E-book elaborado por Rosimeire Leal da Motta
http://www.rosimeiremotta.com.br/
Criado em 2004 – Atualizado em Outubro 2015

ÍNDICE
• COMENTÁRIOS - Pg. 05
– Rosimeire Leal da Motta
• REGIÃO NORDESTE:

POESIAS:
NORDESTE - Claudia Jeveaux Fim - Pg. 06
• ALAGOAS
Origem do Nome - Pg. 07

POESIAS:
ALAGOAS - Valeriano Luiz Silva - Pgs 08 a 09
ALAGOAS... PARAÍSO DAS ÁGUAS - Rayma Lima
• BAHIA
Origem do Nome

- Pgs. 10
- Pgs. 11

POESIAS:
CIDADE DE SÃO SALVADOR - Sandra Mamede
FEIRA DE SANTANA - Valeriano Luiz da Silva
JIQUIRIÇÁ - UM POUCO DA BAHIA - Rayma Lima
LAJE... TEM UM PEDACINHO DA BAHIA - Rayma Lima
MUTUÍPE... TAMBÉM ESTÁ NA BAHIA - Rayma Lima
O LITORAL BAIANO... SUAS PRAIAS - Maria José Zanini Tauil
POÇÕES - Rayma Lima
PORTO SEGURO - Valeriano Luiz da Silva
SALVADOR - Gerson Valle
SALVADOR - Sandra Mamede
• CEARÁ
Origem do Nome

POESIAS:
FORTALEZA - Leonardo Praciano
FORTALEZA - Valeriano Luiz da Silva
FORTALEZA, 289 ANOS - 13 DE ABRIL (1726) - Sonia Nogueira
FORTALEZA... TERRA DO SONHO E POESIA - Rayma Lima
JUAZEIRO DO NORTE - Luz Sampaio
NORDESTINO - Leonardo Praciano
• MARANHÃO
Origem do Nome

- Pgs. 12 a 13
- Pgs. 14 a 15
- Pgs. 16
- Pgs. 17
- Pgs. 18
-Pgs. 19 a 21
- Pgs. 22
- Pgs. 23 a 24
- Pgs. 25
- Pgs. 26 a 27
- Pgs. 28
‘
- Pgs. 29
- Pgs. 30 a 31
- Pgs. 32
- Pgs. 33
- Pgs. 34 a 35
- Pgs. 36
- Pgs. 37

POESIAS:
IMPERATRIZ - Valeriano Luiz da Silva
SÃO LUÍS A ILHA DO AMOR - Marcial Salaverry
SÃO LUÍS... CORAÇÃO DO MARANHÃO - Maria José Tauil
SÃO LUÍS e suas surpresas - Marcial Salaverry
• PARAÍBA
Origem do Nome

- Pgs. 38 a 39
- Pgs. 40
- Pgs. 41 a 42
- Pgs. 43
- Pgs. 44

POESIAS:
CAMPINA EM POÉTICA PROSA - Maria do Socorro Cardoso Xavier - Pgs. 45 a 47
2

JOÃO PESSOA -Valeriano Luiz da Silva
O MAPA DA PARAÍBA - Octávio Caúmo Serrano
PARAÍBA... PONTA SEIXAS ESTÁ LÁ - Rayma Lima
• PERNAMBUCO
Origem do Nome
• ARQUIPÉLAGO DE FENANDO DE NORONHA
Origem do Nome

- Pgs. 48
- Pgs. 49 a 51
- Pgs. 52
- Pgs. 53
- Pgs. 54

POESIAS:
CARIBE BRASILEIRO... PORTO DE GALINHAS - Maria José Zanini - Pgs. 55 a 56
Tauil
CARUARU - Valeriano Luiz da Silva
- Pgs. 57 a 58
OLINDA, ETERNA E LINDA - Maria das Neves Alves Braga
- Pgs. 59 a 60
RECIFE, ÚNICA VENEZA BRASILEIRA - Laura Limeira
- Pgs. 61 a 62
POESIAS ARQUIPÉLAGO DE FENANDO DE NORONHA:
FERNANDO DE NORONHA - Valeriano Luiz da Silva
- Pgs. 63 a 64
FERNANDO DE NORONHA- O PARAÍSO É AQUI - Maria José Zanini - Pgs. 65 a 66
Tauil
• PIAUÍ
Origem do Nome
- Pgs. 67

POESIAS:
DELTA DO PARNAÍBA - Yara Nazaré
ESTADO DO PIAUÍ - Valeriano Luiz da Silva
O PIAUÍ? É AQUI... - Maria José Tauil
• RIO GRANDE DO NORTE
Origem do Nome

- Pgs. 68 a 69
- Pgs. 70 a 71
- Pgs. 72 a 73
- Pgs. 74

POESIAS:
NATAL... CIDADE DO SOL - Maria Glessa Ramalho Bezerra Braga
NATAL... Mar e calor humano... - Rayma Lima
O FORTE - Maria Glessa Ramalho Bezerra Braga
RIO GRANDE DO NORTE - Valeriano Luiz da Silva
• SERGIPE
Origem do Nome

- Pgs. 75
- Pgs. 76
- Pgs. 77
- Pgs. 78 a 79
- Pgs. 80

POESIAS:
SERGIPE - Rayma Lima
SERGIPE - Valeriano Luiz da Silva
VELHO CHICO - Marici Bross

- Pgs. 81 a 82
- Pgs. 83 a 84
- Pgs. 85

• Coletânea
“Projeto Turístico, Histórico e Geográfico” - __ Retratando o Brasil através da poesia
- Volume 03 – Região Nordeste
Alagoas – Bahia – Ceará – Maranhão – Paraíba – Pernambuco – Arquipélago De
Fenando De Noronha – Piauí - Rio Grande Do Norte - Sergipe-

• Vários Autores
• E-book elaborado por Rosimeire Leal da Motta http://www.rosimeiremotta.com.br/
• Criado em 2004 - • Atualizado Outubro 2015

3

Volume 03 - Região Nordeste
Alagoas – Bahia – Ceará – Maranhão – Paraíba – Pernambuco –
Arquipélago De Fenando De Noronha – Piauí –
Rio Grande Do Norte - Sergipe
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COMENTÁRIOS
Rosimeire Leal da Motta

Esta obra começa com portugueses falando sobre Portugal, uma homenagem do
Brasil aos portugueses e a seguir, brasileiros falando sobre nossa amada pátria,
com poesias sobre algumas cidades de cada Estado brasileiro.
Falar do Brasil sem dizer algo sobre Portugal é o mesmo que falar dos filhos
esquecendo-se dos pais. Portugal é à base de nossas origens.
O nosso país é lindíssimo, riquíssimo em fauna, flora, história e tradição. Muitas
vezes não damos valor a nossa terra e preferimos atravessar fronteiras e admirar
nossos vizinhos.
Através da confecção deste livro virtual possibilitará a todos guardar um
pedacinho deste nosso Brasil de maneira inesquecível.
Aceite meu convite: folheie as páginas deste livro, embarque e viaje
poeticamente pelas terras brasileiras... quando ler a ultima página, de tão
maravilhado, sentirá orgulho de ser brasileiro e fazer parte deste país tropical...
Vamos viajar através da poesia e conhecer vários lugares bonitos e interessantes!
Poesias que descrevem a beleza e a magia de vários Estados do Brasil. Você
será conduzido pelas palavras poéticas que o guiará a lugares surpreendentes!
O Projeto consiste em 06 Volumes –
Foi criado em 2004 e atualizado em Outubro 2015.
Alguns autores que participaram deste e-book em 2004, faleceram.
Volume 01 – Portugal e Brasil
Volume 02 - Região Norte
Volume 03 - Região Nordeste
Volume 04 - Região Centro-Oeste
Volume 05 - Região Sudeste
Volume 06 - Região Sul
BOA VIAGEM!
Rosimeire Leal da Motta
http://www.rosimeiremotta.com.br/
Biblioteca Virtual
http://www.rosimeiremotta.com.br/ebooks.htm
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REGIÃO NORDESTE
POESIA...

• NORDESTE
Claudia Jeveaux Fim
http://sitedepoesias.com/poetas/Claudia+Fim

Lembrando a geografia,
Relendo o Nordeste do Brasil.
Vontade de voo direto,
Conhecer encantos mil.
Na Bahia, em Salvador,
Passear de elevador.
Piauí e sua Teresina
Tem beleza por onde for.
Maranhão, Lagoa do Jansen.
Ceará, Praia de Iracema.
Rio Grande do Norte, Ponta Negra.
Pernambuco, Recife é um “poema”.
Sergipe, Orla de Atalaia.
Alagoas, Praia da Avenida.
Completando o Nordeste,
Chega a hora da despedida.
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ALAGOAS

ORIGEM DO NOME: O nome Alagoas é derivado dos numerosos lagos que se
comunicam uns com os outros e também com os diversos rios que banham a
região. São 19 lagoas ao todo.

LOCALIZAÇÃO: Fica no leste da região Nordeste
HABITANTE: Alagoano
CAPITAL: Maceió, fundada em: 16/09/1815
ORIGEM DO NOME: Maceió teve origem num antigo engenho de açúcar. O
nome da cidade surgiu da denominação tupi "maçayó" ou "maçaio-k" que
significa "o que tapa o alagadiço".

HABITANTE DA CAPITAL: Maceioense

7

POESIAS SOBRE ALAGOAS

• ALAGOAS
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Assim começou a história de Alagoas, no inicio do século dezesseis.
Aquela região foi invadida pelos franceses
Mas alguns anos depois, Duarte Coelho retomou a terra aos portugueses,
Mandou plantar canas na região e vários engenhos ele fez
Já no século dezessete a invasão foi dos holandeses,
Que posteriormente foram expulsos de uma vez
O escravo insatisfeito deixava seu patrão,
No século dezessete o Quilombo dos Palmeiras teve sua formação,
Muitos negros queriam ser libertos e fugiram da escravidão,
Mas em mil seiscentos e noventa o Quilombo teve destruição
Em mil oitocentos e dezessete Alagoas teve separação
Da Capitania de Pernambuco saiu sua anexação
A capital alagoana tem nas praias o seu principal atrativo natural,
E com uma vantagem: é dotada de infra-estrutura especial,
As praias de Porto de Pedra, São Lage, Tatuamunha,
Patacho e Crôa do Tubarão,
São Miguel dos Campos tem petróleo, gás, açúcar,
e de gado uma grande criação.
Em Pão de Açúcar são as piscinas naturais sua maior atração.
São Miguel dos Milagres na época da invasão holandesa
teve sua colonização,
O prato típico pirão de caranguejo, sururu, siri e camarões
em Santa Luzia se faz,
Passo de Camaragibe há diversidade de ecossistemas como rios,
e manguezais,
Japaratinga desenvolveu com o inicio do ciclo do coco
Em Palmeiras dos Índios estão as tribos dos índios Carirí e Chocó
Também tem vilarejo de pescadores, conhecido pelo farol e recifes
A cooperativa Pindorama famosa pelos sucos e leite de coco
está em Coruripe
Maceió como capital é preferida de brasileiros e estrangeiros
Dizem que é uma das mais badaladas cidades turísticas brasileira
Quem vai ali fica extasiado com a beleza desta cidade
Com uma população de oitocentos mil habitantes na atualidade,
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suas praias variam de cor, ora verde, ora num azul sem precedente
devido ao sol quase inseparável o ano todo, suas águas
estão sempre quentes
Cantada em verso e prosa é a Praia da Pajuçara
Que é o cartão-de-visitas de Maceió isto está claro
Lá estão os sete coqueiros símbolo da cidade,
E uma piscina há dois quilômetros da costa que é uma preciosidade,
O passeio é imperdível numa embarcação
com velas coloridas de verdade
Quando desliza pelas águas,
vislumbra-se um bonito panorama da cidade,
Partindo de Pajuçara em sentido norte está ponta verde
O point de maceioenses e turistas num espírito auri-verde
Seguindo em frente está a Praia de Jatiúca na mesma direção
Com um Hotel do mesmo nome nesta localização
Seguindo em adiante vem a Praia da Cruz das Almas
Onde está localizado o Hotel Matsubara coisa extraordinária
Vale também o city-tur por esta capital,
Onde o turista conhece os principais pontos coisa sem igual,
Como Museus, igrejas, mirantes e monumentos tradicionais
Também sempre encontra um tempinho para fazer compras artesanais,
Visitem quando puder este Estado maravilhoso
E conheça um povo alegre, contente e ardoroso.
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• ALAGOAS...
Rayma Lima

PARAÍSO DAS ÁGUAS

http://www.vida.amor.nom.br/

Localiza-se na região nordeste do Brasil com uma área de 27.033km²
Em palavras, alagoas seria uma coleção de poemas,
na sensibilidade dos pés, é areia que se pisa,
branca e fina, terra molhada.
São 400 km de costa de águas doces e salgadas.
Praias de mar, praias de rios e lagoas,
onde exibem barreiras de corais com praias calmas ,
piscinas naturais.
Na costa dos coqueirais estão as principais lagoas e, entre elas
o complexo Mundaú-Manguaba, onde o visitante encontra também
falésias, manguezais, rios e vários coqueirais.
Em Piaçabucu podemos observar o encontro
do rio São Francisco com o mar.
A praia do Francês é uma das mais importantes e,
na praia de Pratagy encontra-se o Mirante da Sereia.
A capital do estado, Maceió,
está localizada entre a lagoa Mundaú e o Oceano Atlântico;
sua economia é baseada na indústria, comércio e serviços.
Capital fundada em 5 de dezembro de 1.815.
Suas belas praias sempre atrai turistas,
na praia do Pontal da Barra se pratica o surfe,
Praia de Pajuçara no centro da cidade,
onde existe a feira de artesanato
sendo considerada a mais badalada.
Praia verde, onde o mar é calmo e a praia repleta de coqueirais,
quando a maré está baixa, forma-se piscinas de águas mornas.
Temos ainda a Lagoa Mundaú, que é a terceira
mais importante do Brasil.
Navegável para lanchas, barcos e canoas.
O porto de Maceió, tem forte predominância ao transporte de carga,
principalmente de álcool, açúcar.
Nas áreas de preservações temos Apa Costa dos Corais,
proteção ambiental de catolé e Fernão Velho ,
como também de Santa Rita.
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BAHIA

ORIGEM DO NOME: Deriva da Baía de Todos os Santos, região onde atracou
uma esquadra portuguesa em 1º de novembro de 1501, dia dedicado a Todos os
Santos.

LOCALIZAÇÃO: Fica no sul da região Nordeste
HABITANTE: Baiano
CAPITAL: Salvador, fundada em 29/3/1549
ORIGEM DO NOME: Tomé de Souza chega à Bahia em 1549, no dia 29 de
março, dia de São Salvador, data oficial de nascimento da Capital.

HABITANTE DA CAPITAL: Soteropolitano
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POESIAS SOBRE A BAHIA

• CIDADE DE SÃO
Sandra Mamede

SALVADOR

http://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=6453

Assim foste chamada no início
Primeira em tudo.
Terra dos contrastes
Das ladeiras de pedras
Dos casarões medievais
Terra de todas as raças
Da miscigenação
Das religiões.
Terra do Elevador Lacerda
Da Lagoa do Abaeté
Do Pelourinho,
Do Dique do Tororó
Do Forte são Marcelo
Do Mercado Modelo.
Terra das comidas picantes
Acarajé, vatapá,
Caruru, abará
Da pimenta e dos frutos do mar
Dos caldos afrodisíacos
Das “batidas” saborosas
Do “cravinho” tão falado.
Terra da Ribeira com o seu sorvete,
Da Barra com as suas praias
De Itapoã com os seus encantos
Do Abaeté com a sua Lagoa e os seus mistérios
De Amaralina com as suas baianas
Da Praça da Sé com a sua fonte luminosa
Do Forte São Marcelo com a sua história
E do Cais do Porto com as suas jangadas
Terra da Baía de Todos os Santos
Dos encantos mil
Cantada e falada em verso e prosa
Também muito amada
Por todo esse nosso Brasil.
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Terra do povo humilde
Festeiro, hospitaleiro
Mas também trabalhador e batalhador
Que sobrevive e subvive
Com toda luta e vigor
Terra do povo
Que é mais brasileiro
Do que todos os brasileiros
Pela sua mistura
Sua simplicidade
Sua hospitalidade
Sua modéstia
E sua humildade.

13

• FEIRA DE SANTANA
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Em meados do século XVII Feira de Santana foi originada
Em 1819 o lugarejo teve a categoria de povoado
Em 18 de setembro de 1833 a condição de vila foi elevada
Hoje esta data é considerada como a do Município emancipado
480.000 habitante é a sua população
1.339 km2. é sua área de extensão
4º. lugar no PIB do Estado Bahia é a sua participação
Os rios Jacuípe e Paraguaçu são os principais da Região
O principal evento é a micareta carnaval fora da época
Considerada uma das maiores festas populares do nordeste
Outro evento importante é a exposição agropecuária
Também o São João de São José é outra festa popular
Como atrativos tem o Mercado de Arte Popular
Está instalado no antigo prédio do Mercado Municipal
Foi do início do século passado esta obra quase centenária
Tem a igreja de Nossa senhora dos Remédios,
feitas com pedras de Macau,
A Universidade Estadual de Feira de Santana está com quase 30 anos
Há outros pontos turísticos para ir se destacando
Como Observatório Astronômico Antares,
e Catedral Diocesana de Santana,
O Matadouro do Campo do Gado e o Museu de Arte Contemporânea
Barragem Pedra do Cavalo e o Museu Casa do Sertão
O Estádio Municipal Joia da Princesa lugar do povo fazer distração
Monumento a Maria Quitéria e o Arquivo Público Municipal
Praça Municipal Maria Quitéria e o Museu Regional
Praça de Alimentação e a Praça João Pedreira
As lindas pinturas no Terminal rodoviário e a Praça João Tropeiro
Sua localização geo-econômica é de grande importância
Fazendo Feira de Santana desta Região a sua liderança
Abrangendo 96 Municípios desta Região
2.705.000 habitantes da Região é a população
Responde pela segunda economia regional da Bahia
Lá há um grande fluxo de população, dinheiro e mercadorias,
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Pra hospedagem há 08 hotéis fazendas, 05 pousadas e 24 hotéis,
08 campings, 08 apart-hotéis e 08 motéis,
Tem o Clube de Campo Cajueiros e o Feira Tênis Clube
Outros clubes e teatros e um Aeroporto de primeira
Tem o Restaurante Ana Maniçoba com comida regional
O Paraíso da Carne de Sol e o Restaurante Oriental
“Feira de Santana é a Rainha do Sertão” Rui Barbosa já dizia
Compensa você fazer uma visita lá um dia.
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• JIQUIRIÇÁ
Rayma Lima

- UM POUCO DA BAHIA

http://www.vida.amor.nom.br/

Na Bahia do carnaval, axé, misticismo e festas religiosas,
existem várias cidades que precisam ser citadas,
pois cada uma tem sua importância peculiar.
Vamos falar sobre Jiquiriçá, na Bahia e enriquecer mais nossa cultura.
Era povoado e passou a Vila de Jiquiriçá a partir de 1.833
Já em 1.938 foi elevada a categoria de cidade.
Situada às margens do rio que cedeu seu nome, rio Jiquiriçá.
Tem como padroeiro o Senhor do Bonfim.
Localizada na região centro-sul do estado com menos
de 300 km de Salvador.
Cidade pequena com grandes atrativos, rios e cachoeiras
são parte do lazer
O rio Jiquiriçá nasce no município de Maracá, até desembocar
na praia da Barra de Jiquiriçá.
Apropriado para banhos e esportes náuticos.
Suas cachoeiras tem grande destaque,
como cachoeira dos Prazeres, da Fazenda Boqueirão,
e também a cachoeira da Fazenda Muritiba.
O ponto culminante é o pico da serra Pelada, na fazenda serra Pelada.
Cidade simples, repleta de paz,
pedacinho de terra onde a natureza sobressai.
Os cursos d'água que despencam entre morros e encostas,
são marcadas pela exuberante vegetação da Mata Atlântica.
O cacau é destacado na região.
Especiarias, como o cravo, guaraná e pimenta do reino
tem sua importância.
Sua economia é baseada na pecuária principalmente
na criação de equinos.
Cidade que recebe os visitantes de braços abertos.
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• LAJE... TEM
Rayma Lima

UM PEDACINHO DA BAHIA

http://www.vida.amor.nom.br/

Mesmo considerada uma microrregião de Jequié,
não poderia deixar de falar das fazendas ali existentes,
onde a Mata Atlântica é quase intocável,
e a natureza preserva os rios com águas cristalinas.
Há espécies de arvores frutíferas, e tipos de vegetação rara
Cultiva-se o café e o cacau.
O que mais atrai nas pessoas que ali vão para o descanso, físico e mental,
é o amanhecer, sempre encoberto por neblina.
Seu nome deve-se a existência de vários lajeados nas proximidades,
o povoado foi denominado por Nova Laje.
Em 1.905 recebeu o nome de Vila de Laje.
Foi elevado a categoria de cidade em 1.938.
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• MUTUÍPE...TAMBÉM
Rayma Lima

ESTÁ NA BAHIA

http://www.vida.amor.nom.br/

Assim como Laje, Mutuípe é microrregião da Bahia,
criada no fim do século XIX e localizada no Centro Sul é,
considerada a cidade da paz, do sossego e descanso,
pois em suas fazendas, cachoeiras, rios, fauna e flora, se destacam.
O povoamento da cidade surgiu na fazenda Mutum,
nome escolhido devido a grande quantidade dessas aves.
Dizem os antigos que no ano de 1.849 esta fazenda pertencia
a um índio que a vendeu em troca de objetos e nove mil dólares.
Houve agrupamento de agricultores e em pouco tempo
passou a ser um povoado, pois o progresso era visível.
Só em 1.882 passou a chamar-se Mutuípe,
devido a seu principal desenvolvimento que foi a linha férrea.
O cultivo de café e o cacau são típicos da região.
A pecuária é predominante, com a criação de muares.
A cidade cresce acelerada, população aumenta dia a dia
Hoje existem trinta indústrias
e mais de quatrocentos estabelecimentos comerciais.
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• O LITORAL BAIANO
Maria José Tauil

...SUAS PRAIAS

http://www.coracao.bazar.nom.br/

Salvador... na Baía de todos os Santos
praias tão recheadas...sol e sal...
bebida...acarajé... muita ...gente...
O belo Farol da Barra, um cartão postal
Praia do Corsário, para surfista experiente
E a bela Itapoã? Por Vinícius cantada
"Eu vou passar à tarde em Itapoã...
O sol que arde em Itapoã...
Falar de amor em Itapoã"...
Lagoa do Abaeté
onde Itapoã faz pousada
Porto Seguro,
dos Pataxós foi morada
quando Cabral lá chegou
e é marco do descobrimento
paisagem de encantamento
magnífica...quase intocada
clima descontraído...
gostoso
de tudo, um pouco
praias tranquilas
ou ondas gigantes...
piscinas naturais...
lazer náutico bem praticado
passeios de escuna a praias distantes
música ao vivo na areia
do cardápio francês à comida caseira
Se quiser conhecer esse vasto litoral
não se esqueça de Ilhéus
terra dos coronéis... do cacau
dos personagens de Jorge Amado
Um mar azul diferente, que muda de tons
de acordo com as estações...
cidade fascinante... quase imaginária
de afrodisíaca culinária
peixe, lagosta, camarão,
convite a um mundo de sonho
caminhada ecológica
o mico-leão-dourado...
da Mata Atlântica,
o símbolo da preservação
Ali o poeta busca a inspiração
Mas... se o seu caso
19

é ter tranquilidade
visite Trancoso!
Lugar belo... vento gostoso...
por jesuítas fundado,
no alto do outeiro
São doze quilômetros de praias rústicas,
ao mesmo tempo sofisticadas...
Céu e luar...
coqueiros e mar...
Deslumbrante cenário...
Itaparica é puro charme
Seu mar é preguiça
paisagem farta...
músicas... doces melodias...
acarajé... vatapá com dendê...
Terra da felicidade
quem já foi tem saudade
Mar de imenso azul
com vista para Salvador
Maior ilha da Baía de Todos os Santos,
de areia branca como talco,
igrejas históricas, flores, ruínas, pantanal...
única estância hidromineral
localizada à beira-mar,
coqueiros ao longo da orla
berço de índios canibais
antes de Cabral chegar
Fonte da Bica... Praia do Forte
comparada à de Evian, na França
Itaparica... mar... luar... dança...
quarenta quilômetros de praias
que se debruçam nos braços
de tão pródiga natureza
vegetação de tropical beleza
alvo da cobiça pirata... de holandeses
Águas minerais e medicinais
Terra de João Ubaldo, o escritor...
Tema para o amor...
inspiração para compositor
Arquipélago de Abrolhos
beleza pura... capítulo a parte
Navegantes! Abram os olhos!
Daí veio o nome ABROLHOS
paraíso em mar aberto
no extremo sul baiano
Águas a vinte oito graus
Peixes em grande concentração
Vêm comer na tua mão
E as baleias acrobatas?
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Emitem sons... dançam
aproximam-se das embarcações
sem medo... com docilidade
São baleias jubarte
Quase extintas da costa,
mas um decreto lei
já proíbe a sua caça
Costa do Sauípe... inesquecível...
É a Cancun brasileira,
fatia festeira
quilômetros de praias selvagens
Mais completo complexo
do litoral norte, da terra da fantasia
quase do tamanho
da cidade de Mônaco
paraíso de coqueirais
que não se esquece jamais...
Querendo saber o que é praia,
percorra o litoral baiano
para ter tão bela contemplação...
para guardá-la para sempre no coração...
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• POÇÕES
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

Seu nome tem origem, segundo a tradição oral,
do simples fato da existência de grande quantidade de poços,
na parte baixa da cidade, onde hoje é o centro.
Antigamente era habitado pelos índios Imborés, Mongóis e Pataxós.
O centro atrai população jovem para o lazer, sempre aos domingos.
O branco predomina nas casas e muros .
Sua área é de 966km².
O ponto mais vibrante e colorido é a área do mercado municipal.
Poções limita-se com os municípios de:
Boa Nova e Iguai, ao norte,
Nova Canaã, ao leste,
Bom Jesus da serra ao oeste e
Planalto Central ao sul.
Quanto à agricultura é o primeiro produtor de Fava,
cultiva-se também tomates, feijão, mandioca e milho.
Na pecuária destaca-se o equino,
É grande produtor de ferro.
Sua principal riqueza mineral é o amianto,
Há o cristal de rocha, ferro e grafite.
A flora já é bastante explorada,
mas há várias plantas medicinais, e madeira.
Localizada na região sudeste da Bahia, distante quase
500 km da Capital,
Como parte turística existe a igreja do Divino Espírito Santo,
em terras doadas pelo velho bandeirante,
João Gonçalves da costa.
O Reisado é uma manifestação folclórica,
em torno da louvação ,
dos Reis Magos, do Menino Jesus.
A Igreja matriz é o portal da cidade.
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• PORTO SEGURO
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Porto Seguro na Bahia foi onde o Brasil começou
Prova disto foi a cruz que lá Cabral ficou
Como marco da posse que nuca mudou
A Cruz da Ordem de Cristo e o Brasão de Portugal isto lá deixou
Mal colocaram os pés fora das caravelas os navegadores
foram recebidos pelos índios
Como os portugueses nunca tinham visto gente assim trocaram
presentes como amizade
Uma das primeiras atitudes foi rezar uma missa naquele mesmo dia ainda
Realmente em 22 de abril de um mil e quinhentos o Brasil
estava descoberto de verdade
Dizem que a missa foi rezada na Praça 22 de abril em Porto Seguro
Outros acham que foi há 20 quilômetros de Porto Seguro onde está
Santa Cruz Cabrália
Depois de 500 anos Porto Seguro é uma cidade grande
e agitada com muito barulho
Atrás da festa de carnaval de Salvador só a de Porto seguro
é a mais animada
Em 1526 foi construída a igreja da misericórdia
Ainda hoje ela lá está com sua pomposidade
Mantendo seus traços da época da construção em perfeita ordem
A paisagem de Porto Seguro é praticamente a de 500 anos atrasas
Ali ainda vivem muitos índios pataxós, na terra de seus ancestrais,
A noite a festa continua na orla com reggae nigth sem igual
Com muita música ao vivo e luais
O povo de Porto Seguro são alegres e apreciam festivais
As Praias continuam bonitas como na época do descobrimento
Destacando Itacimirim, Taperapuã e Ponta Grande,
De ultraleve e helicóptero se vislumbra o cenário
dos históricos acontecimentos
Ali faz parte da chamada Costa do descobrimento onde
o movimento se expande
Dizem que todos os caminhos levam a Porto Seguro
É o portão de entrada e partida para se conhecer os primórdios
da nossa história
Lá se pratica ecoturismo e esportes radicais
e tem um paraíso ecológico muito puro
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Nesta terra querida de tradicional comida e cheia de glória
Lá oferece um mix de história, cultura, arte e belezas naturais,
Este ano a sétima edição dos jogos indígenas será em Porto Seguro
São 90 quilômetros de praias, protegidas por recifes de corais,
O líder cacique Carajá, ressaltou que por ser índio Pataxó
ele tem muito orgulho,
Não deixe de visitar o Sítio histórico da cidade
Além de enseadas, rios riachos e muitos coqueirais,
A cidade praticamente funciona 24 horas com alegria, shows e festivais,
Visitar Porto Seguro é rever a história de quinhentos anos atrás.
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• SALVADOR
Gerson Valle

Salva a dor de teus baianos
e de todos os que te amam,
minha terra com coqueiros,
vatapá e abará.
Minha terra com temperos
de se ver e degustar,
das praias de Amaralina
linda, linda, à Itaparica.
Salva todos de ter pressa
com dendê e Itapoá
e nos dê palmas batidas
capoeiras, atabaques.
Minha terra dos saveiros,
festas, cor, Iemanjá.
eu vou subindo a ladeira,
quem sabe não chego lá?
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• SALVADOR
Sandra Mamede
http://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=6453

Onde ninguém nasce... estreia
Terra do sol
De praias paradisíacas
Das comidas picantes
Bebidas afrodisíacas
Terra das “baianas”
Do acarajé... do vatapá
Terra do “branco mulato”
terra do “nêgo doutô”.
Terra das ladeiras ainda calçadas por pedras
Da miscigenação
Terra de todos os santos
De todos os povos
De todas as raças
De todas as religiões.
Terra do povo humilde,
hospitaleiro,
festeiro... mas batalhador.
Povo que sente orgulho da sua terra.
Foste a primeira,
e continuas sendo a mais importante
onde tudo começou.
Berço do Brasil.
Cada cantinho seu
guarda uma história.
És a Bahia amada
Terra dos contrastes.
Nas suas ladeiras
calçadas por pedras,
ainda guardas a sua origem,
em contraste com os viadutos modernos.
Terra das festas populares
Das procissões
Da capoeira
Do carnaval
Do trio elétrico.
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Terra abençoada
Falada
Cantada
E exaltada pela sua beleza.
Terra de “gente que é gente”.
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CEARÁ

ORIGEM DO NOME: Vem de 'ciará' ou 'siará' - 'canto da jandaia', em tupi, um
tipo de papagaio pequeno e grasnador

LOCALIZAÇÃO: Fica no norte da Região Nordeste
HABITANTE: Cearense
CAPITAL: Fortaleza, fundada em: 13/4/1726
ORIGEM DO NOME: Fortaleza tem o nome da Fortaleza de Nossa Senhora da
Assunção, construída pelos holandeses em 1649, com o nome de Forte
Schoonenborch. Os portugueses expulsaram os holandeses e mudaram o nome
em 1656.

HABITANTE DA CAPITAL: Fortalezense
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POESIA SOBRE O CEARÁ

• FORTALEZA
Leonardo Praciano
http://albergariadepipas.blogspot.com.br/

Sol que calcina qualquer melancolia
praça que, velhos, mendigos e pombos, cria;
a sesta e seu ranger de redes,
as velas multiplicando peixes
e esse dragão azul cuspindo ferrugem
ataca furioso seus seixos e paredes.
Truculento pedaço de oceano
dos meus pais é conterrâneo;
brutas ondas a travarem lutas
estivadores espancando putas,
região portuária cheia de edemas,
rebocada com ferrugem e Iracemas.
Fortaleza, pra onde apontas teu canhão?
Quem é seu inimigo? Quem é seu capitão?
Quantos mofam em teu calabouço?
Teu mar discursa inflamado... Eu o ouço.
Fala cuspindo como se pregasse o retorno
Daquele que vem pisando sobre seu couro.
Fortaleza, onde estão suas Iracemas
De nádegas pândegas e morenas?
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• FORTALEZA
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

É preciso muita destreza pra falar de Fortaleza
Pra não deixar a desejar, precisas conhecê-la com firmeza,
Por isso peço ao leitor para não reparar
Vou falar só um pouquinho da Capital do Ceará
Todas as vezes que lá estive alguma marca em mim ficou
Lembro das lindas jangadas, do brilho do sol e a noite iluminada,
Lembro dos seus lindos coqueiros
E de seu povo hospitaleiro
Quando passei em Macejana alguém veio me contar
Foi aqui onde nasceu José de Alencar
Da história de Iracema eu vim a lembrar
Percebi que grandes homens saíram do Ceará
Em Fortaleza tem uma coisa que chama muito a atenção
Um Monumento ao General Tibúrcio chamada Praça dos Leões
Tem a antiga Cadeia Pública e a Barra do Ceará
O Cine São Luiz e a Casa José de Alencar
Ponte Metálica, ponte dos Ingleses e Praça Coração de Jesus,
Antiga Alfândega, Mercado Central e Palácio da Luz,
Catedral Metropolitana e a Antiga Escola Normal
Com o nome de Dragão do Mar está o Centro Cultural
Praça do Ferreira, Praça dos Mártires e a Igreja do Rosário,
Estoril, Praça José de Alencar e a Estação Ferroviária,
Teatro São José e Forte de Nossa Senhora de Assunção
Estátua de Iracema, Teatro José de Alencar e o Museu do Som,
Em 13 de Abril de mil setecentos e vinte e seis, fortaleza veio se instalar,
Com os atributos reais de promover o aumento da Capitania do Ceará
Pra defender o povo e a justiça administrar
E do bem comum ela iria cuidar
Por suas nuances tropicais e vocação hospitaleira
Tornou berço esplêndido de cearenses e outros brasileiros
Pra inspirar poetas e artistas ali virou um celeiro
Com a beleza de suas praias atrai turistas do mundo inteiro
Finalizando vou citar algumas Praias de lá,
Praia de Abreulândia e Praia da Barra do Ceará
Praia do Futuro infra-estrutura lá está
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Praia de Mucuípe, você vai muito agradar,
Na Praia de Iracema visite o Dragão do Mar
A Praia do Meireles também na Avenida Beira Mar
Pra saber mais de Fortaleza tem que lá visitar
Vá tomar água de coco e sentir muito calor
Dizem que Fortaleza é filha do sol, do mar e do amor.
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• FORTALEZA, 289
Sonia Nogueira

ANOS - 13 DE ABRIL (1726)

http://www.sonianogueira.prosaeverso.net

Veto-te assim cheia de formosura
Ainda criança engatinhando,
Em cada cantinho de tua ternura
Aprecio, vou te mimando, adotando,
Ainda com o “Rostro Hermoso”
Vejo em ti o mesmo canto mavioso.
Descrever-te é difícil missão
Por tua história em detalhes mil,
Do caranguejo de boa refeição,
Aos jangadeiros de calor varonil,
Desde as dunas ou morros andantes,
Aos manguezais e seus mirantes.
Teus fortes formaram conquistas:
São Tiago, São Sebastião, na Barra,
A índia Iracema romance contista,
Colonizadores de luta e de garra,
Décima Região militar, o povoado,
Surgiu Fortaleza e povo abalizado.
Cidade plana de clima saudável,
Povo hospitaleiro, bronze na pele,
Recebe o turismo, povo afável,
Registro como paisagem na tele.
Banhada pelo sol que nos aquece
Como sinfonia em canto e prece.
De tuas mazelas deixo-as ocultas,
Para não apagar o brilho da festa
Das ondas das praias em escuta,
Ouço o murmurar com orquestra,
Dos parabéns deste povo cativo,
Nosso abraço no peito abrasivo.
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• FORTALEZA...
Rayma Lima

TERRA DO SONHO E POESIA

http://www.vida.amor.nom.br/

Fortaleza, terra do sol, do mar, calor humano... calor no ar...
Cidade dos sonhos, das falésias, das praias, das dunas.
Beach Park, aventura, adrenalina e,
de uma beleza sem par.
Iracema, mulher ou mito talvez...
Virgem dos lábios de mel
a quem José de Alencar
quis consagrar.
Praias, onde suas ondas nos apanha e nela podemos rolar,
deitar em suas areias quentes
e deixar o sol, nosso corpo esquentar.
Pois cada uma tem mais doce encanto mais alegria e sedução.
Porém essa emoção dura segundos
pois logo vem outra avalanche de ondas
e novamente em suas águas
queremos ficar!
Falésias, um colorido místico,
parece um labirinto sem fim,
E nessa caminhada entre cores
Pressinto que a natureza nasceu ali!
Por mais que se fale em praias, mar, cidade,
Fortaleza não tem comparação,
Suas rendas das mulheres rendeiras,
nosso lar vai sempre encantar.
Praia de Iracema é famosa,
pois as pessoas se encontram lá,
onde existe a feirinha,
e os artesanato a encantar.
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• JUAZEIRO
Luz Sampaio

DO NORTE

Juazeiro do Norte
"A terra do padre Cícero''
assim conhecido e amado
pelo povo nordestino.
Um dos menores municípios
do estado do Ceará
com área de 235,4km2
e a maior cidade do interior cearense
situado no extremo sul do Ceará,
no vale do Cariri,
há 528 km de Fortaleza ...
Capital da Fé,
dos devotos do padre Cícero
santo homem, um apóstolo
do bem e da verdade
que há quase um século atrás,
através da sua dedicação
com fé e devoção,
deu ao povo a esperança,
fundando essa cidade...
hoje cidade viva, e ativa
de romeiros que visitam a estátua,
erguida em sua homenagem ,
que fazem dessa cidade,
uma cidade desenvolvida e turística,
dando ânimo aos flagelados da seca
que ainda hoje, lutam contra a estiagem
Juazeiro do Norte, cidade berço
de artistas, poetas e políticos
e de muita gente bem vista...
povo hospitaleiro, que recebe
de braços abertos, todos os turistas...
Em seus estabelecimentos artesanais
destacam- se o artesanato
em barro queimado em forno a lenha
um dos mais representativos
da cultura popular brasileira
e a xilogravura para ilustrações
de capas de folhetos de cordel
artes gráficas magníficas...
feitas com muita imaginação...
e muitos outros artesanatos
tais como os de couro
encantos de trabalhos
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dos ilustres artesões
mestres em arte de produzir
com muito pendor artístico.
"Juazeiro é um mundo "
é assim que se apresenta
na fala popular,
dessa cidade que é
o Juazeiro do Norte!
situado no coração
do nordeste brasileiro.
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• NORDESTINO
Leonardo Praciano
http://albergariadepipas.blogspot.com.br/

Obs.- Quixeramobim é um município brasileiro do estado do
Ceará, localizado na Mesorregião dos Sertões Cearenses.

Seus velhinhos mascando fumo
seus boizinhos mastigando a seca
boizinhos de costelas definidas
secados por sol e urubus.
A seca sempre bárbara,
mais eficiente que carcará
faz mais cova do que pá.
Seus Josés e suas Marias
multiplicando um copo d'água
entre seus Jesuses morenos,
todos de olhar barrento
que dariam tudo por poças e lama...
Sim, chafurdar em lindas poças
e em densas lamas...
Raio ver, trovão ouvir,
na chuva sair... Frio sentir...
De repente espirrar e rir
de alma cheia,
tirando a pipa do caminhão
e a pondo no céu
de Quixeramobim
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MARANHÃO

ORIGEM DO NOME: Uma das hipóteses é que venha do nheengatu 'mara-nhã',
outra é que tenha origem no tupi 'mbarã-nhana' ou 'pára-nhana', que significa 'rio
que corre'. Outra possível origem está no cajueiro, árvore típica da região
conhecida como 'marañón' em espanhol

LOCALIZAÇÃO: Fica a noroeste da região Nordeste
HABITANTE: Maranhense
CAPITAL: São Luís, fundada em: 8/9/1612
ORIGEM DO NOME: A cidade fundada pelos franceses recebeu o nome de São
Luís, em homenagem ao rei Luís XIII.

HABITANTE DA CAPITAL: Ludovicense ou Sãoluisense
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POESIAS SOBRE O MARANHÃO

• IMPERATRIZ
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Em 26 de julho de 1852, Imperatriz nasceu
Caminhou, caminhou e a cidade cresceu,
Com a construção da Belém-Brasília ela mais se desenvolveu
Com o progresso da região esta cidade floresceu
Imperatriz como localização
Está no Sudoeste do Maranhão,
Com 31 cursos tem 4 universidades
Brasileiros e estrangeiros vem estudar nesta cidade
A cidade é bem servida no meio da comunicação
Tem 8 emissoras de rádios e 6 de televisão
A ferrovia Norte-Sul faz conexão com a de Carajás
Imperatriz é um trevo, entra e sai gente pra todos os lugares,
Tem também 200 escolas para toda comunidade
Do aeroporto nacional saem bastantes aviões
Atende parte do Brasil e toda aquela região
Símbolo lindo desta cidade é o seu brasão
Bem acima deste símbolo escreveram Imperatriz do Maranhão
Embaixo Paz e Progresso, mostrando do seu povo a união,
As letras verdes e amarelas representam esperança para a região
O Símbolo também representa as riquezas que lá estão
O sistema bancário é composto de 12 instituições
Com 16 agências, movimenta a região,
Uma cidade de século e meio, que acompanha a modernização
222.000 habitantes é a sua população,
1538,00km2. é a sua área de extensão
Tem o Aeroporto Guilherme Cortez e uma Escola de aviação
O teatro Ferreira Gullar com suas peças teatrais
Apresenta shows musicais e também recitais
Tem A Casa do Artesão de Imperatriz
O Parque de exposição Lourenço Vieira da Silva
No lazer está Praias-cacau no Rio Tocantins à margem direita
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No meio do Tocantins está uma Ilha linda e perfeita
Praias de Imbiral e sumaúma também no Rio Tocantins
No mesmo rio está Iguatina coisa sem fim
Dois artistas desta terra têm que se destacar
Um é Zeca Tocantins que sabe muito bem cantar
Outro é Nivaldo Fregona que nas letras veio a destacar
O transporte de Imperatriz é bem movimentado
Lá passa a Belém Brasília que corta vários Estados
Tem mais rodovias federais e estaduais bem conservadas
Muitas lendas lá são contadas
Como a da serpente da ilha e outras destacadas
A lenda do milagre de Guaxenduba
E da Carruagem de Ana Jânsen, bonitas sem dúvidas
Tem Shoppings lindos como nunca se vira
Como o Imperatriz e o Timbira
Tem bons hotéis pra hospedagem
Como o Imperatriz Park com linda imagem
O Hotel Posseidon e o Schalom
Dentre vários outros muito bons
Se come bem em Imperatriz como na Cantina tropical
A Churrascaria do trevo, tem churrasco especial
Com o Rio Tocantins sendo o principal
Facilita a integração multimodal
Movidos por este momento impar de sua história
O nome de Imperatriz tem se expandido pelo mundo afora.
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• SÃO LUÍS A ILHA
Marcial Salaverry

DO AMOR

http://www.prosaepoesia.com.br

São Luís, por sua antiguidade,
é cheia de lendas e histórias,
que mais parecem estórias...
Confunde-se a fantasia com a realidade,
não se podendo separar a imaginação
do que possa ser a real verdade...
Sobre os casarões do centro velho,
contam-se muitas histórias
sobre suas passadas glórias...
O certo é que estava quase a desaparecer,
mas resolveram fazê-lo reviver...
Para que não se perdesse
esse marco histórico,
com suas fachadas de azulejos
que sobreviveram ao tempo,
mas que se estavam perdendo,
e assim a história iria morrendo...
A Natureza sempre bela,
e que a cada recanto se revela,
enchendo os olhos com sua beleza,
mostrando como é linda a Natureza...
O calor natural dá uma certa indolência,
e é preciso ter com tudo paciência...
A música é vital para a felicidade,
e seu ritmo dolente desperta a sensualidade
que é apanágio da mulher maranhense...
É fácil apaixonar-se por São Luís...
É fácil apaixonar-se em São Luís...

40

• SÃO LUÍS... CORAÇÃO
Maria José Tauil

DO MARANHÃO

http://www.coracao.bazar.nom.br/

Que o Brasil foi invadido pelos franceses
Não é novidade
Existem marcas dessa invasão
No Rio de Janeiro... no Maranhão
A capital São Luís
desse segundo maior estado do nordeste,
por Daniel de La Touche fundada,
por portugueses colonizada
Maranhão... século XVIII, urbanizado,
para a Inglaterra exportava algodão
e açúcar para o mercado europeu
e... quem diria!...
Foi do Brasil, a quarta economia
Na época, virou moda revestir
com azulejos, as fachadas
Era mais que decoração,
uma espécie de proteção
contra a ação do tempo...
O centro histórico ostenta
3500 imóveis tombados
com azulejos coloniais
e características peculiares
O Edifício São Luís
é o maior prédio do país,
nesse estilo, azulejado
A fortaleza francesa
virou o Palácio dos Leões
em mão portuguesa
O Teatro Artur de Azevedo,
segundo mais antigo do país
Muitos museus...
mostram do povo, a raiz
Até o Sarney, ex presidente,
e é maranhense... tem o seu...
Maranhão do arroz de cuxá
feito de camarão seco
Maranhão do bacuri e cupuaçu,
das palmeiras açaí e buriti,
árvores frondosas,
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peixes e aves majestosas,
vegetação nativa,
trechos de mangues
das dunas e muitos lagos,
que formam
os Lençóis Maranhenses
de atípica beleza
Mais de 40m de altura
nas elevações
formadas pela ação do vento
e que dá àquele lugar
um quê especial na natureza
de admiração... de encantamento...

42

• SÃO LUÍS e suas
Marcial Salaverry

surpresas

http://www.prosaepoesia.com.br

Visitar São Luís é surpreender-se a cada instante,
com seu progresso e evolução constante...
Seu Projeto Reviver,
não deixando o passado morrer,
vai restaurando o que o tempo quer destruir,
não deixando velhos prédios ruir...
Sua Avenida Litorânea,
substituiu o mangue e as dunas,
por gostosos locais de entretenimento,
um local para o povo passar o tempo,
transformando ócio em passatempo...
Suas praias de beleza quase selvagem,
deixando para sempre gravadas uma bela imagem,
na retina de quantos as visitam...
Desde as mais frequentadas,
Como Calhau, Olho D’Água, Araçagi,
com seus restaurantes de pratos típicos,
patinhas, peixe pedra, cuxá,
caranguejos e incríveis camaroadas...
Até aquelas de natureza agreste,
Panaquatira, Raposa, São José do Ribamar,
onde pode-se curtir toda a beleza do mar,
sempre com seu azul de doer a vista...
Seu centro velho, totalmente preservado,
suas ruas estreitas de nomes originais,
suas fachadas de azulejos,
enfim, teve seu passado respeitado.
O progresso chegou com grandes Empresas,
como Alumar e Vale do Rio Doce,
que a par da evolução industrial,
cuidam da preservação da Natureza...
Grandes supermercados e shoppings,
e claro, amplas avenidas abrindo
caminho para a periferia...
Assim é São Luís, uma incrível mistura
de passado com futuro,
de progresso com Natureza...
A todos encanta com sua beleza...
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PARAÍBA

ORIGEM DO NOME: Vem da junção do tupi 'pa'ra' com 'a'iba', que significa
'ruim, impraticável para a navegação'. O nome foi inicialmente dado ao rio e
depois ao Estado

LOCALIZAÇÃO: Fica no extremo leste da região Nordeste
HABITANTE: Paraibano
CAPITAL: João Pessoa, fundada em 5/8/1585
ORIGEM DO NOME: Devido o episódio do assassinato do presidente da
província, (26-7-1930) João Pessoa, que inclusive era candidato a vice-presidente
da República, na Chapa de Getúlio Vargas. Este fato contribuiu para capitalizar
votos e vitória da Revolução de 1930, sendo eleito Getúlio Vargas (gaúcho) a
presidente da República. A partir daí o Estado passou a se chamar João Pessoa.

HABITANTE DA CAPITAL: Pessoense.
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POESIA SOBRE PARAÍBA

• CAMPINA EM POÉTICA PROSA
Maria do Socorro Cardoso Xavier
http://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=4861

Cidade prado das Campinas
Planalto da Borborema
Aldeamento Ariús
Pacificação tapuia, conquista audaz
Desbravadores lusitanos
Exploradores a mais
Capitalismo europeu
Avassalando espaço
Nasceu, cresceu, expandiu
Suas belezas tropicais
Cidade menina, adolescente crescida
Quase brejeira, agrestina
Ares saudáveis, élan aventureiro
Feira atrativa: tem tudo
Panela de barro, flores, cordel
Raízes e frutos
Sertão ao litoral
Comanda circulação
Produtos comerciais
Empreendedora, dinamismo singular:
Trabalho, coragem, muita garra
Pequena amostragem burguesia nacional
Povo otimista, destemido
Microcosmo remanescente
Províncias regionais
Saldo dos tempos coloniais
Trabalhando, estudando
Em êxodos sobrevivendo
Guarda amplo mistério, pequeno segredo
Tornando tudo mágico, porque tudo é possível
Tendo por lema o progresso
E bem estar verdadeiro
Muitos aqui se fixaram
Lutaram, enriqueceram
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Dando e recebendo da urbe
Carinho, acolhida e bonança
Antiga estrada de boiada
Teodósio de Oliveira Ledo
Consolidando a conquista do sertão
Rasgo inapagável e primeiro
Atos firmes e decisivos
Bem edificada de Vila a Cidade
Seu destino depende do seu povo
Com suor, trabalho e fé
Dos filhos e de corajosos forasteiros
Consagrada pelo comercio: grosso, varejo,
Pólo de algodão- Amsterdã
intercâmbio internacional de então
do terciário tudo se alargou
população, saúde, indústria, Universidade
ampla transfiguração de criança em adulta
cultura intelectual impulsionada
germinou, culminância reluzentes ideais!
Idealistas, poetas, homens públicos, intelectuais
Marcaram sua história, imorredoura glória
Classe média, alta e proletária
Por vezes amalgamados
Progresso, bem estar, paz social
Campina Grande - católica, protestante, espírita
Cultos afro-brasileiros, outros
Liberdades demais
Do passado, imperecíveis valores
Marcam sua história:
Terra do imortal Senador Argemiro de Figueiredo
Ecos de eloquente voz;
Campina Grande, de ontem, origem bucólica
Tropeira da Borborema
Hoje quase cosmopolita, ousada,
Artesã, forrozeira, biscaiteira, bodegueira
Costureira, doceira
Alta tecnologia
Leis capitalistas, multinacionais
Sobrevivências mil
Cidade criativa, audaz, hospitaleira
Tudo consegue e atinge
Executivos de últimas gerações
Em nível nacional a projetaram
Entre sonho e realidade
Muito concretizou
Força divina, inesgotável esperança
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Urbe quase metrópole, ares de capital
Sabs, Uces, C.S.U., sindicatos, pastorais
Mil associações
À ordem e dialética perfeita
Na defesa do homem urbano social
Todos voltados
Para um projeto colossal:
Campina Grande: Real e Ideal!
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• JOÃO PESSOA
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Vou falar de uma cidade que você vai admirar
João Pessoa está situada entre o Rio e o Mar
417 anos de história João Pessoa tem pra contar
Terceira cidade mais antiga do Brasil é aquele lugar
A ocupação começou no século XVI
Com a chegada dos exploradores franceses
Esta cidade está no nordeste do Brasil
No Estado da Paraíba de um povo muito gentil
Tem lindos monumentos todos bem guardados
E o verde daquela capital é bem preservado
Que é a cidade mais verde do mundo este título lhe foi dado
Somente pela cidade de Paris ela foi ultrapassada
Com a vegetação o pessoense tem muito cuidado
Todos que tem ido lá isto tem observado
A cidade tem muitas árvores frutíferas
Gramados e jardins magníficos
O mais conhecido cartão postal
É cercado de palmeiras imperiais
É a Lagoa do Parque Sólon de Lucena
Que conhecer vale a pena
A cidade nasceu às margens do Rio Sanhauá
Mas seu crescimento foi direto ao rumo do mar
Tem lindas praias que o olhar da gente até se some
E matas virgens nunca foram tocada pelo homem
Na Praia do Cabo Branco você deve visitar por certo
Lá está o ponto oriental das Américas
O marco geográfico mais importante do país
É a Ponta do Seixas com vegetação muito tranquila
Segue os nomes das principais praias com seus encantos
Tambaú, Manaíra, toda Costa do Sol e Cabo Branco
O Conjunto barroco está lá com sua beleza
E os lindos azulejos com sua delicadeza
João Pessoa une o passado ao futuro
Por isso seus filhos falam de lá com muito orgulho
Nesta poesia te despertou o interesse de ir lá por certo
João Pessoa te espera de braços abertos.
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• O MAPA DA PARAÍBA
Octávio Caúmo Serrano

O mapa da Paraíba
É um mimoso cachorro
Correndo que só danado
Descendo e subindo morro
Gritando, olhando o sertão
- Me ajude, peço socorro.
Se não é cachorro é coelho
De orelha um pouco de pé
Onde se vê Jericó
Paulista e Catolé
Do Rocha com sua beleza
Na orelha voltada a ré
Pode ser que seja um jegue
Procurando uma pastagem
Os olhos são em Coremas
E Cajazeiras. E a viagem
Mostra muitas coisas duras
Porque é grande a estiagem
Quem sabe não é um bezerro
Chorando a morte da vaca
Quando viu o retireiro
Levando sua mãe de maca
Pra Monteiro, pra Sumé
Ou mesmo Congo, na pata.
Focinho tá no sertão
Bem perto do Ceará
Ibiara, Conceição
Onde a água não há
Só mesmo o São Francisco
Pra regar terras de lá.
Se olharmos mais um pouco
Este formato animal
Vemos na testa que há Souza
E a cantada Pombal
Santa Cruz e Uiraúna
Bem longe da Capital.
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Pela garganta ou pescoço
Onde se tem macaxeira
Taperoá, Livramento
Tem Patos e tem Teixeira
Onde nasce quem faz verso
E onde Elizethe é primeira.
Coração está no agreste
Batendo na Borborema
Onde o clima é menos duro
E a seca um pouco amena
Esta é uma bela zona
Da Paraíba pequena
Na barriga do animal
Itabaiana e Pilar
Ingá e Juarez Távora
Todas bem longe do mar
Com Umbuzeiro e Aroeiras
Pra barriga completar.
No seu lombo fica o brejo
Da cana e do abacaxi
De Areias e Guarabira
De Sapé e de Mari
Tem Esperança e Solânea
Bananeiras fica ali.
Nova Floresta e Picui
Ficam na parte de cima
Onde a costela aparece
E onde se encontra Tacima
Araruna e Cuité
Com variedade de clima
Olhem a pata traseira
Tem uma unha sem pelo
Tem Jacumã, tem o Conde,
Mas a unha é Cabedelo
Mirem com muito cuidado
Só assim se pode vê-lo.
Tem Lucena e a Traição,
No traseiro do animal,
E tem a Ponta de Seixas
Desse belo litoral
Cantado em prosa e verso
É o Brasil mais oriental.
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Mais que miséria, o problema
São tolas rivalidades.
Campina e João Pessoa
São duas grandes cidades
E enquanto seus donos brigam
Sofrem as comunidades.
É preciso que este povo
Tenha amor, muita união,
Ninguém se sinta inferior
Porque é de Deus o sertão
E se o sul é mais rico
Tem muito mais confusão.
Desculpe ter comparado
Esta nobre Paraíba
A um pequeno bichinho
Indo pra baixo e pra riba
Mas eu sei que ela é nobre
Como é o pinho-de-riga
Quando eu olho e vejo o mapa
Eu sinto no coração
No bichinho que a retrata
Meu bicho de estimação,
E esse eu levo no colo
Com muita satisfação.
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• PARAÍBA...
Rayma Lima

PONTA SEIXAS ESTÁ LÁ

http://www.vida.amor.nom.br/

O estado da Paraíba faz parte da região nordeste do Brasil.
Com uma área de 56.372 km² e a população
cuja maior parte vive na zona rural,
atingindo quase quatro milhões de habitantes.
Encontra-se o extremo do Brasil, Ponta Seixas, no Cabo Branco.
As costas paraibanas foram exploradas pelos franceses,
e nelas se fixaram pois faziam o contrabando do Pau Brasil.
A colonização feita pelos portuguesas foi dificultada
pela presença dos franceses.
Em 1.585 criada a capitania Real da Paraíba, após longa conquista,
empreendida por Frutuoso Barbosa e Martin Leitão.
Nesse ano o português João Tavares, construiu na Foz do rio Paraíba,
o forte são Felipe, para defesa da área e dos ataques franceses.
Possui clima quente e semi-árido, o litoral baixo e arenoso
com formação de dunas; onde se encontra os manguezais.
A faixa litorânea é embelezada pelos cocais, que apresentam
papel importante na economia do estado.
A pesca é atividade tradicional, salientando-se a baleia.
A mais importante área econômica é a zona da mata;
desenvolvendo a lavoura da cana-de-açúcar.
O Brejo forma a segunda zona canavieira da Paraíba.
No estado concentra-se a maior parte da produção agave,
cuja fibra tem grande aceitação nos mercados estrangeiros.
A atividade dominante do sertão é a pecuária,
embora se pratique a agricultura do algodão no vale dos Espinhares.
O nome Paraíba significava para os indígenas "rio ruim"
e para os portugueses "braço do mar", "braço do rio"
Terceira cidade mais antiga do Brasil, João Pessoa ostenta
o privilégio de centro urbano mais verde do país e o segundo do mundo.
A Paraíba é berço de paisagens inesquecíveis.
A beleza de suas praias aliadas à tranquilidade
e a segurança das cidades
fazem do estado o roteiro ideal para viagens.
As praias paraibanas são os principais atrativos da região.
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Sendo um convite ao turismo,
ela se orgulha de ver os primeiros raios de sol das Américas, Ponta Seixas,
de ter a primeira praia nordestina destinada a prática do naturalismo.
João Pessoa é privilegiada pela sua localização, no centro do litoral.
A atração é o Cabo Branco e a Ponta Seixas,
com um paredão de 40m de pedra cacaria;
porém a erosão marinha que ao longo dos anos fez com que
suas ondas desgastassem o Cabo Branco e depositasse sedimentos
na ponta Seixas, fazendo-a aumentar, a curiosidade deste fenômeno.
Possui praias urbanas com águas claras, calmas e limpas.
Os arrecifes formam piscinas naturais, ideal para criançada
Cabo Branco é extenso, com coqueiro e falésias,
sua pista a beira mar, dão lugar ao cooper de moradores e turistas.
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PERNAMBUCO

ORIGEM DO NOME: O nome vem do tupi-guarani 'paranambuco', junção de
'para'nã' (rio caudaloso) e 'pu'ka' (rebentar, furar) e significa 'buraco no mar', ou
'mar furado'. Os índios usavam essa palavra para os navios que furavam a
barreira de recifes. "Assim era chamada a parte do litoral onde uma imensa
pedra furada permitia a passagem das águas oceânicas. O primeiro sinal de paz
dado pelo donatário Duarte Coelho aos índios foi respeitar o termo pelo qual eles
conheciam o lugar, em vez de rebatiza-lo com o nome de algum santo,
totalmente desconhecido pelos nativos."

LOCALIZAÇÃO: Fica no centro-leste da região Nordeste
HABITANTE: Pernambucano
CAPITAL: Recife, fundada em: 12/3/1535
ORIGEM DO NOME: Seu nome é uma alusão à muralha natural de pedras de
coral e arenito - os arrecifes - que circulam todo o litoral da Cidade.

HABITANTE DA CAPITAL: Recifense
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

OBS.: Abriga o ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA (Território
Federal de Fernando de Noronha), um dos maiores atrativos naturais do País,
além de belas praias e de uma cultura rica em coreografias, músicas e sabor.
• ORIGEM DO NOME: Antes das doações das capitanias, ainda em 1522, D.
João III confirmou a posse da terra a Fernando de Noronha, realizada por seu
antecessor, D. Manuel, em 1504. A principio essas terras eram chamaram-se "São
João" ou "Quaresma", tendo mais tarde adotado o nome do donatário
• CAPITAL: Vila dos remédios
• ORIGEM DO NOME: Em 1646 os holandeses constroem um fortim na
elevação onde mais tarde seria erguido o Forte de Nossa Senhora dos Remédios.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
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POESIAS SOBRE PERNAMBUCO

• CARIBE BRASILEIRO...
Maria José Tauil

PORTO DE GALINHAS

http://www.coracao.bazar.nom.br/

Região nordeste,
litoral pernambucano
Nenhum artista plástico conseguiria
com suas nuances e matizes, ser original
e retratar fielmente essa imensa tela
em tamanho natural...
Grande aquário multicolorido
de águas azul turquesa
e tons de verde cristalino
Quilômetros de areia e beleza,
piscinas no mar de arrecifes,
colônias de corais, água transparente
Turistas agitando a cidade
em todas as épocas do ano
Fica no sul do estado,
entre coqueiros e dunas,
a lua sobre as águas,
divina visão noturna
Com um único quiosque,
onde a melhor pedida
são os frutos do mar
Lá, você prova a lagostanga,
delícia de lagosta e manga
Como não poderia deixar de ser
o símbolo da cidade é a galinha
Existe uma imensa, sobre um coqueiro
vista no local inteiro
Passeios de jangada,
espécies raras de peixes,
xiras, caraúnas e saberês
Quem nunca foi ao Caribe,
pode sentir-se lá...
Dezoito quilômetros
de coqueiros perfilados...
Árvore africana...o baobá
O exótico cardápio vivo
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vem de amostra em bandeja
para o cliente escolher
o que deseja comer.
Os repentistas de praia,
cantam e ganham trocados
Mas por que o nome engraçado?
Anos após a abolição,
os negros continuavam
sendo escravizados
Como em Recife
era rigorosa
a fiscalização,
então, nessa praia
eles desembarcavam
escondidos em engradados,
junto com galinhas d`angola
Os contrabandistas,
como os camelôs de hoje,
gritavam para vender
e para isso tinham uma senha
"Tem galinha no porto, seu moço"!
Hoje, nesse porto,
não se fala em escravidão
somente em alegria
e muita animação...
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• CARUARU
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Vou falar de uma cidade que já estive lá
No agreste pernambucano Caruaru lá está
253.000 habitantes é a população daquele lugar,
Tudo em Caruaru é bonito, mas a feira fez me marcar
Em 30/11/1891 houve a primeira eleição municipal
De lá para cá o crescimento foi excepcional
Com dois rios famosos Caruaru se exibe
O grande Ipojuca e o Capibaribe
As feiras de Caruaru me deixaram fascinado
Que a feira era muito grande alguém tinha me antecipado
Mas quando visitei Caruaru realmente foi comprovado
Vai do produto artesanal até o importado
O movimento é tão grande que a gente fica apavorado
Lá tem obras dos artistas que trabalham bem e não são valorizados
Veja o rol das feiras aqui com seus nomes indicados
Feira livre, feira do artesanato e a feira do gado,
Feira da sulanca que no mundo é afamada
Que é a maior do mundo nos versos de Luiz Gonzaga foram cantados
Uma parte destas feiras ocupa quarenta mil metros quadrados
Todo espaço desta feira é bem segmentado
Vou relatar dos seguimentos aqui só um pouquinho
Tem o do açougue de carne, feira de flores e feijão e farinha,
Feira do troca-troca, feira de panelas e de passarinhos,
Feira do ferro velho, feira de lanches e outra imensidão sem fim,
Em 1896 criou a Banda Musical Nova Euterpe
Em 1892 é fundada a Missão Help for Brasil com os primeiros evangélicos
A maçonaria marcou presença bem no começo do passado século
Em 1895 foi inaugurada a Primeira Estação de Ferro
Em 1892 erigiu-se a Igreja de Bom Jesus da Morte
Em 1895 apagaram-se os lampiões porque chegou
a luz por grande sorte
No folclore nordestino Caruaru é um dos primeiros
Tem mamulengos, Bumba-meu-boi e o bacamateiros
Tem o forró e Literatura de cordel coisa muito batuta
O reisado, a ciranda e a quadrilha matuta,
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Entre o povo desta terra tem muitos artistas pra destacar
É difícil falar de alguns e dos outros não falar
Os ceramistas caruaruenses fazem o que bem pensar
Se quiser trazer lembranças leve dinheiro para na feira gastar
No esporte tem Autódromo, futebol amador e a vaquejada,
Deixo de falar muito de Caruaru pra poesia não ser alongada

.
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• OLINDA, ETERNA E LINDA
Maria das Neves Alves Braga

Obs.: Ode à cidade de Olinda,
primeira capital do estado de Pernambuco.
Olinda!
Pelo seu passado heroico
É hoje um monumento
Das nações.
Ó! Linda paisagem
Beleza sem par!
Sonhos tão lindos
Eu vivi por lá .
Nas suas noites de prata,
Poetas e seus violões
Com versos enluarados
Criavam lindas canções.
Na areia quente e branca
Brincavam os namorados
Enquanto calmas e serenas
Mágicas estrelas frias
Iluminavam paixões
No encanto e paz secular
Dos seus conventos
E na alegria de sua gente
Gentil e forte
Quero me envolver
A pujança das belas igrejas
Retratos de uma fé
Que o seu povo exprimiu
Em forma de arte.
Os pescadores, saindo nas jangadas...
Pequenos pontos de luz,
A brilhar no escuro,
Vaga-lumes marinhos;
E os coqueirais, a se perder de vista.
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Eterna cidade, a viver em nossos corações
Com suas festas, o frevo, o casario
As ruas estreitas, e as ladeiras;
A sua arte, as lojinhas e o céu azul;
Olha a pitomba, o mungunzá, o coco verde!
As suas casas centenárias, com eiras e beiras...
Quisera ainda
Rever-te, Olinda!
Reviver tantas cirandas
Que dancei, na meninice .
E contemplar, mais uma vez teus mares verdes
Teus pescadores, teus carnavais;
Olinda! Lembrarei eternamente
Tua gente amiga , teus mangueirais!
Ó, linda e eterna cidade
O que eu vivi, não poderei explicar
Para entender tanta beleza
Tem que ter estado lá.
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• RECIFE, ÚNICA VENEZA BRASILEIRA
Laura Limeira - In Memoriam - 28/12/1950 - 28/04/2014

Um paraíso de luz no Nordeste brasileiro
É fácil de encontrar naquela região
Basta achar Pernambuco no globo
E levar um mapa turístico na mão
Lá chegando, dirija-se à Recife...
Capital ímpar de belezas naturais
História, cultura, modernidade, folclore, lazer, desenvolvimento
Nunca visto iguais...
Da capital pernambucana, eu sei que posso falar...
Do seu perfil sócio-econômico, das dicas de passeios;
Dos lugares badalados e aconchegantes;
Da história de lutas d'um povo guerreiro e trabalhador;
Porque foi lá que nasci, e conheço bem o lugar!
Recife com suas festas que começam antes da data marcada
É a alegria viva dos ritmos frenéticos do carnaval pernambucano
Da vibração contagiante sem hora certa pra terminar
Seja do povo imigrante, provinciano ou interiorano
Sua localização privilegiada junto ao equador
Garante sol o ano inteiro
E com uma temperatura média de 26º graus
Inverno ou verão, não importa qual chegar primeiro...
É a praia de Boa Viagem, entre outras tantas de beleza rara
Sua inigualável culinária, artesanato, museus e fortes
A beleza de suas pontes sobre os rios Capibaribe e Beberibe
Tanto em Recife quanto nas cidades do interior do Estado
O povo em geral é alegre e hospitaleiro... só gente boa!
Tudo tem um gostinho especial nesta terra abençoada
Inclusive no centro da cidade, navegando de lancha,
balsa ou canoa
Recife está localizada na Região Nordeste
É uma cidade desenhada pelas águas...
Situada na foz dos rios Capibaribe e Beberibe
Cortando a cidade e dividindo o centro urbano em três ilhas:
Ilha do Recife, Santo Antônio e Boa Vista
Mas que se interligam através das pontes
Daí, ser considerada a única Veneza brasileira
Um traço marcante que a difere das demais capitais do país.
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Recife é hoje uma grande metrópole regional
Um dos mais importantes pólos comerciais, financeiros
Industriais e turísticos do Brasil.
O maior centro administrativo, de compras, educação
Saúde e serviços do Nordeste.
Cidade lendária, e terceiro pólo gastronômico brasileiro
Onde pode-se encontrar desde comidas típicas da Região
Ao mais sofisticado prato da cozinha internacional.
Em Recife está localizado um dos mais modernos
Shopping Centers do mundo
Perto da praia e da melhor rede hoteleira que há
Por isso, quem vai à Recife não esquece e quer sempre voltar
Estar em Recife, é mergulhar em um dos mais belos estados do país.
Com uma infinidade de lugares bonitos
E vida noturna cheia de entretenimentos
Seja no Recife Novo, seja no Recife Antigo
Em todos os momentos, aqui, ali ou acolá
À qualquer hora, sempre...
Recife é o lugar!
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POESIAS SOBRE O ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA

• ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Sobre o descobrimento deste lugar há muitas controvérsias
Diz que o mapa de Cantino já o indica de Ilha de Quaresma
Já o Visconde de Santarém atribui a descoberta a Gaspar de Lemos
Que acompanhou Cabral passando por aqueles extremos
Num relato do historiador Jaime Cortesão
Diz que no início do século dezesseis chegou aqui outra expedição
Ainda diz Jaime Cortesão que tem muitos vestígios
Que Fernão de Noronha a nau tinha conduzido
Diz que Fernão de Noronha veio explorar pau-brasil
Que no curso desta viagem esta ilha descobriu
Entre opiniões divergentes a história afirma com certeza
da expedição de Gonçalo Coelho Américo Vespúcio
relatou com clareza
Em setecentos e trinta e nove dois fortes foram erigidos
Diz que para manter os presos até Angola mandou subsídio
Nesta situação calamitosa a ilha ficou por muitos anos
A alternância de poderes nesta ilha estava sempre continuando
Os assuntos internos da Ilha ao Ministério da Guerra foram passando
Mais tarde o Ministério da Justiça a administração foi custeando
Novo regulamento para o presídio Dom Pedro segundo foi assinando
Depois da proclamação da República Pernambuco foi dominando
A administração do Território ficou a cargo das forças armadas
Que ali construíram um hospital aeroportos escolas e estradas
Acordos entre Brasil e Estados Unidos sobre a Ilha foram firmados
Na segunda guerra mundial americanos ali foram instalados
Base de rastreamento de satélite pela NASA foi implantada
Nos fins da década de oitenta a administração civil foi começada
Mas o Ministério do Interior por pouco tempo administrou
E por Dispositivo Constitucional a Pernambuco se anexou
Fauna, flora, geologia pelos cientistas foram pesquisadas.
Também a gemorfologia por alguns foram apreciadas
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Pocosk foi o primeiro a publicar o seu trabalho
Que em mil novecentos e noventa completou um centenário
Há outros nomes de destaque que sobre o arquipélago escreveu
Mesmo com seu delicado ecossistema o turismo cresceu
Mas deve-se lembrar das limitações que tem por lá
Como a atividade pesqueira é mais para os moradores daquele lugar
Para umas férias inesquecíveis Noronha é o lugar ideal
As trilhas ecológicas e históricas é um cenário natural
Além de outros passeios de grande beleza
O turista precisa ter disposição aventura e muita destreza.

64

• FERNANDO DE
Maria José Tauil

NORONHA- O PARAÍSO É AQUI

http://www.coracao.bazar.nom.br/

Já em 1503, chegou ao arquipélago
Américo Vespúcio, o navegador
e não pôde conter a exclamação:
"O paraíso é aqui!"
Não se sabe dizer de onde
o arquipélago é mais belo...
De perto ou de longe?
Na superfície ou sob as águas?
Das suas montanhas?
Ou das enseadas?
Ou, simplesmente, contemplando
as águas verde-esmeralda
repletas de golfinhos
que brincam...
que pulam...
que amamentam seus filhotes...
e namoram?
Tudo depende dos olhos...
E o velho arquipélago
enche de encantos
olhares mais exigentes...
Vinte e uma ilhas e ilhotas.
de intocada natureza
vulcânica na origem...
e de singular beleza...
Fernando de Noronha
é a ilha principal
e única habitada,
com suas dezesseis lindas praias
com verdadeiro festival
de algas...
arraias...
de esponjas...
de tartarugas marinhas...
peixes coloridos...
nas piscinas naturais.
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Distante do litoral,
caiu nas mãos francesas...
inglesas...
holandesas...
Foi presídio...
Foi base norte-americana
na segunda guerra mundial
Ganhou por fim status
de Parque Marinho Nacional
e em mil novecentos e oitenta e oito,
somente...
foi a Pernambuco incorporado
e tem apelido nunca questionado
de Esmeralda do Atlântico...
Garantindo o equilíbrio ecológico
de tão delicado refúgio
existe grande lista de proibições
para o visitante turista
guardar lindas recordações
Como esquecer
as caminhadas nas matas
o pôr do sol... e o nascer?
A vista do mirante
A água límpida...
transparente...?
O acrobático bailado
dos peraltas golfinhos...?
os típicos tutalhaus...
tradicionais bolinhos
de carne de tubarão?
A desova das tartarugas
na Praia do Leão?...
Paisagem sagrada...
Fernando de Noronha,
nunca saberá o que é poluição...
Vale apenas conhecer
E guardar no coração...
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PIAUÍ

ORIGEM DO NOME: Do tupi 'pi'awa' ou 'pi('ra)'awa', que significa 'piau, peixe
grande', com 'i' (rio). Ou seja, rio das piabas ou dos piaus

LOCALIZAÇÃO: Fica no noroeste da região Nordeste
HABITANTE: Piauiense
CAPITAL: Teresina, fundada em 16/8/1852
ORIGEM DO NOME: Homenagem à Imperatriz Teresa Cristina Maria de Bourbon,
feita pelo Presidente da Província José Antônio Saraiva, pelo apoio a ideia de
mudança da capital Oeiras para Teresina.

HABITANTE DA CAPITAL: Teresinense
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POESIAS SOBRE O PIAUÍ
• DELTA DO
Yara Nazaré

PARNAÍBA

http://www.yaranazare.com/

Obs.: A porta de entrada para o Delta do Parnaíba, é o Porto das Barcas,
na cidade de Parnaíba/Piauí, situada às margens do Rio Igaraçu.
É como um labirinto
No raro acidente hidrográfico
Com suas águas doces e salgadas
Percorrendo ilhas de imensas dunas
Refletidas no mar azul esverdeado
E nos vários tipos de mangues
Com gaiolas passando ao lado
No vaivém das lindas marés.
No conjunto se percebe
O triângulo invertido
É no formato da letra grega
Que não é a alfa, nem a coca,
mas sim a letra delta
Que o Delta se manifesta.
Abrigo de várias aves
Que procuram no lugar
Pouso seguro a pernoitar
São coelheiros e pica-paus
Seguidos de garças e guarás
Convivendo com os boiadeiros
e os pescadores que vivem lá.
No respeito natural
Homem e animal coexistem
Gerando os benefícios
Para quem chegar de longe
Da beleza poder desfrutar.
Lá é como um paraíso
De surpreendente paisagem
E areias de tão brancas a brilhar.
Com seus banhados alagadiços
Tendo em sua volta o tapete verde
Emoldurado por um sol dourado.
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É o DELTA DO PARNAÍBA
Que visto do alto parece
O desenho da palma da mão
O rio dividido nos cinco dedos
De pontas que representam bocas
Por onde deslizam as águas
Decifrando o caminho seguro
Para no oceano desembocar!
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• ESTADO DO PIAUÍ
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Dizem que antes do descobrimento o Piauí foi habitado
Baseado em pinturas rupestres que por lá tem se encontrado,
Também os índios tupis, tapuias e caraíbas ali já habitaram,
Mas Domingos Jorge Velho, foi quem lá desbravara,
A Província do Piauí já esteve de mão em mão
Já pertenceu a Bahia, Pernambuco e Maranhão.
O piauiense aproveita bem os produtos da natureza
Animal, mineral e vegetal, com muita carnaúba babaçu
e outras riquezas,
Destacaremos no Piauí suas principais cidades
Começaremos pela Capital que parece uma beldade
Em 1852 a Capital teve instalação
Após a proclamação da República teve grande evolução
Teresina é bem arborizada
De “Cidade Verde” já foi chamada
Por Coelho Neto este nome a ela foi dado
Tem numerosas Praças ajardinadas
Por duas pontes Maranhão e Piauí são ligados
Tem estátuas e monumentos com séculos de idade
Tem muitas igrejas, o Palácio Karnak e o Estádio Albertão
Centro Administrativo e Centro de Convenções
Vários cinemas, museus, bibliotecas, teatros
e meios de comunicações,
Com vários jornais, rádios e televisão,
Teresina tem um tripé econômico no setor industrial
Indústria de transformação, pecuária, extração de produtos naturais.
Paranaíba é uma das mais populosas cidades do Estado
Dentro do Piauí é um dos Municípios mais destacados
Há 334 quilômetros de Teresina ele está localizado
Pelo Rio Iguaçu este Município é margeado
Mas o celeiro do Piauí está na cidade de Picos
Na produção agrícola este município é muito rico
Em Piracuruca está um Parque Nacional Misterioso
Recebeu o nome "Sete Cidades" este lugar muito formoso
Bastante pitorescas são as formações rochosas
É maravilhoso ver de perto seus monumentos agrupados
Parecendo cidades de verdade no meio do cerrado
Com suas ruas, praças e tipos humanos, que estão ali plantados.
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Pra adiantar sua curiosidade alguns nomes vou destacando:
A Cabeça de D. Pedro I, e os Três Reis Magos parecem trunfo,
A Pedra dos Canhões e o Arco do Triunfo
Também ali está rupestres inscrições registradas
Lembrando que naquela região o homem primitivo passou
É um lugar para historiadores e arqueólogos apreciar
A antiga Capital do Piauí, é uma cidade alvitreira
Destacando seu passado histórico está a cidade de Oeiras,
Em Guadalupe localiza a Usina Hidrelétrica Castelo Branco
Em Luiz Correa estão as belas praias fulgurantes
Floriano é importante centro comercial,
Em São Raimundo Nonato está um lindo Parque Nacional
O Parque Nacional de São Raimundo Nonato engrandeceu a cidade
A Unesco reconheceu como Patrimônio Cultural da Humanidade
Campo Maior se destaca pela criação de bovinos
Lá verás o Rio Surubim o seu caminho prosseguindo
Um dos únicos deltas do mundo está no Piauí
Esta coisa linda em mar aberto está presente ali
Formado pelo Rio Parnaíba o delta abre em cinco braços
É como se dissesse para o homem: "Venha cá ganhar um abraço".
Descortinando mais de 80 Ilhas Fluviais
Que em Parnaíba e Luiz Correa formam praias lindas demais
E na costa piauiense ainda abrigam praias selvagens
Visitando este Piauí misterioso e encantador, não esquecerás jamais.
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• O PIAUÍ? É AQUI...
Maria José Tauil
http://www.coracao.bazar.nom.br/

Que diferente!
A colonização deu-se no centro
e caminhou para o litoral...
Domingos Sertão
30 fazendas de gado...
E assim começa a colonização
dessa região...
As fazendas ficaram
para a Companhia de Jesus
e os jesuítas, contribuíram
para seu desenvolvimento
Seus rebanhos
ao nordeste abasteciam...
Jesuítas expulsos...
tendo da Coroa, o domínio
entram em crescente declínio
Terceiro maior estado
da região nordeste...
Possui íngremes escarpas,...
devido à ação erosiva das águas
Tem o semi- árido nordestino,
aspectos pré-amazonenses
e também do planalto central
É de clima tropical
e rica fauna e flora,
no Parque Nacional
As florestas de cocais,
babaçu e carnaúba
sustentam a atividade extrativa
de importância bem significativa
Um estado grande...
um litoral tão pequeno,
com formação de restingas
São Raimundo Nonato,
280 sítios mapeados,
interesse nacional e internacional
de instituições científicas
vestígios de civilizações desenvolvidas,
em remotas épocas...
Têm rico acervo de arte rupestre,
interessante...original...
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Piauí, do rio Parnaíba
alguns afluentes...
e lagoas que abastecem a região...
Faixas paralelas tão diferenciadas!
caatinga arbórea... cerrado e cerradão
Misturas interessantes...
Piauí... Típica área de transição!
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RIO GRANDE DO NORTE

ORIGEM DO NOME: Recebeu esse nome por conta do tamanho do Rio Potengi
LOCALIZAÇÃO: Fica localizado no extremo da Região Nordeste
HABITANTE: Pootiguar ou norte-rio-grandense. O natalense é conhecido
também como potiguar, por causa dos índios potiguares que ali habitaram.

CAPITAL: Natal, fundada em 25/12/1599
ORIGEM DO NOME: Em 25 de dezembro de 1599, Jerônimo de Albuquerque,
fundou a Cidade de Santiago, posteriormente rebatizada como Natal. A
coincidência entre as datas do desembarque da expedição e da fundação da
cidade, ambas no dia 25 de dezembro, dia do nascimento de Cristo, justifica a
escolha do nome - Natal.

HABITANTE DA CAPITAL: Natalense
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POESIAS SOBRE O RIO GRANDE DO NORTE
• NATAL... CIDADE DO SOL
Maria Glessa Ramalho Bezerra Braga
In Memoriam - 28/03/1957- 22/02/2012

Natal, bela cidade,
sol intenso no verão,
litoral de belas praias,
dá ao poeta inspiração,
Natal, terra do sol,
cidade hospitaleira,
e o povo potiguar,
gente simples, altaneira,
Dentre as belezas do lugar,
surge de forma imponente,
o maior cajueiro do mundo,
se mostra distintamente,
Sessenta mil cajús por ano,
produz esse cajueiro,
tem cem anos de idade,
ocupa um quarteirão inteiro!
Das comidas da minha terra,
há muita coisa gostosa,
a tapioca, o mungunzá,
bolacha de leite saborosa.
Temos o Morro do Careca,
e o Farol de Mãe Luísa,
há lançamento de foguetes,
boa água e excelente brisa!
E por falar no que é belo,
às margens do Potengi,
maravilhoso pôr-do-sol,
você pode apreciar aqui!
Há passeios com dromedários,
e eu lhes digo com propriedade,
temos belíssimas dunas,
venha apreciar esta cidade!!!!!!!
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• NATAL... Mar
Rayma Lima

e calor humano...

http://www.vida.amor.nom.br/

Além das águas mornas do litoral nordestino
Natal é deslumbrante pelas suas dunas
pelo seu povo amigo, companheiro
e também pela cidade aconchegante.
Fundada em vinte e cinco de dezembro
de mil quinhentos e noventa e nove.
Clima tropical, ventos constantes.
Praia de Genipabu e Pipa, com suas famosas dunas,
onde os passeios de Bugres são característicos.
Não podemos deixar de admirar
o maior cajueiro do mundo que plantado
de uma semente ou castanha
tornou-se atração nacional e internacional.
Outro fato importante é o Morro do Careca, localizado na Ponta Negra,
formado de areia, com uma altura espetacular onde os turistas,
tempos atrás,
disputavam sua jovialidade em escalá-lo.
O artesanato é bem destacado,
mulheres rendeiras tem orgulho do que faz
A alegria entre os jovens é contagiante
Quando desfilam em seus Bugres para nos cativar
A cidade de Natal tem mais de quatrocentos anos
Situa-se num triângulo natural,
banhado pelo Rio Potengi de um lado e o Oceano Atlântico do outro.
Viver em Natal é estar no paraíso!!!
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• O FORTE
Maria Glessa Ramalho Bezerra Braga
In Memoriam - 28/03/1957- 22/02/2012

Obs.: Esta poesia se refere a Fortaleza dos Reis Magos , que foi o marco da
fundação da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, o qual é um dos
mais antigos fortes brasileiros, originalmente foi construído em
taipa,
posteriormente foi revestido com pedra, cal e óleo de baleia. Possui em seu
interior um pequeno museu, igreja, celas, alguns canhões. É muito visitado pelos
turistas.

No dia 06 de janeiro,
Foi idealizado
Um projeto interessante,
Que aos poucos foi melhorado,
Com um nome importante:
"FORTALEZA DOS REIS MAGOS"
Durante a invasão Holandesa
Teve seu nome mudado,
Para Castelo de Keulen
Mas logo foi retomado,
Pelo povo português
Que construiu um povoado
Grande e bela arquitetura,
Em forma de linda estrela
Possui esta fortaleza,
Na barra do Potengi
Descreve-se sua beleza
No interior do forte,
Havia locais de prisão,
Labirinto, calabouço,
Também havia canhão.
Lá havia sentinelas
Que ficavam na guarita,
Hoje, ao invés de soldados,
Vê-se muita gente bonita,
Batendo fotos do forte,
Para lembrar da visita
Assim, o Norte Riograndense
Tem como referencial,
A Fortaleza dos Reis Magos,
Localizada em Natal,
Ao lado de lindas praias,
Tornou-se cartão postal!
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• RIO GRANDE DO NORTE
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

A história do Rio Grande do Norte ainda é especulada
Dizem que outros já estiveram lá, antes de Cabral ter a sua chegada,
Como Alonso de Hojeda e Américo Vespúcio,
por lá talvez tenha passado,
Pelos franceses por mais de meio século, estas terras foram ocupadas.
Em mil quinhentos e noventa e oito,
pelos portugueses os franceses foram expulsos,
Pelo interesse de que aquelas terras fossem colonizadas,
Com as invasões holandesas, desenvolveu a pecuária,
e do sal começou a extração
Houve revolta dos índios, porque deles os portugueses
fizeram escravidão
Os principais municípios são: Natal, Ceará-Mirim e Mossoró,
Currais Novos, Parnamirim, Macau, Açu,
Areia Branca e grande região do Seridó,
Numa poesia é difícil falar de todas as cidades do Estado,
Então algumas delas aqui serão destacadas
O atual prédio da Capitania das artes, antiga obra recuperada,
Outra obra neoclássica que para a cultura é usada
Com o nome de Esmeralda Siqueira, está a biblioteca Municipal,
Lá tem obras importantes, até a de Euclides da Cunha
e de Antero de Quental
Como cidade do sol, Natal é conhecida,
Apesar do sol forte tem uma agradável brisa,
Trezentos e sessenta dias por ano, Natal é ensolarada
Pra curtir suas lindas praias, por milhares de pessoas ela é procurada.
Nas dunas de Genipabu tem que andar de bugre
com manobras radicais,
É um passeio emocionante que você não esquece mais,
O motorista pergunta a gente se é com ou sem emoção,
Se responderes que é com, então aguenta coração!
Com seu colar de Praias o mar parece presente da natureza
Que o potiguar é um povo alegre isto falo com certeza,
Na cidade de Parnamirim está a base aérea
É lá que está a base de lançamento chamada Barreira do inferno
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Carinhosamente terra do sol, do sal e do petróleo,
é a cidade de Mossoró,
Apesar de estar no sertão, tem muitas praias ao redor,
Na década de quarenta, a cidade se desenvolveu,
que o Banco de Mossoró lá nasceu,
Já em mil oitocentos e setenta e dois o primeiro jornal lá apareceu
Macau é um dos maiores produtores de sal do mundo,
Suas pirâmides de sal marinho no coração toca fundo,
Macau tem lindas praias que quem vê, finca um marco,
Lá também faz belos passeios através de lindos barcos
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SERGIPE

ORIGEM DO NOME: O nome Sergipe, originário do tupi si’ri ü pe, quer dizer "no
rio dos siris", tendo sido mais tarde adotado Cirizipe ou Cerigipe, que significa
"ferrão de siri", nome de um dos cinco caciques que se opuseram ao domínio
português.

LOCALIZAÇÃO: Fica no leste da região Nordeste
HABITANTE: Sergipano
CAPITAL: Aracaju, fundada em: 17/3/1855
ORIGEM DO NOME: Seu nome significa, na língua Tupi, cajueiro dos papagaios
e por isso esta fruta é o símbolo da Cidade que tem até mesmo seus telefones
públicos em forma de caju.

HABITANTE DA CAPITAL: Aracajuano
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POESIAS SOBRE O SERGIPE
• SERGIPE
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

Em missão evangelizadora, os jesuítas desembarcaram
na praia do saco em 1.575.
mais tarde em 26 de setembro de 1.621,
uma carta de Sesmaria foi doada a Pedro da Costa e Pedro Alves.
Encantados com as extensas matas e os terrenos apropriados p
ara o plantio da cana-de-açúcar,
foi construída na região de Porto de Areia,
uma fazenda denominada Estância; dando origem a atual cidade.
No início do século XVIII era um povoado que crescia e prosperava,
tendo como centro polonizador da economia
da região centro sul de Sergipe Del Rey,
escoando do seu porto às margens do rio Piauí
a cana-de-açúcar, coco, cereais, e farinha de mandioca.
Principais atrações turísticas são:
Porto D'Aldeia, cercada de manguezais e Mata Atlântica.
Ilha do Sossego, Praia paradisíaca; Praia do Saco.
Quanto a ecologia o ecossistema continua preservado.
O único monumento tombado pelo patrimônio histórico
é o sobrado de Taipa e Adobe, atribuído ao fato de ter abrigado
o clube republicano
primeira organização dessa parte de província de Sergipe Del Rey.
O mesmo serviu de residência a D. Pedro II durante sua visita ao estado
Conjunto Arquitetônico Estanciano, Catedral Nossa Senhora
de Guadalupe
Igreja do Rosário, tombada pelo Patrimônio, Igreja Nossa Senhora
do Amparo,
e Ponte velha sobre o rio Piauitinga também fazem parte da arquitetura.
Aracajú, capital do estado, primeira cidade planejada no Brasil,
costa de Aracaju, começa na barra do rio Sergipe
e vai até a foz do rio Vaza.
Seu nome significa em Tupi-Guarani Cajueiro dos Papagaios,
sendo assim o caju a fruta símbolo da cidade,
que foi fundada em 17 de março de 1.855.
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Suas principais praias são: Praia da coroa do meio,
Praia dos Artistas, Praia de Atalaia, Praia de Aruanã, do Refúgio,
onde as águas são calmas e muito verde.
Temos o museu do Artesanato, e Instituto Histórico
e geográfico de Sergipe.
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• SERGIPE
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

No século dezesseis Sergipe originou
Assim que a divisão do Brasil começou
Sergipe se integrou à capitania da Bahia
Passou por várias invasões até conseguir autonomia
A primeira colonização aconteceu com os jesuítas
Mas os índios resistiram como dizendo: "Aqui ninguém apita".
Só em mil quinhentos e noventa,
Através de combates violentos
Os índios foram dominados e a posse da terra concretizada
Para combater os índios Cristóvão de Barros foi o encarregado
O Arraial de São Cristóvão por ordem da Coroa foi fundado
Com a povoação de Sergipe iniciou a criação de gado
São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil
Tem a procissão dos seresteiros, coisa igual você não viu
Em Canindé do são Francisco, faz lembrar o velho chico
Lá tem Cânions, Cachoeiras, manguezais e crendices.
Em Aracaju no Bairro Farolândia tem a Casa Cultural
Tornar as crianças cidadãs é a finalidade principal
Toda quarta feira tem ensaio de quadrilha no Gonzagão
Onde turistas e sergipanos ali conhecerão
O autêntico forró-pé-de-serra que ali assistirão
E as quadrilhas juninas que lá tem apresentação
Ainda aprendem dançar xote, xaxado e baião.
Isto são festas típicas daquela região.
O pré caju é a maior prévia feita antes do carnaval
Começar quinze dias antes em Aracaju isto é normal
Sergipe tem forró o ano inteiro na rua São João
Todas as segundas-feiras tem sua apresentação
É o forró do turista com quadrilhas juninas
Também grupos folclóricos numa festa genuína
Na rua tem um palco permanente onde recebe muita gente
Desde o início do século passado esta festa é muito quente
Outra parte da culinária é o cuscuz com camarão
O bolo cremoso de milho,
e o bolo caipira você precisa ver então
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No Sergipe pode fazer vários passeios fluviais
Viajando em lindos barcos, apreciando a paisagem
Entre alimentos e pratos está: doces e guloseimas apreciadas,
A macaxeira e o inhame, a carne seca e o sarapatel, a rabanada
e a feijoada,
As margens dos Rios e Praias, frutos do mar são saboreados,
Servidos como escaldados cozidos, fritos e ensopados
Como camarão, peixes e as lagostas afamadas,
No sertão aprecia-se a carne de bode, o carneiro e a buchada,
A carne de sol com pirão de leite e o pé de moleque,.
O cuscuz, beiju de tapioca, arroz doce, que o turista se apetece.
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• VELHO CHICO
Marici Bross - In Memoriam - 15/03/1942 - 24/11/2007

Obs.: O Rio São Francisco é chamado carinhosamente de “Velho Chico”

Rio de integração nacional.
Segues manso e soberbo
Em seu leito rochoso
Atravessas grande parte do Brasil
Nasces em São Roque de Minas
E banhas estados nordestinos,
Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe
Percorres 150 km,
Dentro de Sergipe,
Onde o povo te aclama
Pois tu, Meu Rio São Francisco
Meu velho Chico.
Irriga grande parte deste sertão
Trazendo água e benefícios
A este sertão que floresce
De forma maravilhosa.
Tornando este sertão Sergipano
Prospero e rico.
Através do projeto Califórnia
Na direção de Canindé do São Francisco
Sergipe nos deslumbra em pleno sertão
com maravilhosas plantações
de uva, acerola, maça, quiabo, feijão...
E ainda vegetais, verduras e flores.
Possibilitando a permanência
De seus filhos amados
Em sua terra natal.
Onde o povo que é sofrido
Entre secas e sol escaldante
Cultua de Lampião e Maria Bonita
À Padre Cícero, padrinho tão amado
Deste povo sofrido.
Margens verdejantes
Contraste de magia,
Com o sertão agreste
Deste nordeste tão brasileiro!
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