APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O tulo desta antologia de textos − escritos no
decorrer da pandemia Covid-19, que nos obrigou a um
conﬁnamento quase total e ao distanciamento  sico
daqueles a quem amamos, por medo de os infetarmos
ou sermos por eles infetados − não necessita de
explicação: todos senmos a falta do toque, da carícia,
do abraço, do beijo.
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Livro DÁ-ME UM ABRAÇO
Propomos a criação de uma Antologia de textos, na
primeira pessoa, sobre o tempo que estamos a viver,
para a edição de um livro para publicação em outubro
de 2020.
Convidamos todas as pessoas a parcipar com o seu
texto, testemunhos que nos irão dar uma visão mais
abrangente e mais ínma deste tempo.
Estão envolvidas neste projeto as associações culturais
sem ﬁns lucravos “8 Séculos de Língua Portuguesa –
Associação” e “ESTORIAS.PT – Associação Cultural”,
sendo esta úlma responsável pela edição desta
antologia.
Para parcipar no projeto basta fazer a sua inscrição,
preenchendo o formulário. Depois poderá escrever o
seu texto, conforme as normas deﬁnidas no
Regulamento de Parcipação.
Ao fazer a sua inscrição autoriza o tratamento dos seus
dados pessoais em base de dados de arquivo,
exclusivamente para ulização nos contactos
relacionados com a edição deste livro.
Contamos com a sua parcipação!

Lançamos aos autores o desaﬁo de nos contarem, na
primeira pessoa, o modo como viveram este
co n ﬁ n a m e nto e d e p o i s o d e s co n ﬁ n a m e nto
progressivo a parr de maio.
Propomos algumas questões meramente orientadoras
da reﬂexão, que os autores seguirão, ou não, do modo
como ﬁzer mais sendo para cada um:
Como vivemos este tempo? O que nos preocupa? O
que ocupa os nossos pensamentos? O que senmos?
De que temos medo? Connuamos a ter esperança e a
ser solidários? Quais as nossas “âncoras”? Como
vivemos o isolamento? E a vida familiar, com todos em
casa 24h? Como nos relacionamos com os outros?
Como nos organizamos? Como vivemos o teletrabalho,
ou o layoﬀ, ou a perda do emprego, ou do negócio, ou a
condição de trabalhador independente? Como
vivemos os nascimentos e as perdas dos entes
queridos? Como se vive o enamoramento e o amor?
Como encaramos a velhice? Mudou a nossa forma de
pensar a vida e a morte? Alguma coisa vai mudar na
nossa vida quando retomarmos a vida normal? Como
nos preparamos para essa retoma da normalidade?
Como vivemos o desconﬁnamento?
Como nos mostra tão expressivamente a fotograﬁa da
capa do livro, neste tempo de pandemia, apenas temos
a sombra do abraço, a sua memória e saudade. E as
pegadas dos que não estão ao nosso lado. E a
l e m b ra n ça grata d a p ra i a , o n d e b r i n cá m o s
despreocupadamente ao sol, grande parte das vezes
em família ou em grupo.
Mas temos a certeza de que iremos recuperar o abraço
sem medo e com prazer, poderemos expressar
livremente os afetos, poderemos senr o gozo do sol,
da praia e do ar livre.
Mais do que textos literários, pretendemos o
testemunho de pessoas que nos irão dar uma visão
mais abrangente, mais reﬂexiva e mais ínma deste
tempo.
Esta antologia será tanto mais interessante e
enriquecedora quanto mais diferenciada for a
parcipação de pessoas: de diferentes idades, com
situações diferentes, vivendo em locais diferentes,
com diversas vivências e pensando coisas diferentes.
Apelamos à parcipação de todos.
Coordenadores do Projeto:
Maria Maya
José Carlos Completo

Regulamento de Participação no Livro
DÁ-ME UM ABRAÇO
1
Podem parcipar neste livro todos os autores
interessados, sendo necessário fazer a sua inscrição,
preenchendo o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO que
consta no portal www.estorias.pt.
2
As inscrições devem ser feitas durante os meses de
maio e junho de 2020.
3
Os textos devem ser escritos em língua portuguesa,
durante os meses de maio e junho de 2020 e enviados
até dia 30 de junho 2020. Os textos têm de ser enviados
em formato word para o e-mail:
estorias.portugal@gmail.com.
4
Os textos devem ter no máximo 6.500 caracteres,
incluindo espaços. Caso os autores desejem podem
atribuir um tulo ao texto.
Será respeitada a ortograﬁa com que cada um escrever
– basta que diga se escreve segundo o Acordo
Ortográﬁco, ou Pré-Acordo.
5
Os autores só poderão enviar textos seus originais, que
ainda não tenham sido publicados, não sendo a
organização responsável por qualquer plágio ou
apropriação indevida.
6
Os autores que pretenderem usar um pseudónimo
deverão escrevê-lo no Formulário de Inscrição – e,
neste caso, o seu verdadeiro nome não será publicado
no livro.
7
Com o texto será publicado o nome (ou pseudónimo)
como autor do texto, a idade, proﬁssão/ocupação e
concelho ou localidade onde vive.
8
Os autores menores de idade deverão enviar junto
com o seu texto uma autorização de parcipação
assinada pelo seu Encarregado de Educação
(enviaremos a todos a minuta de autorização).
9
Todos os autores que enviarem textos cedem os
respevos direitos à associação ESTORIAS.PT, para
efeitos de publicação do livro, devendo, para isso,
preencher uma declaração (enviaremos a todos a
minuta de cedência dos direitos para publicação).
A cedência destes direitos de autor visa
exclusivamente a possibilidade de publicação da obra,
permanecendo os autores como autores do seu texto e
sendo sempre idenﬁcados os autores juntos dos seus
textos.
10
A publicação do livro será em papel, não sendo
também de excluir a publicação em digital, ou a leitura
de alguns dos textos nos meios radiofónicos ou em
publicações na Internet.
Estes textos poderão vir a ser adaptados para teatro.

11
Esta antologia será tanto mais interessante quanto
mais diferenciada for a parcipação de pessoas: de
diferentes idades, com situações diferentes, vivendo
em locais diferentes, com diversas vivências e
pensando coisas diferentes.
12
Se houver muitas parcipações ou textos muito
semelhantes, reservar-nos-emos a possibilidade de
não publicar alguns deles.
13
Esmamos que cada livro possa ter um custo entre 10€
(dez euros) e 15€ (quinze euros) por exemplar,
dependendo do numero de páginas que vier a ter.
14
Cada autor terá de garanr a pré-reserva de compra de
um exemplar, sendo o pagamento efetuado depois de
conﬁrmada a aceitação do seu texto, o que se prevê até
ﬁnal de julho de 2020.
Nessa altura, os autores ou outros interessados
deverão conﬁrmar se pretendem adquirir mais do que
um exemplar, fazendo também o respevo
pagamento.
15
Haverá uma sessão de lançamento do livro em Lisboa,
para a qual será convidado o Senhor Presidente da
República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa
– a quem também iremos solicitar o prefácio desta
antologia − e serão convidados todos os autores,
sendo-lhes entregues os seus exemplares nessa
ocasião.
16
Haverá também um lançamento no Concelho de
Oliveira do Hospital, localidade sede da associação
ESTORIAS.PT, que edita o livro.
Poderão também ser feitos lançamentos em
municípios que apoiem a edição do livro, ou em
localidades em que a quandade de parcipantes o
jusﬁcar.
17
Os livros poderão ser enviados por correio aos autores
e outros interessados, podendo acrescer os portes de
envio.
18
Quaisquer outras questões relavas à execução deste
projeto serão decididas pela Associação ESTORIAS.PT
que edita o livro.
19
Qualquer pedido de esclarecimento poderá ser
colocado por escrito para o email:
estorias.portugal@gmail.com.

30 de abril de 2020

