
A Casa de las Américas convoca para o ano 2017 a edição 58 do seu prêmio literário. Nesta ocasião, 
poderão concorrer autores do Brasil com livros publicados em português nos anos 2015-2016 
(primeira edição), nos gêneros de ficção. Os autores brasileiros que concorram este ano deverão 
reger-se pelas seguintes

Bases
1. Poderão ser enviados livros nos gêneros de romance, conto e poesia, escritos em português, 

publicados nessa língua, em primeira edição, durante os dois últimos anos (2015-2016). 
2.  Poderão participar autores brasileiros, naturais ou naturalizados.
3.  Os autores deverão enviar um exemplar do livro em competição. Não poderão participar autores 

que tenham ganhado o Prêmio Casa de las Américas depois de 2013. Em nenhum caso poderão 
concorrer livros que excedam as 500 páginas.

4.  Outorgar-se-á um prêmio único e indivisível, que consistirá em 3000 dólares ou seu 
equivalente na moeda nacional, e a publicação da obra pela Casa de las Américas, se não estiver 
comprometida com outra editora de língua espanhola. Serão concedidas menções se o júri as 
considerar necessárias, sem que isso envolva recompensa ou comprometimento editorial por 
parte da Casa de las Américas.

5.  A Casa de las Américas se reserva o direito de publicação daquela que será considerada a primeira 
edição em espanhol da obra premiada, até um máximo de 10 000 exemplares, ainda que se 
trate de uma co-edição. Tal direito compreende não apenas evidentes aspectos econômicos, mas 
também todas as características gráficas e outros aspectos da mencionada primeira edição.

6.  As obras deverão ser enviadas à Casa de las Américas (3ra. y G, El Vedado, La Habana 10400, 
Cuba), ou a qualquer das Embaixadas de Cuba, até 31 de outubro de 2016.

7.  O júri se reunirá em Havana em janeiro de 2017.
8. A Casa de las Américas não devolverá os livros em competição.
9. A participação no concurso leva implícita a aceitação total destas bases. 

A Casa de las Américas anuncia, uma vez mais, a convocatória para seus prêmios de caráter 
honorífico. Os referidos prêmios (José Lezama Lima, de poesia; José María Arguedas, de narrativa; 
e Ezequiel Martínez Estrada, de ensaio) serão outorgados a uma obra relevante nos referidos 
gêneros, publicada em espanhol, por um autor de nossa América, nos anos 2014 ou 2015. As obras 
concursantes, em lugar de serem enviadas pelos autores, serão indicadas por um Comitê de 
nomeação criado para essa finalidade.

Prêmios Casa de las amériCas (literatura Brasileira)
2010 Nélida Piñón: Aprendiz de Homero (ensaio).
2011 Nelson de Oliveira: Poeira: demônios e maldições (romance).
2012 João José Reis, Flávio dos Santos Gomes y Marcos J. M. de Carvalho: O alufá Rufino. Tráfico, 

escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853) (ensaio).
2013 Luiz Ruffato: Domingos Sem Deus (romance). 
2014 Mário Magalhães: Marighella: o guerrilheiro que incendiou o mundo (biografia).
2015 Bernardo Ajzenberg: Minha vida sem banho (romance). 
2016 Cristian Santos: Devotos e Devassos. Representação dos padres e beatas na literatura 

anticlerical brasileira (ensaio).

2017

casa de las américas
3ra. y G, El Vedado,
La Habana, Cuba
Tels.: (53) 7 838 2715
cil@casa.cult.cu
www.casadelasamericas.org
http://laventana.casa.cult.cu
Casa de las Américas_La 
Habana, Cuba | Facebook
@CasAmericas | Twitter
América en la Casa, programa 
de TV de la Casa de las 
Américas:
jueves 05:00 | 13:00 | 21:00,
de La Habana,
por Cubavisión Internacional.

Prêmio
Literário

Casa
de las

Américas

16 - 26 de Janeiro


