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Apresentação do Autor
Para os moços, os velhos e
Para os que ainda não vieram à este plano.
Para os pretos, os brancos, os amarelos e
Para aqueles que possuem todas estas cores,
Ou nenhuma delas.
Para os nativos e para os que nunca dantes aqui estiveram.
Para os que estão mui distante e
Para os que aqui estão desde sempre.
Para aqueles que vieram, viram, e foram-se.
Para aqueles que vieram, viram, e nunca mais partiram.
Para os que aqui estão em vida e
Para os que aqui estão em espírito.
Enfim, para vós todos, que ora me agraciam,
Paginando estes meus devaneios, vos ofereço os
Caminhos de Rios:
- A Amazônia na sua essência,
O cotidiano vivido e vivente...
Os Caminhos de Rios do meu coração.
Luíz Fernando Liveira
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Prefácio de Fernando Cezar
Confesso que fiquei um tanto surpreso, porém extremamente
feliz com o convite do autor para prefaciar esta linda obra, que está
sintonizada com uma das mais importantes preocupações da
atualidade.
Surpreso, porque não sou amazônico (sou natural do Estado
do Espírito Santo), e minha vivência no norte do país se resume a uns
dois anos e poucos
meses, sendo, portanto, uma enorme
demonstração de confiança, que em poucas palavras pretendo
corresponder.
Ao me deliciar com as mensagens apresentadas nos textos
deste maravilhoso compêndio e, refletindo sobre algumas viagens
que tive a oportunidade de realizar nas calhas de alguns dos tantos
rios e igarapés que banham uma das mais ricas regiões brasileiras,
entendi, e acredito ser por demais interessante e importante o
princípio motivador desta obra: A divulgação dos encantos diversos
da Amazônia, região tão circundada de mistérios, e ainda tão pouco
conhecida da maioria dos brasileiros.
Com uma linguagem peculiar ao povo aqui nascido, muitas
vezes figurada e reforçada com belas gravuras, o autor consegue
enfocar o cotidiano único dessa gente, vivido nas mais diversas
localidades banhadas por rios e igarapés da gigantesca Hiléia. O
autor se sai muito bem ao abordar em seus textos nuances do
sentimento, crendices e costumes do homem amazônico.
Você, que ora tem a oportunidade de ler esta obra, considerese uma pessoa bem-aventurada, pois você está tendo a chance de ser
conscientizado, e de tornar-se um agente multiplicador na atuação da
defesa desta mítica parte do Brasil: A colossal Amazônia!
Deixo registrado que, neste curto período vivenciado na
Hiléia, pude verificar o quão necessário é que a conscientização não
fique restrita ao nível pessoal, mas que alcance dimensões que
possibilitem o desenvolvimento de políticas e manutenção de idéias
que visem a preservação e a exploração sustentável da região.
Ao finalizar minhas palavras, faço-as com o mais sincero
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Continuação de “Prefácio de Fernando Cezar”.................................................................................
sentimento de que esta obra possa contribuir de modo significativo
para a divulgação de idéias, e para o desenvolvimento de projetos
sintonizados com a necessidade da conscientização da sociedade
hodierna, levando-a ao entendimento de que é possível explorar a
natureza, sem precisar destruí-la.
Estaremos assim, dando oportunidade às futuras gerações de
se encantarem com as belezas que nos foram presenteadas pelo
Criador, das quais a Amazônia é uma das mais destacadas.
Fernando Cezar


Oficial Superior da Marinha de Guerra Brasileira;



Bacharel em Teologia, pela Faculdade de Teologia de São
Paulo – FAETEL, e



Licenciado Pleno em Pedagogia, pela Faculdade Integrada
José de Anchieta, de Guarapari/ES – FIPAG.
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NOTA DO AUTOR: N.A.:
 O texto com o título “Vocabulário”, logo após o texto
principal, tem por objetivo esclarecer dúvidas a respeito de
palavras, frases e ditos, nas suas maiorias, peculiares da
região amazônica.
 O símbolo “LFL” indica o término de cada texto, em virtude
de haverem textos que ocupam mais de uma página.

 A maioria dos personagens, lugares e fatos desta obra são
reais, ou provavelmente aconteceram. No entanto, o enredo
em volta dos mesmos é pura imaginação do autor, sendo que
qualquer semelhança com eventos, localidades ou pessoas
reais, é mera coincidência...
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“O ser humano ideal possui medos, fraquezas, e é mortal. O
que o torna diferenciado é sua DETERMINAÇÃO para vencer seus
medos e fraquezas, além da busca constante pelo aperfeiçoamento.”
Luíz Fernando Liveira
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Imagem: Jair Penafort
15

À Sua Majestade Minha
Permita-me dizer-te, nestas linhas sublimes,
Do sentimento que por vós acalento.
Nos cimos das mais íngremes montanhas subirei,
Em completa satisfação, ao relento dormirei se,
Em recompensa, enviardes um ósculo,1
Envolto na brisa do vosso perfume!
Do vosso sorrir retiro a coragem para
Os mais insanos desafios do viver enfrentar.
Busco na fonte do vosso olhar beber do liquor da luz,
Que tanto necessito para meu caminho alumiar.
Vinde, pois, e aquecei com vosso calor minha tez,2
Petrificada pelo orvalho da alva...3
Vinde!
Assentai no trono que para vós preparei
Em meu coração!
Tomai posse do meu amor, e em gratidão,
Vosso mais fiel súdito serei.
Vocabulário
1-Ósculo: Beijo.
2-Tez: Pele.
3-Alva: Alvorada; Amanhecer.
LFL
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Angélica
Donzela,1 qual vossa graça?
Por mim, seria Angélica, pois te pareces com um
Ser além-céu!2
Simplesmente,
Meus olhos não conseguem se desviar do resplendor
Encantos teus!
Que importa as outras coisas da vida,
Se tenho o prazer inigualável de contemplar-te?
Creio piamente3 que O Sublime, quando concebeu-a,
Fê-la com o intuito claro de atinar-me à grandiosidade do
Seu poder,
E assim, manter-me cativo à Sua devoção...
Anelo4 em tuas melenas5 adormecer...
Em teu seio, tal qual criança, aquiescer-me,6 e sonhar.
Aconchegado em teu colo, de que interessa o despertar?
Não...
Não me despertes deste tão preexcelso7 sonhar...!

Vocabulário
1-Donzela: Moça; Mulher jovem.
2-Ser Além-Céu: Anjo.
3-Piamente: Firmemente; Algo concreto.
4-Anelo: Desejo; Almejo.
5-Melenas: Cachos de cabelos.
6-Aquiescer: Aquietar.
8-Preexcelso: Elevado; De qualidade superior.
LFL
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Anjos
Nos instantes cruciais da dor,
O corpo clama por socorro.
O espírito vislumbra o horror...
A vida desespera: - Hoje morro...?
Quando a vida desespera, O Altíssimo,
Em pleno auxílio, acode e determina:
- Ide, pois, meu anjo magnífico,
Exercei o dom que vo-lo dei, a Medicina.
Quando o corpo se prostra, em fraqueza,
Eis que surge um anjo, e o sustenta.
Se sucumbe, ante colossal tristeza,
Um anjo, pleno de amor, o acalenta !
Um corpo sangrante1, de chagas coberto,
Abandonado à própria sorte, no relento.
Um anjo aparece, em pleno deserto,
E o levanta, cessando-lhe o sofrimento.
Um corpo cambaleia de dor, agonizante.
Os sentidos inscientes2, não mais sãos.
Ao pó se encaminha, vacilante...
Antes do pó, de anjos surgem mãos...
Vocabulário
1-Sangrante: Sangrando.
2-Inciente: Inconsciente; Fora de si.
3-Húmile: Humilde; Modesto.
N.A: Húmile3 homenagem àqueles que fazem da Medicina seu
Labor, e àqueles que não hesitam em socorrer o Próximo, quando os
imprevisíveis tormentos da dor se fazem sentir.
LFL
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Aprendizado
Nas árduas lidas1 do cotidiano,
Alço2 glórias mil, e milhões de percalços.3
Procuro esquecer o louro leviano,4
Mas cravo no peito os passos falsos,
Mais ou menos à altura do mediano,5
Visando aprender, com os pés descalços.
Vocabulário
1-Lida:Cotidiano;Dia a dia.
2-Alçar:Alcançar;Conquistar.
3-Percalço:Tropeço;Erro.
4-Leviano:Enganador;Falso.
5-Mediano:Osso do corpo humano, localizado à altura do peito.
LFL
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Canoa à Vela
No porto da Mais Bela do Salgado,
Abre seu pano1 ao sabor da preamar,
Partindo em busca do pescado,
Iniciando o bailado mais lindo que há!
Joga-se com volúpia2 sobre a onda
Parecendo cavalgá-la, em espantosa perícia.
Momento sublime...seria a Gioconda?3
A Canoa no mar, deslizando-o em carícia?
No entorno da forte correnteza,
A Canoa, majestosa em resplendência,4
Atrai meu olhar em preferência,
Que se delicia ante sua destreza,5
Repentina, desaparece por sob a vaga,6
Retornando, em impetuosa aparição,
Como um Divino ser que afaga,
O meu peito pleno de excitação!
Singras7 o vasto mar a exibir-te,
Tal qual caminha linda donzela,
Confirmando que a beleza existe,
No navegar de uma Canoa à Vela!
Vocabulário
1-Pano: Velame de certos tipos de embarcação.
2-Volúpia: Decisão; Vontade.
3-Gioconda: Ou Monalisa, obra-prima de Leonardo da Vinci.
4-Resplendência: Resplendor; Brilho.
5-Destreza: Habilidade.
6-Vaga: No texto, tem o significado de onda.
7-Singrar: Navegar; Deslocar.
LFL
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Caridade
No momento da mais vil aflição,
Quando a alma anela1 por socorro,
E parece não haver mais solução...
Um sorriso te faz renascer, de novo!
Os olhos do Altíssimo2 se comprazem,3
Naqueles que buscam e fazem o bem.
O Altíssimo se agrada dos que agem,
Para o ferido se erguer e ir além.
Vocabulário
1-Anelar: Almejar; Desejar.
2-O Altíssimo: O Ente Supremo; Jeová; Deus.
3-Comprazer: Agradar; Satisfazer.
LFL
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Chuva
Chuva...
Cálida1 chuva, que ora chega até meu rosto,
Trazei-me o sentimento da esperança,
E lavai-me o peito dos meus maus atos.
Chuva...
Molhai minha tez ressecada de dor,
E fazei renascer a vida em meu ser.
Das profundezas do torpor2 fazei emergir3 minh‟alma...
Chuva...
Bela! E mui radiosa dádiva4 da natureza,
Vinde até mim, e de cada pingo teu,
Molhai-me com um pingo de esperança.
Vocabulário
1-Cálida: Quente.
2-Torpor: Adormecimento; Inconsciência.
3-Emergir: Vir à tona; Flutuar na superfície.
4-Dádiva: Benção; Presente.
LFL
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...das Gerais
Surge, em gostoso caminhar,
O mais belo e formoso exemplo de doçura,
Graça e sensualidade!
Das gerais parte,
Para conquistar e seduzir corações seguros,
Mas que enfeitiçados ficam,
Ante o charme deliciosamente mineiro que habita em ti!
Quem poderá pois, resistir a doce melodia dos teus lábios...
Serias a Iara, a senhora do Velho Chico?1
E o perfume único, emanante2 de ti...
Quem não sucumbirá3 ao teu olhar...?
Sê bem-vida, lá das bandas das gerais,
Princesa-Mineira,
Pois há tempos que te aguardo em mim.
Vocabulário
1-Velho Chico: O rio São Francisco.
2-Emanar: Exalar, Emitir.
3-Sucumbir: Render, Entregar.
Das Gerais: Natural de Minas Gerais.
N.A.: Homenagem ao Estado de Minas Gerais, onde mora uma parte
do meu coração.
LFL
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Declaração
Quando estou com Você,
Pouco importa se é dia, ou noite.
Se chove, ou sol se faz.
Certamente, é estação primaveril em meu ser!
Minha flor mais preciosa está ao meu lado,
Exalando todo seu perfume inebriante...1
Quando estou com Você torno-me imortal,
Torno-me inderrotável,2
O mais belo,
O mais amado de todos.
Quando estou com Você,
Tudo é maravilhoso e perfeito.
Vocabulário
1-Inebriar: Encantar; Encandiar.
2-Inderrotável: Invencível.
LFL
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Devoção
Não me tenhas em descrédito,
Não duvides da minha devota fidelidade.
Não percebes que, por mais que eu ande,
E me canse de andar,
É para teus braços que retorno,
Sempre satisfeito, meu porto seguro!
Porque me tolhes1 a liberdade, da qual tanto necessito...?
Necessito andar, sentir a brisa da tarde a banhar-me a tez,
Ressecada do Terral...2
Necessito banhar-me no mar da Orla,
Lavando minh‟alma dos meus despautérios.3
Se me pores à ferros,4 enjaulado, tal qual pássaro na gaiola,
Meu viço5 se esvai...perco o canto mavioso, o brilho...
Não percebes que és dona do meu coração,
E do meu corpo?
Livra-me desta clausura...6
Permita-me flanar7 por um momento,
Pois assim, sempre retornarei renovado,
Puro, incólume...8
E cada vez mais teu.
Vocabulário
1-Tolher: Reter; Prender.
2-Terral: Vento que ocorre no litoral nortista.
3-Despautério: Tormento.
4-Pôr à Ferros: Aprisionar.
5-Viço: Cor; Beleza.
6-Clausura: Confinamento.
7-Flanar: Flutuar; Passear.
8-Incólume: Intocado; Perfeito; Original.
LFL
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Devoção II
Questionam-me do porque de tanta devoção,
Da atração colossal que sinto por Vós?
Direi então, a Ti e a todos, com singela simplicidade:
O Criador pede a devoção do homem, por ser O Criador;
A planta carece1 de água e luz para nascer, crescer,
Florescer e frutificar;
O artista, para realizar-se, necessita do aplauso do público,
Dentre tantos outros exemplos...
Assim sendo, eu me torno súdito2 dos encantos Teus...
Para ser eu.
Vocabulário
1-Carecer: Precisar; Necessitar.
2-Súdito: Servo; Serviçal.
LFL
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Diamante Negro
Tal qual estrela de raro esplendor, é o teu olhar!
Negra-Luz mais bela e irresistível não há,
Como a que nasce em teu mirar!1
Quando me divisas,2 saio de mim,
Sonhando alto, mas acordado,
Pois o momento é mágico, único.
Que prazer inenarrável3
É o de mergulhar, e afogar-se,
Na fonte negra dos olhos teus...
O prazer mora em ti,
E o feitiço reside, sem dúvida,
Nas duas Luas-Negror que emolduram4 teu rosto angelical.
Vocabulário
1-Mirar: Olhar.
2-Divisar: No texto, tem o sentido de olhar.
3-Inenarrável: Que não há como ser falado.
4-Emoldurar: Embelezar; Adornar.
N.A.: Homenagem ao meu filho e filha, Kitaro e Faena, e seus incríveis olhos negros.
LFL
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...do Sentir
Estava parado aqui, tranqüilo, com a mente a vagar...
Admirando a paisagem, vendo a vida passar.
E, eis que repentinamente, tudo começa a mudar...
Uma sensação, um sentimento,
Em meu ser começa a se manifestar.
Sentimento intrigante, dúbio,1 sem igual...
Ora me fragiliza a alma, ora torna-me imortal.
Ora eleva-me aos domínios além,
Ou manifesta-se insone,2 imoral.
Em momentos me reflete em desdém,3
Em outros, faz-me lascivo,4 sensual...
Doravante,5 necessito me esquecer, inexistir,6
Tornar-me passional.7
Sentimentos...Por quê se sente?
Para quê...Se sente?
Um sentimento só deveria surgir
Se de pleno fosse correspondido.
Do contrário, em vez de belo, magistral,
Se torna letárgico8, insígnio...9 Fardo letal.10
Cruel.
Fatal.
Vocabulário
1-Dúbio: De interpretações variadas.
2-Insone: Sem sono.
3-Desdém: Esnobe.
4-Lascivo: Sensual; Profano.
5-Doravante: A partir de; De agora em diante.
6-Inexistir: Deixar de existir.
7-Passional: Relativo a paixão.
8-Letárgico: Lento, como que dopado.
9-Insígnio: No texto, tem o sentido de insignificante.
10-Letal: Mortífero.
LFL
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Dúvidas do Coração
O que fazer quando surge o Amor?
Como proceder quando a paixão toma posse dos sentidos,
E da razão?
E suas vontades já não se fazem valer, e sim as do coração?
Como saber o momento exato de se entregar às paixões...?
E o medo de se magoar (mais uma vez)?
Como lidar com chagas1
Que ainda não cicatrizaram no peito?
Se soubéssemos as respostas para estas
E outras tantas dúvidas,
A vida não perderia um tanto do seu encanto...?
Vocabulário
1-Chaga: Ferida.
LFL
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Encontro do Amor
Vivo meus dias em alegrias plenas,
Desde o dia que a encontrei.
Antes de Ti, trilhava coisas amenas,1
Agora partilho favos2 de maviosa3 grei!4
Tornaste meu pesar em riso,
Minha amargura em cálice de mel,
Meu desalento em favor preciso.
Quebrou-se minha taça de fel!
Tua beleza enleva-me à sensações mil!
Tua candura conforta-me a alma.
Nos teus olhos brilha um céu anil.
Teu calor me aquece, teu amor me acalma.
N‟um vasto oceano de dor e amargura,
Encontrei a Tí, cheia de esperança e ternura!
E,quando descia às vias da loucura,
Arrebataste-me com teu amor, minha Ventura!5
Vocabulário
1-Ameno: Simples.
2-Favo: Porção.
3-Mavioso: Encantador; Sublime.
4-Grei: Partido; Agregação.
5-Ventura: Sorte; Destino.
LFL
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Eu Sem Você...
Eu sem você,
Sou como o dia, sem o sol,
A noite, sem a lua.
Sou um pássaro, sem asas.
Sou a flor, sem jardineiro...
Eu sem você, sou como o Rio-Maior,
Sem água...
Eu sem você, sou Sua Majestade O Uirapurú,
Sem seu canto esplendoroso...
Eu sem você, sou tal qual a Iara,
Sem ter a quem encandiar...
Eu sem você, sou igual ao sinistro Acauã,
Sem ter a quem agourar...
Eu sem você, sou como o bravo caboco1 nortista,
Sem o Açaí, sem a Hiléia,
Sem o amor de uma linda cunhã em flor...
Como posso sorrir,
Sem olhar seus encantos...?
Sem você, não é possível viver,
Somente esquecer de viver...
Vocabulário
1-Caboco: O mesmo que caboclo; Nativo de uma região.
LFL
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Eurides
Mundo curioso este, o dos livros...
É cheio de letras, palavras, pontuações e tal...
Interessante é que, quando tudo isso é reunido,
Consegue transformar em escrito tudo aquilo
Que vemos e pensamos...
Lá no Eurides Brito1, comecei a ser inquietado
Por este mundo curioso.
Passei a escrever o que via e pensava...
Mundo vasto este...
Belo e sublime,
É o mundo das livros!
Vocabulário
1-Eurides Brito: Colégio Municipal onde o autor estudou, em
Cuiarana-PA.
LFL
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Flor do Salgado
N‟um jardim cheio de esplendor,
Com flores de brilho inenarrante,1
Teu perfume único, inebriante,2
Manifesta-se, em inconfundível olor.3
Busquei por toda vida um amor.
Em lugares ao longe procurei...
Mas, foi no Salgado, em alor,4
Que meu amor encontrei!
Jamais imaginei que tal fato, um dia, pudesse ocorrer,
Porém, a mais concreta verdade é que,
Sem ti, não sei viver...
Flor do Salgado, beleza límpida, em magistral viger!5
Deusa da minha razão, senhora da minha paixão...
Princesa do meu coração, dona da minha devoção.
Beleza ímpar, mítica,6 natural!
Recebes meu coração, mortal,
E, tal como tu, torna-me angelical...
Vocabulário
1-Inenarrante: Impronunciável; Inexplicável.
2-Inebriante: Embriagante; Entorpecente.
3-Olor: Cheiro; Aroma.
4-Alor: Ímpeto; Impulso.
5-Viger: Vigor; Força.
6-Mítica: Mistica; Encantada.
LFL
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Ilusão
Caminho meio que sem termo,
Desde que tu partistes, Ilusão,
Deixando meu corpo enfermo,1
E meu peito, em confusão.
Da primeira vez que meus olhos,
Encontraram os teus, Ilusão,
Meu ser foi mergulhado em óleos...
Dos quais jamais tornei são.2
Embriaguei-me nas loucuras do teu querer...
Sem pensar, entreguei para Tí, Ilusão,
Meu sorrir, que ora vejo perecer...
No teu querer, pereceu meu coração.
E eis que agora tudo se desfaz...
Abandona-me inconsolável, Ilusão.
Nem chorar, faço-me capaz,
pois órfão fiquei da vontade e da razão.
Agora, castigam-me feros4 açoites...
Dos píncaros5 do amor tombei, Ilusão.
Meus dias agora são eternas noites.
Tornei-me refém da vil solidão.
Vocabulário
1-Enfermo: Doente.
2-São: No texto, tem o sentido de saudável.
3-Fenecer: Morrer; Terminar.
4-Fero: Feroz; Perverso.
5-Píncaro: Cume; Topo.
LFL
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Inocência
Todos os dias era a mesma rotina:
Eu a admirava, e ela se deixava admirar.
Eu a elogiava, e ela,tímida, chegava a corar.
E me lançava seu olhar de turmalina!
Saía de mim, tropeçando pelo caminho...
Ela ria do meu desajeito, mas não importava.
Me estendia a mão, e eu, rubro, aceitava.
Nos encontrávamos às escondidas, no moinho,
Quando então, todo o ritual recomeçava.
Éramos assim, rindo de tudo, e de nada.
Nos queríamos tanto, que nem sabíamos o quanto.
Tudo para nós era belo, não conhecíamos pranto.
Nosso viver era um lindo conto de fada!
Até que um dia, tudo isso mudou.
Continuávamos nos querendo, sim,
Mas o encanto, cristalino, se quebrou.
A inocência findou... crescemos, enfim.
LFL
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Mar...Oceano
Mar...oceano,
Quão1 imponente és!
Com teus braços ciclopes2,
Alcanças terras e terras,
A visitar os encantos da Mãe-Gaia.3
Ah! Mar...Oceano,
Vinde formosamente, em tuas ondas lépidas4...
Permita-me em tuas águas banhar-me,
E perecer em ti meus maus pensamentos,
Ressuscitando como que renovado.
Levas contigo minhas mágoas...
Levas meus amores não-correspondidos,
E cura-me a alma!
Assim, tornarei a reunir minhas forças,
E fortalecido,
Poderei venerar-te como sempre.
Vocabulário
1-Quão: Como.
2-Cíclope: Gigante da Mitologia Grega.
3-Gaia: A Terra.
4-Lépido: Ágil; Habilidoso.
LFL
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Menestrel da Hiléia
Nestas linhas que ora tracejo,1
Insisto na tarefa antológica,2
De homenagear com festejo,
Um filho desta Terra Mitológica!3
Filho do Pará este que, ao nascer,
Nas touceiras do mais puro patchulí,4
Destinado foi para candear e para ser,
Mensageiro da Hiléia5 e do povo daqui.
Da Voz da Selva - O Uirapurú6 - herdou a voz,
Com a qual nos enleva a sensações primazes...
Com seu cantar, transforma a todos nós,
Em súditos encantados, de amar capazes.
Um dia, ele gritou: Não Peguei o Ita,
Preferiu flutuar nas lufadas do Minuano...
Versar n‟um Tambor de Couro que agita,
A Chama Pai d’égua7 do Pará, “Sumano!”8
Ele diz: Plebeu Me Sinto Rei,
No seu trono Tudo Manga...
Rei de Alma Menina, eu sei.
Eh! Curumim de arco e tanga!
Tua voz é ungüento aos Bichos das Ruas...
Indignos de ser tão mal-tratados.
Donos rudes, chicotes, as ancas9 nuas...
Feridas...sem merecer, tão humilhados.
“Seo” Nilson, uma Moça Bonita me contou,
Uma estória lá das bandas do Marajó:10
O papagaio, de um muiraquitã se apossou,
P‟ra pular fogueira com seu compadre Gó!
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Continuação de “Menestrel da Hiléia”.................................................................................................
Quem sabe um dia Passarinho e Homem,
Entendam teu cantar pela Hiléia harmônica,
E com certeira pressa julguem e domem,
Os assassinos da Mãe Amazônica.
Vocabulário
1-Tracejar: Descrever, Riscar.
2-Antologia: Coleção de trechos de Obras-Primas.
3-Mitologia: Conjunto de mitos relacionados a um povo ou civilização.
4-Patchuli, ou Patchouli: Certa planta amazônica, de cuja raiz
extrai-se perfume peculiar. Significa “Folha Verde”.
5-Hiléia: A Amazônia.
6-Uirapurú: Ave amazônica de canto esplendoroso. Os indígenas
afirmam que, quando este pássaro gorjeia, os seres da floresta
param seus afazeres, para apreciá-lo.
7-Pai d’égua: Expressão do cotidiano paraense, espécie de
exclamação de espanto, admiração.
8-Sumano: Junção de “Seu Mano”, expressa apreço, grande
amizade.
9-Ancas: Quadris.
10-Marajó: Vento que sopra a tarde pela Baía do Guajará, que
banha Belém-PA. É o nome de extinta etnia indígena da região, e é
também o nome de um arquipélago, pertencente ao mesmo estado.
N.A: As frases em destaque são títulos do álbum “Não Peguei o Ita”,
de Nilson Chaves. Nilson Chaves é cantor e compositor, uma das
maiores expressões artísticas amazônicas.
LFL
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Menina Linda
Menina linda, porque me maltratas o coração...
Não percebes que quando passas, em teus remelexos,
Perco de todo a razão?
Quizera eu ser esta calçada,
Por onde desfilas, esplêndida!1
Em meus olhos,
Pareces não tocar o chão.
E minha paixão é alçada,2 ardente...
Estou devéras3 a tua mercê,4
Pois quando sorrí, fausto-me5 de alegria!
Quando choras, desmaio de tristeza...
Enquanto estás ao alcance dos meus olhos,
Sonho acordado!
Quando já não consigo divisar-te,6
Padeço pesadelos...
Menina linda,
És minha alegria de viver!
Vocabulário
1-Esplêndida: Encantadora; Arrebatadora.
2-Alçar: Levantar; Erguer.
3-Devéras: De fato; Realmente.
4-Mercê: Subjugado; Sob controle.
5-Faustar: Fartar.
6-Divisar: Enxergar; Ver.
LFL
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Momentos...
A vida é feita de momento.
É feita também pela morte,
Que é da vida o lamento,
Dos lançados à própria sorte...
Num momento, lá no porto,
Risos, causos, e então acontece,
Um momento de desconforto:
Num barco, um corpo inerte...2
A mãe declama3 em tormento4,
A tragédia do filho sem vida...
Nos braços, só um corpo sangrento...
Num momento, a alegria do viver!
Noutro, um despautério5 sem igual...
Há momentos de sorrir, e de fenecer...6
Vocabulário
1-Causo: Caso; Anedota.
2-Inerte: Imóvel; Paralisado.
3-Declamar: Falar; Dizer.
4-Tormento: Sofrimento.
5-Despautério: Desajuste; Loucura.
6-Fenecer: Findar; Morrer.
N.A.: Homenagem à uma mãe desconhecida em desespero, tentando
salvar o filho – já sem vida – em seus braços, num dos tantos
igarapés da colossal Amazônia...
LFL
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Morena
Morena cor de jambo, vamos dançar o Carimbó,1
Segura minha mão, morena, e rodopia até quase dar nó!
Vamos levantar poeira morena, bota tua saia p‟ra girar,
Teus pés ágeis e graciosos, pelo salão flutuando sem parar!
Vem morena, fruta-açaí, vem comigo bailar!
Quero ficar contigo morena, até o dia clarear...
Morena, sereia cabana!2
Depois que a festa acabar,
Vamos ver a bela lua cigana!
Lá da venda do Tacacá!3
Vamos dar um passeio morena, sob a luz do luar!
Quero te levar lá na orla, p‟ra poder te admirar...
Te admirando morena, como num sonho de paixão,
Amo-te com volúpia...morena, dona da minha razão!
Sonhando e acordado, contemplando, enciumado
O luar se deleitando em tuas curvas etéreas...4
Beijo teus lábios cálidos,5 de reflexo prateado,
E minhas forças retornam hercúleas,6 venéreas...7
Te abraço morena, com desejo ímpar, sem igual!
Em teus braços morena, torno-me imortal, e o tal!
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Continuação de “Morena”.......................................................................................................................
Vocabulário
1-Carimbó: Dança folclórica típica do Pará.
2-Cabanagem: Movimento revolucionário, ocorrido no Pará em
1835.
3-Tacacá: Espécie de mingau de goma de tapioca, temperado com
camarão, jambú (hortaliça de sabor acre e entorpecente), tucupi
(líquido originado da mandioca ralada), e pimenta, típico do Pará e
de algumas cidades do Norte.
4-Etéreo: Puro, Elevado.
5-Hércules, ou Héracles: Semi-deus da Mitologia Grega.
7-Venérea: Referente a Vênus, deusa grega da formosura. No texto,
refere-se a sensualidade, força erótica.
LFL
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Nós!
No mais íntimo do nosso ser,
Somos em igualdade de sonhos,
E temos os mesmos desejos.
Queremos, mais do que viver,
Fugir dos açoites medonhos,
E não depender de sobejos.1
No imo2 dos nossos corações,
Almejamos viver sem medidas,
Sem chorar, ao findar o Amor.
Queremos o domínio das nossas ações,
Sem dor nas inevitáveis despedidas.
Do viver, só o belo, não o horror.
Da vida, queremos mais cor!
De tudo, escolhemos o Amor!
Da roseira, almejamos ser a flor.
Vocabulário
1-Sobejo: Sobra; Resto.
2-Imo: Íntimo; Dentro de.
LFL

70

Imagem: Jair Penafort
71

Oásis
Uma noite, sonhei um devaneio...1
Estava em meio ao deserto,
Tenso, mas feliz, sem receio,
Pois um oásis se fazia perto.
O sol fustigava2 o olhar e a tez.
A areia escaldava meus pés.
Ainda assim eu sorria, mas talvez,
Meus suspiros não contassem dez...
Todavia, eu adiante me impelia,3
Movido por um desejo descomunal:4
Alcançar o oásis, pois lá você sorria,
Disto eu tinha certeza real!
Às portas do oásis, divisei uma fonte!
Meus últimos reflexos clamavam água...
Com dificuldade, vislumbrava o horizonte.
A vida fugia do abismo numa tábua...
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Continuação de “Oásis”...........................................................................................................................
Trôpego5 e rastejante, a fonte alcancei.
Então sorvi6 o líquido vital em demasia...
Foi então, com surpresa, que observei,
Que a fonte era teu olhar que me sorria!
...Suando frio e muito ofegante, despertei.
Vocabulário
1-Devaneio: Fantasia; Ilusão.
2-Fustigar: Espancar; Assolar.
3-Impelir: Avançar; Ir adiante.
4-Descomunal: Algo ou força incomum.
5-Trôpego: Errante.
6-Sorver: Beber; Engolir.
Oásis: Fonte de água potável, cercada de pequena área verdejante,
no meio do deserto ou ermo; Local de rara beleza; Paraíso.
LFL
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Onde Nasce o Amor
Talvez você não saiba,
Mas, dentro do seu coração,
Existe um lugarzinho todo peculiar...1
Pleno de conflitos e paixões desenfreadas...
Esse lugar é, ao mesmo tempo,
Terra de abundância inverossímil,2
Mas também tórrida, esquálida3 e desfalecida...
É um lugar onde a Razão e a Emoção
Se confrontam em eterno,
Um, por vezes, sucumbindo ao outro, e envesso,4
Sendo que o triunfar de uma ou outra parte é efêmero,5
Pois o derrotante passa a derrotado,
Em frações ínfimas6 de tempo...
Você já imaginou um lugar,
Onde o Bem e o Mal possam estar juntos,
Tão unidos entre si?
Pois sim...
É neste tal pedacinho, um naco7 diminuto,
Tão cheio de contrastes e diversidades,
Que floresce o sentimento mais sublime do viver!
É onde nasce o Amor.
Vocabulário
1-Peculiar: Próprio de alguém ou coisa.
2-Inverossímil: Inacreditável.
3-Esquálida: Desfigurada; Fraca.
4-Envesso: Inverso; Avesso.
5-Efêmero: Transitório; Algo passageiro.
6-Ínfimo: Mínimo; Diminuto.
7-Naco: Pedaço.
LFL
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Paixão! (¡La Pasion!)
Que tens em tua vida?
Que tens em teu coração?
Podes dizer?
Buscas o impossível?
Sim?
Sim!
Então, olhas ao redor...
Que vês de tão maravilhoso?
Direi-te agora, com certeza:
É a Paixão!
É a paixão pela vida!
Buscas a glória,
O dia perfeito,
Melhores situações...?
Esquecer o passado...?
Então tenhas paixão em teu coração!
LFL
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Partir de Ti, Rio Tocantins...
À tarde, numa de tuas rondas,
Convidou-me a caminhar,
Pelas curvas de tuas ondas,
Pelo convexo1 do teu mar!
Mostrou-te em formosura tal,
Que repentinamente pareceu,
Ao sôfrego2 olhar, irreal,
Que, num instante, o amor renasceu?
Correndo na direção além do olhar,
Num cortejo lôbrego,3 um tanto marcial,4
Segue tuas águas, em pesar...
Nesta tarde, tão taciturna,5 de lida...
Te apresentas diante de mim,
Em marulhos6 de envolvente despedida...?
Vocabulário
1-Convexo: Arredondado; Curvo.
2-Sôfrego: Inquieto; Desejoso.
3-Lôbrego: Lúgubre.
4-Marcial: Belicoso; Aguerrido.
5-Taciturno: Silencioso; Calado.
6-Marulho: Onda.
LFL
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Perfeição!
Deus, quando criou-me, disse:
-Tú és feito à Minha Imagem e Semelhança, logo, és perfeito!
Após criar-me, incumbiu-me1 de dar nomes aos outros seres e coisas
por Ele criados.
Ao obedecer a divina ordem, percebi que todos os outros seres
tinham seus pares, enquanto que eu encontrava-me sozinho...
Um tanto intrigado, fui ao Criador:
-Meu Pai, porque estou só, e os outros tem seus pares ?
-Meu Filho, Tú és feito à Imagem do Eterno, logo, és perfeito,
não precisas de companhia.
Retruquei:
-Mas, como não preciso, se sinto que falta-me algo...Algo
que complete-me.
O Criador, compreendendo meu desejo, fez-me cair em sono
profundo, retirou uma das minhas costelas, e com esta costela fez a
Mulher – que significa “Melhor” em um dialeto antigo – e a deu-me.
Assim...
Eu, que já era Obra-Prima do Criador, em companhia da Mulher,
alcancei a Perfeição!
Vocabulário
1-Incumbir: Determinar; Encarregar.
LFL
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Recanto dos Maparás
Na partida: Ilhas, igarapés, segue o rio!
Furos1... mais ilhas, e alguns jacarés.
Navega-se assim por horas a fio,
Entre furos, ilhas e mais igarapés.
Por vezes, o rio torna em mar!
Nas margens, açaizeiras e pés de mururé.2
O rio é, dos ribeirinhos, o lar!
Lá adiante, os contornos de Abaeté!3
Mais um pouco, e o meu destino,
No rio Tocantins,4 apresenta-se,
Onde meu coração vira menino!
Cheguei: No porto, um paneiro5 de mapará,6
E o sorriso lindo da morena-açaí!
Então agora é verdade: Estou em Cametá!7
Vocabulário
1-Furo: No texto, tem o sentido de igarapé pequeno.
2-Mururé: Certa planta amazônica.
3-Abaeté: Ou Abaetetuba, cidade paraense.
4-Tocantins: No texto, refere-se ao rio Tocantins.
5-Mapará: Peixe abundante na região do Marajó-PA.
6-Paneiro: Cesto para uso diverso, confeccionado com a tala de certa planta da região, chamada Guarumã.
7-Cametá: Cidade paraense.
LFL
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Refém da Tristeza
Padeço angustiantes e insólitos1 momentos...
A tristeza, acaricia-me a todo instante,
Oferecendo-me seus dias vis, sangrentos.
Porque, tenazmente,2 abraças minh‟alma?
Prensa atlante, fazedora do meu riso em migalhas...
Pisando meus sonhos, lançando-os em fornalhas.
Meu viver é um caso atônito3 de desesperança.
Não vislumbro4 o amor, nem de lembrança.
Sou amargo, arredio. Foge-se de mim a calma.
Busco desvencilhar-me5 dos alegres.
Os felizes trazem-me inquietude,6
Refugio-me deles em meu ataúde.7
O sorrir não habita meus lábios,
A fortuna abandona-me, passa além,
Sou da tristeza desalmada, refém...
Vocabulário
1-Insólito: Anormal; Incomum.
2-Tenacidade: Determinação.
3-Atônito: Em pânico; Espantado.
4-Vislumbre: Olhar de relance; Rapidamente.
5-Desvencilhar: Sobressair; Fugir.
6- Inquietude: Inquietação.
7-Ataúde: Caixão; Sarcófago.
LFL
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Regresso à Ti
Sigo os caminhos do rio,
Aonde irão me levar?
Do peito, a tristeza sumiu,
Pois ao teu acalanto, vou voltar!
Nestes poucos dias ausente,
Parando em lugares diversos,
Desse Norte colosso,
Careci do teu amor, latente.
Padeci sentimentos imersos...
Nesses caminhos de rio,
Apesar de tanta vida,
Meu peito seguiu vazio...
Mas, eis que agora a dor findou:
Ao teu encanto retorno!
A querênça1 de ti, enfim, cessou.
Vocabulário
1-Querênça: Ato de querer; Desejar.
LFL
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Regresso
Nos dias idos e vindos, num exílio1 mui distante,
Entre lágrimas disfarçadas, um coração ofegante.
Coração paraense, vulgo3 Cabano,
A almejar pela terra, lá adiante...
Terra esta inigualável, minuano!4
Sabor açaí, mais que deliciante!5
O Éden n‟Amazônia, suplicante,
Clama por meu retorno, caboco,6
Ao rincão tupinambá, inebriante...
Deixado em vasta lágrima sufoco.
E eu, ansioso por mais uma vez aspirar,
Os ares do Salgado Paraense, cintilante!
Atendo do Éden o clamor. Coração a disparar...
Em desabalada pressa retorno, exultante!7
Vocabulário
1-Exílio: Desterro; Expulso da próprio terra.
2-Vulgo: Vulgarmente; Comumente.
3-Minuano: Espécie de vento que ocorre no litoral brasileiro, mais
intensamente no Sul.
4-Deliciante: Delicioso; Gostoso.
5-Caboco: O mesmo que caboclo; Nativo.
6-Exultar: Alegrar; Estar feliz.
LFL
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Ritual do Sino
Trilho minha senda em desabalada pressa,
Pois urjo chegar ao meu destino,
Onde, finda-me a jornada, mas começa,
O ritual do silenciar do sino.
Neste Ritual só é permitida,
A participação dos desafortunados,
Pela graça do direito à vida,
Pelos caprichos do amor, enganados.
Imaginem a hercúlea tarefa que é,
Fazer calar um sino renitente,
E manter a crença do coração na fé,
De que amar vale a pena, realmente.
Calar um sino exige força disforme,1
É parecido ao descontrole da paixão.
E desperta um amor que dorme,
Impossibilita o silenciar do coração.
Vocabulário
1-Disforme: Desproporcional; Descomunal.
LFL
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Salinópolis
Na majestade de tuas curvas,
Curvo-me, em total encanto...
Profiro palavras, em preces turvas,1
Candiado,2 no mais completo espanto!
Nos gestos das tuas mãos lúdicas,3
Insinua-te, em deliciosa sedução,
Mostrando-me tuas Dunas túgidas4
Do Atalaia,5 em esplendorosa visão!
Sorrí, oferecendo-me teu lábio...
Beijo-te, em sofreguidão6 apaixonada,
Sorvendo da tua Fonte o mel láctio,7
Abundante do Caranã,8 Minha Amada!
Seduz-me, com lascivo bailado...
Desnudando-te, mostra teus segredos...
Tua Orla ímpar admiro, fascinado!
No Maçarico,9 sufoco meus medos.
Estende-me teus braços em convites,
A ficar no aconchego da Tua paixão...
Necessito partir mas, dengosa, insistes:
-Meu Porto Grande10 é o teu coração!
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Continuação de “Salinópolis”................................................................................................................
Querendo ficar, em tristezas parti.
Por paragens11 longíquas vaguei...
No entanto, vivia em saudades de Ti.
Não podendo mais, em pressa retornei!
De novo, estou a tua mercê!
Da tua sedução fiz meu apreço,
Busco o amor e encontro o quê...?
Encontro a tí: O meu recomeço!
Vocabulário
1-Turvo: Embaçado; Desfocado.
2-Lúdico: Brincante; Divertido.
3-Encandiado: Encantado; Enfeitiçado.
4-Túgido: Destacado; Saliente.
5-Atalaia: Praia de Salinópolis, uma das mais belas do Norte.
6-Sofreguidão: Impaciência; Pressa.
7-Láctio: Relativo ao leite.
8-Caranã: Nome de certo fruto amazônico, que dá nome a fonte de
água mineral, localizada no centro da cidade de Salinópolis.
9-Maçarico: Pássaro litorâneo que dá nome à orla de Salinópolis.
10-Porto Grande: Porto de Salinópolis.
11-Paragens: Lugares; Locais.
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Continuação de “Salinópolis”.................................................................................................................
Salinópolis-PA: Cidade litoranea, localizada na região do Salgado
Paraense. Além de ser uma Estância Hidromineral, é um badalado
balneário do norte brasileiro, local de praias paradisíacas, sendo a
de Atalaia a mais famosa. A vila de Cuiarana, terra do coração do
autor, pertence a essa região. A cidade é também conhecida como
Salinas ou Princesa do Salgado.
LFL
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Santa Maria de Belém do Grão-Pará
Como não sentir saudade de ti,
Se em ti comecei a entender o significado de ser paraense!
Meus amores idos,
Os ainda vindouros...
Em ti aprendi o significado da palavra dependência,
Pois dependo de ti para...sorrir!
Meu coração exulta quando por tuas ruas caminho!
No Ver-o-Pêso aprecio teus sabores e cheiros!
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Continuação de “Santa Maria de Belém do Grão-Pará”.................................................................
No Forte do Castelo vejo-te ainda no berço,
Nos dias idos de 1616!
No Museu Goeldi, percebo a importância que
Tens para teus filhos, tão orgulhosos de ti!
No Jardim Botânico Rodrigues Alves,
Tuas Flora e Fauna se mostram
Impressionantemente vivazes!
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Continuação de “Santa Maria de Belém do Grão-Pará”.................................................................
No Teatro da Paz me vejo, embevecido,
Assistindo a grandiosos recitais e árias!
Na Basílica, A Padroeira...
Preciso passar no Memorial Magalhães Barata,
A fim de tirar o chapéu para um grande paraense.
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Continuação de “Santa Maria de Belém do Grão-Pará”.................................................................
No Entroncamento presto,
Com orgulho e altivez ímpares,
Minha homenagem aos poucos heróis da pura Cabanagem,
Dos quais o sangue percorre, inflamado, minhas veias,
Fazendo meu coração fremir de emoção...
No Mangueirão, extravaso ao assistir um RE x PA...1
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Continuação de “Santa Maria de Belém do Grão-Pará”.................................................................
Teus caminhos de mangueiras guardam meus sonhos, envoltos no
teu cheiro de Amazônia...
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Continuação de “Santa Maria de Belém do Grão-Pará”.................................................................
Que fascínio o Mangal das Garças!
Ah! Belém...
Não tenho como explicitar meu contentamento a ti,
Por conceder a dádiva a um Gentil-Filho2 teu, de dizer:
Paraense eu sou!
Vocabulário
1-RExPA: Maior clássico do futebol do Norte, disputado entre as
equipes do Clube do Remo e a do Paysandu Sport Club. Estima-se
que seja o confronto mais numeroso entre dois times de futebol do
mundo, com mais de 700 apresentações.
2-Gentil: No texto, tem o significado de Forasteiro, Estrangeiro.
LFL
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Saudade
A Saudade...
Não tem nacionalidade.
É palavra que só existe em português,
Porém, qualquer pessoa, em qualquer parte,
Sabe o que é saudade.
Eu, por exemplo, vivo em saudades de ti...!
Penso em ti nas totalidades das horas diárias,
E basta tua face aflorar em meu pensamento,
Para que a alegria faça morada em meu ser...!
É somente lembrar do sabor do teu beijo,
Para que meu coração chore,
Em loucas batidas descompassadas,
Reclamando tua presença...
Ah! Que saudade de ti...
LFL
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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 Gó1 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 imponência8 ímpares,
De frente ao Atalaia!9

114

Imagem: Luíz Fernando Liveira
115

Continuação de “Terra dos Sonhos!”...................................................................................................
No Itarana10 eu me refugio,
Refazendo as forças com um esplêndido leite de cabras...
O melhor lugar para apreciar um bailado,
Que é as canoas chegando de fora:11
O Porto!
As Malocas da Praça12 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 Pilões14 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.
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Continuação de “Terra dos Sonhos!”...................................................................................................
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.
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 a 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.
LFL
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Tristeza
Quando o coração torna apertado,
Batendo descompassado,
Inquieto, amargurado...
Quando a alegria, traiçoeira,
Parte, toda faceira,1
Fica uma dor...feiticeira.
Por fim, no desalento,2
No íntimo de um momento,
O peito freme3 por dentro,
Um doloroso lamento.
O fim do alento...
É a tristeza.
Vocabulário
1-Faceira: Assanhada; Brincante.
2-Desalento: Desapontamento; Desânimo.
3-Fremir: Tremer; Bater.
LFL

120

Imagem: Jair Penafort
121

Uirapurú
De vez em quando, sigo sozinho,
Nas vastidões da Hiléia,
Buscando encontrar o caminho,
Da mais perfeita Odisséia.1
Então encontro um lugar santo,
Nesta sublime Floresta-Atlante,
Onde soberboso2 canto-encanto,
É entoado por Sua Alteza reinante.
Canto este preexcelso3 e poderoso,
Que o povo da Mata, ao ouvi-lo,
Se aquieta, fascinado e respeitoso,
Ante a magia que invade o ouvido!
É pura glória, divinal cerimônia!
Ouvir o Uirapurú gorjeando...4
Obra-primaz5 da Amazônia.
Vocabulário
1-Odisséia: Narrativa de aventuras extraordinárias.
2-Soberboso: Grandioso; Sublime; Magnífico.
3-Preexcelso: Altíssimo; Excelso.
4-Gorjear: Cantar variando os tons.
5-Primaz: Que está entre os primeiros.
LFL
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Adquira os Volumes 2 e 3 de “Caminhos de Rios...”,
pelo site do autor:

www.luizfernandoliveira.com.br

123

FONTES CONSULTADAS:
 WIKIPÉDIA;
 GOOGLE;
 OBRA FERNANDO CANTO;
 OBRA NILSON CHAVES;
 DICIONÁRIO RUTH ROCHA;
 DICIONÁRIO HOUASS, E
 DICIONÁRIO AURÉLIO.

Faça um passeio pela Amazônia!
 Veja fotos e vídeos;
 Ouça músicas;
 Leia textos de artigos, poesias e lendas;
 Descubra curiosidades;
 Converse com o “Ser Amazônico!”
 Adquira seus exemplares das obras do autor:
OBS.: Parte do valor de cada exemplar vendido, vai para projetos
sócio-culturais apoiados pelo autor, na Amazônia.
Visite o site do autor:

www.luizfernandoliveira.com.br
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