3º Concurso de Trovas Cidade de Curitiba
(Trovas Premiadas) Nacional

CATEGORIA VETERANOS
Tema: Vanguarda
1º Lugar:
Arlindo Tadeu Hagen
Juiz de Fora – MG
A gente deve viver
sonhando em tempo integral
porque os sonhos devem ser
a vanguarda do real.
===========
2º Lugar:
Fernando Antonio Belino
Sete Lagoas – MG
Numa terra em que a justiça
falha tanto e sempre tarda,
desigualdade e cobiça
sempre estarão na vanguarda.
===========
3º Lugar:
Luiz Antonio Cardoso
Taubaté – SP
Vanguarda é estar mais à frente
do próprio tempo... e insistir
em trazer para o presente,
o semblante do porvir!
===========

4º Lugar:
Janilce Simões
Campos dos Goytacazes – RJ
Sem confundir o conceito
que a palavra ainda resguarda,
a paz, o amor e o respeito
são valores da vanguarda!
===========
5º Lugar:
Fernando Antonio Belino
Sete Lagoas – MG
Tenhamos a mente aberta
à vida que nos aguarda.
Somente faz descoberta
quem caminha na vanguarda.
===========
5º Lugar:
Sergio Fonseca
Mesquita – RJ
A vanguarda só comprova
que não há velho nem novo:
quem cai nos braços da trova
não sai da boca do povo...
===========
6º Lugar:
Célia M. G. Mendonça de Melo
Juiz de Fora – MG
Anita e sua "Estudante",
de Tarsila, "O Pescador":
no traço, na cor gritante,
a vanguarda do pintor.
===========
7º Lugar:
Edweine Loureiro da Silva
Saitama – Japão
Vive o gênio na vanguarda:
abre as portas do futuro.
E quem o critica aguarda
morrendo num quarto escuro.
===========

8º Lugar:
Jerson Lima de Brito
Porto Velho – RO
Movimentos de vanguarda
mudam textos na aparência,
mas todo artista resguarda,
quando escreve, sua essência.
===========
9º Lugar:
Carolina Ramos
Santos – SP
Caminha com segurança
quem leva à vanguarda, erguida,
a bandeira da esperança
que impulsiona a sua vida!
===========
10º Lugar:
Manoel Cavalcante
Pau dos Ferros – RN
Num mundo frio, doente,
em que o mal reina e se alarda,
o amor, mais precisamente,
é uma arte de vanguarda.
===========
11º Lugar:
Elizabeth Aparecida de Castro Mendonça Fontes
Joinville – SC
Semana de Arte Moderna,
vanguarda e consternação;
disseram que era baderna
mas era transformação.
===========
11º Lugar:
Cléber Roberto de Oliveira
São João de Meriti – RJ
O soldado que honra a farda
não se poupa na bravura!...
- Peleja firme, à vanguarda,
onde a luta é bem mais dura!
===========

12º Lugar:
Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho
Juiz de Fora – MG
Homens bons, com brancas fardas,
enfrentando a pandemia,
nas batalhas, nas vanguardas,
salvam vidas, noite e dia.
===========

13º Lugar:
Henrique Eduardo Alves Pereira
Ocara – CE
Vanguarda, pioneirismo
inovação verdadeira,
fixaram o Modernismo
na cultura brasileira.
===========
14º Lugar:
Cipriano Ferreira Gomes
São Paulo – SP
Porque o tempo vem, não tarda,
não espera, não vacila,
quem nasce para vanguarda
chega sempre antes da fila.
===========
15º Lugar:
Alba Helena Corrêa
Niterói – RJ
Se você não tem “padrinho”,
para a vanguarda ocupar,
enfrente a luta, sozinho,
e a vitória há de alcançar!
======================
CATEGORIA NOVO TROVADOR
Tema: Rompimento
1º Lugar:
Bernadéte Schatz Costa
Joinville – SC
Cem anos do movimento
sendo perfeita a ruptura,
deu às artes o fomento
e asas a nossa cultura.
===========

2º Lugar:
Nazareth Ferrari
Taubaté – SP
Cem anos de rompimento...
Modernismo comemora.
Livrou-se do engessamento:
a arte voa livre, agora!
===========
3º Lugar:
Janete Francisco Sales Yoshinaga
São Paulo - SP
O pesar desaparece,
no romper de cada aurora,
quando elevo a minha prece...
Deus abranda a dor de outrora!
===========
4º Lugar:
Maria Stella
Taubaté – SP
Rompimento de mil sonhos
é meu anseio entreaberto...
entre mil vaivéns tristonhos..
entre um quê de certo e incerto.
===========
5º Lugar:
Elvira Drummond
Fortaleza – CE
O rompimento acontece,
quando a relação perfeita
vê que a estrada, que ora desce,
para os dois ficou estreita.
===========
5º Lugar:
Janete Francisco Sales Yoshinaga
São Paulo – SP
Quem não oferta o perdão
perde a chance de crescer,
rompe a ponte da união,
encarcera o próprio ser!
===========

6º Lugar:
Bernadéte Schatz Costa
Joinville – SC
Artistas em rompimento
querem a brasilidade,
em semana de fomento
com arte em toda cidade.
===========
7º Lugar:
Guilherme Brasil
São Paulo – SP
Quebrar, desfazer as partes
separação, rompimentos,
são inevitáveis artes
da Vida e seus movimentos.
===========
8º Lugar:
Troya D'Souza
Parnamirim – RN
O modernismo, nas artes,
transpôs as grandes fronteiras,
livrando, em todas as partes,
os artistas das barreiras.
======================

