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EDITORIAL

Desde crianças, aprendemos a interpretar gestos, olhares,
palavras e imagens. Este processo é incentivado pela 
família e pela escola. 
Grande parte do acesso à cultura humana é feito por 
meio da leitura e da escrita. 
A escrita e a leitura são atividades complementares. O 
poeta escreve o mundo porque sente uma inquietação 
sem limites. Ele descreve a vida que vem antes da 
leitura. O homem que lê se encanta com a história que o 
faz se apaixonar pelo mundo da leitura.
Elaborar o informativo “AS ACADÊMICAS” é mais 
que um prazer, é um aprendizado. São tantos poemas e o
informativo tão limitado, que muitas vezes não sei qual 
escolher.

Uns são grandes! Que pena, o espaço tão pequeno! 
Alguns encantadores, apaixonantes.
Às vezes também erramos ao publicar alguma matéria. 
Pedimos desculpas, mesmo sabendo que alguns erros 
não podem ser reparados.
Falar com todos vocês, ouvir seus cumprimentos, para 
nós, é muito importante.

Regina Menezes Loureiro
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São Paulo
Aonde vais tu, Gigante altaneiro?
Aonde queres chegar com o teu progresso?
Vero orgulho do povo brasileiro, 
São Paulo que fascina o Universo!

Tu és da Pátria o galardão primeiro!
Eu, peregrino, do Nordeste Excelso,
Busquei guarita com o teu povo ordeiro,
Que me ensinou o amor, em prosa e verso.

Hoje, são 700 e mais livros
Com os quais me confabulo em meus arquivos
Sem esquecer teu povo senhoril.

Então, São Paulo do meu coração,
Sou teu fã, sou teu filho, és meu irmão,
Referência sem-par deste Brasil!...

Felisbelo da Silva- Salvador – BA

Muchas veces doblo la hoja, para no    
                                                            [encontrarme
Com los defectos del dia anterior.
Em ocasiones me aislo del ruído para encontrar
Em la soledad, respuestas a mi destino.

Carlos Alberto Dávila- Buenos Aires-Argentina

III FEIRA LITERÁRIA CAPIXABA

FLIC-ES  

Homenageado

ADELPHO POLLI MONJARDIM

Local: Fábrica de Ideias - Vitória – ES

11 a 15 de Maio de 2016
Realização:

Academia Feminina Espírito-santense de Letras
Instituto Histórico e Geográfico do Espírito

Santo

Circuito FLIC-ES

PROGRAMAÇÃO para Sarau Hotel
Fragata

03 de outubro de 2015/sábado
Realização: AcademiaFeminina 
espírito-santense de Letras, Instituto
Histórico e Geográfico do ES, 
Academia Esprito-santense de 
Letras e Academia de Letras e Artes 
da Serra
09 hs - Abertura oficial da exposição 
de artes e artesanato com a 
presença de autoridades municipais.
09:30 – Coral
10:00 - – conversa com os 
escritores:
10 30 – Exibição do vídeo 
documentário- Lançamento Serra e 
suas Etnias
11:00 – apresentação cultural
11:30 Saída para almoço
13:30 pequeno city Tour ( igreja 
antiga, poço dos jesuítas, siribeira)
15 hs – conversa com os escritores:
15:30 – Apresentação cultural 
Dança, ou mágica
16:20: Palestra: Comercialização 
dos livros.
17:20: Cofee Break
17:30 – pausa para descanso e 
banho
18:30 Sarau literomusical
Confraternização com comes e 
bebes.
Encerramento as 22:00Hs

Gente,
a FLIC se torna 
a cada dia 
realidade maior.
Foi muito bom o
sarau realizado 
no dia de hoje 
em Guarapari, 
quando 
pudemos 
encontrar 
pessoas deveras 
interessadas em 
dar seu apoio 
para realização 
do nosso 
objetivo: 
divulgar a 
literatura 
capixaba e assim
projetar o 
escritor 
capixaba no 
cenário onde já 
devia estar há 
muito tempo.
Vamos em 
frente, seremos 
sempre mais 
fortes.
Bom domingo, 
um abraço 
Marlusse 
Pestana Daher 
– Vitória- E



MENSAGEM DE ESPERANÇA
Quando a tristeza atroz quiser ferir
Teu coração sofrido em amarguras,
Fita os céus, esperando o porvir
Que vencerás a dor das desventuras...

Quando a saudade rude interferir
Teu viver, a crestar lembranças puras.
Ora a JESUS, buscando então seguir
Deste Mestre as estradas das alturas...

Se aparecer o desalento em tua vida,
Luta quanto possas com desassombro
Que a vitória final a ti pertence.

Em todos os momentos da subida
Para Deus–mesmo com a cruz ao ombro-
Quem confia ao Pai – caminha e vence...

Celso Martins, enviado pelo nosso
colaborador Antônio Pereira Mello – Santa

Maria – RS
CAMINHAR

Tudo o que uma boa pessoa imaginar,
Se tiver fé, meditar,
Compreender, trabalhar...
Um dia irá realizar.
Enquanto para isso “CAMINHAR”.
Precisa muitas coisas superar
E de outras, desviar.
Diante das adversidades, serenar,
Para poder criar
A melhor forma do problema solucionar.
Não ter uma vida linear,
Por novos Caminhos enveredar,
Periodicamente parar, relaxar, ponderar
O espírito elevar,
As feridas cicatrizar,
As ideias ajustar,
O que for significativo, continuar,
O que for funesto, abandonar,
A partir daí, avançar
Para prosperar e transformar,
De forma digna e salutar, 
Permitir o sentimento aflorar,
Uma  pessoa  adorada  encontrar,
Construir um aconchegante lar,
A vida com alegria, compartilhar,
Os momentos mágicos perpetuar,
O Brasil inteiro visitar, 
Com todas as pessoas conversar
Os mínimos detalhes aproveitar!

Rubens Leone-SP

LUÍZA
Luiza,
Você é minha juíza
Liberta-me das minhas intrigas
Joga meus pensamentos ao     
                                       [vento
Seus beijos me fazem tremer
O meu corpo inteiro treme
Ficar um segundo sem você
Luíza, meu amor doce,
Pernas quentes e atrevidas,
Mãos sempre perdidas,
Lábios molhados e agressivos.
Você me mantém vivo.
Aceito todos os castigos
Só para estar contigo.
Loucuras e normalidades 
Só para te ter sem vaidade
Luíza,
Com você eu perco o juízo
[Eu quero ser seu juiz?]

Igor Vitorino da Silva-

Andrenalina- MT

A NATUREZA
A natureza tem grama para
proteger as flores.
As  árvores  têm  folhas  e
frutos.  Elas  nos  dão
alimentos:  banana,  maçãs,
uvas  e  morango.  Com  elas
fazemos salada de frutas.
As árvores protegem as aves
e os animais.
Elas  abrigam  as  pessoas
perdidas.  Devemos  cuidar
da natureza.
Não joguem lixo no chão. 

Andressa Regina Falcão de

Souza- 6 anos

QUANDO
o homem pensa,
o verbo se faz.

Quando
o homem escreve,
Habita no papel.

Quando
O homem olha,
A visão transforma.

Quando 
O homem sonha,
A  palavra  se
eterniza

Ester Vieira A. de Oliveira –
                           Vitória-ES.

O FRADE E A FREIRA
Quando passo na estrada a vejo no alto
esses dois monumentos de granito,
meu  pensamento  empolga-se  e,
contrito,
não contém repentino sobressalto.

É a mensagem divina ou simples mito
que distingo surpreso deste asfalto?
Tocou a mão de Deus nesse planalto
ou mera fantasia agora fito?

O que sei é que o coração risonho,
enlevado talvez por almo sonho,
impulso ganha a ao topo me conduz.

para escutar a confissão serena
desses amantes castos, cuja pena
sublime cumprem, num altar de luz..

Humberto Del Maestro-Vitória-ES

SOZINHO
Toda pessoa que nasce
Traz na vida um destino
E o meu desde menino
Foi de ser um sonhador.
Meu sonho ainda persiste
Hoje sou um homem triste
Sou um homem sem amor.

Sonhava ser bem-sucedido
Na vida e na profissão,
Não realizei meu sonho
De amor, que era o mais lindo.
Eu vivo a vida sorrindo
Mas sou um homem tristonho.

Eu finjo que sou feliz
Perante outras pessoas.
A minha vida não é boa
Eu vivi na solidão.
Sigo triste meu caminho
Eu sou um homem sozinho
No meio da multidão.

Antonio P. Mello-Santa Maria-RS
PENSAMENTOS AVULSOS
Pensando pensava em pensar
Algo útil para fazer.
Pensei, pensei, repensei
Decidi – me escrever.

Pensando mais “bem pensado”
Pensei: pensei certo?
Não estarei só deslumbrada
por ter escrito o alfabeto?

Pensando mais calmamente
Pensei em desistir.
Mas, com a ajuda da mente
Pensei então prosseguir.

Pensei na bondade Divina.
Oh! Que bom pensamento,  
                                     [pensei!
É ela que o mundo ilumina
E isto eu nunca duvidei!
Felicidade Albertino Meia-Vitória-ES


