Concurso Internacional de Trovas da OMT
Equador (Trovas Premiadas)

TEMA: AURORA
VETERANOS

VENCEDORES
1º Lugar
RENATA PACCOLA
São Paulo – SP
O meu caminho deserto
ganha a cor e a luz da aurora
cada vez que passo perto
da rua em que você mora...
2º Lugar
NEMÉSIO PRATA CRISÓSTOMO
Fortaleza – CE
No prelúdio matinal
o sol, com galanteria,
beija a Aurora virginal,
concebendo um novo dia!

3º Lugar
ANTÔNIO GONÇALVES HUDSON
Santo Antônio do Grama – MG
Ante a aurora que se veste
com os matizes da poesia
sinto um prefácio celeste
na folha em branco do dia...
4º Lugar
EDNA GALLO
Santos – SP
A noite vai indo embora
com seu véu de negros laços
e lá no céu surge a aurora
trazendo o Sol em seus braços !
5º Lugar
ANTONIO COLAVITE FILHO
Santos – SP
O imenso céu azulado
se avermelha de repente
ao receber, deslumbrado,
a aurora de um Sol nascente !!!

MENÇÃO HONROSA
1º Lugar
FRANCISCO GABRIEL RIBEIRO
Natal – RN
Quando surge a aurora bela,
pintando o céu com poesia,
é Deus acendendo a vela
do candelabro do dia.
2 º Lugar
LAERTE SÍLVIO TAVARES
Florianópolis – SC
Quando na aurora, em menino,
eu via o céu multicor,
pensava em um ser divino
que foi da tela, o pintor.
3º Lugar
ANA MARIA GUERRIZE GOUVEIA.
Santos – SP
Quando a aurora, doce aurora,
renasce ao redor da prece...
A esperança sem demora,
dentro de nós, amanhece!

4 º Lugar
SILVIA MARIA SVEREDA
Irati – PR
Aurora!...foste a ternura,
do mais belo alvorecer...
Foste a poesia mais pura...
Mas tão breve o teu viver!
5º Lugar
CEZAR AUGUSTO DEFILIPPO
Astolfo Dutra – MG
– Renasceu! – O amor aflora
na idade amadurecida.
Vai feliz, vivendo aurora
pelo poente da vida.

MENÇÃO ESPECIAL
1º Lugar
CÉLIA TEREZINHA NEVES VIEIRA
Irati – PR
Como um bólido passaste,
com brilho e fulgor da aurora,
apenas o som deixaste
como lembrança de outrora.
2º Lugar
PROFESSOR GARCIA
Caicó – RN
O Sol, cai numa armadilha
da noite, sábia senhora,
para que a luz andarilha
durma até o romper da aurora!
3º Lugar
ÉLBEA PRISCILA DE SOUSA E SILVA
Caçapava – SP
O sol com exuberância
já desponta e eu, comovida,
busco nas sombras da infância
a minha aurora perdida...
4º Lugar
CLENIR NEVES RIBEIRO
Nova Friburgo – RJ
No caos a fé eu mantenho
sem contar dia, nem hora...
Eu conto as manhãs que tenho
e o nascer de cada aurora!

5º Lugar
GERALDO TROMBIN
Americana – SP
Vida de noites sombrias,
de sonhos jogados fora:
é sinal de que os meus dias
não são mais feitos de aurora!

NOVOS TROVADORES
1º Lugar
LUCÉLIA SANTOS
Patu – RN
Vejo as gotinhas de orvalho
se desmanchando na aurora,
enxugando em cada galho,
o pranto que a noite chora.
2º Lugar
MASSILON FERREIRA DA SILVA
Aracaju – SE
Despertar à luz da trova,
nos braços da poesia,
é vida que se renova
na aurora de cada dia.
3º Lugar
MARIA AMÉLIA BAPTISTA MÉRIDA
São Gonçalo – RJ
As lembranças ‒ eu suponho ‒
das imagens preferidas
são revividas no sonho
da aurora de nossas vidas.
4º Lugar
SÉRGIO MALDONADO
Aveiro – Portugal
Mesmo na mais negra hora
uma esperança perdura:
sempre haverá uma aurora
no fim de uma noite escura.
5º Lugar
MARIA ZILDA DA CRUZ
Santos/SP
A aurora no céu bordou
no horizonte iluminado
e o adeus da noite saudou
o Sol em claro reinado.
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