
Antologias e coletâneas:

Nossa principal publicação, a 
Antologia Literária Cidade, vai 
para o prelo até o dia 20 deste 
mês. 

Imediatamente após isso, es-
tarão abertas inscrições e re-
cebimentos de textos para o 
volume 8.

Em:  http://antologiacidade.wordpress.com

Visite também nossa coletânea Neófitos da Cidade:
http://neofitosdacidade.wordpress.com - (R$ 60,00 /pág.)

Concursos e prêmios:
Vários autores têm sugerido e até solicitado concursos e 
prêmios literários, seja temáticos, seja por idades, seja por 
gênero. Agradecemos por todas sugestões e solicitações; 
vamos analisá-las uma a uma. Vale ressaltar que os cer-
tames são a atividade mais trabalhosa de uma entidade 
literária, mas essencial para valorizar e revelar talentos.
Até o momento, organizamos o Prêmio LiteraCidade 
- 1ª Edição, cujo resultado está no blog do prêmio e 
cujo livro está em fase de editoração. Até 20 de de-
zembro, estavam abertas as inscrições para a 2ª edição 
do mesmo prêmio. Como foi uma data em que muitos 
estavam viajando e perderam o prazo, resolvemos es-
tender as inscrições até o dia 10 de fevereiro. Ademais, 
algumas categorias tiveram menos inscritos que prê-
mios a serem entregues e houve bastante dúvida sobre 
o gênero mini-conto.

Em: http://premioliteracidade.wordpress.com.

Promoções do mês:

Os volumes I, II, III e VI da Antologia Literária Cidade estão em 
promoção até o dia 06 de fevereiro.
Vol. I - 112p. 14x21: de R$ 17,50 por R$ 12,50;
Vol. II - 112p. 14x21: de R$ 17,50 por R$ 9,50;
Vol. III - 112p. 14x21: de R$ 17,50 por R$ 9,50;
Vol. VI - 48p. 14x21: de R$ 12,50 por R$ 8,00.
(acrescentar R$ 3,00 de postagem)

Adquira um exemplar de cada até 27 de Janeiro e 
ganhe um exemplar da Agenda Literária 2011.
Para comprar apenas a Agendinha (192p. 11x14):
Um exemplar = R$ 12,00 / dois exemplares = R$ 20,00.

100 poemas 100 poetas
Reduzimos o valor da participação para R$ 30,00 (até 
dia 20/01/2011). Afinal, o livro pretende publicar - 
no mínimo - 100 poetas, mas até o momento temos 
pouco mais de 50.

Em: http://literacidade.com.br/projetos/100-poemas-
100-poetas/

Projeto Cantos e Contos de Hoje:
Novidades no boletim do próximo mês.
Mas você pode ler informações gerais em: 
http://literacidade.com.br/projetos/cantos-de-hoje/

No próximo boletim:
Entrevistas com autores.•	

Editorial (minieditorial)
A fim de facilitar o contato com os autores participantes de nossos projetos em execução e com autores de-

sejosos de conhecer nossos projetos, bem como facilitar a comunicação com o público leitor, resolvemos criar 
este boletim mensal, a ser publicado no site da Editora (agora em seu domínio próprio: www.literacidade.com.
br), enviado por email, facebook, twitter etc.

Nele vamos publicar o que já costumávamos divulgar por email sem html (o que tornava o envio leve, não 
possibilitava a proliferação de vírus, mas não apresentava um visual agradável e moderno), ou seja, vamos divul-
gar aqui notas curtas com links que indiquem onde a informação completa pode ser encontrada.

Lene Sousa & Abilio Pacheco

e-Cidade
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