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Entrega
PROGRAMA
Cerimónia de entrega de prémios com recital de poesia
acompanhado com momentos musicais.

www.bm-ferreiradecastro.com

2º LUGAR
Nome:

Celso Takashi Yokomiso
Cassandra Alves
São Paulo - Brasil

PRÉMIO REVELAÇÃO
JUVENIL

POESIA - SENTENÇAS

Nome:

naquele nada ainda
coube uma tristeza

Pseudónimo:

Pseudónimo:

1º LUGAR
Nome:

Tomas Nunes Pessoa dos Santos
Pseudónimo:

Sophia de Mello
Malveira - Portugal
POESIA - SEM TÍTULO
O dia começa quando abrem as livrarias.
Há homens que entendem de livros e varandas
onde visitam os pombos,
mas que perdem a vida a escrever a morte.
Há homens que se lavam diariamente com poemas
enquanto passam as mãos pelo cabelo.
E é muitas vezes um jogo de espelhos.
Há homens que fecham o livro com os dedos
amarelos do tabaco, que foi tudo o que conseguiram obter.
O destino da livraria é este mundo pequeno
que se segura numa imagem e escoa as palavras
para longe do local onde limpam os pés.
Mas há homens que chegam a casa
e plantam versos
para jorrar à sua porta.

naquela queda ainda
coube uma rasteira
naquele incêndio ainda
coube uma centelha
naquela dor ainda
coube uma doença
coube ainda aquela
perda naquela ausência
naquele erro ainda
coube uma sentença

3º LUGAR
Nome:

Edweine Loureiro da Silva
Pseudónimo:

Chefe Apache
Saitama – Japão
POESIA - QUADRO GÓTICO
Uma vida pintada
com cores carregadas.
Até que, numa noite inspirada,
trocou o pincel pela espingarda
e deu a obra por acabada.

Katarine Nogueira Norbertino
Marquisa Machado
Bahia - Brasil
POESIA - LOUÇÕES FORMADAS
POR SUBSTANTIVOS FEMININOS
Às vezes
às avessas
de mim:
os versos
à toa
entoam
a melancolia,
à noite,
às claras,
às onze horas
a existência
pesa
e perde
o sentido
de existir.
E, com isto
os pensamentos,
às pressas,
não deixam
meu corpo
cansado
dormir.

