
PPRRÊÊMMIIOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  IILLUUSSTTRRAAÇÇÃÃOO

                                                              FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  SSMM

                      RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  22000088

INFORMAÇÕES:

Fundación SM
C/ General Moscardó, 3-2º
28020 Madrid
Tel.: 34 91535 96 00
Fax: 34 91535 96 01
fsm@fundacion-sm.com
www.fundacion-sm.com

         Grupo SM
C/ Impresores, 15
Urbanización Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Tel.: 34 91 422 6699 / 6209
Fax: 34 91 422 6120
comunicacion@grupo-sm.com
www.grupo-sm.com



1188ªª  EEDDIIÇÇÃÃOO
PPRRÊÊMMIIOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  IILLUUSSTTRRAAÇÇÃÃOO

A Fundación SM, ciente da importância que a ilustração assume nos livros
infantis, realiza o Prêmio Internacional de Ilustração 2008. O objetivo desse
concurso é apoiar e promover os artistas que dedicam seu trabalho às
crianças.

O concurso obedecerá ao seguinte REGULAMENTO:

1. Poderão concorrer ao prêmio obras ilustradas e inéditas voltadas para
o público infantil menor de 8 anos. Nessas obras, a ilustração não
poderá ser um mero acessório, ou seja, deverá ter tanta importância
quanto o texto. Na atribuição do prêmio, ambos serão valorizados: a
ilustração e o texto.

2. As obras poderão ser apresentadas em qualquer uma das línguas do
território espanhol (espanhol, catalão, basco ou galego). Se o idioma
do original for distinto daqueles mencionados, o texto deverá ser
acompanhado de uma tradução em inglês ou espanhol.

3. Poderão concorrer ao prêmio: a) uma única pessoa, autora do texto e
da ilustração; b) duas pessoas: uma, autora do texto, e a outra, da
ilustração; c) uma equipe formada por diversas pessoas.

4. É estabelecido um único prêmio, no valor de 12.000 (doze mil) euros.

5. Os concorrentes arcarão com as despesas e responsabilidades do
envio da obra.

6. Uma vez terminado o concurso, os originais estarão à disposição dos
autores na sede do Grupo SM, de onde poderão ser retirados
pessoalmente ou por procurador devidamente credenciado. Se não
forem retirados, os trabalhos ficarão guardados durante quatro
meses a partir de então e, terminado esse prazo, serão destruídos.

7. O prazo de recebimento dos originais começa em 1º de janeiro de
2008 e termina em 15 de fevereiro do mesmo ano. O resultado será
anunciado em março de 2008.

8. Ediciones SM se reserva o direito de realizar a primeira edição da
obra premiada. Esse direito deve ser exercido nos dois anos
seguintes à atribuição do prêmio. O valor do prêmio não inclui os
direitos do autor, que serão estipulados posteriormente no contrato
de edição.

9. A extensão total da obra editada será de 24 páginas, contando texto
e ilustração. O texto original não deve ultrapassar duas páginas



digitadas em espaço duplo (trinta linhas por página e setenta toques
por linha aproximadamente), e deverá ser enviado na íntegra para o
concurso. Quanto às imagens, no entanto, só será necessário
apresentar ao concurso quatro páginas de ilustração finalizadas e um
esquema geral do livro.

10.  Os originais das páginas de ilustração finalizadas devem obedecer
proporcionalmente ao formato 20,5 cm x 27 cm, sem ultrapassar os
45 cm, em nenhuma de suas medidas.

11.  Os originais devem ser remetidos a:

Ediciones SM
Premio Internacional de Ilustración
C/ Impresores, 15
Urbanización Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid (España)

Deverão ser enviadas seis cópias do texto.
Cada participante poderá enviar quantas obras quiser.

12.  A comissão julgadora será composta por cinco membros designados
pela Fundación SM.

13.  Não será permitido recorrer da decisão da comissão julgadora, e o
prêmio poderá ser declarado vago.

14.  O fato de apresentar uma obra ao Prêmio Internacional de Ilustração
supõe a expressa conformidade dos autores com o presente
regulamento.

15.  É proibida a participação no concurso dos funcionários da Fundación
SM ou do Grupo SM.

Madri, março de 2008.



GANHADORES DAS EDIÇÕES ANTERIORES

Ano Título Autor

1990 La Roca Carme Solé

1991 Por los aires Asun Balzola

1992 El árbol inquieto Miguel Calatayud

1993 El hombre, el árbol y el camino Juan Farias y Juan Ramón Alonso

1994 El capirote de Onofre Jesús Gabán

1995 Amigos Loles Durán y Perico Pastor

1996 Una noche de colores Pablo Echevarría

1997 ¡No sé! Mabel Piérola

1998 El vuelo del Sr. Porpol Judith Morales/Adrià Gòdia

1999 Verdadera historia del perro Salomón Miguel Ángel Pacheco/Javier

Serrano

2000 El buen amigo del cielo Fernando Krahn

2001 Desierto

2002 La letra que no tenía trabajo Miguel A. Fdez-Pacheco/Javier

Serrano

2003 Una amistad peligrosa Pablo Echevarría

2004 Paula en Nueva York Mikel Valverde

2005 ¡Él empezó! Pep Montserrat/Gabriela Keselman

2006 Los pájaros aprenden idiomas Ima Pla


