


Âmbito Artigo 1.º

O “Prémio literário Ruy Cinatti” é uma iniciativa da 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A., adiante des-
ignada INCM, que se realiza anualmente, a partir de 
2010.

Objectivos Artigo 2.º

O “Prémio literário Ruy Cinatti” visa seleccionar e premiar 
uma obra em prosa ou poesia redigida em língua portu-
guesa, inédita, da autoria de um timorense.

Destinatários Artigo 3.º

1. O concurso é aberto a todos os cidadãos timorenses.

2. O autor a quem tenha sido atribuído numa edição o 
Prémio previsto no presente regulamento, não pode con-
correr na edição seguinte.

Apresentação das obras concorrentes Artigo 4.º

1. As obras concorrentes devem ser inéditas.

2. Os trabalhos devem ser apresentados em 4 (quatro) 
exemplares, impressos em folhas numeradas formato 
A4, letra do tipo Areal, com caracteres de tamanho 12, 
devidamente encadernados.

3. Os exemplares devem ser apresentados sob pseudónimo 
e deles não poderá constar qualquer referência, directa 
ou indirecta, ao nome dos respectivos autores, design-
adamente nas notas prévias ou nos agradecimentos.

Entrega Artigo 5.º

1. Os trabalhos originais devem ser enviados sob pseudón-
imo até ao dia 1 de Novembro de 2010. Conjuntamente e 
em envelope, opaco e fechado, identifi cado apenas pelo 
pseudónimo, deve constar a identifi cação, a morada e 
contactos (telefone, fax ou e-mail) do concorrente, bem 
como o título da obra proposta.

2. Os originais, assim como o envelope, contendo a iden-
tifi cação do autor, referido no número anterior, devem 
ser encerrados dentro de outro envelope maior, opaco e 
fechado, cujo remetente deve apenas fazer referência ao 
pseudónimo do candidato, dirigido a: 

Embaixada de Portugal em Díli
Centro Cultural Português - Instituto Camões
ao cuidado do Sr. Acácio Guterres, Edifício Akait, Dili

3. A recepção das propostas é registada, sendo entregue 
a cada concorrente um recibo comprovativo dessa 
recepção.

Exclusões Artigo 6.º

1. O não cumprimento de qualquer das cláusulas ante-
riormente referidas será motivo para a exclusão do 
trabalho. 

2. Eventuais exclusões só serão comunicadas no fi nal do 
processo de selecção.

Júri Artigo 7.º

1. O júri é composto por três personalidades portuguesas 
e timorenses de reconhecido prestígio e mérito, um dos 
quais presidirá.

2. O júri é nomeado anualmente de comum acordo pela 
INCM e pelo Centro Cultural do Instituto Camões em Díli. 

3. A deliberação do júri deve ser tomada por unanimidade 
ou maioria simples, não sendo admitida a abstenção. 

4. As decisões tomadas pelo júri não são susceptíveis de 
qualquer tipo de recurso.

Decisão Artigo 8.º

1. A decisão do júri é divulgada a todos os candidatos no 
início de 2011.

2. O júri pode decidir conceder menções honrosas. 

3. O Júri do concurso reserva-se o direito de não atribuir o 
Prémio a qualquer um dos trabalhos apresentados.

Prémio Artigo 9.º

1. O “Prémio literário Ruy Cinatti” a atribuir anualmente, 
contempla a edição da obra premiada e o valor pecu-
niário de 1.600 USD.

2. O valor pecuniário do prémio pode ser repartido, quando 
o júri assim o entender, não podendo, no entanto, o 
número de premiados ser superior a dois.

Edição da obra premiada Artigo 10.º

A INCM fica detentora do trabalho vencedor, cujo autor 
cede, a título gratuito, os respectivos direitos de utilização 
e, consequentemente autoriza, em regime de exclusividade, 
a INCM a publicar em língua portuguesa, divulgar, utilizar, 
explorar e editar, por conta própria, em qualquer suporte, a 
referida OBRA, em primeira edição, bem como a proceder à 
sua comercialização em todo o mundo.

Revisão literária do original Artigo 11.º

1. O autor premiado aceita que a INCM execute uma revisão 
literária do original, na qual sejam eliminadas todas as 
incorrecções ortográficas ou gramaticais, e resolvidas 
as inconsistências com as normas de estilo adoptadas 
para a publicação do “Prémio literário Ruy Cinatti”, sem 
necessidade de ulterior consentimento. 

2. O autor premiado disponibiliza-se a examinar eventuais 
sugestões, que contribuam para a melhoria e clarifi cação 
do texto, que lhe sejam submetidas para apreciação e 
aprovação.

Entrega do Prémio Artigo 12.º

A entrega do Prémio será efectuada numa cerimónia pública, 
em local e data a designar oportunamente pelo júri.

Obras não premiadas Artigo 13.º

As obras não premiadas têm que ser levantadas no 
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de comuni-
cação da decisão do júri, findo o qual serão destruídas.

Informações adicionais Artigo 14.º

Todas as informações adicionais devem ser solicitada, por 
escrito, para:

Embaixada de Portugal em Díli
Centro Cultural Português - Instituto Camões - Edifício Akait
Av. Presidente Nicolau Lobato, Díli, Timor Leste

Ámbitu Artigu 1º

“Prémiu Literáriu Ruy Cinatti” nu’udar inisiativa ida 
Imprensa Nacional- Casa da Moeda  S.A nian,  tuirmai 
hanaran INCM, ne’ebé hala’o tinan-tinan, hahú hosi 
2010.

Objetivu sira Artigu 2º

“Prémiu Literáriu Ruy Cinatti” iha hanoin atu selesiona no fó pré-
miu ba obra ida ne’ebé hakerek iha proza ka poezia ho lian por-
tugés, obra inédita ka obra foun, hosi hakerek-na’in timor-oan.

Destinatáriu sira Artigu 3º

1. Konkursu ne’e nakloke ba sidadaun timor-oan hotu-hotu.

2. Autór eh hakerek-na’in ne’ebé hato’o ona ninia edisaun 
ba Prémiu tuir regulamentu ne’e, la bele konkorre iha 
edisaun tuirmai.

Aprezentasaun obra sira atu tuir konkorrénsia Artigu 4º

1. Obra sira ba konkorrénsia ne’e tenke foun ka foin hakerek.

2. Testu ne’ebé hakerek tenke aprezenta ezemplár hat (4), 
hakerek iha surat tahan formatu A4 no tau númeru iha 
pájina sira, letra ho tipu Areal, karáter sira ho tamañu 12 
no testu hetan enkadernasaun.

3. Ezemplár sira tenke aprezenta ho pseudónimu “la 
identifi ka naran loloos” no iha ezemplár hirak ne’e la 
bele iha referénsia ruma, direta ka indireta ba autór eh 
hakerek-na’in sira nia naran, hanesan iha nota prévia ka 
iha liafuan agradesimentu sira.

Entrega Artigu 5º

1. Testu orijinál sira tenke haruka ho pseudónimu “la iden-
tifika naran loloos” to’o loron 1 Novembru 2010.  Tau 
hamutuk iha envelope ne’ebé taka metin no identifi ka de’it 
ho naran pseudónimu/laós naran loloos, tenke tau identi-
fi kasaun, hela-fatin no kontaktu (telefone, faks eh email) 
konkorrente nian, ho mos títulu ba obra ne’ebé hato’o.

2. Orijinál sira, nune’e mos envelope ne’ebé tau identifi ka-
saun hakerek-na’in nian, ne’ebé refere iha númeru liubá, 
tenke taka metin iha envelope boot ida nia laran, envelope 
ne’ebé la haré borus no taka metin, remetente bele de’it 
halo referénsia ba kandidatu nia pseudónimu, haruka ba:

Embaixada Portugal nian iha Díli
Centro Cultural Português - Instituto Camões
ho kuidadu hosi Sr. Acácio Guterres, Edifício Acait, Díli.

3. Proposta hotu ne’ebé simu sei rejistu no entrega fi la-fali resibu 
komprovativu ba buat ne’ebé simu ba konkorrente ida-idak.

Eskluzaun sira Artigu 6º

1. Wainhira la kumpre kláuzula sira ne’ebé temi tiha 
ona, sai hanesan motivu atu hasai/eisklui obra ne’ebé 
aprezenta.

2. Eskluzaun sira ne’e hotu, sei fo sai wainhira prosesu 
selesaun ramata.

Júri Artigu 7º

1. Júri kompostu hosi ema ka personalidade portugés no 
timor-oan na’in tolu, ema ne’ebé iha prestíjiu no méritu 
ne’ebé ema hotu hatene, ida sai hanesan prezidente.

2. Júri sei nomeia tinan-tinan liu hosi akordu hamutuk 
INCM no Centro Cultural Instituto Camões Díli.

3. Deliberasaun Júri nian tenke hola ho unanimidade ka 
maioria simples, la admiti abstensaun.

4. Desizaun  ne’ebé Juri hola la bele altera liu hosi rekursu 
saída de’it.

Desizaun Artigu 8º

1. Desizaun Júri nian sei divulga ba kandidatu hotu-hotu 
iha inísiu tinan 2011.

2. Júri bele desidi atu fo mensoens  onra nian.

3. Júri konkursu nian rezerva direitu ida atu la atribui 
Prémiu ba testu ruma hosi testu sira ne’ebé aprezenta 
hosi kandidatu sira.

Prémiu Artigu 9º

1. “Prémiu Literáriu Ruy Cinatti” ne’ebé sei fo tinan-tinan, 
kontempla edisaun obra ne’ebé hetan prémiu no valor 
pekuniáriu ka valór ho osan 1,600 USD.

2. Valór prémiu ho osan/pekuniáriu bele hafahe, wainhira 
Júri hanoin katak bele halo ida ne’e, maibé númeru ema 
ne’ebé manan prémiu la bele liu ema na’in rua.

Edisaun obra ne’ebé hetan prémiu Artigu 10º

INCM maka sai detentór ka na’in ba obra manan-na’in nian, 
ne’ebé nia autór fo ho títulu gratuítu kona-ba direitu uti-
lizasaun e tuirmai autoriza, ho rejime eskluzividade atu 
INCM publika OBRA ne’e iha lian portugés, divulga, utiliza, 
esplora no edita, liu hosi ninia konta rasik, ho suporte ruma, 
iha edisaun dahuluk, no mos hala’o ninia komersializasaun  
iha mundu tomak.

Revizaun literária ba obra orijinál Artigu 11º

1. Autór eh hakerek-na’in ne’ebé hetan prémiu aseita atu INCM 
hala’o revizaun literária ba testu orijinál hodi hasai ka elimina 
inkorresaun ortográfika ka gramatikal sira tuir norma sira 
ne’ebé adopta atu publika “Prémiu Literáriu Ruy Cinatti” lahó 
nesesidade konsentimentu ruma ne’ebé bele mosu tuir mai.

2. Autór eh hakerek-na’in prémiu nian disponível atu ezam-
ina sujestaun ruma ne’ebé kontribui atu hadi’a no klarifi ka  
testu ne’ebé submete ba apresiasaun no aprovasaun.

Entrega Prémiu Artigu 12º

Prémiu sei entrega iha serimónia públika ruma, iha fatin no 
loron ne’ebé Júri  sei fo sai iha nia tempu.

Obra sira ne’ebé la hetan prémiu Artigu 13º

Obra sira ne’ebé la hetan prémiu tenke foti fi la fali iha prazu 
loron sia-nulu (90) nia laran, hahú hosi loron ne’ebé Júri fo 
sai komunikasaun kona-ba desizaun ne’e, wainhira liu prazu 
ne’ebe determina obra sira ne’e sei harahun.

Informasaun adisionál sira Artigu 14º

Atu hetan informasaun adisionál ruma tenke husu/hak-
erek, ba:

Embaixada Portugal iha Díli
Centro Cultural Português -Instituto Camões - Edifício Acait
Av. Presidente Nicolau Lobato, Díli, Timor-Leste

Regulamento
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