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Publique sua obra é GRáTIS 

 Regulamento para participar da 
Revista Cultive on-line

A Revista Cultive foi criada para divulgar a cultura sem distinção, não é 
impressa e é aberta ao público. Culitve não é uma revista de dabate ou de 
incentivo à discórdia. Nosso objetivo é extritamente literário e pacifista.
A Revista Cultive tem cede e é editada na Suíça.
Com intuito de motivar os profissionais e amadores da literatura a edição 
de abril está  aberta aos interessados de qualquer nacionalidade. 

COMO PARTICIPAR
-apenas 1 texto por autor: conto ou poema, ou cronica em  LINGUA POR-
TUGUESA ou Espanhol ( texto espanhol deve vir acompanhado da tradu-
ção para o português);
-autor de qualquer  NACIONALIDADE pode participar desde que o texto 
venha  em português:
-idade- 18 anos;
-tema livre ;
-texto assinado word, 350 palavras word, times 12.- não precisa pseu-
dônimo;
-o texto tem que ter título e vir revisado;
- serão escolhidos 20 textos ( se atingirem a qualidade exigida);
-data do envio até o dia 18 de março;



-anexar folha word com 5 linhas, contendo as seguintes informações: 
o nome e o pseudónimo usado pelo autor em seus livros, telefone com 
o prefixo nacional e internacionai, email, site, enderêço, naciolidade do 
autor;
-enviar o texto assinado a  ficha com os dados pessoais e 1 foto de rosto 
pelo email: cultive@bluewin.ch
-Colocar no assunto do email: revista cultive/ abril;
-a participação é gratuita;
-os autores que forem escolhidos receberão um link da revista por email;
-não há prêmio em dinheiro.

Não aceitamos textos: racistas, difamatórios, preconceitosos,  textos de 
terror, incentivo à partidos politicos ou religiosos ou qualquer texto que 
venha denegrir a imagem de uma qualquer pessoa, credo ou religião.  A 
responsabilidade do texto é do autor. A seleção é da Cultive.

Não há recurso quanto a decisão. A escolha do texto é excluisavamente 
da Cultive. Em nenhum caso seremos obrigados a publicar um texto re-
cusado. Os textos fora do prazo e das normas não serão analisados.
A cultive é soberana na seleção e na decisão.
A Cultive elege o foro de Genebra para questões juridicas.

A Cultive deseja boa escrita a todos.

Envio e informações: cultive@bluewin.ch


