O III Concurso de Cuba será promovido pelo Trovador
ALVARO PEREZ TEMES
Vice-presidente da Organização Mundial de Trovadores - O.M.T./CUBA

TROFÉU:
Teresita Fernández García

(Santa Clara, 20 de Dezembro de 1930 – Havana, 11 de novembro de 2013)
foi uma trovadora, narradora e pedagoga, conhecida como a cantora maior por
ser a cantora/autora mais destacada na criação musical para crianças cubanas
de várias gerações.
TEMA: "LIBERDADE"
REGULAMENTO:
TROVA CLÁSSICA é uma composição poética de quatro versos setissilábicos,
rimando o 1º verso com o 3º e o 2º verso com el 4º, rima abab, expressando
um pensamento completo. A rima deve ser consonante, contando até a última
sílaba tônica.
A) Cada trovador ou trovadora poderá enviar, una trova, (1) trova inédita e de
sua autoria. Não poderá ser publicada em nenhum sitio, até que sejam dados
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 se aceitará
trovas que possam resultar ofensivas ou contra a mensagem de favorecer a
paz da OMT .

D) O Tema da Trova será a palavra "LIBERDADE", tema escolhido pelo
Promotor do concurso.
E) A palavra " LIBERDADE " deverá estar dentro da trova e esta deve manterse dentro do tema proposto.
F) Serão desclassificados 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 ou não tenham sentido
comum.
G ) Não se aceitará arquivos anexos. Toda a informação deve ir somente
no corpo do e-mail e no "assunto" mencionar:
III Concurso de trovas de CUBA - Tema: LIBERDADE
Lançamento do concurso: 28 de Março de 2019
Data prazo: até 28 de Maio de 2019
As Trovas em língua portuguesa poderão ser enviadas pelo sistema de e-mail
EM LÍNGUA PORTUGUESA
Fiel depositária: Cristina Olivera Chávez
E-mail: ColibriRoseBelle@aol.com
Com os dados completos de cada concursante.
Nome e Sobrenome:
Cidade:
País:
E-mail:
Obs:
O júri será composto por integrantes com grande experiência em literatura
portuguesa incluindo a poesia. Os membros do júri avaliarão sem conhecer os
nomes dos autores nem dos outros membros e também se eximem de
participar no concurso.

