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Nesta edição:

A Feira do Livro é o mais 
sagrado espaço para
autores e leitores, é o
encontro de quem produz 
literatura com quem a 
absorve, é oportunidade
de interagir, respirar
literatura e arte.

Livros ensinam,  real izam sonhos,  
encantam,  eter nizam conteúdos

Adalva Maria Alves vence 2º Festival Virtual de Poesias 

Dois jornalistas vencem Nobel da Paz

Paulina Chiziane vence Prêmio Camões 2021
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Há um menino, há um moleque / Morando sempre no meu coração /
Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão / Há um 
passado no meu presente / O sol bem quente lá no meu quintal / 
Toda vez que a bruxa me assombra o menino me dá a mão /
E me fala de coisas bonitas / Que eu acredito que não deixarão de 
existir / Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor

Milton Nascimento,
Bola de meia, bola de gude

Crer na eternidade da infância é também acreditar na
pureza, na inocência de um sorriso, no choro como
sentimento, no ser humano, na criatividade que se manifesta
com singeleza ímpar...

A poesia de Milton Nascimento é sábia, nos mostrando
um pouco disso tudo a partir da pedagogia caseira, onde se
aprende que o sólido pilar de formação chama-se família.

E é isso que somos: uma grande família. A Alpas 21 está
sempre de braços abertos para acolher nossas acadêmicas e
acadêmicos, suas produções literárias nos diferentes gêneros,
orbitando com destaque e qualidade nas páginas das nossas
coletâneas, oferecendo aos leitores textos que interpretam a
vida e seus distintos momentos, mensagens que traduzem o
cotidiano, que conduzem mensagens protagonizantes, leituras

que podem ser interpretadas, facetadas,
múltiplas, subliminares.

...Pois não posso, não devo / Não quero 
viver como toda essa gente insiste em 
viver / E não posso aceitar sossegado 
qualquer sacanagem ser coisa normal /
Bola de meia, bola de gude / Um solidário 
não quer solidão / Toda vez que a tristeza 
me alcança um menino me dá a mão / Há 
um menino, há um moleque / Morando 
sempre no meu coração / Toda vez que o 
adulto fraqueja ele vem pra me dar a 
mão...

E d i t o r i a l

O  y  a  r  z  a  b  a  l
Jornalista, radialista e produtor publicitário; Editor na Editora Gaya

e ALPAS 21; técnico em captação de recursos; técnico em gestão 

pública. Acadêmico Imortal Efetivo na Academia Internacional de 

Artes, Letras e Ciências ‘A Palavra do Século 21’ – cadeira 78.

A r m ê n i o   O y a r z a b a l

Poética em frases



Produção literária

Com a positiva ava-
liação da 1ª edição realiza-
da em 2020, na qual a
acadêmica Rita de Cássia
Castanheira foi a vencedo-
ra, a Alpas 21 promoveu
de 18 a 20 / novembro o
2º Festival Virtual de Poe-
sia, para o qual foram se-
lecionados 6 vídeos envia-
dos, os quais foram posta-
dos no site alpas21.com
para serem visualizados,
avaliados e receberem os
votos dos visitantes.

As poesias, todas
muito bem produzidas e
recitadas, superaram todas
as expectativas no quesito
qualidade, totalizando um
total de 1.439 votos regis-
trados em 48 horas, o que
motivou e emocionou os
concorrentes.

2º Festival Virtual de Poesia

Adalva Maria Alves, 
vencedora da edição 
2021 do Festival 
Virtual de Poesia.

Total de votos em %

Total de votos em números



Dizem que a Terra tem um eixo imaginário
Sobre o qual ela se sustenta, e gira,
e anda, e flutua
Pela eternidade
Em busca do infinito
Pela Via Láctea.
Também dizem que os seres humanos
Têm um eixo em suas vidas, em seus corpos...
Esse eixo delineia sua essência
Seu cerne
Seu fulcro
Seu âmago
Dá um norte para sua vida.

O meu eixo quebrou-se...
Desnorteou-me,
Tirou uma parte do meu cerne,
Da minha essência.

Eu vinha nesse eixo há bastante tempo.
Curtia-o. Amava-o. Sentia-me bem com ele.
Havia idealizado meus momentos
Contando com este eixo.
Era o nosso eixo, nosso norte,
Nossa vida, nossos instantes,
Nosso amor.
Crucial.

Mas ele quebrou-se
Deixando-me sem equilíbrio.
Fui atingida no âmago,
Fiquei sem suporte
Fiquei sem sustentáculo.

Minha vida, agora,
É uma sensação de
Desamparo,
Solitude,
Cair no penhasco,
Sem significado,
Sem o meu bálsamo...

A existência,
Como só ela era,
Encontra-se à procura
De um novo eixo
Um novo objetivo.
Uma nova forma.
Um novo ser.
Um novo eu.
À procura da luz."

Um novo eixo

Produção literária
Lorení Dalla Corte

Adorável 
envolvimento

Conceição Maciel

Na soleira do teu olhar
descobri um sentimento
regado a vinho gelado
a olhares envolventes
um completo envolvimento
recheado de promessas
como letra de canção
feita sob forte emoção
nascida em profusão
da fundura da alma
envolvente e nada calma
veio como nascente
como forte correnteza
trazendo a certeza
do amor e da beleza
envolvida em teus braços
em pequenos pedaços
coloridos de amor
adorável envolvimento
este que assola a gente.
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Tentativa e erro

Luis Fernando Verissimo, filho de Erico, brinda-nos com esta

máxima: “Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um

amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de profissionais construiu

o Titanic...”

Na minha experiência, o comodismo é nosso eterno calcanhar de

Aquiles, expressão criada exatamente para designar o ponto fraco de alguém.

Segundo a lenda grega, Aquiles, filho do rei Peleu e da deusa Tétis, tornou-se

vulnerável quando, ao nascer, foi banhado pela mãe nas águas do rio Estige.

Apenas o calcanhar por onde Tétis o segurou não foi molhado e continuou

vulnerável. Aquele era seu ponto fraco, portanto.

Em tudo que fazemos, mesmo que na base da tentativa e erro,

devemos nos empenhar para obter nosso melhor, como fazem os bons

carpinteiros: medir duas vezes e cortar uma.

Equívocos podem acontecer, mas o futuro guarda suas

intercorrências. Noé não errou ao construir a Arca, que navegou com

segurança durante o dilúvio. O grupo de profis-sionais que construiu o Titanic,

com a tecnologia que dispunha, não tinha como “blindar” o transatlântico ao

ponto de evitar aquele histórico naufrágio.

Raciocínio: tentativa e erro.

Armênio Oyarzabal



Produção literária

Acadêmica Elza Melo lança Amor de 
poesia em noite de autógrafos

O livro Amor de poesia, Pragmatha – 2021, da acadêmica
correspondente da Alpas 21 Elza Melo, teve lançamento e noite
de autógrafos no dia 23/outubro, evento realizado no Rotary
Clube de Capanema / Pará, com participação de expressivo
público, marcando a memorável ocasião.

Preparado com refinada seleção de poesias, escritas ao
longo de sua vida, extraídas de suas emoções e de um lugar
muito especial, seu coração, o livro destaca o ambiente delicado
habitado por muitos sentimentos bons, por pessoas únicas e
inesquecíveis que ficarão na sua essência por onde estiver. A
escrita criativa e a poesia tem lugar especial na vida de Elza.

“Às vezes escrevo tanto amor, que por entre linhas exalo
um pouco de suas loucuras. Escrever poesia me faz melhor, me
enche de graça e de vida, por isso agradeço a Deus o dom da
escrita, à família, amigos, apoiadores e poetas por serem em mim
poesia” afirma.

A obra é destinada ao público em geral, pois sua essência
expressa o amor na sua sublime forma de existir.

Elza Melo é Bacharel em Ciências Econômicas, analista
contábil, titular da cadeira nº11 da ACLA – Academia Capa-
nemense de Letras e Artes, acadêmica correspondente da Aca-
demia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do
Século 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS, acadêmica corres-
pondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni / MG e ainda

Autora Elza Melo
com o livro
Amor de poesia.

acadêmica da AVAL – Academia Virtual de Arte Lite-
rária. Publica em Antologias nacionais e internacionais,
plataformas digitais, nomeada em diversos concursos
literários de âmbito nacional e internacional

Reside em Capanema estado do Pará, sua
cidade de origem. O livro está à venda pelo contato da
autora (91) 98423-7410.



Produção literária

Conhecer pessoas é uma aventura. Uma experimentação. Que estranho
dizer isso. Aventura é realizar um feito inusitado, perigoso, que desafia os limites
do medo, da racionalidade, da comodidade. Aventura é adentrar o desconhecido
com a ânsia de descobrir, vivenciar, arriscar-se. É estimular a produção de
adrenalina, sentir um frisson que arrepia até o pensamento. É buscar o diferente, o
audacioso, é sentir a vida em toda a sua plenitude.

Conhecer alguém não é isso tudo? É penetrar em um universo humano
único, diverso do seu, com pensamentos, opiniões, reflexões, dúvidas, certezas,
receios, coragem, audácia, timidez próprias. Às vezes elementos combinantes com
os seus, outras até opostos. Ao conhecer alguém tomamos conhecimento das
palavras, das expressões, dos trejeitos, sorrisos, risos (até gargalhadas) que se
tornam conhecidos inclusive queridos. Esse alguém passa a fazer parte da nossa
vida, constante ou esporadicamente. Enriquece-nos com seu conhecimento,
encanta-nos com seus talentos e qualidades, surpreende-nos com suas falas, seu
modo de pensar e agir.

Iniciamos uma troca das nossas informações pessoais. E a conversa ronda
em volta daquilo que somos e pensamos. Contamos um ao outro nossas opiniões
sobre os fatos da vida. Sobre a convivência. Sobre compartilhar, dividir dias e
noites. Relatamos os episódios passados que forjaram nossas visões, nossos
conceitos, nossas ousadias e nossos medos.

Entretanto, as certezas também afloram. Sabemos o que pode ser melhor
para nossas vidas. O que pode, talvez poderia ou ainda, poderá. Escolher é o mais
difícil. Reconhecer a oportunidade certa, às vezes se configura impossível. Será?

Então, todas (ou talvez quase todas) as chances devem ser aceitas,
experimentadas, usufruídas, apreciadas no seu bom resultado, na sua feliz
conclusão. Se não houver final feliz, poderá servir de aprendizagem, de experiência
registrada, guardada para novos episódios. De qualquer forma, as oportunidades
se apresentam para fazer-nos crescer como pessoas, entender as diferenças,
aceitar a particularidades, conviver com as falhas e se alegrar com os acertos. De
ambos os lados.

O receio de que a ocasião à nossa frente possa não ser agradável e de
contentamento nos impede de ver com clareza tanto as situações boas como as
más. Este aspecto depende de percebermos nossas reações no nível reflexivo,
sentimental, quiçá analítico, voltado para as sensações que se reproduzem no
nosso íntimo.

Ao participarmos de um episódio sentimos que estamos tomando a atitude
certa? Nem sempre está em nosso poder reconhecer se acertamos ou não. Um
pouco mais de tempo, poderá nos dar a certeza do certo e do errado. Também,
será? Torna-se difícil prever, teoricamente, o que pode ou não acontecer. A
dinâmica humana, a resposta a cada situação é imprevisível. Depende da
circunstância, das características individuais, do modo de pensar, de tantos
aspectos...

Ao conhecermos uma pessoa, toma conta de nós uma sensação de
reconhecimento, de um sentimento de desdobramento de percepções, de desejo
de conhecer profundamente quem está diante de nós. E volteamos em torno
dessas percepções. Reconhecemos que o outro também está circulando para
avaliar todos os ângulos da outra personalidade, do outro eu, do corpo aparente
para encontrar uma fresta que lhe mostre o interior, a beleza ou a feiura que se
esconde no âmago daquele ser que lhe causa interesse, inquietude, lembrança
constante, vontade de falar sempre, ver, ter contato. Que lhe suscita atração,
curiosidade, desejo de convivência amorosa ou cordial.

Preâmbulos
Maria Teresa Freire

Que lhe desperta a afini-
dade, a empatia, o afeto, o cari-
nho, o companheirismo.

No que se refere ao
convívio de duas pessoas, um
homem e um mulher, talvez o
preâmbulo se faça constante,
para motivar a continuidade do
processo de descoberta de cada
parte de um todo que lhe agrada
no que vê e no que não vê, por
isso mesmo instigante.

A sensação de que po-
derá haver certeza aflora para os
dois seres que se rondam, se
circulam, se observam, analisam,
refletem e quem sabe concluam
que esta é a companhia desejada
para andar ao lado, dividir
gostos, preferências, escolhas.
Ajudar, compreender, apoiar na
hora da dúvida, do medo, da
hesitação, do sofrimento, mas
também da alegria, da vitória, da
certeza, do contentamento, da
decisão.

Sobretudo amar, como
são, na completude do seu ser,
em todas as facetas e âmbitos de
suas vidas em separado. Algumas
dessas partes poderão juntar-se
para compor uma vida em co-
mum, sem invadir as partícula-
ridades, a privacidade de cada
um. Unidade no que for para um
bem viver, pluralidade no que
for necessário. Uma vida a dois
que respeita as singularidades, a
personalidade de cada um. Uma
vida a dois com amor, respeito e
cumplicidade!
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Carlos

Frederico

Contato imediato

A visão dos cientistas é de
grande importância para todos nós,
já que os mesmos passam toda a
vida analisando tudo o que envolve
o universo e com isso uma sabedoria
superior, poucas vezes encontrada.

Possivelmente, eles estejam
certos ao afirmarem que visualiza-
ram Deus dentro da ótica por eles
adquirida das diversas manifesta-
ções divinas em dimensões, órbitas
e ambientes climáticos pouco co-
nhecidos por nós, leigos no assunto.

A descoberta da origem da
vida em nosso planeta poderá vir a
desvendar uma série de mistérios e
até mesmo algumas doenças, hoje
incuráveis, poderão ser desvendadas
e terminar com alguns dos males
que existem no mundo.

O Homem pouco a pouco
perceberá a necessidade de pre-
servar o seu planeta, pois dele virá a
utilizar cada vez mais intensi-
vamente na medida em que solu-
ções forem encontradas para pro-
blemas energéticos, alimentares e
populacionais, hoje presentes. Num
futuro não muito distante, quem
sabe, possamos verificar como tudo
ocorreu e tirar proveito de inven-
ções e feitos de nossos antepas-
sados, vindo a adaptá-los aos nossos
dias. Preserve o planeta para que
tudo isso possa um dia ser realidade.

O leitor possui com isso a
oportunidade de sentar frente a
frente com os meus sentimentos em
cada uma das composições. Os poe-
mas trazem alguns enredos desen-
volvidos em textos extensos e tam-
bém sonetos, nos poemetos existe
uma síntese na transmissão dos
temas e por fim, nas Breves ocorrem
algumas ideias a respeito de
diversos fatos da vida de todos nós.
Carlos Frederico in: O Lapidar de Sonhos –
(Scortecci – SP, 2014).
@carlosfredericoescritor

A plenitude

Segue em frente  a esperança 
Prossegue insistente a perseverança
É constante a dedicação
É bonito o ato de confraternização
É desse modo que os homens vivem
Sempre conscientes do que sentem
E com coerência de pensamentos
Mesmo sem tantos alentos. 
A Humanidade caminha na espera
De quem sabe Deus na nossa esfera?
Com isso pouco a pouco desfrutamos
De todos os fracassos e planos
Na plenitude da planície
Surge a mais plena espécie
Algo que é realmente fora de série
E a vastidão vista por premiére
O sorriso puro infantil ao nascer
No instante de entre nós habitar
E por tudo isso vir a passar
Num belo gesto de eternecer.
Carlos Frederico in: Versos Delineados

(Opção 2 – RS, 2006).
@carlosfredericoescritor

A magia do amor

O sentimento - mor flui de maneira 
suave, 
Tênue e raiando com a tua beleza, 
o maior presente de Deus. 
É a tua existência na minha vida, 
resultando no afeto
acaba por acalentar o aconchego, 
a paixão é a mágica do amor. 

Carlos Frederico in: Lírica Amizade
(Opção 2 – RS, 2013). @carlosfredericoescritor

Horas infindas

A tua face ilumina-me a mente
nem mesmo o frio  torna-me carente
só sinto a tua pulsação
e na mesma plena visão
quero sempre viver contigo em união
e assim propagar horas infindas
relendo as tuas páginas queridas!

Carlos Frederico in: Algumas Escritas- RS: 
Editora Opção 2, 2009.
@carlosfredericoescritor

Cecilia Pires

Experiências

Do que foi e está sendo vivido por
nós, neste tempo de Pandemia, permanecem
os registros que oscilam entre sucessos e
fracassos, alegrias e tristezas, serenidade e
furor.

Ninguém passou incólume por essas
experiências. Nem passará. Fomos atingidos
no âmago de nossas vidas, em nossa saúde,
em nosso equilíbrio emocional, quando razão
e emoção travaram uma luta diária para
coordenar a lucidez, no cotidiano dos hu-
manos. Essa luta ainda prossegue.

Próximo de se completarem dois anos
da chegada desse mal, que atingiu a huma-
nidade, conseguimos sentir mais esperança, no
presente e no futuro. Essa esperança está as-
sociada à gratidão pelo empenho profissional
de pesquisadores, cientistas e médicos,
entregues generosamente a aprimorar seus
estudos em busca de vacinas, de modo a
conter o vírus, que se instalou no mundo
inteiro.

Nosso movimento de humanidade
limitada, imperfeita, assustada e corajosa
deslocou-se entre polos de cuidado e de igno-
rância, de maldade e de afetos. Essas expe-
riências não serão apagadas por nenhuma
borracha ideológica. Antes, servem de reflexão
diante do vivido e do que ainda temos a viver.

Da banalidade do mal às ações de
cuidado, a gangorra da existência se movimen-
tou, aceleradamente, quase como uma fúria
oceânica, alagando lugares e levando pessoas.
Os que ficaram são responsáveis pela continui-
dade da vida, em todos os aspectos.

Essa não é uma memória de la-
mentos. É um simples registro de realidades,
que pode ser feito pelo olhar de cada um.
Importante é que não viremos as costas para
ignorar os problemas. Necessário tocá-los, en-
frentá-los e movidos pela solidariedade
sabermos que temos algo a contribuir no
conjunto do bem coletivo.

São experiências.
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I -para Raimundo Salvador

Galhos grisalhos
e outros mangalhos
fusos difusus
e outros confusos.

Consistentes patentes
e outros combatentes
latentes dementes
e outros parentes.

Raros rostos
e outros restos
galgos galos
e outros estalos.

Puritanas cabanas
e outros sacanas
falsos falos
e outros regalos.

Imperfeitos preceitos
e outros defeitos
coração camaleão
e outros d'então.

II - para Orlando Sergio

Fulanos sicranos
e outros beltranos
leis papéis
e outros pastéis.

Civis covis
e outros imbecis
completos complexos
e outros conexos.

Coisas do arco da velha &
Loisas do Canu/do velho

(conversas à sombra da mulemba)

Lopito Feijó

Traços laços
e outros abraços
gestos feitos
e outros conceitos

Indecisos risos
e outros sorrisos
rios frios
e outros vazios.

Ossos insossos
e outros alvoroços
nossos moços
e outros colossos.

III - para Paulo  Mendes
de Cárvalho

Ricas rimas
e outras réstias
rijas ripas
e outras rixas.

Garagens paisagens
e outras miragens
livres lixas
e outras lidas.

Fartas falas
e outras bengalas
incompetentes apetências
e outras ciências.

Aragens romagens
e outras abordagens
aparentes aparências
e outras existências.

Folhas rolhas
e outras escolhas
exigentes exigências
e outras excelências.

IV - para um atento 
radiouvinte

Imagens sacanagens
e outras libertinagens
marcos marcas
e outras barracas.

Canos canas
e outras badanas
boa gimboa
e outras à toa .

Combalida falida
e outras feridas
reacionária revolução
e outras rasteiras.

Feiras rafeiras
e outras asneiras
longas maratonas
e outras intentonas.

Antes contrastes
e outras contrapartes
castrações frustrações
e outras penalizações!
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Bicho de sete cabeças, Brasil, 2001 – 1h30min. A
produção é um drama brasileiro, dirigido por Laís Bodanzky
e com roteiro de Luiz Bolognesi, baseado no livro
autobiográfico de Austregésilo Carrano Bueno, “Canto dos
Malditos”.

O filme foi realizado com a parceria entre as
produtoras brasileiras Buriti Filmes, Dezenove Som e
Imagens Produções Ltda. e Gullane Filmes, com a par-
ticipação da brasileira Rio Filme Distribuidora e da italiana
Fabrica Cinema, e tem grandes nomes no elenco como Ro-
drigo Santoro, Othon Bastos e Cássia Kiss e Caco Ciocler.

S é t ima a r t e

Com roteiro de 
Austregésilo Carrano
Bueno, Laís Bodanzki e 
Luis Bolognesi, Bicho de 
sete cabeças conta a 
história de Neto, um 
jovem que é internado em 
um hospital psiquiátrico, 
após seu pai descobrir um 
cigarro de maconha em 
seu casaco. Lá, Neto é 
submetido a situações 
abusivas.
A assinatura musical do 
filme é de André 
Abujamra, Arnaldo 
Antunes e Pena Schmidt.

José Hilton Rosa

Soneto
da
alma

Meu corpo é minha morada
Quero sentir o calor do seu amor
Sem crise e sem espada
Viver feliz, juntos sem rancor

Com as asas de minha alma voar
Cantar sentimentos sem choro
No meu carinho agasalhar
Chamar meu amor para o coro

Quero ser um pássaro cantante
Nas asas abertas receber o alimento no bico
Com meu amor seguir adiante

Lembro quando mandou dizer
Sem você juro que nunca fico
Devemos viver juntos com prazer

Nesse mundo e o sol

A noite me chamou para esconder na lama
Apressei os passos para aproximar da cegueira
Esqueci onde me criei
Aproximei da tumba dos espertos
Viajei sem saber quem encontrar

O mundo chama para nele aprender
Honrar o leito onde nasci
O leite que bebi
As primeiras palavras que ouvi
Aproximar com amor e beijar uma face

A noite me escondeu, não deixou eu entrar
Na lama que os celebres arrogantes deixaram
Aproximou meus braços me segurou
A lama da ignorância me esperava
O amor onde nasci me protegeu

O calor na face recebi
O sol da manhã clareou meu caminho
Sozinho aprendi
Que o espinho escondido entre as flores, fere
Longe de onde nasci vi o mundo me deixar

A escritora moçambicana
Paulina Chiziane é a vencedora
do Prêmio Camões 2021, eleita
por um júri composto por seis in-
telectuais conhecedores da lín-
gua de Camões: Jorge Alves de
Lima e Raul Cesar Gouveia Fer-
nandes, do Brasil; Carlos Mendes
de Souza e Ana Maria Martinho,
de Portugal. Tony Tcheka, de
Guiné-Bissau e Teresa Manjate,
de Moçambique, pelos países
africanos de língua portuguesa.

Prêmio Camões 2021
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V

acinas sem
pre salvaram

 vidas.
N

ão arrisque a sua saúde, nem
 dos outros. V

acine-se.
Amou daquela vez como se fosse a última
Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido

Subiu a construção como se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas
Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e lágrima

Sentou pra descansar como se fosse sábado
Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago
Dançou e gargalhou como se ouvisse música

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado
E flutuou no ar como se fosse um pássaro
E se acabou no chão feito um pacote flácido
Agonizou no meio do passeio público
Morreu na contramão atrapalhando o tráfego

Amou daquela vez como se fosse o último
Beijou sua mulher como se fosse a única
E cada filho seu como se fosse o pródigo
E atravessou a rua com seu passo bêbado

Subiu a construção como se fosse sólido
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas
Tijolo com tijolo num desenho lógico
Seus olhos embotados de cimento e tráfego

Sentou pra descansar como se fosse um príncipe
Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo
Bebeu e soluçou como se fosse máquina
Dançou e gargalhou como se fosse o próximo

E tropeçou no céu como se ouvisse música
E flutuou no ar como se fosse sábado
E se acabou no chão feito um pacote tímido
Agonizou no meio do passeio náufrago
Morreu na contramão atrapalhando o público

Amou daquela vez como se fosse máquina
Beijou sua mulher como se fosse lógico
Ergueu no patamar quatro paredes flácidas
Sentou pra descansar como se fosse um pássaro
E flutuou no ar como se fosse um príncipe
E se acabou no chão feito um pacote bêbado
Morreu na contramão atrapalhando o sábado

Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir
A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir
Por me deixar respirar, por me deixar existir Deus lhe pague

Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir
Pela fumaça e desgraça que a gente tem que tossir
Pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair Deus lhe pague

Pela mulher carpideira pra nos louvar e cuspir
E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir
E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir
Deus lhe pague

Construção, Chico Buarque
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Volta a sua mesa, mais acabrunhado do que

quando a deixara. Após alguns instantes de reflexão,
começa a matutar na possibilidade de vir o bilhete a ser
premiado e, ainda na cabeça, o que, se acontecesse, lhe
propiciaria total independência econômica.

Enfim, toma uma atitude. Pede licença aos seus
superiores e vai tentar os serviços profissionais de um
advogado seu conhecido, a fim de preservar seus
direitos sobre o bilhete, que há pouco rasgara, caso
viesse a ser premiado.

Contata com o advogado. Este o faz ciente da
premência de tempo para uma demanda de tal porte.
Filomeno, por sua vez, argumenta que está disposto a ir
às últimas consequências para ter assegurados os seus
eventuais direitos.

Combinados os honorários pelo triplo do que
seria em tempo normal e, pagos adiantadamente, lá se
vai o Filomeno para sua casa, exausto por tantas
confusões num só dia.

Naquela noite, mal pode conciliar o pouco sono.
No trabalho, passou toda a manhã alimentando

a esperança de ver bem sucedida sua ação junto aos
órgãos competentes.

No intervalo do almoço, Filomeno vai ao
escritório do advogado onde brindam a demanda por
vitoriosa.

Findo o expediente, Filomeno volta para casa a
fim de aguardar o horário do resultado da loteria. Sem
suas economias de anos, porém confiante no êxito de
sua empreitada.

Finalmente são anunciados os prêmios. Do
primeiro ao quinto não acertou nenhum.

Nesse instante, Filomeno arrependeu-se de ter
contratado o advogado, o que lhe custara ficar
totalmente sem dinheiro. Passou o resto da noite em
claro.

Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, foi
solicitada sua presença no Departamento de Recursos
Humanos, onde foi despedido e aconselhado se tratar
por ser um funcionário tido como incapaz de tomar
decisões sem que se arrependesse, o que comprometia
a eficiência da empresa.

Volta para casa totalmente arrasado.
Arrepende-se de ter adquirido o despertador,

para ele, o causador de haver saído de casa tão cedo e,
por isso, ter tido tempo de ser tentado a adquirir o
bilhete de loteria.

Pelo resto daquele dia, após refletir bem em
tudo o que lhe acontecera em menos de três dias,
arrepende-se de ter se arrependido tanto em tão pouco
tempo.

Álvaro de Almeida Leão

Filomeno é um solteirão convicto que, embora
more perto de seu emprego, sempre está atrasado. Seu
expediente começa às oito horas.

Certa tarde, Filomeno cansado de quase todos
os dias chegar atrasado ao trabalho, tomou a decisão de
comprar um despertador. Assim o fez, logo após o fim
de seu expediente.

Depois das horas triviais do resto do dia, foi
deitar-se, não sem antes, todo contente, colocar o
despertador para acordá-lo às sete horas.

No outro dia, ao acordar, Filomeno arrependeu-
se de ter colocado o relógio para despertar tão cedo.
Desejava tê-lo feito para as sete horas e trinta minutos.
Enfim, nada mais era possível fazer.

Preparou-se, então, para ir trabalhar. Dirigiu-se,
em passos lentos, pelas ruas ainda pouco movimentadas
da cidade.

Absorto em pensamentos, Filomeno foi
abordado por um menor carente, que o persuade a
comprar um bilhete inteiro de loteria para, com a
importância que lucraria, adquirir alimentos para sua
família, que estava passando necessidades.

Vencido pela emoção, eis o Filomeno
continuando sua trajetória, agora de posse de um
bilhete inteiro da loteria que irá correr no dia seguinte.

Antes mesmo de entrar no elevador que o
conduziria a sua sala de trabalho, já estava arrependido
de ter adquirido o bilhete de loteria, porquanto não era
adepto da prática de jogos, nem sequer fizera, algum
dia, uma fezinha em quaisquer das modalidades de
jogos.

Durante toda a manhã, aquele bilhete de loteria
estava-lhe pesando no bolso. Não almoçou, de tão
preocupado que ficara.

No início da tarde, numa das vezes em que fora
até a janela, a fim de tomar um arzinho reconfortador,
num ímpeto de ira, saca do bolso o bilhete inteiro e o
rasga. Mal os últimos vestígios do bilhete estavam por
tocar o solo, adivinhem o que aconteceu? Isso mesmo:
arrependeu-se de ter rasgado o bilhete.

Atitudes impensadas,
arrependimentos
na certa
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Rozelia Scheifler Rasia

O artifício da vidraça

Através da vidraça,
artificialmente natural,
aparências e essências desnudam-se.

Lentes coloridas emprestam
Luz à alma escura,
naturalmente artificial.

Distorcidas palavras
refletidas em espelhos e ilusões
contam fictícios segredos.

Ecos milenares repetem
verdades inventadas 
e míticas promessas eternizadas.

A vitrine, a caverna das ilusões,
os luminosos, fogueiras de vaidades,
o destino,  martelo das bruxas.

A verdade é grilhão,
a falsidade é libertação,
para os desterrados das mídias.
A paixão e o desejo desmedidos, 
o ódio, a falsidade, a ganância, o fanatismo,
são alimentos de fugitivos do inferno de Dante.

Nos castelos digitais,
a vida é descartável,
a eternidade é  fugaz.

Em vendavais de fatalidades,
vítimas e agressores viram heróis e bandidos
em cenários de vidros blindados.

Pessoas coisificadas,
coisas personalizadas,
roubam almas de cristal.

Liz

Rabello

Haicai

Poetrix
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Arte na dor

Os primeiros dias do mês de novembro
reservamos para homenagear nossos entes
que-ridos do plano espiritual. Cada cultura
celebra à sua maneira, significados e místicas
diferentes, um hábito passado de geração em
geração.

Além da saudade, flores e velas, existe
arte no Campo Santo. A Arte Cemiterial é
plural, pouco documentada. O olhar fúnebre,
de dor e saudade, muitas vezes nos leva a não
enxergar com valia as obras.

Monumento Cívico, Mausoléu, Jazigo
Monumento, Jazigo Capela e tantas outras
tipologias que podemos encontrar. Não são
simples edificações, esculturas e lápides. São
um sinal... Sinal de que a arte está em todos os
lugares, em todas as fases da vida humana.

Claudio Mendes

Sai da
minha vida

Por que voltaste a me encontrar? Falei-te que seria
esta a última vez! Que contigo não mais iria ficar e que ia
tentar te esquecer, para não mais sofrer!

Sai debaixo deste pedaço de céu, onde eu fico, pois
todas as vezes que juntos estamos neste mesmo lugar lembro-
me dos doces momentos que passamos a sós.

Não quero mais te ver, embora o meu desejo seja de
te abraçar e loucamente te beijar, prefiro continuar a chorar,
mas, na minha vida outra vez não entrarás!

Sai deste pedaço de chão em que eu piso! Porque este
chão foi o lenço que enxugou minhas tristes e amargas
lágrimas de dor, pois foi ele que me consolou, quando num
vazio me deixaste! O sol tentou no amanhecer me alegrar,
despertando com grande esplendor! Mas não resolveu, pois a
lua e as estrelas testemunharam a noite solitária e amarga que
passei. Agora não adianta querer voltar! Pois já parei de em ti
pensar e somente te digo:

Sai do meu viver! Deixa-me sozinho agora sofrer! Já
foste parte desse meu mundo e o abandonaste. E muito me
machucaste! Não dá mais para voltar, gosto de ti... Mas vou
para sempre te esquecer!

Rita Castanheira
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Vera Salbego

Reflexos
da alma

Tarde de terça-feira ensolarada, casa
aberta e um ventinho entrando pelas janelas.
Mais uma vez enfrento os teclados do notebook
para escrever. Escrever sobre o sentido da vida
em sua essência maior, a de valorizar as
pequenas coisas: colocar os pés num gramado e
ver naquela ação o sabor da vida, olhar pela
janela e admirar o verde lá fora, sentir o aroma
das laranjeiras e das flores no quintal.

Um turbilhão de soldadinhos frente à
imagem refletida na tela, enquanto minhas mãos
ágeis derrubam cada um deles, para assim nascer
mais uma crônica. Esta é uma guerra de palavras
que enfileiradas marcham para dentro do texto.
Pois na poética dos versos meus, faço de cada
linha a expressão da vida.

Abro meu coração e deixo a imaginação
fluir para além do horizonte. Lá, encontro seres
de luz espalhando bênçãos ao planeta. Eu estou
entre eles, vestida de um manto azul, nas mãos,
luzes douradas e meu rosto sorri para a vida.

Assim, continuo a batalha com meus
soldadinhos que levantam escudos de luz
enfrentando a Pandemia do nosso Planeta. Vejo
assim os reflexos da alma dos seres do nosso
mundo: ajoelhados, rezando e pedindo a cura da
humanidade!

Jornalistas vencem 
Nobel da Paz

Jornalistas não recebiam o prêmio desde de 
1953, quando o alemão Carl von Ossietzky
ganhou por revelar o programa secreto de 
rearmamento de seu país no pós-guerra.

Vladimir Putin, com investi-
gações sobre irregularidades
e corrupção e cobriu inten-
samente o conflito na Ucrâ-
nia. O jornal já teve seis jor-
nalistas assassinados.

Maria Ressa é co-
fundadora e diretora-execu-
tiva da Rappler, uma em-
presa de mídia digital de
jornalismo investigativo nas
Filipinas, que denuncia o
abuso de poder, o uso da
violência e o crescente au-
toritarismo em seu país.

“Os vencedores são
representantes de todos os
jornalistas que defendem es-
te ideal em um mundo em
que a democracia e a liber-
dade de imprensa enfrentam
condições cada vez mais
adversas”, disse a presidente
Berit Reiss-Andersen, do Co-
mitê norueguês do Nobel.

Ela ainda destacou
que o jornalismo livre, inde-
pendente e baseado em fa-
tos serve para proteger com-
tra o abuso de poder, men-
tiras e propaganda de guer-
ra.

A Academia Sueca,
com sede em Estocolmo,
confirmou que a jornalista
filipina Maria Ressa e o jor-
nalista russo Dmitry Mura-
tov venceram o Nobel da Paz
2021.

O prêmio foi con-
cedido pelos esforços de am-
bos na salvaguarda da li-
berdade de expressão, pré-
condição para a democracia
e paz duradouras.

O reconhecimento
da relevância da liberdade
de expressão para a paz
mundial é um alerta para
todos aqueles que militam
pela sua supressão, em es-
pecial governantes que insis-
tem em ameaçar e vilipen-
diar a honra de jornalistas e
profissionais de comunica-
ção.

Os dois jornalistas
ajudaram a fundar veículos
de comunicação indepen-
dentes em seus países e vão
dividir o prêmio de 10
milhões de coroas suecas.

Muratov é editor-
chefe do jornal investigativo
russo Novaya Gazeta, que
desafiou o Kremlin sob
comando do presidente russo,

Maria Ressa e Dmitry Muratov são vencedores do Nobel da Paz de 2021.

Vamos publicar teu livro?
A Editora Gaya espera teus

originais para análise.
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Júri em Poesias
Claudio Trindade
Leonir de Lourdes Batista
Evanir Barros 

Júri em Crônicas
Nurimar Bianchi
Armênio Oyarzabal
Ninah Faraó

Júri em Contos
Dariely Gonçalves
Ninah Faraó
Armênio Oyarzabal

Júri em Poesia Internacional
João Riél
Rejane Bonadimann
Ninah Faraó

Júri em Conto Infantil
José Hilton Rosa
Marimar Possebom
Nina Rosa Lima

Vencedores em Poesia
1º lugar – Lua ao luar
José Hilton Rosa
2º lugar – O vento minuano
Lorení Dalla Corte
3º lugar – Livro, livai-nos!
Cleusa Piovesan

Destaques literários em Poesia
Corpo da mulher; A carta; O tempo passa por mim
Rita Castanheira
Comunicação
Patrícia Campos 
Estrelas das águas
Náferson Cruz 
Prelúdio das aves
Michelle Bianchi
Eu não consigo respirar
Ronaldo Ribeiro Jacobina 
Reflexo de um verso
Artton Rodrigues 
Aquele Rio
Simone Röhrig

O dia que pertence a Deus
Jéssica Daniel Prado
Um surto pela fé
Rafael de Mello Pinheiro 
Substituível
Marvyn Castilho
Essência feminina
Maura Luza Fraurão
Tempo
Vânia Figueiredo
Não tenho inimigos; Nosso jeito de amar
Rafael de Mello Pinheiro 
Serenata
Adalva Maria Alves 
O relógio e o poeta
Dionize Navarro 
E desaba o Passado; Poesia nos olhos
Conceição Maciel 
A vacina não mata
Marcos Pontal
Participado
Ítalo Ferreira Lima Dourado
Bala Perdida
George Floyd Milene Colin
Acalmia
Gabriela Lauzid
Padarias esquinas; Trânsito Livro
Vera Lúcia Pereira 
Bálsamo de saudade
Josiel Salvador 
Decomposição
Sirineu Bezerra de Oliveira
Vagalume e mariposa; Do que não tem ;
Inverter; Favores
Jakeline Sol
Da vida ganhei o caráter
Marques Bueno
Nuances; Indescritível sensação; Na sacada
do pensamento
Marcos Paulo
Domingo
Clara Blue 
Acalmia
Gabriela Lins 
Café da manhã; Fim de tarde
Solange Colombara
Rio a-dentro - Julia Preto
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O céu e só uma promessa
Jakeline Sol 
A queda
Laiane Carvalho 
Palavra Flor; O menino que ninguém queria
Gisele Rocha
Esse amar... Todos os sentidos
Valéria Borges da Silveira 
Os versos de uma leoa; Côncavo e convexo
Carla Taissa
Eu amo você, Deus
Antonio Galvão
Ir contigo
Elza Melo
Cordel para um rio morto
Vânia Figueiredo 
Ciclope
Moacyr Fonseca Jr.
Estrela flor
Neusa Canabarro
Inquilino; Deus múltiplo; Maçanetas invisíveis 
Amalri Nascimento
Além-mar
Aline Peruzzo
Desaguar
Jeane Tertuliano 
Professor
Jussara Zanatta
Um coração ansioso
Vitória Reis 
Para celebrar o dia das mães; Há recomeço em 
cada passo
Uleezulluh Rhastalux
Reversos
Cristina Maria de Oliveira 
Quanto a mim?
Rosangela T. Calza
Salvação
Magda Helena 
Luta constante
Fatima Petrazzini
Contemplação
Silvio Parise
As mãos de minha avó
Viviane Mendonça
Prece ao mar
Cecilia Pires

Noite negra
Elizete Nunes de Almeida 
Sou a tela na mão do artista
Sandra Ribeiro 
Um novo eixo; Humana natureza
Lorení Dalla Corte 
Ônibus
Camilly Moura 
Permita-se
Carla Regina Silva Ribeiro 
Versos para seguir
Vitória Costa
Loucuras de amor
Cecilia C. de Almeida 
Quer encontrar paz?
Flaviana Costa 
Renovação
Adélia Einsfeldt
Jurada de morte
Nice Padilha 
Correntes; Simbolismo; Passeio
Mara Pittaluga
Erosão
Guilherme Brasil
Sinais
Larissa Lorena
Liberdade
Irene Fernandes dos Santos

Vencedores em Crônica
1º lugar – Velas e ventos
Vilma Vianna
2º lugar – Ufanamo-nos ou reconhecemo-nos?
Gisele Rocha
3º lugar (empate) – Floresça
Conceição Maciel
3º lugar (empate) – Bruxas
Viviane Mendonça

Destaques literários em Crônica
Se não é comigo é fricote
Rita Castanheira
Uma realidade alternativa
Maura Luza Frazão
Crônica ao amor
Adalva Maria Alves
Lapidando pedras brutas
Dionize Navarro
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Meu vestido e eu
Vera Lúcia Pereira
O que é o amor?
Clara Blue
O famoso ploc
Valéria Borges da Silveira
Rios que fascinam
Odair Alonso
Gratidão nossa de cada dia
Elza Melo
Quando ele passa
Vânia Figueiredo
Nunca gostei de gatos
Matheus Fonseca
Viver
Odyla Paiva
Impiedosa realidade
Jeane Tertuliano
Mais morte que independência
Cleusa Piovesan
A trena
Guilherme Brasil
Lavas vulcânicas
Cecilia Pires
Confissões de uma paciente
Sandra Ribeiro
Indescritível sensação
Marcos Paulo

Vencedores em Conto
1º lugar – Pela fresta da janela
Naiana Brossard
2º lugar – Um jeito de menina
Cristina Maria de Oliveira
3º lugar – O reencontro
Teresa Azevedo

Destaques literários em Contos
Coisa de louco; O pacote
Vânia Figueiredo
As aparências sempre enganam
Dionize Navarro
Só uma folha
Thompson Otávio Ferreira Tijolli de Freitas
A menina que morava na janela

Conceição Maciel
Depois da pandemia
Adalva Maria Alves

Bandeja de língua
Vera Lúcia Pereira
O errado sou eu!
Lucivalter Almeida dos Santos
Can’t help falling
Clara Blue
Um lugar de excessos
Júlia Preto
Ela
Elza Melo
Janjão
Matheus Fonseca
Sexta-feira 13
Jeane Tertuliano
Os amantes
Cleusa Piovesan
Ela se formou em pedagogia; A força da natureza II;
Nascente do rio Catolé
Uleezulluh Rhastalux
Lili, minha estrelinha
Cecilia C de Almeida
Um mundo a se reconstruir
Leila Atades
Ponta de Asa
Moacyr Fonseca
Sobvremesa
Nurimar Bianchi
Maiadesh e os guerreiros do tempo; A floresta
sobrenatural dos Kurabás
Náferson Cruz
Entre o tudo e o nada
Larissa Lorena
Em tempos de pandemia
Beatriz Mecking

Vencedores em Conto Infantil
1º lugar – O girassol solitário
Rejane Bonadimann Minuzzi
2º lugar – O menino sucata
Fabiane Rodrigues da Silva
3º lugar – A galinha e a mucura
Elise Feitosa (estudante)

Destaque em Conto Infantil
A casa mal assombrada
Matheus Soares Saldanha Assis (estudante)

Produção literária

Nota da Comissão Organizadora do Concurso: Os textos não estão em ordem de
classificação. Receberam Destaques Literários em Poesia, Conto e Crônica, os textos
com média 7 ou mais.
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O tunense João Riél
Manuel Nunes Vieira de
Oliveira Brito assumiu no
dia 04 de outubro de 2021,
a presidência da Academia
Luso-Brasileira de Letras
do Rio Grande do Sul -
ALBL, tendo como vice
Antonio Filipe Sampaio
Neiva Soares e Secretária
geral Adélia de Lourdes
Klaus Einsfeld.

A Academia, sedia-
da na Rua Plácido de Cas-
tro, 154, em Porto Alegre /
RS, congrega entre seus
membros intelectuais do
Rio Grande do Sul e de
Portugal e visa fomentar a
cultura sob os mais varia-
dos aspectos, estreitando
laços culturais entre Brasil,
RS e Portugal, objetivando

João Riél assume presidência da
Academia Luso-Brasileira de Letras

promover intercâmbio cul-
tural com órgãos governa-
mentais e entidades con-
gêneres, tanto do Estado,
quanto da União e do Go-
verno de Portugal, promo-
vendo palestras, publica-
ções, livros, coletâneas, re-
vistas, exposições artísticas
e concursos literários.

São produções da
Academia o Jornal RS-Le-
tras, Revista Caosótica, TV
Luso-Brasileira e a Editora
Caravelas.

A entidade conta
ainda com a Biblioteca
Fernando Pessoa, com
mais de 8 mil volumes de
obras raras, editadas no
Brasil e em Portugal.

Presidente da ALBL / RS 
João Riél, também 
integrante da Comissão 
de Internacionalização 
da Alpas 21.


