Se você está nesta lista, você foi selecionado para fazer parte de um pouquinho da
história da Feira do Livro de Porto Alegre! Estes são os 53 selecionados para fazerem
parte do Livro “#POAtuitada”. Confira:
1. nelson ferreira 
@nbrasilf 17 de out - Porto Alegre: uma umbilical relação! Tu
te importas comigo; eu contigo me importo...alegre. #POAtuitada
2. Sergio Fagundes 
@Sergiodfagundes 17 de out - Na praça, Chamou-me
atenção um senhor atento ao seu livro amigo, Vi uma cumplicidade sem fim.
Porto Alegre é assim: Poética.#POAtuitada
3. Bárbara Sanco 
@BSanco 19 de out - Laçador. Não posso mexer nem mãos ou
pés, os olhos não piscam, mas a pior dor é saber que o laço está para sempre
aposentado. #POAtuitada
4. Camille 
@Cadmais 19 de out - A noite observamos a beleza genuína de POA a
nos iluminar, tamanha é sua luz q não precisamos de um gasômetro pra nos
localizar #POAtuitada
5. Pâmela Larissa 
@Pamela__larissa 19 de out - Ando pelas ruas de Poa em
busca de um novo amor, tento encontrar um grande olhar que me leve a
delirar #POAtuitada
6. Carlisson Thomaz © 
@CarlissonThomaz 20 de out - Subindo a Borges
durante noite, sinto um pouco de medo, principalmente quando lembro, da
história da Rua do Arvoredo. #POAtuitada
7. Lucas Visentini 
@VisentiniL 20 de out - Através das poucas janelas do Museu
Iberê Camargo ela pôde ver a mais bela das obras de arte: um lindo lago
alegre #POAtuitada
8. Mar 
@guilhermemar 20 de out - Empresas, prédios, carros, casas, sitios,
carroças, cavalos, plantações, feiras. Um pouco de cada canto do RS em uma
Cidade. #POAtuitada
9. Mariana_ 
@mari_oito5 20 de out - Amanhecer de sábado, meio cansada mas
ainda valente. Tudo podia acontecer na esquina do Ocidente! #POAtuitada
10. Robertson Frizero 
@frizero 20 de out - Nasceu, e o trem ainda passava sob o
viaduto da Borges, a Rua da Praia era à beira-rio. Faleceu no último suspiro do
Majestic. #POAtuitada
11. Diovana Dorneles 
@DiihDorneles 20 de out
Para os trabalhadores, os bocejos matinais.

Para os boêmios, os passos errantes pela madrugada.
Para mim, um lugar de paz. #POAtuitada
12. Paulo Borges 
@paulorenatofb 20 de out - Em Porto Alegre se sente emoção:
por do sol, multicultural. Grande: pressa e carros e acolhedora: Redenção,
Brique e chimarrão. #POAtuitada
13. C. Eduardo Folador 
@efolador 21 de out - PoA,não é pequena nem grande.É
perfeita em todos os sentidos,assim como quando estamos apaixonados pela
nossa pessoa amada. #POAtuitada
14. Deise 
@oisoudeusa_ 21 de out - Escondia tristezas, dores e mágoas e andar
por Porto Alegre era o que lhe renovava a alma. #POAtuitada
15. Henrique MiRu 
@Henrique_MiRu 21 de out - Na Praça da Alfândega, sobre o
tapete de Jacarandás, ela a avistou. Correu. Abraçou. Beijou. Encontrou,
enfim, o amor. #POAtuitada
16. Karen Sica 
@karen_sica 21 de out - É lago? É rio? Confuso é o que é.
Importante mesmo é que esteja ali para afagar sempre o sol, que tem o pôr
mais lindo do Brasil #POAtuitada
17. Bárbara Sanco 
@BSanco 21 de out - Quintana. O Majestic foi sua casa, hoje
hospeda livros, e cafés. Encontrei-o um dia, sentado torto, mãos e coração de
pano. #POAtuitada
18. Soraia Guedes 
@GuedesSoraia 21 de out - Em porto tudo é alegre, por do sol,
o chimarão na redenção, em porto sempre tem alegria e diversão, porto
sempre alegre.#POAtuitada
19. anamello 
@anamello 21 de out - #POAtuitada GLÓRIA conheceu ANCHIETA
no CENTRO. Com um amor de CRISTAL conquistou INDEPENDÊNCIA e
definitivamente abandonou a TRISTEZA.
20. MarceloRossesMonti 
@marcelorosses 21 de out - #POAtuitada Naquele
inverno triste e solitário o inferno gélido resfriava minhas entranhas e
congelava meus ossos,a chuva rasgava minha alma
21. Thiago Weingartner 
@WeingartnerTS 21 de out - Passeava na Azenha na
certeza de um "bem-me-quer". Apenas recebeu olhares que diziam
"mal-me-quer". #POAtuitada
22. Émerson Hernandez 
@ebhernandez 2 hHá 2 horas - Por não ser poeta,
escrevia emails e não sonetos. Ela nunca os recebeu. Ao invés de enviar,
vagava pela Cidade Baixa. #POAtuitada
23. Breno C. Serafini 
@brenocserafini 2h Há 2 horas - Noite alta, descia as curvas
da Protásio em direção ao Bom Fim. Ia atrás de um gim, um sim ou de algo que
se perdeu de mim. #POATuitada
24. rafael vieira pires 
@niiteu 13 hHá 13 horas - Em meio aos bancos da
Alfândega,duas almas esquecidas,de bronze,paradas,ao ver novamente a
balbúrdia,a gritaria,dos livros!#POAtuitada
25. Rafael Barbosa 
@rafac_barbosa 18 hHá 18 horas - O sábio Nilo de tanta
Tristeza, cantava em La & mi para Três Meninas. Sempre Voluntário, um

homem muito Bom. Fim! #POAtuitada
26. Gerson Silva 
@tainha76 20 hHá 20 horas - Do por mais sol, Do lago mais rio,
Da rua mais praia, Do Mario mais Quintana, Do parque mais redenção..! Do
Porto mais Alegre ! #POAtuitada
27. Freitas 
@_fgui 20 hHá 20 horas - Ah,Porto Alegre, um suspiro a citar teu
nome, um sorriso ao te ver crescer, a cada dia agradeço por ser honrado de
aqui viver. #POAtuitada
28. Michele Hillesheim 
@Mi_FH 21 hHá 21 horas - Manhã. Era jovem e tinha os pés
sobre um tapete de flores roxas. Agora, o pôr-do-sol. Mas os jacarandás
ainda são os mesmos. #POAtuitada
29. Sérgio Damião 
@SeergioD_ 21 hHá 21 horas - Ela que tem meu coração, com
ela andaria a tarde toda no Parcão. No fim da tarde o por do sol no Marinha
que emoção #POAtuitada
30. Alessandro Vecchia 
@Magic_ALL 23 hHá 23 horas - Olho distraído os Ipês na
rua dos cataventos, perco a hora, pego o bonde correndo, no Mercado
Quintana não quis me pagar o café. #POAtuitada
31. cristian. 
@cristianbarbosa 15 de out - Na da Praia um café, na das Belas um
amor, na dos Passos a amizade e por fim um colorido, um reflexo; Do seu cais
eu regresso. #POAtuitada
32. Cristiano Fetter 
@vgalemao 15 de out - De bike por poa eu ando! Do centro a
Ipanema, pela orla, me encanto #poatuitada
33. João Menin 
@EuJothaPhe 15 de out - O sol que deita nos braços do Guaíba ,
apaixonadamente, é puro amor, amor por esse povo, por essa gente.
#POAtuitada
34. Davis Paolo Lopes 
@davis_paolo 15 de out - O porto virou muro, o rio agora
é lago, o olímpico já é alegre memória, imortal! #POAtuitada
35. mel berny @melberny - Época de comer amoras nas ruas de Porto Alegre.
Época de amores nas ruas de Porto Alegre. #POAtuitada
36. Otavio Gabrielli Jr. @tauico - Cheguei a criança curiosa na Praça da
Alfândega... Saí o adulto com um sonho da Feira do Livro. #POATuitada
37. Paulo Ribas @ribaspaulo - Nevava na rua da praia, congelava os moinhos de
vento. Na minha Cidade Baixa, o meu coração, tristeza. #POAtuitada
38. Alessandra Boeira @aleboeirabastos - Que a sua história de vida seja tão
bela quanto o pôr do sol da minha cidade. #POAtuitada
39. Duca Cescani @ducacescani - Nas ruas de Porto Alegre, onde os sonhos não
tem fim, guardo comigo as lembranças das manhãs ensolaradas do Bom Fim.
#POAtuitada
40. Kounenis @Kounenis - Para mim Porto Alegre sempre teve cheiro de maçã.
Bastava abrir a janela do ônibus na chegada e lá estava. #POAtuitada.
41. Cristiane Silva @Criskd12silva - Porto que me alegra quando volto de

qualquer lugar, é nas tuas ruas e avenidas que fico a passar. #POAtuitada.
42. Lucas Kuwer @lucaskuwer - Acordei com frio. Saí de casaco, porém
esquentou. Suei. Fui à aula de camiseta. Depois, chuva. Ah, se eu pegar esse
Cléo Kuhn... #POAtuitada
43. Ricardo Oliveira @cadooliveira86 - Indo pela República me sinto mais vivo, são
árvores e pássaros a enaltecer meu caminho, rumo a Rendenção transborda
meu coração. #POAtuitada
44. Alexandre Misturini @alemisturini - Gosto mesmo do movimento da Borges de
Medeiros, trânsito intenso, multidão apressada e neste compasso segue a
gauchada! #POAtuitada
45. Darin Feijó Gomes @daringomes - No Gasômetro ou na Redenção, tu tens o
meu coração! Tuas esquinas fotografaram, nas minhas retinas, as mais lindas
meninas #POAtuitada
46. Diego @indesejado
Verão tri quente,
Rua com pouca gente,
Bebendo um mate quente.
Inverno frio,
Olho pelo rio,
O pôr do sol mais lindo do Brasil
#POAtuitada
47. Nei Duclós @neiduclos - #POAtuitada Muro no cais, navio de ferrugem,
portinho: o marujo sonha a cidade que levanta âncora na memória.E desce na
praça sob a neblina.
48. Bárbara C.M.R. @udontrlyknowme - Saiu de um Guaíba para um Uruguai,mas
seu coração é todo Centro e Teresópolis, um pé na Praça da Alfândega, outro
na Guia Lopes. #POAtuitada
49. Alfeo Pozza Junior @alfeojr - Tudo em POA trazia lembranças dela. A
Redenção, os papos no parcão, o sol no Guaíba. Ele lembrava dela. E ela?
Lembrava dele? #POAtuitada
50. Lucas Kircher @lucaskircher - Faceiro pela orla, deslizando na sua bicicleta
da cor do pôr do sol. Ia alegre sim, sem saber, coitado, estava colado ao
selim. #POAtuitada
51. Thaniziane @TNahni - Todo fim de semana ela atravessa a cidade, sem se
importar com o trânsito, para contemplar o pôr do sol mais lindo no
gasômetro #POAtuitada
52. Kleriton Vargas @kleriton - Porto Alegre que eu nasci, que me abraçou, Porto
Alegre que vive por nós e que nos presenteia diariamente com sua beleza
#POAtuitada
53. Samantha. @my_pandoras_box - Ele corre para subir as escadas da Estação

Aeroporto, passa a catraca e lá vai ele sentar..vai assistir o passeio de
aeromóvel. #POAtuitada

