2º Concurso de Trovas da UBT-Recife
Humorísticas (Trovas Premiadas)

Tema: TRAIÇÃO
1° Lugar
Pergunta, a beata ao padre,
no meio da confissão:
- Se o Tonho é meio compadre,
conta meia traição?
NÉLIO BESSANT - Pindamonhangaba/SP
2° Lugar
O vírus que o mundo arrasa,
para a esposa, é salvação:
com marido preso em casa,
acabou-se a traição!
RENATA PACCOLA - São Paulo/SP
3° Lugar
Pôde o galo descobrir
que traição, houve de fato,
vendo a ninhada eclodir
toda com bico de pato.
DULCÍDIO DE BARROS MOREIRA SOBRINHO - Juiz de Fora/MG

4° Lugar
Noite e dia, a traição
tentam conter...não há como:
a babá “pega” o patrão
e o patrão “pega” o mordomo!
EDMAR JAPIASSÚ MAIA - Miguel Pereira/RJ

5° Lugar
O cara, ao temer traição
trancava a mulher, cabreiro,
mas não prestava atenção
na rotina do chaveiro.
JERSON LIMA DE BRITO - Porto Velho/RO
6° Lugar
Toda vez que vovô some
pra traição...é uma agonia...
O velho quase não come,
mas a vassoura “comia”!
EDMAR JAPIASSÚ MAIA - Miguel Pereira/RJ
7° Lugar
Entro em teu quarto e o primeiro
que ali vejo é teu marido...
Perdoe-me se fui grosseiro
mas eu me senti... traído!...
JOSÉ OUVERNEY - Pindamonhangaba/SP
8° Lugar
O azar da traição foi duro!
e sem desculpa sequer...
"Pegou"... na festa, no escuro,
a sua própria mulher...
ROBERTO TCHEPELENTYKY - São Paulo/SP
9° Lugar
- Já me traiste, amorzinho?
- Só quando foste prefeito,
pois não terias sozinho
os votos pra ser eleito!
RENATA PACCOLA - São Paulo/SP
10° Lugar
Traição. (não tem sentido)
Exclama o amante: "Infiel!!"
Vendo a mulher com o marido
na saída do motel.
JUAREZ FRANCISCO MOREIRA DA SILVA - Rio das Ostras/RJ
11° Lugar
Manoel zurra e mostra o casco,
ao descobrir a traição
da Maria, que ama o Vasco,
mas torce pelo Mengão.
DULCÍDIO DE BARROS MOREIRA SOBRINHO - Juiz de Fora/MG

12° Lugar
Meu vizinho, que loucura,
quando rangeu o portão,
de quatro metros de altura
pulou, em trajes de Adão.
SILVIA MARIA SVEREDA - Irati/PR
13° Lugar
Traição, mas sem fuzuê,
a morte não deu em nada.
O juiz: - matou com quê?
E o traído: - com chifrada!!!
CEZAR AUGUSTO DEFILIPPO - Astolfo Dutra/MG
14° Lugar
Ela fez um juramento
abominando a traição,
mas mudou de pensamento
quando viu o Ricardão.
MASSILON SILVA - Poço Redondo/SE
15° Lugar
Ele a flagrou toda nua,
é traição, foi ou não foi...
Hoje, ao passar pela rua
alguém muge como boi.
CEZAR AUGUSTO DEFILIPPO - Astolfo Dutra/MG

2º Concurso de Trovas da UBT-Recife
Líricas/Filosóficas (Trovas Premiadas)

ÂMBITO METROPOLITANO (RECIFE)
Poesia, com tal brio,
corre sempre livremente.
Deságua tal qual um rio
de amor na vida da gente.
ANA LÚCIA POTTES DE VASCONCELOS

Âmbito Estadual (PERNAMBUCO)
Tema: "Cativar é criar laços"
VENCEDORES
1º LUGAR
“Cativar é criar laços”,
é desatar tantos nós
que nos separam dos braços
sempre abertos para nós!
CARLOS ALBERTO DE ASSIS CAVALCANTI - Arcoverde
2º LUGAR
Quem aos amigos confirma
ajudá-los nos fracassos,
faz valer o que se afirma:
“Cativar é criar laços”.
CARLOS ALBERTO DE ASSIS CAVALCANTI - Arcoverde
3º LUGAR
“Cativar é criar laços”
que haverão de unir as vidas
e deixar, nas vidas, traços
das saudades revividas!
CARLOS ALBERTO DE ASSIS CAVALCANTI - Arcoverde
4º LUGAR
Tu me disseste a sorrir:
– “Cativar é criar laços”...
E eu sem pensar no por vir,
me arrebentei nos teus braços.
MARIA DULCE DE LIMA PESSOA - Tabira
5º LUGAR
A vida com entrelaços,
enlinha todo novelo.
Cativar é criar laços,
e enfeitar tudo com zelo.
ANA LÚCIA POTTES DE VASCONCELOS - Recife
MENÇÕES HONROSAS
6º LUGAR
Na vida juntei pedaços,
E aprendi esta lição:
“Cativar é criar laços”
Nas veias do coração!
MARIA DULCE DE LIMA PESSOA - Tabira

7º LUGAR
Disse a Rosa, em euforia:
– “Cativar é criar laços”...
mas no jardim, que ironia,
esqueceste os meus abraços.
MARIA DULCE DE LIMA PESSOA - Tabira

NOVOS TROVADORES
Âmbito Nacional/Internacional
Tema: "Dia dos Namorados”
1º LUGAR
Simples gesto de carinho
no dia dos namorados,
o abraço torna-se ninho,
dos amores comungados.
ALICE GERVASON MARCO FERNANDES - Juiz de Fora/MG
2º lugar
Meu coração é um diário
guardando amores passados
que releio, solitário,
no Dia dos Namorados.
PAULO CEZAR TÓRTORA - Rio de Janeiro/RJ
3º LUGAR
O Dia dos Namorados
Para nós é todo dia.
Um ao outro devotados,
Em perfeita sintonia.
ALBANO BRACHT - Toledo/ PR

4º LUGAR
No dia dos namorados
chorei, revivendo a dor...
Ao ver sonhos sepultados
onde jaz meu grande amor.
LUCÉLIA SANTOS - Patu/RN
5º LUGAR
Amor, presente e carinho
são meus felizes achados,
para não ficar sozinho
no dia dos namorados...

FÁBIO SIQUEIRA DO AMARAL - Bom Jesus dos Perdões/SP
MENÇÕES HONROSAS

6º LUGAR
Todo dia, o dia inteiro,
É dia dos namorados.
Se o amor é verdadeiro,
Serão dois abençoados.
MARIA EUNICE SILVA DE LACERDA - Toledo/PR
7º LUGAR
No dia dos namorados
o amor em versos e prosa:
promessas de apaixonados,
carinho em botões de rosa.
ELIZABETH APARECIDA DE CASTRO MENDONÇA FONTES - Joinvile/SC
8º LUGAR
No Dia dos Namorados
punge mais a relevância
dos corações separados
pelo pesar da distância.
PAULO CEZAR TÓRTORA - Rio de Janeiro/RJ
9º LUGAR
O dia dos namorados
Traz em si mais fantasia
Sustentando os já casados
Com mais amor e alegria.
JOSÉ GARCIA DE SOUZA - Toledo/PR
10º LUGAR
O dia doze de junho
é dia dos namorados,
dia de dar testemunho
dos casais apaixonados...
CARLOS DE SOUZA - Amparo/SP
MENÇÕES ESPECIAIS

11º LUGAR
Faça do amor uma rima,
Entre sons bem aflorados;
Que os acordes sejam clima
No Dia dos Namorados.
ANA WELTER - Toledo/PR

12º LUGAR
Faça desse amor poesia
Com arranjos delicados;
Entre os versos, harmonia,
No Dia dos Namorados.
ANA WELTER - Toledo/PR
13º LUGAR
O dia dos namorados
É doce recordação
Para os que são bem casados
Vem somar a gratidão.
JOSÉ GARCIA DE SOUZA - Toledo/PR

TROVADORES VETERANOS
Âmbito Nacional/Internacional
Tema: "Dia dos Namorados"
VENCEDORES
1º LUGAR
Aquele " sim " foi magia
dos sonhos mais encantados ,
pois transformou cada dia
em " Dia dos Namorados ".
MARIALICE ARAUJO VELLOSO - São Gonçalo/RJ
2º LUGAR
Nosso amor , que hoje mantém
laços bem perpetuados ,
é tão grande e vai além
do " Dia dos Namorados ".
MARIALICE ARAUJO VELLOSO - São Gonçalo/RJ
3º LUGAR
Tantos amores passados,
e hoje a solidão me invade…
No dia dos namorados
o meu presente é a saudade!
RENATA PACCOLA - São Paulo/SP
4º LUGAR
O amor nos fez quase iguais
depois de estarmos casados...
Assim, cada dia é mais
um dia dos namorados.
LUIZ VIEIRA - Irati/PR

5º LUGAR
No calendário do amor,
à luz dos apaixonados,
o dia... seja qual for,
é "dia dos namorados"!...
ROBERTO TCHEPELENTYKY - São Paulo/SP
6º LUGAR
É Dia dos Namorados?
Confesso, nem me dei conta...
Estamos apaixonados
toda vez que o sol desponta!
JERSON LIMA DE BRITO - Porto Velho/RO

MENÇÕES HONROSAS

7º LUGAR
Há tantos anos casados,
vivendo em paz e harmonia...
o Dia dos Namorados
não tem data, é todo dia.
JESSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO - Angra dos Reis/RJ
8º LUGAR
É "dia dos namorados"...
e a distância, por maldade,
que nos deixa separados,
cria o "dia da saudade"...
ROBERTO TCHEPELENTYKY - São Paulo/SP
9º LUGAR
Quatro pessoas na cama
(dois filhos em nós grudados)...
e a gente sorri e se ama,
no Dia dos Namorados...
MAGNUS KELLY - São Gonçalo do Amarante/RN
10º LUGAR
Meu "Dia dos Namorados"
é hoje... amanhã... depois...
- São frutos consolidados
de um plantio feito a dois!
JOSÉ OUVERNEY - Pindamonhangaba, SP

MENÇÕES ESPECIAIS

11º LUGAR
No Dia dos Namorados,
das juras em tom solene,
que os casais apaixonados
tornem a data perene.
DULCÍDIO DE BARROS MOREIRA SOBRINHO - Juiz de Fora/MG
12º LUGAR
Nosso amor dá testemunho
do quanto estamos ligados:
todo dia é doze, é junho,
é Dia dos Namorados!
JERSON LIMA DE BRITO - Porto Velho/RO
13º LUGAR
No Dia dos Namorados
eu te vi a vez primeira.
E ao dia dos “bem casados”
brindamos a vida inteira!
LEONILDA YVONNETI SPINA - Londrina/PR
14º LUGAR
No Dia dos Namorados,
para que o amor se refaça,
troque os presentes comprados
por atenção... que é de graça.
MANOEL CAVALCANTE - Pau dos Ferros/RN
15º LUGAR
O mundo anda muito triste
e estamos todos cansados...
Mas que bom que ainda existe
um dia dos namorados!
A. A. DE ASSIS - Maringá/PR
16º LUGAR
Ah se pudesse a poesia
manter-nos sempre abraçados,
fazendo de cada dia
um dia dos namorados!
A. A. DE ASSIS - Maringá/PR
17º LUGAR
É dia dos namorados
todo dia em suas vidas,
quando dois apaixonados
têm as vidas sempre unidas.
PLÁCIDO FERREIRA DO AMARAL JÚNIOR - Caicó/RN

18º LUGAR
No Dia dos Namorados,
juras de eternos amantes,
apagam passos errados;
reacendem traços marcantes...
MAGNUS KELLY - São Gonçalo do Amarante/RN
19º LUGAR
No Dia dos Namorados,
as flores chegaram cedo;
mas, nos ramos decorados,
teu adeus vinha em segredo.
LILIA MARIA MACHADO SOUZA - Curitiba/PR
20º LUGAR
Todo aquele que é poeta
compõe versos inspirados
e com beijo os interpreta
no Dia dos Namorados.
LÓLA PRATA - Bragança Paulista/SP
21º LUGAR
Respeito, paz e harmonia,
sorte no amor, bem casados.
Para nós dois, todo dia...
é dia dos namorados!
JOSÉ ARTHUR BASAGLIA - São Paulo/SP
22º LUGAR
Embora há tempos casados,
temos do amor, tal magia,
que o dia dos namorados
para nós é todo dia.
CEZAR AUGUSTO DEFILIPPO - Astolfo Dutra/MG
23º LUGAR
Duas vidas, venturosos,
olhares apaixonados...
Celebra o casal de idosos
o Dia dos Namorados.
JESSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO - Angra dos Reis/RJ
24º LUGAR
A velhice, por magia,
nos mantém apaixonados,
transformando cada dia,
no Dia dos Namorados!
ERCY MARIA MARQUES DE FARIA - Bauru/SP

25º LUGAR
As doces recordações
dos dias dos namorados
amargam nos corações
dos amantes separados.
ARLINDO TADEU HAGEN - Juiz de Fora/MG

