
PORTUGAL:  

Letra (Times New Roman nr 12) 

1 REGULAMENTO 

2 Todos os participantes têm que ser cidadãos portugueses. 

3 Os participantes deverão ter idades compreendidas entre os 15 e os 28 anos 
completos a 31 de dezembro de 2014 

4 Os contos devem ser submetidos em português 

5 Os contos devem ser claramente apresentados em português 

6 Os contos devem ter no máximo 500 palavras e inéditos 

7 A competição estará aberta desde o dia 15 de junho, 2014 

8 O prazo limite da competição para cada país termina a 15 de agosto, 2014 

9 As candidaturas devem ser enviadas para 28 National Competition Managers 
Secção Cultural da Embaixada de Portugal em Pequim: Clara Oliveira 
scepp.rpc@gmail.com antes de 15 de agosto, 2014 

10 Os candidatos devem incluir a sua biografia com cerca de 50 palavras e uma 
fotografia tipo passe ou outra fotografia que pensem que os represente. 

11 O National Competition Managers irá selecionar cinco contos para representar os 
seus países e irá traduzi-los para chinês. 

12 Os participantes representarão Portugal no projeto Europa Flash 28 

13 Os contos serão distribuídos por toda a China via plataformas e redes sociais pela 
livraria Bookworm desde outubro até um período de 28 semanas com cinco 
contos por semana, um conto por dia 

14 A coletânea de 140 contos (5 contos x 28 países) serão impresas numa edição 
especial aquando da finalização do projeto. Cada autor selecionado irá receber 
uma cópia comemorativa do livro. 

15 A delegação da União Europeia e a Bookworm usará os direitos de fazer as 
entradas dos textos via online e publicá-los no formato segundo as normas do 
projeto Europa Flash 28. À exceção deste projeto, os autores em nome individual 
terão todos os direitos em qualquer publicação. 

16 As candidaturas devem ser enviadas para 28 National Competition Managers 
Secção Cultural da Embaixada de Portugal em Pequim: Clara Oliveira 
scepp.rpc@gmail.com antes de 15 de agosto, 2014 
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