
    

    

    

    

    

    

    

    

    

No âmbito do projecto "O Verbo no No âmbito do projecto "O Verbo no No âmbito do projecto "O Verbo no No âmbito do projecto "O Verbo no FemininoFemininoFemininoFeminino””””    financiado pela financiado pela financiado pela financiado pela 
FundaçãoFundaçãoFundaçãoFundação Anna Lindh Anna Lindh Anna Lindh Anna Lindh    

o o o o Forum Femmes MéditerranéeForum Femmes MéditerranéeForum Femmes MéditerranéeForum Femmes Méditerranée de de de de Marselha Marselha Marselha Marselha    
oooorganiza um concurso internacional de rganiza um concurso internacional de rganiza um concurso internacional de rganiza um concurso internacional de pequenas pequenas pequenas pequenas histhisthisthistórias alusivo ao órias alusivo ao órias alusivo ao órias alusivo ao     

    

TemaTemaTemaTema    ““““exexexexílioílioílioílio””””        
    

RRRRegulamentoegulamentoegulamentoegulamento::::    
    

• Podem concorrer ao concurso de pequenas histórias, exclusivamente, mulheres que vivam 
num pais do Mediterrâneo, e que nunca tenham publicado as suas obras. 
• Os textos devem ser alusivos ao tema acima indicado e devem ter um título (apenas um 
texto por autora). 
• Os textos serão publicados na língua escolhida pelas autoras. 
• Os textos devem ter um máximo de 10 páginas (entre 12.500 e 20.000 caracteres), e 
devem ser-nos enviados 4 exemplares. 

 

Os textos deverão Os textos deverão Os textos deverão Os textos deverão ser enviadosser enviadosser enviadosser enviados antes antes antes antes    
dededede 31 de Maio de 20 31 de Maio de 20 31 de Maio de 20 31 de Maio de 2010101010    

 

ParaParaParaPara    
Forum Femmes MéditerranéeForum Femmes MéditerranéeForum Femmes MéditerranéeForum Femmes Méditerranée    

74, r74, r74, r74, rue Longue des Capucins ue Longue des Capucins ue Longue des Capucins ue Longue des Capucins ---- 13001 Marseille 13001 Marseille 13001 Marseille 13001 Marseille    
Tel : +33 4 91 91 14 89 Tel : +33 4 91 91 14 89 Tel : +33 4 91 91 14 89 Tel : +33 4 91 91 14 89     

EEEE----mail : mail : mail : mail : ffm13@wanadoo.frffm13@wanadoo.frffm13@wanadoo.frffm13@wanadoo.fr    
SítioSítioSítioSítio: : : : www.femmeswww.femmeswww.femmeswww.femmes----med.orgmed.orgmed.orgmed.org    

 

As mulheres premiadas com o Grande prémio e com o As mulheres premiadas com o Grande prémio e com o As mulheres premiadas com o Grande prémio e com o As mulheres premiadas com o Grande prémio e com o préprépréprémio de excelênciamio de excelênciamio de excelênciamio de excelência    serão serão serão serão 
convidadas a ir a Marselhaconvidadas a ir a Marselhaconvidadas a ir a Marselhaconvidadas a ir a Marselha....    

Todos os textos premiadosTodos os textos premiadosTodos os textos premiadosTodos os textos premiados serão serão serão serão publicado publicado publicado publicadossss    numanumanumanuma compilação. compilação. compilação. compilação.  

Concurso deConcurso deConcurso deConcurso de    históriashistóriashistóriashistórias    


