
I EDICIÓN DO CONCURSO DE CONTOS
"A SEÑORA DOS SETE LUGARES"

 

O concurso de contos "A Señora dos Sete Lugares" é un proxecto cultural promovido pola 
Asociación Cultural A Señora dos Sete Lugares, que ten como finalidade a publicación dun 
libro de nove contos e nove ilustracións (cinco fotografías —unha por cada concello: Cariño, 
Cedeira, Cerdido, Mañón e Ortigueira— e catro ilustracións). Tanto os contos coma as 
ilustracións deberán cinguirse ás seguintes características:

1. Tema: Ortegal e Cedeira. A obra escrita presentada irá escrita en galego ou en 
castelán, será inédita, non terá recebido ningún premio e adoptará a forma literaria 
coñecida coma conto.

2. Participantes: Poderá presentarse ao concurso calquera persona física maior de 
idade, independentemente da súa nacionalidade ou lugar de residencia.

3. Presentación dos contos:
A extensión dos contos deberá estar entre un mínimo de 25.000 caracteres 
(con espacios) e un máximo de 30.000.
O envío dos relatos faráse por correo electrónico ao enderezo 

asenoradossetelugares@gmail.com e deberá estar nun formato de texto 

enriquecido (.doc ou .odt, por exemplo). O asunto do correo será "CONCURSO 
DE CONTOS A SEÑORA DOS SETE LUGARES: Conto".

O orixinal do conto deberá firmarse cun seudónimo.
Os datos de contacto do autor deberán presentarse nun sobre pechado e co 
mesmo lema do conto nas oficianas de Rey Álvarez en Cedeira (Rúa López 
Cortón, 8, CP 15350) ou Ortigueira (Rúa Concordia, 3-5, CP 15330) e deberá 
constar da seguinte información: Nome completo, dirección postal e número 
de teléfono. Este sobre poderá ser entregado en man ou remitido por correo 
postal.
Cada autor poderá remitir tantos orixinais coma considere.

4. Presentación das ilustracións:
Poderán ser debuxos, fotografías, gravados ou calquera outra técnica plástica.
O envío das imaxes faráse por correo electrónico ao enderezo 
asenoradossetelugares@gmail.com e deberá estar en formato .jpg. O 
asunto do correo será "CONCURSO DE CONTOS A SEÑORA DOS SETE 
LUGARES: Imaxen".
A imaxe orixinal deberá firmarse cun seudónimo.
Os datos de contacto do autor faránse chegar do mesmo xeito que os do autor 
do conto.
No caso de ser seleccionada, ao autor solicitaráselle o orixinal en formato .tiff 
ou .psd, cunha resolución mínima de 300 ppp. e co mesmo tamaño que vaia 
ter na edición final.
Cada autor poderá remitir tantos orixinais coma considere.

5. Premio: Consistirá na publicación do conto premiado por parte da Asociación Cultural 
A Señora dos Sete Lugares, que se reserva o dereito de facer traduccións, edicións 
bilingües, etcétera. Cada categoría, literaria ou plásticas, terá un primeiro premio e 
dous accésits. As condicións de edición quedarán suxeitas ao contrato de edición que 
os autores das imaxes e dos contos premiados deberán firmar antes da publicación 
do libro. Esta publicación está suxeita á obtención de financiación dos concellos do 
Ortegal e Cedeira. No caso de non obter esta financiación, a Asociación Cultural A 
Señora dos Sete Lugares reservaráse os dereitos de explotación dos contos ata a 
obtención dos fondos necesarios para editar o libro. Publicaránse, tamén, os dous 
finalistas de cada categoría.

6. Xurado: Existirán dous xurados: Un pola categoría literaria e outro pola plástica. 
Cada un deles estará formado por cinco persoas, designadas pola Xunta Directiva da 
Asociación Cultural A Señora dos Sete Lugares.

7. Fallo: O fallo do xurado será inapelable e publicaráse na páxina web da Asociación 



Cultural A Señora dos Sete Lugares (http://setelugares.wordpress.com/) o día 1 de 
outubro de 2012.

8. Traballos non premiados: Os autores dos traballos non premiados manterán tódolos 
dereitos das obras remitidas, salvo desexo expreso de cedelos á Asociación Cultural A 
Señora dos Sete Lugares.

9. Prazo de presentación: Dende o 20 de abril de 2012 ao 1 de agosto de 2012.
10. A interpretación das presentes bases corre a cargo do xurado.
11. A participación neste concurso supón a plena aceptación das presentes bases. A 

Asociación Cultural A Señora dos Sete Lugares resérvase o dereito a modificar as 
bases da presente convocatoria sempre que axude a mellorar o desenvolvemento do 
proxecto. O incumprimento de culquera dos puntos anteriores supón a desestimación 
automática da obra presentada polo autor, se ben non afectará ao resto das obras que 
si cumplan cas presentes bases.


