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EDITORIAL 
POR AMOR SOMOS FEITOS 
Senhor! 
Por tantas horas alegres, pelo sorriso puro 
das crianças, pelo carinhoso convívio de 
meus netos – de travessos olhinhos meigos, 
agradeço Senhor.  
Seguro na mão de Deus e vou. 
Quero escutar mais as vozes celestes, 
aprender novos sabores, comungar outros 
amores. Desejo ser como a flor que, mesmo 
ferida, distribui beleza e encantamento. 
E o sino toca! Corações se alegram! 
E a Ceia vai começar! 
Pelos  amigos que tenho, tão fiéis e 
sinceros, quero amar profundamente. 
Não quero ser apenas um num mundo de 
horrores. Quero ser com... e pelo outro. Um 
que só no outro, lutando pelo outro, vive e 
convive em dois amores sem reduzi-los a 
um. 

Sem deixar de existir, sendo dois em um, 
desejo unir pela palavra e aproximar pela 
oração.  
O Amor ao Pai, amor profilático que sustenta 
e revitaliza, o verdadeiro amor que nos 
habilita ao amor, sobrecarrega minha alma 
de Seus frutos e, então, lutarei contra o 
mundo faminto para que todos os sequiosos 
passem a beber. 
Senhor! 
Neste mundo avarento de alegrias, quisera 
subir bem alto para purificar meus olhos e 
ver tudo com os olhos de Deus. 
Estar coração-oração para festejar o Natal.  
Cantando em Ti e aconchegado nos braços 
do Menino Deus que me enlaçam, envolvem 
minha alma, engrandeço o humano no 
Divino. 
Feliz Natal! 

Regina Menezes Loureiro 
CANTO PRIMEIRO 

Virgem Maria, dos mortais rainha, 
Mãe de Jesus, imaculada, santa, 
ouvi meu brado e toda angústia minha 
que a todo olhar por mais sensato espanta: 
“Dai-me uma voz potente e audaciosa 
que a todo ouvido ecoe sonora”. 

.............................................. 
E que o poema que surgir brilhante 
seja uma fonte divinal, cristã. 
Simples, singelo, mas sem semelhante; 
possante e forte mais do que um titâ. 
Dai-me o que peço, límpida Maria: 
a luz da pura essência que extasia. 

Humberto Del Maestro- in POEMA DE UM TRISTE – Vitória –ES 
 

SOBRE O MELHOR DOS MUNDOS 
Porque sou ensinado 
duvido das palavras 
espreito pessoas 
e me escondo em verdades. 

Os fatos assumem faces impenetráveis: 
olhos e ouvidos. Bocas dizem orações 
mecanizadas. O silêncio me afasta 
ao abraço e no beijo rompo 
a face oferecida. 

O medo inoculado das necessidades 
e o horror da incógnita estampada. 
 (Pedro Du Bois, inédito) 
http://www.globoonliners.com.br/icox.php?mdl=pagina&op=listar&usuari
o=5812 
  

 

“A Academia Feminina Espírito-
santense de Letras 

convida V. Sª. e sua família para as 
solenidades de encerramento de suas 

atividades 
no curso deste ano, oportunidade na 

qual serão empossadas como 
Acadêmicas 

Fernanda de Souza Hott e Karina de 
Rezende Tavarez Fleury e, como 

correspondentes, Carmem Schneider 
Guimarães e Sonia Rita Sancio Lóra. 

Na oportunidade, será lançada a 
antologia da AFESL “Tempo das 

águas” 
Local: Auditório da Rede Gazeta 

Às 19 h 30 m de 09 de dezembro de 
2008 

Rua CHAFIC MURAD, 902 - 
BENTO FERREIRA, ILHA DE 

MONTE BELO. 
Vitória-ES” 

 



ILUSIONISMO 
A minha vida,os meus sonhos! 
Onde estão? Em que lugar? 
No espaço livre dos tempos. 
A lua parece me acariciar, 
companheira de momentos! 
O amor acontece, 
um amor intenso 
que velejou meu corpo 
queimou minha pele 
embriagou meu ser... 
Hoje só me resta o vazio, 
um universo de enganos, 
um eterno sonhar. 
Em nada valem preces 
correntes energéticas 
quando o amor arrefece. 
Ficam as lembranças 
e a força de poder gritar 
a doce magia desse amor fugaz. 

Maria José Menezes- Vitória – ES 
QUINTAIS 

Tudo que faço 
Tem gosto de atalho 
Para despistar o fardo 

Da tua certeza 
Sempre lado a lado. 

Tudo que faço é tentativa  
Para que teu passo insólito 

Passe, apenas, roçando 
Meus passos 

Por enquanto. 
Tudo que faço é agora 

Agora mais agora 
Que é sempre hora  

De ir embora. 
Lari Franceschetto-Veranópolis-RS 

TROVAS 
Para sentir-me atraente 
à estudante ingênua e bela, 
me assentava bem na frente 
para ficar mais perto dela. 

Embora um liseu constante 
me marcasse a mocidade, 
dos bons tempos de estudante 
confesso, tenho saudade. 

Deusdedit Rocha in MEYA PALAVRA-
Fortaleza-CE 

Caminho mais curto e certo 
nesta vida de vaivém, 
de Deus estar sempre perto 
é sempre fazer o bem. 

Arlindo Nóbrega – SP in LETRAS 
TAQUARENSES 

O trovador, no seu canto, 
concentrando o sentimento, 
faz milagre como um santo: 
divino consentimento!... 

Eunice Sá Fortes in ARGILA – Revista da 
Academia Brasileira de Poesia 

“Casa de Raul de Leoni”Petrópolis - RJ 

EM DESTAQUE: 
AMÉRICO MENEZES  

profere a palestra AQÜICULTURA NA 
PRÁTICA, 

tema contido no livro de sua autoria 
AQUICULTURA NA PRÁTICA – PEIXES, 
CAMARÕES, OSTRAS, MEXILHÕES E 
SURURUS, transmitindo aos jovens alunos e 
professores da Universidade Federal do 
Espírito Santo – UFES - os conhecimentos 
adquiridos ao longo de sua importante 
trajetória na área da Educação e pesquisa 
da fauna marinha do Espírito Santo.  

 
PARABÉNS PARA VOCÊS. 

 
O ano passando  rápido!  
Mas vamos agradecer. 
Tentar um fu turo melhor, continuar 
com nosso s projetos e jamais 
esmorecer. 
O Natal chega, um Novo Ano também e 
já começamos pensar, arquitetar 
novos trabalhos. 
Vamos continuar amigos, trabalhar 
pela Cultura, colaborar com o nosso 
INFORMATIVO AS ACADÊMICAS que já 
completa 11 anos. 
Envie seus trabalhos. É um prazer 
publicá-los. Mas lembrem-se: 
- Nosso espaço é limitado  e alguns  
grandes trabalhos não podem ser 
parcelados.    

As Editoras 

SEM TÍTULO 
Enorme aquele dia! 
Amamos num sopro, 
nos demos nossas vidas. 
Você me carregou no colo 
e de emoção, uma lágrima caía 
enquanto nossas mãos trêmulas diziam: 
- A loucura é recíproca. 
Foi quando a lua cruzou os braços 
e  ficou só observando o que o nosso amor 
dizia... 

Cecília Fidelli-Itanhaem-SP 

 

VI Congresso Brasileiro de Poetas 
Trovadores 

Foi realizado com êxito no final de semana, de 
07 a 09 de Novembro de 2008, mais um dos 
Congressos Brasileiro de Poetas Trovadores, 

desta feita realizado em São João de 
Petrópolis em pleno Vale do Canaã, no 

Município de Santa Teresa, Espírito Santo. 
Os Vídeos já estão no YOU TUBE. Até o 
Momento foram colocados cinco Vídeos. 

Um inclusive sobre a FOLIA DE REIS e outro 
só do CORAL DA UFES 

Os Vídeos poderão ser vistos em 
www.youtube;com/clerioborges 


