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Oferecer estímulos para os sentidos humanos
homem dos outros animais, a desfrutar com plenitude nossa existência num mundo onde se constroem 
culturais, religiosas e políticas, limitando a vida.
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outros cursos extracurriculares. Recebeu Menção Honrosa da PMV e Prefeitura de São José 
dos Campos. Com mais de 160 exposições pelo ES e em vários estados do Brasil. Co
vadiados com destaque as obras que retratam paisagens capixabas.

Regina Menezes Loureiro é membro efetivo da 
Patrona Judith Leão Castelo Ribeiro. Ex-presidente da 
AFESL, advogada e escritora capixaba. 
Criou o Informativo Cultural “AS ACADÊMICAS”

O artista abre comunicações de seu interior e o mundo em que vivemos
mais plenas, estimulando nossa sensibilidade, provocando inspiração, enriquecendo nossa existência. 
Todo artista é um educador. Ele pinta sugestões visuais, faz representações teatrais, 
sensibilidade táctil, coloca música no ar, recita versos ou escreve livros.... 
Assim como o Papa em artigo de fé e o Cientista numa Teoria comprovada, o Artista nunca erra ao realizar, com 
satisfação, a sua obra.  
A literatura com arte abre caminhos para novos 
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ferecer estímulos para os sentidos humanos é função primária da arte. O artista ajuda
homem dos outros animais, a desfrutar com plenitude nossa existência num mundo onde se constroem 
culturais, religiosas e políticas, limitando a vida. 

Regina Menezes Loureiro 
Leia o Informativo AS ACADÊMICAS no site 

www.reginaloureiro.com 
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Denise Moraes é artista plástica, escritora, membro da AFESL, com graduação em Letras e 
outros cursos extracurriculares. Recebeu Menção Honrosa da PMV e Prefeitura de São José 
dos Campos. Com mais de 160 exposições pelo ES e em vários estados do Brasil. Co
vadiados com destaque as obras que retratam paisagens capixabas.

 

é membro efetivo da Academia Espírito-Santense de Letras-AFESL, ocupante 
presidente da AFESL e mentora da FEIRA LITERÁRIA CAPIXABA

Criou o Informativo Cultural “AS ACADÊMICAS” 

seu interior e o mundo em que vivemos. Com suas obras, procura tornar nossas vidas 
mais plenas, estimulando nossa sensibilidade, provocando inspiração, enriquecendo nossa existência. 

Ele pinta sugestões visuais, faz representações teatrais, alegra 
sensibilidade táctil, coloca música no ar, recita versos ou escreve livros.... e sempre enriquece nossa existência.
Assim como o Papa em artigo de fé e o Cientista numa Teoria comprovada, o Artista nunca erra ao realizar, com 

para novos apreciadores da arte. 

VIANA 
 Denise Moraes 

 
Reporto-me à infância sempre 

Nas enluaradas noites de verão, 
Ainda, recordo-me, na memória, tão recente, 

sentávamos em frente ao antigo casarão. 
Atentas às lendas, as quais a caseira contava 

Dona Hìlda... 
Lembro-me da sua grava voz, 

Para nos entreter, mas também assustava. 
Logo surgia uma pausa... 

Ah!,,, O apito do trem 
ao som barulhento da máquina, 

toda terra tremia. 
Saltava um viajante, seguia naquele breu da mata. 

Os trilhos e os vaga-lumes a brilhar. 
Assustadas? Assustadas e encantadas com tanta vida no campo.

E no céu, as estrelas faziam festa, a constelação a inebriar.
A lua em forma de um lustre de cristal, 

A iluminar aquele céu estrelado, feito castiçais de prata.
Que beleza! D’um tempo que não se apaga. 

Ai de quem., nada disso viveu 
 

POETA 
O poeta ao poetar transpira emoção. É ser 
refulgente. Embeleza o mundo, reconstrói o real 
trabalhando o imaginário. Busca no outro o amor 
sublime da vida, a rosa oculta no jardim, a melodiosa
tarde empassarada... 
Admira o belo! Simplesmente, o belo sem 
julgamentos, nem sei se por intuição ou se por 
conceitos racionais, mas admira. 
Vai além... muito além... 
Além da Terra, além do céu, fora do sistema Solar. 
Poeta é um ser iluminado capaz de ouvir o farfalhar
de folhas orvalhadas, o marulhar de águas 
encantadas... O ruído de Sol ao nascer, um coração 
solitário a bater. 
Poeta é um prosador iluminado? Ou iluminado é o 
prosador que se ilumina no poeta? 
 

 

. O artista ajuda-nos a diferenciar o 
homem dos outros animais, a desfrutar com plenitude nossa existência num mundo onde se constroem barreiras 

é artista plástica, escritora, membro da AFESL, com graduação em Letras e 
outros cursos extracurriculares. Recebeu Menção Honrosa da PMV e Prefeitura de São José 
dos Campos. Com mais de 160 exposições pelo ES e em vários estados do Brasil. Com temas 
vadiados com destaque as obras que retratam paisagens capixabas. 

AFESL, ocupante da Cadeira nº 01 – 
ÁRIA CAPIXABA. Ex-presidente da 

om suas obras, procura tornar nossas vidas 
mais plenas, estimulando nossa sensibilidade, provocando inspiração, enriquecendo nossa existência.  

alegra nosso caminho, atiça a 
sempre enriquece nossa existência. 

Assim como o Papa em artigo de fé e o Cientista numa Teoria comprovada, o Artista nunca erra ao realizar, com 

 

Assustadas? Assustadas e encantadas com tanta vida no campo. 
E no céu, as estrelas faziam festa, a constelação a inebriar. 

ta. 

melodiosa 

 
farfalhar 
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ESTRELA DE SETE PONTAS 
Venho de um mundo encantado, 
De uma noite azul-setembro, 
habito um astro dourado,  
sentido do meu dever. 

Constante luz do meu passo, 
Estrela de Sete Pontas, 
razão de tudo que faço. 
desde menino na vida! 

Trago a certeza nos olhos, 
todo meu corpo reluz 
e neutralizo os abrolhos 
que a vida inteira propõe. 

Toda a alegria da estrada 
me vem do fundo da noite, 
vem dessa estrela doirada 
para encantar este mundo. 

Venham comigo habitar 
as Sete Pontas da Estrela, 
quem nela vive, é sonhar, 
quem nela mora, é certeza. 
 
Walter Hugo de Almeida 
Extraído da Revista da AESL/2008 
  

 
  

 
 

 

  
ATESTADO DE FÉ

 
As crenças místicas levam o homem a procurar ajuda de santos, os chamados 
espíritos de luz com divinos poderes, invocados com devoção pelo povo ávido na 
solução dos problemas pessoais. 
À Virgem Mãe do Divino Senhor o povo dedica zeloso culto. Milagres lhe são 
atribuídos atestam sua santidade de mil épocas. 
À Nossa Senhora da Penha, Padroeira do Estado do Espírito Santo, são conferidos 
muitos feitos extraordinários, constados com os olhos do tempo e sensibilidade 
cristã, expostos em formas em formas humanas no Convento da Penha.
Convém lembrar que um singelo Santuário construído pelo Jesuíta Pedro Palácios 
serviu de base para a grande obra deste majestoso monumento.
A história conta que o jovem franciscano Pedro Palácios de intensa religiosidade, 
veio de Portugal trazendo com ele a imagem de Virgem Maria, que em sonho deu
lhe a missão de aqui construir sua morada. 
Pedro Palácios desembarcou em Vila Velha/ES, na base de um rochedo junto à 
praia, utilizando uma depressão na rocha e construiu um santuário, onde colocou o 
painel e serviu de abrigo ao franciscano por muitos anos.
Era voz popular que o painel, por algumas vezes, desaparecia da gruta e era 
encontrado no alto da rocha. 
A Santa, por certo, havia de mostrar sua preferência, daí 
convento no pico do rochedo. 
Pedro Palácios deixou seu nome ligado à história do Estado do Espírito Santo.
A Festa da Penha perpetua até nossos tempos. 
 

Maria José Menezes
 

Na coletânea CONTOS DE LUZ organizada pela Academia Mateense de Letras
 

  
“... São Mateus, minha cidade 
Só por este seu luar 
Quem partir leve saudade...”  
 
Joel Guilherme 
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HOJE 
“ Hoje, o sol 
A terra e a natureza
Hoje minh’alma se encontrou com Deus e 
Todo o meu ser cantou.
 
Marlusse Pestana Daher
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Boa Leitura: 
 

 

Ontem, meus olhos te olharam...
Sorriram... Me apaixonei...
Porém, hoje, os dois choraram
ao verem que me enganei.

Só agora que me parece
esse a
- veja, moça, se me esquece,
sou promissória vencida.

Esta distância maldita
que me separa
é minha maior
Dor, assim, jamais senti
 
Matusalém Dias de Moura
Irupi/ES. É advogado, Procurador da 
Assembléia Legislativa do Espírito Santo, 
membro da AESL e do IHGES

Sergio Soares é escritor e 
advogado.  
Professor aposentado e autor de 
vários livros. De 21 a 
23/01/2022, durante a 
EXPOSIÇÃO LITERÁRIA no 
Fragata Hotel Sérgio Soares 
Dutra lançou o seu último livro 
TRIATLO.  
 
“Habilmente Sérgio Soares 
Dutra nos fala através desta 
maravilhosa obra, das dores 
intrínsecas da alma, dores 
flutuantes da mente, dores 
intrínsecas alheias e das dores 
capitais de uma sociedade em 
busca de respostas aos 
questionamentos que a 
atormenta”.  
 
Edy Soares ao prefaciar o livro 
 

TROVAS PARA VOCÊ

Um grande amor nunca morre
E este é meu duradouro.
Eu já tomei muito porre
Por causa deste tesouro.

Perambulando silente
Despetalava uma flor
E o mal-me
Aumentava a dor 

Teus olhos verdes!
cintilantes vagalumes.
Dão mais brilho à natureza
provocando-me ciúmes.
 
Albércio Nunes -Nasceu em Timbuí /ES, membro da 
Academia de Letras e Artes de Serra, diretor Cultural 
do Clube dos Trovados da Serra.
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 encheu de luz 
terra e a natureza inteira ufanou. 

Hoje minh’alma se encontrou com Deus e  
Todo o meu ser cantou. 

Marlusse Pestana Daher 

II 
Ontem, meus olhos te olharam... 
Sorriram... Me apaixonei... 
Porém, hoje, os dois choraram 
ao verem que me enganei. 

Só agora que me parece 
sse amor em minha vida: 
veja, moça, se me esquece, 
ou promissória vencida. 

Esta distância maldita,  
ue me separa de ti, 

maior desdita: 
Dor, assim, jamais senti. 

Matusalém Dias de Moura, nasceu em 
. É advogado, Procurador da 

Assembléia Legislativa do Espírito Santo, 
membro da AESL e do IHGES 

TROVAS PARA VOCÊ/2013 
 
I 

amor nunca morre 
E este é meu duradouro. 

o porre 
Por causa deste tesouro. 

Perambulando silente 
Despetalava uma flor 

me-quer que não mente 
Aumentava a dor do amor. 

Teus olhos verdes! 
intilantes vagalumes. 

Dão mais brilho à natureza 
me ciúmes. 

Nasceu em Timbuí /ES, membro da 
Academia de Letras e Artes de Serra, diretor Cultural 
do Clube dos Trovados da Serra. 
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Suzi Nunes  
   

 

 A infraestrutura do Parque Gruta da Onça está melhor, e realizar o tour 
com um condutor faz uma grande diferença – fora a possibilidade de 
realizar uma trilha para além dos limites do parque, vendo boa parte da 
capital e dos municípios vizinhos lá do alto. 
 

Logo na entrada do Parque Gruta da Onça, ainda na rua, você 
encontra o Chafariz da Capixaba, construído em 1828. Ele tem 
duas torneiras que servem água que vem direto de uma nascente 
existente dentro do parque. 
 

Capela Ecumênica 
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No alto de uma rocha, tem-se uma bela estátua de uma onça
 

O Parque pode ser visitado qualquer dia, qualquer hora, por 
crianças ou adultos, sendo um excelente programa para vários 
gostos, desde para quem curte trilhas até para quem só quer um 
lugar quieto e arborizado para passear.
 

  

 

Parque Municipal Gruta da Onça 
Esse é mais um lugar que capixaba nenhum deve deixar de ir, e uma 
excelente oportunidade para os turistas conhecerem Vitória do alto, em um 
dos melhores visuais da capital, tem uma área de 69 mil m². Entre a Mata 
Atlântica e nascentes, é um local ideal para trilhas.

As trilhas do parque foram recuperadas 
Capixaba, que utilizou mão de obra de jovens da 
os passeios com condutores ambientais treinados pela Prefeitura de 
Vitória. 
 

 
A infraestrutura do Parque Gruta da Onça está melhor, e realizar o tour 

fora a possibilidade de 
do parque, vendo boa parte da 

Logo na entrada do Parque Gruta da Onça, ainda na rua, você 
encontra o Chafariz da Capixaba, construído em 1828. Ele tem 

direto de uma nascente 

 
PÁGINA 3 

se uma bela estátua de uma onça-pintada. 

 

pode ser visitado qualquer dia, qualquer hora, por 
crianças ou adultos, sendo um excelente programa para vários 
gostos, desde para quem curte trilhas até para quem só quer um 

orizado para passear. 

 

Esse é mais um lugar que capixaba nenhum deve deixar de ir, e uma 
excelente oportunidade para os turistas conhecerem Vitória do alto, em um 

tem uma área de 69 mil m². Entre a Mata 
Atlântica e nascentes, é um local ideal para trilhas. 

das  pelo projeto Caminhos da 
Capixaba, que utilizou mão de obra de jovens da região, e tiveram início 

asseios com condutores ambientais treinados pela Prefeitura de 
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Dois poemas escritos em gêneros distintos dão voz ao lamento d
Quisera que os poemas quando usassem a prosopopeia, fosse para enaltecer os seres inanimados ou personificações poéticas carr
lirismo e fantasia, mas o poeta que dá cor cheiro e sentidos aos seus escritos, 
ser um pedido de socorro. 
 

 

  
 
 

 

 Edy Soares 

Não! 
 
Não queiram me condenar 
num tribunal de mentiras e hipocrisias, 
quando apenas tentei seguir meu curso natural, 
a despeito das mãos criminosas 
de mineradores a cidadãos comuns, 
na irracional teimosia 
de me transformarem em lixões, 
extensões de latrinas 
ou depósitos de entulhos e porcarias! 
 
Não!  
 
Eu não deveria estar no banco dos réus, 
quando diminuí distâncias  
entre nações e continentes, 
redesenhei mapas, 
promovi crescimentos  
e possibilitei conquistas, 
matando a sede de todos, 
além de alimentar a nossa fauna e flora, 
os principais combustíveis da vida terrena. 
 
Eu só queria respirar e, 
sufocado,  
não consegui abafar  
o tão aprisionado pranto 
que se debatia na minha inflamada garganta, 
desviando, de modo brutal,  
do meu itinerário costumeiro 
e assim as minhas lágrimas se agigantaram, 
invadiram e desabrigaram  
populações ribeirinhas e marginais,  
matando e desalojando muitos, 
sem piedade e critérios, 
mesmo contra a vontade! 
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Dois poemas escritos em gêneros distintos dão voz ao lamento da natureza criminosamente maltratada. 
Quisera que os poemas quando usassem a prosopopeia, fosse para enaltecer os seres inanimados ou personificações poéticas carr

cor cheiro e sentidos aos seus escritos, às vezes sente necessidade de o fazer em
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Regina Menezes Loureiro 

www.reginaloureiro.com.br 
Diagramação e Arte: 
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RIO DOCE CHORA!
     Edy Soares
 
Há muito… muito tempo, vivo, eu serpenteio
estas encostas… ora claro, ora barrento
Já fui a fonte rica e farta de alimento 
por intempérie às vezes fraco, às vezes cheio…
 
Eu, que lavei tanta riqueza, em detrimento
ganhei barragens que impediram meu passeio
e escorro triste, quase morto, turvo e feio,
em meu caminho vejo a sede e o sofri
 
Interferiram gananciosos no meu leito;
tenho em meu curso um mar de lama e de rejeito…
Se algumas vidas eu 
 
Eu, que por séculos recebo os afluentes 
Sem que nenhum trouxesse danos permanentes…
Nas mãos humanas percebi que so
 

Eu não queria! 
 
Juro que eu não queria, 
pois acredito no amor  
e creio que, 
em vez de ser levado  
ao massacre e destruição, 
deveriam lembrar  
que eu nasci para alimentar o planeta 
e preservar nossas espécies... 
 
Eu até tentei, 
mas o mercúrio das mineradoras, 
os dejetos, os plásticos e os sofás não 
permitiram, 
manchando minhas águas  
e ensanguentando o que ainda resta  
da minha tão combalida alma... 
 
Eu queria, ainda, 
continuar a me vestir de azul, 
nas incursões a desaguar 
no reino das águas marinhas 
e celebrar a milagrosa simbiose 
com as nuvens que 
matam minha sede 
sem nada cobrar... 
 
Adilson Costa 
30/01/2022 
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Quisera que os poemas quando usassem a prosopopeia, fosse para enaltecer os seres inanimados ou personificações poéticas carregadas de 
o fazer em defesa do que acredita 

RIO DOCE CHORA! 
Edy Soares 

Há muito… muito tempo, vivo, eu serpenteio 
estas encostas… ora claro, ora barrento 
Já fui a fonte rica e farta de alimento  
por intempérie às vezes fraco, às vezes cheio… 

Eu, que lavei tanta riqueza, em detrimento 
ganhei barragens que impediram meu passeio 
e escorro triste, quase morto, turvo e feio, 
em meu caminho vejo a sede e o sofrimento. 

Interferiram gananciosos no meu leito; 
tenho em meu curso um mar de lama e de rejeito… 
Se algumas vidas eu tirei, não foi por mal. 

Eu, que por séculos recebo os afluentes  
Sem que nenhum trouxesse danos permanentes… 
Nas mãos humanas percebi que sou mortal! 

Adilson Costa 

 


