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CARLOS LEITE RIBEIRO
O Embaixador das Letras
CARLOS LEITE RIBEIRO, meu amigo querido
No seu
aniversário todos nós
que integramos o
PORTAL " CÁ
ESTAMOS NÓS "
gostaríamos de lhe
oferecer uma infinidade
de presentes ... de
encher a sua de flores
... flores das mais belas
que existem no Universo, flores com os perfumes mais variados.
Gostaríamos de poder colocar um estojo gigante no seu
escritório com a mais variada coleção de canetas... Gostaríamos
de decorar as suas mesinhas de cabeceira com dezenas de
perfumes franceses e de outras procedências e, principalmente
de Kouros que, em uma de suas entrevistas declarou ser o seu
perfume preferido... Gostaríamos de lhe oferecer todos os
relógios cobiçados pelos homens requintados ... Gostaríamos de
Superlotar o PORTAL de Poesias, em homenagem a você, enfim,
gostaríamos de, além de lhe oferecer todos os bons presentes
do mundo, oferecer a você, cada um de nós, mais um ano de
vida para se somar com os muitos e muitos que Deus já reservou
para você. Mas infelizmente, AMIGO, não podemos, nem
teríamos o direito de fazer uma maldade desta com você.
Se enchêssemos a sua casa de flores, por mais sofisticadas e
belas que fossem, poderiam lhe causar alergia e, quando
murchassem, além do trabalho imenso que dariam para você
esvaziar a casa, você talvez até chorasse com pena delas porque
é muito triste ver uma flor morrer fora do jardim, fora do seu
legítimo habitat.

Se colocássemos um estojo gigante no seu escritório com
incontáveis canetas, você ficaria se perguntando : - Meu Deus, o
que vou fazer com tanta caneta, se não tenho nem tempo para
digitar tudo o que preciso, no computador ? E, com certeza, iria
sofrer quando descobrisse que a grande maioria delas estaria
vazando a tinta por falta de uso.
Se decorássemos as suas mesinhas de cabeceira com os mais
variados perfumes masculinos, das melhores e mais sofisticadas
procedências, como existe a concepção de que "presente ganho
não se oferece a ninguém", depois de longos anos, talvez você
só tivesse consumido Kouros, o aroma de sua preferência e os
demais estivessem avermelhados, com cheiro e aparência de
vinagre tinto, por terem ultrapassado o prazo de validade.
Se lhe oferecêssemos todos os relógios cobiçados pelos
homens requintados como você, talvez nos primeiros instantes
você ficasse extasiado e, como uma criança grande, perdesse
muitos minutos trocando de relógio para se certificar de qual o
agradou mais e não chegasse nunca à conclusão. E, como
aconteceria com as canetas, você invocaria a ajuda de Deus,
mas de nada adiantaria, porque, tendo um só braço para usar
relógio, os ponteiros dos seus relógios acabariam emperrados
por desuso, ou, como os relógios têm cabelo, talvez ficassem
calvos, grisalhos ou quem sabe: carecas... (risos).
Se superlotássemos o PORTAL " CÁ ESTAMOS NÓS " de
Poesias, você iria adorar, mas minutos depois teria que pedir
auxílio ao nosso querido amigo BAÇAN para resolver o "
problemão "criado por nós, porque a você, o homenageado,
faltaria coragem para transportá-las para CDs para recuperar
espaço para novas publicações...
Se lhe oferecêssemos todos os bons presentes do mundo,
você nem saberia o que fazer com eles ... O jeito era mesmo
esquecer "que não se deve dar os presentes recebidos " e
enriquecer as instituições carentes com eles.
Enfim, se fosse possível darmos , cada um, um ano a mais
de vida para que se somasse aos muitos que Deus já lhe
reservou, apesar de ficar com crédito de "Centenários de

existência", talvez, educadamente, nos devolvesse o presente
porque, sendo nosso amigo como é, por mais que aumentasse o
número de colaboradores do PORTALCEN , iria preferir contar
com a nossa presença, pela amizade e o respeito que,
mutuamente nutrimos uns pelos outros e pela valorização que dá
ao nosso trabalho, pelo que retribuímos com amor, carinho e
gratidão.
Assim, CARLOS, como todos aqueles presentes pareciam
problemáticos, suplicamos a Deus para que encha o seu lar e de
seus familiares de bênçãos e transforme todos os presentes em
SAÚDE, PAZ, AMOR, TRANQUILIDADE e tudo o mais que lhe
possa proporcionar uma FELICIDADE plena em todos os seus
muitos anos de existência, fazemos votos para que a nossa
amizade perdure por todo o sempre e agradecemos a Deus e a
você pelo privilégio de podermos privar da sua preciosa
amizade.
Dedico a você, CARLOS, o singelo Soneto composto em
sua homenagem, com carinho e idolatria.
Mensagem de Amizade
CARLOS LEITE RIBEIRO, agradecida
pelo bem que tu fazes à Cultura
eu desejo que toda a tua vida
seja plena de amor e de ventura ...
Que não percas, jamais, tua doçura
que sigas, sem temor, de fronte erguida,
sendo sempre a sublime criatura
que por ser tão sublime, é tão querida.
Por seres tão amigo ... e tão amado
teu afeto é o tesouro mais sonhado
por nós, os integrantes do PORTAL ...
que almejamos que vivas muitos anos,
que Deus com Seus poderes soberanos
te reserve um futuro triunfal.

Com um grande abraço e a gratidão da amiga de sempre
Maria Nascimento Santos Carvalho
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CARLOS LEITE RIBEIRO,
O EMBAIXADOR DAS
LETRAS,
EM 05 DE MARÇO NASCEU CARLOS LEITE
RIBEIRO...
PARABÉNS CARLOS LEITE RIBEIRO
O EMBAIXADOR DAS LETRAS"
IARA MELO

Em 05 de
março,
nasceu:
Carlos Leite
Ribeiro
Em cinco de
março de
1937,
Nasceu
Carlos Leite
Ribeiro.
Não nasceu
um homem
qualquer,
Nasceu um

líder,
Um sábio das letras,
da vida,
da amizade,
Do Amor!!!
Neste dia especial,
em que comemora o seu aniversário,
Enviamos
O nosso carinho Maior,
Parabéns Querido Diretor do
PORTAL CEN!!!
A tua família hoje festeja
O teu aniversário,
Agradecendo o convívio entre nós.
Paz, saúde e muitos anos de vida
conosco.
Abraços e beijos
de toda a família
CEN!!!
Portugal, Brasil, Argentina, México...
O mundo lusófono e castelhano em festa
pela passagem do teu aniversário.
PARABÉNS ,
CARLOS LEITE RIBEIRO!!!
O Embaixador das Letras

Portal CEN de Fiesta!!!
El 5 de marzo nació
Carlos Leite Ribeiro

El cinco de marzo de 1937,
Nació Carlos Leite Ribeiro.
No nació un hombre cualquiera
Nació un líder
Un sabio de las letras
de la vida
de la amistad
¡Del Amor!
En este día especial,
en que festeja su cumpleaños,
Enviamos
nuestro cariño Mayor,
Felicitaciones Querido Director del
PORTAL CEN!!!
Tu familia hoy festeja
Tu Cumpleaños
Agradeciendo la convivencia entre
nosotros
Paz, salud y muchos años de vida
con nosotros
Abrazos y besos
de toda la familia
CEN!!!
Portugal, Brasil, Argentina, México...
El mundo lusófono castellano está de
fiesta por tu Cumpleaños!
PARABÉNS ,
CARLOS LEITE RIBEIRO!!!
El Embajador de las Letras
Traducción al Español: Rosenna

Abilio Terra Júnior
Prezado amigo Carlos,
Mais um ano se passou em que desfrutamos da sua animada
e simpática companhia, neste ambiente caloroso do Portal
CEN,
"Cá Estamos Nós".
Continuamos com a nossa troca fraterna de poemas, contos,
crônicas, livros virtuais e das habituais brincadeiras tão
divertidas.
Desejo para você, daqui de Belo Horizonte, esta terra
montanhosa e histórica, muita saúde, harmonia, paz interior,
alegria e felicidade.
Para você, que vive à beira-mar, na Marinha Grande,
apreciando esta bela paisagem e os monumentos históricos
que caracterizam a aprazível terra lusitana.
E que continue por muitos anos a nos dar a alegria de
compartilharmos estes momentos fraternos e amigos.
Um grande abraço.

Alcina Maria Silva Azevedo
Minha homenagem:
Carlos Leite Ribeiro você passa para mim uma elegância
sem par, e me parece ser muito entusiasmado, como são
quase todas as pessoas nascidas em 5 de março que eu
conheço.
Que o seu renascer hoje possa ser mais um marco em sua
vida vitoriosa, e que tudo venha à você com força total, em
alegrias, sucessos, saúde, paz no coração.
Campinas -SP.

Angela Lara
Carlos
chegando agora
e vendo esta mensagem,
gostaria de parabenizá-lo...
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!!!!!!
Desejo-te PAZ,
SAÚDE,
AMOR
e
ALEGRIAS!!!!!!!!
Beijo no coração.

Antonia Nery Vanti (Vyrena)
Amigo Carlos,
Hoje, estou aqui para te desejar um dia feliz,
pois hoje realmente é um grande dia,
afinal de contas mais 365 dias se passaram
na tua vida e com eles vieram novos sonhos,
novas conquistas e também novos projetos de vida.
É muito bom saber que você existe e que
nos dá muita alegria em estar conosco.
Que DEUS na sua infinita bondade se faça
sempre presente em sua vida.
FELIZ ANIVERSÁRIO!

Antonio Augusto de Assis
(Maringá - Brasil)
Mestre Carlos:
Parabéns por mais um feliz aniversário.
Você é uma das pessoas mais importantes para a vida
literária em todo o mundo lusófono.
Deus lhe lhe dê muita saúde, paz e alegria, e conserve por
muitos e muitos anos sua generosidade e entusiasmo.
Abraços.

Antonio Manoel Abreu Sardenberg
Caríssimo Carlos.
Quero juntar-me aos seus inúmeros amigos para desejar
tudo de bom para você.
Estou pouco tempo no mundo virtual, mas posso
testemunhar o seu carinho e a forma elegante com que
sempre tem-me distingüido.
Que Deus continue fazendo você esse amigo franco e
fraterno.
Um abraço carinhoso
Seu admirador.

Arlinda
Parabéns, Carlos
O aniversário é daqui a alguns dias, mas estou me
antecipando, porque você
vai receber muitas congratuulações.Um mundão de
felicidade pra você,
e mais todas aquelas coisas boas que
a gente deseja pros amigos
e pra quem a gente gosta.

Benvinda Ana Baçan
CARLOS:
Há um anjo que anda na terra, de certo caído do céu.
Ele é especial. Sofre, sonha, ama e faz aniversário.
Parabéns, querido amigo. Paz, saúde e muitos anos de vida.
Beijos com carinho de sua admiradora distante.

Bette Vittorino
Ele é um poeta – destes poetas de verdade.
Não faz versos para ocasiões propícias,
das palavras tira delícias, sabores,
do viver num portal, às vezes, passa o dia inteiro,
não pesquisando métricas e rimas,
porque a beleza do canto de um poeta
está na sua misteriosa natureza,
intrínseca nas suas veias.
No seu âmago conserva o dom natural do artista,
não traz esgares superficiais.
Ele traduz verdades, constrói estórias,
vive num mundo de possibilidades!
Hoje estamos numa ação global.
Não somos atores bem remunerados,
mas poetas e, escrevemos o que há de melhor em nós.
Em nossas palavras há o concretismo
do que ser poeta representa.
Hoje queremos homenagear alguém muito especial,
que está sempre nos ouvindo, promovendo-nos.
Carlos é do CEN, mas é MIL!
Parabéns!
05/03/2005

Carmen Ortiz
Carlos Leite, que Deus te abençoe todos os dias de tua vida,
que possas realizar teus sonhos e conquistar a felicidade.
Com carinho.

Célia Lamounier
CARLOS,
"Com sorrisos e alegrias
faz da tua caminhada
uma andança de mil dias
feita de amor e mais nada"
Trova de Célia Lamounier
Muitas felicidades no seu dia!
Muito amor, versos, paz e saúde!
E o meu carinho Celiazul

Celito Medeiros
Estamos todos de parabéns!
Jogamos no mesmo time.
É bom ter você por perto.

Clênio Borges
Carlos, você é como o seu inseparável chapéu: não sai de
nossas cabeças.
Mas também não sai de nossos corações, de nossas
lembranças, de nossas
orações.
Pode continuar a fumar o seu cachimbo da paz, pois somos
todos amigos.
Ia esquecendo:
Feliz Aniversário!

DAISY LEITE
QUERIDO CARLOS:
QUERO NESTE DIA ESPECIAL PARA TODOS NÓS
AGRADECER A DEUS PELO TEU
NASCIMENTO E PARABENIZAR A TODOS POR TU
EXISTIRES E A TI DESEJAR SAÚDE E
AMOR PARA CONTINUARES ESTA NOBRE MISSÃO DE
UNIR OS POVOS PELA CULTURA
INTELECUAL.RECEBA UM FORTE E "QUENTE" ABRAÇO
DESTA NORDESTINA BRASILEIRA
QUE TU CONQUISTASTE.
BEIIIIIJOS

Déa Miranda
Caro amigo Carlos
É com muita alegria que lhe envio o meu abraço de
parabéns, nessa data tão especial para nós do Portal CEN: o
dia do seu aniversário! Nesse abraço coloco o meu desejo
de que você tenha sempre muitas alegrias paz, saúde e
inspiração para nos encantar sempre com o seu belo
trabalho. Que você continue a diminuir as distâncias e unir
todos nós nessa amizade tão bonita!
Abraços.

Débora Villela Petrin
Carlos,
Espero que a saúde, a paz, a felicidade, as realizações
pessoais sejam sempre uma fonte de luz jorrando
"fagulhas"de amor em sua alma.
FELICIDADES!
Beijos

Delcy Canalles ( Irmã da glosadora Gislaine)
Cartrova a Carlos Leite Ribeiro
Ó Carlos Leite Ribeiro
( jornalista e escritor )
quero abraçá-lo primeiro,
porque é do CEN, fundador!
O que faz na INTERNET,
meu grande navegador ,
o seu talento reflete :
você é fonte de amor!
É uma dádiva preciosa ,
pois conseguiu , afinal ,
essa união prazeirosa
do Brasil e Portugal !
O seu "Cá Estamos Nós"
( veículo - cultural )
não nos deixa mais tão sós,
é um excelente Portal !
Eu desejo no seu dia ,
a você , poder brindar ,
com o Vinho da Poesia
numa Taça de Luar !
Que haja sorrisos de aurora
e lindas cores de ocaso ,
p'ra transformar seu agora ,
Carlos Leite , num Parnaso!
Com votos de felicidade.

Dermeval Pereira Neves
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!
Mas, para um grande amigo... desejar-lhe Feliz Aniversário é
muito pouco... Desejo do mais fundo do meu coração que a
FELICIDADE preencha cada fresta e recanto de seu ser corpo, coração e alma - e que seja sublime cada momento de
sua vida, plena de amores e amizades. Que o bom Deus lhe
permita ver realizados todos os seus sonhos! Parabéns,
Amigo!

Diana Lima
FELIZ ANIVERSÁRIO
Cada ciclo que se encerra,
Deixa somente a nossa essência
É mais uma árvore plantada
No jardim de nossa existência
E, a cada ciclo que se inicia
Recebemos nova semente
É do criador, de presente esta magia
É a permissão de aqui continuar
É o dom da vida...
Aumenta nossa responsabilidade
Ao avaliarmos nossas verdades
Nossos frutos, que colhemos
Devemos agradecer até as lágrimas
Pois serviram para regar as sementes
E fazê-las fortes, destemidas
É o dom da vida...
Em cada ciclo na nossa subida
Somos seres em evolução
E onde cada semente à plantar
Recebida das mãos do criador
É a semente do amor
Doação, misericórdia infinita
Oferecendo-nos nova oportunidade
Em cada ciclo de nossas vidas
É o dom da vida...
SANTO ANDRÉ/SP, 04/03/2005

Diógenes Pereira de Araújo
FELIZ ANIVERSÁRIO
PREZADO CARLOS

Eliane Gonçalves
Querido amigo,
Conhecemos a árvore pelos seus frutos e a homenagem
recebida somente revela um pouco do que você semeou
entre nós.
Perdoa somente agora enviar o meu afeto por essa data,
mas estava numa entrevista e só estou chegando agora.
Tenha um final de dia bem feliz.
Dentro do meu coração existe um cantinho especial pra
amigos, e você está nele.
Com carinho,
Da amiguinha do Brasil
Pontinho de Luz ou
Eliane Gonçalves

Elisa de Andrade
PARABÉNS CARLOS LEITE RIBEIRO
Pelo transcurso de mais um aniversário natalício !!!
Desejo muita felicidade ... PAZ ... e a realização
de todos os seus desejos ... junto aos amigos e familiares !!!
SALVE 05 de março de 2005 !!!
Abraços do BRASIL !!!
Com Carinho.

Fanny
Ainda venho a tempo de brindar????
Buá! Já acabou a festa???
Não?
Oba!!!!!
Parabéns querido Carlitos!!!
Que a vida te sorria cada dia com as luzes da Felicidade e do
Amor!!!
Tudo de bom para ti meu amigo!
Um grande beijinho super carinhoso

FERNANDO DA COSTA QUINTAIS
MENSAGEM:
PARA UM POETA DOS ANTIGOS,
UMA ÚNICA MENSAGEM RESTA:
QUANDO HÁ TANTOS AMIGOS,
TODOS OS DIAS SÃO DE FESTA.
POR ISSO, CARLOS RIBEIRO,
EU TIVE A GRANDE OUSADIA
DE LHE ROUBAR O SEU LEITE
PARA CELEBRAR
ESTE DIA.
NUMA BOA LITURGIA
O LEITE É FUNDAMENTAL
PARA LOUVAR A ALEGRIA(*)
DA JUVENTUDE IDEAL.
(*) [...ad Deum qui laetificat juventútem meam.]
DAVID, Salmo 42

Flóra Cavalcanti
Carlos Leite Ribeiro, o nosso tão querido Carlito.
Você é tão querido, tão especial para todos nós que nem sei
o que dizer de você, vou falar então o que esta aqui no meu
coração.
..."Neste dia em que você comemora seu aniversário, quero
com todo carinho te enviar o meu abraço, as minhas
felicitações de uma vida cheia de alegrias, saúde, amor,
juntos a sua família e todos os seus amigos, do CEN e fora
dele.
Que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, dê a você
muitos anos de vida plena, e que você possa continuar com
este seu lindo trabalho, de estar sempre semeando e
buscando as mais simples sementinhas, dando
oportunidades para que cresçam e se tornem árvores de
lindos frutos"...
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!
PARABÉNS!!!
FELICIDADES!!!
Merecidamente.... " VIVA o
CARLITOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!"
Com carinho.

Gislaine Canales
(Com todo meu carinho, para o grande amigo Carlos Leite,
no dia de seu aniversário! Besos!)
Glosando Elisa Flores
Gislaine Canales
BRINDE A AMIZADE
MOTE:
AO CELEBRAR A AMIZADE
UM BRINDE A VIDA OFEREÇO,
POIS, AMIGO DE VERDADE,
É JÓIA QUE NÃO TEM PREÇO.
AO CELEBRAR A AMIZADE,
vibra o nosso coração,
pois sente a felicidade,
que emana dessa emoção!
Nesta data tão bonita,
UM BRINDE A VIDA OFEREÇO,
e essa ternura infinita,
a sorrir, eu agradeço!
É um bem-estar, que me invade,
ao brindar-te, doce amigo,
POIS, AMIGO DE VERDADE,
é muito raro, eu te digo!
Amigo, de amor imerso,
não tem certo o endereço,
tendo por lar o universo,
É JÓIA QUE NÃO TEM PREÇO.
Glosando Elisa Flores
Gislaine Canales
Traducida por Maria Elena (México)

BRINDIS DE AMISTAD
MOTE:
AL CELEBRAR LA AMISTAD
UN BRINDIS DE VIDA OFREZCO,
PUES, AMIGO DE VERDAD,
JOYA ES QUE NO TIENE PRECIO.
AL CELEBRAR LA AMISTAD,
vibra nuestro corazón,
siente la felicidad,
¡que emana de esa emoción!
En esta fecha bonita,
UN BRINDIS DE VIDA OFREZCO,
y esa ternura infinita,
¡al sonreír, yo agradezco!
Y un bienestar me invade,
al brindarte, dulce amigo,
PUES, AMIGO DE VERDAD,
¡es muy raro, yo te digo!
Amigo, de amor inmerso,
no tiene su rumbo cierto,
de hogar tiene el Universo,
JOYA ES QUE NO TIENE PRECIO.

Helena Armond
Carlos
posso imaginar o quanto de reconhecimento você tem
recebido pelo aniversário !
Envio a você um texto do qual fiz cartões e um deles o trago
no
vidro posterior do meu carro:
VIVER É FAZER DAR CERTO
! assim vive!
Cumprimentos e desejo paz e saúde...

Henriette Effenberger
No final de 1999 me conectei a internet. Ávida por literatura
comecei a "garimpar" nos sites literários, ainda sem ter
noção do tamanho e da penetração da rede. Por um feliz
acaso entrei num site, ainda não era um portal, chamado Cá
estamos nós, cujo responsável era um jornalista de Marinha
Grande, Portugal. De imediato me chamou a atenção a
maneira própria da divulgação da cidade, o estilo literário do
autor e o objetivo: tornar-se uma ponte literária entre o
Brasil e Portugal. Mandei um email despretensioso,
elogiando o site e me apresentando como presidente da
Associação de Escritores de Bragança Paulista, que naquele
momento lançava um concurso de contos. Quase
imediatamente recebi a resposta de Carlos Leite Ribeiro,
divulgando o concurso da ASES (que a partir daquele ano
tornou-se internacional recebendo centenas de inscrições
de português, africanos e brasileiros residentes no exterior)
para todo o mundo lusófono e convidando-me a fazer parte
do CEN. Seis anos se passaram após aquele primeiro
contato, durante todo esse tempo meu carinho e minha
admiração pelo Carlos só cresceram. Ele conseguiu
transformar um simples site em um dos mais prestigiados
portais de literatura em língua portuguesa; ele conseguiu
agregar pessoas que verdadeiramente se interessam pela
literatura e por ela trabalham, dispõem de preciosas horas
todos os dias, pessoas que, seguindo o exemplo do
patriarca da família CEN abdicam da vaidade pessoal em
nome do ideal maior – ser um divulgador e não simples
repassador! É natural que durante este tempo todo muitos
autores se filiaram ao CEN e o abandonaram algum tempo
depois, desertaram os que não conseguiram ver no Carlos o
modelo a ser seguido. Por isso, neste cinco de março, data
do aniversário natalício do Carlos quero registrar, em meu
nome pessoal e em nome da ASES- Associação de
Escritores de Bragança Paulista, além de minha gratidão
pela acolhida tão generosa, minha profunda admiração e
meu mais sincero respeito pelo homem das letras e pelo ser

humano:
Carlos Leite Ribeiro – Feliz Aniversário!

Iara Melo
PORTUGAL ORGULHA-SE DE TER-TE
Ó FILHO AMADO,
SABES ENGRANDECER TUA PÁTRIA
COMO OS TEUS ANTEPASSADOS
ATRAVESSASTES FRONTEIRAS E MARES
CHEGASTES AO NOSSO BRASIL
NOS ENCANTASTES SEM SOBERBA
COMO GRANDE GUERREIRO
DAS LETRAS,
ÉS NOSSO EMBAIXADOR
ÉS NOSSO GUIA, MESTRE, AMIGO
LOUVEMOS A PORTUGAL,
AGRADEÇAMOS ESTE FILHO IMORTAL
CARLOS LEITE RIBEIRO
IRMÃO DO BRASIL
FILHO DE PORTUGAL
PARABÉNS FILHO, IRMÃO
AMIGO AMADO,
FELICIDADES MIL
TUA ARMA SÃO TEUS LIVROS,
SÃO TUAS PALAVRAS
QUE A TODOS ENCANTAM,
INSTRUEM, FASCINAM
PARABÉNS E MUITOS ANOS ENTRE NÓS
JUNTO SEMPRE ESTARÁS,
DENTRO DOS NOSSOS CORAÇÕES
CARLOS LEITE RIBEIRO
ÉS NOSSO IRMÃO IMORTAL!!!
Portugal, 05 de março de 2005
Iara Melo
Querido Carlos,
Nascestes para brilhar!!!
Tua missão é propagar
Amizade, fraternidade,

carinho, simplicidade,
humildade, honestidade,
SABEDORIA E MUITO AMOR!!!
Nada detém teus preciosos
propósitos,
Segues firmes na caminhada
a ti proferida.
Que Deus continue,
Abençoando-te e iluminando-te.
Obrigada por existires
em nossas vidas.
Um abraço fraterno
Parabéns, saúde, felicidades,
Milhões de anos de vida!!!
Beijinhos neste lindo
coração.
Mira de Aire, 05 de março de 2005

Irani Genaro
Querido Carlos!
Mestre é o amigo que desce ao Vale para ensinar o caminho
da Montanha Sagrada.
Montanha é a elevação da consciência.
A conquista do Bem sobre a maldade do Vale.
É exatamente o que você tem procurado fazer com nossa
amada família CEN.
Você desce ao vale e nos ensina a conquistar o Bem.
Parabéns por esses anos todos de dedicação a nossa
familia.
Feliz Aniversário!
Amado mestre.

Isar Maria
Existem pessoas com as quais aprendemos o valor de uma
amizade sincera. O Carlos Leite Ribeiro, do Portal CEN, é
uma pessoa muito especial. Um cavalheiro gentil, um
homem educado, uma pessoa preocupada em servir aos
outros, sincero, transparente em seus atos, fiel amigo,
distinto e chique! Assim é ele, o amigo a quem aprendi a
respeitar e admirar. Neste dia do seu aniversário quero unir
minha voz a de todos os outros amigos que ele fez em sua
trajetória para dizer em alto e bom som:
Parabéns, meu amigo Carlitos!
Que as bênçãos do Velho lá de cima estejam sempre sobre
ti. Um beijo grande e um abraço apertado te envio do lado de
cá do Oceano!
BEIJOCAS

Lara
Carlos, embora atrasada, quero juntar-me aos demais para
parabeniza-lo por essa data. Que em mais esta primavera, só
surjam flores e os espinhos possam ser retirados sem dor;
Muitas felicidades e que Deus ilumine sua vida.
Carinhosamente

Lena Ommundsen
Caro amigo Carlos,
Nunca poderia esquecer seu aniversário
que é no mesmo dia do da minha filha, Erika,
qiue mora na França.
Desejo-lhe muitas felicidades,
saúde, paz e muito AMOR!
Beijos.

Lílian Maial
Carlos querido,
Quero aproveitar para felicitá-lo pela passagem do seu
natalício e desejar
uma vida longa, repleta de paz, ventura e amor.
São meus votos sinceros.

LILOCAS
Querido Carlitos, é com muita honra que venho aqui agora
parabenizá-lo mais uma vez pela passagem de seu
Aniversário.... Ufffaaaaaaa quantos anos hein? Não desejo
ser repetitiva nunca, por isso, aproveitei aquelas fotos que
tirei de você de suas viagens Volta ao Mundo.... e coloco
aqui para homenageá-lo dignamente e agradecendo a você
pela tua amizade sincera e festiva por todos estes anos que
nos conhecemos. Um grande beijo, muita saúde, paz, amor,
prosperidade, alegria e Deus no coração.
Um beijo grande
Sua amiga de sempre...

Lourivaldo Perez Baçan
Carlos:
"O mundo é uma atividade intelectual,
pois é Deus pensando, e nós, homens,
como elementos que somos do
mecanismo do mundo, fazemos também
parte do pensamento de Deus, e somos,
por conseguinte, no mais rigoroso
sentido da palavra, idéias divinas!
(Farias Brito).
Há raros homens, no entanto, que
vão além das idéias, transformando-as
em "actos e factos". Você é um deles é, para mim, é um
privilégio ser seu colaborador.

Lucy Salete Bortolini Nazaro
Que os céus continuem iluminando essa alma poética que
nos
alimenta e que nos inspira. Parabéns, Carlos!! Muita saúde e
bênçãos neste
aniversário.

Luís Campos
Feliz aniversário, Carlos!
(Blind Joker), em 05.03.2005
Hoje é seu aniversário
e neste dia especial
quero trazer os parabéns
dos amigos deste Portal
desejando saúde e paz
harmonia e alto astral.
Neste dia desejamos
votos de felicidade
sucesso e muita grana
e amigos de verdade
que aumente a cada dia
essa nossa amizade.
Comemore esta data
com festa e alegria
transmitindo como sempre
toda sua simpatia
que seja abençoado
com um axé cá da Bahia.
Sabê-lo cheio de vida
alegra nosso coração
que o Portal CEN, sempre seja
aquele grande casarão
abrigo de toda arte
de artistas em comunhão.
Que Deus olhe por você
sempre guiando seus passos
é desejo dessa malta
também aqui do palhaço
e nesta tarde alegre
receba nosso abraço.
Para todos deste Portal
você é muito importante
todos estaríamos aí

se não fosse tão distante
mas se mandar as passagens
chegamos aí num instante.
Como não podemos daqui
enviar uma surpresa
faça de conta que nos vê
à volta da sua mesa
cantando e comendo bolo
gratos por sua lhaneza.
Que nosso Pai Celestial
ilumine seu caminho
neste dia de alegria
receba nosso carinho
dos homens um abraço
e das meninas... beijinhos!
Blind Joker (Luís Campos)
Brincar, sorrir e sonhar são coisas sérias.
Salvador - Bahia - Brasil

Luiza Terra
CARLITOS QUERIDO AMIGO,
Nessa data tão querida, não poderia deixar de homenagear a
sua pessoa nobre, querida e de coração
dizer:
Você é muito especial , não só para mim , mas tenho certeza
, para toda a
Família CEN.
Um Caminhão de beijos e abraços.
Que você seja sempre assim como é:
amável, carinhoso ,sincero e amigo.
Beijos.

Maísa Cristina Vibancos
Carlos Leite Ribeiro
Tuas palavras vivem
A testemunhar teu bondoso coração
Enternecendo o poeta
Afagando-nos com tuas mãos;
Hoje peço que pare um instante
Para que eu possa dobrar este carinho
Dando-lhe as mãos da Poesia
Desejando a ti muita saúde, paz, amor..
Tudo para tua felicidade...
E muitos Anos de vida!!!!!
beijos poéticos!

Malou
Querido amigo Carlos ...
Parabéns !!!!
Toda a felicidade do mundo hoje e sempre !!! Um beijão com
muito carinho!!

Manuela Madeira
Parabéns Parabéns para o HOMEM que consegue unir vários
Mundos.
Um Beijo MUITO GRANDE da Amiga que nunca o esquece.

Marcelo Romano
¡¡ FELIZ ANIVERSARIO AMIGO CARLOS !!
BRINDO POR SU NUEVO AÑO, DESEO QUE CUMPLA
MUCHOS MAS.
QUE EN SU VIDA GOBIERNE SIEMPRE EL AMOR , SALUD Y
LA PAZ,
GRACIAS , OBRIGADO POR TODO LO QUE HACE POR EL
BIEN DE LA LITERATURA.
MI ABRAZO FRATERNO EN ESTE ESPECIAL DIA.

MARIA ANGÉLICA F. P. DE MELLO
Amigo Carlos:
O dia de hoje é muito importante para todos nós e tenho a
certeza absoluta que adorariamos estar perto para fazer
aquela festa barulhenta para cantar os parabéns. Não restam
dúvidas que desafinaríamos a música, mas posso-lhe
garantir que em relação à amizade estamos todos bem
afinados no tom! Desejo-lhe muita vontade de viver para
amar imensamente pois só o amor nos impulsiona. Que
Deus continue colocando a mão divina sobre a sua cabeça e
inspirando a sua mente.
Um beijo e tudo de bom, da sua amiga.

●

Maria Nascimento
CARLOS, meu amigo querido:
Hoje, dia do seu aniversário quero lhe desejar toda a
felicidade do mundo.
Não me esqueci porque, uma pessoa importante para mim,
para os demais amigos, o PORTALCEN, o BRASIL,
PORTUGAL e o resto do Universo, você nunca poderá ser
esquecido, mas a sua mensagem vai chegar um pouquinho
atrasada, lamentavelmente, mas já pedi muito a Deus por
você, pela sua saúde e pela sua felicidade plena.

●

Mário Osny Rosa
Como participante do Portal CEN desejo um Feliz
Aniversário,
para o amigo Carlos Leite Ribeiro, nos orgulhamos de ter um
Embaixador das letras em nosso meio, que tudo faz para
engrandecer o meio editorial virtual.
Para a literatura chegar a todos mais rapidamente com custo
bem baixo.
Que tenha muitos anos de vida com esse seu amor, para a
nossa alegria.

Mercêdes e Victor
Feliz aniversário Carlos
Pensou que fôssemos esquecer, não é?
Isso nem pensar!
Por isso mesmo estamos aqui para lhe desejar muitas
felicidades.
Querido amigo
"O tempo é o senhor das experiências e das realizações.
Cada ano vivido consolida nossa existência.
Comemorar seu aniversário é muito importante para nós.
Que o seu melhor presente seja sua felicidade."
Que bom amigo podermos compartilhar com você da
importância desta data. Gratos por estar entre nós.
Estamos muito felizes por comemorar seu aniversário.
Que podemos desejar-lhe?
Toda a felicidade do mundo e que Deus esteja presente em
cada passo por você dado, protegendo-o, fortalecendo nas
vicissitudes da vida, pois delas não podemos nos
desvincular uma vez que estamos inseridos nesse mundo.
Mas que Deus lhe dê paz , amor, alegrias e que nos dê
também a felicidade de compartilhar com você aqui muitos e
muitos anos consecutivos desta data.
Que Deus o abençoe junto aos seus familiares, hoje e
sempre.
"Que o mesmo Deus poderoso para fazer infinitamente mais
do que aquilo que pensamos, pedimos ou cremos, esteja lhe
presenteando neste dia com todas as bênçãos e que elas
durem para sempre."

Nadir A D'Onofrio
Parabéns Carlos!
Meu querido amigo, hoje é
um dia festivo, comemoração
de mais um ano em sua vida.
Data, que devemos elevar
nosso pensamento ao
Criador, agradecer por tudo
que somos pelas dádivas que
recebemos.
Dia de reflexão, quantos
acertos tivemos no decorrer
de todos esses anos, quantos
erros cometemos?
Mas o saldo é sempre
positivo!
Através dos nossos erros, aprendemos nossas grandes
lições na vida evoluímos...
Quero desejar tudo de melhor para você, saúde em
primeiro lugar!
Felicidade, aproveite todos os minutos, desse dia
especial ele te pertence.
Abraços

Natália
SALVÉ
05.03.2005
Sempre feliz e contente,
Ao Carlinhos sorridente
Hoje venho homenagear,
Com este singelo presente,
Lhe quero desejar,
Uma vida feliz e saudável,
Sempre em nossa companhia,
Durante a sua longa vida...
Aproveito a brincadeira,
Da rata e do pau na banheira,
Onde ele afogou as mágoas
Depois de ter sido incapaz,
A rata não lhe deu tréguas
E à cama o levou,
Com a gripe que lhe pegou...
Beijinhos e votos de um dia feliz
E uma longa vida, com tudo de bom,
Especialmente muita saúde, paz e amor.

P@ulo Monti
Amigo Carlos,
Venho trazer meus parabéns pela data. Agradecer, também,
pela pessoa que és e que fazes com que nos sintamos bem
em desfrutar do convívio virtual em nosso portal.
Que Deus te dê muita saúde e alegria juntos aos teus
queridos familiares.
Um grande abraço

Prof. Pedro César Alves
Araçatuba/SP - BRASIL
Prezado Amigo e colega do "Mundo das Letras"
Carlos Leite Ribeiro,
Não sei muito usar a palavra ainda, mas que estas poucas
palavras - escritas com especial carinho - sirva de uma
pequena representação de minha pessoa nesta sua data de
Aniversário. E tal data festiva aconteça por muitos e muitos
anos...
Parabéns, parabéns, parabéns!!!... E que sejas sempre um
embaixador das letras neste nosso mundo lusófono!
De um grande admirador.

Priscila de Loureiro Coelho
Feliz Aniversário
No dia em que viemos ao mundo, algo especial aconteceu lá
no céu. Por certo arranjos e alguma correria, para que fosse
possível nossa chegada dentro dos conformes.
Hoje comemora-se sua chegada Carlos, e eu, uma
admiradora distante e humilde, gostaria de participar desta
festividade, que desde há muito acontece no universo, pois
a cada ano, todo ele se movimenta como se fosse um ritual,
onde se cultua o personagem central....
Felicidades amigo! Que Deus lhe conceda muita saúde,
alegria, paz e êxito em seus projetos. . E que sua vida seja
polvilhada, a cada momento, por momentos de
amor...amizade e carinho...
Um abraço,
um tanto em cima da hora, mas nem por isso menos sincero
e caloroso.
feliz aniversário..que sua vida seja a réplica da vontade de
Deus.
Um abraço carinhoso.

raijoaocar
Amigo Carlos
Hoje é mais uma data importante na sua vida, na minha e na
de muita gente, pelo simples fato de você amigo existir. É
evidente que não há palavras para expressar o que sinto por
ter lhe conhecido, mas fica aqui a vontade de expressá-las, o
desejo certo de que você seja feliz para continuar também a
nos fazer feliz. O mundo lhe dá os parabéns dizendo FELIZ
ANIVERSÁRIO CARLOS.

Renate Emanuele
Parabéns amigo Carlos receba minha homenagem, com um
beijo em seu coração.
Quanto fogo... Um dois três
Nem consigo tudo de uma vez
Neste bolo todas velas acesas
Um mundo cheio de surpresas
Todos os seus sonhos vividos
Muitos caminhos percorridos
E muitos choros derramados
Sorrisos também estampados
Deus abençoe nossa amizade
Uma grande e imensa emoção
Vem sublinhando esta canção
Desejo agora paz e felicidade
São contadas suas primaveras
Completas mais um ano de vida
Para festejar esta data querida,
Vamos apagar todas as velas?

Ricardina
O amigo Carlos é demais
e tem tanta dedicação
Que Deus lhe dê muita saúde
e paz no coração.
O Portal CEN é uma família
com muito amor e poesia
Alegra nosso dia-a-dia
e o Carlos sempre na vigília.
Se pudesse mandava flores
com fragrâncias perfumadas
Ou então querubins cantores
entoando lindas baladas.
Querido amigo isso eu não posso
mas o que faço com carinho
É mandar-lhe um grande abraço
No dia de seu aniversário.
P A R A B É N S !!!

Rosenna
Meus Parabéns
no seu aniversário
amigo Carlos
Diretor do Portal CEN
com o desejo de uma vida longa
e cheia de Felicidade!
Com muito carinho.

Sarah Rodrigues
Carlinhos!
HOJE...
Texto Sarah Rodrigues
Hoje vamos cantar, voar com os pássaros,
contemplar todas as belezas da vida,
porque o dia amanheceu.
Vamos correr com o vento, deixar que ele leve as nossas
tristezas.
Senti tão somente a brisa, que nos trará muitas alegrias,
muita luz, muito amor e muita paz para os nossos corações.
Hoje, vamos esperar a noite chegar, contar as estrelas do
céu
e dizer para Lua que é maravilhoso termos amigos
verdadeiros.
Vamos gritar que a vida é bela,
maravilhosa, porque dirigimos nossas ações
para fazer bem ao próximo.
Hoje, vamos sorrir. Sim, porque hoje é um novo dia
Um dia muito especial... Hoje é o seu aniversário...
E como eu gostaria estar comemorando esta data
ao seu lado, desse jeitinho: cantando,
sorrindo, pulando, sentada à beira-mar...
Carlinhos, mesmo você estando distante
nada impediria que recebesse das mãos:
do vento, da brisa do mar,
das estrelas, da chuva,
do Sol, da Lua, das flores,
da praia, das ondas, do velho farol,
do Porto dos Sonhos e das Poesias...
Os meus sinceros ...Parabéns!
Amigo, que esta data se repita por muitos e muitos anos.

Receba essas flores que colhi no meu humilde jardim,
especialmente para
você!
Um beijo do tamanho do Porto no seu lindo e amável
coração!
Todos os Direitos Autorais são reservados a autora.

Schyrlei Pinheiro
Parabéns à você!
Depois de uma noite calma,
No horizonte a luz desperta,
Trazendo, as cores do arco íris.
Flores ,abrem-se, para perfumar o dia,
Pássaros cantam alegres.
A natureza está em festa.
O tempo assinala,
Um dia, muito especial.
Anjos unem se cantando,
Corações, fazem eco no vento.
Dizendo...
Feliz aniversário.
Carlos Leite Ribeiro.
RJ - Brasil

Simone Borba Pinheiro
Querido amigo Carlinhos!
Parabéns por mais uma primavera no jardim da vida. Que
você continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa, de
espírito alegre, dinâmico, cativante, um empreendedor, o rei
Midas da literatura, um amigo dos amigos...
Poderia falar por horas a fio sobre você meu amigo, mas o
que quero lhe dizer hoje é simplesmente: Feliz
Aniversário!!!!
Seja muito feliz junto aos que são caros.
Um grande beijo com carinho e amizade
da sempre amiga

Simone Salles
Senhor Carlos Leite Ribeiro,
Meus votos de PAZ, Felicidade, Saúde e Sucesso.
Hoje e sempre.
Parabéns

Sonia Rodrigues
Ao poeta Carlos Leite Ribeiro,
em seu aniversário, o presente de um poeta só pode ser:
poesia!!!
Obrigada pelo seu maravilhoso trabalho no portal CEN.
Feliz aniversário!!!
Segue um haicai para você:
Manhã orvalhada –
Nas pétalas das camélias
O sol vira estrelas.
Santos/SP/Brasil

Tahyane Rangel
Carlos
Neste dia especial, que você comemore com muita alegria e
cercado pelo carinho dos muitos e muitos amigos que
conquistaste ao longo da tua vida. Que este inicio de
caminhar seja repleto de realizações, alegrias e saúde para
continuar a dirigir este maravilhoso portal da web.
Parabéns! Um lindo e Feliz Aniversário!

Tânia
Iarinha, mande meu beijo carinhoso ao Carlos.
Diga-lhe por favor que perdi seu e-mail na última formatação
forçada que tive que fazer.
Muita saudade dele.
Beijinhos
Obrigada.

Teca Miranda
Carlos,
Hora de comemorar!!!
Desejo a você muita
saúde
paz
amor
harmonia
sorte!
Que todos os seus sonhos
se realizem!
Que seus objetivos sejam
alcançados!
Que seus obstáculos sejam
superados!
Parabéns e Felicidades
pelo seu aniversário!
Beijos.

Vanderli
Que essa data se repita muitos e muitos anos Carlinhos.
Felicidades, parabéns!!
Carinhos.

Vilma Matos
O dia amanheceu sorrindo
E os raios solares
Aos poucos foram surgindo
E puderam alcançar
Um lindo rapazinho
Que das entranhas de sua mãe
Começava a chorar
Entre gritos e gemidos
Não se sabia identificar
Se era de alegria ou desespero
Que o pequeno pentelho
Já estava a se danar.
Quem seria esse menino
Que acabara de chegar?
E já buscando os seios da mãe
Para se alimentar.
Esse menino só poderia ser o Carlos
Que além de ser guloso
E jeitoso
Soube muito bem
Aproveitar...
Hoje é um ser iluminado
E por sinal, muito amado
Por isso quero parabenizá-lo
Por este dia.
Parabéns querido Carlos
Pelo seu aniversário!!

von Trina
Força aí amigo, companheiro,
feliz aniversário na companhia de quem mais desejares e
mereceres.

W. A. Almeida Garrett
Caro literato Carlos!
Comemoramos em uníssono, o seu anversário... a sua
existência! O seu entusiasmo, a sua criatividade!
Parabéns por possibilitar a disseminação da cultura, da
união dos povos e do engrandecimento da literatura!
Nossos cumprimentos e saudações literárias.

Wadad Kattar
Amigo Carlos
Nesta data especial (cada ano é um presente divino), enviolhe votos para que
em sua vida a harmonia, a saúde, a fartura
e a união familiar seja constantes.
Que Deus lhe cubra de bênçãos!
Abraços carinhosos.

Zena Maciel
Hoje o dia amanheceu bem mais bonito.
Sabe por quê? É o teu aniversário!
Muitas felicidades e muitos e muitos anos de vida com toda
esta energia!
Meu caro amigo Carlinhos
Hoje é uma data muito....muito...muito especial....
É o teu aniversário!
Cá estou para dar-te um montão beijos e um abraço bem
apertado....
para esquentar este teu doce coração!
Quero comer muito bolo de chocolate e muitos
brigadeiros.kakakakak
Agora vamos cantar: É pic..é pic..é pic...
CArlos..CArlos..CArlos!
Viva ! Viva! Viva!
Quero fazer esta mesma festa no teu centenário.ok?
Beijos brasileiros com sabor de água de coco!

