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EDITORIAL

Setembro é o mês de aniversário da capital maranhense. Todos os anos, ela
recebe inúmeras homenagens, em forma de poemas, romances, peças teatrais, discursos, obras de arte em geral... Mas este ano não marca apenas mais um aniversário, representa, sim, o quarto centenário de uma cidade linda, porém tão maltratada.
Esta edição do Ilhavirtualpontocom não poderia deixar de ser dedicada a
nossa cidade, que no acolheu e de onde tiramos a inspiração e inúmeros momentos de alegria e de reflexão.
Como forma de homenagem, o professor e escritor José Neres
“entrevistou” a cidade, que, sem meias palavras, falou de seus encantos e de suas
Angústias.
Ainda no clima de homenagem, o cronista e romancista José Ewerton Neto
compara a Cidade a uma mulher e, de forma sensível e crítica ao mesmo tempo,
mostra seu olhar sobre a história de nossa Capital.
O romance Marcas Indeléveis, de Ahtange Ferreira é o destaque do mês,
assim como as sugestões teatrais que aparecem ao longo deste número.
A novíssima geração de escritores também tem seu espaço para homenagear
a Cidade, por isso, publicamos neste número os poemas elaborados pelos alunos
da professora Fernanda Cerdeira, que, durante uma oficina de poesia ministrada
no VIII Festival Geia de Literatura, despertou o interesse de estudantes para São
Luís,suas obras e seus valores, mostrando que dentro de cada um de nós mora
também um(a) poeta pronto(a) para transformar emoções em palavras.
E são esses jovens que daqui a alguns anos estão ocupando nosso cenário
literário. Vale a pena então, desde hoje, conhecer alguns deles a partir das palavras
arrancadas da alma e do coração.
Nos próximos números continuaremos a publicar os poemas elaborados
durante a oficina ministrada no Festiva Geia de Literatura.
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Às vésperas de mais uma festa de aniversário,
conseguimos um horário exclusivo com a mais
importante dama de nossa sociedade. Fomos
bem recebidos em um de seus casarões castigados pelo tempo e, enquanto eram servidos bolinhos de tapioca e suco de cupuaçu, ela, aparentando bastante cansaço, nos falou um pouco de seu passado, de suas angústias e de suas
alegrias. Eis a seguir a entrevista na íntegra.
PERGUNTA: Qual é realmente a sua origem?
RESPOSTA: Minha origem está coberta pelas
névoas da dúvida. Eu e alguns de meus filhos
já nos preocupamos muito com isso. Já disseram que sou de origem francesa, portuguesa...
Mas hoje deixo essas questões para os estudiosos, pois acho que isso talvez não influencie
tanto em meu atual estágio.
PERGUNTA: E qual é o seu estágio atual?
RESPOSTA: Eu me sinto abandonada há muito tempo. Isso não vem de agora, mas de muito
tempo mesmo. Pela minha história, creio que
mereceria um presente bem melhor que uma
mera maquiagem e umas peças novas de roupa
para esconder minhas mazelas. Mas parece
que é isso que terei.

Por José Neres

ENTREVISTA: SÃO LUÍS
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PERGUNTA: Fale um pouco de seu passado.
RESPOSTA: Passei por diversos momentos. Vivi em pobreza extrema na infância e depois, na juventude, conheci
a opulência e a riqueza que fizeram de mim uma das mais
importantes desse Brasil. Mas depois tudo declinou e acabei nessa decadência em que me acho agora.
PERGUNTA: E de quem seria a culpa dessa decadência de
que a senhora se queixa?
RESPOSTA: É difícil pôr a culpa em alguém ou em alguma época específica. Mas não posso negar que meus bens
foram muito mal administrados. Meus casarões, abandonados à própria sorte, hoje servem como estacionamento
ou se tornaram abrigos de marginais de toda espécie. Minhas riquezas foram dilapidadas por gestores
incompetentes. Minhas praias e
meus rios foram poluídos por um
crescimento urbano sem planejamento e pela voracidade de investidores que visaram apenas ao lucro
e jamais à minha saúde ou ao bemestar de meus filhos.
PERGUNTA: Mas a senhora, nos últimos anos vem recebendo constantes homenagens, algumas inclusive de abrangência internacional. Isso não seria uma forma de reconhecimento?
RESPOSTA: Sem dúvida que sim. Não tenho como negar
que algumas dessas homenagens me deixam lisonjeada. Infelizmente, porém, algumas delas têm apenas caráter político e não podem ser vistas como reflexo direto de um merecimento meu. Posso dizer que há muita gente se promovendo a minhas custas. E isso muito me entristece. Contudo reconheço que algumas homenagens e honrarias são
merecidas e a essas sou muito grata.
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PERGUNTA: E as homenagens feitas diretamente por seus
filhos envolvidos com as artes: músicos, poetas, romancistas, contistas, teatrólogos... como a senhora vê isso?
RESPOSTA: Essas são as homenagens que mais me deixam
feliz, principalmente por que elas não aparecem exclusivamente em função de uma data específica ou de uma comemoração. Elas aparecem de forma espontânea, pelo simples
prazer de me fazer feliz, de lembrar que sou importante na
vida deles. É importante notar que nem todos os que me
homenageiam com seus talentos nasceram de meu ventre.
Alguns vieram de outros lugares e depois me adotaram como amiga, musa inspiradora ou mesmo mãe. Alguns deles
me elogiam, outros, mesmo de forma carinhosa, abrem
meus olhos para alguns problemas que nem mesmo ou observava.
PERGUNTA: Pode dizer alguns nomes?
RESPOSTA: Dizer nome é sempre algo muito perigoso,
pois fatalmente esquecemos o nome de alguém. Mesmo assim vou arriscar a citar alguns filhos e filhas – próprios ou
adotivos – que me imortalizaram em suas obras de arte:
João Francisco Lisboa, Aluísio Azevedo, João Mohana, Josué Montello, Arlete Nogueira, Ferreira Gullar, Nauro Machado, Bandeira Tribuzi, José Chagas, Carlos de Lima, César Nascimento, Beto Pereira, João do Vale, Conceição Aboud Neves, Joaquim Itapary, Antônio Almeida, Ferreira
Gullar, Luiz Alfredo Neto Guterres... Minha memória é
fraca, mas todos os que dedicaram uma palavra, um acorde ou uma pincelada para mim moram em meu coração. Agora, se me permite, queria descansar um pouco. Está chegando a hora de mais uma homenagem. Espero que seja
sincera.
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Se São Luís...
José Ewerton Neto
Se São Luís fosse uma mulher , ainda assim seria uma ilha. Vá
lá, o poeta disse que nenhum ser humano é uma ilha, mas São Luis teria de
ilha o que somente certas mulheres têm: o comportamento reservado e especial, a pose paradisíaca, a aura oceânica cercando-a por todos os lados como se dela pudesse jorrar, de repente...uma fantasia amorosa. Já repararam
na reverência que salta aos olhos de quem observa uma mulher-ilha se aproximar?

Sendo ilha (o que nem de longe significaria que fosse orgulhosa
ou inacessível) teria forçosamente também os braços longos, que avançam
em direção ao resto do mundo. Pois é, suas pontes seriam seus braços e que
braços! Acordam abraçando o alvorecer como a uma criança, seguindo depois para o quotidiano e o que vier.
Sua cabeça - e com certeza São Luis não seria uma dessas mulheres espevitadas e sem cabeça – teria tudo para ser a mesma do poeta
Gonçalves Dias, pequenina lá do alto em sua praça, contemplando o mar e a

Seu coração, quer queiram quer não, teria de estar no centro.
Como todo mundo sabe, existe uma turma de administradores arvorados
a seus donos, que tudo fazem para remover seu coração dali. Ora, mais que
insensíveis são, sem dúvida, péssimos cirurgiões, pois o coração de uma cidade, como o de uma mulher-ilha, é ‘intransplantável’. Alguns anos atrás, a
cidade foi atendida em uma cirurgia que lhe reabilitou o coração, numa operação muito propriamente chamada Reviver. Ultimamente, alguns de seus
administradores tem tido a iniciativa de revitalizar certas ‘artérias’ que inflamam seu coração. Demoraram a aprender que não há porque maltratar o coração de uma mulher que precisa, ao contrário, ser tratado com muito carinho. Pode-se dizer que esse coração, apesar de tantos maus-tratos acumulados ao longo de sua vida, resistiu à passagem dos séculos e resistirá à dos
milênios.
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Seus olhos, claro, não se parecem nem um pouco com os semáforos e as barreiras eletrônicas que ficam espiando qualquer distração do cidadão, para calcar-lhes uma multa. (Isso se chama extorsão). Muito ao contrário, seus olhos são vigias noturnos de sua
tranqüilidade: movem-se como os vaga-lumes, e dia claro, já estão nos raios de sol que
descendo do céu clareiam a vida da cidade e sua paisagem.

Seus ouvidos continuam imunes a todas as perturbações que a velhice, se é que
podemos falar assim, lhe impõe. Aprenderam a ouvir de tudo: forró, reggae, trovões nas
tempestades, foguetes no Reveillon etc., mas nada lhe causa mais incômodo do que
propaganda de político. É impressionante como estes, que dela se propõem a cuidar, sejam os primeiros a não terem dó dos seus ouvidos. Imperturbável, ela sequer se
protege com fone de ouvido, espera pacientemente pelo som da maresia batendo nos
arrecifes quando chega a madrugada e pronto, está disposta para um novo dia. Além de
bela: heróica e elegante.

Quanto a seus pés, prefere andar descalça. Isso para não tropeçar nos buracos
que seus administradores lhe impõem. Um buraco ali, outro ali, ela se fere acolá, mas
jamais perde a elegância. Para isso tem as pernas grossas de tanto subir as ladeiras que a levam do centro à Praia Grande, seu roteiro preferido.
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Por fim, sua boca. Ah, sua boca, que não se parece nem um pouco com a de Angelina
Jolie, ou de Carolina Dickman, e nem precisa! Parece-se isto sim com a da mulata faceira e sensual do grande escritor maranhense, e que se alimenta, além de beijos, de
um bom arroz de cuxá e peixe frito, no intervalo de um caranguejo e outro. Só não
me pergunte onde, para não despertar ciúmes de donos de restaurantes. Aliás, essa
mulher não é chegada a restaurantes pseudo-chiques do Calhau e adjacências. Já foi
encontrada para os lados do Quebra-Pote, na Raposa, no Araçagi ou em qualquer lugar onde a poesia se misture com a comida. Já não se disse que o vinho é o prato intelectual da comida? Pois é, São Luis é o prato intelectual de qualquer restaurante da
ilha, e, como o vinho, quanto mais velha melhor e mais saborosa para todo aquele
que tenha o mínimo de refinamento cultural.

Alguém a encontrou por aí? Por favor, deem-lhe os parabéns por mim, e não se
esqueçam de dizer-lhe que, mesmo quatrocentona, continua cada vez mais jovem e
mais bela!
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Ilha do Amor
Bricya Fernanda Brito dos Santos
São Luís,
Ilha bela, ilha do amor
Que encanta quem a vê
Ilha mágica com seus casarões
E monumentos que todos querem conhecer.
São Luís, com seus costumes
Que todos querem aprender
Tenho orgulho de ser ludovicense
E cada vez mais quero aprender.
São Luís do Maranhão
Você é tradição
Mais o que fazer se estais a sofrer
Com tantos engarrafamentos, buracos e prostituição?
O que ei de fazer
Se não também sofrer?
Mas agradeço por tudo que me dá
São Luís do Maranhão

SÃO LUÍS
(Yasmim Gama e Larissa Cristina)
São Luís é uma cidade,
Que me toca o coração
Com sua beleza exuberante
Que nos encanta a cada dia.
Como o mar que vai e vem
Com sua cultura enriquecida
E suas histórias misteriosas
Que a cada dia nos fascina.
Mas tenho medo de perder
Essa cidade maravilhosa
Que me faz a cada dia crescer.
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São Luís do Maranhão
(Luana Kerly A. Coelho)
8ºA Patronato

Oh! São Luís do Maranhão!
Terra de tão linda canção
De pássaros coloridos
De mensagens e rabiscos
São Luís dos azulejos
São Luís ,praças,desejos
São Luís do Maranhão
Cidade também de ilusão.
Cocadas,juçara,Piqui
Orgulho de nascer aqui
Bumba boi,carnaval
Linda durante o natal.
Igreja do Carmo e da Sé
Símbolo do amor,conquista e fé
Ruas estreitas,lojas em vão
Essa é são Luís do Maranhão
Aqui também se encontra paixão
Vila,cinema,praia e casarão
Borboletas vermelhas e inovação
Aqui também tem capoeira
Ruas,vielas sem eira nem beira
vilarejo e canção
Essa é São Luís do Maranhão.
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NATUREZA QUERIDA
( Newton trovão Ribeiro )
Página
11
8º ano
O Maranhão é nosso
Temos que cuidar...
Ele é tão precioso...
Deus criou o meio ambiente e o Maranhão,
Por isso peço a ele que tenha pena de nós
São 400 anos de tristeza e solidão!!
Nossos casarões ,mansões ,abandonados e destruídos
Preciso mudar meu país,minha cidade
Com alegria ,determinação e paz no coração!
Desejo um mundo
E uma cidade melhor

NATUREZA QUERIDA
(Newton Trovão Ribeiro )
8º ano Patronato
O Maranhão é nosso
Temos que cuidar...
Ele é tão precioso...
Deus criou o meio ambiente e o Maranhão,
Por isso peço a ele que tenha pena de nós
São 400 anos de tristeza e solidão!!
Nossos casarões ,mansões ,abandonados e destruídos
Preciso mudar meu país,minha cidade
Com alegria ,determinação e paz no coração!
Desejo um mundo
E uma cidade melhor
Para os filhos meus!!!
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Dividir a vida com alguém não é tarefa nada fácil,
mas pode ser muito divertido, principalmente quando
marido e mulher vivem um descompasso entre aquilo
que pensam e o que querem. A peça "Casar pra
quê?" trata com muito bom humor dessas diferenças
vividas dentro de um casamento em que, mesmo com
tantas arestas, é feito de muito amor. Em cartaz desde
2007, o espetáculo já foi assistido por mais de 600
mil espectadores.
Ela vendo a vida de um jeito que para ele é totalmente
maluco e ele querendo curtir de uma forma que para
ela é inadmissível! E o mais louco de tudo: ela é apaixonada por ele, e ele não vive sem ela! Ela gosta de
ir ao shopping, falar horas com as amigas ao telefone
e não perde um capítulo da novela. Ele não dispensa
um futebol com a galera, uma cerveja gelada e claro,
adora falar mal da sogra!
Situações como essas fazem parte da vida de todo casal e é mostrada por esses dois jovens - hilário casal.
O que é mais incrível é que esses dois não se largam.
Assim, "Casar pra quê?" chega aos palcos mostrando e comentando
com a plateia, as delícias e os horrores de um casamento feliz – com
muito bom-humor!
SERVIÇO
O QUÊ: Espetáculo teatral "Casar Pra Quê?".
QUANDO: 13 de outubro às 21h e 14 de outubro às 20h.
ONDE: Teatro Arthur Azevedo
Venda de ingressos na bilheteria do Teatro.
Platéia: R$ 60 inteira / R$ 30 meia
Frisa: R$ 50 inteira / R$ 25 meia
Camarote: R$ 40 inteira / R$ 20 meia
Balcão: R$ 40 inteira / R$ 20 meia
Galeria: R$ 30 inteira / R$ 15 meia
MAIS NFORMAÇÕES
(98) 8712.4304 / 8229.5656 / 3218.9900
contato@outroplaneta.com.br
www.facebook.com/outroplaneta
REALIZAÇÃO: OUTROPLANETA Produções

FICHA TÉCNICA
Texto: Alessandro Anes
Elenco: Michelle Martins e Alessandro Anes
Direção: Eri Johnson
Produção: Rodrigo Cardoso
Gênero: Comédia Romântica
Classificação: 14 anos
Duração: 70 minutos
Texto e imagens cedidos pela divulgação do evento
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Seguindo as marcas e o estilo
da literatura voltada para o Bestseller, a maranhense Ahtange Ferreira, em Marcas Indeléveis—é
possível recomeçar, engendra uma empolgante história na qual
sofrimento, angústia, dor, luta e
superação se misturam.
Sua protagonista, Esther, é apresentada a diversos lados da vida e, a cada problema enfrentado,
retira forças para continuar lutando por dias melhores.
Em uma linguagem ágil e cercada de peripécias, a autora agrada, principalmente, ao público feminino, que vê na personagem
principal um pouco da saga da
própria mulher brasileira, nordestina, pobre e sofrida, que tem que
provar que não é apenas um belo
corpo e um belo rosto, mas sim
uma mulher de brio e coragem.

Levantou os olhos e pôde ver ali, diante da turma, um homem alto, musculoso, cabelos louros, compridos e lisos, barba por fazer e uma boca muito sensual. Seu olhar queimava. Usava um jeans desbotado que lhe caía muito bem e acentuava as
belíssimas coxas. O músculo do peito saltava através da camisa colada. Seus olhares se cruzaram e, por uma fração de segundos, fora como se houvesse apenas os
dois ali. Alguém quebrara o silêncio.
FERRERIRA, Ahtange. Marcas Indeléveia: é possível recomeçar. Campo Grande: Modo Editora, 2012.

