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Honrada pelo gentil convite, apresento o Editorial do Boletim Informativo Flor 

de Lis – período 2017/2021. 

A Academia de Letras de Palhoça, fundada em 13 de fevereiro de 2003, tem 

por Patrono e Idealizador, Paschoal Apóstolo Pítsica. A ele, nossas orações e 

nossos agradecimentos por tão grande feito. 

Ao dar boas vindas aos nossos leitores, deixo o convite para participarem de 

nossos eventos culturais, atualmente on-line, bem como conhecer nosso 

trabalho e nossos acadêmicos. 

O Boletim Informativo que ora apresento contém a nominata dos Membros 

Efetivos da ALP, suas respectivas Cadeiras e Patronos, balancete anual, coluna 

destacando eventos sociais, com destaque em sua capa para a entrega da 

Medalha Lino Lopes, que é oferecida anualmente a uma personalidade que 

tenha prestado auxílio ao nosso Sodalício, cuja agraciada do ano de 2019 foi a 

Professora Mariah do Nascimento Pereira. Apresentamos as comemorações do 

18° aniversário de fundação da academia, ocorrido em 2021, Posse das novas 

acadêmicas Áurea de Mello Baldissera e Adriane Santana das Neves, bem como 

notícias gerais e alguns trabalhos dos nossos acadêmicos. 

Apesar do isolamento social por conta da pandemia, a Academia de Letras de 

Palhoça continua realizando suas reuniões, embora on-line, em cumprimento às 

determinações do Ministério da Saúde, lançando suas antologias e demais obras 

culturais, sempre em defesa da literatura brasileira e da língua vernácula.  

Ensejando uma ótima leitura, agradeço aos nossos acadêmicos e a todos que 

nos acompanham nesta vasta jornada cultural! 

 

 

Sonia Ripoll 

Presidente da ALP 
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CADEIRA ACADÊMICO(A) PATRONO(A) 

01 

 
 
 
 
 

Luiz Carlos de Sousa 

 
 
 
 
 

José Honório da Costa 

02 

 
 
 

Vaga 

 
 
 
 
 
 

José Boabaid 

03 

 
 
 
 
 

Manoel Scheimann da Silva 

 
 
 
 
 

José Lupércio Lopes 

04 

 
 
 
 
 

Cesar Luiz Pasold 

 
 
 
 
 

Jorge Lacerda 

05 

 
 
 
 
 

Nicolau Manoel de Souza 

 
 
 
 
 

João da Cruz e Souza 

06 

 
 
 
 
 

Liene Collaço Paulo 
(Membro Emérito) 

 
 
 
 
 

Holdemar de Menezes 
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CADEIRA ACADÊMICO(A) PATRONO(A) 

07 

 
 
 
 
 

Rudney Otto Pftzenreuter 

 
 
 
 
 

Ivo Silveira 

08 

 
 
 
 
 

Zelka de Castro Sepetiba 
Membro Emérito 

 
 
 
 
 

Henrique da Silva Fontes 

09 

 
 
 
 
 

José Isaac Pilati 

 
 
 
 
 

Osvaldo Rodrigues Cabral 

10 

 
 
 
 
 

Carmem Maria C. de Lima 
Membro Emérito 

 
 
 
 
 

Horácio Serapião de Carvalho 

11 

 
 
 
 
 

Vanilda Tenfen Medeiros Vieira 

 
 
 
 
 

Huberto Rohden 

12 

 
 
 
 
 

Therezinha Cacilda M. Mann 
Membro Emérito 

 
 
 
 
 

Antonieta de Barros 



Corpo Acadêmico da ALP 
 
 

6 
 

CADEIRA ACADÊMICO(A) PATRONO(A) 

13 

 
 
 
 
 

Adriane Santana das Neves 

 
 
 
 
 

Aujor Ávila da Luz 

14 

 
 
 
 
 

Julião Ayrton Ribas Goulart 

 
 
 
 
 

Eugênia Oliveira Nunes Pires 

15 

 
 
 
 
 

Altamira Harger Iahn 
Membro Emérito 

 
 
 
 
 

Agenor Neves Marques 

16 

 
 
 
 
 

Sonia Terezinha Ripoll Lopes 

 
 
 
 
 

Delminda Silveira de Souza 

17 

 
 
 
 
 

Antônio Manoel da Silva - Biéli 

 
 
 
 
 

Manoel dos Santos Lostada 

18 

 
 
 
 
 

Maria da Graça Prim 

 
 
 
 
 

Olivia Emília G. Brum 
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CADEIRA ACADÊMICO(A) PATRONO(A) 

19 

 
 
 
 
 

Vera Regina de Barcellos 

 
 
 
 
 

Tatiana Belinky 

20 

 
 
 
 
 

João Sérgio Sell 
Membro Emérito 

 
 
 
 
 

Adolfo Bezerra de Menezes 

21 

 
 
 
 
 

Marcos João de Matos 

 
 
 
 
 

Claudir Silveira 

22 

 
 
 
 
 
Avelino Neto Machado 

 
 
 
 
 

Mário Quintana  

 
 

23 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ney Santos  

 
 
 
 
 

Wolfgang Ludwig Rau 

 
 

24 
 
 
 

 
 
 
 
 

Neusa Maria Bernado Coelho 

 
 
 
 
 

Zilda Arns Neumann 
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CADEIRA ACADÊMICO(A) PATRONO(A) 

25 

 
  
 
 
 

Áurea de Mello Baldissera 

 
 
 
 
 

Franklin Joaquim Cascaes 

 
 

26 
 
 
 

 
 
 
 
 

Álvaro Wandelli Filho 

 
 
 
 
 

Cecília Meireles 

 
 

27 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eloah Westphalen Nascheneng 

 
 
 
 
 

Luiz Delfino 
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CADEIRA ACADÊMICO(A) PATRONO(A) 

01 

 
 
 
 
 

João Francisco Vaz Sepetiba 

 
 
 
 
 

José Honório da Costa 

02 

 
 
 
 
 

Déspina Spyrídes Boabaid 
Membro Emérito 

 
 
 
 
 

José Boabaid 

07 

 
 
 
 
 

Ivo Silveira 

 
 
 
 
 

Ivo Silveira 

13 

 
 
 
 
 

Acyr Ávila da Luz 

 
 
 
 
 

Aujor Ávila da Luz 

15 

 
 
 
 
 

Neidi Rodrigues 

 
 
 
 
 

Agenor Neves Marques 
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15º aniversário de fundação da ALP 

 

Em comemoração ao seu 15º aniversário de fundação, a Academia de Letras 

de Palhoça esteve reunida no dia 13 de fevereiro de 2018, às 16h00,  no Café 

Paris, bairro Kobrasol, em São José, SC.  O evento contou com a presença 

dos  Acadêmicos, Ney Santos, Eloah Naschenweng e Nicolau de Souza, além da 

Presidente Sonia Ripoll, e dos convidados, Lino Lopes e Maria Vilma Santos. 

Após discutir todos os assuntos da pauta, a Presidente destacou as conquistas 

da Instituição ao longo de sua existência, e em seguida, deu início à 

confraternização, ao sabor de um delicioso café com torta de morango.  

 

Jantar de encerramento do Ano Acadêmico 2018 

 

A Academia de Letras de 

Palhoça encerrou o Ano 

Acadêmico 2018 com um 

grande jantar de 

confraternização.  

O evento aconteceu no dia 

06 de dezembro de 2018, às 

20h00, no restaurante 

Lindacap, em Florianópolis, e 

contou com a presença maciça 

dos seus acadêmicos, de familiares e amigos. Também esteve presente o poeta 

Jorge da Rosa, a convite da Presidência da ALP, a fim de receber a premiação de 

2º colocado no Concurso On-line Veredas da Poesia – Ano VI. A primeira 

colocada, infelizmente, por questões particulares, não pode comparecer para 

receber o prêmio. 

Antes da refeição, a Presidente Sonia Ripoll proferiu algumas palavras de 

agradecimento pelo apoio recebido por parte dos acadêmicos durante o ano de 

2018, e manifestou muito contentamento pelo número expressivo de 
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participantes que lá compareceram. Depois, coordenou um recital de poesias, 

um a um, calorosamente aplaudido por todos. 

Por fim, o jantar foi servido, e o bom diálogo se fez presente durante e depois 

do deguste, estendendo-se até por volta das 23h00. 

 

16º aniversário de fundação da ALP 

 

A Academia de Letras de 

Palhoça completou, no dia 13 

de fevereiro de 2019, seu 16º 

aniversário de fundação. Para 

tanto, às 16h00, reuniu seus 

acadêmicos e convidados na 

residência do confrade Antônio 

Manoel, o Biéli, no centro de 

Palhoça, para comemorar a 

nobre data com café, bolo, 

doces e salgados. 

Como de praxe, a reunião festiva foi iniciada com a fala da Presidente Sonia 

Ripoll, enfatizando o empenho e dedicação dos membros fundadores da 

instituição há 16 anos, enaltecendo, sobretudo, a pessoa de Paschoal Apóstolo 

Pítsica, grande mentor e fundador desta e de outras Academias de Letras em 

Santa Catarina. Outros acadêmicos também discorreram sobre este e outros 

assuntos. 

Diferentemente de outros anos, onde a comemoração acontecia em local 

público, desprovido de privacidade, este ano o ambiente propiciou uma maior 

descontração entre todos, favorecendo, inclusive, a leitura de textos e a 

recitação de poesias, sem os indesejáveis burburinhos de outrora. 

Parabéns à ALP, por mais um ano de existência, sempre imbuída na tarefa 

disseminadora da cultura e do saber. 
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Jantar de encerramento do Ano Acadêmico, Eleição e Posse – 2019 

 

A Academia de Letras de 

Palhoça encerrou o Ano 

Acadêmico 2019 com um jantar 

no restaurante Lindacap, em 

Florianópolis, no dia 21 de 

novembro de 2019, às 20h00, 

ocasião em que reuniu os seus 

acadêmicos e familiares, amigos 

e simpatizantes. 

A Presidente Sonia Ripoll 

abriu o evento tecendo 

agradecimentos aos 

acadêmicos, que durante o ano 

procuraram cumprir com suas 

obrigações. Pediu também que 

este exemplo de comportamento norteie todas as atividades do ano vindouro. 

Deu as boas-vindas às novas Acadêmicas da ALP, eleitas, mas ainda não 

empossadas: Adriane Santana das Neves e Áurea de Mello Baldissera. Agradeceu 

aos demais presentes, desejando a todos um bom jantar, um excelente Natal e 

um Próspero Ano de 2020. 

Antes do jantar, foi eleita, por aclamação, a nova Diretoria Executiva da ALP 

para o biênio 2020/2021. Também foi eleito o Conselho Fiscal para igual período, 

embora parcialmente, uma vez que os cargos de Suplência não foram ainda 

preenchidos. 

 

Diretoria Executiva 

Presidente: Sonia Terezinha Ripoll Lopes; 

Vice-presidente: Ney Santos; 

1ª Secretária: Neusa Maria Bernado Coelho; 
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2ª Secretária: Eloah WestPhalen Naschenweng 

1º Tesoureiro: Antônio Manoel da Silva - Biéli 

2º Tesoureiro: Rudney Otto Pfutzenreuter 

Diretora Geral: Vera Regina da Silva de Barcellos 

Diretor de Relações Institucionais: Marcos João de Matos 

 

Conselho Fiscal: 

1º Titular: Nicolau Manoel de Souza 

2ª Titular: Vanilda Tenfen Medeiros Vieira 

3º Titular: Luiz Carlos de Souza 

1º Suplente: 

2º Suplente: 

3º Suplente: 

 

Após anunciada a nominata da Nova Diretoria, seguiu-se momento de 

recitação de poesias pelos acadêmicos, enquanto aguardavam o jantar, que foi 

servido logo a seguir. 

 

17º aniversário de fundação da ALP 

 

A Academia de Letras de 

Palhoça comemorou 17 anos 

de fundação no dia 13 de 

fevereiro de 2020. Para 

festejar a nobre data, reuniu 

seus acadêmicos nas 

instalações da cafeteria Café 

com Laranja, em Palhoça. 

O evento aconteceu às 15h00, onde foram servidos vários tipos de quitutes, 

além do saboroso café da casa. 

No encontro festivo não faltou também a recitação de poemas e poesias, bem 

como, da boa conversa acadêmica, alegre e descontraída entre os presentes. 
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Que venham logo as comemorações de 2021! 

Avante, ALP!. 

 

Com lançamento de antologia, ALP encerra o Ano Acadêmico 2020 

 

A Academia de Letras de 

Palhoça encerrou, na tarde do 

dia 15 de dezembro de 2020, às 

15h00, as suas atividades 

relativas ao Ano Acadêmico de 

2020. 

Este ano, devido à 

pandemia do Corona vírus, não 

houve o tradicional jantar de 

encerramento, bem como, das 

demais atividades atreladas ao evento, em cumprimento ao protocolo de saúde 

determinado pelo Poder Público. 

A reunião aconteceu de duas maneiras distintas: uma presencial e outra on-

line. Na presencial, que aconteceu na residência da Presidente da ALP, em 

Palhoça, estiveram presentes os Acadêmicos, Antônio Manoel da Silva, Adriane 

Santana das Neves e Sonia Terezinha Ripoll Lopes, esta na condição de 

Presidente desta instituição literária. No modo on-line, oito Acadêmicos 

marcaram presenças virtuais, assim sendo: Álvaro Wandelli Filho, Eloah 

Westphalen Naschenweng, José Isaac Pilati, Luiz Carlos de Sousa, Ney Santos, 

Neusa Maria Bernado Coelho, Vanilda Tenfen Medeiros Vieira e Vera Regina da 

Silva de Barcellos, além dos três presenciais já mencionados, que também 

utilizaram os recursos tecnológicos do modo on-line. 

Durante a reunião, que durou cerca de 1h45min, foi efetuado o lançamento 

da Antologia Literária Sinfonia 2020, pelo sistema on-line, ficando os acadêmicos 

participantes incumbidos de irem buscar seus exemplares na casa do Tesoureiro 

da ALP. 
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Também foi possível realizar o recital de poesias com a participação efetiva 

dos acadêmicos, cada qual presenteando uns aos outros com poemas e poesias 

de suas lavras. 

Por fim, a Presidente da Academia de Letras de Palhoça, utilizando o meio on-

line, encerrou o evento agradecendo a participação de todos, e desejando um 

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de muita saúde, paz e prosperidade. 

 

 
 

18º aniversário de fundação da ALP 

 

Mais uma vez a Academia 

de Letras de Palhoça realizou 

uma reunião mista, com a 

presença física de quatro 

acadêmicos e mais cinco no 

sistema virtual (Google Meet), 

para comemorar o seu 18º 

aniversário de fundação e 

discutir outros assuntos de 

interesse deste sodalício. 

Estiveram presentes os 
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Acadêmicos, Antônio Manoel, Neusa Coelho, Nicolau de Souza e a Presidente 

Sonia Ripoll. Participaram pelo modo virtual os Acadêmicos, Eloah Naschenweng, 

José Pilati, Luiz Carlos, Ney Santos e Vanilda Tenfen. 

 A reunião festiva aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2021, às 15h00, na 

residência da Presidente da instituição, mas a data comemorativa aconteceu no 

dia 13 do mês em curso. 

Muitos assuntos estiveram em pauta, como a transformação em Membros 

Eméritos das Acadêmicas, Altamira Harger Yahn e Therezinha Cacilda Monteiro 

Mann, devido às idades já avançadas, o que as impede de frequentarem as 

reuniões e outros  eventos acadêmicos.  

Na mesma reunião o Acadêmico e Tesoureiro da ALP, Antônio Manoel da Silva 

prestou contas, apresentando o Balancete de Janeiro a Dezembro de 2020. 

Após serem discutidos outros assuntos em pauta, e antes de encerrar a 

reunião, a Presidente solicitou a todos os acadêmicos presentes e também aos 

conectados pelo sistema on-line, que fosse cantado os parabéns à nossa querida 

ALP.  Para tanto, uma bonita torta foi colocada sobre a mesa, que depois de 

cortada, foi degustada com um delicioso café e alguns salgadinhos, 

especialmente preparados para a ocasião. 

 

Entrega de Diplomas de Membro Emérito 

 

Em reunião mista, 

presencial e on-line, a 

Academia de Letras de Palhoça 

efetuou a entrega do Diploma 

de Membro Emérito à 

Acadêmica Therezinha Cacilda 

Monteiro Mann. O evento 

aconteceu no dia 17 de abril de 

2021, às 15h00, na residência 

da Presidente Sonia Ripoll e 

Internet, por meio da 
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plataforma Google Meet. 

Therezinha havia sido agraciada com o título na reunião do dia 20 de fevereiro 

de 2021, quando se comemorou o 18º aniversário de fundação da ALP, 

juntamente com a Acadêmica Altamira Harger Yahn, que também recebeu o seu 

Diploma, neste ato representada pelo Acadêmico Antônio Manoel, o Biéli. 

Aproveitando o ensejo, foi votado o nome de Zelka de Castro Sepetiba, uma 

das fundadoras da ALP, para receber tão nobre distinção de Membro Emérito, 

cujo Diploma deverá ser enviado pelo Correios, uma vez que a Acadêmica está 

residindo em São Paulo. 

Antecedeu a entrega dos Diplomas, o debate sobre a indicação de nomes de 

personalidades ilustres para serem Patronos das Cadeiras vagas da ALP, 

figurando uma lista de dez nomes, dos quais três deles já foram eleitos por 

serem palhocenses, restando sete, para destes serem escolhidos quatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eventos Administrativos 
 

18 
 

Academia de Letras de Palhoça 

Fundada em 13 de fevereiro de 2003 

CNPJ nº 13.172.273/0001-65 
 

TESOURARIA 
 

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2018 
 

RECEITA 

Anuidade dos Acadêmicos 2.561,09 

Contribuição financeira para Antologia 2018 2.645,12 

Juros e correção monetária em conta poupança 172,12 

TOTAL DA RECEITA 5.378,33 

 
DESPESA 

Anuidade do domínio do site da ALP  59,90 

Semestralidade do site da ALP (duas) 394,92    

Serviços de Cartório 24,20 

Contador (Exercício 2016 e 2018) 300,00 

Impressão de Certificados e Diplomas 21,50 

Aluguel de 40 cadeiras para Prêmio Ivo Silveira de Cultura - 2018 60,00 

Despesas de correio certificado do Concurso de Poesias 2016 8,85 

Serviços gráficos (Boletim Flor de Lis e Antologia 2018) 2.857,50 

Doces, bebidas e coquetel 1.881,50 

Serviços funerários (Coroa de Flores para Lino Lopes) 220,00 

Homenagem aos 90 anos da Confreira Altamira 17,90 

TOTAL DA DESPESA 5.846,27 

 
SALDO ANTERIOR.............................................................................. 4.354,52 
SALDO ATUAL ................................................................................... 3.886,58 
 
           ANTÔNIO MANOEL DA SILVA          DÉSPINA SPYRIDES BOABAID 
                        Tesoureiro         Conselho Fiscal 
 

SONIA TEREZINHA RIPOLL LOPES 
                                                             Presidente 
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Academia de Letras de Palhoça 
Fundada em 13 de fevereiro de 2003 

CNPJ nº 13.172.273/0001-65 
 

TESOURARIA 
 

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2019 
 

RECEITA 

Anuidade dos Acadêmicos. 2.670,61 

Juros e correção monetária conta poupança 117,12 

TOTAL DA RECEITA 2.787,73 

 
 

DESPESA 

Anuidade do Domínio do site da ALP.      64,90 

Semestralidade do Site da ALP – duas 429,10 

Serviços de Cartório 54,62 

Serviços Contábeis - Contador  150,00 

Certificado Digital 270,00 

Cópias e Impressões de Certificados e Editais 16,00 

Aluguel de 40 cadeiras para Prêmio Ivo Silveira de Cultura - 2019 60,00 

Doces, bebidas e coquetéis. 1.264,52 

Serviços funerários - Coroa de Flores para Confreira Déspina. 250,00 

Medalha Lino Lopes - cunhagem 675,00 

TOTAL DA DESPESA 3.234,14 

 
SALDO ANTERIOR................................................................................. 3.886,58 
SALDO ATUAL....................................................................................... 3.440,17 
 
 
      RUDNEY OTTO PFUTZENREUTER                            LIENE COLLAÇO PAULO 
                        Tesoureiro                       Conselho Fiscal 
 
 

ANTÔNIO MANOEL DA SILVA 
Presidente 
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Academia de Letras de Palhoça 
Fundada em 13 de fevereiro de 2003 

CNPJ nº 13.172.273/0001-65 
 

TESOURARIA 
 

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2020 
 

RECEITA 

Anuidade dos Acadêmicos 3.270,71 

Juros e correção monetária em conta poupança 72,80 

Arrecadação voluntária para a publicação da Antologia 2.938,57 

TOTAL DA RECEITA 6.282,08 

 
DESPESA 

Anuidade do Domínio do Site da ALP 64,90 

Semestralidade da hospedagem do Site da ALP (duas) 462,53 

Serviços de Cartório 72,69 

Serviços Contábeis - Contador  200,00 

Validação do Certificado Digital 367,50 

Cópias e impressões de extratos, material de escritórios e 
estacionamento 

12,25 

Torta para comemoração do 17º aniversário da ALP 58,14 

Serviços de Revisão e Correção Gramatical 252,50 

Serviços de Edição e Impressão da Antologia Sinfonia 2020 3.266,00 

Despesas de exercícios anteriores (Refrig. p/ Coquetel - Prêmio 
Lino Lopes 2019)  

13,98 

TOTAL DA DESPESA 4.770,49 

 
SALDO ANTERIOR................................................................................. 3.440,17 
SALDO ATUAL....................................................................................... 4.951,76 
 
        ANTÔNIO MANOEL DA SILVA                     ALTAMIRA HARGER IAHN                        
                       Tesoureiro                               Conselho Fiscal 
 

SONIA TEREZINHA RIPOLL LOPES 
Presidente
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Troféu Zé Gancheiro 2017 

 

Esta 2ª Edição do “Troféu Zé 
Gancheiro”, organizada pelo 
Professor Miguel João Simão, 

Presidente da Academia de 

Letras do Brasil para Santa 

Catarina – ALBSC, aconteceu 

em 22 de julho de 2017, no 

restaurante Rei Netuno II, na 

praia de Palmas, em 

Governador Celso Ramos-SC. 

O evento tem por objetivo 

premiar pessoas de destaque e atuantes na comunidade, tais como: 

empresários, comerciantes, pescadores (atividade referência na região dos 

“Ganchos”), educadores e parlamentares, entre outros, aos quais foram 
entregues troféus. 

Na categoria escritores/poetas, receberam títulos de “Honra ao Mérito 
Cultural”, por destaque na cultura catarinense: Vilson Mendes (ALB-

Florianópolis), Osmar Firmino Cardoso (ALB-SC), Lorena Zago (ALB-Presidente 

Getúlio), José Reginaldo Galão (ALB-Florianópolis), Milka Plaza (ALB-

Florianópolis), Maria das Graças Fornari (ALB-Florianópolis), Edenice Fraga 

(Academia dos Militares Estaduais), Antônio Rodrigues das Chagas (ALP) e Ney 

Santos (ALP). 

Também foram agraciados com troféus as Senhoras, Dalvina de Jesus (ALB-

Biguaçu), Carmem Germann (Escritora de Balneário Camboriú) e o escritor e 

radialista Fernando Carvalho (AMUREL). 

O concorrido evento/jantar, que lotou as dependências do restaurante, 

estendeu-se até a meia-noite daquele sábado, brindando os participantes com 

“saborosas” conversas e feitura de novas amizades. 
Nossos parabéns aos organizadores desta bela festa! 
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Eventos na ALMESC, ACALLE e ALB-São José 

 

A agenda da Academia de 

Letras de Palhoça, na primeira 

semana de outubro de 2017, 

foi lotada de eventos, dos 

quais diversos Acadêmicos 

participaram. 

No dia 04, aconteceu a 

Sessão Solene comemorativa 

ao 5º aniversário da Academia 

de Letras dos Militares 

Estaduais-ALMESC, em sua Sede localizada na cidade de Florianópolis. Além dos 

membros daquela Casa, a cerimônia contou, também, com a participação de 

integrantes de outras entidades congêneres, entre elas, a ALP, a saber: Nicolau 

Manoel de Souza (também membro da ALESC), Vera de Barcellos, Ney Santos, 

Eloah Westphalen Naschenweng e Rudney Otto Pfützenreuter. 

No dia 06, em São Pedro de Alcântara, foi realizada a cerimônia em 

comemoração ao 7º aniversário de fundação da Academia Alcantarense de 

Letras-ACALLE, posse da nova Diretoria e posse do Acadêmico Ney Santos, na 

Cadeira 07, tendo como Patrono o poeta Lindolf Bell. Estavam presentes ao ato, 

além de membros da ACALLE, autoridades locais e integrantes de outras 

Academias. Representando a ALP, estiveram: Vera de Barcellos, Eloah 

Westphalen Naschenweng e Antônio Rodrigues Chagas (também Acadêmico pela 

ACALLE). 

Finalmente, em 07 de outubro, tivemos a solenidade de fundação da 

Academia de Letras do Brasil-Seccional São José. A cerimônia, muito concorrida, 

também incluiu a posse dos novos Acadêmicos, entre eles Hugo Lino dos Santos 

(pai de Ney Santos) e Altamira Harger Yahn (também Acadêmica pela ALP). A ALP 

esteve representada pela Presidente Interina Sonia Ripoll, Ney Santos, Vera de 

Barcellos, Eloah Westphalen Naschenweng e Antônio Rodrigues Chagas, nesta 

data, empossado Presidente da nova Academia. 
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A Academia de Letras de Palhoça agradece aos convites recebidos e a 

participação de seus membros em tão belos e relevantes eventos, todos de suma 

importância para a divulgação da literatura catarinense. 

 

Encerramento do Ano Literário da ALB-São José 

 

Realizado em 16 de dezembro de 

2017, no restaurante Rancho do 

Pescador, na Lagoa da Conceição – 

Florianópolis, o evento reuniu mais de 

uma centena de convidados, que 

assistiram ao Panegírico da Acadêmica 

Vera Portella, em honra do seu Patrono 

na ALBSC-SJ, Topázio Solon da Silveira. 

Além disso, ainda participaram da entrega 

de homenagens efetivadas pelo 

Presidente da Academia de Letras do 

Brasil para Santa Catarina, Miguel João 

Simão e pelo Presidente da ALB-SC, 

Seccional São José, Antônio Rodrigues 

Chagas, a diversas pessoas que durante 

este último ano se dedicaram à difusão da 

cultura em Santa Catarina, dentre elas, a 

Presidente da ALP, Senhora Sonia Ripoll e 

o Vice-Presidente Ney Santos, ambos 

acompanhados de seus cônjuges. 

Após a parte formal do evento, serviu-se jantar à base de frutos do mar. 

O fundo musical ficou a cargo do jovem e talentoso Rafael Vieira, com 

inserções da bela cantora Priscila Ramos. 
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Solenidade de posse da ALB de Barra Velha 

 

A Academia de Letras de 

Palhoça, dando continuidade à 

sua intenção de participar dos 

eventos literários que ocorrem 

em Santa Catarina, esteve 

representada por seu Vice-

Presidente, Acadêmico Ney 

Santos, na cerimônia de posse 

de sete novos acadêmicos da 

ALB-Seccional Barra Velha, 

ocorrida em 24 de fevereiro de 

2018, no plenário da Câmara Municipal daquela cidade. 

Nesta data, em que se comemorou o 1º aniversário de fundação da Seccional, 

também foi criada a Academia Mirim local, com a posse de onze acadêmicos 

mirins, uma iniciativa que visa formar futuros e capazes escritores. 

Presentes ao evento, entre outros: Manuel José Conchinha, Presidente da 

Microrregional de Blumenau e da Microrregional do Norte de Santa Catarina; 

Apolônia Gastaldi, Presidente do Conselho Estadual da ALB-SC e Leila Petry, 

Presidente da Academia de Letras do Brasil, Seccional Barra Velha. 

Durante o evento foi feito o lançamento da Antologia “Nossas Palavras”, com 
textos de Acadêmicos da referida Academia e a apresentação do Patrono da ALB-

Barra Velha, Sr. Acácio Borba Coelho. 

Ainda no transcorrer da solenidade, a Acadêmica Angelita Borba de Souza 

lançou um veemente protesto, acerca da demolição (em surdina) de uma das 

primeiras construções da cidade. Angelita, emocionada, ressaltou a perda da 

identidade local com este tipo de atitude. 

 

 

 

 



Eventos Sociais 
 

25 
 

Panegíricos de Nicolau de Souza e Eloah Westphalen 

 

A Academia de Letras de 

Palhoça realizou, no dia 27 de 

março do corrente ano, às 

15h00, em sua Sede, Sessão 

Solene de Apresentação de 

Panegíricos, por dois de seus 

Acadêmicos: Nicolau Manoel de 

Souza, ocupante da Cadeira nº 

05, cuja saudação versou sobre 

João da Cruz e Sousa, seu 

Patrono; e Eloah Westphalen 

Naschenweng, titular da Cadeira nº 27, cujo Patrono é Luiz Delfino. 

A louvação dos distintos Acadêmicos aos seus respectivos Patronos 

emocionou a todos, sobretudo pelos detalhes biográficos apresentados. 

A Presidente Sonia Ripoll agradeceu a presença de todos os convidados, 

dentre os quais, o escritor Roberto de Menezes, Presidente da ALMESC; escritora 

Maria da Graça Fornari, representando a ALBSC- Florianópolis e a Academia de 

Letras de Nova Trento; o escritor Antônio Chagas, Presidente da ALBSC-São José; 

a escritora Maura Soares, representando o IHGSC, a Diretora da Editora Papa 

livros, Sra. Nelcy Mendes; e Neuza Coelho, Secretária da ALP. 

 

Entrega da Medalha de Mérito – Mulearte 

 

A Sociedade Intermunicipal Mulearte-Música, Letras e Arte, 

realizou em 21 de abril de 2018, às 16h00, nas dependências do 

restaurante Suzinho-Roçado-São José-SC, por intermédio do seu 

Presidente, Célio Gilberto da Silva, evento de homenagem a 

diversos escritores, poetas, historiadores de Santa Catarina e 

outros Estados da Federação que, na ocasião, receberam a 

Medalha de Mérito Priscila Fernanda Frainer – escritora de 
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Apiúna-SC. Entre outros agraciados, destacamos: Claudete Terezinha da Mata 

(ABCH), Olga Postal (ALB-SC-São José), Vera Portela (GPT), William Schutz (ALB-

SC-São José), Sílvia Goulart Vidoto (ALB-SC-Urussanga), e Antônio Rodrigues 

Chagas (Presidente da ALB-SC-São José). 

Foram agraciados, representando a Academia de Letras de Palhoça: a 

Presidente, Sonia Ripoll e o Vice-Presidente, Ney Santos. 

O concorrido evento foi encerrado com um saboroso jantar. 

 

124 anos de emancipação de Palhoça 

 

O Município de Palhoça 

comemorou 124 anos de 

emancipação política no dia 24 

de abril de 2018, e em alusão a 

esta data, a Câmara Municipal 

realizou, no dia anterior, Sessão 

Solene comemorativa, com 

entrega de títulos de Cidadão 

Honorário a diversas pessoas nascidas em outros lugares e radicadas em Palhoça, 

por sua dedicação à cidade, colaborando, desta forma, para o seu progresso. As 

galerias estiveram tomadas por familiares, amigos e simpatizantes. 

Na mesma sessão, com a presença, entre outros, do Prefeito Camilo Martins, 

do Deputado Estadual João Amin, da Deputada Estadual Dirce Heiderscheidt, 

autoridades e Vereadores locais, fez-se a entrega da Medalha de Mérito Caetano 

Silveira de Matos a palhocenses natos, por serviços prestados ao 

Município.   Dentre os agraciados com esta homenagem destacamos a nossa 

Confreira Neusa Maria Bernado Coelho, por seus trabalhos voluntários em prol 

de famílias carentes. 

Ney Santos, Vice-Presidente da ALP, representou a Academia neste evento. 

A Academia de Letras de Palhoça parabeniza a Confreira Neusa por esta 

merecida homenagem. 

 



Eventos Sociais 
 

27 
 

Fundação da Academia de Letras e Artes de Florianópolis – ADLA 

 

O ato de fundação da Academia de Letras e Artes de Florianópolis - ADLA, 

ocorreu no dia 11 de maio de 2018, às 19h00, no plenarinho da Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina - ALESC. 

A solenidade contou com a presença dos acadêmicos fundadores, de 

familiares e amigos, e de diversos escritores e poetas ligados a outras entidades 

literárias catarinenses. 

Compuseram a Mesa de Honra: Célia Ribeiro de Moraes, Presidente da ADLA; 

Miguel João Simão, Presidente da Academia de Letras do Brasil para Santa 

Catarina; Heralda Victor, Presidente do Grupo de Poetas Livres; Claudete 

Terezinha da Mata, Presidente da Academia Brasileira de Contadores de 

Histórias; Roberto Rodrigues de Menezes, Presidente da Academia dos Militares 

Estaduais de Santa Catarina; Maria das Graças Fornari, Presidente da ALB-SC-

Microrregional de Florianópolis; e Sonia Ripoll, Presidente da Academia de Letras 

de Palhoça. 

Ainda representando a ALP estiveram: Ney Santos, Vice-Presidente, que fez a 

diplomação do novel Acadêmico Ton Botticelli e Vera de Barcellos (Diretora 

Geral), cabendo-lhe o adormecimento das velas simbólicas. 

O evento foi encerrado com um coquetel de confraternização, servido no hall 

do plenarinho. 

Sucesso à nova Academia! 

 

4º aniversário da ALB de Ibirama 

 

Em 28 de julho de 2018, na Sede da Associação Atlética 

Banco do Brasil, na cidade de Ibirama, a Academia de Letras do 

Brasil-Seccional Ibirama, comemorou os seus quatro anos de 

fundação. 

Na ocasião, com a presença de sua Presidente, Apolônia 

Gastaldi; do Prefeito Municipal, Adriano Poffo; do Vice-Prefeito, 

Jucélio José de Andrade; de outras autoridades locais e a 
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participação maciça de seus acadêmicos, foram empossados quatro novos 

integrantes, perfazendo agora um total de 38 membros desta tão ativa e 

dinâmica seccional. 

Não faltaram homenagens a cidadãos de destaque e as já tradicionais 

apresentações culturais em forma de música, poesia e performances lítero-

teatrais. 

A Academia de Letras de Palhoça esteve representada por seu Vice-

Presidente, Ney Santos. 

O evento foi encerrado com um saboroso coquetel. 

 

Entrega do Prêmio Ivo Silveira de Cultura 2018 

 

Belíssima Sessão Solene da 

Academia de Letras de Palhoça, 

realizada na noite de 

17/05/2018, às 20h00, na 

Câmara de Vereadores de 

Palhoça.  

Inúmeras Casas Literárias de 

Santa Catarina estiveram 

prestigiando o evento, diversas 

autoridades, amigos da cultura 

e familiares. 

Foram entregues o Certificado e a Medalha Ivo Silveira de Cultura, edição 

2018, para o renomado artista plástico, escultor, poeta e ilustrador catarinense, 

Wando Cunha. 

A explanação da biografia do premiado ficou por conta da acadêmica Neusa 

Bernado Coelho, e a saudação ao Dr. Ivo Silveira foi incumbência do acadêmico 

Ney Santos. 

A apresentação do Coral de Palhoça encantou a todos os presentes. 

A Presidente da ALP, Professora Sonia Ripoll, conduziu a Sessão Solene com 

brilhantismo e eficiência, agradecendo a presença de todos. 
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Após o ato solene, foi oferecido um excelente coquetel de doces, salgados, 

suco de frutas naturais e refrigerantes. 

 

Título, palestra e posses no Iasc 

 

O Vice-Presidente da 

Academia de Letras de 

Palhoça, Ney Santos e sua 

esposa, estiveram presentes ao 

evento de posse de dezessete 

novos Membros Efetivos do 

Instituto dos Advogados de 

Santa Catarina-IASC, ocorrido 

no dia 1º de agosto de 2018, às 

19h00, na sede da Federação 

das Indústrias de Santa 

Catarina - FIESC, localizada no 

bairro Itacurubi, em 

Florianópolis. 

Após a posse dos novos 

membros foi realizada a 

outorga de Título de Sócio 

Benemérito do IASC ao Sr. Glauco José Côrte, Presidente da FIESC, em 

consideração aos serviços por ele prestados àquele instituto. 

Como coroação do encontro, o Acadêmico da ALP, César Luiz Pasold, proferiu 

uma palestra sobre o tema “Ordem Econômica e Social na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988”, em que discorreu sobre a necessidade 
de se conhecer a Carta Magna e cumprir-se aquilo que nela está proposto para, a 

partir deste conhecimento e atuação, atingir-se a verdadeira ordem social, 

política e econômica no país. 



Eventos Sociais 
 

30 
 

O Professor Pasold fez um breve comparativo entre as Leis Maiores do Brasil e 

da Alemanha e salientou que, lá fora, o brasileiro é tido como desconhecedor de 

política, no sentido mais amplo da palavra. Triste realidade! 

 

22º aniversário da Academia de Letras de Biguaçu 

 

A Academia de Letras de 

Biguaçu, em Sessão Solene 

comemorativa aos seus 22 anos de 

fundação, realizada no dia 

19/09/2018, abriu a Semana 

Cultural do Município, com posse 

na Academia Mirim de Letras de 

Biguaçu. 

Na ocasião, foram lançadas as 

seguintes obras:  Antologia da 

Academia, intitulada “Biguaçu de 
seus Sonhos”; o livro “História de 
Biguaçu“, do renomado escritor, 
membro da Academia, Joaquim 

Gonçalves dos Santos e o livro do Rotary Clube “O nosso negócio é fazer o bem”. 
O Vice-Presidente da ALP, Ney Santos e a Diretora de Relações Institucionais, 

Eloah Westphalen Naschenweng estiveram presentes na solenidade. 
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16ª Octobertanz de São Pedro de Alcântara 

 

O Município de São Pedro de 

Alcântara esteve em festa entre 

os dias 22 e 23 de setembro de 

2018, quando aconteceu a 16ª 

edição da Oktobertanz, evento 

que abre a temporada das festas 

de outubro em Santa Catarina. 

Diversas foram as atrações 

oferecidas aos visitantes, entre 

elas: bandas de música, grupos 

de danças folclóricas alemãs, feira de produtos coloniais e de artesanatos e 

competições. 

No domingo, dia 23, às 10h00, houve desfile pelo centro da cidade, com a 

participação de diversos grupos locais e de outros municípios. Também 

desfilaram membros da Academia Alcantarense de Letras – Acalle, sendo: Elizete 

Lanzoni Alves, Rosângela Laurentino, Antônio Rodrigues Chagas, Ney Santos e 

Leno Caldas; pela Academia de Letras e Artes de Florianópolis – ADLA, Célia 

Ribeiro de Moraes e Antônio Henrique Botticelli; pela Academia de Letras do 

Brasil-Seccional São José, Valmir Vilmar de Sousa e, representando a Academia 

de Letras de Palhoça, tivemos Antônio Manoel da Silva, acompanhado de sua 

esposa, Isaura. 

Após o desfile, todos se dirigiram aos pavilhões gastronômicos para o almoço, 

onde degustaram pratos típicos como: Schnitzel, Kassler e Marreco recheado, 

dentre outros, tudo regado a muito chope de diversos sabores. 

O encerramento da festa, muito concorrida por sinal, ocorreu por volta das 

18h30min. 

“Ein Prosit! (um brinde!) 
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Posse de novos acadêmicos – Adla 

 

A Academia de Letras e 

Artes de Florianópolis - ADLA, 

realizou em 1º de novembro de 

2018, às 19h00, no plenarinho 

da Assembleia Legislativa de 

Santa Catarina - ALESC, 

cerimônia de posse de oito 

novos Acadêmicos, entre os 

quais, Eloah Westphalen 

Naschenweng, que é Acadêmica da Academia de Letras de Palhoça – ALP. Os 

demais empossados foram: Adir Pacheco, Lucas Ferreira, Rosângela Calza, 

Yolanda Giovanna Massaro, David de Oliveira, Sande Moraes e Matheus Ferraz. 

Compuseram a Mesa de Honra: Célia Ribeiro de Moraes (Presidente da 

ADLA;), Maria da Graça Fornari (ALB-SC), Ney Santos (ALP), Claudete Terezinha 

da Matta (ABCH), Osmarina Maria de Souza (CENETI), Augusto de Abreu (ACPCC) 

e Osmar Firmino (ALB-SC). 

O evento, muito concorrido, lotou as dependências do auditório, prestigiando 

e abrilhantando a posse dos novos acadêmicos. 

Coube à nossa também Confreira Vera de Barcellos, o adormecimento das 

velas cerimoniais. 

O evento foi encerrado com um coquetel de confraternização servido no hall 

do plenarinho. 

A ALP deseja aos novos acadêmicos muito sucesso nesta nova caminhada 

literária. 
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Abertura do Ano Literário ALB-SC – 2019 

 

Neste ano de 2019 a Cidade 

de Ibirama, no Alto-Vale do 

Itajaí, foi a Sede de Abertura do 

Ano Literário da Academia de 

Letras do Brasil para Santa 

Catarina, realizada nas 

dependências do Instituto 

Federal Catarinense, com início 

às 16h00 do dia 23 de fevereiro de 2019. 

Como sempre, a solenidade contou com apresentações culturais, 

homenagens diversas e posse de novos acadêmicos. 

Mais de duas dezenas de Seccionais da ALB-SC estiveram representadas no 

evento realizado em Ibirama, sob o comando de Apolônia Gastaldi (última 

cerimônia sua como Presidente daquela Seccional), o que bem demonstra o 

alcance deste encontro que se realiza anualmente, em uma cidade catarinense. 

Entre as atividades do dia, destaque-se a homenagem prestada ao Sr. Manuel 

José Conchinha, nascido em Setúbal-Portugal, casado com Apolônia Gastaldi e 

Presidente da ALBSC-Seccional Blumenau. Foi um momento de emoção, tanto 

para ele, quanto para a assistência, que o tem em alta consideração. 

Após as palavras do homenageado do dia, representantes de academias e 

autoridades, como o Prefeito de Ibirama, Sr. Adriano Poffo e a Secretária 

Municipal de Educação, Sra. Marilene Krause, foram agraciados com a Medalha 

Manuel José. 

Entre os agraciados figurou Ney Santos, Vice-Presidente da Academia de 

Letras de Palhoça. 

O evento contou também com a presença do Sr. Miguel João Simão, 

Presidente da Academia de Letras do Brasil-SC, do Vice-Presidente, Sr. Osmar 

Firmino Cardoso e da Senhora Graça Fornari, Secretária da ALB-SC e outros. 

Após o encerramento dos atos oficiais, foi servido um coquetel aos 

participantes, ocasião em que todos puderam confraternizar. 
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Entrega do Prêmio Ivo Silveira de Cultura 2019 

 

A Academia de Letras de 

Palhoça, em Sessão Solene 

realizada no dia 30 de maio de 

2019, às 19h30min, na Câmara 

Municipal de Palhoça, efetuou 

a entrega do Prêmio Ivo Silveira 

de Cultura, versão 2019. 

O homenageado com a 

Comenda foi o escritor Roberto 

Rodrigues de Menezes, que 

tem vários livros publicados, 

muitos dos quais com referências ao Município de Palhoça. 

A Sessão Solene foi presidida por Sonia Ripoll, e como oradores os 

Acadêmicos, Antônio Manoel da Silva, o Biéli, proferindo discurso em saudação a 

Ivo Silveira, e Neusa Maria Bernado Coelho, que fez sua oratória em favor de 

Roberto de Menezes. 

A solenidade foi encerrada com delicioso coquetel, oferecido pela ALP aos 

seus acadêmicos e convidados. 

 

Ney Santos profere palestra na escola Mara Liberato, em Palhoça 

 

A Escola Básica Municipal 

Mara Luiza Vieira Liberato, 

localizada no Parque Madri, em 

Palhoça - SC, fez convite ao 

Vice-Presidente da Academia 

de Letras de Palhoça, Ney 

Santos, para participar do 

projeto “Noite de Autógrafos”, 
que visa incentivar seus alunos à prática da leitura. A forma encontrada foi a 
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produção de uma antologia com textos dos próprios alunos e, para lhes dar uma 

ideia mais precisa do ato de escrever, colocá-los em contato com escritores. As 

duas palestras de Ney Santos – com este tema – para turmas da 6ª à 9ª séries, 

aconteceram em 04 de junho de 2019. Uma no período da manhã e outra no 

período da tarde. 

O evento foi realizado na Sede da Associação dos Moradores do Madri – 

AMMA, e além dos alunos, contou com a presença de professores e dirigentes da 

escola. 
 

Falecimento de Déspina Boabaid, aos 97 anos 

 

A Academia de Letras de Palhoça informa, com pesar, 

o falecimento da Acadêmica Déspina Spyrídes Boabaid, 

Titular da Cadeira nº 2 deste Sodalício, ocorrido no dia 13 

de junho de 2019. 

O sepultamento ocorreu no dia 14/06/2019, às 17h00, 

no cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis. 

A ALP se fez presente manifestando sentimentos de 

condolências à família enlutada, prestando homenagem à 

escritora falecida. 
 

Entrega do Prêmio Lino Lopes 2019 

 

Em Sessão Solene realizada 

no dia 30 de julho de 2019, às 

15h00, a Academia de Letras de 

Palhoça efetuou a entrega do 

Prêmio Lino Lopes. 

Instituído pela Portaria 

001/2019, o Prêmio Lino Lopes, 

composto de Medalha e 

Certificado, foi criado com o 

propósito de homenagear uma 
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Pessoa física ou jurídica que tenha efetivamente contribuído para o 

desenvolvimento da Academia de Letras de Palhoça, a exemplo da pessoa que 

emprestou seu nome ao prêmio. Este ano, após colhido o resultado da votação 

em Assembleia, a indicação apontou o nome da Professora Mariá Nascimento 

Pereira, que recebeu a Medalha Lino Lopes. 

Na mesma sessão foi apresentado o Panegírico em honra a escritora Tatiana 

Belink, pela Acadêmica Vera Regina da Silva de Barcelos, cujo conteúdo literário 

abordou extensa explanação da vida e obra de sua Patrona na ALP. 

Por fim, a solenidade foi encerrada com bolo, salgados e refrigerantes, em 

comemoração aos 70 anos de vida da Presidente da ALP, Sonia Terezinha Ripoll 

Lopes. 

 

Posse de novos acadêmicos na ANACLA 

 

Aconteceu em 18 de 

outubro de 2019, às 19h00, no 

Auditório Antonieta de Barros, 

da Assembleia Legislativa de 

Santa Catarina (ALESC), em 

Florianópolis-SC, Sessão Solene 

de Posse Acadêmica da 

Academia Nacional de Ciências, 

Letras e Artes (ANACLA). Sob a Presidência da Senhora. Mara Núbia V. Roloff, 

contando com a presença do Presidente Estadual da Anacla, Osmar Firmino 

Cardoso, foram empossados: Cleonice Gomes Portela, Hiamir Polli, Alexandre 

Domingues, Miriam Braga, Paulo Ricardo e Rosaura Saraiva Abes. 

Na ocasião, foi comemorado mais um ano de passagem da data de 

nascimento do Patrono daquela academia: o poeta Vinícius de Moraes. 

Na Mesa de Honra, além da Presidente Nacional e do Presidente Estadual, 

estavam: Claudete Terezinha da Mata (Academia Nacional dos Contadores de 

Histórias), Mariana Maurici (ANACLA-Balneário Camboriú), Heralda Victor (GPL), 

Janice Pavan (ALIFLOR) e Rute Cardoso (ALIASC). 
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Ney Santos, Vice-Presidente da Academia de Letras de Palhoça nos 

representou neste evento. 

 

Panegírico de Roberto Menezes na Adelit 

 

Todo Acadêmico tem a 

obrigação de zelar e divulgar o 

nome e a obra do seu 

Patrono(a) sempre que 

possível. Nesse sentido, 

estivemos representando a 

Academia de Letras de Palhoça 

na apresentação do Panegírico 

de Roberto de Menezes, em louvor ao seu Patrono na Academia Desterrense de 

Literatura – ADELIT, ocorrido no dia 06 de novembro de 2019, às 19h30min, no 

auditório da Casa José Boiteux, em Florianópolis, Sede da Academia Catarinense 

de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. 

O evento contou com a presença de integrantes da ADELIT, ALP, ASAJOL, 

IHGSC, ALMESC, GPL, ALIFLOR e ACALLE, entre outras instituições. 

O homenageado da noite foi o médico, teatrólogo e poeta catarinense, José 

Cândido de Lacerda Coutinho, Patrono da Cadeira 09, ocupada pelo Acadêmico 

Roberto Rodrigues de Menezes. 

Lacerda Coutinho, como ficou conhecido, nasceu em 15 de dezembro de 

1841, em Florianópolis e faleceu em 02 de novembro de 1900 (dia de finados), 

no Rio de Janeiro. Lutou na Guerra do Paraguai (1864-1870) onde perdeu 

amigos, a respeito dos quais publicou textos. Além da produção literária e do 

exercício – breve – da medicina, foi Deputado por Santa Catarina, participando 

da elaboração da primeira Constituição Republicana do Brasil. 

Parabenizamos ao ilustre Acadêmico Roberto Rodrigues de Menezes! 
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Encerramento do Ano Literário em Santo Amaro da Imperatriz 

 

A Academia Santoamarense 

de Letras (ASAL), atualmente 

sob a Presidência do Professor 

José Carlos Petri, promoveu em 

11 de novembro de 2019, às 

20h00, Sessão Solene de 

Encerramento do Ano Literário. 

O evento, que aconteceu no 

“Conventinho Sagrado Coração de Jesus”, mais conhecido por Conventinho do 

Frei Hugolino, contou com a presença de diversos acadêmicos, além do afluxo de 

autoridades e pessoas da sociedade local. 

Homenagens e apresentações culturais completaram a noite festiva. 

O Vice-Presidente Ney Santos, acompanhado da esposa, Maria Vilma, 

representou a Academia de Letras de Palhoça nesta confraternização. 

 

Posse de acadêmicos na ADELIT 

 

Foi realizada no dia 20 de 

novembro de 2019, às 

19h30min, no Auditório do 

Tribunal de Contas do Estado 

de Santa Catarina, em 

Florianópolis-SC, Sessão Solene 

de Posse Acadêmica na 

Academia Desterrense de 

Literatura (ADELIT). Sob a 

Presidência do Sr. Nereu do Vale Pereira, compuseram a Mesa de Honra, Ney 

Santos, Vice-Presidente da ALP, e Rosângela Calza. A condução do cerimonial 

coube ao Sr. Roberto Rodrigues de Menezes. 
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Dentre os oito empossados nesta noite, destacamos a Senhora Eloah 

Westphalen Naschenweng, nossa Confreira da ALP. Os demais empossados 

foram: Adir Pacheco, Augusto César Zeferino, Edenice Fraga, Janice Pavan, Maria 

Luíza Vargas Ramos, Maria Odete Olsen e Pinheiro Neto. 

A Academia Desterrense de Literatura, fundada em fevereiro de 2019, tem 

como Patrono o poeta simbolista João da Cruz e Souza, o Cisne Negro. 

Sucesso a todos e vida longa a esta nova Casa do saber! 

 

Posse na ALIASC 

 

No dia 26 de novembro de 

2019, nas dependências do 

Museu Histórico de São José, às 

19h00, a Academia Literária e 

Artística de Santa Catarina – 

ALIASC, realizou a solenidade de 

posse de quatro novos 

Acadêmicos daquela Casa. Os 

empossados foram: Antônio Henrique Botticelli, Alana Grando Rauen, Francisca 

de Sande Moraes e Márcia Vidal. 

Compuseram a Mesa de Honra: Rute Cardoso, Presidente da ALIASC; Cristina 

Sousa, Vereadora em São José; Osmar Cardoso, Presidente Estadual da ANACLA; 

e Ney Santos, Vice-Presidente da ALP. 

Registramos neste evento as presenças de: Heralda Victor, Presidente do 

Grupo de Poetas Livres; Claudete Terezinha da Mata, Presidente da Academia 

Brasileira de Contadores de Histórias; José Carlos Petry e Celso da Silva, 

respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Academia Santoamarense de 

Letras; e Ivonita Di Concílio, Diretora Geral do CENETI; além de familiares e 

amigos dos empossados e membros de outras Casas Literárias. 
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 Encerramento do Ano Acadêmico, posses e homenagens na ACLA 

 

Uma Solenidade um tanto 

diferente das que estamos 

acostumados foi o que 

presenciamos no dia 06 de 

dezembro de 2019, quando às 

19h30min, no Auditório do 

Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina, aconteceu a 

realização deste evento. 

Além das formalidades de praxe, ao ser dada posse aos novos Acadêmicos: 

Luiz Gustavo Zago, na Cadeira 38, Patrono, Marcelo Muniz (Músico, criador do 

Grupo Engenho, no início dos anos 1980) e José Ronaldo Faleiro, na Cadeira 39, 

Patrona, Zeula Soares (Atriz e Poetiza); fez-se a apresentação das biografias dos 

Patronos exaltando-se as suas atividades artísticas, principalmente. 

Foram realizadas homenagens a grupos teatrais e pessoas ligadas à cultura 

catarinense e também apresentações de música clássica. A cantora lírica Masami 

Ganev, acompanhada ao teclado pelo músico, agora Acadêmico, Luiz Gustavo, foi 

aplaudida de pé por toda a plateia. 

O Presidente da ACLA, Antônio Cunha, agradeceu a presença de todos, entre 

eles, Valmir Vilmar, da Academia Literária e Artística de Santa Catarina (Aliasc) e 

Ney Santos, da Academia de Letras de Palhoça (ALP). Também estiveram 

presentes expressões literárias como: Maura Soares, Eloah Westphalen, Urda 

Klueger, Adélio Amaro (Portugal), Osmarina Souza, Afonso Rocha (Portugal) e 

Susana Zilli, entre outros tantos nomes. 

O encontro foi finalizado com coquetel e conversas no hall do auditório 

daquela Casa. 
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ALP empossa duas novas Acadêmicas, Adriane Neves e Áurea Baldissera 

 

A Academia de Letras de 

Palhoça empossou as 

escritoras, Adriane Santana das 

Neves, na Cadeira nº 13, cujo 

Patrono é Aujor Ávila da Luz, e 

Áurea de Mello Baldissera, na 

Cadeira nº 25, Patrono Franklin 

Joaquim Cascaes. 

A Sessão Solene aconteceu 

no dia 27 de março de 2021, às 

15h30min, na residência da 

Presidente Sonia Ripoll, e contou com as presenças das novéis Acadêmicas, do 

Tesoureiro Antônio Manoel e da Secretária Neusa Coelho. 

O evento também foi transmitido pela Internet, com o auxílio da plataforma 

Google Meet, que permitiu a participação e a interação com outros confrades, 

confreiras, convidados e parentes das empossadas. Participaram pelo modo 

virtual, os Acadêmicos: César Pasold, Ney Santos, Luiz Carlos, Eloah Westphalen, 

Vanilda Tenfen e Vera de Barcellos. Representando o Grupo dos Poetas Livres, 

Maura Soares fez uso da palavra, virtualmente. Adriane Neves acompanhou pela 

tela do Notebook a imagem de sua mãe Creusa de Senna Santana, que mesmo à 

distância, fez questão de prestar o seu apoio à filha. 

Adriane e Áurea foram admitidas no Quadro Acadêmico da ALP no dia 24 de 

setembro de 2019, por meio de concurso, mas, devido à pandemia do Corona 

vírus, só nesta data puderam tomar posse. 

Precedeu a Sessão Solene, uma reunião administrativa, restrita aos 

acadêmicos da ALP, cujo assunto de pauta foi a indicação de nomes de Patronos 

para seis das doze Cadeiras ainda desocupadas. 

No final da sessão solene, os acadêmicos presentes degustaram um delicioso 

café com salgadinhos. 
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Antônio Manoel faz palestra em escola do bairro Furadinho 

 

O Acadêmico Antônio 

Manoel, o Biéli, a convite da 

Direção da Escola Reunida 

Professora Isabel Botelho de 

Paulo, no bairro Furadinho, 

proferiu palestra para alunos 

do Núcleo de Alfabetização, na 

faixa etária entre 7 e 9 anos, 

como parte do Projeto de 

Valorização da Leitura, 

promovido por iniciativa da 

escola. 

O evento aconteceu em duas oportunidades: uma no dia 12 de maio de 2021, 

das 10h30min às 12h00, e outra no dia 14 de maio de 2021, das 15h30min às 

17h00, nas instalações do refeitório da escola, e contou com a participação de 

alunos, professores, servidores e do diretor da unidade escolar. 

Inicialmente, Biéli fez sucinta apresentação de sua carreira literária, com 

ênfase nos quatro livros já lançados, discorrendo sobre cada um deles. Também 

comentou acerca de sua inserção como Membro Titular da Academia de Letras 

de Palhoça, instituição literária onde ocupa a Cadeira de nº 17, cujo Patrono foi 

seu conterrâneo do bairro Furadinho, o Escritor, Professor e Político, Manoel dos 

Santos Lostada. 

Em seguida, efetuou a leitura do livro infantil Rochão e a Fada da Rocha, de 

sua autoria, cuja duração consumiu cerca de cinquenta minutos. Logo após, 

foram formuladas perguntas sobre a obra aos alunos, alguns dos quais sendo 

premiados com livros, por meio de sorteio, todos ofertados pelo autor. 

A Escola Reunida Professora Isabel Botelho de Paulo, de âmbito municipal, 

tem atualmente 148 alunos, na faixa etária de 7 a 9 anos, divididos em 06 

turmas. Possui uma estrutura física de três salas de aula, uma sala dos 

professores, uma biblioteca, uma cozinha, um refeitório, três banheiros, sendo 



Eventos Sociais 
 

43 
 

um para meninas, um para meninos e um para adultos, e uma quadra de 

esportes. O corpo docente é composto por um diretor, três professores em sala 

de aula, um professor de reforço, dois professores de Educação Física, um 

professor de Artes e um professor de Educação Especial. No quadro de 

servidores, três deles são incumbidos das tarefas administrativas, sendo um 

assistente técnico pedagógico, três são responsáveis em preparar a merenda 

para os alunos, e dois se encarregam da limpeza em geral. 
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Concurso Veredas da Poesia Ano V - divulgação dos vencedores 

 

A Comissão de Seleção do Concurso On-line Veredas da Poesia - Ano V, 

instituída pela Academia de Letras de Palhoça, após análise dos trabalhos 

inscritos, classificou as três poesias vencedoras do certame. 

 

1º Lugar: “Racista” – Autor: Francisco Bandeira Júnior, Fortaleza – CE 

2º Lugar: “Menino Sírio” – Autor: Antônio Fernandes do Rêgo, Natal - RN. 

3º Lugar: “Na Era do Digital e Virtual"  – Autor: Olidinéri Bello, Fortaleza – CE 

 

Os três vencedores do Concurso receberão a premiação prevista no artigo 

oitavo do Regulamento, no dia 28 de setembro de 2017, às 15h00, na Sede da 

ALP, instalada dentro do complexo educacional da Faculdade Municipal de 

Palhoça, sito à Rua João Pereira dos Santos, 305 - Bairro Ponte do Imaruim - 

Palhoça - Santa Catarina. Na impossibilidade do comparecimento, a premiação 

será enviada pelo Correio. 

Além destes, outros trabalhos foram selecionados e indicados para 

receberem o Certificado “Menção Honrosa”, concedido pela ALP. 
 

Racista 

 

Um resquício do ódio hitlerista 

entranhado no espírito do infeliz 

que se diz ser melhor, mas não conquista 

um por cento do mérito do que diz. 

Sentimento provindo de imbecis, 

é covarde, cruel e egoísta, 

um estúpido idiota ser racista 

que ignora as leis do seu país. 

Como pode com tanta prepotência 

por à frente da sua consciência 

um  mesquinho patético desamor? 
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Mas nem lembra que a cova lhe espera 

e a matéria no chão se dilacera 

transformando-se em pó,  no chão sem cor. 

 

 Menino Sírio 

  

Na guerra fratricida desse mundo: 

Caminhos encerrados e aflições, 

A morte rastejando sobre as telhas 

Derruídas ao brilho das centelhas 

E ao rutilo do fogo dos canhões; 

Disse o menino sírio, em grande dor 

Morrendo: "Eu vou contar tudo isto a Deus!" 

Muita infâmia... Que mal fez este aí? 

Onde o poder está a competir 

Na igual doblez dos novos fariseus! 

Só viu o vídeogame da desgraça, 

Sem celular e sem computador, 

Na flor da infância, só deixou o sonho, 

Sua esperança de um povir risonho 

Sobre a ruína, ali cambaleou... 

Três anos!... Só calamidade e guerra, 

Nem deu para brincar lá nas pracinhas, 

Menino sírio, mas leva a meiguice, 

Deixa a tristeza, já que Jesus disse: 

"Deixai-me vir a mim as criancinhas!" 

 

Na era do digital e virtual 

  

Feliz sou porque tenho conexão 

Com o mundo e com a cronologia. 

Da vida, faço uma reflexão 
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E vou formando a minha ideologia 

Descubro o passado e o presente. 

Imagino o futuro, formulo o conhecimento, 

Mas não desisto do contato com minha gente. 

Ver o outro preso à internet é muito aborrecimento 

A internet veio para que eu e você possamos aprender. 

Nas horas de folga, termos o que ler e com o que nos divertir. 

Assim, é mais fácil, para nós, a vida compreender. 

Mas há quem se tornou escravo e isso não consegue admitir. 

Não vê a dança das flores ao vento, 

O tombo da criança no brinquedo da praça, 

O escorregão do idoso no pavimento. 

Assim, não vê que se desumaniza e torna a vida sem graça. 

Era do digital e virtual, época que pode nos proporcionar muita sabedoria 

Mesmo estagnados, exploramos o desconhecido, 

Viajamos pelo universo, resolvemos problemas e descobrimos muita teoria. 

Mas é, no olho a olho, que cada um se conhece e se torna um cidadão 

comprometido. 

 

Concurso Veredas da Poesia Ano VI - divulgação dos vencedores 

 

A Academia de Letras de Palhoça informa o resultado final do Concurso On-

line Veredas da Poesia - Ano VI. 

 

Primeira colocada: Falência Social, autoria de Ana Esther Balbão Pithan. 

Segunda colocada: Uma Nação Torturada, autoria de Jorge da Rosa. 

 

A premiação será entregue no dia 11 de dezembro de 2018, às 15h00 horas, 

na Sede da ALP, na Faculdade Municipal de Palhoça. 
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Falência social  

 

Cadeia cheia 

Escola vazia 

Areia no sonho 

Esmola fatal 

Cheia de ódio 

Vazia consciência 

Sonho sem pódio 

Fatal VIOLÊNCIA 

País do futuro? 

Teu presente é duro 

Com tanto corrupto 

Teu fim é abrupto 

Uma droga fútil 

E assassino sutil 

Até o verso meu 

De dó, já morreu... 

 

Uma nação torturada 

 

E a esperança? 

Morre a cada dia 

Sem confiança 

O povo agoniza 

É vedada a tortura 

Mas eles vivem a torturar 

São as piores criaturas 

E ai de quem falar 

A bondade 

Está em extinção 
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Impera a maldade 

Desrespeitando a Constituição 

Homens severos 

No poder eles estão 

Já os sinceros 

Querem saúde, justiça e educação. 

 

Lançamento do livro Pedras no Caminho 

 

O Acadêmico Ney Santos, Vice-Presidente da 

Academia de Letras de Palhoça, fez o lançamento do 

seu 3º livro, cujo título é “Pedras no Caminho”, pela 
Editora Tribo da Ilha, de Florianópolis. O ato 

aconteceu na tarde de 22 de abril de 2018, na Sede 

do clube de jogos Covil da Lua, sito no bairro 

Kobrasol-São José - SC. 

Em ambiente agradável e festivo o autor reuniu 

meia centena de pessoas, entre escritores, poetas, 

contadores de histórias, amigos e parentes, que 

abrilhantaram o evento. 

O livro em questão trata justamente dos 

obstáculos que a vida nos impõe e a forma como, do seu ponto de vista 

particular, podem ser transpostos.  

A obra, composta de prosa e poesia, tem início quando Ney Santos, aos 

dezoito anos de idade, consegue – meio aos trancos – o seu primeiro emprego 

realmente formal, na área de projetos de engenharia, na qual labuta (em 

escritório próprio, paralelamente à atividade literária) até os dias de hoje e 

termina com o texto “Um Homem Feliz”, numa mensagem positiva de que 
simplesmente acordar todos os dias já é o maior presente que recebemos. A 

partir daí, torna-se mais fácil superar as dificuldades diárias. 

A reunião encerrou-se com um apetitoso e farto coquetel servido aos 

participantes. 
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Lançamento do Boletim Flor de Lis nº 4 

 

Finalmente, depois de tanto 

tempo, saiu o lançamento do 

Boletim Flor de Lis nº 4, 

abrangendo as atividades da 

ALP nos anos de 2015, 2016 e 

até meados de 2017. 

O evento aconteceu no dia 

28 de agosto de 2018, às 15h00 

horas, na Sede da Academia de 

Letras de Palhoça, sito à Rua 

João Pereira dos Santos, 305 – 

Ponte de Imaruim – Palhoça – 

SC., e contou com a presença 

de: Célia Ribeiro de Moraes, Presidente da ADLA – Academia de Letras e Artes de 

Florianópolis; Graça Fornari, ALBSC-Florianópolis; Augusto Coura, Presidente da 

ACALLE – Academia Alcantarense de Letras; Lúcia Silva e Susana Zilli, ACALLE; 

Lothar Carlos Hoch, Vice-Presidente do Grupo de Poetas Livres – GPL, 

acompanhado de sua esposa Priscilla; Valmir Vilmar de Sousa, ALB-SJ; Antônio 

Henrique Botticelli, Diretor de Eventos da ADLA, e sua esposa, a Professora de 

dança cigana, Ana Carolina Botticelli; Glacy Vargas, futura Acadêmica pela 

ACALLE; Hugo Lino dos Santos, ALB-SJ, e sua esposa, Zirlândia Silveira dos Santos; 

a escritora Dadai dos Anjos, amiga da ALP; a também escritora, Irene Eloza e sua 

neta Isadora. 

Por parte da ALP estiveram presentes, a Presidente, Sônia Ripoll; o Vice-

Presidente, Ney Santos e sua esposa Maria Vilma; os Acadêmicos, Vera de 

Barcellos, Diretora Geral; Eloah Westphalen Naschenweng, Diretora de Relações 

Institucionais; Neusa Bernado Coelho, 1ª Secretária; Antônio Manoel da Silva, 1º 

Tesoureiro e sua esposa Isaura; Luis Carlos de Souza, 2º Secretário; Antônio 

Rodrigues e Vanilda Tenfen Medeiros Vieira. 
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Após a abertura do evento, que se deu com pequeno discurso proferido pela 

Presidente Sônia Ripoll, destacando a importância do referido boletim para a 

preservação da memória literária da ALP, ofereceu-se – por sugestão da 

Acadêmica Eloah – a palavra a cada um dos participantes, que se identificaram 

fazendo uma breve apresentação, citando seus nomes, obras publicadas, 

academias ou outras agremiações congêneres as quais pertencem, 

proporcionando, desta forma, um maior congraçamento entre todos. 

O encerramento foi coroado com um saboroso coquetel servido na sala anexa 

à da Sede da ALP, gentilmente cedida – para aquele ato – pela Direção da 

Faculdade Municipal de Palhoça. 

A Academia de Letras de Palhoça agradece a todos os que lá compareceram, 

prestigiando-nos de forma tão carinhosa com sua honrosa presença. 

 

Lançamento da Antologia 2018 

 

A Academia de Letras de 

Palhoça lançou, na tarde do dia 

11 de dezembro de 2018, às 

15h00, o segundo número da 

Antologia Literária Sinfonia, 

versão 2018. O evento 

aconteceu na Sede da ALP, e 

contou com a presença de seus 

Membros Titulares, de 

acadêmicos de outras 

instituições congêneres e de 

amigos. Também esteve presente a Chefe da Biblioteca Pública de Palhoça, 

Senhora Erli Paulo. 

Na oportunidade, foi entregue a premiação da primeira colocada no Concurso 

On-line Veredas da Poesia – Ano VI, à escritora Ana Esther Balbão Pithan. 

Durante a solenidade, foram recitados inúmeros poemas e poesias, além de 

lidos outros textos literários. 
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Por último, um delicioso coquetel selou o fim da reunião e das atividades da 

ALP no ano de 2018. 

 

Ney Santos faz lançamento on-line do seu novo livro: Vida Nova 

 

No dia 1º de agosto de 2020, às 16h00, 

aconteceu a Live de lançamento do livro Vida 

Nova, do Confrade e Vice-Presidente da 

Academia de Letras de Palhoça, Ney Santos. 

O evento, coordenado pelo escritor Antonio 

Henrique Botticelli (Academia Literária e 

Artística de Santa Catarina-ALIASC) e sua 

esposa Ana Carolina (Professora de Dança 

Cigana), contou com a participação dos 

também escritores, Maria Clara Vinotti 

(Associação dos Cronistas, Poetas e Contistas 

Catarinenses - ACPCC), que fez a apresentação 

do livro citado; Ana Esther Balbão Pithan 

(Academia Brasileira de Contadores de 

Histórias); Ivonita Di Concílio, futura Presidente da Associação Literária 

Florianopolitana - ALIFLOR, a ser empossada em 11 de agosto de 2020; Valmir 

Vilmar de Sousa (ACPCC e ALIASC) e sua esposa Conceição Martins de Sousa; 

Soeli Menezes (ACPCC); Osmar Firmino Cardoso (Academia Nacional de Ciências, 

Letras e Artes - ANACLA) e Rute Cardoso, Presidente da ALIASC. Os dois últimos, 

proprietários da Editora Juca Palha. 

O programa contou com apresentações do autor, Ney Santos e seus 

convidados, que com performances de dança, poesia, canto e prosa, 

abrilhantaram o evento durante duas horas. 

É a adaptação a que precisamos nos submeter em tempos de quarentena e 

pandemia, mas que também demonstra a versatilidade dos nossos colegas. 

Ao final do acontecimento, todos se saudaram, calorosamente, de modo 

virtual. 
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Um trabalho de pai para filho 

 

Ney Santos é o organizador do livro 

do seu pai, Hugo Lino dos Santos, 

intitulado “Enquanto houver luz...”, 
Editora Juca Palha - São José, ano 2020 . 

A obra, que contém dezoito 

fotografias internas, referentes aos 

textos, é uma espécie de autobiografia, 

na qual o autor, que está chegando aos 

noventa anos de idade, conta fatos da 

sua vida, fornece informações sobre a 

sua genealogia, lembranças ou apenas 

divaga, sempre de maneira muito emotiva. 

Devido à situação pela qual passamos, a obra está sendo distribuída aos 

parentes, amigos e bibliotecas, sem a realização de um lançamento presencial ou 

virtual. 

 

Antônio Manoel lança novo livro 

 

O acadêmico Antônio Manoel da Silva, o Biéli, 

lançou seu quarto livro, intitulado “O Bicho Vai 
Pegar”.  Trata-se de uma coletânea de vinte Contos, 

todos inspirados em fatos do cotidiano e mesclados 

no verídico com o imaginário, astutamente dosados 

com pitadas de humor, a maioria envolvendo 

animais em suas tramas. Por isso, o título “O Bicho 

Vai Pegar”. 
O lançamento ocorreu no dia 10 de outubro de 

2020, de modo estritamente familiar, em razão da 

pandemia do Corona vírus, que impediu qualquer 

tipo de manifestação e aglomeração pública. 
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UM CÉU PARA JOSIMA é lançado virtualmente 

 

O Acadêmico Luiz Carlos de Souza efetuou o 

lançamento de seu novo livro, UM CÉU PARA JOSIMA 

– E OUTROS CONTOS, de modo virtual, em uma 

reunião on-line pela Internet. 

O evento aconteceu no dia 03 de novembro de 

2020, às 20h00, e contou com as presenças virtuais 

de acadêmicos da ALP e convidados, dentre eles, dos 

seus editores, representando o selo da Editora Juca 

Palha. 

 

 

 

 

 

 

Lançamento da Antologia 2020 

 

A Academia de Letras de Palhoça realizou o 

lançamento da sua terceira antologia, intitulada 

Antologia Literária Sinfonia 2020, na tarde do dia 

15 de dezembro de 2020, às 15h00. 

Este ano, devido à pandemia do Corona vírus, 

o evento aconteceu pelo sistema on-line, 

ficando os acadêmicos participantes incumbidos 

de irem buscar seus exemplares na casa do 

Tesoureiro da ALP. 
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Amor distante  

(Ao meu filho Cristiano) 

Por: Sonia Ripoll 

 

Às vezes penso comigo 

De quantas coisas preciso 

Para alegria encontrar 

Me falta teu rosto amigo 

Doce som do teu sorriso 

E o brilho do teu olhar... 

 

Quisera em sonhos alados 

Voltar a tempos passados 

Em magistral pensamento 

Abraçar teu vulto amado 

Sussurrar versos ao vento 

Eternizar tal momento. 

 

Bem sei que tal fantasia 

Faz parte dessa agonia 

Que o coração atormenta 

Verei esse amor distante 

Na paz que o Ser acalenta 

Serei feliz como antes... 
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És mulher!  

Por: Neusa Coelho 

 

És estrela na passarela 

Conquistas mil corações  

Cantada em versos e canções  

O artista te define em aquarela! 

Deusa, mistério e beleza 

Silhueta da arte do Criador 

Menina, adolescente, madura, ou como for 

És show da vida, esperança e grandeza! 

De todas as cores e tipos, acomodada ou oprimida, 

Tens a ternura de uma flor. 

Sonhas como um pássaro sedutor 

Desabrochas nuances, destemida 

Na jornada diária tão compromissada 

Quer respeito, inclusão e igualdade,  

Gritas contra a discriminação sem piedade 

Buscas liberdade, vida digna e honrada 

Tens na veia uma canção qualquer 

Encantas no campo ou na cidade, baila a melodia 

Laboriosa, sensual, gracejo em poesia, 

És nobre, especial, simplesmente és MULHER! 
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Olhai os lírios dos campos... 

Por: Vera de Barcellos 
 

Olhei o mundo e descubri que a criança que vive no mundo 

ainda brinca de amarelinha, joga bolas e colhe pitangas e goiabinhas... 

A criança que vive no mundo de alma ainda inocente e clara 

refresca-se a beira do rio,olhando os gansos a nadar para lá e para cá... 

A criança que vive no mundo ainda dança nas águas da chuva 

e espreita harmoniosa os doces na janela da cozinha... 

A criança que vive ainda no mundo tem asas como as borboletas, 

solta os sonhos como pandorgasa e canta a mais bela canção de Amor, 

adormecendo  sorrindo o sono dos anjos de Deus! 

Está criança ainda é um corpo de adulto 

com um coração inocente e uma alma esperançosa 

Esta criança somos nós que um dia criança 

sempre criança, nos jardins da Luz e da Paz! 

 

Lembranças 

Por: Eloah Westphalen Naschenweng 
 

Quando as palavras deixam de ter seu real significado e se escondem na 

desilusão, perdem sua mágica e seu tom. 

Dorida a alma fareja a ferida sacudida pelo tempo e, entre a trégua, o medo e 

o susto do descompasso, agasalha-se na solidão. 

Sem nada a dizer, perdido na trêmula insegurança, sem rumo, sem norte e à 

procura de outra direção, o coração pisado e machucado despe-se do caminho 

moldado para não perder seus sonhos, enquanto o tempo delineia um novo 

horizonte. 

É nas lembranças, que busca a luz na escuridão, para retirar da memória 

aquela doce e serena poesia, que traz consigo a eterna brisa, o porto seguro, o 

tesouro preservado, para que, no instante perfeito, venha de leve trazer à 

superfície o acalanto para a vida. 
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Um homem bom  

(Dedicado a Rogério da Silva Sprícigo) 

Por: L. SOUSA 

 

Saiu um homem a plantar e já o pegou a noitinha 

Com muitas mudas nas mãos. Não fez caso e prosseguiu, 

‘Inda que a esposa inquieta mostrara-se não entender 

Por que na velhice um homem plantaria o que não colher? 

 

Virou-lhe o rosto a sorrir, que assim fora sua vida. 

Plantara a não mais poder sem com a colheita contar. 

Que a muda estourasse em fruto, muitos iriam comer. 

Eis que em vida se fartou daquilo que não plantou. 

 

Senti imenso desejo d’esses versos declamar 

Em favor daquele amigo, morto ali, já a sepultar. 

Mas, então intensa dor turvou o meu coração 

Fechou minha boca em luto p’ra dali nada brotar. 
 

Foi então que me lembrei de me aquietar na presença 

Do amigo que partia sem mesmo nem se opor. 

De semblante tão sereno queria fazer, parece, 

A heroica e mansa volta ao seio do Bom Pastor. 

 

Eu dali melhor saí, ‘Inda parece que ouvi: 
“Zebrão, um mau coração, feito pedra, vale pouco. 

Afastado da grandeza revoga-se em agonia, 

O meu sangrou com certeza, mas valeu a teimosia.” 
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Ausência 

Por: Ney Santos 

 

Eis que agora 

Já não havia mais nada 

Nem mesmo a sombra 

Dos “cookies” quentes 

Recém-assados 

Sobre o vidro da mesa 

 

Não havia sons, nem ecos 

Nem a lembrança 

Daqueles passos rápidos 

No chão da cozinha 

 

O silêncio pesava tanto 

Quanto o granito 

Ainda não esculpido 
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O tempo 

Por: Antônio Manoel da Silva - Biéli 

 

Dei um tempo pro meu tempo 

Pra ver se mais tempo me sobrava 

Percebi o quão sem tempo eu estava 

Vivendo no meu destempo 

 

E sem controle do tempo 

Vivi todo o tempo do mundo 

Sorvendo cada segundo 

Deste feliz passatempo 

 

Segui nesse entretempo 

Marcando o tempo em tudo 

Perdi tempo nesse absurdo 

Tudo foi um contratempo 

 

Descobri que esse tempo 

Ao mesmo tempo estranho 

Não tem forma nem tamanho 

Senão, um espaço-tempo 
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HINO DA ACADEMIA DE LETRAS DE PALHOÇA 
Letra e música de Antônio Manoel da Silva - Biéli 

 

I 
Nas amarras do saber estás fundada 

Sob a égide da plena erudição 
Sodalício de eminência literária 
Colegiado de letrados cidadãos 

O teu corpo acadêmico é singular 
Escrever é teu ofício de verdade 

O escritor que a ti se vincular 
Triunfante conquista a imortalidade 

 

REFRÃO 
 

Colenda Academia 
És moradia da cultura e do saber 
Recipiente de talento e esplendor 

Cabedal do escritor 
Na missão de escrever 

 

II 
Tua aura é erudita e fecundante 

Quão profícua serás para a sociedade 
Nicho nobre de sumidade reinante 
Patrimônio palhocense de verdade 

Com plenitude, quietude e competência 
Conduzirás os rumos da literatura 
Pois disciplina, atitude e sapiência 

São ferramentas que ostentas com bravura 
 

BANDEIRA DA ACADEMIA DE LETRAS DE PALHOÇA 
Autoria de Sonia Terezinha Ripoll Lopes 

 
 
 
 
 
 


