III Concurso de Trovas da UBT
Seção Recife/PE

NACIONAL - VETERANOS
Tema: Paixão
VENCEDORES:

1º Lugar
Sérgio Fonseca
Mesquita - RJ
É muito contraditória
a paixão que me consome,
pra dar descanso à memoria,
vivo falando o teu nome.
===========
2º Lugar
Cezar Defilippo
Astolfo Dutra - MG
Sobre a cova rente ao chão,
deitado, a sós, no abandono,
maior prova de paixão
é o cão chorando seu dono.
===========

3º lugar
Jerson Lima de Brito
Porto Velho - RO
Sentindo o golpe certeiro
da paixão que me extasia,
louvo teu sorriso, arqueiro
de notável pontaria.
===========
4º lugar
Jerson Lima de Brito
Porto Velho - RO
Nossa paixão dissemina,
nos sonhos, a insanidade
quando surge, clandestina,
disfarçada de saudade.
===========
5º lugar
Fernando Antônio Belino
Sete Lagoas - MG
A mesma paixão que incita
um jovem para a loucura;
na velhice, é mais bonita,
ao derramar-se em ternura!
===========
6º lugar
Marcos Antonio Campos
Natal - RN
A paixão enamorada
que brilhou nos olhos meus,
escorreu desesperada
numa lágrima de adeus.
===========
7º lugar
Dionezine de Fátima Navarro
Ponta Grossa - PR
A paixão que me escraviza
sei que tem forma de espinho.
Espinho que suaviza
as pedras do meu caminho
===========
8º lugar
Carolina Ramos
Santos - SP
Nego aquilo que eu dizia:
- Paixão e Amor são iguais!

- A Paixão que nos unia,
hoje é Amor ... e une bem mais!!
===========
9º lugar
Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho
Juiz de Fora - MG
A sua ardente paixão,
invadindo meu recato,
é chuva de inundação
transbordante num regato.
===========
10º lugar
Cezar Defilippo
Astolfo Dutra - MG
A idade, em seus empecilhos,
não me causa desafetos
na sobra de amor aos filhos,
paixão demais para os netos.
======================
MENÇÕES HONROSAS:
======================
11º lugar
Francisco Gabriel
Natal - RN
Minha paixão fez-se dores
quando quis amor perfeito,
e tentou semear flores
no deserto do teu peito.
===========
12º lugar
Messias Rocha
Juiz de Fora - MG
Faz-se amarga solidão
toda paixão, que por medo,
guardamos no coração,
tal qual precioso segredo.
===========
13º lugar
Fabiano de Cristo Magalhães
Natal - RN
Quando o amor, fremente aflora,
brotando, os encantos seus,
toda a paixão, que se arvora,
é obra prima, de Deus...

===========
14º lugar
João Paulo Ouverney
Pindamonhangaba - SP
Tua ausência, com maldade,
me escraviza o coração,
na corrente da saudade,
preso ao tronco da paixão...
===========
15º lugar
Ailto Rodrigues
Nova Friburgo - RJ
Corações apaixonados,
amam viver na prisão
dos que vivem algemados
pela algema da paixão!
======================
MENÇÕES ESPECIAIS:
======================
16º lugar
Renata Paccola
São Paulo - SP
A paixão é prato feito,
misto de caos e beleza;
o amor é o fruto perfeito,
e a saudade a sobremesa!
===========
17º lugar
Olympio da Cruz Simões Coutinho
Belo Horizonte - MG
Mesmo que o doutor insista
não dê trégua ao coração;
às vezes cardiologista
pouco entende de paixão.
===========
18º lugar
Relva do Egypto Rezende Silveira
Belo Horizonte - MG
A paixão da mocidade,
que no tempo foi mantida
na lembrança, na saudade,
é presença em minha vida.
===========

19º lugar
José Luiz da Luz
Ponta Grossa - PR
Paixão é diamante bruto,
vida é garimpo arriscado.
O amor é puro produto,
um diamante lapidado
===========
20º lugar
Juarez Francisco Moreira da Silva
Rio das Ostras - RJ
Carnaval, mera utopia...
Das cinzas nasce a paixão,
restos, vãos, de fantasia
do bloco da solidão.
======================
NACIONAL
NOVOS TROVADORES
Tema: Paixão
======================
VENCEDORES:
======================
1º lugar
Agnes Izumi Nagashima
Londrina - PR
Por mais que tente esquecê-la,
paixão surge num rompante.
Refulge qual uma estrela,
eternizando esse instante.
===========
2º lugar
Jorge W. Feistler
Três de Maio - RS
A paixão que tenho à vida,
ninguém pode subtrair.
Mesmo sendo dura a lida,
Deus levanta se eu cair.
===========
3º lugar
Maria Amélia Baptista Mérida
São Gonçalo - RJ
Paixão difere do amor
e ao vendaval se parece.

Surge com todo furor,
mas logo, logo enfraquece.
===========
4º lugar
Ezequiel Alcântara Soares
São Gonçalo - RJ
Quando a flecha do Cupido
acertar um coração,
nem mesmo um deus bem sabido
vai resistir à paixão.
===========
5º lugar
José Airton Mellega
Piracicaba - SP
Na aurora de nossa vida,
vivemos grande paixão.
Mas o destino, querida,
não aprovou nossa união.
======================
MENÇÕES HONROSAS:
======================
6º lugar
Therezinha Ignes de Campos Bueno
São Paulo - SP
A paixão é fogo ardente,
invadindo o coração.
Ela explode de repente,
burlando as leis da razão.
===========
7º lugar
Solange Colombara
São Paulo - SP
Na lua vou tatuar
o teu nome e um coração.
O céu vai testemunhar
minha infinita paixão.
===========
8º lugar
Luiz Carlos Junqueira Maciel
Belo Horizonte - MG
Se a paixão for um perigo,
vivo perigosamente,
pois o caminho que sigo
é feito de brasa ardente…

===========
9º lugar
Theodomiro Acioly da Silva Neto
Santo Antônio - RN
A paixão é fogo ardente,
chama quente e verdadeira,
que revira nossa mente
feito brasa na fogueira.
===========
10º lugar
Maria Silvana Prado
Imbituva - PR
Nas noites claras de lua,
Amor... paixão...me devoram,
a minha alma fica nua...
Amor... paixão...me devoram.
======================
Nota
Houve apenas dez (10) trovas classificadas com a nota mínima definida pela
Comissão Julgadora para os Novos Trovadores.
======================
NACIONAL
HUMORÍSTICAS
Tema: Fofoca
======================
VENCEDORES
======================
1º lugar
Olympio da Cruz Simões Coutinho
Belo Horizonte - MG
Ela se expõe na janela
às fofocas sem receio.
"Você sabe o nome dela?"
E o povo responde: "Sei-o".
===========
2º lugar
José Ouverney
Pindamonhangaba - SP
Faço fofoca e nem ligo,
pois sou mesmo linguarudo;
pode até ser meu amigo,
vacilou? Eu conto tudo!

===========
3º lugar
Francisco Gabriel
Natal - RN
Se quer espalhar fofoca
de um modo super ligeiro,
perante a sua maloca
peça segredo primeiro.
===========
4º lugar
Fernando Antônio Belino
Sete Lagoas - MG
Vivendo sem ver ninguém,
confinado em minha toca,
descubro o valor que tem
dois dedinhos de fofoca.
===========
5º lugar
Roberto Tchepelentyky
São Paulo - SP
Quando a inspiração se inquieta,
qualquer notícia a sufoca...
e a minha vizinha poeta
declama sua fofoca...
======================
MENÇÕES HONROSAS:
======================
6º lugar
Geraldo Trombin
Americana – SP
Na fofoca, o tempo inteiro,
levava a vida o Seu Chico,
mas era tão fuxiqueiro,
que o chamavam de "Fu-Chico"!
===========
7º lugar
Caterina Balsano Gaioski
Irati - PR
Mulher atrás da cortina,
parece cobra na toca,
com sua língua ferina,
pronta pra fazer fofoca.
===========

8º lugar
Juarez Francisco Moreira da Silva
Rio das Ostras - RJ
Fazer fofoca, é inerente
ao porteiro perspicaz.
Tratar bem a toda gente...
Mas, falar mal, só por trás.
===========
9º lugar
Ana Welter
Toledo - PR
O instituto de beleza
era um poço de fofoca.
As línguas, em correnteza,
pareciam pororoca.
===========
10º lugar
Glória Tabet Marson
São José dos Campos - SP
Não se importa com fofoca,
porque tem a recompensa;
quando a chamam de “dondoca”,
sabe que marcou presença!
======================
MENÇÕES ESPECIAIS:
======================
11º lugar
José Ouverney
Pindamonhangaba - SP
Fazer fofoca eu não faço,
ajo conforme a ocasião,
mas, quando aumento um pedaço,
desperto mais atenção!
===========
12º lugar
Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho
Juiz de Fora - MG
Fofoca, no galinheiro,
espalhou, jovem penosa:
- Galo velho, fogueteiro,
é somente bom de prosa.
===========
13º lugar
Roberto Tchepelentyky

São Paulo - SP
A "Rainha da Fofoca"
ganhou um prêmio "graúdo",
pra ver se a eleita se toca:
Um batom de cola-tudo!
===========
14º lugar
Cezar Defilippo
Astolfo Dutra - MG
Na mesa, nenhuma coca,
do bar vem reclamação:
– Vocês só fazem fofoca,
não consomem nada não?
===========
15º lugar
Francisco Paulo da Silva Filho
São João do Jaguaribe - CE
Pensando de forma humana,
Eu falo sem pagar mico:
se fofoca fosse grana,
meu vizinho estava rico.
===========
ESTADUAL (PERNAMBUCO)
VETERANOS
Tema: Amor
======================
VENCEDORES
======================
1º lugar
Maria Dulce de Lima Pessoa
Tabira
Tal qual casebre pendido,
nosso amor... que triste sina,
suspenso e desiludido,
não tem teto. É só ruína!
2º lugar
Carlos Alberto de Assis Cavalcanti
Arcoverde
Amava tanto a si mesmo,
parecia outro Narciso;
solitário, viu-se a esmo,
fez do amor algo impreciso.
===========

3º lugar
Maria Dulce de Lima Pessoa
Tabira
Nas ondas do teu amor,
naveguei mares bravios...
mas me traíste. Que horror!
E eu fiquei a ver navios.
===========
ESTADUAL (PERNAMBUCO)
NOVOS TROVADORES
Tema: Amor
======================
VENCEDORES
======================
1º lugar
Maria de Fátima Almeida do Rêgo Silva
Recife
Nas peripécias do amor,
revelei-me apaixonada,
sentindo todo fulgor,
de uma aurora revelada.
===========
2º lugar
J. A. Silva
Goiana
Quando o botão rebentar
nascerá tão linda flor
se o homem souber regar
desabrochará o amor.
===========
ESTADUAL (PERNAMBUCO)
HUMORÍSTICAS
Tema: Fofoca
1º Lugar
Maria Dulce de Lima Pessoa
Tabira
Quando a verdade se esconde
e a mentira sai da loca,
a verdade perde o bonde...
e a vitória é da fofoca.

