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Terra dos Sonhos! 

 
Onde eu poderia estar,  

Com aquela sensação de um sonho...? 

Em quais praias eu “me afogo”, 

Sem a mínima vontade de “ressuscitar?” 

 

Onde eu pescaria o peixe Gó
1
 com tamanho entusiasmo: 

No Furo Grande,
2
 ou no curral do “Seo” Manduquinha!

3
 

 

Onde eu me lançaria com tamanho anseio, 

À procura de caranguejos e mexilhões, 

Senão no Mangal da Baixinha?
4
 

 

E o Ajirú,
5
 que por lá brota em profusão?

6
 

São os mais saborosos do Pará! 

 

E a Pedra do Meio?
7
 

Ou Cabeça de Nego? 

Ou Cabeça de Preto? 

(Ainda existe?) 

O nome não importa,  

E sim a elegância e imponência
8
 ímpares,  

De frente ao Atalaia!
9
 

 

No Itarana
10

 eu me refugio, 

Refazendo as forças com um esplêndido leite de cabras... 
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[continuação de ‘Terra dos Sonhos!’, de Luíz Fernando Liveira.......................................................................................................................................] 

 

O melhor lugar para apreciar um bailado, 

Que é as canoas chegando de fora:
11

 

O Porto!  

 

As Malocas da Praça
12

 é o local ideal  

Para encontrar os amigos, com uma vista privilegiada! 

 

No Mercado admiro encantando,  

Tantos espécimes de peixes:  

Tainhas, pescadas, bandeirados, cações,  

Gós, camorins, gurijubas, aos borbotões!
13

 

 

Um passeio pelos Pilões
14

 cura a alma das lidas... 

 

Apesar dos tantos lugares por meus pés já trilhados, 

Para nenhum outro lugar volto com tanto entusiasmo, 

Pleno de saudade e satisfação,  

Como para Cuiarana, 

Meu rincão,
15

 

Minha Terra dos Sonhos! 

 
 

Vocabulário 

1-Gó:Espécie de  pescadinha, abundante no Salgado Paraense. 

2-Furo Grande: Braço de mar, defronte a Cuiarana/PA. 

3-Manduquinha: Célebre pescador da região. 

4-Mangal da Baixinha: Praia na saída de Cuiarana para o oceano, habitat de 

carangueijos e outras espécies de mariscos. 

5-Ajirú: Fruto de arbusto que nasce nas praias do Norte Brasileiro. 

6-Profusão: Em grande quantidade. 
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[continuação de ‘Terra dos Sonhos!’, de Luíz Fernando Liveira.......................................................................................................................................] 

 
 

7-Pedra do Meio: Montanha de rochas negras que existia no mar entre Cuiarana e a 

praia do Atalaia. Há cerca de 15 anos, desapareceu por completo. 

8-Imponente: Garboso; Cativante. 

9-Atalaia: Praia de Salinópolis/PA, uma das mais belas do norte brasileiro. 

10-Itarana: Ilha localizada em frente a Cuiarana. 

11-De Fora: Expressão usada para determinar quando as canoas de pesca regressam do 

oceano. 

12-Malocas da Praça: Praça à beira-mar de Cuiarana. 

13-Borbotão: Grande quantidade. 

14-Pilões: Praia nativa, localizada na outra extremidade da ilha Itarana, em 

Cuiarana/PA. 

15-Rincão: Local de nascimento ou de bem-querer. 
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