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Apesar do difícil período em que estamos vivendo em 2020 a Cultive Lit térature Art  

Solidarité não para de pensar no futuro da cultura, da 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 34° Salão 

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 mostrar a 

nossa força e festejar o fato de estarmos bem e nossa escrita lançando  a VII IAntologia Cultive  
 

Para mostrarmos que somos vitoriosos a Cultive organiza a 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 o ponto fundamental 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, mostrando um caminho; outras vezes quando 

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

fosse um milagre e alegamos ao divino a ajuda. 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; para 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. 

 

Inscrição até o dia 15 de maio 2020 – cultivelitterature@gmail.com 



O texto será analisado para aprovação 

 

Informação sobre o texto 

Língua do texto enviado: português revisado 

Texto: 2 páginas word - fonte 12 - com 5200 caracteres incluindo espaço  -  com pseudônimo 

1 foto de rosto, preto e branco, com boa resolução 

Nome do autor e 3 linhas contendo as publicações solos ou com publicações mais importantes 

O título deve ser diferente do tema 

 

Informações sobre a VIII Antologia Cultive 

Língua: Português  

Estilo: Poesia, crônica ou conto; 

Não Membros Cultive - valor: (50 euros)  

cada página extra – (25 euros) à vista; 

 

Atenção: 

- O autor recebe certificado de participação;  

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

2020; 

- Os Membros Cultive não concorrem ao prêmio literário; 

- Cada autor recebe 1 livro por página; 

- Cada autor pode encomendar outros volumes pelo valor de 9 euros cada, acima de dois o 

autor terá 10% de desconto sobre o valor total de livros encomendados; o autor deve 

encomendar com antecedência a quantidade de livros desejados; 

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

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

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

- O valor é calculado de acordo com o endereço; 

- 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; 

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

serviço da poste; 

- 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;  

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

retirar as obras; 

- Se a encomenda for devolvida, o correio cobrará um valor para retirada que deverá ser 

reembolsada pelo autor. Caso o autor se recuse a reembolsar a Cultive só reenviará outros 

volumes após pagamento do reembolso mais o valor do envio; 

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

de endereçamento;  

- Não nos responsabilizamos por mercadoria deteriorada;  

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de inscrição VIII Antologia Cultive   

favor preencher no computador 

 

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

 

:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PSEUDÔNIMO : ………………………………………………………………………………………………… 

 

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  ( 9 euros cada livro) 

 

Valor não membro:   50 euros (  )          

 

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

 

 

……………………......... ............. ....................... 

DATA 

 

 

…………………………………………………………… 

 

 

ENVIAR 1 FOTO EM PRETO E BRANCO ANEXO AO EMAIL. 

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 abril 2020 
 
 
 

 
 

Colar foto 
aqui 
colorida 


