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CONCURSO NACIONAL / 

INTERNACIONAL 

 

Tema: PORTÃO 

 

VENCEDORES 
 

Velho portão, vejo agora 

que ao tempo vens resistindo... 

E conservas, como outrora, 

a inscrição: Seja bem-vindo! 
 Almira Guaracy Rebelo – Belo Horizonte - MG 

 

O sol, cumprida a rotina, 

cerra o painel em que atua, 

some por trás da colina 

e abre o portão para a lua. 
 Dorothy Jansson Moretti – Sorocaba - SP 

 

Demoras... e na incerteza 

pela espera quase em vão, 

sento ao lado da tristeza 

na soleira do portão... 
 Edmar Japiassú Maia – Rio de Janeiro - RJ 
 

Do peito tranco o portão 

por sofrer e em desagravo 

penduro nele a inscrição: 

- Cuidado! Coração bravo!!! 
 Élbea Priscila de Sousa e Silva – Caçapava - SP 

 

Um portão enferrujado, 

e a Saudade me interpela: 

- por onde terão passado 

meus sonhos... e os sonhos dela? 
 João Freire Filho – Rio de Janeiro - RJ 
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Não seja o seu coração, 

quando chamado a servir, 

um emperrado portão 

que ninguém consegue abrir!... 
 José Tavares de Lima – Juiz de Fora - MG 

 
 

“Por favor”, “muito obrigado” 

fazem melhor teu viver: 

não sei de portão fechado, 

para quem saiba bater... 
 José Tavares de Lima – Juiz de Fora - MG 
 
 

Ao fechar duas metades 

formava-se um coração. 

Agora, em meio às saudades... 

Eu fecho meio portão!! 
 Neide Rocha Portugal – Bandeirantes - PR 

 
 

Encontro a casa... e estou certo: 

- se o recado não falhar, 

esse portão, entreaberto, 

é o sinal... que posso entrar! 
 Neide Rocha Portugal – Bandeirantes - PR 
 
 

Sob a chuva ou sol, que abrasa, 

como nos tempos antigos, 

o portão da minha casa 

não se fecha aos meus amigos! 
 Renato Alves – Rio de Janeiro - RJ 
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Vejo agora a profecia 

desta foto do passado. 

Entre nós dois existia 

um portãozinho... fechado! 
 Sebas Sundfeld – Tambaú - SP 

 

Meu portão velho e sem brilho... 

mas, na pintura sem cor, 

os rabiscos do meu filho 

valem poemas de amor! 
 Vanda Fagundes Queiroz – Curitiva - PR 

 
 
 

Coordenação: Marina Bruna 

 

Comissão Julgadora: Domitilla Borges Beltrame, Héron Patrício, Marina Bruna, Renata Paccola 
e Selma Patti Spinelli. 
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Tema: PORTÃO 

 

Âmbito Internacional - Portugal: VENCEDORES 
 

Toda a gente, pobrezinha, 

que busca um pouco de pão, 

pode entrar em casa minha, 

não tem porta nem portão. 
 António José Barradas Barroso – Parede - Portugual 
 
 

Quando chegaste ao portão 

para saber quem batia, 

batia o meu coração 

que de saudades morria... 
 Domingos Freire Cardoso – Ílhavo - Portugual 
 
 

Tem um portão, uma entrada 

que conduz ao paraíso... 

Bastava a tua chegada; 

nada mais era preciso. 
 Emilia Peñalba de Almeida Esteves – Porto - Portugal 
 
 
 
 

Coordenação: Domitilla Borges Beltrame 

 

Comissão Julgadora: Domitilla Borges Beltrame, Héron Patrício, Marina Bruna, Renata Paccola 
e Selma Patti Spinelli. 
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CONCURSO ASSINANTES DO “INFORMATIVO” 
 

Tema: FESTA 

 

Âmbito Nacional: VENCEDORES 
 

Hoje, no outono presente, 

cada dia que me aflora, 

vivo a festa do poente, 

mas meus sonhos são de aurora. 
 Conceição Parreiras Abritta – Belo Horizonte - MG 
 

Cheguei tarde para a festa... 

De véu, grinalda e um sorriso, 

ela é a imagem que me resta 

de um pretenso paraíso. 
 Dorothy Jansson Moretti – Sorocaba – SP 
 

Logicamente guardadas 

as devidas proporções, 

o amor é um conto de fadas 

numa festa de ilusões! 
 Eduardo A. O. Toledo – Pouso Alegre - MG 
 

Dispenso festas, mantenho 

com elas pouca amizade, 

pois quem tem o amor que eu tenho 

só pensa em privacidade... 
 Élbea Priscila de Sousa e Silva – Caçapava - SP 
 

Caminha, filho, sem pressa 

rumo aos prazeres da vida!... 

Que o pranto, as vezes, começa 

na festa mais divertida! 
 Elen de Novais Felix – Niterói - RG 
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Enganar-me, não consegue, 

que me enxerga com desgosto... 

Quando eu chego, nem que negue, 

há sempre festa em seu rosto. 
 Ercy Maria Marques de Faria – Bauru - SP 
 

Dupla festa eu preconizo, 

para noites de luar: 

A FESTA do teu sorriso, 

Na festa do meu olhar!... 
 Hermoclydes Siqueira Franco – Rio de Janeiro - RJ 
 

Mão imitando o cinzel 

quando a luz se manifesta, 

qualquer folha de papel 

para o poeta é uma festa! 
 José Ouverney – Pindamonhangaba - SP 
 

Em vez de carta e promessa, 

Saudoso e triste, preciso 

de que me tragas, depressa, 

a festa do teu sorriso... 
 José Tavares de Lima – Juiz de Fora - MG 
 

Quem vive sempre em função 

das pessoas mais modestas, 

transforma a vida em canção 

e o peito em salão de festas. 
 Roberto Resende Vilela – Pouso Alegre - MG 
 
 
Coordenação: Domitilla Borges Beltrame 

 

Comissão Julgadora: Domitilla Borges Beltrame, Héron Patrício, Marina Bruna, Renata Paccola 
e Selma Patti Spinelli. 
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CONCURSO “INTER-SEDES” 
 

Tema: SEIVA 

 

VENCEDOR 
 

Mesmo em plena meia-idade, 

quando, amoroso, te estreito, 

a seiva da mocidade 

de novo agita o meu peito!... 
 José Tavares de Lima – Juiz de Fora - MG 
 
 
MENÇÕES HONROSAS 
 

Eis a verdade contida 

no saber de um pensador: 

- O amor é a seiva da vida 

e o beijo é a seiva do amor! 
 Alba Helena Corrêa – Niterói - RJ 
 

Sobre as cinzas da queimada 

conto, na seiva que escorre, 

cada lágrima chorada 

pela floresta que morre. 
 Elen de Novais Felix – Niterói - RJ 
 
 

O lenho, ao sol escaldante, 

se desmancha entre as culturas 

e estando morto, garante 

a seiva às plantas futuras!... 
 Neide Rocha Portugal – Bandeirantes - PR 

 

 
Coordenação: Héron Patrício 

 

Comissão Julgadora: Domitilla Borges Beltrame, Héron Patrício, Marina Bruna, Renata Paccola 
e Selma Patti Spinelli. 
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CONCURSO “CONFRATERNIZAÇÃO DE TROVADORES PAULISTAS” 

 

Tema: ANZOL - Assinantes 

 
VENCEDOR 
 

Teus dedos têm o poder 

de um afago diferente: 

são dez anzóis de prazer 

fisgando o corpo da gente. 
 Sebas Sundfeld – Tambaú - SP 
 
 
MENÇÕES HONROSAS 
 

Joga o anzol... fica na espera, 

que a espera pode ser rica; 

quem na vida persevera, 

de mãos vazias não fica! 
 Carolina Ramos – Santos - SP 
 

No universo da poesia, 

desejei veredas novas, 

e encontrei o que eu queria, 

ao lançar o anzol nas trovas! 
 Enivaldo Borges da Silva – Pindamonhangaba - SP 
 

Quando, dengosa, tu piscas 

os teus olhinhos assim, 

não precisas de outras iscas, 

esse anzol cuida de mim... 
 Nélio Bessant – Pindamonhangaba - SP 
 

 
Coordenação: Izo Goldman 

 

Comissão Julgadora: Jaime Pina da Silveira, Maria Helena Calazans M. Duarte, Marta Maria de 
O. Paes de Barros, Roberto Tchepelentyky e Sergio Ferreira da Silva. 
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Tema: ISCA - Associados 

 
VENCEDORA 
 

Meu barco partiu do cais 

em busca de amores plenos, 

mas joguei iscas demais 

e pesquei amor de menos... 
 Renata Paccola 
 
 
MENÇÕES HONROSAS 
 

No mar da terceira idade, 

com iscas feitas de prantos, 

pesco restos de saudade, 

nas marés dos desencantos! 
 Campos Sales 
 

Jogo a isca e atenta espero, 

dia a dia... sol a sol, 

que este alguém que tanto quero 

se enrosque no meu anzol!... 
 Domitilla Borges Beltrame 
 

À sua “linha” se prende 

meu coração sonhador... 

“Morde a isca” e, então se rende 

ao feitiço desse amor! 
 Therezinha Dieguez Brisolla 
 

 
Coordenação: Izo Goldman 

 

Comissão Julgadora: Dorothy Jansson Moretti, Élbea Priscila de Sousa e Silva, José Tavares de 
Lima, Octavio Venturelli e Vanda Fagundes Queiroz. 
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CONCURSO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 
 

Tema: CASTIGO 

 

Veteranos: VENCEDORES 
 

Somando os beijos de outrora, 

e os desencontros depois, 

nosso castigo é que agora 

não dizemos mais “nós dois”... 
 Alba Christina Campos Netto 
 

Partiste, mas por maldade 

para aumentar meu castigo, 

fico abraçando a saudade 

na ilusão de estar contigo!... 
 Analice Feitoza de lima 
 

Nossas culpas divididas, 

por castigo ou por maldade, 

dividiram nossas vidas, 

sem dividir a saudade! 
 Campos Sales 
 

Vidas secas nordestinas, 

castigadas nas estias, 

são angústias “severinas”, 

de Raimundos e Marias! 
  Campos Sales 
 

Do cais, aceno ao vazio, 

enquanto o remorso chora... 

Castigo, é alguém no navio, 

levando o perdão embora... 
 Darly  O. Barros 
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Mais que o castigo, machuca 

a total desfaçatez 

da sorte, em jogar sinuca, 

e eu ser a bola da vez... 
 Darly  O. Barros 

 
 

Sou um pecador confesso. 

Do teu castigo a alguns passos, 

um só favor eu te peço: 

- Crucifica-me em teus braços!... 
 Domitilla Borges Beltrame 
 

 

Estás só... Mas, mesmo assim, 

como se fora um castigo, 

sinto um ciúme sem fim 

do “ninguém” que está contigo! 
 Izo Goldman 
 

 

Tanto a consciência fustiga 

a nossa mente, tem vez, 

que a gente até se castiga 

por um erro que não fez. 
 Jaime Pina da Silveira 
 

 

Trago a dúvida comigo 

quando um filho me magoa: 

um lado quer o castigo 

enquanto o outro perdoa... 
 Renata Paccola 
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O Poder, às vezes, cega... 

e uma injustiça acontece; 

mas a vida se encarrega 

do castigo a quem merece! 
 Selma Patti Spinelli 
 

 

O nosso amor proibido 

é meu castigo!... Eu pondero 

e a Deus renovo o pedido: 

Esse é um castigo... que eu quero! 
 Therezinha Dieguez Brisolla 

 
 
 

 
Coordenação: Selma Patti Spinelli 

 

Comissão Julgadora: Carolina Ramos, Elen de Novais Felix, José Ouverney, Nadia Huguenin e 
Sebas Sundfeld. 



 

 13 

 
Novos Trovadores: VENCEDORES 
 

 

A emoção de estar contigo 

se apagando na memória, 

vai se tornar um castigo 

em minha vida sem glória!... 
 Alayde Gazetta 
 

 

Saudades tenho, e meus ais 

são anjos meus, onde for... 

Castigo foi, nunca mais, 

ler os teus versos de amor. 
 Débora Novaes de Castro 
 

 

Quis viver um grande amor, 

sem olhar para o perigo. 

Paguei por ser sonhador, 

solidão foi meu castigo. 
 Eduardo Domingos Bottallo 
 

 

Na cidade maltratada, 

não há sombra nem abrigo, 

e a vida, mal suportada, 

não dá prazer, é castigo. 
  Eduardo Domingos Bottallo 
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Eu julgo ser um castigo 

ao viver mais que o normal, 

ter que chorar um amigo 

a cada novo Natal... 
 Maria de Lourdes Paiva Reis 

 
 

Desafiando os preceitos 

meu castigo foi te amar, 

apesar, dos preconceitos 

ninguém pode me julgar! 
 Marisa Rodrigues Fontalva 
 

 

Castigo que desespera 

o mais prudente cristão 

é quando a vida se esmera 

em calar o coração. 
 Marisa Rodrigues Fontalva 
 

 

 
 

Coordenação: Selma Patti Spinelli 

 

Comissão Julgadora: Carolina Ramos, Elen de Novais Felix, José Ouverney, Nadia Huguenin e 
Sebas Sundfeld.
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CONCURSO HUMORÍSTICO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 

 

Tema: BOLO 

 

VENCEDORES 
 

PADARIA GOSTOSONA. 

Primor em bolos e pão. 

Compreendi, ao ver a dona, 

que a placa tinha razão. 
 Campos Sales 
 

 

Este meu vizinho é tolo 

pois a mulher do coitado 

ao marido dá... “o bolo”; 

ao compadre, o “bombocado”... 
 Domitilla Borges Beltrame 
 

Pensa a maldosa vizinha: 

“o seu Zé é mesmo um tolo: 

enquanto compra a farinha, 

o Ricardão come o bolo.” 
 Eduardo Domingos Bottallo 
 

Vendo a linda confeiteira, 

o galã, qual um ciclone, 

pede, com jeito e maneira: 

“seu bolo tem telefone?” 
 Eduardo Domingos Bottallo 
 

Quem casa com mulher feia, 

Um “bolo gordo”... um “canhão”, 

anda atrás de um “pé de meia” 

ou adora assombração! 
 Héron Patrício 
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“Parabéns!!! Mas... olha o bolo! 

Vovô! Apaga a velinha!” 

E o lusitano, sem miolo, 

deu três tiros na velhinha! 
 Jaime Pina da Silveira 
 

“- Fiz três bolos, tirei um, 

quanto sobra, garotada?” 

Os guris: “nenhum, nenhum, 

bolo aqui não sobra nada!” 
 Maria Helena Calazans Machado Duarte 
 

- Por seu bolo, nós brigamos! 

- Por quê? Estavam com fome? 

- Não! É que antes combinamos: 

quem perder a briga come! 
 Renata Paccola 
 

Político que faz “rolo”, 

bem ou mal, ele se arranja, 

pois no meio do seu “bolo”, 

tem recheio de “laranja”!!! 
 Roberto Tchepelentyky 
 

É tão esnobe, tão tolo, 

o doutor, entre os decanos, 

que até na vela do bolo 

põe algarismos romanos! 
 Selma Patti Spinelli 
 

Num concurso de embolada, 

capricharam tanto, os dois, 

que a dupla foi premiada 

aos nove meses depois! 
 Selma Patti Spinelli 
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Foi numa festa, em conjunto, 

que a nora – a quem deu panelas – 

deu-lhe cravos-de-defunto 

e um bolo... com quatro velas!!! 
 Therezinha Dieguez Brisolla 
 
 
 

“Sem velas, eu quero o bolo.” 

- Quanto à idade tem cautelas – 

Pobre “coroa”... deu “rolo”... 

Veio um bolo... com cem velas!!! 
 Therezinha Dieguez Brisolla 
 

 
 

 
Coordenação: Renata Paccola 

 

Comissão Julgadora: Conceição Parreiras Abritta, Edmar Japiassú Maia, Élbea Priscila de 
Sousa e Silva, José Tavares de Lima e Maria Madalena Ferreira. 
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CONCURSO DE HAICAI “100 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA” 
 

Tema: BAMBU 

 

Assinantes: VENCEDORES 
 

 

Na beira do lago 

uma moita de bambu. 

Pescador à sombra. 
 A. A. de Assis – Maringá - PR 
 
 

Sons da natureza 

na festa da imigração. 

Flauta de bambu! 
 Arlindo Tadeu Hagen – Belo Horizonte - MG 
 
 

Balança bambu 

na manhã de primavera. 

Trinado de pássaro. 
 Conceição Parreiras Abritta – Belo Horizonte - MG 

 
 

Festivos acordes 

saúdam tantos heróis... 

Flautas de bambu. 
 Ercy Maria Marques de Faria – Bauru - SP 

 
 

Velho de bengala 

apoiando sua idade. 

Vara de bambu. 
 Ivone Taglialegna Prado – Belo Horizonte - MG 
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Varas de bambu 

bem alinhadas e atadas. 

Fim da liberdade. 
 Marina Gomes de Souza Valente – Bragança Paulista - SP 

 

 

Canção de ninar – 

O descasque do bambu 

ao redor da casa. 
 Neide Rocha Portugal – Bandeirantes - PR 

 

O cortejo a pé – 

Os bambus enfileirados 

arqueiam-se em sombras. 
 Neide Rocha Portugal – Bandeirantes – PR 
 
 
 

 
Coordenação: Therezinha Dieguez Brisolla 

 

Comissão Julgadora: Edson Kenji Iura, Eunice Arruda e Teruko Oda. 
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Tema: CEREJEIRA 

 

Associados: VENCEDORES 
 

Desvio meus passos 

das flores que a cerejeira 

espalhou na grama... 
 Darly O. Barros 
 

No jardim do templo, 

florada de cerejeiras, 

monge meditando. 
 Maria Helena Calazans Machado Duarte 
 

As flores transformam 

o meu quintal em jardim. 

Uma cerejeira... 
 Marta Maria de O. Paes de Barros 
 

Cerejeira em flor – 

sob o vento se desprendem 

flocos cor de rosa. 
 Renata Paccola 
 

Entre as brancas pétalas, 

as borboletas se escondem... 

Cerejeira em flor. 
 Roberto Tchepelentyky 
 

Ternas cerejeiras: 

florada do Centenário 

reconforta a avó! 
 Shinobu Saiki 

 
 

Coordenação: Therezinha Dieguez Brisolla 

 

Comissão Julgadora: Neide Rocha Portugal e Neiva Pavesi. 
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RECEBEMOS TROVAS DE: 
 
 

 

Alfragide - Portugal 
Angra dos Reis – RJ 
Balneário Camboriú – SC 
Bandeirantes – PR 
Bauru – SP 
Beja – Portugal 
Belém – PA 
Belo Horizonte – MG 
Bragança Paulista – SP 
Caçapava – SP 
Caicó – RN 
Cambuci - RJ 
Campinas – SP 
Campos dos Goytacazes – RJ 
Cantagalo – RJ 
Caxias do Sul – RS 
Curitiba – PR 
Curvelo – MG 
Fortaleza – CE 
Guarulhos – SP 
Guaxupé – MG 
Ibíporã – PR 
Ílhavo – Portugal 
Itaquaquecetuba – SP 
Joaçaba – SC 
Juiz de Fora – MG 
Jundiaí – SP 
Lisboa – Portugal 
Magé – RJ 
Maringá – PR 
Mogi Guaçu – SP 

Natal – RN 
Niterói – RJ 
Nova Friburgo – RJ 
Olhão - Portugal 
Osasco – SP 
Pelotas – RS 
Pindamonhangaba – SP 
Pitangui – MG 
Ponta Grossa – PR 
Porto – Portugal 
Porto Alegre – RS 
Pouso Alegre – MG 
Ribeirão Preto – SP 
Rio de Janeiro – RJ 
Roseira – SP 
Santo André – SP 
Santos – SP 
São Bernardo do Campo - SP 
São Caetano do Sul - SP 
São Francisco de Itabapoana - RJ 
São José dos Campos - SP 
São Paulo – SP 
Saquarema – RJ 
Sete Lagoas – MG 
Sorocaba – SP 
Tambaú – SP 
Taubaté – SP 
Teresópolis – RJ 
Uruguaiana – RS 
Vila Velha – ES 
Volta Redonda – RJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A Trova acima de tudo, faz amigos.” 
 


