Concurso de Trovas de São José dos Campos
(Trovas Premiadas)

01. VETERANOS
1º LUGAR
Na vivência da pobreza,
desafio que angustia,
é trabalhar e na mesa
pôr o pão de cada dia.
Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho
Juiz de Fora – MG
===========
2º LUGAR
Vive a vida sem viver
quem, covarde, der guarida
ao medo de se atrever
nos desafios da vida.
Márcia Jaber
Juiz de Fora – MG
===========
3º LUGAR
Tal qual peões, no rodeio,
dominam touros bravios,
desde criança toureio
a vida e os seus desafios.
A. A. de AssisMaringá – PR

MENÇÃO HONROSA
===========
1.
Gira a vida, gira a roda,
nada para, nada estanca;
se uma conquista acomoda
um desafio alavanca.
Cipriano Ferreira Gomes
São Paulo – SP
===========
2.
Sob a lona o equilibrista
abre os braços sobre o fio...
Na vida, eu, malabarista,
enfrento igual desafio.
Romilton Faria
Juiz de Fora – MG
===========
3.
Meu destino eu mesmo crio,
longe da ambição sem fim.
É meu maior desafio
ser melhor... dentro de mim!
Renata Paccola
São Paulo – SP
===========
4.
Não maldiga o desafio
se a jornada é longa e dura;
a glória é fruto macio,
carregado de doçura.
Jerson Lima de Brito
Porto Velho – RO
===========
5.
Com certeza, o desafio
que, hoje, enfrenta uma criança
é crer num mundo vazio
de Fé... Amor e Esperança!
Carolina Ramos
Santos – SP
======================

MENÇÃO ESPECIAL
===========

1.
Enfrento calor e frio,
suporto sede e suor,
topo qualquer desafio
por uma vida melhor.
Julimar Andrade Vieira
Aracaju - SE
===========
2.
Enquanto os médicos agem,
num desafio por dia,
vestindo-se de coragem
enfrentam a pandemia.
Madalena Ferrante Pizzatto
Curitiba – PR
===========
3.
Enquanto a fome persiste,
a vida está por um fio,
aos pobres a sina triste,
eis o enorme desafio.
Syomara Torres Guerra
Curitiba – PR
===========
4.
Ao tomar por desafio
ser a potência absoluta,
governos, que desvario,
enfrentam Deus na disputa!
Janilce Simões
Campos dos Goitacazes – RJ
===========
5.
A vida, é indefinida,
uma nau, liberta, ao rio,
sem rumo, audaz, aguerrida,
um eterno, desafio...
Fabiano de Cristo Magalhães Wanderley
Natal – RN
======================

TROVAS DESTAQUE

1.
Vida eterno desafio
exige força e clamor.
No momento de arrepio,
ciência, calma, muito amor.
Mercia Gama
Taubaté – SP
===========
2.
Da moléstia, desafio,
da angústia, grande clamor
e ao Poderoso confio
tristes lágrimas de dor.
Olga Maria Dias Ferreira
Florianópolis – SC
===========
3.
Pandemia enquanto passa,
lança a marca e o desvario:
e é preciso, ante a ameaça,
muito mais que um desafio.
Ari Santos de Campos
Balneário Camboriú – SC
===========
4.
Em tempos de pandemia
viver é um desafio,
pois sentimos todo dia
nossa vida por um fio.
Antônio Francisco Pereira
Belo Horizonte – MG
===========
5.
Deus nos dá os desafios,
mas também a fé que lança...
Numa chuva de vazios,
sempre um pingo de esperança!
José Manuel Veloso Galvão
São Paulo – SP
======================

02. NOVOS TROVADORES
1º LUGAR
Um desafio bem forte
a vida, agora, nos traz:
forjar, na dor, outra sorte,
com fé, buscar nova paz.
Fernando Antônio Belino
Sete Lagoas – MG
===========
2º LUGAR
Desafio nos dá medo,
mas aceite sem queixume,
pois escalar o rochedo
é que faz chegar ao cume!
Carla Alves da Silva
Curitiba – PR
===========
3º LUGAR
Viver, uma ato bravio,
cada novo amanhecer,
mais um grande desafio,
outra luta pra vencer.
Abelardo Nogueira
Aracoiaba – CE
======================

MENÇÃO HONROSA
===========
01.
O meu grande desafio
é conservar a esperança
de viver, “horas a fio”,
totalmente em segurança.
Ana Maria Nascimento
Aracoiaba – CE

