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VIII Antologia Cultive 2020 

 

Apesar do difícil período em que estamos vivendo em 2020 a Cultive Littérature Art Solidarité 

não para de pensar no futuro da cultura, na divulgação dos autores, da literatura e da arte, por 

isso em 2020 estaremos mostrando em Genebra a capacidade que temos de renascer das cinzas 

e fazer florescer a criatividade mesmo dentro da dificuldade. É preciso sempre manter a 

esperança e encontrar motivação para continuar com nossos projetos e nossas artes.  

A Cultive convida toda a classe literária lusófona a participar do o 3 4 ° S a l ã o Internacional 

do Livro e da Imprensa de Genebra que acontecerá do 28 de outubro ao 01 de novembro 

de 2020 e é considerado o maior evento literário da Suíça e um dos mais prestigiados da Europa 

fazendo parte do 2° Encontro Internacional de Literatura Contemporânea e Desenvolvimento 

Cultural Cultive. Será nesse evento que iremos provar a nossa força e festejar o fato de estarmos 

bem lançando a VIII Antologia Cultive  

Essa vitória será festejada com organização da Antologia: Era uma vez um Anjo. Uma bela 

oportunidade de mostrarmos que estamos acompanhados e protegidos. Nessa Antologia o autor 

poderá basear-se em fatos pessoais, ou não, ao relatar histórias que presenciou, vivenciou ou 

imaginou. A liberdade de expressão de cada autor e sua imaginação serão os pontos 

fundamentais para transformar os relatos em mensagens, dos quais os leitores poderão retirar 

ensinamentos, motivação, conselhos e apoio.  

 

Antologia Cultive – Era uma vez um Anjo  
Muitas vezes em nossas vidas passamos por situações difíceis, mas sempre a ajuda, a palavra 

e o apoio de algo ou de alguém amigo, de um vizinho, de um desconhecido que nos dá uma 

boa orientação no momento certo, nos abre uma porta para um novo caminho; outras vezes 

quando pensamos que tudo está acabado e parece sem solução, algo inexplicável acontece 

como se fosse um milagre e alegamos a ajuda ao divino. Esse divino para uns é um anjo, para 

outros trata-se de um mentor espiritual, energia cósmica, a mão de Deus, a força da mente; 

outros dizem que são extras terrestres ou a própria ciência, ou simplesmente sorte. Não importa 

a explicação dada, o fato é que casos de “milagres” inexplicáveis existem desde que o homem 

é homem.  

Para essa coletânea o relato pode referir-se ao encontro com os “Anjos” em uma viagem, em 

um momento difícil, nas palavras de um livro, em um momento de isolamento, em um encontro 

com uma pessoa, em uma reviravolta da vida, numa situação de risco de vida pessoal ou de 

outra pessoal, no contato com um animal, no nascer do sol, na contemplação da natureza, na 

prática da caridade, no cuidado de um jardim ou em qualquer situação que possamos descobrir 

a paz ou a felicidade. Muitas são as situações que nos levam a esses encontros. É só relatar em 

um belo texto em verso ou em prosa.  

 

I-Inscrição  

a-Até o dia 30 de junho 2020 –  

b- E- mail: cultivelitterature@gmail.com  

 

II-Informação sobre o texto  

     II. 1-  Língua do texto enviado: português revisado;  
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      II. 2-  Texto: 2 páginas word - fonte 12 - com 5000 caracteres incluindo espaço, 

assinado com  

pseudônimo;  

II.3-  1 foto de rosto, preto e branco, com boa resolução;  

II.4-  Nome do autor e 3 linhas contendo as publicações solos ou publicações mais  

importantes;  

II.5-  O título do texto deve ser diferente do tema.  

 

III -Informações sobre a VIII Antologia Cultive  

1-Língua: Português; 

2-Estilo: Poesia, crônica ou conto, haikai; 

3-Não Membros Cultive: valor: (50 euros) 

4- Cada página extra – (25 euros); 

5- O autor recebe 1 volume por página paga; 

4- Volumes extra - valor - 10 euros cada; 

5- Acima de dois volumes encomendados - 10% de desconto; 

6- O autor deve encomendar com antecedência a quantidade de livros desejados;  

7- Especificações da obra 
Tipo de impresso:  Livro 
Formato:  14,8 x 21 cm 
Papel da capa:  Supremo 250 g/m² 
Cor da capa:  4 x 0 (colorido em uma face) 
Com orelhas:  Sim 
Papel para miolo:  Offset 90 g/m² 
Cor das páginas internas:  1x1 Tinta Preta 
Número de páginas:  240 
Plastificação:  Fosca 
Tipo de encadernação:  Fresado PUR 
Registro no Biblioteca Nacional Suíça  
ISBN Suíço 
 

IV- Concurso Literário Cultive  

1-Os três melhores textos de autores não membros Cultive, concorrem ao Prêmio Cultive de 

Literatura 2020; 1°,2°,3° Lugares prosa e poesia;  

 

V- “NOVIDADE” 

A EDITORA CULTIVE LANÇA - “PONTOS INCENTIVOS”  

REGRAS dos PONTOS INCENTIVOS 
1-Cada autor da antologia receberá pontos sobre as vendas de cada volume que o autor indicar ou realizar;  
2-Os pontos serão revertidos em real dentro da seguinte forma: Cada 5 pontos = um real  
3- O autor poderá usar esses pontos para pagamento das suas participações: nas antologias cultive, ou na revista 

Cultive, ou na revista Artplus, ou na edição de um livro solo.  
4- Todos os volumes encomendados pelo autor, fora da cota do contrato da Antologia, terá desconto do item IV5+ 

o acúmulo de pontos.  
5- Os pontos deverão ser utilizados em até dois anos. Um ano inicia em janeiro e termina em dezembro, portanto 

todos os pontos acumulados a partir de hoje devem ser utilizados até dezembro de 2022.  
6- Os pontos não são pagos em dinheiro, nem são acumulativos.  
 

VI- Atenção:  
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1- O autor recebe certificado de participação na Antologia; 

2- Os Membros Cultive não concorrem ao prêmio literário; 

3- Cada autor recebe 1 livro por página paga; 

4- Autores que não estiverem presentes receberão seus volumes pelo correio;  

5- A Cultive fará o envio 1 mês após o término do Salão; 

6- O valor da remessa pelo correio é por conta do autor; 

7- O valor é calculado de acordo com o endereço; 

8- A Cultive não se responsabiliza pelo não recebimento da encomenda caso o autor 

não aceite a encomenda ou não esteja presente em casa para receber o pacote;  

9- Uma vez a encomenda enviada, a Cultive não se responsabiliza pela entrega, nem 

pelo mau serviço da poste; 

10- Se o pacote for devolvido por qualquer motivo, todas as taxas cobradas pelo 

correio, assim como o novo valor para reenvio, serão a cargo do autor;  

11- Se a obra for retida no correio, o autor é quem terá que correr atrás das 

formalidades para retirar as obras; 

12- Se a encomenda for devolvida, o correio cobrará um valor para a retirada do 

pacote, esse valor deverá ser reembolsado pelo autor. Caso o autor se recuse a 

reembolsar a Cultive só reenviará outros volumes após pagamento do reembolso mais 

o valor do novo envio;  

13- A Cultive se compromete a reenviar as nossas custas, se e somente se, nós 

cometermos erros de endereçamento; 

14- Não nos responsabilizamos por mercadoria deteriorada; 

15- O autor escolhe a forma de envio: envio com seguro, envio registrado, etc. 

VII - DADOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO  

Conta No Brasil  
FAVORECIDO: MARCELA IMPERIANO GUEDES CPF: 
00620776943 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA 1453-2 
CONT POUPANÇA 12220-3 
VARIAÇÃO 51 

 
Conta na Europa e outros países : Pagamento em euro 
Favorecido: Valquíria Guillemin 
conta: 17-703134-1 
Iban:CH60 0900 0000 1770 3134 1 
bic: POFICHBEXXX 
BANCO POST FINANCE SA, 
ENDEREçO DO BANCO : 
MIGERSTRASSE 20, 
3030 BERN 
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Ficha de inscrição VIII Antologia Cultive favor preencher no computador 
 

NOME COMPLETO... .................................................................................................. ................    

PSEUDÔNIMO : .................................................................................................. ................ ........ 

COMO DESEJA QUE SEU NOME APAREÇA NA MÍDIA E NO LIVRO ?  

....................................................................................................................... ..................... ............ 

TÍTULO DO TEXTO:.......................................................................................................... ...............   

ENDEREÇO: RUA..................................................................................................................... ........  

CEP................................. CIDADE ..................................................................................... ESTADO 

........................................................PAÍS....................................................................................  

FONE COMPLETO: ................................................................................................. ................ 

EMAIL.................................................................................................................. ............... .........   

SITE........................................................................................................................... ... ...............  

RG................................................................................................................................ ...............   

CPF............................................................................................................................... ...............   

TÍTULO DA OBRA: ............................................................POESIA ( ). CONTO( ) CRÔNICA ( )  

BREVE CURRICULUM E PUBLICAÇÕES  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

Desejo encomendar ......... livros ( 10 euros cada livro) a partir de 2 volumes calcule os 10% de desconto. 

Adicione ao valor da inscrição e faça o depósito.  
Valor não membro: 50 euros ( ) 

 

CONCORDO COM OS TERMOS DA VII ANTOLOGIA ERA UMA VEZ UM ANJO  
 

 

.....................................................................  
DATA 

 

.................................................................... 

 Assinatura 

 

ENVIAR ANEXO AO EMAIL.  
1 Foto em preto e branco  
O texto com pseudônimo ao lado do título 
A ficha de inscrição preenchida junto com o edital acima 
Cópia do recibo de depósito 
Inscrição até o dia 30 de junho 2020  

Colar foto 
aqui 
colorida  
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