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1a. ANTOLOGIA BILÍNGUE BRASIL-HOLANDA 

em verso e prosa 
 

Visando estimular novas produções literárias nas modalidades prosa e verso, e 

divulgar os talentos literários brasileiros aqui na Holanda, tomo a iniciativa de 

lançar esse projeto, e convido escritores e escritoras para participarem da 1a. 

ANTOLOGIA BILÍNGUE BRASIL-HOLANDA em verso e prosa. 

 

I. Será permitida a participação de escritores de ambos os sexos e de qualquer 

nacionalidade, desde que os textos sejam em língua portuguesa e devidamente 

revisados dentro da norma padrão da língua brasileira, pois não cabe aos 

organizadores fazer alterações no conteúdo da obra.  

 

II. Os trabalhos poderão ser de qualquer gênero literário, com temática livre, 

sendo necessário um título. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail 

josaneamorim@gmail.com entre o período: 01/12/2013 a 30/04/2014. 

 

III. Os textos deverão ser formatados da seguinte forma: página tamanho A5 

[14,8 x 21 cm], letra em Times New Roman, tamanho 12, espaço simples entre 

linhas, deixando-se, no mínimo, 3 (três) cm de margem superior e à esquerda e 2 

(dois) cm de margem inferior e à direita, incluindo uma breve biografia de no 

máximo 06 linhas. 

 

Parágrafo único: Cada autor responderá perante a lei por plágio, cópia indevida 

ou outro crime relacionado ao direito autoral. Não será selecionado nenhum 

texto com conteúdo racista, preconceituoso, que faça propaganda política ou 

contenha intolerância religiosa ou de culto. 

 

IV. Os textos enviados estarão sujeitos à aprovação meramente na expectativa 

de que a antologia seja composta com trabalhos que apresentem literalidade. 

 

V. Na primeira etapa os autores deverão enviar os textos e aguardar contato da 

organização deste projeto antológico. 

 

VI. Após a seleção dos textos, será feito contato com cada autor selecionado, e 

devido envio da ficha de inscrição. 
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VII. O investimento é de € 80,00 (oitenta euros) por página, conforme ítem III 

deste regulamento, sendo o mínimo de 2 [duas] páginas por participação.  

 

Parágrafo I: Valor inclui tradução para o Holandês, diagramação, impressão 

gráfica, capista e arte interna no miolo do livro, divulgação em sites e mídia 

social. 

 

Parágrafo II: Entende-se por 2 páginas, 1 referente ao texto [prosa ou poesia] e a 

outra à biografia.  

 

Parágrafo III: Os depósitos deverão ser efetuados na conta:  

BANCO DO BRASIL, Agência: 3084-8, C/C: 50047-X, CPF: 740050577-72 

em nome de Josane Mary Amorim 

 

Parágrafo IV - O pagamento deverá ser feito na mesma data da assinatura da 

ficha de inscrição, a ser enviada ao escritor conforme informado no item VI.  

 

Parágrafo V: Para a confirmação do pagamento será solicitado ao autor o envio 

escaneado de uma cópia do comprovante do depósito para o e-mail 

[josaneamorim@gmail.com], assunto: “confirmação do pagamento-NOME DO 

ESCRITOR”, juntamente com a ficha de inscrição preenchida. 

 

Parágrafo VI: Nenhum valor será devolvido caso o autor desista da participação. 

 

Parágrafo VII - O investimento acima mencionado será mantido até Fevereiro de 

2014, depois estarão sujeitos a alterações. 

 

VIII. O autor terá direito a 3 (três) exemplares da antologia, por 2 (duas) 

páginas de participação na mesma.  

 

Parágrafo I: Caso o autor queira adquirir um número de exemplares superior ao 

estipulado no item VIII, poderá entrar em contato com o organizador da 

antologia, e solicitar a impressão de mais exemplares. 

 

Parágrafo II: O custo do envio pelos correios, com AR [da Holanda para o 

endereço de destino], dos exemplares citados no parágrafo anterior é a cargo do 
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de cada participante desta Antologia, e somente será efetuado após pagamento 

na conta citada no Item VII Parágrafo III.   

 

IX. O autor será o detentor dos direitos autorais do seu texto. Nem organizador 

nem Editora terão direito sobre os mesmos.  

 

X. O lançamento da antologia será em 2015 na Holanda, no mês de Abril, dias 

17/18/19 junto com um “Weekend Cultural”. Tal evento será divulgado 

posteriormente, assim como o investimento para a sua participação. 

 

Parágrafo I: A escolha de tais datas se dá ao fato de estarem entre outros 

importantes eventos literários: o Salon du Livre de Paris [20 a 23/Março-2015] e 

a 29th Geneva Book Fair [22 a 26/Abril-2015]. Assim sendo, podemos 

calmamente planejar as nossas agendas, principalmente os participantes 

residentes no Brasil. 

 

Parágrafo II: Como representante da REBRA [Rede de Escritoras Brasileiras], 

Embaixadora da Divine Académie des Arts Lettres et Culture, e UBI [União 

Brasileira de Imprensa] na Holanda, colocarei meu melhor empenho para 

receber o apoio de tais entidades, assim como da Embaixada e do Consulado 

Brasileiro, Casa Brasil-Holanda, e autoridades brasileiras e holandesas, 

objetivando um distinto lançamento. 

 

XI. Ao enviar seu texto o autor está ciente deste regulamento e concorda com 

todos os itens aqui descritos. 

 

  

Nunspeet, Holland,  23 de Novembro de 2013. 

 

JOSANE MARY AMORIM 

 

 


