
1 – Nos termos do Protocolo assinado en-
tre o Banco BAI Cabo Verde, S.A. (BAICV) e a 
Academia Cabo-verdiana de Letras (ACL) vai-se 
lançar o

Grande Prémio Claridade
(Prémio Banco BAICV de Literatura)

Com o objetivo de galardoar uma obra inédita 
de autor cabo-verdiano no domínio da literatura, 
homenageando os três fundadores da Claridade, 
nomeadamente: Baltazar Lopes, Jorge Barbosa 
e Manuel Lopes.

2 – São ainda, objetivos deste concurso criar 
e promover o hábito de leitura e de escrita, bem 
como a valorização da escrita estético-literária.

3 – Podem candidatar-se a este Prémio, de 
periodicidade bienal, todos os autores cabo-ver-
dianos com obras literárias, tanto no domínio da 
Ficção como no da Poesia.

4 – Podem concorrer ao Prémio, acima refe-
rido, autores com obras escritas em língua por-
tuguesa, respeitando o Acordo Ortográfico, ou 

língua cabo-verdiana, respeitando o Alfabeto Uni-
ficado Para a Escrita do Crioulo, organizadas em 
livro em 3 cópias, da seguinte forma:

a) A obra concorrente deve conter apenas 
o seu título e o pseudónimo do concor-
rente, o qual deve constar no envelope 
como remetente.

b) Dentro do envelope, juntamente com 
a obra concorrente, deve estar um se-
gundo envelope, fechado, identificado 
apenas com o seu pseudónimo, nele 
contendo o nome, o documento de 
identificação e a biografia do autor.

5 – A obra deverá observar as seguintes re-
gras: 

a) Apresentação: Folhas A4

b) Tipo de letra: Times New Roman; 

c) Tamanho da letra: 12

d) Espaçamento entre linhas: 1,5;

e) Páginas: mínimo de 100.

6 – A obra deverá ser entregue em mãos ou 
via correios até ao dia 28 de abril de 2023, nos ter-
mos do Protocolo referido em 1, sendo o carimbo 
do correio comprovante da data de envio.

a) Em mãos, deverá ser entregue na sede 
da ACL/SOCA, na Rua Governador 
Roçadas Nº 04, Plateau, Praia – Cabo 
Verde;

b) Pelos correios deverá ser enviada ao 
mesmo endereço, ou através da C. P. – 
290 A, ASA, Praia, Cabo Verde.

7 – Não serão aceites obras enviadas cujo 
carimbo seja posterior à data limite de entrega 
fixada.

8 – Cada candidato só deverá apresentar ape-
nas uma obra a concurso.

9 – O tema é livre e as obras devem ser origi-
nais e inéditas.

10 – As obras que não forem inéditas e ou 
tenham indício de plágio, serão desqualificadas.

11 – Os trabalhos devem primar-se pela qua-
lidade estética e literária e, caso o júri achar que 
nenhuma obra apresentada a concurso tenha qua-
lidade, reserva-se o direito de não atribuir o pré-
mio.

12 - O Prémio, no valor pecuniário de 
750.000$00 (setecentos e cinquenta mil escudos) 
é atribuído pelo BAICV e destina-se à obra ven-
cedora.

13 – O autor da obra premiada compromete-
-se a participar nas cerimónias da sua atribuição e 
de apresentação pública da obra.

14 – A ACL, através de protocolo estabele-
cido com o BAICV, compromete-se a financiar 
500 exemplares da edição da obra premiada pela 
ACL-Editora, no prazo máximo de 6 (seis) meses, 
a contar da data da entrega do Prémio.  

15 – A edição da obra premiada, deverá ter, 
na capa, a expressa menção 

Grande Prémio Claridade
(Prémio Banco BAICV de Literatura)

E, na contracapa e ficha técnica, os logótipos 
do BAICV e da ACL.

16 – O vencedor será agraciado com um Di-
ploma acordado entre a ACL e o BAICV.

17 - O Júri, designado pela ACL, será integra-
do por 3 (três) elementos de reconhecida idonei-
dade, estranhos à ACL, sendo um deles designa-
do pelo BAICV, e que são interditos de participar 
no concurso.

18 – O Presidente do Júri será eleito pelo co-
letivo dos jurados, através de voto secreto, sendo 
ele o responsável pela direção de todos os traba-
lhos de atribuição e comunicação do prémio.

19 – O Júri decidirá com base nas declarações 
dos jurados, tendo o Presidente do Júri a prerroga-
tiva do voto de qualidade, nos casos necessários.

20 – A decisão do Júri terá em conta o ine-
ditismo da obra e basear-se-á em três aspetos 
fundamentais: estética, criatividade e originalida-
de. A decisão deverá constar de uma ata com a 
apreciação da obra vencedora, com os devidos 
fundamentos estéticos e científicos que superin-
tenderam as escolhas dos jurados.

21 – A decisão do Júri, que é irrevogável, será 
anunciada logo após o resultado do concurso, e a 
entrega do prémio ocorrerá em cerimónia solene, 
organizada para o efeito, numa data acordada en-
tre a ACL e o BAICV. 

22 - Com a apresentação da candidatura 
ao concurso literário «Grande Prémio Claridade» 
presume-se, para todos os efeitos legais, que o 
candidato conhece e aceita as disposições do 
presente regulamento.

23 - Qualquer situação omissa, ou de impre-
visto, será resolvida pelo júri.

dezembro de 2022

R E G U L A M E N T O

(Prémio Banco BAICV de Literatura)
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