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IV Concurso "Talentos Literários Leonísticos - DMLD“
O Distrito Múltiplo LD de Lions Internacional, com a finalidade de estimular e valorizar a produção literária, e 
divulgar as realizações do Lions, institui o Edital que regulamenta o IV Concurso de Contos ou Crônicas e 
Poesias para o Ano Leonístico 2015/2016.

INFORMAÇÕES:

a) Concurso de Contos ou Crônicas, e de Poesia.

b) Participantes: Membros da Família Leonística          

c) Publicação em Antologia.

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 22 de fevereiro a 31 março.

PREMIAÇÃO: Em cada categoria, serão conferidos:

I) Certificados e Menção Honrosa aos Vencedores.

II) Publicação em Antologia das Obras Vencedoras.

III) Premiação em livros.

OBJETIVOS:

 Incentivar a criação literária - CONTOS ou CRÔNICAS, ou POESIAS – com Temas Leonísticos e fortalecer o 
sentimento de valorização das ações de Lions em prol das comunidades em que se insere.

 Registrar e perpetuar na história os feitos de grandes Leões e os benefícios levados a segmentos vários da 
Sociedade.

 Divulgar a marca Lions, retratando sua história, registrando seu valor e importância como Clube de Serviço.



JULGAMENTO:

Os trabalhos inscritos (Contos ou Crônicas, e Poesias) serão julgados por comissões de alto nível literário, designadas
pela autoridade leonística máxima de cada instância, compostas de no mínimo
três Escritores e/ou Professores de Língua Portuguesa e/ou Literatura, podendo ser convidados outros membros da
Comunidade, expertos em assuntos literários:

EM ÂMBITO DE CLUBES: A designação será feita pelo Presidente do Clube, e a Comissão deverá escolher DOIS (02)
trabalhos de cada modalidade (Conto ou Crônica, e Poesia) até o dia 15 de abril, quando serão enviados ao
Governador do seu Distrito.

EM ÂMBITO DE DISTRITO: A designação será feita pelo Governador do Distrito, e a Comissão
deverá escolher TRÊS (03) trabalhos de cada modalidade (Conto ou Crônica, e Poesia) até o dia 08/04/2016, quando
serão enviados, preferencialmente, ao Assessor do "IV Concurso - Talentos Literários Leonísticos - DMLD" (Endereço
ao final do Regulamento) ou ao Presidente do Conselho de Governadores do DMLD.

EM ÂMBITO DO DISTRITO MÚLTIPLO LD: A designação será feita pelo Presidente do Conselho de Governadores e/ou
pelo Assessor do III "Talentos Literários Leonísticos - DMLD" e, até o dia 22/04/2016, a Comissão deverá classificar os
trabalhos de cada modalidade (Conto ou Crônica e Poesia).



PARA CONTATOS:

Assessoria do Concurso: "IV Concurso - Talentos Literários Leonísticos - DMLD“

Assessor: CL James Henrique Castro de Souza, MJF

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 3980/1002 P, Mossunguê

CEP 81200-110 - Curitiba – PR

Lions Clube Curitiba Pantheon - Distrito LD-1

E-mails: jameshenriquecastro.souza@hotmail.com e assessoriajh@hotmail.com

Telefones: (041) 362-0446 e (041) 9223-5301

mailto:assessoriajh@hotmail.com


INSCRIÇÕES:

As inscrições estarão abertas à partir da publicação do presente Edital até o dia 31 de março de 2016, 
sendo os trabalhos entregues pessoalmente ou enviados via Correio, valendo a data do carimbo como 
comprovante de prazo.
Os trabalhos deverão ser encaminhados ao Clube de Lions ao qual o candidato esteja afeto, não podendo 
serem enviados aos Distritos ou ao Distrito Múltiplo.

FONTE:

O PRESENTE REGULAMENTO ENCONTRA-SE NO SITE DO DMLD.
http://www.lions.org.br/multiplold/talentosliterarios/index.htm

http://www.lions.org.br/multiplold/talentosliterarios/index.htm


“Escrevo sem pensar, tudo o que o meu inconsciente grita.
Penso depois: não só para corrigir, mas para justificar o que escrevi.“
Mário de Andrade


