Preâmbulo
A Academia Brasileira de Escritores (Abresc), a Associação Portuguesa de
Poetas (APP) e a Tertúlia Lusófona convidam você, escritor, a participar deste nosso
projeto.
Concebido para o período de 10 anos, o Projeto “Elos da Língua
Portuguesa” teve seu primeiro ato em 2018, com o lançamento de uma antologia
reunindo autores portugueses e brasileiros, em uma homenagem aos nove países
que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe, Timor Leste. O objetivo principal do volume de estreia foi reunir
textos e culturas, a transversalidade da língua portuguesa, unindo o mundo lusófono
em elos de amizade.
Com lançamento em 2023, o terceiro volume de nossa antologia prestará
homenagem a Cabo Verde, na África, reforçando um dos objetivos mais
significativos deste projeto, qual seja o de difundir a importância da Língua
Portuguesa pelo mundo, ao mesmo tempo em que aborda a importância da Língua
Portuguesa como Língua de Herança, e o papel do migrante e a riqueza cultural que
os falantes de português encontraram em intercâmbios dessa natureza.
Finalmente, e considerando os fins aqui visados, lançamos o convite e desafio
para integrar a 3ª edição da antologia “Elos da Língua Portuguesa”.

Lisboa, 28 de abril de 2022.

REGULAMENTO – ANTOLOGIA ELOS DA LÍNGUA PORTUGUESA
3ª EDIÇÃO – 2022/2023 – PAÍS HOMENAGEADO: CABO VERDE
Organizadores: João Paulo Vani, Maria Graça Melo, Samira Ap. de Camargo
1. Cada participante enviará textos de sua autoria, em português. O tema e
o gênero literário serão da escolha e responsabilidade do participante
(Não serão aceites textos de teor político ou ofensivo.);
2. As inscrições e entrega dos textos deverão ser realizadas de 1º de maio a
30 de julho de 2022. As inscrições somente serão efetivadas após
envio de comprovante de pagamento;
3. O valor da inscrição para o terceiro volume da antologia “Elos da Língua
Portuguesa” é de R$ 300,00 (trezentos reais). Os pagamentos a serem
efetuados em outras moedas deverão considerar o câmbio do dia. As
taxas postais não estão inclusas;
4. Os pagamentos realizados no Brasil deverão ser feitos para:
•

Banco Itaú (341)

•

Ag. 4816 (São José do Rio Preto/SP)

•

Conta Poupança: 16588-2/500

•

Favorecido: Samira Aparecida de Camargo

•

CPF e Chave PIX: 042.820.648-46

5. Os participantes que estiverem fora do Brasil deverão solicitar
informações acerca dos procedimentos de pagamento através do e-mail
fast.livro@gmail.com
6. Os textos e os comprovantes de pagamento deverão ser enviados,
exclusivamente

por

e-mail,

para

o

endereço

eletrônico:

samiraapcamargo@gmail.com
7. Cada participante terá direito a até 03 (três) páginas, formato A5,
incluindo uma pequena biografia do autor. Os textos originais devem ser

apresentados em Word (formato DOC), letra Arial, tamanho 12,
espaçamento 1,5;
8. Cada participante terá direito a 03 (três) exemplares impressos;
9. Os exemplares impressos serão encaminhados aos participantes após
comprovação de pagamento de taxa postal, não inclusa no valor de
participação, a ser informada à época dos envios;
10. Os textos dos menores de idade terão de vir acompanhados de uma
autorização dos seus tutores.
11. Temas como sexo e violência deverão ser descritos de forma amena,
metafórica. Palavras de baixo calão não serão aceitas, dado o caráter de
idade livre da publicação, prevendo leitura compartilhada para crianças;
12. Juntamente com as suas criações, os seguintes dados devem ser
obrigatoriamente enviados:
a. Pseudônimo (se houver)
b. Data de nascimento
c. Cidade e país de origem
d. Cidade e país em que vive
e. Contato de WhatsApp e e-mail
f. Currículo em mínimo de 5 e máximo de 10 linhas
13. Cada autor é responsável pela autenticidade e grafia dos textos enviados,
assumindo, portanto, total responsabilidade pelo seu conteúdo;
14. Todos os participantes receberão “Certificado de Participação”;
15. O valor de capa de cada exemplar será pré-fixado ao público em R$ 50,00
(cinquenta reais) – sendo que, para os autores participantes, será concedido
um desconto de 40% (quarenta por cento).
16. Os participantes que tiverem interesse em realizar lançamentos devem
efetuar o pedido de compras de um mínimo de 10 (dez) exemplares até o dia
30 de julho de 2022;
17. O livro terá formato 16x23cm, e cerca de 300 páginas;
18. Para quaisquer esclarecimentos adicionais, encontra-se disponível o
endereço eletrônico samiraapcamargo@gmail.com

Cronograma de trabalho
•

Etapa 1: Inscrições e envio dos textos – De 1º de maio a 30 de
julho/2022

•

Etapa 2: Organização e Revisão– agosto a setembro/2022

•

Etapa 3: Edição da obra– outubro a novembro/2022

•

Etapa 4: Envio e distribuição – dezembro de 2022

•

Etapa 5: Lançamentos – a partir de fevereiro/2023

Esclarecemos que faz parte do escopo do projeto a doação de exemplares às
bibliotecas, escolas e consulados dos países que receberem as comitivas de
escritores durante os lançamentos internacionais.
E, por toda organização e empenho dos organizadores e participantes é que
acreditamos no sucesso deste volume, tal qual os volumes anteriores. Assim,
antecipadamente agradecemos a todos os participantes que têm acreditado em
nossa antologia. Vamos juntos até o décimo volume!
Convidamos todos a seguirem a nossa página do Facebook: Elos da Língua
Portuguesa, através da qual poderão acompanhar o desenvolvimento do projeto,
com todos os eventos associados.
Cordialmente,
João Paulo Vani – Academia Brasileira de Escritores (Abresc) – Brasil
Maria Graça Melo – Associação Portuguesa de Poetas (APP) – Portugal
Samira Aparecida de Camargo – Tertúlia Lusófona (TL) – Brasil

