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     É a segunda vez, este ano letivo, que o escritor Isaac Jaló vem à Roque 

Gameiro, agora com a companhia de Solange Pacífico, também ela escritora (e 

ilustradora), trazer a poesia até aos jovens.   

   Nesta sessão, que 

teve a duração de 

noventa minutos, os 

autores falaram sobre o 

seu percurso de vida e 

de como a poesia foi 

ganhando terreno e 

apoderando-se da sua 

voz. Isaac Jaló define-

se como alguém que 

não acredita em regras na arte, como alguém que nem sempre foi «fã» deste 

género literário, mas que atualmente sente o fascínio pelas palavras. O RAP       

(Rhyme and Poetry) apresentou-lhe a poesia depois de o sonho de ser 

futebolista ter sido relegado para segundo plano. Quando começou a 

«reconhecer» a poesia, começou a escrever. Isaac sente que cada vez há menos 

poesia no mundo, que estamos programados para viver de uma forma menos 

humana, mais «robótica». Para Solange, «a poesia está em todo o lado e pode 

mudar mundo.» 

   Neste encontro, declamaram-se poemas, partilharam-se vivências, 

vislumbraram-se lágrimas tímidas a espreitar pelo canto dos olhos, lançou-se o 

mote e desafiaram-se versos que resultaram num poema coletivo, fruto da 

espontaneidade:  

 

 Numa segunda–feira redescobri a vida 

                    Estava perdida no bolso, esquecida 

                    Reencontrei-a com cada rima 

Enquanto escrevia esta nova poesia 

Acordei e agradeci a Deus 

E pedi para proteger os meus 

Que os guarde no cofre do coração 

Onde existe a poesia e a paixão. 

 



   Os escritores trouxeram até nós o Projeto 

«POEMACTO», projeto idealizado por Solange 

Pacífico com o intuito de juntar quem quisesse 

partilhar poesia. O «POEMACTO» nasceu desta 

necessidade de impulsionar o gosto pela escrita, 

de nos libertarmos através da expressão de 

sensibilidades diferentes, sem idade, cor, género, 

servindo de incentivo para quem quer dar os primeiros passos no mundo dos 

poemas, mesmo sem ambicionar ser poeta. Conseguiu unir vários jovens poetas 

da família «POEMACTO» e editar um livro independente – Bicho Mudo Viro Bicho 

– que deu a conhecer à jovem audiência.  

      No fim, ficou a promessa de novos encontros e do desafio de dar «sangue 

novo» à poesia.  

 

Há versos que salvam vidas, se isso não é poesia, não sei o que é. 

Isaac Jaló 

 

 

Um agradecimento a Isaac Jaló e Solange Pacífico pela presença de espírito, 

pela luz das suas 

palavras, por 

mostrar o mundo 

aos jovens através 

da sua escrita 

genuína, pela 

nova forma de 

abordar a poesia. 

Sem limites de 

criação! 
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