Prazo: Até 31.03.2018 (recebidas)
Promoção: UBT-Maranguape, ACLA (Academia de Ciências, Letras e Artes de
Columinjuba), Delegacia do CRC-CE de Maranguape, Cascatinha Clube de Serra,
Programa Brasil Trovador – Rádio Maranguape FM 106, [www.maranguapefm.com.br]
REGULAMENTO
1. Modalidade e temas – Trovas em português.
O tema deve constar claramente na trova – Trova inédita.
1.1. Nacional/Internacional
Tema: Senhor (lírica/filosófica) – [referindo-se a Deus]
Duas trovas
Veteranos e Novos Trovadores.
1.2. Estadual [inclusive para trovadores de Maranguape]
Tema: Senhor (lírica/filosófica) – [referindo-se a Deus]
Duas trovas
1.3. Municipal [exclusivo para trovadores de Maranguape, estudantes e
acadêmicos da ACLA e membros da UBT-Maranguape]
Tema: Gratidão (lírica/filosófica)
Duas trovas inéditas.
OBS: a) Máximo de duas trovas por tema para cada concorrente, enviadas por um dos
sistemas: i) sistema de envelopes ou ;) por e-mail.

b) Pelo sistema de envelopes deverá constar no envelope pequeno (branco), acima o
tema e o âmbito. Abaixo da trova digitada ou datilografada, a categoria para Novo
Trovador.
Enviar para:
XIV Concurso de Trovas - UBT-Maranguape
A/C Francisco Lopes
Rua Major Agostinho, 558 – Centro
CEP: 61940-090 – MARANGUAPE/CE
Remetente: Luiz Otávio
O mesmo endereço acima
c) Por e-mail:
Enviar para o fiel depositário – Gutemberg Liberato: ubt.ceara@gmail.com
As trovas recebidas por e-mail serão copiadas para o coordenador, sem o nome e o
endereço do concorrente.
d) Sistema de e-mail: o tema, as trovas, a categoria Novo trovador e o âmbito pela qual
concorre o trovador, nome e endereço completo deverão constar no corpo do e-mail.
e) Novo Trovador é aquele trovador que não obteve até a divulgação deste regulamento
03 (três) classificações em concursos de trovas oficiais da UBT em nível nacional.
f) O simples envio das trovas autoriza a publicação das trovas classificadas e não
eliminadas. O não cumprimento de quaisquer dos itens acima descritos implicará na
desclassificação automática da trova.
3) Prazo: Até 31.03.2018 (recebidas pelo e-mail ou pelo correio).
4) CLASSIFICAÇÕES:
3 vencedores, menções honrosas,3 menções especiais, 3 destaques para cada um dos
temas, veteranos e novos.
Nos âmbitos estadual e municipal haverá classificação por grupos:
a) Estudantes;
b) Professores e funcionários de escolas;
c) Membros da ACLA e UBT-Maranguape.
5) PRÊMIOS:
Troféu para o 1º lugar em cada categoria e temas.
Diplomas aos 12 classificados de cada tema/categoria.
Os diplomas serão enviados por e-mail.
6) PREMIAÇÃO:
Prevista para ocorrer na celebração de aniversário da ACLA, dia 27.05.2018 (a
confirmar).
Maranguape, CE, 11 de novembro de 2017
Fco. Lopes (Dedé Lopes) - Pres. UBT-MARANGUAPE / Secretário da ACLA e
Coordenador do Concurso.

