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A Editora Illuminare e o selo Antologias Brasileiras  

convidam para uma seletiva de contos. 

 

Antologia: “Encontros Marcados” 

  

1. OBJETIVOS  

1.1. Estimular a escrita, apoiando a publicação de trabalhos nacionais e internacionais inéditos; 

1.2. Selecionar texto em forma de contos para compor a Antologia “Encontros Marcados”.   

 

2. PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

2.1. Podem se inscrever todos os interessados, maiores de 16 anos, naturais ou naturalizados no Brasil, 

desde que respeitando as regras do processo seletivo; 

2.1.1. Procuramos trabalhos inéditos, ou seja, ainda não publicados; 

2.1.2. Apenas serão aceitos trabalhos de inteira autoria da pessoa inscrita. Traduções, adaptações ou 

fanfictions não terão espaço nesta Antologia; 

2.1.3. A temática dos contos deve obrigatoriamente dentro da temática romântica, embasada na 

cidade de Affectio e em um dos lugares descritos nesse edital 

2.2. Os interessados deverão enviar os contos para os e-mails editorailluminare@gmail.com e 

erikthomazi@gmail.com colocando ASSUNTO o nome da antologia “Encontros Marcados”.   

Premissa: Que tal descobrir as várias possibilidades de amor que você pode desejar a alguém?! Que tal 

expressar o amor que está aí guardadinho em seu coração e nas suas gavetas? Desperte para um novo 

momento de se amar e de fazer brotar o amor novamente. O que você escreveria para alguém que ama?! O 

que seu coração sente quando se fala em amor?! Essa antologia tem a premissa de descobrir o que você tem 

a falar sobre amor e como ele desperta as mais variadas sensações em você e nos casais que você conhece. 

Vem contar pra gente o que o amor te desperta. 

Os contos serão ambientados na cidade Affectio e, dentro desse propósito, também é possível enquadra-lo 

em um dos ambientes dentro dessa cidade. Os ambientes a serem utilizados são esses: 
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• Cidade de Affectio: É uma pequena cidade existente em uma região próspera na qual a vegetação 

de grandes árvores e os perfumes da natureza são sua marca registrada. Ela é conhecida por formar 

casais. Segundo dizem as lendas a seu respeito, quem chega aqui solteiro, volta, muitas vezes, até 

com data de casamento marcado. Há algo de especial nesse município. Tudo encanta aos olhos e o 

amor está mais vido do que nunca; 

• Praça dos amores: Essa praça já é um local conhecido por todos os casais da cidade. As árvores 

fazem com que o espaço seja aconchegante. O outono é a melhor estação do ano para que possam 

surgir os enamorados e os encontros na praça. As folhas amareladas dão um charme nos passeios 

pela praça. Isso sem falar dos bancos entre as árvores, marcados para caber apenas duas pessoas; 

• Sorveteria Beijo Bom: Os sorvetes do lugar prometem ou fortalecer os casais ou auxiliar o encontro 

do seu par. Não se pede nenhum tipo específico, é o próprio sorveteiro quem decide qual é o sorvete 

do casal. Dizem que até o sorvete de limão juntou pessoas e eles nem eram azedas; 

• Parque dos corações: Tudo nesse local é feito para ser apaixonante. As formas e as cores. Tudo 

feito em formato de coração. As flores do lugar, não se permite nada menos do que rosas vermelhas 

e cor de rosas. As cores responsáveis pelo amor, pelo desejo e pela paixão. Muitos casamentos são 

realizados nesse parque. A clareia que o compõe já foi cenário de muitas celebrações. A decoração 

do parque conta com várias esculturas de pedra com a imagem do Cupido/Eros; 

 

Encontros Marcados 

 

Sinopse: 

A cidade de Affectio sempre foi vista como um ponto turístico muito belo e charmoso, mas também 

como ponto central de vários amores e relacionamentos. A atmosfera do lugar é apaixonante e promete 

sempre surpreender quem chega. 

Desperte todo amor que há em você e viva intensamente a sua história de amor. 

Conte como surgiu o seu amor. Inspire-se! 

Um grande amor e uma união como nunca se viu. Affectio, sempre de braços abertos aos encontros 

e aos amores 

 

2.3. Sobre a antologia 

 
A antologia terá contos cujas tramas se passam na cidade de Affectio e em suas dependências, em 

qualquer época, já que para o amor não existe tempo e nem hora. Serão aceitos contos dos gêneros de amor, 

drama, ação e suspense/mistério. Elementos de romance e alívio cômico podem ser inseridos dentro do 

gênero escolhido. 

Como foco principal teremos os relacionamentos que duram, o objetivo do livro não é falar de 

histórias de separação ou sofrimento amoroso, mas sim de histórias de felicidade e amor duradouro. É 
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possível montar um enredo em que haja celebrações relacionadas ao casal (bodas, casamento, aniversário 

de namoro/casamento, etc.). 

 

2.4. Do envio dos contos 

 
a) Texto com o nome do conto e nome do autor;  

b) Biografia com até 300 caracteres com espaço.  

c) Endereço completo.  

2.4.1. O prazo para envio termina no dia 01 de março de 2020. 

2.5. Das cotas 

O trabalho será feito em regime de cotas, no qual, os autores, unidos à organização da antologia 

ajudam a custear a publicação do livro. Assim, se o texto tiver até 10.000 (dez mil) caracteres com espaço, 

o autor estará adquirindo uma cota, ficando livre para escrever quanto desejar desde que as cotas sejam 

respeitadas.   

2.5.1. Dos custos de publicação 

Cada cota tem o custo de R$ 230,00 e dá direito ao escritor de receber cinco exemplares do livro 

como direitos autorais. 

2.6. Informações Importantes 

Esta antologia passará pelo regime de Copidesk do organizador junto ao autor selecionado após a 

aprovação, bem como terá revisão dos contos antes da diagramação. Não haverá conto sem revisão. 

Embora, ressaltamos que as alterações devam ser apresentadas ao autor, e ele pode aceitar, ou não as 

sugestões dadas pelo organizador, e pelo revisor do projeto. 

2.6.1. Todos os contos passarão por avaliação do organizador do projeto; 

2.7. Da divulgação do projeto 

O organizador se propõe a cadastrar esta antologia no Skoob, com o nome de todos os autores 

selecionados, dando espaço para que possam vincular esta obra a seus respectivos perfis de autor. 
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3. AUTORES ILLUMINARE: FIDELIDADE E EXCLUSIVIDADE 

3.1. Autores EXCLUSIVOS ILLUMINARE possuem valor especial para participação de R$ 200,00 

por cota, com direito a cinco exemplares. 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO E RESULTADOS 

4.1. Não caberão recursos de qualquer tipo com relação à decisão da editora quanto ao(s) textos(s) 

aprovado(s).   

4.2. Os selecionados serão informados via e-mail até a data limite de 5 de março de 2020, quando 

receberão contrato de edição e dados bancários para pagamento de suas cotas. Mas procuramos informar 

na medida em que os contos são selecionados, adiantando assim a antologia. 

4.3. Os selecionados terão até o dia 10 de Março de 2020 para enviarem contratos assinados e 

comprovantes do pagamento de suas cotas por e-mail. 

 

5. O LANÇAMENTO   

5.1. O lançamento do livro terá data limite de até 12 meses após a assinatura dos contratos. O envio 

dos exemplares a cada autor será feito no máximo até 45 dias após o lançamento.  

 

6. EXEMPLARES E DIREITOS   

6.1. Cada autor é dono de seu devido texto devendo por ele se responsabilizar quanto a 

originalidade, tendo o autor pleno direitos autorais.   

6.2. Os exemplares enviados a cada autor, além de ajudar nos custos da publicação, serão relativos 

ao dos direitos autorais de cada texto pelo prazo acima citado, não cabendo pagamento de outros valores 

quaisquer oriundos dos demais exemplares que a editora resolver publicar, vender, doar, ou reeditar em 

edições futuras; 

6.3. Cada exemplar “extra” além dos devidos da cota de cada autor poderá ser adquirido livremente 

e terá um preço de venda ao menor custo, porém, apenas para os para os autores em questão, devendo ser 

encomendado e pago até 10 º dia útil de Março de 2020. Cada autor poderá encomendar quantos exemplares 

“extras” desejar tendo o custo individual de 25,00. “Autores Illuminare” com contrato de exclusividade 

compram exemplares extras por R$ 20,00. 

 



 

Editora Illuminare: ajudando a destacar novos talentos  www.editorailluminare.com.br   

7. O FRETE   

7.1. O preço de cada cota não inclui o frete dos exemplares da mesma que será de 20,00 por cota. 

Valor único para qualquer lugar do Brasil; 

7.2. Caso o autor compre exemplares extras, o frete destes será de R$15,00 (até 3 exemplares), 

R$20,00 (até 6 exemplares), R$25,00 (até 10 exemplares), acima de dez exemplares o frete tem custo de 

R$30,00. O pagamento do frete dos livros alusivos à cota é diferente do frete dos livros alusivos aos 

exemplares extras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

1. Ao submeter seu trabalho por e-mail, tenha o cuidado de manter seu endereço eletrônico ativo 

e revisar seu texto gramaticalmente antes do envio; 

2. LEIA atentamente esse edital e verifique as condições de cotas e pagamentos, para só então 

enviar seu texto, pois se você for escolhido será porque seu texto foi um dos melhores e se você 

desistir pós selecionado estará tirando a vaga de outro autor que poderia estar participando. 

Nosso trabalho inclui ajudar a destacar novos talentos, fazendo tudo com responsabilidade, 

carinho e profissionalismo, nos conceda o mesmo, por favor; 

3. Favor enviar o texto após ler todo o edital com cuidado. Não envie seu material se acaso não 

for REAL E CONCRETA para a sua participação; 

4. Não esqueçam do valor do frete de envio, além do valor alusivo as cotas de participação;  

Mais informações: erikthomazi@gmail.com 

 

 

 

 

Coordenação Editorial: Editora Illuminare 

Organização: Erik Thomazi 

 

 

Editora Illuminare, 20 de dezembro de 2019    
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