
 

 1 

CONCURSO NACIONAL /INTERNACIONAL 

 

 

Tema: PORTO 

Âmbito Nacional: VENCEDORES 
 

Sonhar é seguir viagem 

para o porto da ilusão, 

sem conferir a bagagem, 

sem rota de direção. 
 Adilson Maia – Niterói – RJ 

 

Recolho da nau as velas, 

atiro ao mar meu cansaço... 

ao ver a paz, sem procelas, 

no porto do teu regaço! 
Carolina Ramos-Santos-SP 
 

Mantém a paz a teu lado, 

por tudo o que ela contém: 

a paz é um porto sagrado 

que abriga as naves do bem! 
 Ederson Cardoso de Lima- Niterói-RJ 
 

Mesmo à deriva nas crises, 

vence as procelas e os charcos, 

que o porto dos infelizes 

vive apinhado de barcos... 
Edmar Japiassú Maia- Nova Friburgo-RJ 

 

Na vida, mar de fracassos, 

não naufraguei por um triz, 

pois, na curva de teus braços, 

achei meu porto feliz. 
 Hegel Pontes- Juiz de Fora-MG 
 



 

 2 

A vida, velha megera, 
levou meu sonho, e hoje sou 
velho porto que ainda espera 
um barco que não voltou... 

 Gilvan Carneiro da Silva- São Gonçalo-RJ 
 

Eu no porto, ela partia, 
e o desespero do apito 
mostrava ao mundo a agonia 
de quem prende o próprio grito. 
 José Henrique da Costa- Magé-RJ 
 

Eu sou daqueles românticos 
que abraçam seu desvario, 
sonhando com transatlânticos, 
num porto, há muito, vazio... 

 José Ouverney - Pindamonhangaba-SP 
 

Singrei, sem porto e sem norte, 
tantas águas turbulentas, 
que o barco da minha sorte 
acostumou-se às tormentas... 
 José Tavares de Lima - Juiz de Fora-MG 

 

Saudade é um porto encantado, 
que o tempo ruiu seu cais, 
mas alimenta um passado  
que talvez nem volte mais... 

Maria Nascimento S. Carvalho - Rio de Janeiro-RJ 
 

Num cenário de abandono, 
unidos pelo amor puro, 
um cãozinho achou seu dono, 
e o cego um porto seguro. 
 Wandira Fagundes Queiroz- Curitiba- PR 
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Tema: PORTO 

Âmbito Internacional: VENCEDORES 
 

 

Guardado por um farol, 

trago um porto no meu peito 

onde o navio do sol 

dorme num líquido leito. 
 Domingos Freire Cardoso – Ílhavo - Portugal 

 

  
Mais que um porto de chegada, Para se alcançar bom porto, 

a viagem se sustenta,  não basta um mapa... um  guião: 

não de uma rota empenhada, leva a vida com conforto... 

mas do empenho que a orienta. Vive em paz e oração. 
Emilia Peñalba de Almeida Esteves – Porto - Portugal 

 

 

 

Se m’ofereces guarida, 

eu quero ficar contigo, 

esqueço os ossos da vida 

no melhor porto de abrigo. 
 Victor Manuel Capela Batista – Barreiro - Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação: Selma Patti Spinelli 

 

Comissão Julgadora: Domitilla Borges Beltrame, Marisa Rodrigues Fontalva, Selma Patti Spinelli 
e Therezinha Dieguez Brisolla.



 

 4 

CONCURSO ASSINANTES DO “INFORMATIVO” 
 

Tema: CASA 

Âmbito Nacional: VENCEDORES 
 

 

Abro o portão... perco a paz Quando a depressão me arrasa 

pois na solidão que arrasa, a minha alma faz lembrar 

hoje a saudade é quem faz alguém que, na própria casa, 

todas as honras da casa! não reconhece o seu lar!  
Arlindo Tadeu Hagen – Belo Horizonte - MG 

 
 

Nossa casa, uma conquista, 

um mundo particular 

que o amor, mago alquimista 

soube transformar em Lar! 
Élbea Priscila de Sousa e Silva - Caçapava - SP 

 
 

Quando a chave da ambição 

rola em mãos de fariseus, 

as casas ficam sem pão 

e a humanidade sem Deus! 
Elen de Novais Felix -  Niterói - RJ 

 

O meu coração se agita, 

toda a alegria extravasa, 

quando ao chegar, o amor grita, 

querendo entrar:-“Ó de casa???” 
 Ercy Maria Marques de Faria- Bauru- SP 

 

Na casa escura e gelada, 

sem nenhuma parcimônia, 

os seios da madrugada 

aleitam a minha insônia... 
José Ouverney- Pindamonhangaba-SP 
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A minha casa é modesta, 

mas tem do amor o matiz, 

que põe o brilho de festa 

na festa de um lar feliz. 
 Relva do Egypto Rezende Silveira - Belo Horizonte-MG 
 
 
 

Sem ter fortuna aparente,   Velha casa, sonho alado, 

sob a luz de um lampião,   que a saudade hoje remonta 

fui bem mais rica e mais gente   para mostrar meu passado 

naquela casa de chão!   brincando de faz-de-conta! 
Rita Marciano Mourão- Ribeirão Preto- SP 

 
 
 

Sobre jornais que ele ajeita, 

no frio que o peito arrasa, 

seu sonho, quando se deita, 

é adormecer numa casa... 
Thereza Costa Val - Belo Horizonte-MG 

 
 

 

Entro em casa e, no consolo, 

de ter, no lar, proteção, 

piso o primeiro tijolo... 

e sinto o céu , no meu chão! 
Vanda Fagundes Queiroz- Curitiba-PR 

 
 

Retornas a casa... e, em cores, 

ao pressentir os teus passos, 

nosso jardim se abre em flores, 

e abertos já estão meus braços! 
Wanda de Paula Mourthé - Belo Horizonte-MG 
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Tema: CASA 

Assinante Internacional 
 

 

A casa não é somente 

telha, tijolo e concreto; 

e mais do que tudo é a gente 

debaixo do mesmo teto. 
 Domingos Freire Cardoso- Ílhavo-POR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação: Domitilla Borges Beltrame 

 

Comissão Julgadora: Domitilla Borges Beltrame, Marisa Rodrigues Fontalva, Selma Patti Spinelli 
e Therezinha Dieguez Brisolla. 
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CONCURSO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 
 

Tema: SEDUÇÃO 

Âmbito: VETERANOS 
 

Meus sonhos são remoídos 

num querer que não se acalma: 

seduzindo meus sentidos, 

aprisionaste minha alma... 
 Ana Cristina de Souza 
 
 

Em nosso intenso querer,  Vencê-la é mera ilusão, 

há tanto amor envolvido,  pode tentar quem quiser, 

que ninguém sabe dizer  quando o tema é sedução, 

qual de nós foi seduzido.  ninguém supera a mulher. 
Campos Sales 

 

Sedução, língua de fogo 

com apetite voraz... 

eu, aprendiz nesse jogo, 

tu, jogador contumaz... 
 Darly O. Barros 

 
 

Na sedução ninguém sabe 

se há vencido ou vencedor, 

que ao sedutor também cabe 

ser escravo ou ser senhor! 
Héron Patrício 

 

Nos meus dias tão risonhos, 

vou te amando sem medida... 

ao seduzir os meus sonhos, 

seduziste  minha vida!... 
Marilucia Rezende 
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Amo você tanto, tanto Perco a ilusão num segundo 

que os meus olhos insuspeitos mas logo me recomponho 

reconhecem, num quebranto, pois não falta, neste mundo, 

sedução em seus defeitos. a sedução de outro sonho. 
Marina Bruna 

 
 

Meu amor encontra a luz, 

mesmo em meio à escuridão, 

na sedução que produz 

o toque da tua mão!... 
 Marisa Rodrigues Fontalva 
 
 

A sedução é o mistério 

de quem conhece a barreira 

que existe entre um caso sério 

e um amor de brincadeira! 
 Renata Paccola 

 
 

Nossos olhares ousados, 

já perceberam que são 

dois desejos conjugados 

num “ jogo de sedução”!... 
 Roberto Tchepelentyky 
 

Se, à noite, ele cruza a praça, 

seu porte altivo seduz, 

qual um cometa que passa 

mas, deixa um rastro de luz. 
 Therezinha Dieguez Brisolla 
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Tema: SEDUÇÃO 

Âmbito: NOVOS TROVADORES 
 
 

Em ares e céus distantes 

meus olhos, pura emoção; 

nos teus, amor, rutilantes, 

feitiço, luz, sedução! 
 Débora Novaes de Castro 
 

Crianças desajustadas 

são os frutos da imprudência, 

das seduções impensadas 

e, culpa da inconsequência... 
 Maria de Lourdes Paiva Reis 

 

Romancista renomado 

é mestre na sedução: 

manteve Zélia ao seu lado 

de corpo, alma e coração. 
 Patrícia Rocco 
 

A força da sedução 

vem de forma tão intensa 

que ela atinge o coração 

sem mesmo pedir licença. 
 Yedda Maia Ramos Patrício 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coordenação: Therezinha Dieguez Brisolla 

 

Comissão Julgadora: Antonio Colavite Filho, Clenir Neves Ribeiro, Conceição Parreiras Abritta, 
Flávio Roberto Stefani e José Ouverney. 
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CONCURSO HUMORÍSTICO ASSOCIADOS DA SEÇÃO SÃO PAULO - SP 

 

Tema: VIÚVO (A) 

Âmbito: VETERANOS E NOVOS TROVADORES 
 

 

Viúvo, a casa vazia, 

mas foram tantas desgraças, 

que em vez de sétimo dia 

fez missa em ação de graças... 
Alba Christina Campos Netto 

 

A viuvinha contesta, 

mas, dizem que o falecido, 

cismado coçava a testa, 

sempre que ouvia um mugido. 
Campos Sales 

 

Viúvo, que coisa triste 

a sua sorte minguada: 

se a mulher saiu de riste, 

a sogra é cobra criada! 
 Débora Novaes de Castro 

 

Esta viúva não se aperta 

por não ter o maridinho: 

-Quem não tem cão - diz, esperta- 

caça com “gato” vizinho... 
Domitilla Borges Beltrame 

 
 

- Meu amigo, vai em paz! - 

Fala o Zé, que sempre apronta. 

- Sobe, sem olhar pra trás... 

que da viúva eu dou conta! 
Giva da Rocha 
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Sempre que aquela viúva 

atravessa o meu caminho 

lembro que ela é uma uva 

e eu sou tarado por vinho. 
Izo Goldman 

“Do peitoril da sacada 

ele pulou, coitadinho,” 

diz a viúva transtornada, 

“só dei um empurrãozinho!!” 
Maria Helena Calazans Machado Duarte 

No velório, a coisa esquenta 

quando amparada ela chora 

e a viúva se lamenta: 

-“Quem” será de mim agora?! 
Marisa Rodrigues Fontalva 

Por oito vezes casada, 

é tanto o seu cabedal 

que acabou apelidada 

“viúva profissional”! 
 Renata Paccola 

Ao ver a filha enjeitada, 

o “coronel manda-chuva” 

diz: ”Não quero desquitada; 

filha minha... só viúva!” 
Selma Patti Spinelli 

-Mas, que rapaz insolente!... 

e a viúva se desgosta: 

-Fez a proposta indecente 

e ficou só na proposta!!! 
 Therezinha Dieguez Brisolla 

 
Coordenação: Marisa Rodrigues Fontalva 

 

Comissão Julgadora: Arlindo Tadeu Hagen, Edmar Japiassú Maia, Élbea Priscila de Sousa e 
Silva, José Tavares de Lima e Wanda de Paula Mourthé. 
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RECEBEMOS TROVAS DE: 
 

Alfragide - Portugal 
Amparo - SP 
Angra dos Reis – RJ 
Balneário Camboriú – SC 
Bandeirantes – PR 
Barreiro – Portugal 
Bauru – SP 
Barreiro – Portugal 
Belém – PA 
Belo Horizonte – MG 
Bom Jardim – RJ 
Bragança Paulista – SP 
Brusque – SC 
Caçapava – SP 
Caicó – RN 
Cambuci - RJ 
Campinas – SP 
Campos dos Goytacazes – RJ 
Cantagalo – RJ 
Caxias do Sul – RS 
Curitiba – PR 
Curvelo – MG 
Florianópolis – SC 
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 
Paranavaí - PR 
Parede – Portugal 
Pelotas – RS 
Pindamonhangaba – SP 
Pitangui – MG 
Ponta Grossa – PR 
Porto – Portugal 
Porto Alegre – RS 
Pouso Alegre – MG 
Ribeirão Preto – SP 
Rio Claro – 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 Gonçalo – 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.” 


