
 
  

REVUE CULTIVE 

 

Promoção Revue Cultive 

 

   Revue Cultive é um magazine cultural on-line publicado em língua Portuguesa, com 

registro na biblioteca Nacional Suíça e issn 2571 564X. Cultive é mais que uma revista é um 

portal de valorização da cultura brasileira na Europa. A Revue Cultive é referenciada no site ISSU, 

no facebook, no site Cultive, no publish on-line.  

 

Literatura 

Arte  

Música 

Teatro 

Cinema 

História 

Geográfico 

Dança 

 

 

Literatura 

 

Textos aceitos: poesia, contos, crônica, crítica literária, reportagem, entrevistas, releasing, 

bibliografia, geográfico, filosófico, turístico, histórico, ensaio, resenha, linguística, monografia.  

 

Imagem 

Fotos de qualidade em jpg ( no arquivo da imagem deve constar o nome do autor e o nome 

da imagem. No corpo do e-mail deve constar todas as especificações da obra ( data de criação 

tamanho e título) 

 

Não aceitamos textos ou imagem de cunho político, racistas, pornográficos, provocativos, 

difamatório caluniador ou que firam os direitos humanos.  

 

A equipe da Revue Cultive é soberana para aceitar ou recusar um texto, ou imagem sem 

apresentar explicações. Se a equipe da Revue Cultive recusar um material, a equipe entrará 

em contato com o autor pedindo-lhe a revisão do texto ou substituição da imagem. Caso o 

autor se recuse a modificar o material, esse não será publicado e o montante pago pela 

inscrição será devolvido descontado as taxas cobradas pelo banco.  

 

Seções 

Literatura:  textos Literários, livros, críticas literárias, linguística, entrevistas, lançamentos, 

encontros, salões etc... 



 

Educação:  

Sem lero lero( música, cinema, teatro, eventos populares, folclore, educação, etc 

 

NossaTerra : temas imagem ou texto em torno de geografia, biomas, fauna, flora etc 

 

Arte  

 

Arte universal 

Exposição 

Galeria 

Críticas literárias, história da arte,  

 

Valores  

1- 1 página Word times – espaço 1/5- Valor 10 euros ou 50 reais se enviar foto o texto deve 

ser reduzido. 

   

Texto, foto, ficha cadastral preenchida, recibo de pagamento enviar tudo pelo e-mail : 

edicaocultive@gmail.com.  

O texto enviado nas datas previstas no calendário abaixo e assinado ou com a devida autorização 

de publicação emitida pelo autor. 

A direção da Revue Cultive se exime de qualquer responsabilidade por plágio, toda a 

responsabilidade de direitos autores é única exclusivamente do autor. 

 

 

Calendário para Entrega do material 

 

Edição da mulher – março ( material deve ser enviado até o dia 25 de janeiro) 

Edição verão Europa - junho (material deve ser enviado até o dia 25 de abril) 

Edição outono Europa - setembro (material deve ser enviado até o dia 25 julho) 

Edição inverno Europa - Dezembro (material deve ser enviado até o dia 25 de outubro) 

 

 

ILUSTRAÇÃO 

 

   A. A Cultive ilustra a revista como lhe convém e sem consulta prévia. Ao enviar e realizar 

o pagamento, o autor aceita a ilustração que a Cultive escolher para ilustrar seu texto. 

 

   B- foto ou desenho deverão ter autorização por e-mail para publicação e deverão vir em 

JPEG ou PNG com boa resolução. Fotos de má qualidade não serão publicadas e a Cultive não 

dará explicação. O autor poderá submeter uma imagem para ilustrar seu texto mediante veracidade 

de direitos autorais. A Cultive detém o direito de recusar imagens.  

 

 

 

Outros assuntos entrar em contato pelo e-mail: edicaocultive@gmail.com 

mailto:edicaocultive@gmail.com


 

 

Pagamento por paypal entre no site 
Paypal : https://www.arts-imperiano.com/hshop 

 
 
Veja a revista nos seguintes sites e dê seu like: 

 

Site cultive : https://www.cultive-org.com 

Face: 

https://www.facebook.com/CULTIVE-Magazine-Culturel-636733579850024/  

Blogger: https://cultivemagzine.blogspot.ch   

ISSuu: https://issuu.com/cultive/docs/cultive__6_edition_2018_natal7  
Adobe: 

https://indd.adobe.com/view/19844c0e-137a-45ad-83e4-42ae0947d173  
 

 


