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Um dia, à meia-noite, ele viu-a. Era a es-
trela mais gira do céu, muito viva, e a 
essa hora passava mesmo por cima da 
torre. Como é que a não tinham rouba-
do? Na realidade, não sabia bem para 
quê. Era bonita, no céu preto, gostava 
de a ter. Talvez depois a pusesse no 
quarto, talvez a trouxesse  ao  peito.  E  
dai, se  calhar,  talvez  a  viesse  a  dar  à  
mãe  para enfeitar o cabelo... Devia-lhe 
ficar bem, no cabelo. VERGILIO 
F E R R E I R A De modo que, 
nessa noite, não aguentou. Meteu-se na 
cama como todos os dias, a  mãe  levou  
a  luz,  mas  ele  não  dormiu. Foi  difi-
cil,  porque  o  sono tinha  muita  força. 
teve  mesmo  de  se  sentar  na  cama,  
sacudir  a  cabeça muitas vezes a diz-
er-lhe que não. (...) Mas como ia des-
calço, ele corria mais. (...) Reparou  mes-
mo  que  estava  a  suar e  não  devia  
ser  da  corrida,  porque  este  suor  era  
frio. A  porta  ficara  já  deslocada  e  ag-
ora  era  só  encolher-se  um pouco e 
passar. Mas sem tocar na porta, para 
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A G!O Romaria Cultural é um evento 
cultural de cariz comunitário desenvolvido 
na cidade de Gouveia pela “GO Romaria 
- Associação Cultural Gouveense“, 
associação sem fins lucrativos, tendo 
como objectivos principais a promoção 
do concelho de Gouveia através de 
estratégias de valorização do parimónio 
natural e cultural; da promoção de 
projectos tradicionais e contemporâneos 
do panorama artístico-cultural nacional 
e internacional; e da promoção de uma 
actitude de cidadania participativa.

Nesta que é a 3ª edição da G!O 
Romaria Cultural, em associação 
com a Câmara Municipal de Gouveia, 
lançamos o 1º Concurso de Ilustrações 
que este ano será dedicado a obra de 
Vergílio Ferreira, juntando-nos desta 
forma às comemorações do centenário 
do seu nascimento.

OBRAS

FICÇÃO
Promessa
Mudança

Manhã Submersa 
Apelo da Noite 

Cântico Final 
Aparição 

Estrela Polar 
Alegria Breve

Nítido Nulo
Apenas Homens

Rápida a Sombra
Contos 

Signo Sinal 
Para Sempre

Uma esplanada sobre o mar
Até ao Fim

Em Nome da Terra
Na Tua Face

Cartas a Sandra
ENSÁIO

Sobre o Humorismo de Eça de Queiroz
Do Mundo Original

Carta ao Futuro
Fenomenologia a Sartre

Interrogação ao Destino, Malraux
Espaço do Invisível

Invocação ao Meu Corpo
O Escritor Apresenta-se

Arte Tempo
DIARIO

Conta-Corrente
Pensar

Conta-Corrente Nova Série 
Escrever

Diário Inédito
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Âmbito

Objectivo

Beneficiários

prémio

1. O presente regulamento esitabelece as bases normativas 
da concessão do prémio atribuído pela GO Romaria - Asso-
ciação Cultural Gouveense e pela Câmara Municipal de Gou-
veia. 

2. Podem associar-se à atribuição deste prémio outras enti-
dades que promovam outras esferas da influência cultural da 
obra de Vergilío Ferreira.

O prémio, que se pretende de periodicidade anual, tem como 
objectivos:

1. Reconhecer e incentivar o trabalho de artistas no domínio 
da ilustração de livros;

2. Premiar a melhor interpretação e visão sobre uma das 
obra literárias de Vergilío Ferreira. A lista de todas as obras do 
autor encontram-se na página anterior.

O prémio distingue um ilustrador por uma ilustração original e 
não publicada.

1. A este prémio podem concorrer todos os interessados, 
portugueses ou residentes em Portugal, excluindo entidades 
com actividade editorial.

2. Estão impedidos de participar no concurso todos os in-
divíduos que sejam familiares de membros do júri, de organi-
zadores ou patrocinadores.

Atribuído apenas ao 1º classificado:

1. O valor do prémio é de €1 000.

2. Publicação em edição limitada de 500 exemplares da obra 
correspondente à ilustração vencedora e na qual esta ilus-
tração será incluída.

3. Entrega ao autor de 3 exemplares dos 500 exemplares, 
caso o premiado não possa comparecer ser-lhe-ão enviados 
para morada indicada.

disposições

concurso
de ilustração
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Publicitação 
do concurso

Prazo para 
apresentação 
das 
candidaturas

Instruções 
para 
candidaturas

4. Estadia para duas pessoas, em Gouveia, durante o fim de 
semana da G!O Romaria Cultural.

As dez melhores ilustrações serão impressas e estarão em 
exposição, desde inicio da abertura das exposições da G!O 
Romaria Cultural até 31 de Agosto, na Biblioteca Municipal 
Vergílio Ferreira.

1. O concurso é publicitado pela GO Romaria - Associação 
Cultural Gouveense, no site romariacultural.pt, pela Câmara 
Municipal de Gouveia no site cm-gouveia.pt e vergilioferreira.pt 
e nas redes sociais de ambos.

2. O concurso é publicitado em jornais de relevância nacional 
e por outras vias que demostrem ser relevantes.

3. O aviso deve mencionar o montante global do Prémio, o 
prazo de apresentação das candidaturas e condições de entrega.

O concurso decorre entre 1 de Junho e 8 de Julho de 2016.

1. Os concorrentes podem candidatar-se, gratuitamente, ao 
prémio com um número máximo de até 5 ilustrações.

2. Se o ilustrador optar por concorrer com mais do que uma 
ilustração:

a.  deverão ser entregues todas de uma só vez, em 
ficheiro compactado, caso contrário só a primeira recebida 
será admitida a concurso. (extensões de compactação 
aceites: .zip, .rar, .7z ou .tar.gz)
b.  o nome do ficheiro compactado deverá obedecer à 
seguinte forma: [primeiro nome do autor]_[último nome do 
autor]_[nome da identificação][identificação]
exemplo: antonio_nogueira_bi157012801.zip

disposições
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Composição 
do Júri

avaliação das 
candidaturas

c.  serão avaliadas individualmente pelos juris e não 
conjuntamente.

3. As candidaturas são formalizadas através do envio para o 
e-mail da G!O Romaria Cultural dos seguintes elementos: 

a.  Curriculum vitae ou portfólio do ilustrador.
b.  Os trabalhos devem fazer-se acompanhar de uma 
memória descritiva.
c.  Cada trabalho deverá ter uma resolução máxima de 
300dpi e não ultrapassar os 10Mb.
d.  Aceitam-se entregas via WeTransfer.

4. Caso seja necessário, o vencedor compromete-se a fazer 
as necessárias alterações/ajustes de forma a adaptar a arte 
final à publicação.

A avaliação e a seleção das obras admitidas a concurso, com 
base na originalidade e criatividade da sua ilustração, compete 
a um júri composto por 5 elementos.

1. Um representante da GO Romaria - Associação Cultural 
Gouveense

2. Um representante da Câmara Municipal de Gouveia

3. Uma personalidade de reconhecido mérito na área dos 
estudos Virgilianos

4. Duas personalidades de reconhecido mérito na área das 
artes plásticas e da ilustração.

A GO Romaria - Associação Cultural Gouveense e a Câmara 
Municipal de Gouveia asseguraram o apoio técnico e 
administrativo necessário aos trabalhos de avaliação das 
candidaturas.

1. O prémio é atribuído apenas a uma obra. 

2. O júri pode deliberar não atribuir o prémio no caso de falta 
de qualidade das obras a concurso. 

3. As deliberações do júri do concurso são definitivas, não 
sendo passíveis de reclamação ou recurso.

disposições

concurso
de ilustração
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Direitos de 
Autor e de 
utilização

diposição 
final

4. A GO Romaria - Associação Cultural Gouveense, tornará 
pública a decisão final de atribuição do prémio, juntamente 
com as dez melhores ilustrações, no fim de semana anterior 
ao evento G!O Romaria Cultural.

1. Os autores das 10 melhores propostas cedem à GO 
Romaria - Associação Cultural Gouveense e à Câmara 
Municipal de Gouveia, os direitos para expor os trabalhos 
publicamente, durante o presente ano, bem como os direitos 
de impressão para elaboração de um catálogo a ser editado 
no jornal local, sempre que estas sejam acompanhadas dos 
nomes dos autores e sem que lhes assista o direito a qualquer 
remuneração por tais cedências.

2. O autor da proposta vencedora cede à GO Romaria - 
Associação Cultural Gouveense e à Câmara Municipal de 
Gouveia todos os direitos de autor referentes à utilização do 
trabalho em todos e quaisquer meios sem que lhe assista o 
direito a qualquer remuneração por tal cedência, para além do 
prémio já referido.

3. A GO Romaria - Associação Cultural Gouveense e a 
Câmara Municipal de Gouveia reservam-se o direito de utilizar 
a proposta vencedora, sempre acompanhada do nome do autor, 
nos formatos, suportes e fins que considere adequados, 
dispensando a autorização do autor.

1. Qualquer omissão que se verifique no presente regulamento 
será resolvida pela entidade organizadora.

comn
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ligações e 
contacto

Facebook: facebook.com/romariacultural/

Twitter: twitter.com/GO_Romaria

Google Plus: plus.google.com/u/0/+GORomariaCultural

Youtube: youtube.com/c/GORomariaCultural 

Instagram: instagram.com/go_romaria_cultural/

Wordpress: goromariacultural.wordpress.com

E-mail: goromariacultural@gmail.com

outras informações

concurso
de ilustração
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