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EDITORIAL

Vi três estrelas no céu!
Brilhando! brilhando...
Eram da cor do arco-íris, da cor da santa paz. A 
Paz do Senhor. 
Num céu estrelado, as três estrelas se 
destacavam como se anunciassem grande 
momento de felicidade.
E o pensamento, nas asas do tempo, voa para 
acelerar as palavras. Voa alto para alcançar a 
sabedoria.
Nem dá para lembrar dos maus momentos.
Em asas de vagalumes voei em busca da 
felicidade.
Voei tão alto que...
Pensei nos três Reis que anunciaram o 
nascimento do Cristo, há mais de 2000 anos, 
para a Glória de toda humanidade. 
Ave Maria...
Quando uma estrela brilha no céu, os 
Reis devem estar a caminho cantando a uma só 
voz o Hino. Não é um Hino qualquer, é o Hino do 
Natal que diz: 

- Mesmo o Mundo não sendo tão legal assim, 
devemos comemorar o Natal.
Se Papai Noel não existe, viva a vida, cultive 
sonhos e ilusões, porque não somos imortais.
Se nem todo mundo é legal, faça como o Mestre 
ensinou: 
- Ame e será amado.
Cultivar a alegria no silêncio ou no barulho, é 
coisa de todo dia.
Mesmo sem presentes, comemore. As pessoas 
só querem um abraço, um carinho. 
Vamos todos nos alegrar no Natal!
Desejar a vocês um Natal pleno de felicidade... 
que os 365 dias de felicidade sejam 52 semanas 
de saúde e prosperidade, de amor e carinho. 
Que a paz e a harmonia reinem nos corações 
dos homens de boa vontade. 
E que neste novo ano você tenha muitos motivos 
para amar e sorrir. 

Regina Menezes Loureiro

Como é que, sendo as crianças tão inteligentes, a maior parte dos homens é tão estúpida? Deve ser fruto da 

educação.  Alexandre Dumas

MEU AMOR

Eu pensava que pudesse caminhar sozinha,          

meu amor.

O mundo? Eu o subjugava a meus pés.

Você chegou e senti-me pequenina

frente à fortaleza e à presença que você é.

Essa força que é só cheia de bondade,

esse olhar que é somente decisão,

você é o homem de quem me orgulho,

homem que é força, força coração.

Você é a luz de minha vida escura,

o amor que eu quero sem cessar.

Hoje tenho por você amor tão imenso

que chega até a obstinação.

Você é a energia do meu frágil corpo,

o luar da minha vida, meu sol, minha canção.

Maria Filina S. de Sá de Miranda-Vitória-ES 

em seu livro MOSAICO

PRÉ-FLIC-ES /ARAGUAYA – MARECHAL FLORIANO

26/11/2016, em Araguaya estavam presentes 30 representantes das

academias AFESL, AESL, IHGES, CTC e ALEAS que divulgaram a

IV FEIRA LITERÁRIA CAPIXABA que será realizada de 17 a 21 de

maio de 2017,  no CAMPUS da Universidade Federal  do Espírito

Santo – UFES em Vitória – ES.

Agradecemos à Prefeitura de Marechal Floriano pelo transporte e 

aos professores da Escola Victoria Bravim e da Escola Jacomo Borgo 

pela programação e mobilização dos alunos.  

Para um público de 80 pessoas, o escritor e trovador Clério José 

Borges ministrou a OFICINA DE TROVAS - como fazer poesia.

Programação: houve entrega de medalhas aos alunos vencedores da

Olímpiada da Língua Portuguesa; danças folclóricas e típicas do 

lugar; músicas e o Sarau. Todos participaram.  

O Hino de Araguaya foi apresentado pela primeira vez e executado 

por um conjunto formado por alunos que cantaram com o público.

Barracas montadas na praça comercializavam artesanato local e 

alimentação.

A AFESL doou 70 livros para as bibliotecas das escolas e distribuiu 

100 livros para o público presentes. 

PARABÉNS ARAGUAYA, PELO SEU POVO HOSPITALEIRO

“O pensamento voa e as palavras vão a pé: eis o drama do escritor”. Julien Green



CLUBE DOS TROVADORES
CAPIXABAS

A poesia popular
Está sempre a florescer,
Porque tem um panorama
Você pode conhecer,
Coisas da nossa história
De cantar e escrever.

O tempo vai se passando
As pessoas aprendendo
Que a poesia do povo
Continua envolvendo,
Aqueles que a pesquisam
Vão logo compreendendo.

Hoje as universidades
Fazem um bonito estudo,
Assistem os cantadores
E vão anotando tudo.
O cordel virou cultura
Disse: Câmara Cascudo.

Kátia Bobbio-Vitória-ES
NOCHE TRISTE

Rosas, rosas y olorosas

pasan por los dedos olorosos de rosas

y llorosos de la madre.

Llora de madre.

Son lágrimas de rosas,

rojas de amor.

El amor llena la sala.

Amor de los hijos y de la madre.

Olor, sollozos y lágrimas

llenan La sombria sala.

Ester Abreu Vieira de Oliveira-Vitória-ES em

seu livro INESPERADAS CANCIONES

BELEZA ETERNA

Não  deixes  o  tempo  passar,

aprisiona-o.

para que o teu corpo, os teus cabelos

e o teu sorriso permaneçam viçosos

eternamente.

Prende o tempo em um gradil de aço

qualquer,  porque as mulheres lindas

são  rosas,  essências,  dádivas,

milagres  que  devem  expandir

eternamente ternura para consolo do

homem.

Humberto Del Maestro –Vitória – ES

em seu livro QUADRAS E

TERCETOSESQUECIDOS POEMAS

DOLOROSOS ( e outros mais amenos)
HAIHAIS

Essas camélias no chão-

Ontem divertiam-se

no galho.

Cochilando em pé,

vaca bate as orelhas-

Mosca voa.

“Os japoneses possuem uma forma

elementar de arte, mais simples 

ainda que a nossa trova popular: é 

o haikai, palavra que nós 

ocidentais não sabemos traduzir 

senão com ênfase, é o epigrama 

lírico. São tercetos breves, versos 

de cinco, sete e cinco pés, ao todo 

dezessete sílabas. Nesses moldes 

vagam, entretanto, emoções, 

imagens, comparações, sugestões, 

suspiros, desejos, sonhos... de 

encanto intraduzível”. 

Mesuda Goga, em O Haicai no 

Brasil.

Matusalém Dias de Moura- Vitória

- ES, em seu livro , A LUA NA

SERRA

SEM TETO

A derrota do homem

que injuriado

pela humanidade

quase deixa de ser humano,

degolado pelo destino

sem teto nem pousada

testemunho perdido

da vida.

Olho com lágrimas

silenciosas

rendida de impotência

humilhada por não poder

fazer nada...

Teresinka Pereira

QUANDO O SOL SE
PÕE

Quando o sol se põe
A saudade desperta
Mágoas submersas 
Vêm à tona
As lembranças errantes
Trazem de volta o passado
A infância, a juventude
O primeiro amor,
O primeiro beijo
A primeira experiência...
E a saudade?
A saudade despertou e é só
O que permanecerá comigo.

Antônio Pereira de Mello-

Santa Maria –RS em seu livro

SEARA DE VERSOS

Alunos da CRECHE JEITO DE SER

2016 foi um espetáculo maravilhoso. Os pais e

as  crianças  ficaram empolgados.  João,  nosso

netinho,  alegre  e  extrovertido,  abraçou  cada

amigo.  Maria  Fernanda,  coleguinha  dele,

passou de mãos dadas com seu pai  e  João a

chamou.  O garotinho  deu-lhe  um abraço  tão

forte que a levantou do chão. O pai meneou a

cabeça e disse: “João, João...” “Tio, não repare.

Meu neto é muito ‘pra frente’.” “Que nada, vó

Anna! Ela é muito levinha!”  

Anna Célia Dias Curtinhas-Vitória-ES

POEMA DE NATAL
Para isso fomos feitos:
Para lembrar e ser lembrados
Para chorar e fazer chorar
Para enterrar os nossos mortos —
Por isso temos braços longos para os 
adeuses
Mãos para colher o que foi dado
Dedos para cavar a terra.
Assim será nossa vida:
Uma tarde sempre a esquecer
Uma estrela a se apagar na treva
Um caminho entre dois túmulos —
Por isso precisamos velar
Falar baixo, pisar leve, ver
A noite dormir em silêncio.
Não há muito o que dizer:
Uma canção sobre um berço
Um verso, talvez de amor
Uma prece por quem se vai —
Mas que essa hora não esqueça
E por ela os nossos corações
Se deixem, graves e simples.
Pois para isso fomos feitos:
Para a esperança no milagre
Para a participação da poesia
Para ver a face da morte —
De repente nunca mais esperaremos...
Hoje a noite é jovem; da morte, apenas
Nascemos, imensamente.

Vinicius de Moraes, poeta e diplomata na

linha direta de Xangô. No poema acima

temos retratado aquele que, para muitos, é

um evento triste.

O poema acima foi extraído do livro

"Antologia Poética", Editora do Autor -

Rio de Janeiro, 1960, pág. 147.

Comemoremos!  20 anos de
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Sem a música para enfeitá-la, a passagem do tempo seria apenas uma sucessão chata de data ou prazos para a
gente cumprir compromissos e pagar as contas. Frank Zappa


