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Apresentação
Em dezembro de 2016, um Fanzine chamado ALFARRÁBIOS
chega às ruas de Niterói, Rio de Janeiro, com a capa O MANIFESTO, convidando autores e leitores a uma provocação.
Provocar o pensamento. Provocar a arte. Provocar a poesia. Provocar todas as formas de expressão cultural. Um espaço para dinamizar e também criar uma identidade alternativa para divulgação, com baixo custo e acessível a todos.
E foi assim, que o escritor e poeta Paulo de Carvalho, mostrou ser
possível concretizar uma ideia, dar um passo e ir mais além. Fechou
parcerias, pontos de vendas, espaços para divulgação e lançamentos, como o CENTRO CULTURAL CARLOS MAGNO, referência
artística e literária em Niterói, entre outros. Convidou poetas, escritores, filósofos, artistas e formadores de opinião para expressarem
a arte das palavras, criando uma rede de divulgação e contatos.
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Após a sétima edição do ALFARRÁBIOS em abril de 2018, trocando ideias com a IN-FINITA, parceira cultural desde a terceira edição, convida-nos para atravessar o oceano e concretizar
um desejo de ambas as partes: criar um elo de divulgação entre Brasil e Portugal.Com a sua generosidade característica, e
também dinamizador da poesia lusófona, viabilizou todo o processo logístico para realizar o primeiro número e chegamos
à primeira edição do ALFARRÁBIOS ALÉM-MAR com 10 autores portugueses convidados, que estarão circulando por Niterói e Rio de Janeiro, e também em nossas redes sociais.
Faço um agradecimento especial aos autores Ana Coelho, Alexandre Carvalho, Carlos Arinto, Celso Cordeiro, Isabel Bastos Nunes,
Miguel Curado, Maria Antonieta Oliveira, Manuel Machado, Manuel
A. Rodrigues e Vítor Costeira que de imediato aceitaram dar voz
e alma a esse Fanzine, que esperamos ser o primeiro de muitos.
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Em nome da IN-FINITA (Adriana Mayrinck e Emanuel Lomelino),
e dos autores participantes, os nossos agradecimentos a Paulo
de Carvalho, pelo talento, insistência e persistência em fomentar, agregar e divulgar a cultura, sempre em contributo a tornar
acessível todas as vias para que de fato, todos possam usufruir.
Abaixo, transcrevo o texto de apresenta ção do ALFARRÁBIOS
número 1 – O MANIFESTO.
Sejam todos bem-vindos!
Adriana Mayrinck
In-Finita

ALFARRÁBIOS DO SUBTERRÂNEO À LUZ DO URBANO
A publicação do ALFARRÁBIOS remonta o período de subversão da produção cultural dominante nas décadas de 60 e 70.
Considerando que a publicação de trabalhos artísticos, ainda,
permanece nas mãos das grandes editoras e que, somente, os
célebres artistas atendem aos interesses das mesmas, esta publicação coletiva marca a necessidade e a atualidade dos fanzines do período de expressão do movimento de contracultura.

É uma publicação livre e artesanal, elaborada por pessoas
apaixonadas por algum tema que desejam compartilhar com outras
pessoas, também, admiradoras das mais diversas expressões
artísticas e culturais. Despojado de qualquer pretensão do
ponto de vista comercial e intelectual, o fanzine se tornou um
meio de comunicação alternativo de produção cultural e de difusão dos ideais do movimento underground da década de 60.
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Originado da expressão fanatic magazine, fanzine é classificado
como “revista de fã”. É uma forma de edição promovida por fãs
de alguma temática como, por exemplo, histórias em quadrinhos,
obras de ficção científica, filmes, poemas, contos, música etc.
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Nascido nos Estados Unidos na década de 60, o movimento
denominado “contracultura” foi marcado pelo o ideário libertário
da juventude dessa época. O descontentamento político e social; as manifestações contra a organização social capitalista,
os valores burgueses, o racionalismo e o cientificismo; o impulso dado para as transformações comportamentais e o rompimento com a cultura hegemônica e conservadora são algumas
Alfarrábios Manifesto 5 das características desse movimento que se propagou para diversos países, dentre eles o Brasil.
Reacendendo a resistência de outrora, ALFARRÁBIOS é inaugurado com o manifesto construído por Edson Amaro, afirmando a que veio esse fanzine - que não se pretende único. Seu
curioso nome não requer maiores comentários aqui, pois o
mesmo foi, magistralmente, traduzido por Carlos Brunno Silva Barbosa. Destaco, apenas, a irreverência do nome que
exprime, por um lado, a proposta deste fanzine e, por outro, a de seu idealizador: Paulo de Carvalho que costuma se
apresentar, simplesmente, como “utópico, maluco e poeta”.
Por fim, não poderia isentar de irreverência e ousadia aqueles
que, não somente, aderiram à proposta do lançamento do ALFARRÁBIOS, mas que, também, fazem dele um instrumento de disseminação cultural fora dos padrões de produção
capitalista que visa o mercado e o lucro em detrimento do amplo acesso aos trabalhos artísticos e da igualdade de oportunidade de divulgação para os artistas que não são renomados.
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Andreia de Carvalho

Nasceu em Lisboa a 12 de Agosto de 1952, vive em
Vila Franca de Xira.
Começou a escrever na década de 70, naquela que
foi considerada uma escola de radio para muitos
profissionais ainda hoje no ativo espalhados por
diversas estações de Rádio e Televisão, a Rádio
Universidade.
Depois de várias apresentações públicas de poesia de
vários autores e da sua autoria, tem coparticipação em
Antologias e livros publicados:
Livros:
“Cavalete com Poesia” – 2013 – UniVersus
“Aguarela de Poesia” – 2014 – Chiado Editora
Antologias/Coletâneas:
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Alexandre Carvalho
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Alexandre Carvalho
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Audaz Fantasia – Editora: UniVersus – Maio 2013
Manifesto Anticrise – Editora: Edições Vieira da Silva – Setembro 2013
Nós, Poetas, Editamos Parte III – Editora: Nós, Poetas, Editamos –
Setembro 2013
O Mundo da Lua – Editora: Lua de Marfim – Fevereiro 2014
Palavras de Natal – Editora: Sinapis Editores/Palavra Cantada – Março
2014
Tributo a José Carlos Ary dos Santos – Temas Originais – Abril 2014
Cartas – Editora: Lua de Marfim – Maio 2014
Essência do Amor – Editora: Edições Vieira da Silva – Junho 2014
Entre o Fado e o Samba – Editora: Paula Oz – Setembro 2014
Universo das Palavras - Editora: Sinapis Editores/Palavra Cantada –
Dezembro 2014
Premonições – Editora: Lua de Marfim – Fevereiro 2015
Palavras Que Contam - Editora: Sinapis Editores/Palavra Cantada –
Dezembro 2015
Em Todos os Ritmos da Poesia – Editora: Scortecci Editora – Setembro 2016
O Reino Das Palavras - Editora: Sinapis Editores/Palavra Cantada –
Dezembro 2016
Solstícios e Equinócios - Edições Vieira da Silva – Dezembro 2016
Graphein - Edições Vieira da Silva – Janeiro 2017
Livro Aberto – Editora: Autor Publica – Maio 2017
Três Quartos de Um Amor – Chiado Editora – Fevereiro 2018
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Próximo livro a lançar, eventualmente, em 2018 – “Estirador com Escritus”

NOTAS SOLTAS
Serei um alforge cheio de nada
refém da tua amizade sem maestro
compondo partitura para a balada
rompendo as cadeias do sequestro.
Acertando o caminho como musica
orientado pelo compasso sem batuta
lendo universais notas para Nausica

Alexandre Carvalho
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e borrar claves na pauta como minuta.
Olhámos da janela a prata da lua
mostrando as Tágide de rota encalhada
sereias resplandecendo prata da pele nua
fazendo marinheiros cair na cilada.
Gemem os sons das trompetas
estremecem os jarros brancos
sibilando notas para arias de operetas
quebrando juncos que ficam mancos.
A lua ilumina e abraça os amantes
plantados no jardim das quimeras
no cinzento da noite brilhantes

Alexandre Carvalho – Março 13, 2014
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plantam pés de núpcias nas crateras.

Alexandre Carvalho
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A CORRIDA DO TEMPO
Estremeci sem tempo, afinal o meu tempo não me pertence.
Foi sem tempo que apareceste, o dia da tua partida foi sem
tempo e será sem tempo que regressarás para trocarmos um
abraço sem tempo.
Saudades, sem calendário, para serem amortizadas num dia
sem tempo.
Quero que as horas sejam voláteis para encontrar-me no meio
do teu beijo vou parar o relógio do desejo, porque amar não tem
hora marcada.
Sem tempo, no estio ensombrado de cinza, rompe o Sol a tempo
de aquecer a brisa que faz anunciar por mais algum tempo a
canícula deste tempo
O poeta disse: “as horas também envelhecem”
...pois envelhecem caro poeta, porque os relógios mecânicos
param o tempo pelo desgaste do tic-tac, a areia erra o contar
do tempo porque o virar da ampulheta a envelheceu, o quartzo
quando não estimulado, pelo envelhecimento da bateria,
faz parar os cristais e assim, no envelhecimento das horas,
perdemos o tempo.
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Perdemos o tempo para nascer, resta-nos o tempo certo para
morrer.
Alexandre Carvalho – Julho 17, 2015

SONS MUDOS
Põe-te mulher!
Escuta o fervilhar do sangue
que te corre nas veias.
Sente-te mulher!
escuta o marulhar do rio
na corrente descendente
que pelo estuário
vai ao teu encontro
para te abraçar.

Alexandre Carvalho
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Ouve-te mulher!
No silêncio do orgasmo
que queres esconder
que te faz gritar
sem quereres ouvir
a mulher que há dentro de ti.

Alexandre Carvalho – Maio 24, 2016
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Não emudeças mulher!
Ignora os soluços
que teimam em saltar-te do peito
ganha a força de escutares os sons vivosgraves, agudos,
ditongos
que a vida te dá no grito da revolta
que num alvorecer darás a ouvir
aos que te amam
e que fará calar de vez
o som do silêncio

Alexandre Carvalho
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Aforismo
A vida torna-se mais bonita quando sabemos também felizes a
quem amamos.
A confiança dá-nos felicidade!
A minha chama és tu e entrego os meus recônditos
pensamentos em busca dos teus e quando encontrar o caminho
deitarei fora a chave.
Adormeço nos braços de pensamentos de que gostaria comuns
e convido-te a entrares no meu sonho todas as noites e procuro
tapar assim o frio vazio como se fosse um cobertor de beijos e
abraços.
Não me sinto perdido, a estrela do Norte dá-me o brilho do teu
sorriso, o cintilar da tua iris.
Não leio, nem escrevo todos os dias como me inspiras mas
não dispenso nem livro, nem bloco dos pensamentos como se
fizessem parte da minha pele.
Um amor amigo e cúmplice fortalece um relacionamento com
confiança seja no amor, seja na amizade.
Não te olho, não te vejo mas não te dispenso
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Alexandre Carvalho – Janeiro 25, 2018

Ana Coelho
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Tem participações em várias Antologias como autora e em algumas
como coordenadora.
Membro da Academia Virtual de Poetas de Língua Portuguesa – secção de Portugal, com assento na cadeira Natália Correia
Fundadora do grupo AlenCriativos com outra amiga escritora Alenquerense.
Apresenta na Rádio Voz de Alenquer um programa de sua autoria, todas as segundas-feiras das 22 às 24 horas “Livro Aberto” .

página – 11

Nasceu a 20-11-1969, é casada e tem 2 filhos. É natural de Angola,
vive em Alenquer desde os 5 anos, terra que sente como sua terra natal.
Livros editados:
2010_ Nuances de um Silêncio a Dois (poesia) em parceria com José
António Antunes ( marido), com a chancela da Edita-me.
2011_ O Tacto das Palavras (poesia) com a chancela da Edita-me.
2014_ Metamorfose ao Luar & Esboços da Consciência, 2 Romances
num livro com a chancela da UniVersus.
2015- Sem-abrigo, Escolha ou Destino? Romance com a chancela da
Edita-me
2017- As folhas Após o Vendaval_ Coleção Status Quo Poesia com a
chancela das Edições Vieira da Silva

Ana Coelho
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Viajantes sem tempo
Somos peregrinos do tempo
com as raízes
que se destacam no âmago do peito.
Caminhantes
dos vales ciprestes
e dos rios
que banham as margens
no desfiladeiro das emoções.
Viajantes sem tempo
dominados pela esfera
que os poros da alma dilaceram…
De nada vale
correr
para chegar ao derradeiro lugar,
este está tão perto
como perto está o levitar!
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A semente do ontem
brotará no amanhã
mesmo que nos pareça longo
o rasgar da terra
ao encontro da luz!
Nem todas vigarão
apenas as da colheita
sem mão
somente com o coração
do peregrino sem tempo
viajante
com a alma no leme…
Ana Coelho do Livro Esboços da Consciência

O espírito das horas
Vagueio nos sopros do vento,
por espaços vagos e distantes
em albergues,
muito perto do silêncio
em que aprendi
o sabor das horas…

Ana Coelho
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Tudo é passageiro
nesta peregrinação
desenhada no mapa das sensações ,
tremula a caneta
sobrevoa espaços
em lampejos de saudade
talvez até de solenidade
no meio da multidão…
As flores
que me ensinaram a voar,
procuram-me
em êxtase de aromas
nas lareiras de Fénix…

Do livro “ O tacto das Palavras” de Ana Coelho
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A ponta do cigarro
acende-se…
E o sono galga o claro da noite
em espasmos deixados em poesia…

Ana Coelho
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A linha do destino é um frágil tronco
Quero-te na sabedoria dos sentidos
no toque da pele com sabor a vida,
no mistério da duplicação das entregas
rejuvenesço, como uma flor nas searas de março…
Os dias rasgam-se em luz
o vento passa nos fios do cabelo,
um afago onde cresce o universal amor…
Beijos e abraços nus, com alma dentro
perfumes simples, na completa
sabedoria da entrega, uma dádiva constante…
A linha do destino é um frágil tronco
as folhas que ficam após os vendavais
são as que devem ser alimentadas,
o ventre dá os frutos que se propagam
somos paixão numa união
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na imensa dimensão da palavra mais humana!

Ana Coelho do livro “ As folhas após o vendaval” coleção Status Quo

Amigo… sem palavra
Procuro a palavra amigo
nas folhas brancas
do pensamento completo
busco letra a letra
a soletrar com o som do coração
na alma que busca a luz no meio da escuridão
nos prados onde uivam os lobos famintos…

Ana Coelho
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Procuro a palavra amigo
não nessas frases tão elaboradas
que a humanidade fala de cor sem alma…
A palavra genuína sincera
num abraço de silêncios
onde existem pontes nos pontos
de cada frase num poema inacabado…

Ana Coelho do livro “ As folhas após o vendaval”
coleção Status Quo
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A palavra amigo
encontra-se e desencontra-se
com a imensa
facilidade de um momento
(apenas num momento)
em que os olhos sangram
os abandonos secam as fontes da fidelidade…
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Maria Antonieta Oliveira
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Nasceu a 17 de Junho de 1948
- Colaborou em mais de cinco dezenas de antologias e colectâneas.
- Foi autora da marcha popular do Vale Grande (Pontinha-Lisboa) nos
anos de 1995 e 1996
- Em 2011 publicou o 1º livro de poesia intitulado “ Galeria de Afectos
“ sob a chancela da Temas Originais
- Ganhou o 2º prémio no 1º concurso de poesia da Associação Cultural
DRACA – Palmela (2011), com o poema “Calceteiro”.
- Em 2012 publicou o 2º livro de poesia intitulado “Encontro-me nas
Palavras” sob a chancela da Temas Originais
- Em 2014 publicou o 1º romance intitulado “Para Além do Tempo” sob
a chancela da Chiado Editora
- Em 2017 publicou o 3º livro de poesia intitulado “Sentires Poéticos”
sob a chancela da Edições Vieira da Silva
Prefaciou vários livros de outros autores.
Apresentou o livro Impulsações do poeta Emanuel Lomelino.
É membro da AVPLP – Academia Virtual de Poetas da Língua
Portuguesa, com assento na cadeira do poeta popular António Aleixo.

ARRASTO-ME NA LAMA
Meus pés descalços, cansados,
Caminham lentamente, pesados...
Meu corpo quase inerte e morto,
Ornamenta um esqueleto já torto...
Invólucro bonito, enlaçado,
Interior vazio, destroçado...
O coração já não bate a preceito
E meu respirar tem outro jeito...
Braços descaídos, sem firmeza,
olhar perdido na incerteza...
Meus pés descalços na lama...
Fugindo ao calor desta chama...

Maria Antonieta Oliveira
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Maria Antonieta Oliveira
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In – Galeria de Afectos – 2011

Maria Antonieta Oliveira
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DIVAGANDO
Divagando
Os meus versos surgiam.
Um a um…
Versos de dias tristes,
Momentos de nostalgia,
Horas desespero,
Incertezas que se oprimiam,
Solidão esmagadora que me atingia.
Dias longos e escuros,
Pensamentos asfixiantes,
Tudo me parecia perdido.
Tudo à minha volta
Era triste e sombrio…
E assim,
A poesia, aos poucos
De um nada surgia.
Divagando
Perdida entre os meus versos,
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A minha solidão fugia…
As horas e os dias passavam
Deixando para trás,
A solidão e o sofrimento,

Divagando…
Os meus versos surgiram
Um a um…
Sem tristeza… com alegria!
Maria Antonieta Oliveira
In – Galeria de Afectos - 2011
(Escrito em Março de 1969)
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A tristeza e a nostalgia.

Maria Antonieta Oliveira

AFARRÁBIOS I ~ d’ALÉM MAR

Maria Antonieta Oliveira
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ESCALADA VENCIDA
Escalei o Everest
lentamente,
cuidadosamente,
a cada pedra saliente
me agarrei,
lutei...
O vento agreste
sacudia-me,
esmorecia...
Mas o desejo da escalada,
de chegar ao topo,
superava tudo...
Continuei...
Contra todos os obstáculos,
lutei...
O tempo passou...
Cheguei.
Venci!
Maria Antonieta Oliveira
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In – Galeria de Afectos – 2011

NADA DE NADA
És
saco vazio,
poço sem fundo,
ribeira sem água...
És
deserto sem areia,
salina sem sal,
fogo sem fumo...
És
sol sem brilho,
lua sem luar,
jardim sem flor...
És
Nada de nada!

Maria Antonieta Oliveira
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Maria Antonieta Oliveira
In – Galeria de Afectos - 2011
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Carlos Arinto
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A minha biografia
Não acrescenta nada ao rumo
Do universo. Este, corre indiferente
A tudo o que sou, ignorando-me.
A minha biografia
São apenas palavras que escrevo
E possam sobreviver sem mim
Em ventos e fragmentos,
Nas areias do tempo
E na lembrança de alguns.
A minha biografia
Será o que disserem de mim.
Lisboa. Portugal. 1951. Contos, histórias, poesias.
Coletivos. Antologias. Desde 1972

Bizarro
Sendo já tempo de primavera
O frio persiste em manter-se como um luar
Que depois da noite acabar, não interrompe
A sua permanência no nosso corpo.

Carlos Arinto
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Acordo bizarro, arrependido, com vontade
De ser outro.
Levanto-me com a surpresa do conhecido
E a angustia do que sou.
Recordo pessoas antigas, sempre outras
Algumas que nem conheço
Procuro desistir, adiar, deixar tudo para
Mais tarde.
Esqueço que continuo cá e me desgosto
Luto brevemente contra a saudade, o medo
A ausência, a solidão e o objectivo próximo
De não ter nada para fazer.
Olho ao redor - agora há um pouco de luz Tudo me parece mentira. Acredito que sonhei
Deixo-me iludir.
Sou eu, outra vez!
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E encontro-me aqui.

Carlos Arinto
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O livro do tempo
Tropeço, esfolando uma canela,
(ando em calções, sei que pareço
Um espalhafato) Tropeço em livros
Espalhados pelos tetos do mundo
Quando deviam estar guardados
Dentro de muitos leitores.
Que culpa tenho eu?
Foi sorte não ter partido a cabeça
Ando sempre de pernas para o ar.
São livros antigos, estragados pela chuva
Roídos pelos vermes que não sabendo ler
Se perfumam com eles, devorando-os.
Por feliz acaso, não caio e não morro
Asfixiado pelos cereais que estão no celeiro,
Que o que alimenta, também mata.
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Soterrado num monte de livros que desabam.
Feliz acaso - digo a sorrir - sabendo que o mal
Não é coisa contagiosa para quem ama o sol
A poesia e o momento em cada língua que faz

De todas as linguagens a vida e o alimento.
Há livros nativos, antigos. Outros novos a chegar
Livros que ainda não foram inventados, escritos
Lidos, decorados. Livros brancos e azuis com
Todos os pensamentos e aqueles que se hão-de
Ajuntar.

Carlos Arinto
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O importante é que existam livros
E que possamos neles navegar ou voar.
(Com a perna a sangrar, fecho os olhos
E num mergulho regresso á infância e ao tempo
Em que tudo era novo e colorido.
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Ser feliz é ter memórias para contar!)

Carlos Arinto
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Domingo
Celebremos o dia.
Nada de euforia, apenas um olhar.
Celebremos o dia
Como o são todos os dias.
Uma vontade, um respirar.
O dia é uma preguiça
Um rochedo
Que temos de escalar
O dia tem sentido
Se o pudermos amar.
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Celebremos a diferença
E a ilusão de plantar
Um arbusto, uma árvore
No jardim dos pensamentos
No oceano calmo dos
Momentos
Sejamos iguais,
Diferentes
Ou os mesmos
Na parecença
Dos dias.
Celebremos sem indiferença

Título de propriedade
Quero uma ideia
Que seja mais do que um pensamento
Quero uma ideia que seja
Esforço, consequência, já antes desejo
Quero uma ideia que seja capaz
De se alimentar sozinha e viver comigo
Em qualquer esquina do céu ou da rua
Onde possa morar eternamente.

Carlos Arinto
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Pode não ter sentido e ser apenas uma ideia
Mas é minha!
(Que importância tem? dirás! Nenhuma! Respondo)
É que o sentido que a vida tem é equivalente
A um delírio, a uma mentira, a um embuste matreiro
- como são todas as promessas e boas intenções Por isso tanto me faz. Quero uma ideia que não morra
Que me abrace e me dê paz, sempre, onde estiver
Num atrevimento de viajante por terras longínquas
Em ávidos enfeites e bêbadas palavras.
Uma ideia! Um Amor!
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Uma ideia com sentido
Razão, paixão, beleza
Uma ideia de algodão
Onde caiba o meu coração
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Celso Cordeiro
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Nascido em 16 de Abril de 1956 na freguesia e
concelho de Matosinhos, no distrito do Porto,
e a viver há mais de 30 anos em Lisboa.
A apetência pela expressão poética desponta pelos
13 anos ainda no ensino secundário. Determinante
neste despontar, de uma forma mais incisiva, a
leitura de autores como Florbela Espanca e António
Nobre para além de outros. No final da adolescência
e há medida que dava à expressão poética maior
carga emocional esta apetência passa a ser segredo
partilhado apenas com escassos amigos mais
íntimos.
É na intimidade que os ensaios poéticos continuam
no percurso de vida do autor que encontrando
na Poesia a sua zona de conforto, onde de forma
inevitável reflecte vivências e sentimentos, as suas
próprias reflexões e emoções que só muito tarde viria
a partilhar.
Só aos 55 anos abriu a gaveta da poesia e deu a
conhecer alguns dos trabalhos e por grande influência
de amigos viria a participar na primeira antologia
poética, seguindo-se quase de imediato a publicação
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Obras do autor:
- “SENTIRES… POR TRÁS DE UM SORRISO”, editado em 2011, pela
Chiado Editora
- “(CON)FUSÃO DE LETRAS”, editado em 2013, pela Chiado Editora
- “ENSAIOS E SENTIRES POÉTICOS”, editado em 2016, pela Chiado
Editora
Obras colectivas / Antologias:
- Antologia “Entre o Sono e o Sonho”, Vol.III, da Chiado Editora
- Colectânia “InVersos”, das Edições Ecopy
- Antologia “Entre o Sono e o Sonho”, Vol.IV, da Chiado Editora
- Antologia “Poética IV”, da Editorial Minerva
- Antologia “Entre o Sono e o Sonho”, Vol.V, da Chiado Editora
- Antologia “Enigmas I”, da Sinapis Editores
- Antologia “Entre o Sono e o Sonho”, Vol.VI, da Chiado Editora
- Antologia “Tempo Mágico”, da Sinapis Editores
- Colectânea do Grupo “Sorrisos Nossos”
- Antologia “Toca a Escrever”, de In-Finita

Carlos Cordeiro

do primeiro livro onde reúne trabalhos produzidos desde os 20 anos.
Como cidadão e como autor reserva-se o direito de não adoptar o mais
recente Acordo Ortográfico.
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Página Web onde publica:
www.facebook.com/CelsoCordeiro.Poesia

Carlos Cordeiro
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DESCODIFICAR OS POETAS
Tanta a infundada ficção
que se gera torpe na mente
e turva o pensamento dessa gente…
que ao ler quer decifrar os poetas!
Como se decifrassem nas palavras
os gritos mascarados de luxúria,
de paixão ou de mera reflexão,
ou busca constante de serenidade.
Há poetas que gritam de forma voraz
gritos de angústia interior profunda,
e nas entranhas do sentir se revolvem,
em versos criados se rasgam por dentro.
Tantas vezes os gritos são mudos
e as palavras que ficam por escrever,
de tão lancinantes os gritos agudos,
são vómito que teimam em conter...
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Como pode alguém ousar descodificar os poetas?
(Os poetas são seres em ebulição!)

MULHER
Mulher mãe,
ponto de partida da vida e
toda a vida porto de abrigo.
Mulher companheira,
nosso esteio de caminhada
em cada jornada da vida.

Carlos Cordeiro
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Mulher amada e amante,
Mulher amiga, Mulher irmã,
Mulher conforto de um dia
nem que lhe chamem vadia…
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Tantos os adjectivos de Mulher
e usados como quem quer…
ouro puro com que bordamos
a filigrana dos nossos dias.

Carlos Cordeiro
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POR FALAR DE PAZ…
Todo o mundo fala de Paz
se uma bomba deixada algures explode,
se um bombista suicida se entrega ao sacrifício,
se gente sem culpa cai às mãos de assassinos
e armas disparam sem parar em inocentes…
Toda a gente clama por Paz
porque uma desgraça acontece,
quando o mundo anda a ferro e fogo,
porque deu título de notícia de jornais
ou fez disparar audiências dos telejornais…
Pouca gente fala de Paz
quando a Paz não é notícia ocasional
ou assunto que perturbe o dia-a-dia,
como se fosse tema que se esvazie
ou espere por melhor oportunidade…
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Esquecemo-nos que a Paz se constrói
dentro de nós, em gesto e a cada dia,
na forma como facilmente julgamos
e até como olhamos qualquer cidadão
seja desconhecido, vizinho ou até um irmão!
Muita gente fala de Paz, mas muito pouca algo faz…

PORQUÊ OS POETAS?
No cabeçalho da notícia de jornal
os grãos de arroz dados sem prato
a mitigar a fome como mecenato
do cinismo da economia mundial,
dá-se esmola do que foi roubado
para ainda vir a ser agraciado.
Alimentam guerras e mortandade
pela mais cega sede de poder,
há atentados suicidas a acontecer
em nome de qualquer divindade,
há assassinos a soldo de ideais
e até filhos que matam os pais.

Carlos Cordeiro
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Os homens matam e morrem…
Porque permanecem os Poetas
num mundo tão mal frequentado?

Isabel Bastos Nunes
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Natural em Lisboa, em 1948 e sou a 4ª de cinco irmãos.
Mãe de dois filhos e Avó. Estudei em Tomar, Coimbra e
Lisboa e Angola (Luanda e Stº. António do Zaire).
Grande parte do meu percurso profissional, esteve ligado à Imprensa escrita.
Tenho publicado um livro de Poesia com o título “ Poemas por acabar”- Editado por Pastelaria Studios
Premiada com o 3º lugar no 2º Festival de Poesia de
Lisboa de 2017 com o Poema “ E a fome dos homens
transforma-se em perdição”- Colectânea “ A vida em
Poesia” das Edições Helvetia.
Também premiada com a publicação de um livro (3 Poetas) pela minha presença com dois Poemas na Colectânea “ Fusão de Sentires” da Pastelaria Studios.
Neste livro de poesia, sou coautora com mais dois Poetas.

(Participações em Colectâneas):
Mar de Palavras – Orquidea Edições
Sentimentos à solta II – Edição de autores
Nas Entrelinhas da Poesia (Eternamente) – Edições o Declamador
Nas entrelinhas da Poesia (Delírios) – Edições o Declamador
Deixem-me ser Poesia – Pastelaria Studios
Fusão de Sentires – Pastelaria Studios
Um livro num dia (contos) – Chiado Editora
Livro Aberto – Organização Ana Coelho e Paulo Maia Domingues
Na minha Cómoda – Papel d’Arroz Editora
Perdidamente II – Pastelaria Studios

Isabel Bastos Nunes
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Poesia a Cores – Pastelaria Studios
5 Sentidos – Edições o Declamador
Danados para Escrever – Edições o Declamador.
Palavras de Cristal – da Editora Modocromia
5 Sentidos - das edições o Declamador
1º Concurso Literário - Edições Vieira da Silva
Vozes Impressas – edições Vieira da silva
4 Estações – Edições o Declamador
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Antologia “ Toca a escrever” – In-Finita

Isabel Bastos Nunes
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Inimiga noite
Inimiga noite
Envolvendo as sombras
Envoltas na memória
De quem nem lágrimas merece.
Chorando, cansei-me de mim
Da minha dor, da tua, do meu pensamento,
De tudo o que não tive,
Ou que tive, com descontento,
Não sabendo sequer, como me perdi.
Arrefece-me o peito, a desventura
Extingue-se em mim o desejo
Sobre um chão de mágoas eu me deito,
Com as trevas eu me cubro
De lágrimas se faz o meu leito.
Deixai-me escrever estes meus versos
E deixai-me só com meu desalento.
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O meu poema final escreverei,
Com desamor e desapego profundo,
E entregando-me á dor que me consome
Procuro no silêncio da noite eterna,

Despir a minha alma de vis tormentos.
E, se a tal me obrigo
De nada valem vossos lamentos,
Da minha alma sei eu, deixai-a só comigo.
E, na longa noite, triste e fatigada,
Já o meu olhar sem brilho é tão distante,
Que ninguém, sem ser eu consegue ver
A vida, que outras vidas eu quis viver.

Isabel Bastos Nunes
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Meu fado
Meu luto
Meu cansaço,
Minha dor
Minha agonia,
Visto-me de negro
Porque negra é a minha vida
E que se transmite

E, no silêncio da rima
A canção se ergue das cinzas…

página – 37

Na voz com que canto o fado!

Isabel Bastos Nunes

AFARRÁBIOS I ~ d’ALÉM MAR

E soluçando
Eu canto
Cada vez em tom mais magoado
Pedindo à guitarra que me acompanha
Um som mais dolente e perdido
Porque perdida está a minha alma,
E a viola se calou, respeitando este fado!
E, no silêncio da rima
A canção se ergue das cinzas…
Já de joelhos eu peço
Que me arrastem pelas vielas,
E que num tom bem trinado
Cantem os meus versos em silêncio
Nascendo assim um novo Fado!
E, no silêncio da rima
A canção se ergue das cinzas…
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o adiamento de mim
É sempre noite
No adiamento de mim,
É verso incessante, prosa desmistificante

De tudo quanto é essencial,
No existir insignificante, onde me vejo ser do nada.
Invento a flor, a brisa e o luar,
Dou ao mar tempestades e ondas gigantes,
Escondo o sol, canto a chuva, trovejo
Só não invento a vida, porque essa, não nasce das palavras.
Sonho com dragões, que me vencem em batalhas,
E pela mágica, não morro, sou imortal,
E o tempo se torna testemunha

Isabel Bastos Nunes
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Do tudo que guardo na lembrança,
Não sabendo nunca se é sonho, ilusão, ou vida real.
Não me quero mais adiar,
Porque só eu sei, quanta tristeza no meu peito mora
Por não saber da vida decifrar, se tudo já é morto em mim,
Ou se ainda são as histórias de criança, que tanto me faziam sonhar.
E nas noites, em que não durmo e não sonho
Vejo os gestos dos espectros abandonados,
Que fazendo parte de mim, são odiados,
O que eu quero esquecer de mim,
Não desejando que façam parte, nem do presente nem do passado.
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Porque me lembram

Isabel Bastos Nunes
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E por isso não me quero adiar mais
Nem me quero esconder atrás dessa cortina de mistério que me
envolve,
Renego esses sonhos metafísicos e sem norte
Renuncio aos desejos de conhecer o Universo profundo
Dou por finda a aventura da procura do meu ser,
E de querer, adiar a realidade do que é viver neste mundo.

Quando a vida se apoia numa bengala
Aturdidamente me vem ao pensamento,
De como o tempo passa,
Sem nós darmos por nada.
Passo incerto,
Ar cansado,
Me revejo na imagem,
Daquele velho que avança,
Bem trôpego naquela calçada.
Olhar sem luz, apagado,
Apoiado na bengala da vida,
Descendo os degraus um a um,
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Um sapato aberto, o outro fechado.
Saudades deve ter muitas,
Recordações, muitas mais,

Distraída, neste meu imaginar,
De viver quadras já passadas,
Deixo-me também embalar,
Em recordações há muito sepultadas.
Caio em mim...e de repente,
Me revi naquela imagem,
Fujo dos meus pensamentos,
Fecho o os olhos para não ver
A certeza que um dia
Poderei também eu descer,
Os degraus da minha vida
Apoiada numa bengala!
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Dores, agonias, sonhos e alegrias,
Do tempo que o tempo levou, sem parar.

Isabel Bastos Nunes
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Manuel Machado
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Nasceu no Porto a 15 de Abril de 1954 tendo ido
para Angola em 1955.
Bancário de profissão mas já reformado desde
2005.
Voluntário desde 1983 a 2010 no IPO de Lisboa e
Porto.
Desde 2010 é Auxiliar de Acção Médica, Cuidador
e presta Apoio Domiciliário essencialmente com
utentes portadores da Doença de Alzheimer –
Sócio e com formação pela Associação Alzheimer
Portugal.
Estudioso e praticante de Filosofias Budistas.
Terapeuta de Reiki Nivel 3 – Sócio da Associação
Portuguesa de Reiki
Pertence à AVPLP – Academia Virtual dos Poetas
de Lingua Portuguesa com assento na cadeira de
Miguel Torga.
Participou numa dezena de antologias desde 2016.
Publicou o primeiro livro de poesia O QUE A MINHA CANETA ESCREVEU em 2017 – Coleção
Status Quo das Edições Vieira da Silva.

FOME
Tenho Fome.
Ataca-me o desejo.
Espicaça-me a vontade.
Babo-me ao pensar.
Ah ninfas dos mares de Nereus

Manuel Machado
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Provocadoras de êxtases
Infindáveis e premeditados,
Nem Vós me valeis Senhoras.
Tenho Fome.
De gentes honestas, trabalhadoras,
Batalhadoras e vencedoras.
Dos verdadeiros Amigos,
Confiáveis, leais e cúmplices.
Tu aguadeiro oportuno
Matas-me a sede
Mas nada consegues
Apaziguando esta sofreguidão,
Saciando-me.
Tenho fome.
Sangue do meu sangue,
África que me viu crescer,
Acácias em flor,
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Do cheiro e sabor,

Manuel Machado
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Terra e savana molhadas.
Amar e ser amado,
Beijos e beijar,
Abraçar e abraços.
De tolerantes e benfeitores.
Mãos leves à caricia,
Corações amanteigados.
De entes que partiram.
Busco alimento diário,
Saciando estes desejos,
Vontades e pensamentos
Em caixotes nauseabundos,
Transbordando de humanos,
Desumanizados e escravizados.
Muito pouco ou nada, me alimenta.
Tenho fome.
Em O QUE A MINHA CANETA ESCREVEU
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Coleção Status Quo -Edições Vieira da Silva 2017

AMANTES – Manuel Machado
Anseio tão desejados momentos
Olhar teus olhos amêndoas lazúli
Teu corpo bronzeado tactear
Suavemente acariciar teu rosto
Beijar tua boca doce mel.

Manuel Machado
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Movimentos apaixonantes
Seduções desejosas, carnais,
Amores, paixões vividas
Cada segundo em horas contadas,
Desejadas infinitamente eternas,
Realidades sentidas mas esquecidas
Vulcão de felicidades em erupção.
Calai bocas imundas conspurcadas
Arrecadadoras de línguas víperinas,
Fétidas, gosmadas e camaleónicas
Ignorantes desadoradas de paixão
Portadoras de mensagens maléficas
Aventadas de mioleiras formatadas
Por sociedades apodrecidas decadentes
Tacteantes, abraçadores
Deste amado corpo que quero meu,
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Decepem minhas mãos e braços,

Manuel Machado
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Novos ressurgirão sedentos de paixão.
Ressurgem brisas com sons de maresia
Oitivas em búzios estrombos
Deparados em areais de estios quentes.
Oiço turturinar rolas zebradas
Arrulhados sedutores galanteadores,
Acordes dedilhados em ukuleles,
Relembrando amores livres passados,
Eternizados.
Em Colectânea PERDIDAMENTE-II
Pastelaria Studios Editora - 2017

O OUTRO DE MIM
O outro de mim
Visitou-me novamente.
Chega enérgico,
Obriga-me à busca
Do papel e da caneta em repouso.
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Espicaça-me e alerta-me
Para a inércia instalada.
Alego cansaço,

Desumanização em redor,
Ausência de amor.
Sussurra-me fraqueza.
Injecta-me adrenalina
No coração fraco e cansado.
Melhor que ninguém
Sabe como me reactivar.
Olhamos a janela em frente

Manuel Machado

AFARRÁBIOS I ~ d’ALÉM MAR

Revejo verdes vibrantes,
Movimentos constantes,
Antes lentos, até inertes.
Sol brilhante em verão ameno.
Abraçados regozijamos a vida.
Esqueço amarguras, pernas cansadas,
Coração doente, amor ausente.
O outro de mim,
Até ao último suspiro.
Em Antologia Comemorativa do III Encontro de Poetas da Lingua Portuguesa
EM TODOS OS RITMOS DA POESIA
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Editora Scortecci - 2016
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Manuel A. Rodrigues
Nascido a 06 de Agosto de 1965, na aldeia de Carviçais, situada no nordeste do planalto transmontano, concelho de Torre de Moncorvo, distrito
de Bragança, funcionário público a trabalhar e a viver na zona oeste, na
zona das Caldas da Rainha.
O gosto pelas palavras e expressão poética, vem-lhe desde criança
quando de forma natural esboçava para o ar, conjunto de palavras com
conteúdo rimado. Nunca deixou de escrever, mas nunca sentiu motivação para as suas palavras dar a conhecer. Por motivação de amigos,
começou a abrir o seu escrever, deixando aos poucos ao mundo dar a
conhecer o que lhe vai na alma.
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Já escreveu alguns livros como autor editor, nomeadamente:
1- Toma lá Quinhentas
2- Pensamentos á Meia-Noite
3- Voz do Coração
4- Entre o Sol e a Chuva
5- Circunstâncias da vida Real

Projectos em curso:
14-Capicuas Poesia da Pintura vs Pintura da Poesia
Participação colectiva nas seguintes Antologias:

1- De Mim Para Ti (Letras da Lagoa de Óbidos)
2- Oh! Minha Terra Onde Nasci (Letras da lagoa de Óbidos)
3- Mulher (Associação Portuguesa de Poetas_ Maria Graça Melo)
4-Pai e Mãe (Associação Portuguesa de Poetas_ Maria Graça Melo)
5- Livro Aberto (Rádio Voz de Alenquer)
6- IX Antologia (Horizontes da Poesia)
7- XXI Antologia (Associação Portuguesa de Poetas)
8- VIII Volume da Poesia Contemporânea-Entre o Sono e o Sonho (Antologia Editora Chiado)
9- Antologia de Outono ( EditoraPoesiafãclube)
10- Antologia de Natal (Associação Portuguesa de Poetas_ Maria Graça
Melo)
11- Livro Aberto II (Rádio Voz de Alenquer)
12- Antologia Toca a Escrever
13- Colectânea Colectiva PoemArt, O declamador( Grupo de Amigos e
Poetas)
14- Antologia Pai e Mãe II, (Associação Portuguesa de Poetas_ Maria
Graça Melo)
15- Concurso de poemas ilustrados “ Nau dos Sonhos” ( Associação
Portuguesa de Poetas)
16- Colectânea Colectiva PoemArt, Delírios II ( Grupo de Amigos e
Poetas)
17-Colectânea “Criança” (Associação Portuguesa de Poetas, Maria
Graça Melo)
18- Antologia Amantes da Poesia II- (Radio popular FM)
19- X-Antologia Horizontes da Poesia
20- XII- Antologia da APP ( Associação Portuguesa De Poetas)
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6- Nostálgica Juventude
7- Ondas o Mar
8- Espelhar do Meu Ser
9- Para Ti Mariana
10- Viagem ao Planalto
11- Lembrar as origens
12- Mar de Palavras (Editora OZ)
13- Rascunhos do Pensamento ( Editora Euedito)

Manuel A. Rodrigues
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Manuel A. Rodrigues
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Participação em:
- Menção Honrosa no Concurso Literário “Monumentos por Escrito” (
CLDS Bombarral Social)
- Programa, Novos Horizontes, Mais Oeste Rádio, 94.2 FM, - Rádio Popular FM, programa Amantes da Poesia,
- Participação em Versos á Solta, (Biblioteca de Alenquer)
- 1ªMaratona de Poesia, (Biblioteca de Alenquer)
- Rádio Voz de Alenquer_ Programa Livro Aberto de Ana Coelho
X
. Associado da Associação Portuguesa de Poetas
. Para além da escrita, motiva-se com a elaboração de artesanato pessoal ( madro_arte)

CORRES-ME NAS VEIAS…
Corres-me nas veias,
Juntas-te com o meu sangue,
Geres em mim ideias,
Fazes, que por ti me emprenhe,
Tomas conta do meu ser,
És dona do meu escrever,
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As palavras soltam-se de mim,
De uma inspiração sem fim,
No meio destes canais emaranhados,
Uns mais largos outros apertados,

Circulas até ao coração,
Sentes a minha emoção,
Não sei a tua cor,
Mas não és de uma cor somente,
Fazes-me escrever, pela dor e pelo amor,
Escrevo o que o coração sente,
Aconteces em mim, mas não sei como,
Sei, que apesar de habitares em mim, não sou o teu dono,
Quando de mim partes, não te deixo ao abandono,
És livre, como um passarinho no teu voar,
Ficas em mim guardada, esperando o teu voltar…

Manuel A. Rodrigues
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LEGADO DO POETA…
O poeta, nunca por nunca, morre…
O seu legado fica na escrita,
Na viagem do tempo, a sua alma grita,
Na gestação da poesia, da inspiração se socorre.
Fica pelas palavras agitado,
De coração eternamente apaixonado.
Para a escrita desperta.
Transmite as suas emoções,
Transmite os seus sentimentos,
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A sua mente aberta,

Manuel A. Rodrigues
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Os seus sorrisos e lamentos.
Passa a poesia para vindouras gerações,
De alma viva e sempre enamorada,
Vê o amor, mesmo quando a chama está apagada.
Fala sozinho…
Fala com as pedras no seu caminho,
Fala com as flores…
Pergunta-lhe a razão da beleza das suas cores,
Fala com a lua e o mar…
Mostra a vida no seu espelhar.
Embriaga o seu escrever no coração,
Fluem-lhe as palavras com emoção.
Faz magia, por si a poesia existe,
De furtar sorrisos á vida não resiste,
Na sua escrita…
Que o coração lhe dita,
Que por vezes lhe chama de maldita,
Umas vezes sorri… outras vezes chora…
Sente, e vive as emoções a toda a hora,
O poeta vive hoje, e pela poesia sempre viverá,
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O que hoje escreveu, amanha ao mundo a conhecer dará …

QUERIA SER PINTOR…
Pintei um quadro,
Mas não sou pintor,
Ficou em mim bem guardado
Coloquei nele, as tintas com todo o amor,
Queria ser pintor,
E poder repintar os acontecimentos,
Tiraria as pessoas da dor,
Não lhe dava a conhecer, sofrimentos,

Manuel A. Rodrigues
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Segurei numa tela,
Um poema nela desenhei,
Pintei as letras com aguarela,
A minha poesia embelezei,
Poeta, é um pintor,
Que embeleza as suas palavras,
Dá chama ao amor,
Ameniza as mágoas,
De pintor, quero ser aprendiz,
Quero saber bem desenhar,
Dar vida e cor, palavras, sempre quis,
Realçando o poema no seu declamar,
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A tela do meu pintar,
Pode até ser pequena,
Do seu tamanho, não me vou importar,
Interessa-me o pintar do meu poema ….

Manuel A. Rodrigues

AFARRÁBIOS I ~ d’ALÉM MAR

VIAJAR NO M A R
Quero viajar,
Por entre ondas e marés
Tendo a estrada como o mar,
Viajando de caravela e de galés,
O mar é meu destino,
As ondas, transportam-me no meu caminho,
Por bem que eu não queira,
E não o saiba admitir,
Fico aprisionado pelo canto de uma sereia,
Fruto da minha imaginação existir,
Também há um cabo das tormentas,
E sem faltar um Adamastor,
Cada viagem… não é uma aventura apenas,
É sentir a aragem do mar, e do sol o calor,
Viajo ficando a observar o luar,
Iluminando-me o destino onde quero chegar,
Viajo por mar,
Mas sem nunca a terra deixar de avistar,
Por bem que goste das ondas me deixar levar,
Gosto de em terra firme pisar,
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O mar, esse ser indomável, e misterioso,
Por ele é o meu sonhar,
Fora de tempo tempestuoso….

41 anos
Nascido em Setúbal
Jornalista desde 1999.
Casado e com um filho.
Vive em Lisboa.
Gere o blog http://homemplastico.blogspot.pt/
ABRIR OS OLHOS ATÉ AO BRANCO
é o seu primeiro trabalho poético editado
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... quase um poema português
era, não o poema que quis,
mas o poema recortado nas pontas para caber
no papel que quiseste para ele,
com as luas sujas e de luz refratária de que sempre falaste...
e o povo sujo de imundície perfumada observando-as
com os olhos habituais de sonhos que nascem mortos...
ao fundo os sobreiros filhos bastardos
e nus da terra mãe,
olhavam sem ser olhados o que não era mais
que uma birra do tempo velho...
e o amor desenhado no menino e na menina
aleijados pela pobreza,
que desenhavam no céu de toalha estrelada
posta uma mesa farta que só imaginavam...
terminado como começou,
dou-te este poema de beber,
se o quiseres multiplica-o pelo que o passar do tempo
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te trouxer ao acordar…

falar de mãos nos bolsos
desculpa as mãos nos bolsos,
ia a passar e vi este jardim de pessoas árvores
e resolvi parar,
pareceste-me,

Miguel Curado
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se calhar engano-me,
a pessoa certa com quem falar
agora que começou a chover,
e eu me sinto sozinho de estar sozinho...
uhmm,
não queres falar?
ok.
falo eu, sabes que sou admirador
da simplicidade da criação?
é, adoro os dias que passam e só os notamos porque eles têm
qualquer coisa de diferente do ontem,
e é isso que nos faz esperar por um amanhã

pensei que não existiam pessoas árvores, mas existem,
admiro tanto silêncio com raízes a esventrarem a terra como se
a obrigassem a calar,
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como este...
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e nos deixassem, a nós,
a tarefa de pensar o futuro como uma folha branca
e pronta a ser recortada em pedaços...
bem,
tenho de ir,
prazer conhecer-te,
e desculpa as mãos nos bolsos

tempo
tudo o que foi, é, e continuará a ser debaixo
da chuva invisível do tempo,
resume-se ao lado irreal do choro de uma criança
com fome,
ao último suspiro de vida com a mão a afagar
os que se ama,
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ao vento que chora sem ninguém para o ouvir...
fomos todos os que abriram os olhos,
respiraram em dores difíceis de pintar a olhos nus,
e partiram para onde ninguém sabe descrever,

e aqui estamos a fazer nas nuvens o féretro do ontem
que nunca desejámos viver…
ali estivemos no sempre,
aqui ficamos no agora,
e onde quisermos vamos estar,
para sempre,

Miguel Curado
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a renascer em cada segundo perdido
no amor espaço-tempo

filhoriso
puto és a mania solidária de ser vida,
sorris quando o meu sorriso já é um cadáver decomposto pelo
passar dos anos,
és a curiosidade de todos os dias com a felicidade
de crescer,
és sorriso,
milhões de bem dispostas cócegas a vida de rotina
que nos empurra para não se sabe onde,
e no fim do dia diferente dos séculos

que nos rata os bolsos com os segundos incompletos
da vida...
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que isto tudo já leva,
és o ser que afasta a irrisória noção de fim

Vítor Costeira
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Natural de Lisboa, reside em Alhandra.
3 livros publicados:
•

Sou Teu: Editora Chiado, 2015, Poesia

•

Asas de Colibri: Andorinha Editorial – Lua de
Marfim, 2017, Poesia

•

Poemas de (A)Mar: Edição de Autor – Miká Penha Editora, 2017, Poesia (1ª edição esgotada)

•

Seres de Água: Edições Vieira da Silva, Abril de
2018. Livro de contos

Co-autor em diversas Colectâneas / Antologias.
Três prémios de Poesia, por participação em
concursos que permitiram, em dois deles, a publicação
dos livros: Asas de Colibri (Concurso da APPACDM, sob
o tema: Uma semente diferente) e Poemas de (A)Mar
(Concurso on-line do Grupo LLO - Letras da Lagoa de

Óbidos, sob o tema: Dia do Poeta), um 3º lugar no 1º Concurso Literário de Edições Vieira da Silva e o 1º lugar no Concurso de AlenCriativos “Versos à Solta”.
Outras menções honrosas e de participação.
Prefaciador de três obras de cariz poético: “Colectânea Amantes da Poesia Vol. II”, “Não faças barulho. Fui ali gritar que te amava”
de João Dórdio e “Emoções” de Maria Luz. Fui ainda o apresentador
desta última obra e da sua autora assim como fui apresentador da autora Maria Carvalho no lançamento do seu livro “Sou filha da Poesia”.
Escrevi o parecer literário para o livro “Mythos – Contos da Lua Nova”
de Jorge Ferreira.

Vitor Costeira

AFARRÁBIOS I ~ d’ALÉM MAR

Embevecidos,
olhamos a espuma
na onda a desabar,
mas nesse maravilhar,
nesse templo que nos faz crentes,
nesse palpitar fremente,
ao vermos apenas a espuma
somos ausentes,
somos areia,
sílica molhada,
praia, enseada,
frágil ser em apneia,
e deixamos de ser gente.
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EM FANTASIAS IRREPETÍVEIS
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Apenas a espuma fascina,
alva, mágica, efémera,
rendilhada cortina,
fumo que se esvai
em ilusão e água,
fantasias irrepetíveis,
em danças tangíveis,
despertando o olhar do poeta,
criança fascinada
daquele vaivém,
mas, o que antes era nada,
depois, também…
Olhamos a espuma
que a onda tem para desabafar,
na maresia que o ar perfuma,
mas esquecemos o mar.
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NÃO TE AMO!
Não… eu não te amo!
… apenas sofro com a tua ausência,
sangro com a tua indiferença,
sou ávido do teu sorriso,
e, carente do teu olhar, agonizo
esfomeado da tua ternura,

esperançado na tua doçura,
canto-te em inconfessáveis poemas
vestidos de emoção e órfãos de morfemas…
Não… eu não te amo!
… apenas conheço os teus perfumes,
sei de cor a cor dos teus ciúmes
sei qual a tua flor preferida,
a minha vida respira a tua vida,
tenho os meus sonhos abraçados aos teus,
os teus gestos são mimados pelos meus,
pressinto os passos que não vi
e não existo nas noites em que adormeço sem ti…
Como podes bem ver,
eu não te amo…
Não… eu não te amo!
… e tu?
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Também assim não me amas?...

Poeta é aquele que veste a fome
com um pão que não tem nome,
fazendo brilhar um infantil olhar
com as escamas que tem o mar,
sempre que a toalha da sua mesa
se estende em humilde nobreza,
nas entrelinhas que a vida cose
nunca perdendo a digna pose.
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POETA É…

Miguel Curado

AFARRÁBIOS I ~ d’ALÉM MAR

Poeta é aquele que sai de si,
quando, na dor e na saudade, ri
nunca chegando de si a sair
jamais deixando a alegria partir,
sempre que a noite se acama
entre a solidão e o seu pijama,
gritando que a noite não é eterna
e a esperança é uma luzerna.
Poeta é aquele que escreve mel
em telas de amargura e acre fel
e alfineta um adormecido ser
que pouco faz para o entender…
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REGRESSEI
Regressei de outra viagem…
regressei incompleto,
pois, parte de mim,
já não voltou…
regressei com menos tempo
mas com mais histórias.
O tempo volatizou
pelas esquinas da aventura
e foi deixando memórias
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em seu lugar.
Com ele,
quem eu era com ele ficou
e reinvento-me, agora,
naquele que nunca fui,
nas marcas que ficaram.
Regressei…
pronto para outra viagem,
entusiasmado em saber quem serei
depois de, novamente, voltar…
A vida não é uma viagem só,
são todas as que percorrermos,
todas as que sonharmos,
todas aquelas em que nos ausentarmos
de nós…
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