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Mais que aventuras, mais que
suspense, mais que ficção. É
assim que se pode definir o
novo livro de Oberdan F.C.

Lira: uma soma de qualidades que aguçam a
curiosidade e prometem surpreender até
aqueles que não gostam de estórias
medievais. Lançado nesta terça-feira (11), o
livro “À sombra do Cavaleiro Negro - As
Sagas da Terra de Arnes” (Editora Kiron), é
o primeiro romance do autor que já é
conhecido na produção de publicações
científicas.

Trabalhando com mudanças climáticas
e assuntos a cerca da saúde, o autor viu em
um de seus trabalhos científicos, a

oportunidade de trazer a temática para um
livro. Claro que esta obra não tem relação
direta com o trabalho de Oberdan, este foi
só o rascunho pelo qual o autor começou a
criar a história que surgiu quase que
acidentalmente. Criado pela fascinação que
Oberdan sempre teve por mitologia, idade
média e busca por valores, “À sombra do
Cavaleiro Negro” traz a história da terra de
Arnes e agrega três vertentes mitológicas:
Nórdica, anglo-saxã e japonesa. “Aescolha
da idade média para ser o cenário da minha
obra se deu porque nessa época há valores
que devem ser resgatados pela sociedade
como amor ao próximo e heroísmo, por
exemplo. ”, assegura o autor. 

O livro - Curiosos fenômenos
permeiam a terra de Arnes. Insetos e
estranhas criaturas nunca antes vistos e sons
incomuns e sobrenaturais ecoam pelas
estradas e florestas da cidade. Este é o
cenário de Arnes que é regida pelo comando
do Rei e que dá início a história do livro.

Com tantas excentricidades, o clero
passa a usar estes fenômenos como
justificativa para conseguir de volta o poder
que possuía antes do seu reinado. Assim,
eles atribuem esses acontecimentos a um
castigo divino, já que antigo rei não apoiava
a Guerra Santa e agora a fúria recai sobre a
terra. Isso traz inúmeros problemas a Arnes.
Insegurança, plantações destruídas por uma
estranha praga de besouros e os estoques
dos produtos que mantém o mercado da
capital estão acabando. 

Na busca pela solução e calmaria a terra,
o Rei confia uma missão ao seu capitão e
amigo Nuredin, o chefe dos Cavaleiros de
Alais. Ele deve ir até o castelo Vatunis e
encontrar um meio de parar o avanço da
praga por meio do Bestiário de Catrim,
compêndio que trás a descrição de todos os
animais da terra. O capitão parte na jornada
e no caminho se depara com criaturas
fantásticas, piratas, cidades devastadas e
personagens marcantes. Nessa viagem, uma

surpresa: ele descobre que Arnes possui um
novo inimigo. Uma figura soturna e cruel na
forma de um Cavaleiro Negro. E é aí que a
história realmente começa!

Particularidades - Mais que um
obra que traz a história da Idade Média, o
livro possui elementos inéditos como a
criação de uma língua própria com
aproximadamente 125 verbetes, geografias
imaginárias e elementos das mitologias que
dão ao livro uma riqueza de cenários. Isso
são motivos suficientes para prender o leitor
nas 129 páginas do livro divididas em 18
capítulos.

Além disso, a construção de cenas com
intensa velocidade é outro ponto forte da
obra que proporciona ao leitor uma
impressão cinematográfica. Lugares,
animais, plantas e criaturas fantásticas são
descritas de forma a transportar o leitor a um
mundo de magia e aventura que parece
saltar a cada página. O mais curioso é que os
personagens não são descritos fisicamente.
“Não descrevo para que o leitor faça a
construção do personagem conforme a
história se desenvolve e de acordo com que
sua imaginação permitir”, garante.

Vale ressaltar que a capa do livro
também foi escolhido a dedo. Oberdan
conta que foi necessário pedir autorização
a França para a publicação do vitral que é a
imagem da capa. Voltado para um público
juvenil e adulto, “À sombra do Cavaleiro
Negro -As Sagas da Terra de Arnes” será
lançado na Livraria Janina no Pantanal
Shopping a partir das 18h. Em meio a
intrigas, assassinatos, castelos e paisagens
deslumbrantes nasce esse livro onde Reis,
cavaleiro e criaturas fantásticas batalham
pelo destino do mundo. Vale a pena
conferir essa emocionante aventura!
“Nesta primavera, a honra e a coragem
guiarão Reis, cavaleiros e criaturas
fantásticas em uma batalha pelo destino do
mundo”.
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Não há quem negue que nada é tão charmoso
quanto gafieira. A dança e a música,
principalmente, chamam a atenção e
atraem até aqueles que pouco apreciam

este estilo musical. Mas para mudar o conceito de
quem não gosta e para agradar aos apreciadores da
música, a Orquestra Saga (Sociedade dos Amigos da
Gafieira) traz ao público seu mais novo CD.
Apadrinhados por Seu Jorge, a Orquestra Saga
composta por 15 músicos, pretende resgatar a
tradição das grandes bandas de baile de gafieira. 

A origem da gafieira está entranhada na história
da arte e do povo do Rio de Janeiro. Surge as gafieiras
- nomes dados aos espaços que as populações de
baixa renda tinham para dançar e se divertir a partir
do fim do século XIX. Na primeira metade do século
XX, o samba começa a receber influências das Big
Bands americanas e o ritmo brasileiro começa a
mudar, transformando-se em uma música de baile,
para se dançar a dois.

Para retomar a tradição e as raízes da gafieira
surge, em maio de 2009, a Saga trazendo a linguagem
dos bailes com orquestra, com um repertório de
clássicos do gênero que se mistura com canções
autorais inéditas, com um tratamento esteticamente
contemporâneo, baseando-se em uma formação de

big-band.
Abanda é formada por dois

cantores, Flávia Menezes e
Gabriel Moura além de um
elenco de treze músicos, que
acompanham grandes artistas
brasileiros e integram outros
projetos musicais como banda
Mantiqueira, Funk Como Le
Gusta e Soundscape: Bina
Coquet (Guitarra), Fernando
Nunes (Baixo), Piu (Piano),
Adriano Trindade (Bateria),
Douglas Alonso (Percussão),
Marcus César (Percussão),
Azeitona (Trompete), Rubinho
Antunes (Trompete e Arranjos), Fernando Bastos (Sax
Tenor e Flauta), Samuel Pompeo (Sax Alto, Flauta e
Arranjos), Neto (Barítono e Flauta), Tiquinho
(Trombone e Arranjos), Paulinho Norberto (Trombone).

O CD, primeiro do grupo, é composto de 16 faixas
e conta com a participação especial de Paulo Moura
(em seu último registro de estúdio, antes de seu
falecimento em 2010). Elegância e técnica fazem do
samba de gafieira um espetáculo a ser ouvido no CD
que além de dançantes melodias apresentam
importantes nomes da música brasileira, com letras de
Ary Barroso e Milton Nascimento, por exemplo.
Trazem, ainda, a influência de grandes nomes

brasileiros, a banda se inspira também em artistas
como Freddie Hubbard, Miles Davis, Charlie Parker,
Phil Woodes e JJ Johnson.

Certamente a melhor parte do CD fica a cargo da
interpretação fantástica de Seu Jorge, uma das
maiores descobertas da música brasileira dos
últimos anos, no samba ‘Zé do Caroço‘ de Leci
Brandão, já vale pelo CD inteiro. Com uma música
de boa qualidade tanto dançante quanto audível o
disco é símbolo de uma época que pode voltar por
meio do próprio CD. “Houve um tempo no Rio de
Janeiro em que esse era o som dos fins de semana.
Sem música mecânica”.
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Em meio a intrigas, assassinatos,
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reis, cavaleiros e criaturas fantásticas
lutam pelo destino do mundo


