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Apresentação 

A coletânea de contos e poemas “Balaio Literário” é o primeiro 
livro físico lançado pela Academia Cachoeirense de Letras. Ainda em 
2020, em parceria com a Fundação Macatur através do Selo Literário, 
a ACLetras lançou o e-book “Coletânea de Poesia da ACLetras”, o que 
motivou essa nova realização. 

O livro reúne contos, poemas, artigos e letras de música e demais 
estilos literários escritos pelos 19 atuais acadêmicos1, numa mistura eclé-
tica e deliciosa de textos autorais – um verdadeiro balaio onde se juntam 
vários autores, temas variados e diversos estilos literários. 

A obra é resultado da empolgação que uniu quase duas dezenas 
de autores independentes, personagens da cena cultural cachoeirense 
num momento de transição e definição do espaço que a ACLetras quer 
ocupar no cenário da cultura local. O isolamento social que o momento 
nos impõe não foi impedimento para o andamento desta obra, pelo 
contrário, acho mesmo que aflorou a criatividade e provocou retirada 
de ideias que estavam guardadas nas gavetas – sejam elas gavetas das 
cômodas ou as nossas gavetas da mente. 

Felicito e agradeço a todos os Acadêmicos que transformaram esse 
sonho coletivo em realidade. 

O resultado está aí, nas próximas 240 páginas. Leia, releia, des-
frute da mais tenra e nobre expressão da literatura: a escrita! 
Vida longa à ACLetras! 

Anderson Almeida Nogueira 
Presidente da ACL 

 
 

  

 
1 As obras foram publicadas na ordem numérica das Cadeiras Acadêmicas. 



 

  



 

Academia Cachoeirense de Letras (ACletras) 

A Academia Cachoeirense de Letras, fundada em 28 de janeiro 
de 1995 e reativada em 03 de junho de 2015, é uma associação literária 
sem fins lucrativos, com sede na cidade de Cachoeiras de Macacu, Es-
tado do Rio de Janeiro, e tem por objetivos o incentivo, a promoção, a 
preservação e a divulgação da língua portuguesa, da literatura regional 
e nacional, bem como o apoio à difusão da cultura em todas as suas 
manifestações, funcionando de acordo com as normas estabelecidas em 
Estatuto próprio. 

A Academia Cachoeirense de Letras será composta por, no má-
ximo, 20 membros efetivos e perpétuos entre membros fundadores e os 
posteriormente eleitos. 
 
A composição atual é de 19 membros, assim distribuída: 
 

Rita Paz 
César de Almeida 
Miguel Guida 
Gilberto Leal 
Marilene Corrêa 
Sylvia Braga 
Margareth Cardoso 
Alair Hime 
Adilson Murizini 
Paulo Trugilho 

Carla Lessa 
Manoel Melchior 
Celeida Rocha 
Ênio Mariano 
Maria Inês Monteiro 
Erasmo Trielli 
Élisson Rodrigues 
Anderson Nogueira 
Monalisa Costa e Silva 
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Breve Histórico da ACLetras 

A estrutura inicial da ACLetras data de 1995. Naquela época, 
a professora Rita de Cássia Tavares de Paz empenhou-se em criar uma 
academia de letras cachoeirense. A ideia foi abraçada por convidados e 
lançada a criação num coquetel realizado em 28 de janeiro de 1995, 
com os membros empossados na mesma data. 

A partir daí, várias reuniões com o intuito de documentar e 
encaminhar para registro oficial a ACLetras foram realizadas. Conside-
rando que os acadêmicos não sobreviviam da escrita e tinham suas ou-
tras profissões, tornou-se difícil colocar em prática os objetivos e as ati-
vidades pertinentes. 

Muito zelo, muito amor à produção literária, desejo de avançar 
que esbarraram na escassez de tempo e recursos. Assim, esta primeira 
versão da ACL adormeceu, sem jamais optar-se pela extinção. 

Com o falecimento do acadêmico e escritor, senhor Alberto 
Teixeira, os registros foram perdidos, não sendo possível resgatá-los. 

Alguns anos depois, em 2015, a professora Rita Paz, que nunca 
abandonou a poesia e o gosto pela literatura, sendo a criadora e fiel realiza-
dora dos “Encontros de Poetas”, que em 2019 teve sua XX Edição, resolveu 
investir novamente na ideia e procurou algumas pessoas para essa reaber-
tura. 

Encontrou em alguns convidados participantes dos Encontros 
de Poetas o aceite para essa empreitada e que, junto com os remanes-
centes da anteriormente fundada Academia, garantiriam a formação 
para a reativação da mesma. 

Assim sendo, iniciaram-se as reuniões. No dia 03 de junho de 
2015, com essa intenção, deu-se início às reuniões com o intuito de 
criação dos documentos para fim de registro em cartório, Estatuto e 
Regimento, o que se fazia necessário, ficando assim acordado entre os 
presentes. 
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Em 16 de setembro de 2015 definiu-se a estrutura administra-
tiva da ACLetras tem, bem como a aclamação unânime da acadêmica 
“Rita de Cássia Tavares de Paz”, como Presidente pelos méritos e em-
penho em trazer de volta a instituição.  

Os acadêmicos empossados em 1995, excetuando-se os faleci-
dos, permanecem e a eles somaram-se os novos acadêmicos postulantes. 
escolhidos e empossados na data de reativação, 24 de setembro de 2016. 

Da data de sua reativação até o final do ano de 2019 muitas 
foram as atividades culturais, literárias promovidas embora sem a for-
malidade e a legalidade da instituição, mas realizados com paixão pela 
literatura. 

Atualmente a ACLetras tem como Presidente eleito o acadê-
mico Anderson Nogueira, e segue na determinação de oficialização, 
bem como os registros adequados e importantes para seu funciona-
mento e empreendimento de atividades e conquistas, além de deixar 
legado de valor cultural e humano aos munícipes, principalmente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta coletânea é dedicada a 
todos os escritores cachoeirenses, 

de nascimento ou de coração. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




