
Open Call Antologia BD SCI-FI LX 2017

Regulamento

O SCI-FI LX – Convenção Internacional de Ficção Científica de Lisboa vai lançar
uma Antologia de BD na sua 4ª Edição de 2017. Serve o presente regulamento
para orientar as submissões de projectos e explanar os detalhes do concurso. Esta
publicação  será  patrocinada  e  uma  percentagem  das  vendas  da  sua  versão
impressa será distribuída pelos Autores.

1 - REGRAS 

1. A Antologia será  lançada no decurso da convenção, no dia 15 de Julho de 2017, no

Instituto Superior Técnico, Avenida Rovisco Pais, nº1, 1049-001, Lisboa.

2. As submissões terão início no dia 18 de Abril de 2017 e encerrarão no prazo de dia 12

de Junho de 2017.

3. Cada Autor deverá concorrer com uma pequena história, relacionada com a temática de

Ficção-Científica, com especial enfoque no tema da edição deste ano, Sustentabilidade.

3.1. Qualquer  submissão  que  não  se  insira  nessa  temática  será  automaticamente

excluída da selecção.

3.2. Serão aceites mais do que uma submissão por Autor, sendo o limite estabelecido

em 3 histórias individuais.

1



4. O Open Call estará aberto a todas as pessoas interessadas em participar, com idade

superior a 18 anos.

 

5. Os projectos deverão ser enviados para submissions@scifilx.com e conter as seguintes

informações:

Nome Autor(es)

Título Projecto 

Ficha  Técnica -  no  caso  de  ser  um trabalho  colaborativo,  cada  cargo  deverá  estar

devidamente  identificado  e  atribuído  ao  seu  Autor  (ex.  Argumentista,  Desenhista,

Colorista)

Sinopse 

(Opcional) Fotografia - para acompanhar a identificação do Autor 

6. Só serão aceites submissões com todas as informações preenchidas corretamente e de

forma  completa.  As  submissões  incompletas  ou  com  dados  incorretos  não  serão

consideradas.

7. Requisitos técnico-formais:

Dimensão A4

Margem de 1 centímetro em torno da extensão total da página

Formato TIFF

Resolução de 300 Dpi (mínimo) 

Preferencialmente a cores
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Sem limite de vinhetas

8. A história, apresentada no formato de banda desenhada, poderá ter uma extensão entre

1 página (mínimo) e 3 páginas (máximo).

9. O concurso está interdito a membros da organização, voluntários e jurados. 

2 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. O Júri será composto por 3 elementos (André Silva, Presidente do Sci-Fi Lx;  Tomás

Agostinho, Vice-Presidente do Sci-Fi Lx; e Sérgio Santos, fundador e coordenador da

H-Alt – fanzine de banda-desenhada) que avaliarão os melhores trabalhos segundo as

seguintes cotações:

50% - Qualidade gráfica

30% - Argumento

20% - Originalidade

2. Até 20 histórias serão seleccionadas para integrar a Antologia de BD SCI-FI LX 2017. Da

decisão do júri não há recurso.

3. A organização reserva-se no direito de cancelar o lançamento da Antologia e respectivo

concurso  no  caso  de  submissões insuficientes  e/ou  das  obras  não  apresentarem a

qualidade exigida.

3 - CONCURSO
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1. As obras seleccionadas estarão automaticamente inscritas no concurso de  BD SCI-FI

LX 2017 e os vencedores serão anunciados no decurso da Cerimónia de Encerramento

que tomará lugar no dia 16 de Julho de 2017, no Instituto Superior Técnico, Pavilhão

Central, Salão Nobre. 

2. Serão  determinados  e  premiados  o  pódio  de  1º,  2º  e  3º  Lugar  com  um  troféu  e

certificado. 

4 - ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das regras do

presente regulamento deverão ser solicitados através de: submissions@scifilx.com.

2. A candidatura ao Open Call Antologia BD SCI-FI LX 2017 pressupõe a aceitação do

presente regulamento.

Lisboa, 18 de Abril de 2017

A Equipa,
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