O Concurso de Trovas será promovido pelo Poeta e Escritor Venancio Castillo,
Vice-presidente da Organização Mundial de Trovadores, OMT -Venezuela
Delegado da União Brasileira de Trovadores/UBT -Caracas – Venezuela

Andrés Eloy Blanco Meaño (Cumaná, Venezuela, 6 de agosto de 1896 – Cidade
de México, 21 de maio de 1955) foi um poeta, escritor, advogado, humorista e
político venezuelano. Pertence à Geração de 28.
Foi filho do casal conformado pelo doutor Luis Felipe Blanco Fariñas e Dores
Meaño Escalante de Blanco. Estudou em Caracas, onde se incorporou ao
Círculo de Belas Artes em 1913. Em 1918 recebeu seu primeiro galardão pelo
poema pastoral "Canto à Espiga e ao Arado", e publicou sua primeira obra
dramática, O huerto da epopeya..
Em 1923 obteve o primeiro prêmio nos Jogos Florais de Santander (Cantabria),
Espanha, com seu poema "Canto a Espanha". Em 1924 foi nomeado membro
da Real Academia Sevillana de Boas Letras.
Obras notáveis: Pintame angelitos negros, Muitos hispanoamericanos
consideram que este poema de Andrés Eloy, é um hino na contramão da
discriminação racial.

REGULAMENTO:
TROVA CLÁSSICA é uma composição poética de quatro versos de 7 silabas,
rimando o 1º verso com o 3º e o 2º verso com o 4º rima abab. Expressando um
pensamento completo. A rima deve ser consonante, contando até a última sílaba
tónica.
A) Cada trovador poderá enviar, uma trova, (1 ) trova inédita e de sua autoria.
Não poderão ser publicadas em nenhum lugar, até que se deem os resultados
por parte dos Juízes.
B) Cada Trova, se possível, deverá ser enviada em formato Arial 12 pontos sem
espaço.
C) As Trovas concursantes deverão ser Líricas ou Filosóficas. Não aceitar-se-ão
trovas que possam resultar ofensivas ou vão contra a mensagem de favorecer a
paz da OMT e as UBT.
D) O Tema da Trova será a palavra NINHO, tema escolhido pelo Promotor do
concurso.
E) A palavra NINHO deverá estar dentro da trova e esta deve se manter dentro
do tema proposto e desenvolvido.
F) Serão desqualificados os trabalhos que levem faltas de ortografia, ou sejam
enviados com maiúsculas onde não corresponda, sem dados completos, ou não
cumpram com o formato anteriormente explicado.
G ) Não aceitar-se-ão arquivos anexos. Toda a informação deve ir somente no
corpo do correio e no " assunto" mencionar

Concurso de trovas de Venezuela tema NINHO.
H ) Deverão colocar a categoria à que pertencem
A) VETERANOS
B) NOVO TROVADOR
Lançamento do concurso: 1 junho 2018
Data prazo: 31 de agosto 2018
As Trovas em língua portuguesa deverão ser remetidas por sistema via e-mail
ao fiel depositário ARI SANTOS de CAMPOS
E-mail: arisantosdecampos@gmail.com

Com os dados completos de cada concursante.
Nome e Sobrenome:
Cidade:
País:
E-mail:
Ou pelo sistema de envelopes correio postal para:
Gislaine Canales - Rua Duque de Caxias-707/203 - Porto Alegre/RS/Brasil
CEP:90010-282
GISLAINE CANALES COORDENADORA FINAL
Obs:
O júri compô-lo-ão integrantes com grande experiência em literatura hispana e
portuguesa incluindo a poesia. Os membros do júri avaliarão de maneira cega e
independente, isto é, sem conhecer os nomes dos autores nem dos outros
membros e também se eximem de participar no concurso.
PRÊMIOS
Serão concedidos os seguintes prêmios:
Categoria " A Veteranos"
5 Diplomas aos primeiros lugares.
5 diplomas a Menção Honrosa
5 diplomas Menção Especial
Categoria " B" Novos Trovadores
5 Diplomas aos primeiros lugares.
VENANCIO CASTILLO
Vice-presidente da OMT/ Venezuela
Delegado da UBT / Caracas Venezuela

