2º Concurso de Trovas Clássicas da OMT Portugal
(Resultado Final)

TEMA: MAR
Categoria VETERANOS
VENCEDORES
1º lugar
Tua tristeza parece,
ó, velho mar, dos meus ais,
o choro triste, da prece,
das mães rezando no cais!...
Professor Garcia
Caicó/RN
===============================
2º lugar
Nos turvos mares dos sonhos
sopram ventos de ilusão,
onde os sorrisos tristonhos
são barcos da solidão.
Marciano Batista de Medeiros
Parnamirim/RN
===============================

3º lugar
Porque a vida é mar bravio
em Deus eu busco conforto,
feito um pequeno navio
singrando em busca do porto!
Edy Soares
Vila Velha/ES
===============================
4º lugar
Sempre que o mar se renova
nas brumas cor de cambraia,
procuro esperança nova
nos grãos de areia da praia.
Francisco Gabriel Ribeiro
Natal/RN
===============================
5º lugar
O homem paga o desmazelo
num revés bem similar
aos blocos soltos, de gelo,
que se dissolvem no mar...
Cezar Augusto Defilippo
Astolfo Dutra/MG
===============================
MENÇÕES HONROSAS
1º Lugar
No mar da minha existência
muitas ondas eu pulei
e, mesmo com persistência,
infelizmente...afundei.
Fátima Corrêa Daniel
São Gonçalo/RJ
===============================
2º Lugar
Meu coração navegante,
ante a tua majestade,
curva-se, ó mar, num instante
de contrição e humildade.
Marina Gomes de Souza Valente
Bragança Paulista/SP
===============================

3º Lugar
Mar, que murmuras nas ondas,
também ouves vivas e ais...
Bem sei que esquivo tu sondas
alguém chorando no cais.
Luiz Vieira
Irati/PR
===============================
4º Lugar
De longe se ouve o barulho
do mar bravio e profundo,
mas quando nele mergulho
sinto a maior paz do mundo.
Antônio Francisco Pereira
Belo Horizonte/MG
===============================
5º Lugar
Meu olhar exprime o encanto
de uma beleza sem par,
que sinto o sal do meu pranto
misturar-se ao sal do mar!
Silvia Maria Svereda
Irati/PR
===============================
MENÇAO ESPECIAL
1º Lugar
Pelo amor eu fui banido;
mil procelas, desvario.
O meu coração ferido
mais parece um mar bravio!
Geraldo Trombin
São Paulo/SP
===============================
2º Lugar
Após luta... a temperança,
e o mar vencendo as procelas,
espraiando- se, descansa
sob estrelas sentinelas.
Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho
Juiz de Fora/MG
===============================

3º Lugar
O mar e o rio, envolventes,
nos mostram com primazia,
que até ideais diferentes,
buscam a paz e harmonia.
José Almir Loures
Astolfo Dutra/MG
===============================
4º Lugar
Em cada sonho buscado,
nas melodias do mar...
Certamente é mais um fado
dentro da alma a navegar!
Ana Maria Guerrize Gouveia
Santos/SP
===============================
5º Lugar
Que divina orquestração!
Mistério de Deus...
o mar, ressoando uma oração
na voz do seu marulhar...
Maria Nelsi Sales Dias
Santos/SP
===============================
NOVOS TROVADORES - VENCEDORES
1º Lugar
É verde, azul, transparente,
dono de beleza tanta,
calmo, bravo, frio, quente,
o mar a todos encanta.
Suely Ribella Santos,
São Paulo/SP
===============================
2º Lugar
Vejo acenos do alto monte
para a vida aqui deixar,
e, no barco de Caronte,
pelo mar, ir navegar...
Fábio Siqueira do Amaral
Bom Jesus dos Perdões/SP
===============================

3º Lugar
Se te busco em qualquer onda,
o mar inteiro eu não nego.
Não queira agora que esconda
quando eu teus braços navego!
Maria Dulce de Lima Pessoa
Tabira/PE
===============================
4º Lugar
Ouço as ondas ressacando.
Ao longe, som de poder.
Belo mar, e eu remoçando
mergulho pra me render...
Adriano de Alvarenga Azevedo
Rio de Janeiro/RJ
===============================
5º Lugar
O mar na praia quebrando
é compasso musical
onde as ondas vão cantando
em afinado coral.
Rosana Montero Cappi
Campinas/SP
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