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Com o intuito de promover a literatura moçambicana e estimular o gosto pela
escrita e leitura, a VALÉRIO AGÊNCIA (Agência Cultural), vem através desta,
convidar a todos os autores interessados para submeterem os seus poemas
para análise.
Quem pode participar?
- Todos os autores moçambicanos, residentes no País ou no Exterior; de
qualquer idade; com ou sem obras publicadas.
Com quantos poemas se pode participar?
- Cada autor pode participar enviando cinco (06) poemas inéditos, dos quais
serão selecionados apenas dois (03) para o livro.
- Consideramos poema inédito, aquele que é 100% original e que nunca tenha
sido divulgado por outros meios (Sites, Redes sociais ou Coletâneas).
- A escolha do tema é livre e só serão aceites para o primeiro volume textos em
língua portuguesa.
Como fazer para participar?
- Para participar, os autores devem enviar os seus poemas em fonte: Times
New Roman, tamanho 12, papel A4, tendo cada texto um máximo de duas
páginas para o seguinte endereço electrônico:Poemas258@gmail.com;
- Depois de analisados, os autores dos poemas aprovados serão informados,
sobre os poemas que foram selecionados.
Quando é que termina a submissão dos poemas para análise?
- A submissão dos poemas começa no dia 25 de janeiro de 2018 e termina no
dia 25 de agosto de 2018.
- A obra é limitada a apenas 258 autores.
- O lançamento da obra está previsto para dezembro de 2018 em Maputo e na
Beira.
CURIOSIDADES
- Cada autor receberá um livro gratuito.
- Não se paga nada para participar no livro.
- A obra será impressa em Lisboa – Portugal.
- A capa da obra será feita por um artista plástico moçambicano.
- O prefácio será feito por um autor moçambicano renomado.
- A obra será distribuída em livrarias de todos os países falantes da língua
portuguesa.
- De uma forma aleatória, serão escolhidos 02 autores para representarem os
outros, num lançamento, que terá lugar em Lisboa, em janeiro de 2019.
Para qualquer esclarecimento, não hesite em contatar:
+258 82 29 81 509 ou +258 84 63 55 829
Peça para aderir ao grupo dos autores no WhatsApp, através do número: +258
84 63 55 829.

Organização: Nélio Gemusse - VALÉRIO AGÊNCIA
Contato - Mais informações e Dúvidas:
poemas258@gmail.com
Regulamento:
https://www.facebook.com/neliog1/posts/1625532954152383

