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CONCURSO NACIONAL /INTERNACIONAL 

 

 

Tema: SOL 

Âmbito Nacional: VENCEDORES 
 

Tanta paixão me intimida; Tu és o sol que me inspira... 

para tudo há dose exata: e ao teu redor, a sonhar, 

o sol que é fonte de vida eu sou a terra que gira 

em excesso, também mata. certa de não de alcançar. 
Almerinda Liporage – Rio de Janeiro - RJ 

 

 

Essa mágoa ressentida, 

cobre em mim qualquer espaço... 

Quem foi sol em minha vida 

não deixou sequer mormaço! 
 Clenir Neves Ribeiro – Nova Friburgo - RG 
 

Nas manhãs, num velho rito 

(com o fim de protegê-las) 

o Sol – pastor do infinito – 

guarda o rebanho de estrelas. 
 Alonso Rocha – Belém - PA 

 

Meio oculto, em seu poente, A ajuda humilde e singela 

na tela do céu profundo, não anula a boa ação: 

o sol mostra a toda gente a simples luz de uma vela 

que é o maior pintor do mundo!... vira um sol... na escuridão! 
 José Tavares de Lima – Juiz de Fora - MG 

 

Que pena: o sol - ato falho –, 

ao lhe ofertar seu calor, 

matou a gota de orvalho 

que brincava sobre a flor!... 
 José Ouverney – Pindamonhangaba - SP 
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O sol, vendo a chuva fina, 

carente dos seus amores, 

a engravidando ilumina 

com filhos de sete cores. 
 Maurício Fernandes Leonardo – Ibiporã - PR 
 
 

Vai terminando o meu prazo, 

e, por mais sonhos que eu tenha, 

não sou mais que um sol de ocaso 

à espera que a noite venha... 
 Otavio Venturelli – Nova Friburgo - RJ 

 
 

Quando eu abro a tulha cheia, 

ou a porta do paiol, 

bendigo a mão que semeia 

e mais a que acende o Sol 
 Roberto Resende Vilela – Pouso Alegre - MG 
 
 

Generoso, o sol se presta Se é demais a claridade, 

de instrumento de partilha, às vezes não se vislumbra, 

quando para a lua empresta sob o sol, a realidade 

toda a luz com que ela brilha. que se enxerga na penumbra. 
 Sandro Pereira Rebel – Niterói - RJ 

 
 

Meu pai, altivo e sereno, 

e a filharada ao redor... 

cada planeta pequeno, 

em volta do sol maior! 
 Vanda Fagundes Queiroz – Curitiba - PR 

 
Coordenação: Renata Paccola 

 

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

Âmbito Internacional: VENCEDORES 
 

Esta luz que vem do Sol, 

para a Terra iluminar, 

no Universo é farol 

deste sistema solar... 
 António dos Santos Boavida Pinheiro – Lisboa  - Portugal 
 

No mundo, o maior farol 

está no alto duma cruz 

onde, num dia sem sol, 

pelo homem morreu Jesus. 
 Antonio José Barradas Barroso – Parede - Portugal 
 
 

Sol: alegre companhia! 

Que pela manhã se vê... 

E eu desfruto, em cada dia, 

porque meu sol é você. 

 

 O Sol a todos aquece 

 e nos faz sermos iguais. 

 Por que, então, se estabelece 

 que uns são menos e outros mais? 

 

 A viver, convida e exorta, 

 porque é o sol que nos alerta 

 e quando Deus fecha a porta, 

 deixa alguma fresta aberta. 
 Emilia Peñalba de Almeida Esteves – Porto - Portugal 
 
 
 

Coordenação: Renata Paccola 

 

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

Tema: ESTRELA 

Âmbito Nacional: VENCEDORES 
 

Milhões de estrelas surgindo Penso, ao vê-las reluzentes, 

ao anoitecer bonito se o céu de negro se veste, 

lembram pétalas caindo que as estrelas são sementes 

dos roseirais do infinito! da agricultura celeste! 
 Arlindo Tadeu Hagen – Belo Horizonte - MG 
 

 

Na penumbra da noitinha 

a estrela, piscando ao léu, 

parece abraçar, sozinha, 

todo o mistério do céu. 
 Dorothy Jannson Moretti – Sorocaba - SP 
 

Quando a saudade chegou 

na madrugada sem fim, 

tua estrela se apagou 

e a noite acendeu em mim! 
 Eduardo A. O. Toledo – Pouso Alegre - MG 
 

Nas longas noites de outono 

sobre uma esteira no chão, 

minha saudade, sem sono, 

conta estrelas, na amplidão. 
 Elen de Novais Félix – Niterói - RG 

 
 

Sem as estrelas pequenas 

incrustando a imensidão, 

a noite seria apenas 

um triste e imenso borrão... 
 José Ouverney – Pindamonhangaba - SP 
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Tua vida de tormento 

enfrenta sem maldizê-la, 

que em todo céu nevoento 

um dia surge uma estrela... 
 José Tavares de Lima – Juiz de Fora - MG 
 

O poeta é sempre réu 

por sonhar sonhos... em vão... 

Perdendo os olhos no céu, 

buscando estrelas no chão! 
 Moacyr Figueiredo – Florianópolis- SC  
 

Deus ao criar as estrelas 

com zelo cumpriu a meta, 

mas para alguém descrevê-las 

criou também o poeta! 
 Rita Marciano Mourão – Ribeirão Preto - SP 
 

 

Ele voltou... Na chegada, Esperança... quero tê-la 

declarou-me amor profundo. mantendo acesa a ilusão. 

E, ao dizer que sou amada, Esperança é... ver estrela 

encheu de estrelas meu mundo. em noite de escuridão! 
Thereza Costa Val – Belo Horizonte - MG 

 
 

Na varanda aconchegante, 

é o luar, feixe de luz, 

mágica escada rolante 

que às estrelas me conduz... 
 Wanda de Paula Mourthé – Belo Horizonte - MG 
 
 
 
 
Coordenação: Domitilla Borges Beltrame 

 

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

Âmbito Internacional: HOMENAGEM 
 

 

Minha estrela é o coração 

Ao céu aberto do peito: 

Minha luz e inspiração 

Do que eu sou e tenho feito. 
 Domingos Freire Cardoso – Ílhavo - Portugal 

 
 
 

 O poeta e trovador Domingos Freire Cardoso é o 

grande incentivador da União Brasileira de Trovadores em 

Portugal. 

 Dos seus 31 anos de existência, o INFORMATIVO 

chega a Portugal, nos últimos 17 anos pelas mãos de Domingos; 

e propicia a participação de poetas e trovadores da nossa 

terra-mãe. 

 A participação dos Irmãos de Sonhos de Portugal nos 

deixa felizes e orgulhosos da nossa Língua Portuguesa. 



 

 7 

CONCURSO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 
 

Tema: LUA 

Âmbito: VETERANOS 
 

Lembro o sertão, seu encanto, 

a lua cheia tão minha, 

sem nada eu ter, tinha tanto, 

naquele nada que eu tinha! 
 Campos Sales 
 

Lua cheia, um copo cheio, A lua, olhando, faceira, 

um boêmio, um violão seus encantos na lagoa, 

são punhais rasgando ao meio tropeçou na cordilheira 

o que foi meu coração... e se perdeu na garoa... 
 Divenei Boseli 

 
 

Quando entre estrelas flutua, 

qual um brilhante e tão bela, 

parece-me um broche, a lua, 

que a noite põe na lapela... 
 Domitilla Borges Beltrame 
 

Cai o luar, transparente, 

sobre uma gota de orvalho 

e cria um lindo pingente 

que dá vida a um velho galho... 
  Héron Patrício 
 

Se disseres que, hoje em dia, 

vivo no “mundo da lua”, 

depois de um beijo, eu diria: 

- “Vivo sim! E a culpa é tua!...” 
 Izo Goldman 
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Ao ver meu bairro mudado, O vento que sopra mágoas 

minha lembrança chorou em meu inverno vazio 

pois das coisas do passado faz, sobre o espelho das águas, 

somente a lua restou... a lua tremer de frio... 
 Marina Bruna 

 

A lua é muito marcante 

quando o “Adeus” se faz presente: 

- o amor é quarto minguante, 

saudade é quarto crescente... 
 Marta Maria de O. Paes de Barros 
 

 

Se ajudo alguém na tormenta 

é o poder de Deus que atua 

e faz que a poça barrenta 

reflita o brilho da lua! 
 Pedro Ornellas 
 

No embalo da serenata, 

quisera ser como a lua 

vestindo com tons de prata 

os homens tristes da rua! 
 Selma Patti Spinelli 
 

 

Nosso encontro tem magia O amor tem fases, eu creio, 

e a nenhum outro se iguala. sendo, à lua, semelhante: 

A lua, indiscreta, espia... - É novo... é crescente... é cheio. 

Que importa?... A lua não fala! e, de repente... é minguante! 
 Therezinha Dieguez Brisolla 
 
 

Coordenação: Marina Bruna 

 

Comissão Julgadora: Arlindo Tadeu Hagen, Clenir Neves Ribeiro, Dorothy Jannson Moretti, José 
Ouverney e José Tavares de Lima 
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Tema: LUA 

Âmbito: NOVOS TROVADORES 
 

Uma saudosa lembrança 

que o tempo não desvirtua: 

a noite, a música, a dança... 

Eu mudei, mas não a lua. 
 Eduardo Domingos Bottallo 
 

A lua cheia... a pracinha... Entreaberta a portinhola, 

meu filho de olhar voraz: passa a lua e se derrama, 

- Mamãe, alcança a cordinha sobre a minha camisola 

daquele balão de gás... que anseia por teu pijama. 
 Maria de Lourdes Paiva Reis 

 

Anoitece... Vejo a lua, Estou só... No céu, a lua, 

e a saudade, do meu jeito, destilando a claridade, 

te enxerga na escura rua é a musa de quem cultua 

e soluça no meu peito... o que chamam de saudade... 
 Marisa Rodrigues Fontalva 
 

Ao falar do amor que um dia Vejo a lua refletida 

com tanto zelo eu te expunha, no oceano do teu olhar, 

dei-te o céu por garantia e navego a minha vida 

e a lua por testemunha. na imensidão deste mar... 
  José Xavier Borges Jr. 

 

Em tudo o sol põe o viço; 

é a força da criação; 

mas a lua tem feitiço 

e enternece o coração! 
 Waldir Gerson Granzotti 

 
 

 
Coordenação: Marina Bruna 

 

Comissão Julgadora: Arlindo Tadeu Hagen, Clenir Neves Ribeiro, Dorothy Jannson Moretti, José 
Ouverney e José Tavares de Lima 
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CONCURSO HUMORÍSTICO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 

 

Tema: PLANETA 

Âmbito: VETERANOS E NOVOS TROVADORES 
 

 

Saturno não é planeta? 

o professor perguntou. 

E o garoto: era um cometa, 

mas a cauda se enrolou... 
 Alba Christina Campos Netto 
 

 

O planeta está secando, Tem o bebum certa graça, 

dizia o padre na praça; quando ele diz pela rua: 

e o bebum comemorando: - “Sou do planeta cachaça, 

- “Eu só vou beber cachaça.” mas tô no mundo da lua!” 
 Campos Sales 

 

 

Comendo qual um glutão, 

carregou na malagueta: 

o clamor da digestão 

retumbou pelo planeta. 
 Eduardo Domingos Bottallo 
 

 

A gente vê, de manada, 

estrela... lua... e planeta... 

Basta uma boa topada 

numa quina de sarjeta! 
 Héron Patrício 
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A coitadinha é um planeta, 

com dez filhos orbitando, 

pois o marido é um cometa 

que passa... de quando em quando... 
 Izo Goldman 
 

 

- “Babá é gente, também?” 

- “Claro, meu filho, por quê?” 

- “É que o papai diz: Meu bem, 

de que planeta é você??!!” 
 Maria Helena Calazans Machado Duarte 
 

 

O astronauta apavorado 

fugiu do planeta a pé, 

quando viu, todo assanhado, 

um marciano “tripé”!!... 
 Marilucia Rezende 
 

 

Disse um “sábio” picareta 

sobre um voo espacial: 

- “Pra chegar noutro planeta 

é só ter um mapa astral...” 
 Marina Bruna 
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Batendo o carro, se vira: 

- “Não tomei cachaça, não; 

este planeta é que gira 

e me deixa em confusão!!” 
 Marisa Rodrigues Fontalva 
 

 

Tão detalhista e prudente Na festa ao fazer gracinha, 

que ao preencher a etiqueta que é leigo logo se vê: 

nos dados do remetente - “De onde é que veio a gatinha?” 

especifica o planeta! E ela: - “Da Terra... e você?” 
 Pedro Ornellas 
 

 

A minha sogra eu veria, 

não importa em que planeta, 

se pudesse, todo dia... 

Claro, por uma luneta!!! 
 Roberto Tchepelentyky 

 
 
 

Pergunta a rica emergente 

se o Planeta tem hotéis... 

Quer ir pra Saturno, urgente, 

“pra comprar... muitos anéis!!! 
 Therezinha Dieguez Brisolla 
 

 
 

 
Coordenação: Héron Patrício 

 

Comissão Julgadora: Edmar Japiassú Maia, Elen de Novais Félix, José Tavares de Lima,  
Thereza Costa Val e Vanda Fagundes Queiroz,
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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 
Orlândia – SP 
Osasco – SP 
Parede – Portugal 
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 
Tremembé – SP 
Uruguaiana – RS 
Vila Velha – ES 
Volta Redonda – RJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

“A Trova, acima de tudo, faz amigos.” 


