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ECLÉTICA
Regulamento - Antologia da Lusofonia que contempla todos os géneros literários - VOLUME III
(Poesia, Conto, Biografia, Memórias, Diário, Crónica, Aforismo, Epistolografia, Ensaio, Tratado…)
Coordenação literária de Célia Cadete e de Ângelo Rodrigues
1. Todos os géneros literários são importantes e mágicos. Queremos, assumidamente, fazer uma inovadora antologia
ECLÉTICA. Este projeto é absolutamente diferenciado e não encontra paralelo em outras antologias. Acima de tudo,
procuramos a máxima qualidade literária em todos os géneros. Vai ser original, estimulante e divertido
encontrar numa mesma obra todos os géneros literários! QUEREMOS REUNIR NESTA OBRA OS MELHORES.
Este projeto pretende ser uma referência de qualidade em antologias literárias. Contamos consigo neste volume!
Conte também connosco para a promoção/divulgação do seu trabalho (em qualquer género literário)!
2. A sessão de apresentação será realizada numa digna e reconhecida sala de Lisboa (a anunciar posteriormente) com
todos os autores, convidados destes e elementos da comunicação social.
3. Cada autor poderá incluir nesta obra de uma a trinta páginas. Por cada página publicada, o autor (ou alguém
por ele), compromete-se a adquirir pelo menos 1 exemplar da obra no valor de 15 € (IVA incluído). O mínimo de
páginas por autor é de 3 - o que equivale a 3 exemplares da obra. Exemplo: se o autor publicar um texto em 10
páginas, deverá adquirir 10 exemplares no mínimo, mas poderá comprar os exemplares que entender. Na 1ª
página constará o nome do autor em letra destacada bem como o ano de nascimento (facultativo) e a
Naturalidade. Em rodapé da 1ª página poderá incluir-se (facultativo) uma sinopse biobibliográfica até 6 linhas.
Os trabalhos devem ser - preferencialmente - enviados em anexo a um e-mail (ficheiro em Word) ou então por correio
tradicional. (Nenhum texto ou poema deverá ultrapassar as 30 linhas/versos).
4. O autor deverá enviar, juntamente com o seu trabalho, os seguintes elementos no corpo de um e-mail: nome completo
sublinhando o nome a publicar; morada; nº de telefone fixo; nº de telemóvel; NIF e endereço de e-mail.
5. O pagamento/encomenda dos exemplares referidos no ponto 3, deverá ser efetuado após a confirmação da seleção
dos trabalhos pelos coordenadores da obra (por e-mail ou contacto telefónico) e o pagamento pode ser realizado (de
preferência) por transferência bancária para a conta com o IBAN: PT50 0035 0824 0000 2729 330 59 – CGD.
Agradecemos o envio do comprovativo por e-mail ou então um e-mail ou SMS a dizer que realizou o depósito e
a referência ECLÉTICA; pode pagar também por Cheque/Vale Postal ou pessoalmente na sede da editora. Os livros
serão entregues ao autor (ou alguém por ele) na sessão de apresentação da obra ou, no caso de o autor (ou alguém
por ele) não conseguir estar na sessão, os mesmos poderão ser levantados na editora ou enviados por correio
tradicional sendo os portes de envio suportados pelo autor (tanto em Portugal como para o estrangeiro).
6. Se o autor estiver interessado em mais exemplares da obra, deverá reservá-los/adquiri-los aquando do envio do seu
trabalho efetuando o pagamento por uma das formas acima referidas.
7. Na sessão de apresentação, serão colocados alguns exemplares para venda ao público (PVP).
8. A obra será divulgada à comunicação social, no portal da editora, no portal de divulgação e “jornalismo cultural”
CriaPromove (www.criapromove.com), nos blogues e redes sociais. A editora fará um Convite/Cartaz online que
enviará aos autores bem como para cerca de 14 mil endereços de e-mail da sua base de dados.
9. Os trabalhos devem ser enviados - PREFERENCIALMENTE por e-mail até ao dia 30 de outubro de 2017.

