TAREFA 072 – Show de trova
Nascido em 19 de junho de 1919, Leovegildo José de Freitas, mais conhecido como Gildo
de Freitas, o maior trovador gaúcho! Faleceu em 04 de dezembro de 1982, e completaria este ano
100 anos. A trova é extremamente popular principalmente nos Acampamentos Farroupilha, onde
geralmente em um galpão há dois trovadores se enfrentando, e em volta, vários curiosos ou na
verdade torcedores do duelo. Hoje um dos trovadores mais famosos do Rio Grande do Sul, que faz
sua história pelos pampas e leva o legado de Gildo é Vitor Hugo Medeiros, da cidade de Butiá.
Equipes, para abrilhantar a tarde da Schmierfest daremos início às apresentações artísticas
com um belo “duelo” de trova. As aspas são porque vocês não desafiarão seus rivais, mas sim
apresentarão um espetáculo de rimas, semelhante aos vídeos disponibilizados abaixo, entre dois
de seus integrantes, que brincarão com os versos homenageando equipe, cidade, gincana e
claro a Schmierfest.
As regras são simples, não cobraremos nenhum tipo específico de trova, como vocês verão
que existem em suas pesquisas, porém a apresentação deve ser consistente e fazer alusão aos
vídeos, a sua dupla de integrantes deverá estar acompanhada de um gaiteiro que fará o som
base de sua trova (caso nenhum da dupla saiba tocar gaita, do contrário este participante está
descartado). Sua equipe receberá 50 pontos se os integrantes estiverem pilchados (no mínimo
com botas, bombacha e chapéu) mas obrigatoriamente vestindo a camisa da equipe. Cada um
da dupla deverá trovar seus versos e rimas no mínimo CINCO vezes, sempre de forma intercalada,
totalizando no mínimo DEZ estrofes. A apresentação deverá ter no máximo 10 minutos de duração,
sendo descontado 50 pontos por minuto excedido, se houver. Ainda, a apresentação deverá
conter as palavras GINCANA, PRESIDENTE LUCENA, CHIMARRÃO, CHURRASCO, CHOPE, GILDO DE
FREITAS, e o NOME DE SUA EQUIPE.

https://bit.ly/2P4VwuO
https://bit.ly/31S7Ujr
https://bit.ly/2MlQDeR

Boa sorte a todas as equipes! Tupã.
Instruções: apresentem conforme solicitado;
Entrega: quando solicitado no dia 09/11/2019;
Local: palco da Schmierfest;
Pontuação: 350 pontos, mais 50 pontos pela caracterização;
Pontuação máxima: 400 pontos.

