Concurso Internacional de Trovas Clássicas da
OMT- Costa do Marfim (Prazo: 27 de Setembro)

Promovido pelo Presidente da Delegação de Costa de Marfim Guy Cendres
Gninion
Tema: LIBERDADE
Costa do Marfim tornou-se uma república autônoma dentro da Comunidade
Francesa, como resultado de um referendo que trouxe o estatuto de
comunidade a todos os membros da antiga federação da África Ocidental
Francesa, com exceção da Guiné, que tinha votado contra a associação. A
Costa do Marfim tornou-se independente em 7 de Agosto de 1960. Estabeleceu
a cidade comercial de Abidjan como sua capital.
TROFÉU
NELSON MANDELA
"Os verdadeiros líderes devem estar dispostos a sacrificar tudo pela liberdade
de seu povo"
Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, União Sul-Africana, 18 de julho de 1918 –
Johanesburgo, Gauteng, África do Sul, 5 de dezembro de 2013) foi um
advogado, ativista contra o apartheid, político e filantropo sul-africano que
presidiu seu país de 1994 a 1999. ... Presidiu o Congresso Popular de 1955.
Cento e dois anos estaria cumprindo atualmente o líder sul-africano que lutou
até o cansaço para abolir o racismo em seu país. Não foi em vão que passou
27 anos na prisão, para depois se tornar Presidente da nação e Nobel da Paz.

REGULAMENTO:
Tema da Trova: LIBERDADE
tema escolhido pelo promotor do concurso.
A ideia é fazer homenagem ao NELSON MANDELA
TROVA CLÁSSICA é uma composição poética de quatro versos de 7 sílabas,
rimando o 1º verso com o 3º e o 2º verso com o 4º rima (sistema ABAB),
expressando um pensamento completo. A rima deve ser consonante ,
contando até a última sílaba tônica.
EXEMPLO DE TROVA CLÁSSICA
A glória dos homens brilha
com fulgor de eternidade
toda vez que uma Bastilha
cai aos pés da Liberdade!
Waldir Neves
Rio de Janeiro/RJ, 1924 – 2007
A) Cada trovador poderá enviar, uma (1) trova inédita e de sua autoria. Não
poderão ter sido publicadas em nenhum lugar, até que se deem os resultados
por parte dos Juízes.
B) Cada Trova, no possível, deverá ser enviada em formato Arial 12 pontos.
C) As Trovas concursantes deverão ser Líricas ou Filosóficas. Não aceitar-seão trovas que possam resultar ofensivas ou vão contra a mensagem de
favorecer a paz da OMT .
D) O Tema da Trova será LIBERDADE, tema escolhido pelo promotor do
concurso.
E) A palavra LIBERDADE deverá estar dentro da trova e esta deverá manter-se
dentro do tema proposto.
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 do México tema LIBERDADE
H) Deverão colocar a categoria à que pertencem
A) VETERANOS
B) NOVO TROVADOR

Lançamento do concurso: 12 setembro 2020
Data Prazo : 27 de setembro 2020
SÓ 15 DIAS
As Trovas em língua portuguesa poderão ser remetidas por sistema via e-mail
a Fiel Depositária Cristina Olivera Chávez:
E-mail: ColibriRoseBelle@aol.com
Com os dados completos de cada concursante.
Nome e Sobrenome:
Cidade/Estado:
País:
E-mail:
MARIA LUIZA WALENDOWSKY
COORDENADORA FINAL
Obs:
O júri será composto de integrantes com grande experiência em literatura
portuguesa. 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.
DIPLOMAS
Categoria " A Veteranos"
5 Diplomas aos primeiros lugares.
5 diplomas a Menção Honrosa
5 diplomas Menção Especial
Categoria " Novos Trovadores "
5 Diplomas aos primeiros lugares.
Responsável pela elaboração e entrega de diplomas.
Cristina Oliveira Chaves
E-mail: ColibriRoseBelle@aol.com
GUY CENDRES GNINION
Presidente da OMT/ Costa do Marfim
12 de setembro de 2020

