deve também indicar:
6. Participação em eventos literários na Alemanha;
7. Contactos com editoras de língua alemã ou inventariação de obra editada na
Alemanha;
8. Contato de agente literário.

PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção do candidato será feita, por um júri constituído por elementos da Embaixada de
Portugal em Berlim e do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, com base no mérito
individual do autor, em função de uma seriação segundo os seguintes critérios:
a. Motivação do candidato;
b. Obra publicada;
c. Curriculum Vitae;
d. Projeto de criação.

PRAZOS
Entrega de candidaturas: até 7 de agosto.
Apreciação e seleção dos candidatos: até 31 de agosto.

Camões Berlim, Zimmerstraße, 56, 10117

Início da Residência: A partir de 15 de setembro.

ATRIBUIÇÃO DA BOLSA
Para além de ser atribuído diretamente ao autor um valor pecuniário, a determinar de acordo
com a duração da estadia, o montante total da bolsa cobrirá a estadia do autor e, caso se
aplique, as viagens de ida e regresso para a cidade de Berlim. A Embaixada de Portugal em
Berlim/Camões – Instituto da Cooperação e da Língua são responsáveis por diligenciar todas as
questões de logísticas.

ENDEREÇOS ELETRÓNICOS
http://www.instituto-camoes.pt/
https://www.berlim.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
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