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RESUMO 

 

Este trabalho relata, retrata e “resgata” parte da história de um grande nome da 

cultura amazonense: o violonista Domingos Lima. O presente trabalho oferece 

dados biográficos de Domingos Lima (1926 - 1995) seguido pela exposição e 

comentário da obra desse músico versátil que exerceu concomitante as 

funções de compositor, violonista e professor de violão. Este trabalho tem 

como principal objetivo proporcionar um maior conhecimento da obra de 

Domingos Lima como também de sua trajetória artística musical. Domingos 

Lima teve atuação significativa no cenário musical manauara com maior 

destaque na década de 60, como instrumentista. Como compositor compôs, 

não para atendimento mercadológico, mas para expressar seus sentimentos. 

Algumas de suas composições ficaram conhecidas na região Norte e Nordeste 

na voz de Abílio Farias obtendo vendagem expressiva. Como violonista 

também foi reconhecido, ganhando renome com o conjunto Domingos Lima e 

seu Conjunto onde faziam os bailes dos grandes clubes de Manaus. Atuou 

também acompanhando diversos artistas nacionais que vinham para Manaus. 

Durante toda vida ministrou aula de violão, atuando como professor em sua 

própria residência, contribuindo muito com a formação de muitos músicos que 

hoje estão no cenário musical amazonense e até de renome internacional. 

 

 

Palavras chaves: Domingos Lima, Arquivologia musical, Compositor 

Amazonense, Música amazonense. 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper reports , and portrays " rescues " part of the story of a big name from 
the Amazon culture : the guitarist Domingos Lima . The present work provides 
biographical data Domingos Lima (1926 - 1995) followed by exposure and 
review the work of this versatile musician who exercised concurrent functions 
songwriter, guitarist and guitar teacher . This work aims to provide a greater 
understanding of the work of Domingos Lima but also his artistic musical career 
. Domingos Lima had a significant role in manauara music scene with more 
prominence in the 60s , as an instrumentalist . As a composer, he composed , 
not marketing service , but to express their feelings . Some of his compositions 
have become known in the North and Northeast in the voice of Abilio Farias 
getting expressive bandage. As a guitarist was also recognized , winning 
renown with all Domingos Lima and his set where were the dances of the big 
clubs in Manaus . Served also watching several national artists who came to 
Manaus . Throughout life taught guitar lessons , working as a teacher in his own 
residence , contributing much to the formation of many musicians who are today 
in the Amazon music scene and even internationally renowned 
 

 

Key Words:. Domingos Lima, musical Archivology, Amazonense Composer, 

Music Amazon. 
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INTRODUÇÃO 

Este referido trabalho tem como objetivo mostrar o acervo musical do 

compositor, violonista e professor de música, o amazonense Domingos Lima, 

buscando catologar e inventariar documentos que mostre sua produção como 

compositor, violonista e professor de música. 

O processo da pesquisa para a construção da pesquisa tem como base 

documentos orais como as entrevistas, além de fontes de periódicos, fotos, imagens 

e registros audiovisuais encontrados nas bibliotecas, arquivos pessoais, emissora de 

tv e rádio. 

Os entrevistados foram o Sr. Raimundo Nonato da Silva Pinheiro, D. Irlanda 

da Costa Dias Bento da Silva, filha de Domingos Lima, Renato Brandão, atual 

professor de Música da Universidade Federal do Amazonas, Davi Nunes, atual 

maestro da Orquestra de Violão do Amazonas, Jorge Cardoso, sobrinho de 

Domingos Lima e produtor musical reconhecido internacionalmente, e também o 

cantor e compositor Afonso Toscano. 

Este trabalho engloba em sua composição a carreira musical de Domingos 

Lima. Compreende portanto, sua atuação como compositor, violonista e professor de 

música. Apesar de não analisar profundamente na sua forma de compor, tenta na 

medida do possível enfatizar alguns pontos importantes que faziam parte no 

procedimento de criação das canções do Mago do violão.  

Distribuído em três capítulos, o presente trabalho trata dos seguintes 

tópicos: 

No capítulo intitulado Um breve histórico da Arquivologia musical, onde será 

abordado o histórico desse sistema de organização e referenciais teóricos, também 

a importância da arquivologia para a preservação de documentos musicais e para a 

construção da história da música. 
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O segundo capítulo intitulado A Trajetória musical de Domingos Lima trata 

da  biografia, da sua trajetória musical como compositor, violonista e professor. Uma 

abordagem sobre sua história musical retratando literalmente com apoio de imagens 

que reforçam o entendimento. 

E no terceiro capítulo intitulado Catalogação do acervo musical de Domingos 

Lima, mostraremos toda a documentação musical (vídeos, canções, fotografias, 

notas de jornais, cadernos de alunos, etc) catalogada no decorrer da pesquisa, 

construindo um banco de dados de sua produção como compositor, violonista e 

professor. Desta forma, este banco de dados pode contribuir para futuras pesquisas 

relacionadas ao tema. 

Portanto, este trabalho foi desenvolvido com a pretensão de retratar a 

trajetória artística de Domingos Lima, seus aspectos como violonista, compositor e 

professor de violão, buscando construir um acervo musical de toda sua produção, 

possibilitando assim, um acesso ao trabalho de uma figura artística musical que 

atuou durante toda vida em sua cidade natal e que deixou um legado para a cultura 

do Amazonas. 
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CAPÍTULO I 

 

BREVE HISTÓRICO SOBRE ARQUIVOLOGIA 

 

1.1 ARQUIVOLOGIA 

Desde os primórdios da História, o homem deixou marcas por onde passou, 

como na Pré-História onde ele desenhava nas cavernas. A teoria mais aceita para 

estes desenhos rupestres é que misticamente, para aqueles homens, as presas 

ficariam mais vulneráveis, logo mais fáceis de capturá-las. No decorrer do tempo, o 

homem foi aprimorando estes registros, chegando à escrita do alfabeto fonético, e 

na organização social o papel do documento foi fundamental. Os papiros são 

exemplos marcantes de documentos que serviram para registrar como viviam  os 

povos antigos. Na Idade Média, a maioria dos documentos ficou restrita à Igreja 

Católica, já na Idade Moderna o interesse, inclusive por documentos da Idade Média 

ganhou força e assim foi desenvolvendo e passando a ter novas formas de 

armazenamento, como a internet nos dias atuais. 

 Partindo do referencial teórico baseado em Schellenberg, que considera 

essencial a valorização dos documentos para a história da Humanidade  

Um documento pode ser útil por vários motivos. Um valor que um 

documento contém devido ao testemunho que oferece da organização e 

funcionamento da administração que pode ser o mesmo que o valor 

derivado de sua informação sobre pessoas, coisas ou 

fenômenos.(SCHELLENBER, pág. 182) 

Diante da compreensão dessa importância, antes de elaborar um trabalho 

que tem como proposta criar um acervo, faz se necessário conhecer, compreender e 

definir alguns conceitos sobre o que é arquivologia, quais seus fundamentos e a 

para que serve a sua aplicação no trabalho previsto. Etimologicamente a palavra 

arquivologia deriva da palavra arquivo, do latim arquivum  e  logia de logos que 

significa estudos, portanto, estudo do arquivos.  Mas em que consiste a 

arquivologia? 
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Aspectos importantes devem ser observados quando trata da arquivologia. 

Dentre eles está a finalidade, que tem como as principais funções: preservação dos 

documentos, acesso à informação (serve para o interessado encontrar as fontes 

adequadas e no local certo) e as bases teóricas e práticas com intuito de entender  

os meios dos processos históricos da sociedade. Para isto, é necessário entender os 

conceitos de documentos, arquivos e acervo: 

De acordo com Belloto (Apud Cotta, 1991) documento pode ser qualquer 

espécie de elemento, seja gráfico ou plástico e produzido por diversas razões. 

Documento é qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico 
pelo qual o homem se expressa [...],enfim tudo o que seja produzido por 
razões funcionais, jurídicas, científicas, técnicas, culturas ou artísticas pela 
atividade humana (BELLOTTO apud Cotta, 2006,pág. 19) 

 

Estes documentos assim como um organismo vivo também possuem seu 

ciclo vital: fase corrente, fase intermediária e a fase permanente.  

A primeira fase consiste naquela em que o documento está ligado às suas 

referentes atividades em andamento. Já na segunda fase o documento não está 

mais em atividade, no entanto precisa ser preservado, considerando seus prazos 

legais e aspectos referentes à sua atividade. A terceira e última fase do ciclo vital é 

fase permanente que se caracteriza por ter a função do documento já concluída e os 

prazos legais já cumpridos e será arquivado.  

Todos os documentos podem ser guardados em arquivos, geralmente estes 

arquivos são organizados por instituições, pessoas comuns, da família, que passam 

de geração em geração, acumulando materiais de grande valor científico. 

Quanto a palavra arquivo existem duas acepções. A primeira consiste numa 

instituição, organização, por exemplo, o Arquivo Nacional, neste caso uma 

instituição que guarda um conjunto de arquivos que a arquivologia denomina fundos 

arquivísticos. A segunda acepção na qual o arquivo é conceituado como  parte do 

todo, ou seja numa instituição arquivística existe arquivos, onde cada um tem um 

tema, facilitando a pesquisa por parte do interessado. De acordo com a legislação 

brasileira arquivo é um “conjunto de documentos independentes da natureza dos 
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suportes, acumulados por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, ao 

longo de suas atividades; instituição ou serviço [...]. (BRASIL, 1996,p. 26)”  

O valor do arquivo dependerá da análise feita pela a instituição cabendo ao 

pesquisador saber a importância dos documentos contidos neste arquivo, uma vez 

que a seleção destes documentos não é tão rigorosa, como explica Castro: 

Os caminhos da seleção pelos os quais os documentos vão parar nas 

instituições arquivísticas, bem como as organizações que lá recebem, não 

são imutáveis, nem muitas vezes sistemáticos. Os pesquisadores devem 

compreender isso para poder, como maior facilidade, fazer suas pesquisas 

e também para enfrentar com mais calma aquilo o que eventualmente 

percebem como “lacunas” nos arquivos (CASTRO, pág. 29)  

Tais lacunas podem ser resultado do processo de seleção dos documentos 

que formam um arquivo, sendo que neste processo são atribuídas várias 

concepções de valores que interferem na escolha daquilo que se deve ou não 

preservar em arquivos. Para o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ (2006), 

um valor primário ao documento consiste quando a este é “[...] atribuído ao 

documento em função da sua utilidade para fins diferentes daquele para o qual foi 

originalmente produzido, como, por exemplo, provas judiciais e administrativas e 

pesquisas científicas e acadêmicas”. O quadro abaixo mostra como é organizado as 

informações arquivísticas e ilustrando o é uma informação orgânica e inorgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Esquema da informação arquivística. 

 Fonte: .Marta.Lígia.Pomim.Valentim 
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Cotta (2006) ressalta que a falta de políticas públicas levaram a prática do 

colecionismo, ou seja, prática de arquivar fragmentos de um documento ou de um 

conjunto de documentos, ocasionando graves perdas de informações. Alertando 

assim, para a importância de seguir os processos na arquivologia. 

Os processos básicos da arquivologia possuem os seguintes procedimentos: 

gestão documental, avaliação, transferência e recolhimento, que podem ser feitos 

também com os documentos musicais. 

A gestão compreende todas as fases dos procedimentos desde a fase 

corrente, passando pela produção, classificação, circulação, arquivamento, etc, 

enfim por todo o processo, e esta gestão adequada que permitirá o melhor potencial 

de informação no futuro.  

A avaliação é o processo pelo o qual é feito a análise que determina o valor 

arquivístico do documento.  

A transferência diz respeito ao processo de retirada do documento de seu 

local de origem e que não tem uso corrente, devendo ser levado para lugar 

intermediário para futuras consultas.  

O recolhimento é considerado o procedimento de guardar os documentos 

que não tem uso corrente, mas que tem valor de informação, deve ser simples, mas 

sistemática dando origem ao que é denominado arranjo que leva em conta a 

proveniência, história ou biografia do organismo produtor, origens funcionais dos 

documentos, conteúdo, tipos de material.  
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1.2 ARQUIVOLOGIA MUSICAL 

 

A pesquisa documental em música sistemática teve início no século XIX 

e, no Brasil, inicia com Curt Lange que nas primeiras décadas do século XX realizou 

trabalhos importantes na área da pesquisa documental, sobretudo, em Minas 

Gerais. 

Os documentos musicais, assim como os documentos definidos por 

Belloto, também são de qualquer espécie: seja iconográfico como as iconografias 

musicais no Teatro Amazonas, seja um vinil, um papel com assinatura de músico ou 

uma partitura velha encontrada numa caixa, entre outros, pois existem vária formas 

como o artista pode se expressar. 

Cotta (2006) questiona como é tratada a Arquivologia Musical. 

Primeiramente, como conceitos e técnicas que relacionados à arquivologia 

tradicional associam documentos musicais que podem ser manuscritos, impressos, 

discos e até cartas. Sotuyo (2006) classifica como documentos musicais os 

seguintes: 

Gênero documental integrado por documentos que se caracterizam por 
conter informação codificada através de notação musical, 
independentemente do processo de produção, de registro ou fixação, e 
de reprodução ou realização. Exemplos de documentos musicais: 
partituras, partes (vocais e/ou instrumentais), livros de coro, cartinas, etc. 
(Sutoyo) 

 

Cotta (2006) acrescenta que em determinado contexto o próprio instrumento 

musical pode ser considerado uma espécie de documento.  

Desta forma, todo documento musical pode ser organizado em arquivos e 

fundos.  

O RISM (Rèpertoire Internacional dês Sources Musicales)1 organiza o 

arquivo musical na seguinte forma: 

                                                           
1 Instituição que tem como proposta a identificação de manuscritos musicais. As regras contidas no RISM que 

foram  concebidas  por investigadores  visa a inventariação e não a catalogação propriamente dita. 
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a)Nome do autor (normalizado) 

b)Título uniforme e forma musical 

c)Título próprio 

d)Manuscrito(autógrafo,se for o caso) ou impresso 

e)Designação do tipo de documento(partitura, redução,livro de coro,etc) 

f)Incipit musical 

g)Nome da biblioteca ou arquivo, cidade e país/assinatura. 

 

A área de conhecimento que envolve arquivologia musical é muito recente, 

principalmente no Brasil, mas existe uma organização acadêmica que é referência 

no assunto, como os professores André Guerra Cotta da Universidade Federal 

Fluminense e o professor Pablo Sotuyo da Universidade Federal da Bahia, além da 

organização institucional do RISM Brasil, atrelado ao RISM Internacional. 

Os documentos musicais nas bibliotecas públicas são organizados seguindo 

um padrão da arquivologia geral, uma subárea da biblioteconomia. Desta forma, 

ainda não existe um padrão unificado para a catalogação dos documentos musicais. 

Alguns Museus de música e Bibliotecas já tem uma catalogação dos documentos 

musicais mais específicos da arquivologia musical, seguindo o modelo do RISM 

Brasil. 

Assim. a arquivologia musical ainda é uma subárea da música muito 

recente. Existem poucos estudos a respeito desta temática, centralizando os 

estudos na Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Neste trabalho vamos verificar muitas fontes de documentos musicais sobre 

o artista em questão. Assim vamos abordar no segundo capítulo as diferentes 

atuações e trajetórias de Domingos Lima, mostrando o material catalogado dentro 

do texto e no terceiro capítulo iremos apresentar uma proposta de modelo de 

catalogação dos arquivos musicais, haja vista que encontramos não somente 
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composições, mas vídeos, fotos, notas de jornais, cadernos, etc. Portanto, tudo isto 

fará parte do acervo musical de Domingos Lima. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Domingos Lima: Dados biográficos 

Domingos Marcelo de Lima Dias nasceu em 16 de janeiro de 1926 em 

Manaus, capital do Amazonas. Filho do repentista Bartolomeu Dias e da violonista 

Rosa de Lima Dias ambos naturais de Alagoas.  

Inicialmente sua mãe colocou o nome de Marcelo e só depois acrescentou o 

segundo nome Domingos, com a justificativa que ele tenha nascido num dia de 

domingo.  

 
Esse nome é o seguinte: a minha mãe quando estava gestante de 
mim fez uma promessa de me dar o nome que eu trouxesse. Eu 
trouxe o nome de Marcelo. Mas ela, depois que eu nasci, ela não 
gostou muito do nome e nasci num dia de domingo e recebi o nome 
de Domingos Marcelo. Adotei o nome Domingos Lima a vida 
artística. (Domingos Lima: vídeo Domingos Lima na Intimidade, 
1990) 
 

E foi com este nome que ficou conhecido por todos no meio artístico. Tinha 

quatro irmãs: América, Ana, Risonil e Enésia. Pelos filhos e sobrinhos era chamado 

carinhosamente de papio, apelido colocado por seu sobrinho que o considerava 

tanto como um pai e tio, daí a aglutinação das duas palavras. 

 

Diante das incertezas que a vida artística proporcionava, Domingos Lima 

tentaria exercer algumas outras profissões como marceneiro, alfaiate, empalhador 

de cadeira, mas foi como radiotelegrafista (Fig. 2) (passando em segundo lugar no 

concurso dos Correios)  que ele se identificou e garantiu a estabilidade financeira e 

possibilitou o sustento dos dezessete filhos, frutos de três casamentos que teve. 
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Figura. 2: carteira de telegrafista 
Fonte: Arquivo pessoal da família De Domingos Lima 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Paralelamente à profissão como radiotelegrafista dos Correios, Domingos 

Lima desenvolveu-se artisticamente no âmbito popular como um músico completo 

compondo canções, tocando em diversos grupos e acompanhando cantores locais e 

nacionais, e também desde cedo dava aula de violão. Domingos Lima, o Mago do 

violão, como ficou conhecido na década de 60, morreu aos 69 anos, às  três horas 

da manhã do dia 29 e Setembro de 1995. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS 
ECT 
DOMINGOS MARCELO DE LIMA DIAS 
                           Nome 
RADIOTELEGRAFISSTA 
                            Cargo ou Função 
IDENTIDADE FUNCIONAL 
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2.2 Domingos Lima: O violonista 

 

No século XIX e início XX, o violão era considerado no Brasil, um 

instrumento marginal, logo, também símbolo de vagabundagem por ser tocado por 

seresteiros, chorões e tocadores de modinhas e lundus. Isso não é novidade e nem 

cabe aqui no presente trabalho aprofundar tal assunto, mas cabe uma pequena 

ressalva sobre a expansão do instrumental que atualmente é muito popular. 

A popularização do violão a partir do início do século XX tem no Rio e São 

Paulo como ponto de partida, o violonista Joaquim Santos ou Quincas Laranjeira2 

(1872-1932) (Fig.3),considerado O pai do violão Moderno. Catulo Paixão Cearense3 

(1866-1946) (Fig. 4) também contribuiu bastante para que o violão não pertencesse 

apenas às rodas de seresteiros mas se inserisse também nos conservatórios e, 

assim, a convite do Maestro Alberto Nepomuceno inseriu o violão no Instituto 

Nacional de Música, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 

Figura 3. Quincas Laranjeiras 

Fonte: www.googles.com/imagens/quincas 

                                                           
2 Foi um dos pioneiros no ensino de violão por meio de partituras chegando a fundar uma escola de música. 

3 Autor da letra de Luar do Sertão, embora não seja considerado um grande violonista este poeta foi um dos 

responsáveis pela reabilitação do violão nos salões no início do século XX. 
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Figura. 4 : Catulo Paixão Cearense 
Fonte: www.googles.com/imagens/catulo-cearense 

 

 
Com o movimento modernista, o violão se torna um instrumento propício 

para unir o popular e o erudito e contribuiu para reabilitar sua função que antes era 

marcante nas modinhas e serestas. A grande marca dessa reabilitação é atribuída a 

Nair Tefé, esposa de Hermes Fonseca que executou ao violão a música Corta jaca 

de Chiquinha Gonzaga no Palácio do Catete no ano de 1914, provocando escândalo 

e sofreu duras críticas, inclusive de Rui Barbosa. Em 1915, o violonista  paraguaio 

Agustin Barrios (1885-1944) (Fig. 5), o uruguaio Isaías Sávio(Fig. 6) e em 1916 a 

violonista espanhola Josefina Robledo(1897-1972) (Fig. 7)  fizeram vários recitais 

que contribuíram bastante para a aceitação do violão na alta sociedade. O brasileiro 
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Heitor Villa-Lobos que se apresentou na Semana de 1922 também uniu a música 

popular à erudita e contribuiu imensamente para expansão do violão brasileiro no 

mundo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 5  Agustin Barrios (ao centro, a esquerda João Pernambuco e à direita Quincas Laranjeira) 
Fonte: www.googles.com/imagens/agustin-barrios 
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Figura 6. Isaías Savio 
Fonte:http://www.correiomusical.com.br/imagens/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 7 Josefina Robledo  
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Fonte: Revista a Cigarra de 26 de Jun. de 1917 apud Prando 

Essa concepção negativa que se tinha acerca do violão talvez tenha 

influenciado a mãe de Domingos Lima que embora também fosse violonista, não 

queria que o filho seguisse tal caminho. Certamente tinha motivos, seja pelo o que 

as pessoas achavam do violão: 

Debalde os cultivadores desse instrumento procuram fazê-lo ascender 
aos círculos onde a arte paira. Tem sido um esforço vão o que se 
desenvolve nesse sentido. Violão não tem ido além de um simples 
acompanhador de modinhas. E quando algum virtuoso quer tirar efeitos 
mais elevados na arte dos sons, jamais consegue o objetivo desejado ou 
mesmo resultado apreciável. A arte, violão, não passa, por isso, até 
agora do seu aspecto puramente pitoresco. (JORNAL DO COMMÉRCIO 
Apud CASTAGNA) 

Ou pela concepção que tinham sobre o tocador de violão: 

 Todos os pais daquela época não queriam  o cidadão no choro, porque 
era feio, era crime previsto no Código Penal(...) o fulano (polícia) pegava 
esse tocando violão, esse sujeito que estava tocando violão estava 
perdido, perdido. Mais per-di-do que comunista. Muito pior. Isso é 
verdade o que estou lhe contando. Não é brincadeira não.  (O Violão. Rio 
de Janeiro, 1928, no 1, p. 8.apud  PRANDO) 

 

Domingos Lima começou a tocar violão muito cedo, em 1938 quando tinha 

doze anos. Apesar de no início não ser muito incentivado por sua mãe, que assim 

como outras pessoas na época, achava que ser violonista era coisa de boêmio. 

Domingos Lima aprendeu seus primeiros acordes com sua irmã Enésia de 

Lima Dias que era professora deste instrumento na época. Daí em diante não parou 

mais. Aprendeu tocar também cavaquinho e foi tocando esse instrumento que 

organizou juntamente com Enésia, no violão, e outra irmã, América Dias Cardoso, 

na voz, um trio denominado Irmãos Lima.Em 1939 o trio começou a tocar na 

primeira estação de Rádio de Manaus, a Voz da  Baricéia4.  

                                                           
4 Primeira estação de rádio instalada em Manaus. Fundada pelo jornalista Lizardo Rodrigues  em 
1939, a estação funcionava na freqüência PFR-6, localizada na Rua José Paranaguá no  383, centro 
de Manaus. Mais tarde foi denominada Rádio Baré e teve  como seu primeiro diretor o jornalista José 
Claudio de Souza. 
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No dia 24 de Novembro de 1948 participou da inauguração da Rádio 

Difusora do Amazonas, fundada pelo o jornalista José Cláudio de Souza onde tocou 

no programa Sua manhã de domingo e na Crônica do Dia5. 

Enquanto no Rio de Janeiro, atuavam os conjuntos como Demônios da 

Garoa, Namorado das Estrelas, Domingos Lima funda o primeiro conjunto de 

Manaus, denominado Bando Azul, no final da década de 50, composto por seis 

rapazes que fizeram  muito sucesso nas rádios da capital baré.Na década de 60, 

Domingos Lima fez parte do Regional Mariauá, onde tocou durante dezenove anos 

nos castings das rádios de Manaus. Tal demanda de shows fizeram que Domingos 

Lima atendendo as exigências legais tirasse sua carteira de músico como violonista 

(Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Carteira da Ordem dos Músicos do Brasil - Violinista 
Fonte: Arquivo pessoal da família de Domingos Lima 

                                                           
5Programa era comandado por Josué Cláudio de Souza, onde Domingos Lima conheceu o marinheiro 
músico americano em 1953 citado na entrevista de Afonso Toscano. 
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Figura. 9. Domingos  Lima e Enésia Lima no Festival dos Orfeus-Teatro Amazonas 
Fonte: Arquivo pessoal de família de Domingos Lima 
 

Na década de 60 criou a Orquestra Domingos Lima, conjunto que era 

composto por Máximo Pereira, Anúbio, Edson, Toinho Toscano (clarinete), Teixeira 

de Manaus (saxofonista) Lino (piston), Dão (baixo de cordas), Nonato (cavaquinho), 

Alberto (bateria), Jorge Cardoso. O conjunto tocava repertórios que incluía as 

músicas daquela época, que segundo Adelson Santos (1983) era o seguinte: “O 
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tempo era de boleros, mambos, chá-chá-chás, samba canção, fox,tango,etc.” 

(Publicação completa da reportagem Jornal A notícia em ANEXOS) 

Com esta Orquestra, Domingos Lima se apresentava em vários eventos pela 

cidade: no Clube Rio Negro, Clube Olimpo, Sheik Clube, Riama. Tocou 12 anos no 

Shangri-la Na figura a seguir mostra-se a  Orquestra Domingos Lima. 

 

Figura. 10. Orquestra Domingos Lima 
Fonte: Arquivo pessoal de Jorge Cardoso 
 
 
 

 

 

Na dissertação de mestrado de Afonso (2012) há vários relatos sobre 

Domingos Lima coletados a partir das entrevistas realizadas para compor o cenário 

musical da década de 1960. 

Da esquerda para a direita: Toinho Toscano(sax), Máximo(guitarra), Pedrinho(sanfona)e 
Domingos Lima(guitarra) 
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Aqui apresentamos relatos que mostram depoimentos da radialista Jerusa 

Santos, e dos músicos como Adelson Santos e Noval Benaion sobre a trajetória 

artística de Domingos Lima na cidade de Manaus. 

 
Outra fase de música em Manaus foi a fase dos conjuntos. Tinha três 
músicos, três produtos musicais em Manaus que animavam os bailes de 
Manaus que era o Domingos Lima, o Maximo Pereira . (Entrevista Adelson 
Santos apud Afonso, 2012, p. 166). 

 

Existia também o conjunto do Domingos Lima, era um conjunto também. E 
o Domingos Lima era guitarrista, e o batera dele foi o 1º professor de 
Bateria que eu tive. (Entrevista Noval Benaion apud Afonso, 2012, p. 173) 

. 

Segundo relato de Jerusa Santos (Apud Afonso, 2012, p. 210), Domingos 

Lima “era um preto de alma branca, era uma beleza de criatura, ele ficava no final 

das festas, ficava tocando, ensinou muita gente a tocar violão, todo mundo queria 

ser acompanhado por ele, uma maravilha de homem”. E acrescenta: “Tinha um 

cidadão Domingos Lima, o negão do violão, o Domingos Lima acompanha os 

artistas aqui em Manaus, o Nelson Gonçalves sempre perguntava por ele.” (Apud 

Afonso, 2012, p.203) 

Domingos Lima era muito requisitado para tocar na noite manauara, 

inclusive acompanhou Kátia Maria6 e Abílio Farias (1946-2013)7  e tal prestígio lhe 

proporcionou várias oportunidades de acompanhar cantores de renome nacional que 

vinham fazer shows em Manaus. Dentre os cantores de Domingos Lima 

                                                           
6Nome artístico de Cleonice Galvão do Nascimento.Começou a carreira  artística como dançarina e 
em 1958 inicia sua carreira musical na Rádio Difusora do Amazonas. Ficou conhecida como a Rainha 
do Rádio Amazonense. Em 2002 juntamente com as cantoras Cristina de Oliveira Fátima Silva, 
Lucilene Castro, , Lucinha  Cabral, Márcia Siqueira e Sinara Nery foi homenageada no Teatro 
Amazonas com o espetáculo Mulheres do Brasil. Em 2005 recebeu a Medalha Ana Carolina da 
Câmara Municipal de Manaus. Em 2006 foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Amazonas, 
recebendo a Medalha do Mérito Legislativo. Em 2008 recebe da Rádio Difusora do Amazonas o 
troféu Microfone de Ouro comemorando os 60 anos da Rádio. No dia 13 de fevereiro de 2014 é 
lançado o  curta  metragem “O Brilho da Estrela”, uma cinebiografia dirigida pelo cineasta Robert 
Roger que conta a trajetória pessoal e musical de Kátia Maria. 

 

7 Cantor amazonense que também começou a cantar profissionalmente na Rádio Baré. Gravou seu 

primeiro LP em 1977 no Rio de Janeiro pela gravador Tapecar. Gravou quatro canções de Domingos 

Lima: Aviso prévio,Coração indeciso,Engano e Amor impossível. Fez sucesso interpretando canções 

de  Bartô Galeno e a canção Negue (Adelino Moreira de Almeida) e Mulher difícil o homem gosta e  

Cabeça oca de sua autoria 
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acompanhou quando estes vieram à capital do Amazonas como cita Jorge Cardoso 

(2013): “Tito Madi, Julie Joy, Valdik Soriano, Altemar Dutra, Cauby Peixoto, Jamelão, 

Trio Esperança”. 

Para Raimundo Nonato Pinheiro da Silva, Domingos Lima era um homem 

forte, tocava com sutileza. 

“tocava muito bem, com uma facilidade. Ele era um negro forte, muito forte, 
e tinha uns dedos bem grossos, e ele só tocava na corda que ele precisava 
tocar, uma sutileza, uma coisa impressionante”.(Entrevista; Raimundo 
Nonato da Silva Pinheiro).  
 

Raimundo Nonato acrescenta que representou para ele um dos maiores 

violonistas e sendo um ícone na técnica violonística no Amazonas. 

Ele representou, pra mim como violonista, um ícone, ele realmente trouxe 

pra sociedade daqui do Amazonas uma arte que poucos sabem fazer. Eu 

tive o privilegio só que o que me deixa, é que eu não dava esse valor na 

época que eu estava com ele, hoje eu vejo que eu fui um privilegiado de tê-

lo como professor e não esgotei tudo o que ele podia dá, eu fiquei mais 

naquilo que eu queria, no meu limite musical, mas ele representa pra mim 

um dos maiores artistas tocador de violão que eu já escutei. (Idem) 

 

Renato Brandão, foi um dos seus alunos, estudou no período de 1993 a 

1994, relembra o Domingos Lima como um violonista de ouvido absoluto.  

 
Domingos Lima tinha ouvido absoluto. Afinava seu violão em cordas soltas 
e acompanhava a melodia do cantor fazendo acompanhamento com base 
em campos harmônicos. (Renato Brandão, 2013) 
 
 

O cantor e compositor Afonso Toscano que conviveu muitos anos com 

Domingos Lima, quando interrogado sobre como era O Mago do violão como 

violonista, diz o seguinte: 

 
Além de ele ser um instrumentista muito bom, era o modo de como ele 
tocava o violão, usava o instrumento. Dava a impressão que o instrumento 
era um prolongamento dos braços dele. Ele não tirava a mão do braço do 
instrumento pra mudar de acordes, por exemplo, numa sequência de 
acordes a mão dele deslizava, fazia parte. Então, era uma coisa diferente. E  
ele como tinha a mão grande, ele fazia a pestana invertida com o dedo 
polegar por cima, por trás do braço. Fazia até em duas cordas né. No lá e 
no mi ele fazia a pestana. Em vez de fazer a pestana com o dedo indicador. 
E era essa uma das coisas que ele criou esse tipo de manejo do 
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instrumento. E a beleza como ele tocava o instrumento. (Afonso Toscano, 
2014) 

 

Para Jorge Cardoso (2014) Domingos Lima destacava nesses aspectos: 

“Bom no acompanhamento e nos solos”. Embora Domingos Lima tocasse mais 

música popular brasileira como Jamelão, Nelson Gonçalves, Cartola, Edu Lobo, 

Lupicínio Rodrigues, Pinduca, João Nogueira, entre outros, não se limitava a isso, 

pois “aprendia as músicas pelo alto falante do Cine Odeon” (Renato Brandão, 2013), 

tirando muitas vezes a música de ouvido8. Adelson Santos(1983) também 

compartilha dessa observação: 

[...] Domingo se plantava na porta do Cine Avenida antes da sessão 

começar [...] Pois bem. Domingos Lima ficava ali até ouvi a música que 

queria, geralmente as que estavam na onda, é claro. Como era bom de 

ouvido memorizava a harmonia e a melodia, copiava a letra e levava pra 

casa para fazer o arranjo. O grupo de Domingos presava muito o fato de 

arranjar as músicas que tocavam. (Adelson Santos, Jornal A Notícia, 1983) 

Foi ouvindo música do alto falante deste cinema que ele aprendeu 

Malagueña do famoso violonista espanhol Sabicas9 (1912-1990), e também a 

música The Godfather de Nino Rota, tema do filme Poderoso Chefão, além de Olhos 

negros. 

Afonso Toscano (2014) acrescenta ainda, o que para ele foi uma novidade 

Domingos Lima tocar blues 

 
E uma noite eu fui levar minha mãe na casa da vovó Rosa que é mãe dele 
que a gente chamava de vovó Rosa. Ele morava ao lado e eu fiquei ouvindo 
ele tocar, aí eu fui conversar com ele , e ele tocando, aí de repente ele 
começou a tocar uns blues. Eu perguntei como ele tinha aprendido aquilo 
ali, ele disse que tinha aprendido aquilo ali em 1950, 53, 55 com um sujeito 
que ele disse que nunca tinha chamado atenção, mas quando ele viu esse 
sujeito tocar, ele achou bonito aquela música negra americana. O sujeito 
parece que era da Carolina, estado da Carolina do Sul-EUA. E ele veio 
como marinheiro, e chegou aqui em Manaus e conseguiu um negócio pra 
tocar na Difusora. Então, todo dia parece antes da Crônica do Dia, o Josué, 

                                                           
8 Prática de acompanhar harmonicamente ou tocar uma melodia apenas por percepção auditiva, sem 
nenhuma referência gráfica. 
9 Violonista espanhol considerado “El Rey de La guitarra” por sua técnica. Considerado um grande 

difusor da música flamenca, assim como Paco de Lucia(1947-2014). 
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o pai do Josué Filho, o criador da rádio, fundador da Rádio Difusora tinha 
um negócio de um programa chamado de A Crônica do Dia, onde ele 
comentava as coisas da cidade. Ele  colocou o cara pra tocar. Dez ou 
quinze minutos antes da Crônica do Dia. E era um sucesso, rapaz. O cara 
passou quatro ou cinco meses aqui e o Domingos viu aquilo e foi olhar ele 
tocar e ele virou de costa pro Domingos. Como todo músico que  quer  de 
sacanear o outro né. E virou de costa pro Domingos não aprender. O 
Domingos não ligou. Ouvido absoluto né. Pegou e... o cara tocando aquilo, 
o cara de costa... Aprendeu pela rádio, ouvindo a rádio e aprendeu blues. . 
Uma noite eu fiquei fascinado de ver a técnica. O cara nunca chegou a ver... 
Não sabia onde era os Estados Unidos. Se aqui do outro lado do rio ou 
alguma coisa assim e ele dando show de bola. E ele se propôs a fazer, 
inclusive um show, mas aí não houve a oportunidade de realizar esse 
sonho. Fazer um show ele tocando blues. Que quem gostasse de blues ia 
adorar aquilo ali. A figura dele. (Entrevista Afonso Toscano) 

 
A versatilidade de Domingos Lima é comprovada nos repertórios que ele e 

seu conjunto executavam em Manaus. O repertório ia de samba, bossa nova ao rock 

e baladas de The Beatles. Afonso Toscano (2014) detalha sobre o repertório de 

Domingos Lima e seu conjunto. 

 

Ele tinha um conjunto chamado Domingos Lima e seu conjunto, eles 
tocavam Beatles. Ele mandou fazer umas caixinhas. Quem fazia era o 
Anúbio, esse pandeirista e era rádio-técnico. Rapaz, nessas caixinhas, que 
hoje ninguém quer, só quer esses PA grandãos. Ele animava a festa. 
Tocava no Ideal, tocava no Rio Negro, esses grandes clubes, clubes 
chiques mesmo. Ele tocava com o conjunto dele. Eles iam todos dentro de 
um carro, um Sinca, a aparelhagem toda no portal-mala. E tocava um 
rabecão, um violoncelo e contrabaixo acústico que era tocado pelo um 
sobrinho dele, o Jorge. Então o rabecão ia em cima do capô do Sinca. Um 
segurava na frente e o outro no cabo lá atrás. E o sobrinho dele, o Jorge 
que tocava. Hoje é arranjador,Jorge Cardoso que foi arranjador da Alcione, 
mora no Rio. Vive de música. Músico mesmo em tempo integral. Um cara 
ligado à música dia e noite. Sobrinho do Domingos, filho da Enésia(irmã do 
Domingos). E o Jorge com quatorze anos tocando contrabaixo, tocava 
atrepado numa cadeira pra poder alcançar (risos). E era interessante isso. E 
o Domingos tocava guitarra, eu lembro ele tocando Catedral que o Ronni 
Vonn fez uma versão. Não lembro da original dos Beatles. E ele tocando 
Beatles, tocando rock com uma qualidade. Com o conjunto dele. Legal 
mesmo! Tocavam muita bossa  nova. Tocavam Tom Jobim, João Gilberto. 
Naquele tempo era o ínicio. Nessa época, as pessoas ainda dançavam 
agarrados. Nessa época ele tocava bossa nova. Eu lembro que nessa 
época tinha um programa chamado Varig, a dama da noite. Era um 
programa que era só bossa nova, música popular brasileira de primeira. E 
ele tocava aquilo ali bacana. Eu  já tava querendo tocar, ouvia Chico 
Buarque, Arrastão  do Edu Lobo. A Elis tava botando a cabeça de fora. E 
eles tocaram esse negócio. E o Domingos mesmo era que  cantava. 
Interessante. (Entrevista: Afonso Toscano)! 
 

Todos os relatos e suas participações no cenário musical de Manaus são 

justificados, uma vez que Domingos Lima foi eleito seis vezes como o melhor violonista de 
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Manaus. A eleição era organizada pelo o Sindicato dos Jornalista do Amazonas. A figura 

a seguir mostra o reconhecimento obtido por Domingos Lima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.: Diploma de Melhor Violonista, 1976 
Fonte: Arquivo pessoal da família de Domingos Lima 

 

Era também conhecido como o Mago do violão. Titulo este que uns atribuem 

a sua qualidade de extrair um bom som do violão: Como reforça Afonso Toscano 

(2014): 

 

Ah, isso aí é a questão da técnica. Ele era muito bom! Sabia harmonizar 
muito bem. E era uma coisa diferente. Me surpreendia, cada vez ele tocava 
de um jeito. Então ele tinha uma coisa interessante que era o ouvido 
absoluto. Então era aquele negócio, ele nunca tinha ouvido a música. 
Nunca ouviu a música. Às vezes o cara dizia: “Toca aí um Dó maior”. Ele ia 
acompanhando, prestando atenção na harmonia. Rapaz, quando voltava a 
música pra primeira parte, ele já sabia, saía trabalhando em cima da 
música. Interessante isso aí. E a técnica dele. Ele tocava com o polegar, 
fazia a pestana inversa, por trás do cabo, por cima do cabo. Ele tinha a mão 
grande. O dedão dele prensava e não tinha negócio. Muito bom! Não 
trasteava a corda. Tirava o som puro,limpo. Muito bom! O cara nasceu 
praquilo mesmo (Entrevista: Afonso Toscano) 
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E também pela sua notoriedade por ser um precursor a tocar violão elétrico 

em Manaus.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 12. O mago violão elétrico. 
Fonte: Jornal do Commérccio de 28 de maio de 1966 
 
 
 

 

O primeiro argumento tem sua aceitação, pois Domingos Lima era figura 

conhecida como instrumentista em Manaus tanto na noite manauara tocando nos 

grandes clubes  e também nas rádios. Como demonstram a notas do Jornal do 

O luxuoso ambiente idealino será animado pelo o harmonioso conjunto musical de Domingos 

Lima, o mago do violão elétrico. 
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Commércio referente ao ano de 1965, e 1966 ,Domingos Lima e seu Conjunto 

participaram de vários eventos seguidos, conforme as figuras a seguir.  

 

Figura. 13. Domingos Lima e seu conjunto Baile da vitória 
 
Fonte: Jornal do Commércio  de 28 maio de 1966 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLÉTICO CLIPER CLUBE 
BAILE DA VITÓRIA 
A Diretoria do Atlético Clipe Club sente a máximas satisfação em convidar seus associados 
e dignas famílias , bem como a sociedade local, parra com suas presenças abrilhantarem 
ao munumental “BAILE DA VITÓRIA” do Concurso de “Miss Amazonas”,à realizar-se nos 
salões da União Esportiva Portuguesa.... 
 
Na oportunidade será feito o lançamento das ações de Sócio Proprietário do Atlético 
Clube, sendo que a 1ª será entregue em deferência especial à Sra. MARIA DE LOURDES 
ARCHER PINTO e à 2ª à Srta JANE CARVALHO, com o voto de gratidão do clube. 
INÍCIO -  22 horas 
TRAJE -  Esporte Elegante. 
Reservas de Mesas – Com os diretores do Clube ou em sua sede social todas as noites até 
ás 22 horas 
RITMO  Domingos Lima e seu conjunto. 
INGRESSO – Recibo no 6 (obrigatório) 
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Figura. 14. Domingos Lima e conjunto no Clube Riama 
Fonte: Jornal do Commércio 6 de setembro 1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIAM A CLUBE 
“Festa de Aniversário” 
A Diretoria do Riama tem o grato prazer de convidar todos seus associados e suas digníssimas famílias e 
simpática sociedade barelista para assistir pela primeira vez o CONCURSO DE OLHOS. Várias Srtas. de 
nossa sociedade desfilarão para convidados presente a onde será escolhida a garota dos OLHOS MAIS 
BONITO de nossa high society. 
A eleita será coroada na mesma noite e receberá um riquíssimo prêmio. 
Um belíssimo show será apresentado pelo cantor Roberto Carreira. 
Orquestra: DOMINGOS LIMA e seu conjunto. 
Ingresso: Carteira social ou Convite especial. 
Reservas de mesa com  o diretor Antenor Amazonas. 
NOTA – A diretoria do Riama avisa que não será  permitido o traje para cavalheiros de sapato sem meia 
e camisas de malha. Solicita aos associados e convidados não se fazerem acompanhados de pessoas 
extranhas as suas famílias. 
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Participou no dia 26 de Maio daquele ano da “Semana da  Juta”, evento que 

reunião empresários de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo no Teatro Amazonas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 15. Orquestra Domingos Lima na Festa da Juta 
Fonte: Jornal do Commércio, 17 de maio de 1966. 

 

 

 

Fig. Jornal do Commércio  

Na época, sobretudo década de 60 a rádio era um grande difusor da cultura 

e Domingos Lima fazia parte desse movimento como mostra as entrevistas 

realizadas por Afonso em sua dissertação: 

A Rádio Baré tinha um casting e a Rádio Difusora tinha o dela também, o 
nosso regional era o Mariuá, famoso em Manaus, era composto por violão, 
percussão, baixo, contrabaixo, piano, eram as Orquestras. (Jurandir Vieira 
apud AFONSO) 
Não tinha um casting fixo, só quando vinha um artista de fora que o pré-
show quem fazia era o artista da casa. Não era fixo, so chamava pra fazer 
apresentação, como a banda do Domingos Lima .(Jerusa Santos apud 
AFONSO) 
 

 

A maviosa orquesta de Domingos Lima contrada com um repertório de primeira categoria para o 

deleite dos convidados. 
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O segundo argumento também tem sua validade. Com o advento da Zona 

Franca de Manaus e impulsionado pela cultura da música internacional10 imposta no 

Brasil, Domingos Lima entende o recado da modernidade e é o primeiro músico a 

utilizar a guitarra elétrica, como comenta o produtor musical Jorge Cardoso11 

(2014):“[...] O primeiro conjunto musical foi dele, a primeira guitarra elétrica foi dele 

também e durante décadas ele era quem acompanhava os artistas que se 

apresentavam em Manaus[...].” O maestro, cantor, compositor e professor de música 

da Universidade Federal do Amazonas, Adelson Santos escreveu sobre tal fato no 

jornal a Notícia de 6 de novembro de  1983:  

Domingos Lima e seu conjunto era tão importante para a cidade que uma 
vez o Ideal Clube suspendeu uma festa porque Domingos não podia tocar 
por estar doente.  
 
A primeira guitarra elétrica a chegar em Manaus pertenceu a Domingos. 
Marca Gianinni modelo tipo GIBSON que sua irmã mandara do Rio de 
janeiro. (SANTOS, jornal A Notícia, 1983) 
 

Sua renomada carreira como violonista lhe proporcionou que tocasse 

também no Teatro Amazonas: Como já foi citado acima, uma vez com seu conjunto, 

na “Semana da Juta”, evento que reuniu empresários de Brasília, Rio de Janeiro e 

São Paulo (Fig. 14) e outra situação acompanhou Joaquim Marinho. Em 1969  tocou 

com sua irmã  Enésia .  Em 1985 ele volta ao principal cartão postal fundado durante 

Belle Époque, o Teatro Amazonas, desta vez para fazer o show com Guto 

Rodrigues, intitulado O Preto e o Vermelho. Domingos Lima tocou de 1982 até 1994 

no programa Carrossel da Saudade, da antiga Tv Educativa, atual Tv Cultura do 

Amazonas com sua banda regional, chamada Talento não tem idade (Fig.16),lá 

tocavam um repertório variado que ia de samba a bolero. 

                                                           
10 TINHORÃO (1998)  “Do ponto de vista musical em conta a chegada de novas gerações de jovens 

da classe média, massificados pela a música de consumo internacional produzidas pelas as 

multinacionais de disco -, a interrupção do processo de criação que por aqueles fins da década de 

1960 entrava em nova fase sob o nome de tropicalismo serviu para desorganizar de vez o quadro 

cultural ao nível universitário, e alienação voltou sob o império do rock.” (pág. 318). 

.11Sobrinho de Domingos Lima que começou sua carreira em Manaus no conjunto de Domingos 

Lima. Produtor musical que já produziu entre outros::Alcione (DVD/CD/SHOWS) (1995 a 

2015)¨Eterna Alegria¨CD e DVD no Barra Music 2013, Emilio Santiago (DVD/CD - O melhor das 

Aquarelas)  Elymar Santos (CD/DVD/SHOWS),Benito di Paula (DVD/CD) no VIVO RIO 

(2010)Neguinho da Beija Flor. 
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Figura 16. Regional Talento não tem idade 
Fonte: Arquivo pessoa da família de Domingos Lima 

 

No início da década de 90 integrava o Grupo Som Tropical, juntamente com 

Paulo, o cavaquinho de ouro, Agenor (baterista), Dadá (baixo de corda) e Elizabeth, 

cantora do grupo e filha de Domingos. 

Seu último show no Teatro Amazonas foi realizado em 1994 com o músico 

Afonso Toscano. Evento este onde tocaram a canção O que fizeram do nosso amor, 

composição de autoria de Domingos Lima e Afonso Toscano. Esta canção foi uma 

das muitas composições do Mago do violão que serão descritas no próximo 

subcapítulo. 

 



41 

 

 

2.3 Domingos Lima: O compositor 

 

Fã de Nelson Gonçalves, Jamelão, Cartola e tantos nomes de cantores de 

sucesso e também influenciado pelo o rádio, Domingos Lima certamente levaria tal 

carga que estaria presente em suas composições. 

Descobriu o gosto pela composição ainda criança, quando escrevia alguns 

versos na escola e percebeu sua tendência para compor. Parece que Domingos 

Lima era um daqueles compositores que tinha coesão no que diz respeito à vida e 

obra. Era um compositor que compunha com sentimentos, segundo ele mesmo 

afirmava: “Não tinha uma obrigação de compor” (vídeo audiovisual, arquivo pessoal 

da família). 

Irlanda (2014) reforça o que Domingos Lima dizia no vídeo sobre suas 

inspirações poéticas para compor. 

O meu pai como compositor, ele só compunha, como ele mesmo dizia, 
através de sentimentos. Alguma coisa, algum fato, ao redor dele. Da vida 
dele, alguma coisa que acontecia com ele. Aí que vinha a inspiração. Como 
ele compôs uma música quando minha mãe faleceu, compus outra música 
quando minha irmã faleceu. E como ele dizia, quando ele se apaixonava, os 
amores que ele teve. Uma música também que ele fez pra Hildete da Tv 
Cultura. Ela cobrou uma música dele e ele pegou e fez para a amiga dele. 
Mas dificilmente ele compunha por encomenda, sentar assim e fazer, não. 
Ele compunha mesmo por sentimentos, alguma coisa que acontecia na vida 
dele.(Entrevista: Irlanda da Costa Dias Bento da Silva ) 
 

No vídeo que traz o título Domingos Lima na intimidade, o compositor 

declara sua forma de inspiração para compor: 

Sou aquele compositor que escreve o que sente. Dificilmente eu me sento 
para fazer uma música. Mas se eu sinto alguma coisa, como um caso 
amoroso, um problema qualquer. Aquilo me flui com facilidade. E assim eu 
tenho feito muitas músicas. (Domingos Lima 1990, parte 1, 3min.) 

Ainda que Domingos Lima não compusesse para servir a necessidade 

mercadológica, ele não se descuida de cumprir suas atribuições legais, como mostra 
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seus documentos da Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais 

– 

SICA

M. 
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Figura 17. Carteira de compositor - SICAM 
Fonte: Arquivo pessoaL da família de Domingos Lima 
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Suas músicas foram compostas sempre com uma espontaneidade 

sentimental que lhe vinha no momento. A seguir vamos mostrar as canções 

catalogadas e como foram compostas, ou seja, o que inspirou Domingos Lima a 

fazer as composições. 

Uma destas inspirações ocorreu quando ele vinha de uma viagem de Feijó, 

estado do Acre, onde trabalhou três anos como telegrafista. No barco em que 

viajava conheceu Alzira, uma jovem moça por quem o compositor teve grande 

paixão que lhe serviu de inspiração dando origem à sua primeira canção: Linda 

Alzira. 

LINDA ALZIRA – 1945 

Letra e Música de Domingos Lima 

É verdade. Eu não posso negar. 

Que o teu lindo olhar 

A todos seduz 

Linda Alzira! 

Teu sorriso divinal 

Vive sempre a brilhar 

Num raio de luz. 

Os teus cabelos 

Iguais às ondas do mar 

A tua voz tão macia a cantar 

Deixou em meu peito 

Uma fonte de dor. 

Oh, linda Alzira 

És a deusa dor amor. 

(repete toda música) 

Coração indeciso foi sem dúvida a música mais conhecida e até hoje é 

ouvida e reconhecida por quem conheceu o trabalho de Domingos Lima. Gravada 

primeiramente pelo Seresteiro da Rádio, Gonçalves e posteriormente Abílio Farias, 
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sendo na voz de Abílio Farias que a canção rompeu as fronteiras do estado do 

Amazonas e ficou conhecida no norte e nordeste do país. A canção, não foge aos 

sentimentos do compositor e retrata um dilema de sua vida amorosa: uma paixão 

por duas mulheres. Como confessa o próprio compositor: 

Eu tinha realmente duas criaturas que  eu gostava. Um dia, uma quis 

resolver a questão. Não queria ser mais a outra. Então, me prensou na 

parede  e disse: “olha domingos, você tem que se decidir, ou eu ou a outra 

porque não dá pra ser as duas.” Eu fiquei pra dar uma resposta. Vim pra 

casa. Numa noite, naquelas noites que a gente passa com a cabeça no 

travesseiro e não dorme, aí eu fui e deitei numa rede. Naquele tempo eu 

também fumava e entre uma baforada e outra nasceu coração indeciso.( 

Vídeo Domingos Lima na Intimidade  1 parte 6;00 min.) 

 

Coração indeciso 

Letra e Música de Domingos Lima 

Com o coração indeciso 

Busquei no céu um abrigo 

Me confessei a Jesus 

Cristo, que fostes na terra um mártir 

Sob o império de Pilatos 

Fostes pregado na cruz 

Quero ouvir de ti um conselho 

Do qual farei um espelho 

Pra refletir meu viver 

Julga-me, julga-me como quiseres 

Eu amo as duas mulheres 

Por elas fico a sofrer 

Uma tem graça, luxo e beleza 

Produtos da natureza 

Coisas que a outra não tem 

E a outra é despida de encantos 

Mas mesmo assim gosto tanto 

E ambas eu quero bem 
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Meu bom Jesus, um coração indeciso 

Não sei da qual eu preciso 

Para tornar-me feliz. 

 

A canção Coração Indeciso, intitulou o disco de Abílio Farias de 1978, e o 

Dicionário da Música Popular Brasileira Ricardo Cravo Albin mostra a parceria entre 

Domingos Lima e Abílio Farias como compositores da música, mas, no entanto, 

Domingos Lima é o único compositor, o Mago do violão procura esclarecer, o 

equívoco ocorrido nestes registros, afirmando que a mesma música foi  a gravada 

primeiro por Salim Gonçalves e não com Abílio Farias. 

 

Essa música foi gravada primeiramente pelo um  cantor amazonense, 

chama-se Salim Gonçalves. O Salim é muito conhecido em Manaus, tem 

aquele programa de Seresta que é  muito bom, fez na Difusora e agora ta 

na  pra Rio Mar. Então, o Salim Gonçalves queria gravar, Chegou comigo e 

disse: “Domingos, eu queria gravar, mas não tenho música” Eu dei duas 

músicas minhas e o Salim gravou num disco de 78, daqueles  discos 

antigos 78 rotações, Então foi gravado num lado e no outro lado outra que 

música que não lembro bem. Mas todas as duas eram minhas. O Salim 

gravou e vendeu muitas músicas, muitos discos e tal e passou. Quando foi 

um tempo o Abílio resolver gravar, aí veio comigo e disse: “Domingos, eu 

queria umas músicas pra gravar”, aí ele queria permissão pra gravar 

coração indeciso. Bom, ele levou. Pra minha surpresa, quando veio o disco, 

o Abílio veio como meu parceiro e como já estava no disco ficou por isso, 

Então, hoje em dia, dizem que quando ele canta por aí, diz que é dele mas 

essa  música eu tenho pra provar que é minha porque foi gravada 

anteriormente pelo o Salim.(Vídeo domingos Lima na Intimidade 1 Parte 

7:00 min) 

 

No jornal o Estado do Amazonas, foi publicada em 23 de setembro de 2006  

uma nota na Coluna do Limongi, em homenagem aos 11 anos de morte de 

Domingos Lima, publicando a letra da canção Coração Indeciso. 
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Figura  18. Coluna Limongi 
Fonte: Jornal O Estado do Amazonas,26 de setembro de 2006. 

Outra canção também composta pelo Mago do Violão e cantada por Abílio 

Farias foi mais uma história vivida pelo compositor após uma desilusão amorosa. 
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Engano 

Letra e música: Domingos Lima 

Preciso te tirar do pensamento 

Esquecendo que te conheci 

Preciso aliviar meu pensamento 

Varrendo da lembrança o que vivi 

Pensava que te dando o meu amor 

Pudesse a tua vida transformar 

Mas esqueci que a pétala caída 

Jamais à sua flor retornará 

E hoje eu estou desiludido 

Preciso dizer que te amei 

Foste cruel, foste fingida 

Não foste a mulher com quem sonhei. 

 

A parceria de Domingos Lima e Abílio Farias ainda rendeu a platônica 

canção Amor impossível: 

 

Amor impossível 

Letra e música: Domingos Lima 

Mesmo sem esperança 

Deixes que te queira 

Deixes que eu te ame 

Como eu sei amar 

Deixe que eu sonhe contigo 

Em teus braços 

Te cubra de beijos 

Como eu sei beijar 
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E ao cair da noite 

Tudo é tão triste 

Saber que tu existes 

Tão longe de mim 

Sofro em silêncio 

A minha desventura 

Jamais te encontrar 

Amor tão grande assim 

Mulher feiticeira 

Entraste em minha vida 

Deixando ferida no meu coração 

Sei que não me queres 

Sei que não me amas 

Deixe que eu cuida 

Oh, minha paixão 

 

Aviso prévio, outra canção em parceria com Abílio Farias parece apresentar 

uma antítese de Coração indeciso. Enquanto em Coração indeciso o compositor se 

dividia entre duas mulheres, em Aviso prévio ele é a vítima do triângulo amoroso. 

Aviso Prévio 

Letra e Música: Domingos Lima 

Já não suporto em ser o outro em tua vida 

Não compreendo qual a do teu coração 

Se tu me amas deixa de lado os preconceitos 

Rompe com tudo pela nossa união 

Ele é teu dono de fato e por direito 

Mas não te dar o carinho que merece 

Eu que te amo e te quero com loucura 

Por que razão em teus planos tu me esqueces 
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Ah mulher 

Estou te dando agora 

o meu aviso prévio 

Ou te decides ser minha inteiramente 

Ou considera como um sonho que findou 

Ah mulher 

Minha decisão agora é definitiva 

Não vou ser mais o outro em tua vida 

Não me conformo em repartir o teu amor 

 

A canção Efeitos do cartaz também é mais uma composição de Domingos 

Lima que mantém coerência entre sua vida e obra. Como justifica o compositor 

amazonense: 

Eu gostei de uma moça. E essa moça era uma pessoa modesta e tal, 

tranqüila, aí de repente ela mudou de vida, mudou de vida, passou a ser 

artista, mudou de nome e teve uma ascensão na vida tremenda. E nasceu 

essa música, fiz essa música pra ela. E um amigo meu perguntou pra mim: 

“Domingos, cadê aquela menina que você gostava?”. Eu disse: “Rapaz, 

mudou muito” e enquanto eu conversava com ele nasceu o esboço da 

música. (Vídeo Domingos Lima na intimidade 12:00 min.) 

 

Efeitos do cartaz 

Letra e música: Domingos Lima 

Meu amigo, faz favor me dizer 

Aonde anda aquele alguém 

Que vivia com você? 

Faz muito tempo. 

Conheci um alguém 

Modesta e bonita 

Simples como ninguém 

Mas o tempo passou 
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Ela se transformou 

Hoje é uma grande artista 

Até de nome mudou 

Dança, fuma e frequenta boate 

Ao de outro por quem se enamorou 

Hoje ela é toda diferente 

Conquista toda gente 

Meu amigo, não é mais meu amor. 

 

Ao mostrar Efeitos do Cartaz para a moça, a jovem esclarece os motivos da 

transformação e aquela conversa inspirou Domingos Lima compor porque sou 

diferente. 

 

Porque sou diferente 

Letra e música: Domingos Lima 

Se hoje sou diferente. Te explico porque 

Nunca te interessaste com o meu padecer 

Vivias de serenatas na porta de um outro alguém 

E eu no meu amargo, sempre em casa sem ninguém 

Mais um dia, porém, cansei de sofrer 

Resolvi terminar com o meu padecer 

Peguei o cigarro e fumei 

Até meu nome mudei 

Arranjei outro amor 

Fui à boate, dancei. 

Hoje te queixas de mim 

Mas eu estranho à razão 

Foste tu o culpado 

Da minha transformação. 
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Embora, em quase todas suas composições, o compositor se apresentasse 

na primeira pessoa e falasse de suas relações amorosa e também de só 

experiências vividas, Domingos abre uma exceção na canção Bebo por amor, onde 

canta a história de um amigo que estava situação decadente. Domingos Lima, 

justifica: 

 

Só tenho uma música que não foi caso da minha vida, mas não foi. Foi uma 
história verídica, mas não comigo. Eu tinha um colega meu, desses caras 
que de uma hora pra outra entra num caminho errado na vida. Ele teve um 
problema com a família e tal. E estragou, começou a faltar no serviço e 
começou a beber e sumiu até da repartição e nesse tempo eu era 
telegrafista e ele começou a faltar. Um dia, eu passando ali perto do Colégio 
Militar, tinha um bar assim do lado, e eu passando por lá e ele tava. 
Embriagado... eu quando eu vi, nós éramos muito amigos, comecei a falar 
com ele: “Rapaz, isso não, resolve, isso não vai resolver seu problema, está 
se estragando, a ponto de perder o emprego”. E ele disse: “Olha, Domingos, 
eu sei que todo mundo ta me condenando, ta me censurando, mas ninguém 
sabe o que é que eu to passando.” Dessa história dele nasceu essa 
música.(Vídeo Domingos Lima na intimidade, 1990). 

 

Bebo por amor 

Letra e música de Domingos Lima (Gravada por Carrapeta ou Aquino) 

 

Todos me desprezam porque assim,bebendo 

Todos me condenam sem saber que estou sofrendo 

Mas as minhas mágoas, eu afogo na bebida 

É para esquecer o sofrimento dessa vida 

A vida para mim não tem paz, nem alegria 

Só a solidão é minha companheira 

Vou de bar em bar procurando te esquecer 

Aquele nosso amor, ele vai me enlouquecer 

Bebo sim. 

Vivo aqui nesse abandono 

Igual um cão sem dono 

Sem razão para viver 

Choro 

Pelo amor daquela ingrata 
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Que me fere e me maltrata 

E não consigo esquecer 

 

Em parceria com Afonso Toscano, Domingos Lima compôs O que fizeram 

do nosso amor? 

O que fizeram do nosso amor? (1977) 

Letra e música: Afonso Toscano /Domingos Lima 

Ô,ô,ô.ô,ô.. 

O que fizeram do nosso amor 

Ô,ô, ô,ô, ô,ô, o que fizeram, 

Meu bem, do nosso amor. 

Você disse que me amava.  

Acreditei  

Que por mim você chorava, 

Por você, chorei 

Mas agora sem motivos 

Você me abandonou 

Já não sei se foi verdade 

Que por mim você chorou 

Ô,ô,ô.ô,ô.. 

O que fizeram do nosso amor 

Ô,ô, ô,ô, ô,ô, o que fizeram, 

Meu bem, do nosso amor. 

Trocando tudo em miúdos 

Não tenho o que reclamar 

Revendo lucros e perdas 

Eu só tenho o que ganhar 

Você e me usa  

Fazendo o que bem quer 

 Não sei se isso lhe agrada 

Mas sei o que você 
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Ô,ô,ô.ô,ô.. 

O que fizeram do nosso amor 

Ô,ô, ô,ô, ô,ô, o que fizeram, 

Meu bem, do nosso amor. 

 

Domingos Lima teve uma de suas composições interpretada pela cantora 

amazonense Kátia Mária, ambos trabalharam juntos desde que Kátia Maria entrou 

para a Rádio Difusora do Amazonas em 1958. A canção gravada pela a Rainha do 

Rádio amazonense foi A volta: 

 

 

Volta 

Letra e música: Domingos Lima 

Volta de um passado tão distante 

Trazendo a felicidade que faltava em meu viver 

Mas tudo se passou tão de repente 

Mais uma vez o destino condenou-me a te perder 

Passam dias, passam anos 

Não consigo te esquecer 

O nosso que é tão grande 

Jamais poderá morrer 

Espero novamente te encontrar 

Para matar a saudade 

Em meus braços te apertar 

 

Apesar de reconhecer que um compositor profissional (algo que ele não se 

considerava) tem que fantasiar para compor, Domingos Lima confessa que em todas 

(com exceção de Bebo pra esquecer) suas canções foram baseadas em suas 

histórias de vida, sobretudo amorosa: 
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O compositor fantasia um pouco. O compositor profissional tem que 

fantasiar. Ele assume um compromisso com o povo, então ele tem que criar 

alguma coisa. Mas um compositor como  sem compromisso, só escrevo 

quando eu sinto. (Video Domingo Lima na Intimidade parte 2, 7:45 minutos ) 

 

Amigos ou amantes 

Letra e música: Domingos Lima 

Você telefona. A gente se encontra 

A gente se fala. A gente se ver 

A gente se ama. A se curte. 

A gente se abraça. 

Assim desse jeito, o nosso amor desfeito nunca vai acabar 

Pra que nos enganar? Passamos as fases 

E não temos coragem 

De nos separar 

Eu bem que sabia que não era fácil viver sem você 

Mas só por capricho. 

Pensei por mim mesmo nunca mais te querer 

Por isso vivemos nesse terrível clima de interrogação 

Se somos só dois amigos ou se somos amantes? 

Precisamos viver de uma definição. 

 

Apresentada sob a interpretação do cantor Ison e acompanhada pelo 

conjunto Regional Talento não tem idade no programa Carrossel da Saudade em 

1984, Retrato Colorido foi mais uma canção de Domingos Lima inspirada na 

apresentadora do programa Hilzete Campos. 

 

Retrato colorido 

Letra e música: Domingos Lima 

Tentei te escrever um poema 
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Pra uma mulher sensual 

Busquei a palavra mais bela 

Para descrevê-la 

Entretanto, por mais que eu buscasse 

Eu sentia que algo faltava 

Pra falar dessa deusa loura que a natureza criou 

Os seus olhos,... 

Seu sorriso algo inebriante 

Seus cabelos molduram pelo corpo 

De beleza e amor 

Finalmente encontrei as palavras que define o que ela é. 

Ela é linda, é fantástica, é uma linda mulher. 

 

O samba O azarado sou eu composto inspirado numa situação que ocorreu 

quando o compositor foi avalista de amigo, que comprou um colchão, mas a loja 

acabou entregando o produto na casa de Domingos Lima, engano este que gerou 

conflito com sua esposa: 

 

O azarado 

Letra e música: Domingos Lima  

Tarara, parara.... 

Tem vezes na vida, tudo dar errado, nada da certo 

Por isso não adianta querer ser direito 

  Querer ser correto 

Se vou para rua, quando volto pra casa 

O  “panté”  ‘tá’ formado 

Mas se fico em casa, escutando o “muchicho” 

To apaixonado 

E pra completar deixou em minha casa 

Coisas que não comprei 

Tentei explicar. 
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Ninguém acredita. Quase chorei 

Mas como diz o ditado: 

Quem nasce azarado tem que se conformar 

Eu vou cantando minhas mágoas 

Vou curtindo as estrelas até a morte chegar. 

O azarado sou eu. 

 

Das dezessete canções catalogadas neste trabalho, Domingos Lima, nomeia 

apenas uma com o nome de um de seus amores, a canção Tânia: 

 

Tânia 

Composição: Domingos Lima 

 

Tudo hoje em dia na vida 

Me lembra você 

Estou dormindo acordado 

Só penso em você 

Minha vida com você  

 transformou-se numa doce ilusão 

Preencher o espaço vazio 

Do meu coração 

Tânia, menina morena, eu quero você 

Não importa o que digam, o que falem 

Eu desejo você 

O amor nasce na gente ninguém sabe o porquê 

Tânia, menina morena, eu amo você. 

 

A temática amor e dor é recorrente nas canções de Domingos Lima, seja, 

por uma perda de um amor que decidi seguir novos caminhos, ou por uma perda 

definitiva. Como reforçam as canções Sonho desfeito, Tentei viver sem ti e a canção 
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composta quando sua esposa faleceu, intitulada aqui de Homenagem póstuma à 

Maria Tereza da Costa. 

 

Sonho desfeito 

Composição: Domingos Lima 

Nosso sonho tão de perto tudo acabou 

Tudo não passou de ilusão 

De mansinho que foi chegando 

Ocupando o meu coração 

Mas tudo que é bom dura pouco 

Nosso amor que era bom acabou 

Teus carinhos deixaram as marcas 

E os teus beijos deixaram sabor 

Nosso amor é ... 

O que foi que nos separou? 

Tantas juras, tantas promessas 

Tudo em vão, o vento levou 

Só me resta mais uma vez 

Sofrer aprender a lição 

E voltar a gostar de alguém 

Fechar as portas do meu coração. 

 

Tentei viver sem ti 

Letra e música: Domingos Lima 

Mas vi que não podia 

Tua ausência me causou 

Tamanha agonia 

Como é triste viver 

Sem o teu amor 

Nossa alegria 

Só a saudade ficou 

Tentei teu olhar 
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Mas vi que não podia 

Cada vez mais aumentava 

A minha nostalgia 

Não conseguirei jamais 

Que tu vais para longe de mim 

Mas coração não suporta 

Sofre tanto assim 

 

Homenagem póstuma à esposa Maria Tereza da Costa 

Letra e música: Domingos Lima 

Nem uma palavra 

Com adeus de despedida 

Partiu separando duas vidas 

Vendo seu corpo inerte 

Em silêncio chorei 

Hoje com sua lembrança 

É que sei o quanto te amei 

O destino traiçoeiro, 

leva sempre sem pensar 

Leva sempre quem amamos 

Leva para nunca mais voltar 

Eu tiver muito amores 

De braços dados andei 

Mas confesso, querida 

Foste a quem mais amei. 
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2.4  Domingos Lima: O professor 

O ensino do violão em Manaus na década de 1960 não era tão comum, 

cabendo mais espaço ao ensino de instrumentos como piano. A trajetória de 

Domingos Lima como professor de violão começa bem cedo. Irlanda Dias mesmo 

sem precisar data, estima: 

Eu não sei te dizer exatamente. Mas meu  pai começou a tocar com doze 

anos de idade e desde que eu me entendi como gente, ele já era professor 

de violão e até  em ele falecer em 1995, ele ainda atuava como professor de 

violão.(Entrevista: Irlanda Dias da Costa Bento da Silva) 

 

O cantor e compositor Afonso Toscano relembra o período que conheceu 

Domingos Lima como professor: 

 

Eu lembro que desde que entendo por gente que ele já lecionava. Eu como 

frequentava a casa dele diariamente. Sempre acompanhei isso. Acho que 

na década de 60, início de 60 ele já lecionava. Lecionava em casa e 

lecionava na casa do cliente. O cara pagava um pouquinho mais, que era a 

condução dele. E ele além de ter o trabalho dele, o trabalho principal que 

era telegrafista dos Correios. (Entrevista: Afonso Toscano) 

 

Na coluna Ta qui pra ti, de autoria do professor José Ribamar Bessa Freire, 

intitulada Betão e os pássaros azuis publicada em 2 de setembro de 2007 no jornal 

Diário do Amazonas, Bessa informa sobre a escola de violão que o pai do violonista 

Roberto Gomes de Sá, conhecido como Betão o matriculou: “Seu Antônio decidiu, 

então, matriculá-lo na escola da violão de Domingos Lima, lá no beco do Macedo. 

Estava definida ali sua vocação.”. Ainda  na coluna, o depoimento de Betão 

descreve o que obteve como aluno de violão com Domingos Lima: “Com meu 

mestre, Domingos Lima aprendi ser um harmonizador o que serviu para o resto de 

minha vida de músico.” 

A figura (Fig.19) a seguir, datada de 28 de maio de 1966, mostra que 

Domingos Lima era conhecido como professor, dando-lhe respeito e reconhecimento 

público, não somente como violonista, mas como professor. 
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Figura 19 :Professor Domingos Lima 
Fonte: Jornal do Commércio, 28-05-1966 (Prof Domingos Lima 

 

Além ensinar em sua casa localizada no Beco do Macedo, quando mais jovem 

o Mago do violão também ia ministrar suas aula na casa do interessado em 

aprender o instrumento. Raimundo Nonato da Silva Pinheiro comenta  que estudou 

com Domingos Lima: 

[...]ele ia na minha casa, ele morava perto do cemitério e eu morava no D. 

Pedro, ele ia de ônibus pra lá, me dava aula, hoje eu olhando é fantástico, 

não vejo isso mais, o aluno tem que se deslocar, tem que ter carro, ele não, 

era batalhador. (Entrevista; Raimundo Nonato da Silva Pinheiro) 
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Segundo o professor de Música da Universidade Federal do Amazonas, 

Renato Brandão que foi aluno de Domingos Lima, a metodologia de Domingos Lima 

era a seguinte: 

As aulas ocorriam no pátio da sua casa. As cadeiras eram distribuídas em 
círculos e cada uma delas já ficava disposta um violão, para cada cadeira, 
um violão. E todos já estavam afinados na mesma altura. Utilizava o 
sistema de tablatura e cifras (explicação  em anexo). Sua metodologia 
ocorria por imitação onde ele tocava e depois o aluno e não era rigoroso, 
buscava mais sentimento na música. (Entrevista: Renato Brandão) (Fig. 7) 

 

As aulas eram feitas na sua própria casa ou na casa do aluno, era um 

ensino coletivo de violão a sua maneira de ensinar como explicou Brandão acima. 

O professor de violão Domingos Lima adotava o uso também de um carimbo 

(Fig. 18) onde carimbava o desenho do braço do violão e fazia os acordes que o 

aluno não sabia ou apresentava maior dificuldade. Pinheiro (2013) que estudou com 

ele no ano de 1978 a 1982 tem a seguinte percepção de como era a metodologia de 

Domingos Lima: 

 

[...]as músicas que eu queria aprender ele colocava as cifras pra mim com a 
letra dele, assinava, e tinha um  lance que ele usava um carimbo pra 
facilitar, ele colocava o carimbo com a nota predominante naquela música, e 
o braço do violão qual a era a posição do dedo, isso facilitava a 
compreensão quando ele não tava perto, era só olhar.(Entrevista: Raimundo 
Nonato da Silva Pinheiro) 
 
 

A metodologia de Domingos Lima ajudava o aluno a compreender mais 

rápido os acordes do violão, utilizando-se de um carimbo com  uma imagem do 

braço do violão, assim facilitava o estudo do aluno individualmente dentro de suas 

limitações e permitia que o aluno pudesse aprender em casa. 

A figura, a seguir, mostra o recurso (o carimbo) que era utilizado pelo 

professor Domingos Lima que estava no caderno de música de Raimundo Nonato 

da Silva Pinheiro, ex aluno de Domingos Lima. 
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Figura 20 : Carimbo do braço do violão( utilizado para desenhar acordes) 
Arquivo pessoal de Raimundo Nonato da Silva Pinheiro 

  

Pinheiro (2013) expõe sobre a personalidade de Domingos Lima como 

professor, o qual era atencioso e cuidadoso com seus alunos, mas também cobrava 

o que ensinava, ressalta a influência que Domingos Lima exerceu sobre sua vida. 

 

Como professor, ele era muito atencioso e cuidadoso, e ele cobrava de mim 

a música, eu não podia passar pra outra se não aprendesse aquela, e eu 

aprendi inclusive uma música que fez eu conquistar minha esposa, é 

“gatinha manhosa”, do Roberto Carlos e Erasmo Carlos, eu coloquei a letra 

e ele colocou as cifras, [..]e como professor ele foi, eu não tinha, digamos 

assim, uma queda pra aprender violão, e eu aprendi violão porque 

Domingos Lima me ensinou. Isso deu um resultado, porque os meus filhos, 

eu sabia um pouco de notas dessas músicas, eu tocava em casa e eles se 

interessaram, eu tenho um filho que é músico, se interessou, que é o Caio, 

e o Iago, que é baterista, o Caio toca violão e guitarra e o baixo, algumas 

bandas ele toca, e o Iago. (Pinheiro, 2013) 
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Fazia parte da sua metodologia também as cifragens das letras de músicas 

(Fig 21), algumas dessas músicas eram passadas para os alunos por Domingos 

Lima e outras por solicitação dos próprios alunos.  

 
Figura 21.Cifra de Lábios de Mel por Domingos Lima 
Arquivo pessoal de Raimundo Nonato da Silva Pinheiro 

 
O sistema de tablatura (nesta tablatura o número da esquerda indica a corda 

a ser tocada e o número da direita indica a casa que se deve coloca o dedo da mão 

esquerda) também era adotado por ele .A música Adelita do violonista Tárrega12 

fazia parte do repertório de ensino de Domingos Lima, como mostra a figura a 

seguir. 

                                                           
12 Francisco de Assis Tárrega (1852-1909), violonista e compositor espanhol. Foi um dos pioneiros na 

expansão do violão no século XX. Fez concertos, transcreveu obras de piano para o violão, compôs e 

lecionou. Josefina Robledo divulgou a Escola de Tárrega no Brasil, e Emílio Pujol e Miguel Llobet 

foram outros que a difundiram  na América do Sul. 
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Figura 22. Tablatura de Adelita de Tárrega por Domingos Lima 
Arquivo pessoal de Raimundo Nonato da Silva Pinheiro 

 

Também compartilhando da mesma percepção que Pinheiro teve sobre 

Domingos Lima como professor, Afonso Toscano descreve o que percebeu durante 

as aulas que teve com o Mago do Violão: 

 

Ele aprendeu, inclusive a cifrar. Cifrar as músicas. Aquilo do fácil pro difícil. 
Do simples pro complexo. Você levava as letras das músicas que você 
queria tocar e ele cifrava, pegava teu tom e você cantava aquela música. E 
ele andava com um carimbinho, um carimbo, tipo um braço do violão com 
seis cordas e ele já notava. Hoje em dia, não sei se tem as revistas de 
música que a moçada toca, mas o os caras só tocam mesmo de palhetada 
e ninguém sabe arpejar. E ele ensinava a arpejar. Ele começava pela valsa 
que é mais lenta, então você fazia o ritmo de valsa, aprendia uma relação, 
uma sequência de acordes. Depois que você tivesse dominando aquilo ali e 
não errasse mais as cordas ele passava pra bolero, depois pra samba 
canção e depois pra samba, mas tudo arpejado, você sabia arpejar e 
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dedilhar. E era interessante que ele tinha o ouvido absoluto. E ele tinha oito, 
dez alunos ao mesmo tempo, cada um tocando,estudando uma música e 
ele às vezes copiando outra música para outro aluno e ele ouvia se alguém 
desse um acorde errado, ele sabia, ele tava ligado naquilo, tava copiando, 
mas tava com o ouvido controlando todo mundo. E ele: “Opa! Você deu 
acorde errado. Não é assim”. Pegava e ensinava a posição da mão. “Você 
tá batendo errado, na corda errada.” Então, a didática dele era muito 
interessante porque ele não teve uma informação anterior de como fazer 
isso. Hoje em dia, está mais fácil. (Entrevista Afonso Toscano) 

 

Domingos Lima adotava, além das músicas que faziam parte do seu 

repertório de ensino, músicas solicitadas pelos alunos. O próximo e último capítulo 

deste trabalho, evidenciará por meio da catalogação do acervo musical, seja o 

acervo como violonista, professor e compositor, por meios de documentos musicais 

(vídeos, fotos, jornais, etc.) que traduz a trajetória artística e o acervo musical deste 

músico que é referência como violonista em Manaus. 
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Capitulo III 

CATALOGAÇÃO DO ACERVO MUSICAL DE DOMINGOS LIMA 

 

Neste capítulo vamos apresentar o acervo musical de Domingos Lima no 

decorrer de toda a sua trajetória artística. Para tanto organizamos seu acervo 

musical a partir dos temas: Composições, Notas de jornais, Fotos, Vídeos, 

Documentos do arquivo familiar e documentos referentes a sua prática pedagógica. 

Propomos então uma catalogação diferenciada, conforme estudos da 

catalogação do RISM-Brasil e dos conteúdos da Arquivologia Musical, para cada tipo 

de tema, fazendo de forma didática e ilustrativa. Por se tratar do primeiro acervo a 

cerca de Domingos Lima, evitamos classificá-lo como um acervo completo. 

Apresentamos a seguir o acervo musical de Domingos Lima contribuindo 

assim, para a arquivologia musical e  para a história da música do Amazonas   

 

3.1 COMPOSIÇÕES 

Letra canção Você telefona. A gente se encontra 

A gente se fala. A gente se ver 

A gente se ama. A se curte. 

A gente se abraça. 

Assim desse jeito, o nosso amor desfeito nunca vai acabar 

Pra que nos enganar? Passamos as fases 

E não temos coragem 

De nos separar 

Eu bem que sabia que não era fácil viver sem você 

Mas só por capricho. 

Pensei por mim mesmo nunca mais te querer 

Por isso vivemos nesse terrível clima de interrogação 

Se somos só dois amigos ou se somos amantes? 

Precisamos viver de uma definição. 

Título da canção Amigos ou amantes 

Duração 1:20 minutos 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Bolero 
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Tonalidade Lá menor 

Data s/d 

Fonte 

Documental 

Vídeo do arquivo da família: Domingos Lima na intimidade. 

Manaus, 1990 

 

 

Letra canção Mesmo sem esperança  

Deixes eu te queira  

Deixes que eu te ame 

Como eu sei amar 

Deixes que eu sonhe contigo  

Em teus braços 

Te cubra de beijos 

Como eu sei beijar 

E ao cair da noite 

Tudo é tão triste 

Saber que tu existes 

Tão longe de mim 

Sofro em silêncio 

A minha desventura 

Jamais  encontrar  

Amor tão grande assim 

Mulher feiticeira  

Entraste em minha vida 

Deixando ferida no meu coração 

Sei que não me queres 

Sei que não me amas 

Deixe que eu cuida 

Oh, minha paixão. 

Título da canção Amor impossível 

Duração 3 minutos 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo b 

Tonalidade Lá menor 

Data s/d 

 



69 

 

 

Letra canção Já não suporto em ser o outro em tua vida 

Não compreendo qual a do teu coração 

Se tu me amas deixa de lado os preconceitos 

Rompe com tudo pela nossa união 

Ele é teu dono de fato e por direito 

Mas não te dar o carinho que merece 

Eu que te amo e te quero com loucura 

Por que razão em teus planos tu me esqueces 

Ah mulher 

Estou te dando agora 

o meu aviso prévio 

Ou te decides ser minha inteiramente 

Ou considera como um sonho que findou 

Ah mulher 

Minha decisão agora é definitiva 

Não vou ser mais o outro em tua vida 

Não me conformo em repartir o teu amor 

Título da canção Aviso prévio 

Duração 3 minutos 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Bolero 

Tonalidade Lá menor 

Data s/d 

Fonte documental Vídeo: Domingos Lima na Intimidade-arquivo pessoal 

da família. Manaus, 1990. 

 

 

Letra canção Um coração indeciso 

Busquei no céu um abrigo 

Me confessei a Jesus 

Cristo, que fostes na terra um mártir 

Sob o império de Pilatos 

Fostes pregado na cruz 

Quero ouvir de ti um conselho 

Do qual farei um espelho 

Pra refletir meu viver 
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Julga-me, julga-me como quiseres 

Eu amo as duas mulheres 

Por elas fico a sofrer 

Uma tem graça, luxo e beleza 

Produtos da natureza 

Coisas que a outra não tem 

E a outra é despida de encantos 

Mas mesmo assim gosto tanto 

E ambas eu quero bem 

Meu bom Jesus, um coração indeciso 

Não sei da qual eu preciso 

Para tornar-me feliz. 

Título da canção Coração Indeciso 

Duração 1:07 minutos 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Bolero 

Tonalidade Lá menor 

Data s/d 

Fonte Documental Vídeo: Domingos Lima na Intimidade-arquivo pessoal 

da família. Manaus, 1990. 

 

Letra canção Tarara, parara.... 

Tem vezes na vida, tudo dar errado, nada da certo 

Por isso não adianta querer ser direito 

Querer ser correto 

Se vou para rua, quando volto pra casa 

 O  panté  tá formado 

Mas se fico em casa, escutando o muchicho 

To apaixonado 

E pra completar deixou em minha casa 

Coisas que não comprei 

Tentei explicar. 

Ninguém acredita. Quase chorei 

Mas como diz o ditado:  

Quem nasce azarado tem que se conformar 

Eu vou cantando minhas mágoas 

Vou curtindo as estrelas até a morte chegar. 



71 

 

 O azarado sou eu. 

Título da canção Azarado 

Duração 1:08 minutos 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Samba 

Tonalidade Dó Maior 

Data s/d 

Fonte Documental Vídeo: Domingos Lima na Intimidade-arquivo 

pessoal da família. Manaus, 1990. 

 

Letra canção Meu amigo, faz favor me dizer 

Aonde anda aquele alguém 

Que vivia com você? 

Faz muito tempo. 

Conheci um alguém 

Modesta e bonita 

Simples como ninguém  

Mas o tempo passou 

Ela se transformou 

Hoje é uma grande artista 

Até de nome mudou 

Dança, fuma e frequenta boate 

Ao de outro por quem se enamorou 

Hoje ela é toda diferente 

Conquista toda gente 

Meu amigo, não é mais meu amor. 

Título da canção Efeitos do cartaz 

Duração 1:57 minutos 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Choro 

Tonalidade Lá menor 

Data s/d 

Fonte Documental Vídeo: Domingos Lima na Intimidade-arquivo 
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pessoal da família. Manaus, 1990. 

 

 

Letra canção Todos me desprezam porque assim: bebendo 

Todos me condenam sem saber que estou sofrendo 

Mas as minhas mágoas, eu afogo na bebida 

É para esquecer o sofrimento dessa vida 

A vida para mim não tem paz, nem alegria 

Só a solidão é minha companheira 

Vou de bar em bar procurando te esquecer 

Aquele nosso amor, ele vai me enlouquecer 

Bebo sim.  

Vivo aqui nesse abandono 

Igual um cão sem dono 

Sem razão para viver 

Choro 

Pelo amor daquela ingrata 

Que me fere e me maltrata 

E não consigo esquecer 

Título da canção Eu bebo por amor 

Duração 1:27minutos 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Marcha 

Tonalidade Lá menor 

Data s/d 

Fonte Documental Vídeo: Domingos Lima na Intimidade-arquivo 

pessoal da família. Manaus, 1990. 

 

 

 

 

Título da canção Homenagem póstuma à esposa Maria Tereza da 

Costa 

Duração   
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Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Bolero 

Tonalidade Lá menor 

Data 1976 

Fonte Documental Vídeo: Domingos Lima na Intimidade-arquivo 

pessoal da família. Manaus, 1990. 

 

Letra canção É verdade. Eu não posso negar. 

Que o teu lindo olhar 

A todos seduz 

Linda Alzira! 

Teu sorriso divinal 

Vive sempre a brilhar 

Num raio de luz. 

Os teus cabelos 

Iguais às ondas do mar 

A tua voz tão macia a cantar 

Deixou em meu peito 

Uma fonte de dor. 

Oh, linda Alzira 

És a deusa do amor.  

(repete toda música) 

Título da canção Linda Alzira 

Duração  

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Bolero 

Tonalidade Dó maior 

Data 1945 

Fonte Documental Vídeo: Domingos Lima na Intimidade-arquivo 

pessoal da família. Manaus, 1990. 
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Letra canção Ô,ô,ô.ô,ô.. 

O que fizeram do nosso amor 

Ô,ô, ô,ô, ô,ô, o que fizeram, 

Meu bem, do nosso amor. 

Você disse que me amava.  

Acreditei  

Que por mim você chorava, 

Por você, chorei 

Mas agora sem motivos 

Você me abandonou 

Já não sei se foi verdade 

Que por mim você chorou 

Ô,ô,ô.ô,ô.. 

O que fizeram do nosso amor 

Ô,ô, ô,ô, ô,ô, o que fizeram, 

Meu bem, do nosso amor. 

Trocando tudo em miúdos 

Não tenho o que reclamar 

Revendo lucros e perdas 

Eu só tenho o que ganhar 

Você e me usa  

Fazendo o que bem quer 

 Não sei se isso lhe agrada 

Mas sei o que você 

Ô,ô,ô.ô,ô.. 

O que fizeram do nosso amor 

Ô,ô, ô,ô, ô,ô, o que fizeram, 

Meu bem, do nosso amor. 

Título da canção O que fizeram do nosso amor? 

Duração Não conhecida 

Letra Afonso Toscano/Domigos Lima 

Música Afonso Toscano/ Domingos Lima 

Ritmo Samba 

Tonalidade Não conhecida 

Data 1977 

Fonte Documental Vídeo do arquivo da família: Domingos Lima na 

intimidade. Manaus, 1990. 
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Letra canção Se hoje sou diferente. Te explico porque 

Nunca te interessaste com o meu padecer 

Vivias de serenatas na porta de um outro alguém 

E eu no meu amargo, sempre em casa sem ninguém 

Mais um dia, porém, cansei de sofrer 

Resolvi terminar com o meu padecer 

Peguei o cigarro e fumei 

Até meu nome mudei 

Arranjei outro amor 

Fui à boate, dancei. 

Hoje te queixas de mim 

Mas eu estranho à razão 

Foste tu o culpado 

Da minha transformação. 

 

Título da canção Porque sou diferente 

Duração 1:37 minutos 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Bolero 

Tonalidade Mi menor 

Data s/d 

Fonte Documental Vídeo: Domingos Lima na Intimidade-arquivo 

pessoal da família. Manaus, 1990. 

 

 

Letra canção Tentei te escrever um poema  

Pra uma mulher sensual 

Busquei a palavra mais bela 

Para descrevê-la 

Entretanto, por mais que eu buscasse 

Eu sentia que algo faltava 

Pra falar dessa deusa loura que a natureza criou 

Os seus olhos,... 

Seu sorriso algo inebriante 
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 Seus cabelos molduram pelo corpo 

De beleza e amor 

Finalmente encontrei as palavras que define o que 

ela é. 

Ela é linda, é fantástica, é uma linda mulher. 

Título da canção Retrato colorido 

Duração 1:15 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Samba canção 

Tonalidade Dó maior 

Data 1984 

Fonte Documental Vídeo do arquivo da família: Domingos Lima na 

intimidade. Manaus, 1990. 

 

 

Letra canção Nosso sonho tão de perto tudo acabou 

Tudo não passou de ilusão 

De mansinho que foi chegando 

Ocupando o meu coração 

Mas tudo que é bom dura pouco 

Nosso amor que era bom acabou 

Teus carinhos deixaram as marcas 

E os teus beijos deixaram sabor 

Nosso amor é ... 

O que foi que nos separou? 

Tantas juras, tantas promessas 

Tudo em vão, o vento levou 

Só me resta mais uma vez 

Sofrer aprender a lição  

E voltar a gostar de alguém 

Fechar as portas do meu coração. 

 

Título da canção Sonho desfeito 

Duração 1:44 minutos 

Letra Domingos Lima 
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Música Domingos Lima 

Ritmo Bolero 

Tonalidade Mi menor 

Data s/d para composição 

Fonte Documental Vídeo do arquivo da família: Domingos Lima na 

intimidade. Manaus, 1990 

 

 

Letra canção Tudo hoje em dia na vida 

Me lembra você 

Estou dormindo acordado 

Só penso em você 

Minha vida com você  transformou-se numa doce 

ilusão 

Preencher o espaço vazio 

Do meu coração 

Tânia, menina morena, eu quero você 

Não importa o que digam, o que falem 

Eu desejo você 

 O amor nasce na gente ninguém sabe o porquê 

Tânia, menina morena, eu amo você. 

Título da canção Tânia 

Duração 1:25 minutos 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Bolero 

Tonalidade Lá menor 

Data  s/d 

Fonte Documental Vídeo do arquivo da família: Domingos Lima na 
intimidade. Manaus, 1990 

 

 

Letra canção Tentei viver sem ti  

Mas vi que não podia 

Tua ausência me causou 

Tamanha agonia 
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Como é triste viver  

Sem o teu amor 

Nossa alegria 

Só a saudade ficou 

Tentei teu olhar 

Mas vi que não podia 

 Cada vez mais aumentava 

A minha nostalgia 

Não conseguirei jamais 

Que tu vais para longe de mim 

Mas coração não suporta 

Sofre tanto assim 

Título da canção Tentei viver sem ti 

Duração  

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 

Ritmo Canção pop 

Tonalidade Lá Maior 

Data s/d 

Fonte Documental Vídeo: Domingos Lima na Intimidade-arquivo 
pessoal da família. Manaus, 1990. 

 

 

Letra canção Volta de um passado tão distante 

Trazendo a felicidade que faltava em meu viver 

Mas tudo se passou tão de repente 

Mais uma vez o destino condenou-me a te perder 

Passam dias, passam anos 

Não consigo te esquecer 

O nosso que é tão grande 

Jamais poderá morrer 

 Espero novamente te encontrar 

Para matar a saudade 

Em meus braços te apertar 

Título da canção Eu bebo por amor 

Duração 1:15 minutos 

Letra Domingos Lima 

Música Domingos Lima 
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Ritmo Choro 

Tonalidade Lá menor 

Data s/d 

Fonte documental Vídeo do arquivo da família: Domingos Lima na 

intimidade. Manaus, 1990 
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3.2 NOTAS 

Nota do jornal 

 

Título do 

evento 

 I Festa da Juta 

Local Teatro Amazonas, Manaus 

Atração 

musical 

Domingos Lima e o seu conjunto 

Data 26 de maio de 1966 

Fonte 

Documental 

Jornal do Commércio,Manaus 

 

 

Nota do jornal 

 
Titulo do 

Evento 

 Rosas Vermelhas de 1966 

Local Atlético Rio Negro Clube 

Atração Conjunto Domingos Lima 
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musical 

Data 29 de maio de 1966 

Fonte 

Documental 

Jornal do Commércio,Manaus, 28 de Maio de 1966 

 

Nota do jornal 

 
Título do 

Evento 

 Bailes das Rosas de Maio 

Local Ideal Clube, Manaus 

Atração 

musical 

Domingos Lima e o seu conjunto 

Data 31 de maio de 1966 

Fonte 

Documental 

Jornal do Commércio,Manaus, 28 de maio de 1966  
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3.3 FOTOS  

Foto 

 
Título do 

Evento 

 Baile em Manaus 

Local Indefinido 

Atração 

musical 

Domingos Lima e seu conjunto 

Data Indefinido 

Fonte 

Documental 

Arquivo pessoal de Jorge Cardoso 

 

Foto 

 
Título do 

Evento 

 Festival Câmaras dos Orfeus 
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Local Teatro Amazonas 

Atração 

musical 

Domingos Lima e Enésia Lima 

Data 12 de Junho de 1969 

Fonte 

Documental 

Arquivo pessoal da família de Domingos Lima 

 

Foto 

 
Título do 

Evento 

 Programa Carrossel da Saudade-Tv Educativa 

Local Teatro Amazonas 

Atração 

musical 

Regional Talento não tem idade 

Data Ano 1989 

Fonte 

Documental 

Arquivo pessoal da família de Domingos Lima 
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3.4 VÍDEOS 

Vídeo 

 
Título do 

Evento 

 Programa Carrossel da Saudade-Tv Educativa 

Local Tv Educativa, Manaus 

Atração 

musical 

Regional Talento não tem idade e Ison 

Duração 7:00 minutos 

Data Ano 1984 

Fonte 

Documental 

Arquivo: Fundação Televisão e Rádio Cultura do 
Amazonas-FUNTEC 

 

 



85 

 

Vídeo 

 
Título do 

Evento 

Domingos Lima na intimidade 

Local Beco do Macedo, Manaus 

Vídeo caseiro Domingos Lima  e família 

Duração Aproximdamente 3 horas 

Data Ano 1990 

Fonte 

Documental 

Arquivo pessoal da família de Domingos Lima 
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3.5 CADERNOS DE ENSINO DE VIOLÃO 

Registro 

 
Título do 

Registro 

Tablatura da música Adelita de  Tárrega por Domingos 

Lima 

Local Indefinido 

Data Ano 1980 

Fonte 

Documental 

Arquivo pessoal de Raimundo Nonato da Silva Pinheiro 
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Registro 

 
Título do 

Registro 

Cifras  por Domingos Lima das canções Amantes à 

moda (Roberto Carlos) e de Falsa Alegria(Sérgio Souto) 

Local Indefinido 

Data Ano 1980 

Fonte 

Documental 

Arquivo pessoal de Raimundo Nonato da Silva Pinheiro 
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Registro 

 
Título do 

Registro 

Registro de um carimbo para desenhar os acordes 

Local Indefinido 

Data Ano 1980 

Fonte 

Documental 

Arquivo pessoal de Raimundo Nonato da Silva Pinheiro 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com sua vida dedicada à música, Domingos Lima foi uma figura conhecida 

no cenário musical de Manaus, e contribui para que muitos músicos pudessem 

usufruir de seu conhecimento musical. Conhecimento este que obteve através de 

sua percepção auditiva por meio de rádios, altos falante de cinema e aos LP’s. No 

meio musical atuou desde cedo, tendo as rádios como primeiros lugar de atuação 

musical e lá tocou por mais de vinte anos. Este trabalho, pode resgatar um pouco da 

história de um músico completo, pois compunha canções, tocava violão e teve 

muitos aprendizes que foi seus alunos e hoje atual no meio musical da cidade 

Manaus, para isto, recorremos à arquivologia geral e a arquivologia musical que nos 

proporcionou uma noção de reconhecimento de como lidar com documentos, 

arquivos, principalmente os com valores relacionados à música 

. Para melhor descrever trajetória do Mago do violão, buscamos informações 

por meio de entrevistas com pessoas que conviveram com ele, onde foi possível 

saber muitas informações, além de permitir um acesso a documentos(fotos, 

cadernos, vídeos) que reforçaram e ajudaram no contexto da trajetória. Tivemos 

também acesso ás notas de jornais, que também reforçam com informações e 

comprovações a atuação deste artista. 

Com base nestas informações foi possível observar vários aspectos do 

compositor, violonista e professor.  

Domingos Lima sempre se identificou com a composição e assim seguiu 

compondo durante toda sua vida, como podemos constatar neste trabalho, onde 

aponta para sua primeira composição (Linda Alzira) e para a última (pelo menos em 

termo de registro) que foi Retrato colorido em 1984. Constata-se que o compositor 

sempre compôs inspirado em suas vivências amorosas, resultando em canções 

relacionadas a temática do amor. Teve o privilégio de ainda em vida ver seis de suas 

canções serem gravada por cantores de sucesso no estado, dentre eles Abílio 

Farias e Kátia Maria. 

Foi possível compreender sua carreira como violonista que teve seu auge na 

década de 1960, sendo o primeiro a tocar guitarra elétrica na capital do Amazonas. 

Com Domingos Lima e seu conjunto atuava na noite manauara tocando em festas 
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de casamento, aniversários, clubes, e até no Teatro Amazonas, com repertório 

versátil, típico de quem toca na noite, nesta mesma época chegou a acompanhar 

cantores nacionais que vinha cantar  em Manaus. Ao mesmo tempo preenchia uma 

lacuna no ensino de violão em Manaus, visto que naquela época não era tão comum 

o ensino deste instrumento. Na década  de 1980 tocava uma vez por semana no 

Carrossel da Saudada da Tv Educativa, e já aposentado da função de 

radiotelegrafista se dedicou quase que exclusivamente ao ensino de violão, até o 

ano de sua morte, em 1995, onde tinha um grande número alunos. 

O acervo musical de Domingos Lima, reduzido aqui nesta monografia, serve, 

portanto para novas e futuras investigações, seja ela nos aspectos composicional 

das letras de suas, canções, seja na análise de sua harmonia ou sua atuação como 

professor entre os fatores.  Portanto, o trabalho aqui exposto vem para 

preencher algumas lacunas histórico-musicais na cidade de Manaus e contribuir com 

a arquivologia musical. 
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ANEXOS 

ENTREVISTAS (AUTORIZADO PELO CEP  COMITÊ DE ÉTICA – UFAM) 
 

João de Deus Vieira de Oliveira - Em que meio musical atuava Domingos Lima? 

Renato Brandão - Na noite MPB, choro. E também tocava no Carrossel da Saudade 

da Tv Educativa. 

  

João de Deus Vieira de Oliveira- Porque ele era chamado de Mago do Violão. 

Renato Brandão - Não sei o motivo, mas no meio musical o chamavam 

carinhosamente de Preto Lima. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira- Quais as influências musicais Domingos Lima 

teve? 

Renato Brandão - Domingos Lima tem influência que tocavam no cinema, uma vez 

que ele ia para em frente do Cinema  Odeon onde tirava música de ouvido.  Música 

como Malagueña e Olhos negros foram aprendidas por ele desta forma. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira  - Existe algum artista atual que foi aluno dele? 

Renato Brandão - Nilo Peçanha, Raimundo Nonato Pinheiro (de 82 a 86) e 

possivelmente Eduardo Camelo. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira- Quais as canções que são cantadas hoje que 

foram compostas por Domingos Lima? 

Renato Brandão - Não tenho conhecimento. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira –Você tem algum registro sonoro, fotografias, 

vídeos que mostrem a produção de Domingos Lima? 

Renato Brandão - Não. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual o período Domingos Lima atuou como 

professor? 

Renato Brandão - Eu estudei do ano 1993 a 1994. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira- Qual o seu vínculo com Domingos Lima? 

Renato Brandão – Aluno 

 

João de Deus Vieira de Oliveira- Qual canção que ele tinha preferencia? 

Renato Brandão - Poderoso chefão, Carinhoso, Blues,Olhos negros, Malagueña. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira- Como era Domingos Lima professor? 
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Renato Brandão - As aulas ocorriam no pátio da sua casa. As cadeiras eram 

distribuídas em círculos e cada uma delas já ficava disposto um violão, para cada 

cadeira, um violão. E todos já estavam afinados na mesma altura. Utiliza o sistema 

de tablatura e cifras. Sua metodologia ocorria por imitação onde ele tocava e depois 

o aluno e não era rigoroso, buscava mais sentimento na música. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira- Como era Domingos Lima violonista? 

Renato Brandão - Domingos Lima tinha ouvido absoluto. Afinava seu violão em 

cordas soltas e acompanhava a melodia do cantor fazendo acompanhamento com 

base em campos harmônicos. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira- Como era domingos lima compositor? 

Renato Brandão - Não sei. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira- Qual era asua relação com as rádios e os jornais, 

pois sempre era divulgado? 

Renato Brandão - Violonista do Carrossel da Saudade. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - O que ele representou para a música 

amazonense? 

Renato Brandão- Foi professor de muitos músicos que contribuíram e contribuem 

para a música no Amazonas. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira- Quais os benefícios que trouxe para a história da 

música amazonense? 

Renato Brandão - Aprimoramento. 
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João de Deus Vieira de Oliveira - Em que meio musical atuava Domingos Lima? 

Jorge Cardoso - Shows, bailes e apresentações de radio e TV. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Porque ele era chamado de mago do violão? 

Jorge Cardoso - Por sua habilidade em acompanhamento e solo. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais as influências musicais Domingos Lima 

teve? 

Jorge Cardoso - Todas a minhas influências musicais são dele, pois convivi com ele 

muito próximo,ou seja: toda a minha infância e parte a da adolescência. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Existe algum artista atual que foi aluno dele? 

Jorge Cardoso - Como sai de Manaus ainda na adolescência, não posso 

responder. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais as canções que são cantadas hoje que 

foram compostas por Domingos Lima? 

Jorge Cardoso - Lembro bem de Coração Indeciso, que era a canção mais 

conhecida dele. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Você tem algum registro sonoro, fotografias, 

vídeos que mostrem a produção de Domingos Lima? 

Jorge Cardoso - Tenho sim, segue anexa uma foto do seu conjunto; eu estou 

tocando contra baixo. Ele foi o meu maior incentivador e meu mestre. Com ele 

comecei a minha profissão. Devo tudo que sou como musico, cidadão a ele que foi 

alem de meu tio, meu pai. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual o período Domingos Lima atuou como 

professor? 

Jorge Cardoso - De 1962 a 1964. Eu pegava a carona nas aulas dele em casa à 

tarde onde ele ensinava na Rua Djalma Dutra, 95, perto do Boulevard Amazonas, 

bairro N S das Graças. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual o seu vínculo com Domingos Lima? 

Jorge Cardoso – Sobrinho. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual canção que ele tinha preferencia? 

Jorge Cardoso - Com toda certeza, Coração Indeciso. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Como era Domingos Lima professor? 

Jorge Cardoso - Atencioso e paciente como todo professor e muito divertido. 
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João de Deus Vieira de Oliveira - como era domingos lima violonista? 

Jorge Cardoso - Bom no acompanhamento e nos solos. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Como era Domingos Lima compositor? 

Jorge Cardoso - Bom compositor popular. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira – Qual era a sua relação com as rádios e os 

jornais, pois sempre era divulgado? 

Jorge Cardoso - Não posso informar sobre esse assunto, pois já não estava mais 

em Manaus. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - O que ele representou para a música 

amazonense? 

Jorge Cardoso - Foi um ícone. O primeiro conjunto musical foi dele, a primeira 

guitarra elétrica foi dele também e durante décadas ele era quem acompanhava os 

artistas que se apresentavam em Manaus, eu presenciei, Tito Madi, Julie Joy, Valdik 

Soriano, Altemar Dutra, Cauby Peixoto, Jamelão, Trio Esperança, dos quais me 

lembro. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais os benefícios que trouxe para a história da 

música amazonense? 

Jorge Cardoso - Através de seus alunos e do conjunto musical que acompanhava 

os calouros na Radio Difusora e do grupo musical de chorinho em que se 

apresentava na TV. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual o aprendizado que domingos lhe 

proporcionou? 

Jorge Cardoso- Não só o aprendizado de musical como a preparação pra 

vida.Tudo que sei aprendi com ele. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Acrescente algo que você considera necessário. 

Jorge Cardoso - Fica aqui a minha gratidão e o reconhecimento do que ele foi pra 

minha formação. Hoje vivo no Rio de Janeiro, sou profissional da musica graças aos 

seus ensinamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Em que meio musical atuava Domingos Lima? 

Afonso Toscano – Bom, basicamente era no meio de música popular. Bem popular 

mesmo.  E ele acompanhou esse movimento todo da década de 40 e 50, dos 

grandes astros da Rádio Nacional. E ele manteve isso aí e foi uma referência depois 

pra mim, principalmente de música popular brasileira e pra outros músicos que 

entraram pra essa corrente de música popular brasileira. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Porque ele era chamado de mago do violão? 

Afonso Toscano – Olha, isso é atribuído ao fato. Além de ele ser um instrumentista 

muito bom, era o modo de como ele tocava o violão, usava o instrumento né. Dava a 

impressão que o instrumento era um prolongamento dos braços dele né. Ele não 

tirava a mão do braço do instrumento pra mudar de acordes, por exemplo, numa 

sequência de acordes a mão dele deslizava, fazia parte. Então, era uma coisa 

diferente. E  ele como tinha a mão grande, ele fazia a pestana invertida com o dedo 

polegar por cima, por trás do braço. Fazia até em duas cordas né. No lá e no mi ele 

fazia a pestana. Em vez de fazer a pestana com o dedo indicador. E era essa uma 

das coisas que ele criou esse tipo de manejo do instrumento. E a beleza como ele 

tocava o instrumento. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais as influências musicais Domingos Lima 

teve? 

Afonso Toscano – Bom, eu realmente não tenho muitos dados sobre isso, pelo 

menos eu nunca... A gente às vezes... As pessoas estão perto da gente.  A gente 

acha que aquilo é eterno, que na hora que a gente precisar a gente pergunta da 

pessoa. Às vezes a pessoa falta, no caso dele, nos faz falta e... Mas eu creio que foi 

esse movimento da década de 30 e 40 que ele... A formação dele é basicamente 

essa. Assim, eu sempre frequentava a casa dele e ele era como um tio pra mim, 

então era como um irmão da minha mãe que foram criados juntos e até hoje  há 

essa relação afetiva com a nossa família, a gente sempre se encontra. E uma noite 

eu fui levar minha mãe na casa da vovó Rosa que é mãe dele que a gente chamava 

de vovó Rosa. Ele morava ao lado e eu ficou ouvindo ele tocar, aí eu fui conversar 

com ele , e ele tocando, aí de repente ele começou a tocar uns blues. Eu perguntei 

como ele tinha aprendido aquilo ali, ele disse que tinha aprendido aquilo ali em 1950, 

53, 55 com um sujeito que ele disse que nunca te chamado atenção, mas quando 

ele viu esse sujeito tocar, ele achou bonito aquela música negra americana. O 

sujeito parece que era da Carolina, estado da Carolina do Sul-EUA. E ele veio como 

marinheiro, e chegou aqui em Manaus e conseguiu um negócio pra tocar na 

Difusora. Então, todo dia parece antes da Crônica do Dia, o Josué, o pai do Josué 

Filho, o criador da rádio, fundador da Rádio Difusora tinha um negócio de um 

programa chamado a de A Crônica do Dia, onde ele comentava as coisas da cidade. 

Ele  colocou o cara pra tocar. Dez ou quinze minutos antes da Crônica do Dia. E era 

um sucesso, rapaz. O cara passou quatro ou cinco meses aqui e o Domingos viu 
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aquilo e foi olhar ele tocar e ele virou de costa pro Domingos. Como todo músico que  

quer  de sacanear o outro né. E virou de costa pro Domingos não aprender. O 

Domingos não ligou. Ouvido absoluto né. Pegou e... o cara tocando aquilo, o cara de 

costa... Aprendeu pela rádio, ouvindo a rádio e aprendeu blues. Uma noite eu fiquei 

fascinado de ver a técnica. O cara nunca chegou a ver... Não sabia onde era os 

Estados Unidos. Se aqui do outro lado do rio ou alguma coisa assim e ele dando 

show de bola. E ele se propôs a fazer, inclusive um show, mas aí não houve a 

oportunidade de realizar esse sonho. Fazer um show ele tocando blues. Que quem 

gostasse de blues ia adorar aquilo ali. A figura dele. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Existe algum artista atual que foi aluno dele? 

Afonso Toscano – Bom, eu fui aluno. Aliás, eu era um filão. Eu frequentava a casa, 

eu era parente. E eu de vez quando pegava o violão e pegava umas dicas dele. Eu o 

Celito Chaves, já falecido, eu não lembro assim de alguém de hoje em dia que foi 

aluno do Domingos mais muita gente, muita gente que você nem imagina foi a aluno 

dele. Ele criou uma escola muito boa aqui. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais as canções que são cantadas hoje que 

foram compostas por Domingos Lima? 

Afonso Toscano - Olha, a principal delas foi Coração indeciso que é uma 

composição de Domingos e acho que foi gravada em 1976, 77 pelo cancioneiro da 

Amazônia, o Salim Gonçalves, o cara tinha uma loja na Rua da Instalação e ele 

tocava todo sábado na Difusora, o Seresteiro da Amazônia. Ele gravou. Foi pra São 

Paulo, conseguiu um dinheirinho e gravou. Depois o Abílio, o Jota Aquino gravou, o 

Nunes Filho parece que também. Essa turma que gosta de bolerão. Eu não lembro 

outros. Quem conhece toda a obra de Domingos em termos de música, que eu vou 

até ver se consigo resgatar é um cara chamado Anúbio Celestino, é o rádio-técnico 

que tocava, era pandeirista. Eu creio que seja vivo ainda, vou procurar saber, ver se 

eu recolho esse acervo. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Você tem algum registro sonoro, fotografias, 

vídeos que mostrem a produção de domingos lima? 

Afonso Toscano - Não. Infelizmente eu não tenho. Eu tenho uma ou duas fotos. E 

eu fiz um show com ele. Acho que o último show que ele fez no Teatro Amazonas. 

Em 94. Ele foi meu convidado. Só um amigo meu gravou em vídeo eu emprestei 

isso aí pra um amigo meu fazer, mostrar como seria uma produção para uma 

empresa dessa pra ver se ela bancava o disco. E o garoto lá, o filho do meu amigo 

pegou a fita e gravou o jogo do Brasil em cima, não sabia o que era, quando fui tava 

feito o estrago. Eu tinha essa única fita. Eu não sei se o Guto Rodrigues, atual 

secretário de alguma coisa aqui da prefeitura. O Guto fez show com ele chamado O 

Preto e o Vermelho, com o Domingos Lima no Teatro Amazonas em 85. Muito bom! 

Eu não sei se o Guto tem esse material, mas a gente pode correr atrás disso aí. 
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João de Deus Vieira de Oliveira - Qual o período Domingos Lima atuou como 

professor? 

Afonso Toscano - Eu acho que ele já nasceu professor. Professar é muito difícil né. 

Eu lembro que desde que entendo por gente que ele já lecionava. Eu como 

frequentava a casa dele diariamente. Sempre acompanhei isso. Acho que na década 

de 60, início de 60 ele já lecionava. Lecionava em casa e lecionava na casa do 

cliente. O cara pagava um pouquinho mais, que era a condução dele. E ele além de 

ter o trabalho dele, o trabalho principal que era telegrafista dos Correios. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual o seu vínculo com Domingos Lima? 

Afonso Toscano - É familiar, afetivo. Como já disse anteriormente, ele, minha mãe, 

meus tios, os irmãos dele forma criados juntos. Estudavam na mesma escola. E 

tanto é que eu chamava ele como os filhos dele chamam, de papio que era um 

apelido carinhoso. Papio não sei por quê. De onde vem esse nome. E era uma 

família. A gente se ver até hoje. Tratados como irmãos. Relação afetiva bacana. E 

vem daí essa ligação com ele. Era um tio pra mim, um irmão mais velho. Ah, tive a 

honra de tocar junto com ele. Trabalhar. Compus até uma canção com ele. Um 

samba chamado O que fizeram do no amor.  O Domingos era uma pessoa muito 

aberta a ajudar as pessoas. Então, havia um arraial ali na igreja Nossa Senhora das 

Graças, no Beco do Macedo e ele ia tocar La no arraial. E levava o Regional pra 

poder tocar lá. O Pernambuco, o Márcio, o Anúbio. E eu fui uma fez com ele e na 

volta, a gente voltava a pé. O Domingos tocou mostrou a primeira parte de uma 

música e vim e terminei a música e levei e mostrei pra ele aquilo e ele adorou. E a 

gente inclusive tocou no Teatro essa canção, mas nunca foi a frente. Foi até bom 

você tocar nisso que eu to com um projeto de fazer um disco chamado Samba de 

Caboco, to fechando um patrocínio, alguma coisa pra ver se der certo. E eu vou 

incluir isso aí com maior prazer, orgulhosamente vou fazer isso. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual canção que ele tinha preferência? 

Afonso Toscano – Ele era muito engraçado, muito festeiro. Aí dependia muito do 

estado de espírito dele. Normalmente ele era um cara alegre. E tinha uma do 

Pinduca que ele cantava pra mexer com a patroa dele, ele cantava aquela canção, 

música do Pinduca: “Cumadre, cadê compadre? Compadre foi passear. Cuidado, 

minha cumadre! Cumpadre foi furunfar. E ele morria de rir tocando isso. E tinha uma 

que ele gostava de tocar também que era Homem de quarenta, de João Nogueira: 

“Olha só quem chegou. É o homem da faixa dos quarenta e tal. Diz que é o bom...”. 

Por aí, ele gostava muito destas canções que eu me lembro assim quando convivia 

com ele nesses momentos especiais com o resto da família. São essas duas que 

pessoalmente percebi que ele gostava de cantar. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Como era Domingos Lima professor? 
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Afonso Toscano – Ah, isso aí é um negócio legal. É o fato dele ter sido um 

autodidata. Eu creio que foi assim, não teve a oportunidade de estudar num 

conservatório. Como hoje, vocês tem a UFAM, graças a Deus tá aí essa 

universidade prestando serviço. O Cláudio Santoro e por vai as instituições de 

ensino. Então naquela época não tinha isso. Eu já peguei o conservatório aqui da 

UFAM. Não foi o CAUA, antes do CAUA. Era aqui na Joaquim Nabuco, no diretório, 

funcionava aqui. E eu ainda peguei alguma coisa, mas já tava adulto, já não tinha 

mais tempo. Ou trabalhava ou estudava estudo normal ou ia me meter nisso. A 

gente tem que ter as prioridades da gente. E ele não tinha isso. Ele aprendeu, 

inclusive a cifrar. Cifrar as músicas. Aquilo do fácil pro difícil. Do simples pro 

complexo. Você levava as letras das músicas que você queria tocar e ele cifrava, 

pegava teu tom e você cantava aquela música. E ele andava com um carimbinho, 

um carimbo, tipo um braço do violão com seis cordas e ele já notava. Hoje em dia, 

não sei se tem as revistas de música que a moçada toca, mas o os caras só tocam 

mesmo de palhetada e ninguém sabe arpejar. E ele ensinava a arpejar. Ele 

começava pela valsa que é mais lenta, então você o ritmo de valsa, aprendia uma 

relação, uma sequência de acordes. Depois que você tivesse dominando aquilo ali e 

não errasse mais as cordas ele passava pra bolero, depois pra samba canção e 

depois pra samba, mas tudo arpejado, você sabia arpejar e dedilhar. E era 

interessante que ele tinha o ouvido absoluto. E ele tinha oito, dez alunos ao mesmo 

tempo, cada um tocando,estudando uma música e ele às vezes copiando outra 

música para outro aluno e ele ouvia se alguém desse um acorde errado, ele sabia, 

ele tava ligado naquilo, tava copiando, mas tava com o ouvido controlando todo 

mundo. E ele: “Opa! Você deu acordeerrado. Não é assim”. Pegava e ensinava a 

posição da mão. “Você tá batendo errado, na corda errada.” Então, a didática dele 

era muito interessante porque ele não teve uma informação anterior de como fazer 

isso. Hoje em dia, está mais fácil. Queira ou não, o mundo tá mais fácil de 

sobreviver. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Como era Domingos Lima violonista? 

Afonso Toscano – Ah, isso aí é a questão da técnica. Ele era muito bom! Sabia 

harmonizar muito bem. E era uma coisas diferentes. Me surpreendia, cada vez ele 

tocava de um jeito. Então ele tinha uma coisa interessante que era o ouvido 

absoluto. Então era aquele negócio, ele nunca tinha ouvido a música. Nunca ouviu a 

música. Às vezes o cara dizia: “Toca aí um Dó maior”. Ele ia acompanhando, 

prestando atenção na harmonia. Rapaz, quando voltava a música pra primeira parte, 

ele já sabia, saía trabalhando em cima da música. Interessante isso aí. E a técnica 

dele. Ele tocava com o polegar, fazia a pestana inversa, por trás do cabo, por cima 

do cabo. Ele tinha a mão grande. O dedão dele prensava e não tinha negócio. Muito 

bom! Não trasteava a corda. Tirava o som puro,limpo. Muito bom! O cara nasceu 

praquilo mesmo. 
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João de Deus Vieira de Oliveira - Como era Domingos Lima como compositor? 

Afonso Toscano - Ele dizia que..ele tinha um negócio que ele dizia que gostava de 

compor com as coisas que aconteciam com ele. Se um caso ocorresse com alguém 

ele sentia dificuldade, mas quando era com ele. Aí era o caso do Coração indeciso, 

que é um lance que ele teve com duas pessoas. E o no final ele diz: “Eu fiquei com 

as duas.”. E tem outra coisa que a história de um colchão, rapaz. Que ele comprou. 

Que ele era assim: o homem namorador. Então cara bonito, boa pinta, um bom 

papo, um cara simpático. Agradável. Não tem quem não gostasse do Domingos. O 

Domingos era um cara pacífico. Boa índole. E as mulheres adoravam o negão. Ele 

foi comprou um colchão pra dar conta dessa namorada. Só que o cara que 

trabalhava na loja notou o endereço que era da namorada. Só que o entregador 

chegou e disse: “Não. Esse é o seu Domingos, era mora lá no Beco do Macedo, 

esse endereço tá errado.”. E foi pegou o carro e foi na casa da militar, da patroa (se 

referindo a esposa) e disse: “Tá aqui o colchão que seu Domingos mandou. Tá aqui 

a nota fiscal.” Aí quando Domingos chegou a patroa disse: “ Muito obrigada pelo o 

colchão! Uma maravilha!”. E ele ficou assim e fez uma canção sobre isso. Bem 

humorada. Muito legal! Não lembro o nome da canção. Ele tinha a facilidade de 

fazer o que acontecia com ele. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual era asua relação com as rádios e os jornais, 

pois sempre era divulgado? 

Afonso Toscano – Olha, pelo o que eu sei, ele tocou em emissoras. Eu acho que 

ele tocou na rádio Difusora a vida inteira, ele era do Regional Mariuá com meu pai, o 

Toinho. Ele tocava com o Máximo Pereira (violão de sete cordas), tocava com 

Pernambuco(cavaquinho), Anúbio Celestino (pandeiro), o Zito no bongô, Ivanildo 

Rafael (trombone) e o Lino(piston). Então, eles tocaram a vida inteira ali. E o meu 

pai Toinho no clarinete e sax.  E depois ele tocou na Tv Cultura no Carrossel da 

Saudade. Tocou desde o início até o falecimento dele. Acho que foi nesses dois 

lugares. E o Domingos se dava bem com todo mundo. Era um cara muito bom. Muito 

respeitoso. Muito agradável de se conviver. Bom, esta história de ele tocar no 

Teatro, eu digo que é verdade. Ele tocou em 84, 85 com o Guto que era o projeto 

Nossa Música da Fundação Cultural, foi um show chamado O Preto e o Vermelho, 

uma referência a cor do Domingos e ao partido do Guto que é o partido Comunista, 

que é o PPS. O Preto e o Vermelho que tem até um livro, não sei bem se é o do???. 

E depois ele fez em 94 comigo no Teatro Amazonas. Cantamos o samba O que 

fizeram do amor. E ele cantou Coração indeciso, esse negócio do colchão. Ele deu 

um show de bola como sempre. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - O que ele representou para a música 

amazonense? 

Afonso Toscano – Ele é um marco. É uma pessoa que deixou a marca dele. Tanto 

que o Coração indeciso toca aí e todos já sabem que é dele. Embora alguém tenha 
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tentado passar a mão e tal na canção dele. Ele foi um divisor de época. Antes era o 

Domingos Lima, depois apareceu o Rinaldo Buzaglo, Beto Beiçola que também 

eram uns instrumentistas de primeira. O Buzaglo é um instrumentista de mão cheia. 

Agora com a abertura da universidade tem muitos. Tem garotada aí que é chupando 

picolé e tocando com o pé e tá bacana a coisa(risos). 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais os benefícios que trouxe para a história da 

música amazonense? 

Afonso Toscano – Eu acho que como toda pessoa que faz bem a população, 

chama a atenção das pessoas, do povo. Às vezes você fica tão ligado naquilo, que 

você quer ser aquilo também. A gente ver agora a seleção brasileira de handbol, 

ganhou o campeonato mundial, a garotada agora quer handbol. O Guga quando 

ganhou o negócio. E o Domingos fazia isso. Ele criou uma série de violonistas. Os 

caras os via tocar e todo mundo queria tocar violão. E na época tinha uma turma 

boa. O Domingos, o Flávio de Souza que parece que era da Rádio Baré, o Máximo 

que tocava violão de sete cordas, então esses caras como o Domingos eram top de 

linha. E ele estimulou muita gente a aprender o instrumento. É um referencial. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira – Que aprendizado Domingos Lima lhe 

proporcionou? 

Afonso Toscano – Ah, a primeira coisa: pé no chão. Não se empolgado com nada. 

Ele sempre foi assim. E eu admirava muito esse jeito dele. Tem aquele tipo de 

gente: “vamos tirar foto!”. O cara corre logo pra frente ou mete a cabeça por cima do 

teu ombro, te abraça, não sabe nem quem é. E ele não. Ficava na dele. Ele não se 

autoelogiava. Então, eu aprendi muito com ele nessa convivência como se fosse um 

pai, um irmão mais velho, um amigo mais velho. Ele brigava às vezes: “Ê,rapaz! Isso 

tá errado! Não é assim.” E a gente baixava a crista mesmo e ouvia. Era muito difícil 

ele corrigir alguém. Mas quando ele fazia era porque a coisa tava feia mesmo. Ele 

vinha abraçava, colocava a mão no ombro. E foi com todo mundo. Com os filhos 

dele, ele sempre os tratou assim, os amigos, os filhos dos amigos. É o caso da 

generosidade, era um cara muito generoso. Se doava mesmo. A coisa financeira 

estava no outro plano. Ele não botava isso na frente. Sabe: “Domingos, vamos tocar 

que eu te pago!”. Não tinha isso. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira – Acrescente algo que você considera necessário. 

Afonso Toscano – Ah, eu quero acrescentar e dizer que eu tenho muito orgulho de 

ter convivido com ele. De ter tido a oportunidade de conviver com uma pessoa tão 

boa. Era um músico tão fabuloso e como ele tocava música popular brasileira. A 

minha formação é basicamente bossa novista. Eu passei a vida inteirinha socado 

dentro de uma rádio com minha mãe e meu pai, essa turma do Regional Mariuá, 

Domingos, Máximo, o Anúbio. E eu nunca me interessei por música. Quando eu fui 

para o exército, um amigo meu começou a tocar, o Zé Carlos, mais novo do que eu, 
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tocando  guitarra muito bem. Pra você ver, a primeira que aprendi a tocar foi A 

Menina da ladeira, acho que é isso. Uma música dificílima, eu aprendi e o Domingos 

disse: “Não, rapaz é assim.” E facilitou pra mim. E já com dezessete, dezoito anos é 

que vim me meter em música e graças ao Domingos que me ensinou: “ O sistema é 

esse, é assim. Não tem que ter pressa. Aprenda uma coisa por cada vez. Cada 

dia”.Ele tinha um conjunto chamado Domingos Lima e seu conjunto, eles tocavam 

Beatles. Ele mandou fazer umas caixinhas. Quem fazia era o Anúbio, esse 

pandeirista e era rádio-técnico. Rapaz, nessas caixinhas, que hoje ninguém quer, só 

quer esses PA grandãos. Ele animava a festa. Tocava no Ideal, tocava no Rio 

Negro, esses grandes clubes, clubes chiques mesmo. Ele tocava com o conjunto 

dele. Eles iam todos dentro de um carro, um Sinca, a aparelhagem toda no portal-

mala. E tocava um rabecão, um violoncelo e contrabaixo acústico que era tocado 

pelo um sobrinho dele, o Jorge. Então o rabecão ia em cima do capô do Sinca. Um 

segurava na frente e o outro no cabo lá atrás. E o sobrinho dele, o Jorge que tocava. 

Hoje é arranjador,Jorge Cardoso que foi arranjador da Alcione, mora no Rio. Vive de 

música. Músico mesmo em tempo integral. Um cara ligado à música dia e noite. 

Sobrinho do Domingos, filho da Inésia(irmã do Domingos). E o Jorge com quatorze 

anos tocando contrabaixo, tocava atrepado numa cadeira pra poder alcançar (risos). 

E era interessante isso. E o Domingos tocava guitarra, eu lembro ele tocando 

Catedral que o Ronni Vonn fez uma versão. Não lembro da original dos Beatles. E 

ele tocando Beatles, tocando rock com uma qualidade. Com o conjunto dele. Legal 

mesmo! Tocavam muita bossa  nova. Tocavam Tom Jobim, João Gilberto. Naquele 

tem era o início. Nessa época, as pessoas ainda dançavam agarrados. Nessa época 

ele tocava bossa nova. Eu lembro que nessa época tinha um programa chamado 

Varig, a dama da noite. Era um programa que era só bossa nova, música popular 

brasileira de primeira. E ele tocava aquilo ali bacana. Eu  já tava querendo tocar, 

ouvia Chico Buarque, Arrastão  do Edu Lobo. A Elis tava botando a cabeça de fora. 

E eles tocaram esse negócio. E o Domingos mesmo era que  cantava. Interessante. 

Foi um prazer poder passar alguma coisa que  sirva para o histórico do Domingos. 

Muito orgulhoso disso! 
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João de Deus Vieira de Oliveira - Em que meio musical atuava Domingos Lima? 

Raimundo Nonato - Bem, eu percebi que ele gostava muito de tocar música popular 

brasileira, e sempre ele trazia aquelas músicas com índia, “índia teus 

cabelos...”,depois dessa fascinação, foi uma música, foi uma das primeiras músicas 

que ele colocou, e muitas outras músicas que minha mãe cantava muito, ainda canta 

até hoje, ela tem oitenta e oito anos, então é música popular brasileira, ele não tinha 

outros gostos, pelo menos não parecia isso né, na relação aluno – professor.  

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Por que ele era chamado mago do violão?  

Raimundo Nonato - Eu não sei se existe uma história pra isso, mas eu, eu posso 

chama-lo de mago do violão porque ele tocava muito bem, com uma facilidade, 

apesar, ele que ele era um negro forte, muito forte, e tinha uns dedos bem grossos, 

e ele só tocava na corda que ele precisava tocar, uma sutileza, uma coisa 

impressionante, e isso eu já achava, não tinha conhecimento desse titulo o mago do 

violão, mas acho que ele é, foi o mago do violão e muitos outros títulos que ele pode 

ter, eu tive o privilegio de vê-lo tocando e me ensinar um pouco ne. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais as influências musicais de domingos lima, 

ou seja, quais os repertórios que o influenciava? 

Raimundo Nonato - Esse repertório é como eu falei no inicio, ele tocava, as 

músicas que ele passava para mim era tudo música popular brasileira, músicas 

antigas e a delita, ele cantava, primeiro ele tocava e cantava, depois ele copiava a 

música, colocava a cifra e me dava a oportunidade de eu fazer o exercício, próxima 

aula eu tinha que tocar aquela música, mas as influências musicais dele acredito 

que são todos compositores brasileiros, acho que ele não tinha nenhuma influência 

estrangeira, nenhum outro artista.  

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Existe algum artista que foi aluno do Domingos 

Lima? 

Raimundo Nonato - Eu digo o seguinte: com certeza, porque eu não segui essa 

linha, mas deve ter pessoas, eu não me lembro quem, tive alguns contatos, mas eu 

não tenho essa informação correta, eu acredito que tem muitas pessoas que foram 

alunos dele, eu segui outro caminho mas aprendi tocar pro meu lazer  somente.  

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais as canções cantadas até hoje que foram 

compostas por Domingos Lima, o senhor conhece? 

Raimundo Nonato - Não, eu não conheço. Na época eu não ligava muito pra isso, 

que musica ele compunha, que ele compôs na época, machinha como você falou 

ainda agora, se falou na ocasião eu não gravei. 

João de Deus Vieira de Oliveira - O senhor tem algum registro sonoro, fotografia, 

vídeo, ou qualquer documento que mostre a produção do Domingos Lima? 
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Raimundo Nonato -  A produção como professor, não como uma produção como 

escrevendo música, músicas que ele colocou, eu tenho a letra dele e as músicas 

que eu queria aprender ele colocava as cifras pra mim com a letra dele, assinava, e 

tinha um  lance que ele usava um carimbo pra facilitar, ele colocava o carimbo com a 

nota predominante naquela música, e o braço do violão qual a era a posição do 

dedo, isso facilitava a compreensão quando ele não tava perto, era só olhar. Então a 

pergunta que me fizestes, o registro eu tenho que seria essa letra, não sei a posição 

dele.  

 

João de Deus Vieira de Oliveira - O senhor sabe informar qual período ele atuou 

como professor na cidade de Manaus e quanto tempo o senhor estudou com ele? 

Raimundo Nonato -  Eu acredito que ele desde 1975, a gente ouviu falar do 

Domingos Lima como professor, eu desde, não sei precisamente, mas de 78 a 82 eu 

estudei com ele nessa época, não sei exatamente se foi  os 4 anos, se foi 3, se foi 2, 

mas foi numa época que eu não gravei, eu não tenho nenhuma data aqui que 

comprove isso, mas foi essa época, me lembro por causa do momento que vivi, com 

quem eu estava, onde eu morava, e ele ia na minha casa, ele morava perto do 

cemitério e eu morava no D. Pedro, ele ia de ônibus pra lá, me dava aula, hoje eu 

olhando é fantástico, não vejo isso mais, o aluno tem que se deslocar, tem que ter 

carro, ele não, era batalhador.  

 

João de Deus Vieira de Oliveira -  Qual seu vinculo com Domingos Lima, era 

somente era somente aluno, tinha alguma amizade, etc., alguma coisa do tipo? 

Raimundo Nonato - Não, era só aluno mesmo, aluno-professor, e admiração pela 

virtude de ser um excelente violonista.  

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual a canção que ele tinha preferencia, que ele 

cantava, que satisfazia ele mesmo, vamos dizer assim? 

Raimundo Nonato - Eu creio que as canções que ele, porque no inicio ele dizia qual 

era a canção, “fascinação” foi a primeira música que ele escreveu letra e colocou as 

cifras pra mim, eu acredito que ele goste dessa música, tem uma outra música 

também que é assim: “puxa a cadeira e senta, conversa com velha Rita...” da 

boemia, e ele também, essa música eu cifrei e ele conhecia “de cor” e ia colocando 

as cifras, eu acredito que o repertório dele era esse tipo. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira  - Como era Domingos Lima como violonista? 

Raimundo Nonato - É como eu digo, como falei no inicio, O Domingos tocava com 

uma facilidade, ele tocava tão fácil que estimulava a gente a aprender, praticava, 

que não é possível, eu tinha uma dificuldade extrema, doía meus dedos e, mas ele 

não, ele estimulava só de vê-lo olhando tocar, era um excelente professor, pra mim 

foi, aprendi a tocar, aliás, depois eu vou até falar uma outra coisa, depois quando 

tiver a pergunta tá.  
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João de Deus Vieira de Oliveira - E como professor, como era Domingos Lima? 

Raimundo Nonato - Como professor, ele era muito atencioso e cuidadoso, e ele 

cobrava de mim a música, eu não podia passar pra outra se não aprendesse aquela, 

e eu aprendi inclusive uma música que fez eu conquistar minha esposa, é “gatinha 

manhosa”, do Roberto Carlos e Erasmo Carlos, eu coloquei a letra e ele colocou as 

cifras, até não sei se você observou, que quando a gente vinha ela comentou, então 

a música que tá aqui que você bateu a foto, e como professor ele foi, eu não tinha, 

digamos assim, uma queda pra aprender violão, e eu aprendi violão porque 

Domingos Lima me ensinou. Isso deu um resultado, porque os meus filhos, eu sabia 

um pouco de notas dessas músicas, eu tocava em casa e eles se interessaram, eu 

tenho um filho que é músico, se interessou, que é o Caio, e o Iago, que é baterista, o 

Caio toca violão e guitarra e o baixo, algumas bandas ele toca, e o Iago. Eu acredito 

que isso já é uma influencia que o Domingos Lima teve na minha vida. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira -  Além do carimbo, qual a metodologia como 

professor que ele adotava, a organização na sala, além das tablaturas, o que o 

senhor pode acrescentar mais que ele utilizava? 

Raimundo Nonato - Ele ia na minha casa, então não era uma sala, era um 

ambiente, chegava lá tinha uma varanda, uma área coberta, que a gente ficava ali, 

puxava dois bancos, duas cadeiras me lembro, e ele escrevia no caderno que eu 

dava, no caderno  que eu tenho e as vezes usava o caderno que ele trazia, 

arrancava as páginas e me dava a letra, então era uma metodologia muito simples, 

o braço do violão ele já tinha em forma de carimbo e me ensinava as notas, e você 

observa aqui, tem uma delas, na primeira aula ele fazia isso aqui, fazia o bordão, os 

trastes, os e ai a gente aprendia aqui, e tinha que decorar isso aqui, ele fazia a aula, 

nota por nota, então a metodologia era simples mas eficiente. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - O senhor falou que como compositor não teve 

acesso... 

Raimundo Nonato - Nem o interesse de buscar saber, até que hoje eu me 

arrependo, que ele tornou-grande...  

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual era a relação dele com rádios, jornais, pois 

sempre ele estava na divulgação... 

Raimundo Nonato - Como ele era um artista, eu não sei se já estava no auge nessa 

época, ele era bem procurado, eu não tenho muitas informações. Eu assisti o 

carrossel, não era mais aluno mas assistir o carrossel da saudade, eu ia pra lá, em 

outro momento que ele aparecia em outro evento musical eu também gostava de 

assistir, buscava esse momento. 
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João de Deus Vieira de Oliveira - Na sua opinião, o que ele representou para a 

musica amazonense? 

Raimundo Nonato - Ele representou, pra mim como violonista, um ícone, ele 

realmente trouxe pra sociedade daqui do Amazonas uma arte que poucos sabem 

fazer. Eu tive o privilegio só que o que me deixa, é que eu não dava esse valor na 

época que eu estava com ele, hoje eu vejo que eu fui um privilegiado de tê-lo como 

professor e não esgotei tudo o que ele podia dá, eu fiquei mais naquilo que eu 

queria, no meu limite musical, mas ele representa pra mim um dos maiores artistas 

tocador de violão que eu já escutei. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - O que vai acarretar nessa próxima pergunta: 

Quais os benefícios que ele trouxe para a história da música amazonense em 

comparação a história em geral da música amazonense, qual a representatividade 

dele? 

Raimundo Nonato - Eu não conheço a história da música amazonense, eu sei 

partes, mas eu vejo que o Domingos Lima, ele trouxe para a música aqui do 

Amazonas, uma parte de arte, a arte que ele fazia, de tocar com facilidade, das 

notas saindo, gostosas de escutar, hoje eu não vejo mais isso, na época eu via, 

poucos são os artistas que tocam tão bem como o Domingos, aprendem o trivial e 

vão embora, ele ia lá fundo tocar notas que pouca gente tocava, eu vejo Djavan, um 

artista que toca bem o violão, comparo o Domingos Lima com ele, que ele tocava, 

Djavan é um que se toca musicas complicadas, com notas complicadíssimas, o 

Domingos fazia isso com facilidade, só que não teve a divulgação, a divulgação que 

tem hoje o Djavan até porque ele não cantava para o publico, era um artista que 

tocava, mas eu vejo que a contribuição dele é excelente, trouxe para nós grandes 

alegrias e grandes aprendizados para todos nós, e um lazer de o escutar a música 

dele, o toque do violão dele. 
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João de Deus Vieira de Oliveira - Em que meio musical atuava Domingos Lima? 

Irlanda Dias – O meu pai, Domingos Lima atuava no meio musical aqui em Manaus 

no cenário artístico musical. Ele era violonista e ultimamente ele tocava no Carrossel 

da Saudade. Mas anteriormente, já tinha formados outros grupo e o mais conhecido 

mesmo foi: Domingos Lima e o seu conjunto que, várias vezes foi considerado o 

melhor conjunto de Manaus. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Porque ele era chamado de mago do violão? 

Irlanda Dias - Talvez, eu não tenho muita certeza. Talvez, por ele ser considerado o 

melhor violonista de Manaus. Inclusive, foi diplomado de 40 anos de violão, o melhor 

violonista de Manaus. Creio que daí surgiu esse título de Mago do violão. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais as influências musicais Domingos Lima 

teve? 

Irlanda Dias – A influência que ele sofreu como ele sempre colocou era dos pais 

deles. A minha avó, D. Rosa de Lima ela tocava violão e o pai dele fazia aquelas 

músicas... Era repetista, no caso. Eram alagoanos e lá em Alagoas chamado de 

coco. E também da minha tia, que era irmã dele, a violonista e professora  de violão 

Enésia de Lima Dias. E musicalmente, meu pai ouvia tudo. Em casa, nós crescemos 

ouvindo várias músicas, vários ritmos. Escutávamos tudo. Então, essa aí é a 

influência que ele teve. Ouvia também Jamelão, Nelson Gonçalves. O meu  pai 

morreu com essa vontade do Nelson Gonçalves gravar uma música dele. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Existe algum artista atual que foi aluno dele? 

Irlanda Dias – Sim. O Afonso Toscano. O meu primo que é sobrinho dele, o Jorge 

Cardoso que fazia parte do conjunto da Alcione, é produtor dela até hoje, como 

Negritude Jr. e outros mais. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais as canções que são cantadas hoje que 

foram compostas por Domingos Lima? 

Irlanda Dias – Quem gravou as músicas do meu pai foi o Abílio Farias, 

recentemente falecido e cantava umas das canções dele mais conhecida que era 

Coração Indeciso. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Você tem algum registro sonoro, fotografias, 

vídeos que mostrem a produção de domingos lima? 

Irlanda Dias – Temos sim. Temos um vídeo gravado e intitulamos Domingos Lima 

na sua intimidade. É um vídeo particular, nosso e nós temos isso registrado. Ele 

contando a história, a trajetória dele. 
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João de Deus Vieira de Oliveira - Qual o período Domingos Lima atuou como 

professor? 

Irlanda Dias – Eu não sei te dizer exatamente. Mas meu pai começou a tocar com 

doze anos de idade e desde que eu me entendi como gente, ele já era professor de 

violão e até em ele falecer em 1995, ele ainda atuava como professor de violão. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual o seu vínculo com Domingos Lima? 

Irlanda Dias – Filha. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual canção que ele tinha preferencia? 

Irlanda Dias - Gostava de Nelson Gonçalves, Jamelão. Nesse nosso vídeo 

Domingos Lima  na intimidade, ele até canta algumas músicas do Lupicínio 

Rodrigues Matriz ou filial, ele canta também As Rosas não falam do Cartola. Era 

uma das músicas que ele gostava muito. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Como era Domingos Lima professor? 

Irlanda Dias – Olha, o meu pai, como já disse anteriormente, ele aprendeu violão de 

ouvido. Então, ele ensinava assim com letras cifradas. Não era violão clássico e sim 

popular. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Como era Domingos Lima violonista? 

Irlanda Dias – Pra gente. No meu caso, filha, pra gente ele era o melhor. Mas 

sempre como ele dizia, ele não era o melhor, ele estava entre os melhores. E para 

todos os amazonenses que o conheceram, todo mundo faz muita referência a ele. 

Nós já presenciamos, ele chegar na ponta do vento  e todo mundo dizer que só tocar 

se ele começasse a tocar. Então, era uma coisa assim que fazia e fez ele o melhor 

violonista de Manaus. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Como era domingos lima compositor? 

Irlanda Dias - O meu pai como compositor, ele só compunha, como ele mesmo 

dizia, através de sentimentos. Alguma coisa, algum fato, ao redor dele. Da vida dele, 

alguma coisa que acontecia com ele. Aí que vinha a inspiração. Como ele compôs 

uma música quando minha mãe faleceu, compus outra música quando minha irmã 

faleceu. E como ele dizia, quando ele se apaixonava, os amores que ele teve. Uma 

música também que ele fez pra Hildete da Tv Cultura. Ela cobrou uma música dele e 

ele pegou e fez para a amiga dele. Mas dificilmente ele compunha por encomenda, 

sentar assim e fazer, não. Ele compunha mesmo por sentimentos, alguma coisa que 

acontecia na vida dele. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Qual era a sua relação com as rádios e os 

jornais, pois sempre era divulgado? 



112 

 

Irlanda Dias – Olha, muito boa. Em todos os lugares ele era bem recebido. É tanto 

que antes dele falecer, uns dez anos antes, surgiu que ele tinha morrido, então na 

nossa casa encheu de repórteres das rádios, televisões. Todo mundo tinha 

consideração com ele. Até hoje, em algum lugar que chegamos e dizemos que 

somos filha dele, as portas estão abertas. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - O que ele representou para a música 

amazonense? 

Irlanda Dias – Muito. Ele foi assim um dos primeiros que surgiram tocando violão. 

Ele foi professor e ensinou muita gente. Então, com composições, com ensino, ele 

foi uma das pessoas que contribuiu muito para a música amazonense. 

 

João de Deus Vieira de Oliveira - Quais os benefícios que trouxe para a história da 

música amazonense? 

Irlanda Dias - Todos esses que já citei anteriormente. 
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Matéria feita por Adelson Santos sobre Domingos Lima, Jornal A Noticia de 1983. 
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MORRE SERESTEIRO DOMINGOS LIMA, Jornal A Crítica, Manaus, 30 de 

setembro de 1995. 
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BALADA TRISTE NO ADEUS A DOMINGOS. Jornal Amazonas em Tempo, 30 de 

setembro de 1995. 

 

 

 


