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O Conselho Branco - Sociedade Tolkien é uma
entidade brasileira, sem fins lucrativos, criada em
setembro de 2000 para estudar e divulgar a obra
fantástica do escritor, professor e filólogo J. R. R.
Tolkien, o pai da Fantasia Moderna.

SOCIEDADE TOLKIEN
BRASIL

Para isso, o Conselho Branco dispõe do trabalho
voluntário de seus Associados, organizados em todo
o país em Tocas (representações regionais) e grupos
de estudos estruturados em diversas áreas da Cultura.
E projetos não faltam.
A obra literária de J.R.R. Tolkien não teve paralelos
no século que terminou e seu principal livro, O Senhor
dos Anéis, vendeu sozinho mais de 150 milhões de
exemplares no mundo todo. Sua criação é tão
fabulosa que diversos e renomados estudiosos se
dedicam a estudá-la e mereceu, inclusive, a criação de
uma cadeira para estudos de linguística na
Universidade de Oxford, Inglaterra.

Diga Amigo e Entre

O Conselho Branco vem juntar-se a uma vasta
Comunidade Mundial, levando a esta a rica
contribuição de nossa cultura, certo de que cumprirá
com seu papel.

NOSSA MARCA
A marca do Conselho Branco é composta pelas duas
árvores de Valinor, Telperion (a prateada) e Laurelin
(a dourada), com as Silmarilli entre elas, emolduradas
em dourado por uma estrutura que lembra o Portão
de Moria. Acima está escrito em Quenya (um dos
idiomas élficos criados por Tolkien)com Tengwar:
“Diga Amigo e Entre”. Abaixo, está escrito “Heren
Quentaron” com Tengwar, o que significa Conselho
Branco em Quenya.

Conselho Branco – Sociedade Tolkien
http://conselhobranco.com.br
contato@conselhobranco.com.br

CONSELHO
BRANCO
Sociedade Tolkien é uma associação que propicia
uma plataforma comum para um misto de atividades
de fãs, encontros e estudos acadêmicos de vários
aspectos da obra de J. R. R. Tolkien e, em um
conceito ampliado, de seus derivados (com os filmes
de O Senhor dos Anéis e O Hobbit)

ORIGEM DO NOME
O Conselho Branco, na mitologia criada por J. R. R.
Tolkien, foi um conselho criado na Terceira Era pelo
líder dos Eldar e dos Istari para combater o poder
crescente do necromante de Dol Guldur – que na
verdade mostrou-se ser Sauron.

Palantír – Informativo do Conselho Branco

Tocas do Conselho Branco

http://conselhobranco.com.br/informativos/

http://conselhobranco.com.br/tocas/

A DIRETORIA NACIONAL
Eleita por votação ampla de todos os Associados para
um mandato de dois anos, a Diretoria Nacional é o
órgão máximo de coordenação executiva e normativa
do Conselho Branco, sendo composta por 07 (sete)
Associados eleitos pela Assembléia Geral: Presidente,
Secretário-geral e Diretores Técnico, Jurídico,
Financeiro, Cultural e de Comunicação

Toca Ceará (CE, PI, RN e PB)
Contato: thain-ce@conselhobranco.com.br

Diretoria Nacional do Conselho Branco

Toca Paraná (PR)
Contato: thain-pr@conselhobranco.com.br

http://conselhobranco.com.br/diretoria-nacional/
contato@conselhobranco.com.br

PALANTÍR
Palantír (o antigo Anto Saurono) é o Informativo
Bimestral, editado por uma equipe própria do
Conselho Branco e publicado periodicamente. São
matérias, notícias e informações sobre o Conselho
Branco, eventos e assuntos relacionados a Tolkien e
sua obra.
Caso você queira enviar material para publicação no
Palantír, entre em contato com o Conselho Branco
através dos endereços contidos neste folheto. Todas
as edições podem ser conferidas pelos Associados
neste endereço:

Toca Bahia (BA)
Contato: thain-ba@conselhobranco.com.br

Toca Espírito Santo (ES)
Contato: thain-es@conselhobranco.com.br
Toca Goiás (GO, DF, TO, MT e MS)
Contato: thain-go@conselhobranco.com.br

Toca Rio de Janeiro (RJ)
Contato: thain-rj@conselhobranco.com.br
Toca São Paulo (SP)
Contato: thain-sp@conselhobranco.com.br

AS TOCAS
O Conselho Branco conta com uma organização
baseada em Tocas, que são representações regionais
que visam levar a sociedade para mais perto dos
Associados, sejam de que cidade ou região eles forem.
Cada representação possui um Thain, responsável
oficial pela implementação das políticas nacionais
ditadas pela Diretoria Nacional e pelas atividades
regionais específicas da Toca, além de também poder
ter uma coordenação regional, dependendo do
tamanho e dos objetivos da mesma.

CONTATO

Conselho Branco

Sociedade Tolkien no Brasil
contato@conselhobranco.com.br
http://conselhobranco.com.br

