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Homenagem Póstuma

À memória de Raimundo Nonato, autor consagrado de
muitas obras, inclusive “Lampião em Mossoró”, da qual reproduzimos aqui o texto principal deste livro.
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PREFÁCIO DA 1ª EDIÇÃO
Faz algum tempo, escrevi que Raimundo Soares de Brito e
Marcos Filgueira tinham sido meus alunos em História de Mossoró,
mas ao longo do tempo se haviam transformados em Professores do
antigo Mestre-Escola, de consulta quase diária.
Raimundo organizou o arquivo que a cidade inteira, seus estudantes, seus pesquisadores, seus intelectuais freqüentam numa escala
cada vez maior.
A Universidade Regional do Rio Grande do Norte concedeu a Raimundo Soares de Brito, em 28.09.1995, o título de Doutor Honoris Causa,
numa decisão de justiça e de consagração.
Raimundo Nonato, o grande memorialista do Oeste Potiguar,
divulgou no seu livro “Lampião em Mossoró”, o diário do prisioneiro
Antônio Gurgel.
Agora, Raimundo Soares de Brito, o reedita com uma gama de
anotações que valorizam extraordinariamente documento de tanta
importância para a história do cangaceirismo do Nordeste, como é o
diário do apodiense ilustre.
Santa Luzia do Mossoró, XXIIa Noite da Cultura,
em 25 de Setembro de 1996.

Vingt-un Rosado
Editor da Coleção Mossoroense
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PREFÁCIO À 2ª EDIÇÃO
Quando este 2006 completa 79 anos da Resistência de Mossoró ao ataque do bando de Virgolino Ferreira, o Lampeão, achamos por
bem incentivar o professor RAIBRITO para reeditar este belo trabalho, já esgotado e por muitos procurado, o qual não se encontra nem
nos Sebos.
Nesta 2ª edição foi acrescido um capítulo sobre a influência
do Cangaço nos diversos gêneros culturais: Artes plásticas, cinema,
histórias em quadrinhos, literatura, música, teatro e, pasmem, até em
uma série de cartões telefônicos; outro sobre o cangaceiro Menino de
Ouro, até então pouco explorado. Porém, tudo isto ligado apenas ao
estado do Rio Grande do Norte, pois, cada tema deste dará, com certeza, um dicionário à parte.
A Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço – SBEC, fundada a 13 de junho de 1993, tem no seu quadro de sócios a presença
de RaiBrito como um dos fundadores desta que, hoje, é referência
nacional na pesquisa histórica do Cangaço e de outros temas relacionados ao Nordeste brasileiro.
Com o resgate desta obra, ganhamos todos que pesquisamos e estudamos tão apaixonante tema da historiografia nacional: o Cangaço.
Para todos enviamos as nossas tradicionais saudações cangaceiras.

Kydelmir Dantas
Presidente da SBEC
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EXPLICANDO
“Para o nosso fraco entendimento, o melhor trabalho de
quantos coligiu Raimundo Nonato, em seu livro é, sem dúvida, o
Diário do coronel Antônio Gurgel. Não sabemos é a razão por
que não lhe deu o autor do volume o destaque merecido”.
A opinião acima é do escritor Rodrigues de Carvalho, inserida à página 22 do seu livro Lampião e a Sociologia do Cangaço, ao tecer comentários em torno de Lampião em Mossoró,
de autoria do nosso saudoso companheiro, professor e escritor
Raimundo Nonato da Silva.
A leitura do longo capítulo do livro de Rodrigues de
Carvalho, no qual, apesar de reconhecer a preciosidade do documentário e o excelente serviço prestado “à história” pelo autor
de Lampião em Mossoró, não deixou, entretanto, de tecer algumas críticas injustas ao trabalho do nosso conterrâneo. A leitura
do comentário citado despertou a nossa curiosidade, e eis o porquê do aparecimento agora deste trabalho, no qual procuramos
dar “o destaque merecido” ao Diário do coronel Antônio Gurgel, reclamado por Rodrigues de Carvalho.
Nesta pesquisa, o texto escrito pelo memorialista prisioneiro do bando de Lampião permanece fiel em todo o seu conteúdo, tal qual foi escrito e reproduzido das fontes primitivas. A9
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penas lhes foram acrescentadas notas de rodapé que aqui aparecem, com a inclusão de novos dados, no propósito de oferecer
aos leitores maiores esclarecimentos, dirimindo dúvidas e facilitando, assim, uma melhor interpretação do seu texto.
Conforme vemos, trata-se de um trabalho de pesquisa,
escrito em estilo quase didático, com a finalidade precípua de
preservar o fato histórico e proporcionar aos estudiosos do Cangaço, maiores subsídios nos seus futuros trabalhos.
Com estas ligeiras explicações, aqui fica o desejo do seu
organizador, que se dará por compensado dos esforços despendidos, caso os seus objetivos sejam alcançados.

Raimundo Soares de Brito

10

www.colecaomossoroense.org.br

ROTEIRO
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DOS JORNAIS1
A TRAGÉDIA DOS SERTÕES DO NORDESTE
“Lampião” e seus setenta bandidos observados de perto por
uma de suas vítimas. “A Notícia” obteve o “Diário” do Coronel
Antônio Gurgel, figura de destaque em Mossoró e que esteve prisioneiro dos salteadores – Semanas de combates e fugas – Como se
dá a entrada triunfal dos atacantes nas cidades conquistadas – O
fogo forte – A vaidade do chefe dos criminosos.
O “Diário” que se vai ler é, sem dúvida, a página mais
interessante até hoje publicada acerca do bando do famoso
“Lampião”. Seu autor, o Coronel Antônio Gurgel2, do Rio
1

A Notícia – Rio de Janeiro, 22 de março de 1930. Fundado por Oliveira Rocha. Diretor: Cândido Campos – Diretor interino: José Guilherme – Propriedade da Sociedade Anônima “A Notícia”. Redação e Administração: Av. Rio Branco, 128. Gerente: Cunha Porto. Continuação nos
números: 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de março de 1930.
2
O Cel. Antônio Gurgel era nome de projeção no meio social econômico do Rio Grande do
Norte, ao qual emprestou o concurso de longa vida de trabalho e iniciativas. Nasceu a 12 de
dezembro de 1872, sendo filho de Tiburcio Valeriano Gurgel e de Caetana Jesumira de Oliveira.
Casou-se em primeiras núpcias com Maria Amélia de Oliveira, havendo filhos, e, em segundas,
com Adélia da Silva Gurgel. Foi deputado à junta Comercial do Estado. Presidente da Intendência de Natal no tempo do governo de Alberto Maranhão. Homem de mentalidade; fez viagem à Europa, tendo demorada permanência na Alemanha e na Suíça.
“Durante os dias em que ficou aprisionado, não desesperou, mostrando-se corajoso, possuído da mais
impressionante e estóica resistência.” – informa Raimundo Nonato. Na foto o Cel. Antônio Gurgel,
dona Adélia, sua esposa, e um neto. Antônio Gurgel faleceu no dia 05 de fevereiro de 1950.

18

www.colecaomossoroense.org.br

Grande do Norte, homem verdadeiro e metódico comerciante,
possui há longos anos o hábito de escrever e guardar para a sua
família os fatos cotidianos de sua útil existência. Graças a esse
hábito, que todos deveriam ter, podemos oferecer hoje aos leitores tão empolgante documento. Para não lhe tirarmos o sabor
local publicamo-lo como foi escrito, com a sintaxe e as expressões familiares do Norte. É um documento que deve ter para os
estudiosos da vida nacional um valor inestimável, porque na sua
despretensiosa simplicidade é como uma fotografia do meio
sertanejo, do Norte do Brasil, onde, apesar do telégrafo, do cinema e do automóvel, ainda não chegou a civilização.

19

www.colecaomossoroense.org.br

Coronel Gurgel, D. Adélia, sua segunda esposa e um neto.
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DOMINGO, 12 DE JUNHO DE 1927
Encontrava-me em Mossoró. Almocei
com o Jaime3 em casa de meu primo Sebastião
Gurgel.4 Depois do almoço, procurei um automóvel para ir ao Brejo5 a fim de trazer minha
mulher e, ao mesmo tempo, prevenir o pessoal

Jaime Guedes

3
Jaime Guedes era o gerente do Banco do Brasil à época do ataque. Casado com Helena Gurgel
Guedes, filha do Cel. Antônio Gurgel.
Mais tarde presidente do Instituto Nacional do Café – afirma R. Nonato. Após os acontecimentos, escreveu um minucioso e bem elaborado relatório, cujo documento, pelo valor que representa para a história de Mossoró, foi publicado como suplemento do jornal Gazeta do Oeste, sob a
responsabilidade dos jornalistas Manoel Galdino e Emerson Linhares, por sugestão do, então,
Presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, o pesquisador Paulo Gastão.
4
Sebastião Gurgel – Antigo comerciante na praça de Mossoró, presidente da Casa Bancária S. Gurgel.
Nasceu em Caraúbas - RN a 06 de fevereiro de 1889. Era filho de Rozendo Fernandes de Oliveira e de
dona Sebastiana Celestina Fernandes. Homem de superior formação moral.
Quando faleceu O Mossoroense de 30 de dezembro de 1972, disse a seu respeito: “... foi um dos batalhadores da estrada de ferro de penetração no ‘interland’ oestano do Estado; sempre sóbrio se revelava em
todos cometimentos de qualquer espécie em prol da cidade: integrante das diretorias do Hospital de
Caridade de Mossoró, como tesoureiro, função que primava em também desempenhar na maior parte das
campanhas de que participava em defesa do povo mossoroense”.
Era casado com a Sra. Elisa da Rocha Gurgel, de cujo enlace deixou filhos. Após uma vivência
de muitos anos em Mossoró, já quase no fim da existência, transferiu-se para Natal, onde faleceu
a 28 de dezembro de 1972.
5
Brejo – Propriedade da família Gurgel, lugar aprazível e rico, encravado nas sinuosidades
com que o Rio Mossoró acompanha a extensão da Chapada do Apodi, sua linha marginal
esquerda. Pedra de Abelha é o nome da comunidade do Brejo – dizia Nonato, à época em que
publicou o seu livro “Lampião em Mossoró”. Hoje é cidade próspera com a denominação de
Felipe Guerra.
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da aproximação do grupo de “Lampião”,
que já se encontrava em Gavião.6
Saí de Mossoró às 13 horas e recomendei ao
motorneiro7 para descermos pela ladeira do
Mato Verde, caso fosse possível, ou então
pelo Mirador.
Quer me parecer que o rapaz não conhecia o
caminho. Assim, fomos sair em Sant’Ana8,
onde estava acampado o bando sinistro.
Pouco depois, o motorneiro chamou minha
Sebastião Gurgel
atenção para uns homens armados que se
achavam à margem do caminho. Ordenei que seguisse. Pouco
depois ouvi uma detonação seguida de outra. Então, mandei
parar o carro que foi logo assaltado pelo bandido Coqueiro, o
6

Gavião – “Povoado do município de Martins, a três léguas da cidade, para o lado das Trincheiras. Chamou-se depois Divinópolis, hoje vila de Umarizal” – afirmava Nonato à pág. 73 do livro
citado. Mais tarde, a Vila, pela Lei 2.312, de 27 de novembro de 1958, transformou-se no atual
município de Umarizal.
7
O “motorneiro”, ao qual se refere o Coronel Antônio Gurgel, era o chofer de praça (como se
dizia na época) Francisco Agripino de Castro, conhecido na intimidade como GATINHO, era um
profissional competente e bem relacionado na cidade, sendo considerado amigo de todos. Recebeu a Medalha da Resistência, outorgada na gestão do Prefeito Alcides Belo (Alcides Fernandes
da Silva). Nasceu a 08 de janeiro de 1908. Faleceu a 04 de junho de 1991.
8
Sant’Ana – Lugar a poucas léguas após a então Vila de São Sebastião, hoje município Governador Dix-sept Rosado, onde o grupo aprisionou o Coronel Antônio Gurgel. No local, foi por ele
construída uma capela sob a invocação de Santo Antônio, em pagamento de promessa alcançada
pela sua liberdade, hoje extinta.
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qual vinha perseguindo o automóvel, a cavalo, atirando. Quando o bandido viu o carro
parado, aproximou-se. Disse-lhe que podia
chegar. Fê-lo, imediatamente, pedindo logo
dinheiro e armas.
Entreguei-lhe a carteira, onde tinha
cerca de um conto e quinhentos mil réis e
uma pequena pistola automática. Então, o
O “motorneiro”
patife me passou uma revista. Tirou-me a
GATINHO
aliança do dedo e um par de óculos que estava no bolso, apoderando-se também de uma caixa com 50 balas de rifle que eu levava para um amigo. Em seguida, mandou,
com maus modos, que descesse do carro, pois estava preso, conduzindo-me para a casa do Sr. Manoel Valentim, onde estava
aquartelado o grupo.
O bandido saiu gritando: “Prendi um ‘Coronelão’, bicho
de dinheiro!”
Pouco antes de chegarmos ao “quartel”, encontramos um
mulato. Perguntou-me o nome e se eu sabia com quem estava
falando. Respondi que não. Ele me disse, com a maior arrogância: “Você está falando com Sabino Gomes e está preso por dez
contos de réis”.
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Quando chegamos à casa do Sr. Manuel Valentim, fui apresentado ao capitão
“Lampião”. Verifiquei, então, que ali se
encontravam presos meus irmãos José e
Fausto9, o primeiro por cinco contos de réis
e o outro por um conto. “Lampião” me perguntou como eu arranjaria o dinheiro. Disse-lhe que não me era fácil arranjar tão elevada importância, especialmente ali. TalSebastiana Guerra
vez conseguisse em Mossoró, onde tinha
alguns amigos, incluindo os seis contos de
réis de meus irmãos, pelos quais respondia.
Propus, então, ir a Mossoró, no mesmo carro em que vinha, para trazer o dinheiro, deixando como garantia os meus
irmãos. Entretanto, pedia-lhe que fizesse alguma diferença na
importância que exigia de mim.

9

José e Fausto – Eram irmãos do Coronel Antônio Gurgel. Não estavam em casa quando o
grupo passou pelas suas propriedades. José Tibúrcio era o dono da “Marrecas”. Teve a casa
invadida e os móveis quebrados. Em conseqüência, uma filha de nome Tiana ficou doente,
atacada de traumatismo, por bastante tempo, pelo vandalismo que presenciou.
Fausto também não estava em casa. Vinha a caminho conduzindo uma carga de bananas, quando
foi aprisionado pelo bando. Os cangaceiros comeram as bananas e jogaram as cascas em cima
dele. A esposa SEBASTIANA GUERRA, cuja foto reproduzimos acima, foi violentada pelo grupo
de vândalos.
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Sabino, tomando a palavra, disse: “A sua prisão custa agora quinze contos de réis, se ainda “fala”... Mande um de
seus irmãos a Mossoró. Você fica preso!”
Compreendi que não tinha para onde apelar, o direito era
do mais forte e, com uma calma que estava longe de sentir, disse
a Fausto que ele seguiria para Mossoró, levando um bilhete que
fiz ao Jaime, no qual expunha a situação, pedia-lhe arranjasse 21
contos de réis.
Seriam 18 horas, quando Fausto, depois de bem prevenido
por “Lampião” de nada dizer pelo caminho, partiu para Mossoró. Ouviu de “Lampião” esta sentença:
“Se formos atacados daqui para Mossoró, quem primeiro
morre é seu irmão. Arrebento-lhe a cabeça com uma bala”. Fausto saiu certo de que, logo fosse despachado, em Mossoró, regressaria para se encontrar com o grupo, a fim de fazer o resgate.
Às 18 ½, o bando levantou acampamento, rumo a Mossoró. Éramos três prisioneiros: eu, de quem exigiam 21 contos de
réis; D. Maria José, pobre velha de 63 anos, mulher do Sr. José
Lopes da Costa, do município de Luiz Gomes, de quem exigiam
cinqüenta contos; e o velho Joaquim Moreira, também de Luiz
Gomes, cujo resgate fixaram em 30 contos de réis.
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Quando passava o grupo pela casa do velho Pragmáximo , cerca de duas léguas de S. Sebastião, encontrou ali arranchado um grande comboio de algodão, pertencente a um Sr.
Manuel Vintém11, inimigo de “Lampião”. Obrigaram os pobres
comboieiros a quebrar os arames dos fardos e incendiaram tudo,
inclusive as cangalhas.
Quando chegamos a S. Sebastião era quase meia noite. O
grupo se dirigiu à Estação da Estrada de Ferro, onde inutilizaram
tudo que lhes caiu nas mãos. Arrebentaram as portas dos armazéns vizinhos, incendiaram dois automóveis ali encontrados;
finalmente, o grupo passou pela Vila, onde, felizmente, não cometeu desatino algum.
Pouco adiante de S. Sebastião, acampou a margem da Estrada, onde pernoitou aguardando o regresso do meu portador.
10

10

Pragmáximo – Seu nome verdadeiro era Manoel Pragmáximo de Freitas. Deixou fama nos
serões noturnos dos alpendres das fazendas sertanejas, pela sua memória privilegiada e profundo
conhecimento das origens genealógicas das antigas Famílias da região. Residia no sítio Carnaubinha, nas proximidades do então povoado de São Sebastião, hoje município de Governador DixSept Rosado, aonde veio a falecer em 28 de setembro de 1943.
11
Manuel Vintém – Conforme declarações, mais tarde prestadas pelo bandoleiro Mormaço, em
Pau dos Ferros, e publicadas pelo jornal O Mossoroense nas edições de 9 e 16 de outubro de
1927, o comboio pertencia a Manuel Tem-Tem, “com quem Sabino era intrigado, por não ter
Manuel Tem-Tem lhe enviado um dinheiro que mandou buscar”.
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SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 1927
As 5 ½, o grupo levantou acampamento rumo a Mossoró.
Então, à luz do dia, pude ver, horrorizado, aquele bando de demônios, entregues aos maiores desatinos, quebrando portas, espaldeirando quem encontravam, exigindo dinheiro, roubando
tudo, numa fúria diabólica. A palavra de ordem era matar e roubar! E assim, transido como os demais prisioneiros, diante de
tão triste espetáculo, chegamos às 9 horas às imediações de
Mossoró, pela margem direita do rio, onde o grupo estacionou
para consertar o plano de ataque à cidade.12
Pouco depois da chegada, “Lampião” me perguntou se eu
conhecia o chefe político de Mossoró, coronel Rodolfo Fernandes. Respondi que sim. Então, “Lampião” e Sabino me pediram
12

A propósito dessa curiosa observação do memorialista, Câmara Cascudo anos depois, em
viagem empreendida pelo sertão, após ouvir depoimentos de moradores sobre o ataque de Gavião, diz, no seu livro “Viajando o Sertão”, (Imprensa Oficial, 1934):
“José Marcelino me disse que o bando atravessara, ao anoitecer, aquela região, depois de
trucidar três rapazes que tinham tido a ousadia de emboscá-lo. Os cangaceiros viajavam o
sertão a cavalo. Uma cavalaria, descrita por Marcel Brion, em sua biografia de Átila, estaria
magnificamente evocada. Galopavam cantando, berrando, uivando, disparando fuzis, guinchando, tocando os mais desbaratados instrumentos, desafiando todos os elementos. Derredor, os
animais despertavam espavoridos. Galos cantavam, jumentos zurravam, o gado mugia. Neste
ambiente de tempestade, a coluna voava, derrubando mato, matando quem encontrava, alumiando, com os fogos da destruição depredadora, sua caminhada fantástica”. Este, sem dúvida, o
retrato fiel da marcha do grupo de “Lampião” na sua caminhada sinistra em busca de Mossoró.
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para escrever ao coronel Rodolfo Fernandes cobrando 500 contos de réis para pouparem a cidade do saque e incêndio.
Fiz ver a “Lampião” que apenas conhecia o coronel Rodolfo, e que era provável que ele não se lembrasse de mim. Não
me ficava bem, portanto, escrever-lhe. “Lampião” me disse:
“Venha escrever o que eu disser”. Escrevi mais ou menos o que
“Lampião” ditou. Lembro-me que ele dizia ter 150 homens bem
municiados e dispostos; que deixaria de entrar na cidade se lhe
mandassem 500 contos de réis. Nesta altura, fiz ver a “Lampião”
que a exigência era muito pesada. Ele modificou “generosamente” para 400 contos de réis. Concluído o “ultimatum”, foi o
mesmo entregue a um tal Sr. Formiga13 que viera visitar “Lampião”, tendo larga conferência com ele, Sabino e Massilon, os
três chefes do maldito bando, naturalmente dando informações
sobre o plano de defesa organizada pelas autoridades de Mossoró. Como é natural, não veio à resposta com a desejada presteza,
o que deu lugar a “Lampião” marchar com seu grupo sobre a
cidade, atravessando o rio cerca de mais uma légua acima da
mesma.
13

Formiga – Raul Fernandes, à pág. 154 do seu livro “A Marcha de Lampião”, informa: “Luís
Joaquim de Siqueira, vulgo Formiga, natural de Afogados de Ingazeira, Estado de Pernambuco, trabalhava em Mossoró. No ofício de erradicar formigas, visitava as fazendas da redondeza.
Espionava, a serviço de um dos chefes quadrilheiros.”
Foi portador dos bilhetes de “Lampião” e das respostas do prefeito. Depois, foi preso. Deu
depoimento e desapareceu sem deixar notícia. – afirma R. Nonato.
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Quando atravessamos o rio, disse Sabino para mim: “Você
é o nosso ministro da guerra. Vai na frente, porque assim ninguém atirará”. Fiquei aterrado com a perversidade do mulato.
Mas, que havia de fazer? Resignei-me e lá me pus à frente da
linha, esperando, a cada passo, o ataque. Assim marchamos até
o Alto da Conceição14, onde começa a cidade, quando “Lampião” deu ordem para que os prisioneiros ficassem ali em uma
casa, vigiados por alguns cangaceiros, que ficaram também
guardando os animais. Calculo que o grupo contava uns 70 homens, ou melhor, 70 feras15. Destes, marcharam uns 40, mais ou
menos, para o ataque, comandados por “Lampião”, Sabino e
14

Alto da Conceição – Antigo bairro da cidade, antes conhecido como Alto dos Macacos ou
Umarizeira dos Macacos, onde passava a estrada dos comboieiros, que faziam o comércio entre
esta cidade e as outras do Alto Oeste. Nas suas proximidades existia a Capela sob a invocação de
Nossa Senhora da Conceição, cuja foto reproduzimos na página anterior. Daquele local, o grupo
iniciou a marcha para o ataque.
15
O Grupo de Cangaceiros – Até hoje não se sabe, precisamente, informar o número exato dos
componentes deste grupo de bandoleiros, face às informações que sempre foram as mais contraditórias.
O livro A Marcha de Lampião, pág. 65, cita nominalmente 75 cangaceiros que participaram do
assalto. Já em Lampião, o Rei dos Cangaceiros, pág. 109, de Billy J. Chandler afirma que
foram 60. Na pág. 207 do Vol. II de Lampião, seu Tempo, seu Reinado, Frederico B. Maciel
informa de que foram 57. O próprio Lampião mandou dizer ao Prefeito Rodolfo Fernandes, que
contava com 150 homens. O Coronel Antônio Gurgel calculou que havia uns 70 indivíduos. Nas
fotos tiradas em Limoeiro do Norte-CE, aparecem 27 cangaceiros, com a citação de que 14
ficaram dando cobertura, ou seja, de vigia, somando-se aí um número de 41 homens. Com mais
três mortos: Colchete, Jararaca e Menino de Ouro ou Dois de Ouro (há controvérsias sobre o
nome do cangaceiro), além de seis feridos, citados por Antônio Carlos Olivieri no seu trabalho O
Cangaço, um total de 47.
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Massilon e divididos em três grupos. Seriam 16 ½ horas. O céu
estava carregado de nuvens. Ameaçava chuva muita, ouvindo-se
forte trovoada. E lá se foi o bando infame.
Uns vinte minutos depois, começou, terrível, o tiroteio,
acompanhado, a princípio, pela trovoada. A luta foi rápida. Ao
pôr-do-sol, chegavam os atacantes. Sem perda de tempo, ordenaram que montassem a cavalo. Em poucos minutos estavam a
caminho, rumo ao Ceará, pela estrada do fio (telégrafo). Andamos até alta noite. Finalmente, acampamos no lugar Solidão,
cerca de 5 léguas de Mossoró. Os bandidos se mostravam calmos, gabavam-se de ter morto muitos “paisanos” e “macacos”
(soldados) e ter tomado a espada de um oficial16
Não fizeram referência a ferimentos de nenhum companheiro.
16

Espada – A propósito da história dessa espada, R. Nonato, diz: “Os bandidos também tinham
‘garganta’. Essa história de tomar espada, por exemplo, é coisa que entra por um ouvido e sai
pelo outro”.
Gilbamar de Oliveira Bezerra, às págs. 49/50 do eu livro Cangaço – Recordação do Ataque
Frustrado, após descrever o saque feito pelo bando à residência do seu avô – Luiz Firmino, que
fora Capitão da Guarda Nacional, diz que: Sabino encontrou a farda de Capitão no guardaroupa; gostou da vestimenta, despiu-se de seus andrajos, vestiu a roupa do Sr. Firmino e embainhou, inclusive, a longa espada. Diz ainda o autor que: “Sabino, caracterizado, e os demais,
satisfeitos com a destruição, fizeram-se a cavalo. Partiram para a formação do quartel logo
adiante. Em virtude de usar o traje militar, Sabino, diversas vezes, escapou de morrer, porquanto os mossoroenses entrincheirados na torre da Igreja o miravam perfeitamente, mas hesitavam
atirar, pensando se tratar de algum oficial da Guarda Nacional”. Esta, a verdadeira história da
espada à qual o memorialista faz referência.
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A Capela do Alto da Conceição foi o primeiro obstáculo na marcha de
Lampião em Mossoró. (Foto da capela devidamente restaurada a grafite).
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O BILHETE DE LAMPIÃO

Fac-símile do bilhete de Lampião, escrito de próprio punho, ao Prefeito de Mossoró Cel. Rodolfo
Fernandes ante a negativa ao pedido de 400 contos de réis – 13.06.1927. Conforme Raul Fernandes, o original se encontra no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, por
doação de sua família.
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TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 1927
Às 5 horas da manhã, já estava a cavalo. Depois de pequenas estrepolias, era cercada a fazenda do velho Manuel Freire, o
qual foi muito maltratado pelos bandidos, especialmente por
Sabino. Finalmente, exigiram-lhe, pela vida, 10 contos de réis,
importância que o pobre velho teve de mandar pedir em Mossoró a um seu filho, tendo o portador instruções para seguir a pista
do grupo até encontrá-lo.
Cerca de 9 horas, foi avistada a fazenda Veneza, do Sr.
Childerico Fernandes, e logo o grupo investiu, a toda brida para
surpreender o incauto proprietário, de quem roubaram logo 10
contos de réis, pertencente a um seu irmão.
Em menos de 15 minutos estava a casa toda revirada, como diz o povo: Roupas pelo chão, malas vazias, armários abertos, tudo saqueado, os bandidos deitados na cama do casal. Um
verdadeiro pavor.
OBS: Ainda na página, um retrato do cangaceiro com a
legenda Capitão Virgolino Ferreira, o famoso “Lampião”.
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Capitão Virgolino Ferreira,
o famoso “Lampião”
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Continuamos, hoje, a publicação do “Diário” em que o coronel Antônio Gurgel, personalidade de prestígio e conceito em Mossoró, fixou as suas impressões de prisioneiro do bando de “Lampião”. Como os nossos leitores viram nos primeiros capítulos, tratase de uma narrativa empolgante e viva das proezas do famoso bandoleiro nordestino, feita por uma testemunha que lhe sofreu as violências e lhe pode conhecer de perto a maneira de agir.
Esperávamos publicar, logo com o texto, valiosa documentação fotográfica, o que não nos foi possível pela demora na
chegada desses elementos. Amanhã, porém, poderemos satisfazer essa parte, porque acabamos de receber diversas fotografias
interessantíssimas com aspectos das cidades assoladas por
“Lampião” e nas quais aparecem muitas das suas vítimas e também vários dos seus comparsas.

*

*
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Os bandidos começaram a dirigir pilhérias de mal-gosto à
senhora de Childerico. Felizmente, o de nome Massilon os repreendeu com energia...
Childerico tem três filhinhos17, contando o mais velho cerca de 4 anos.
Como se faltasse alguma coisa para o almoço, mataram muitas galinhas, a
tiro de pistola, passatempo no qual
“Lampião” tomou parte com indizível
prazer.
Às 14 horas, o grupo abandonava
Veneza, rumando à Lagoa do Rocha.
Pernoitamos na casa do Sr. Anísio18.
Quando lá chegamos, “Lampião”,
preveniu ao pessoal que dali por diante
Anísio Batista dos Santos
não se roubava mais, porque estava no

17

Childerico Fernandes de Souza, casado com Felisbela Rodrigues Fernandes (Bebela). “Os
nomes desses meninos: Gutemberg, Nei e Fernando”, diz R. Nonato.

18

Conforme o pesquisador Marcos Pinto, que teve a gentileza de nos ceder esta fotografia, era
casado com Leonila dos Santos Rosa.
Segundo informação do Cel. Gurgel, prisioneiro do bando, o grupo pernoitou na fazenda Lagoa
do Rocha, em casa do Sr. Anísio.
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estado do Ceará, onde o governo não bulia com eles. E logo
tranqüilizou o dono da casa19.
Todo o meu empenho, desde que acompanho o sinistro
grupo, tem sido captar confiança e simpatia de todos, especialmente dos chefes. Muito tenho conseguido; todos me prestam atenção e procuram
conversar comigo.
Notei logo que eles gostam de quem
os inocenta, atribuindo a sua vida infame
às injustiças que o governo comete para
com os pobres. Nesse sentido, tenho feito
acusações veementes ao governo de todos
os tempos.
Antes de chegarmos à Lagoa do Rocha, foi o grupo alcançado pelo portador do Sr. Manuel Freire.
O portador trazia o preço da libertação deste nosso companheiro, na importância de dez contos de réis, sendo o pobre velho

19

Perfeitamente compreensível a recomendação de Lampião aos seus comandos. Assim procedendo, dava ele uma prova de gratidão e respeito a terra onde, até então, tinha grandes protetores. A entrada triunfal e a convivência amistosa com o povo e autoridades de Limoeiro do Norte,
conforme adiante se verá, era um atestado vivo “do banditismo oficializado que tomou foros de
coisa aceita de fato, nos vastos sertões do Nordeste”, conforme afirma o jornalista José Octávio
Pereira de Lima no seu livro Terra Nordestina – Problemas, Homens e Fatos.
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posto em liberdade. O Sr. Manuel Freire20 foi espancado, dizendo Sabino que o fizera porque ele disse não tinha dinheiro para
bandido. O pobre velho viajou todo o dia num animal “em osso”.21

20

Manuel Freire – Foi um dos chefes da conceituada firma comercial “Freire Irmãos e Cia”, de
Mossoró. Encontrava-se na sua fazenda “Jucuri”, quando foi aprisionado pelo bando. Ao regressar, com o corpo lanhado pelo látego impiedoso de Sabino, “tornou-se nervoso e acabrunhado;
durante longos anos permanecu-lhe o estigma”, afirma Gilbamar de Oliveira Bezerra, no seu
livro Cangaço – Recordação do Ataque Frustrado.
Nasceu em Panema-Santana, município de Mossoró em 1891, sendo filho de Manoel Freire da
Rocha e de Francisca Freire. Era matrimoniado com Delmira Freire, filha de Antônio Freire e de
d. Maria Joaquina Freire.
21
Animal “em osso” é animal sem sela, ensina-nos Raimundo Nonato.
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QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 1927
Partiu o grupo da Lagoa do Rocha às primeiras horas do dia.
Eu já estava familiarizado com o bando. Massilon mandou
me entregar uma faca que havia tomado de meu irmão Fausto,
arma que eu conduzia enfiada no cós da calça. Lembrei-me de
reclamar de Coqueiro22, que ao menos me restituíssem o cinturão que me tomara com a pistola, pedido que fiz em termos desabridos, se bem que em tom de pilhéria. Coqueiro me disse:
“Vou entregar-lhe o cinturão e sua pistola, coisa que nunca fiz
desde que estou nesta vida”. Repliquei que não, bastava-me o
cinturão. Ele, porém, entregou-me também a pistola, dizendo
que o fazia porque simpatizara comigo.
Mais ou menos às 9 horas, chegamos à fazenda Cacimba
do Boi ou Buraco do Gado, perto de Limoeiro. Daí, foi expedido
um portador à cidade para comprar alguma coisa e, ao mesmo
tempo, procurar informações sobre se a pessoa que andava com

22

Coqueiro – Conforme vimos no início deste diário, foi o bandido que alvejou o carro que
transportava o Cel. Antônio Gurgel, ocasionando a sua prisão. Era natural do Ceará. Mais tarde,
“Mormaço”, aprisionado, em depoimento prestado à polícia, declarava que, “quando o grupo
debandou no Cariri, Coqueiro havia entrado para o Piauí.” Entretanto, mais ou menos na
mesma época, a imprensa cearense noticiava que o cangaceiro “fora morto no lugar Cruz, município de Mamanguape, Ceará, quando era transportado para a chefia de polícia de uma fazenda
daquele Estado, onde se encontrava homiziado.”
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o dinheiro para o meu resgate estava ali, como eu esperava, pois
não era propósito do grupo entrar na cidade.
Voltou o portador trazendo vinho quinado, charutos, biscoitos e não sei mais o quê, assim como o dinheiro que fora fornecido para as mercadorias, dizendo o mensageiro que não quiseram receber nada e que mandavam dizer a “Lampião” que ele
podia entrar sem receio em Limoeiro, onde o único soldado que
havia tinham mandado embora, mas lhe pediam que não fizesse
coisa alguma de mal à cidade. “Lampião” é vaidoso. Ficou contente com o convite e logo deu ordens para a partida, entrando
triunfalmente em Limoeiro, às 15 horas, todos enfeitados com
fitas de todas as cores pelos chapéus e rifles, dando ao Governo
do Ceará, ao Padre Cícero e a todos os Santos que lhes vinham à
lembrança, vivas que eram respondidas pelo povo, tendo à frente
o Vigário e muitas outras pessoas gradas.
Estava preparada uma casa para receber o capitão “Lampião” e seu grupo. Muita comida preparada e um cozinheiro arranjando tudo23.
23

Este depoimento do Cel. Antônio Gurgel, noticiando a entrada triunfal do grupo em Limoeiro,
contradiz frontalmente afirmações do escritor Antônio Carlos Olivieri, à pág. 22 do livro O
Cangaço, quando, falando sobre o malogro da tentativa do assalto a Mossoró, diz que “o episódio, entretanto, em pouco abalou a fama do capitão Virgulino, que voltou a seus velhos métodos”. E afirma mais: “Atacou a cidade de Limoeiro do Norte, no Ceará, e, perseguido pela
polícia, enfrentou duras batalhas”. Pelo visto, esta história do ataque à cidade de Limoeiro,
citada pelo mencionado autor, não está bem contada; ele não a pesquisou, não conhece os fatos.
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Nas proximidades de Limoeiro, recebi um telegrama de
Jaime, em que dizia que o dinheiro andava de viagem, que o
portador andava lutando com dificuldades para alcançar o grupo,
devido à velocidade com que o mesmo se locomovia. Comecei a
ficar triste diante da expectativa de não ser posto em liberdade,
em Limoeiro, como esperava.
Os bandidos foram, em grande parte, para a igreja, onde
deitaram boas esmolas no cofre, além das que deram a grande
número de pedintes que apareciam24.
A versão verdadeira é a do Cel. Antônio Gurgel, testemunha ocular dos acontecimentos. As fotos
ali colhidas naquela oportunidade e reproduzidas neste trabalho servem de testemunho e respaldo
às suas declarações. Sobre o mesmo fato, o jornalista José Octávio Pereira de Lima, que viveu,
na mesma época, como diretor-proprietário do jornal Correio do Povo, afirmou no seu livro,
citado no capítulo anterior que “o quadrilheiro de fama retornou à sua ‘Caverna de caco’, para
não mais voltar à terra de Poti”. E conclui: “Em Limoeiro, no Ceará, foi recebido com farta
mesa de boas comidas. Aqui, porém, foram-lhe ofertados apenas bom-bons de chumbo...”
24
Esmolas – Este gesto da distribuição de esmolas pelos bandoleiros ao “grande número de
pedintes” é um fato raro na vida de “Lampião” e seus seguidores. A propósito, pedimos permissão ao escritor Oleone Fontes para transcrever do seu livro Lampião na Bahia, pág. 160, o que
diz acerca da generosidade do Rei do Cangaço: “Não há razões para se considerar Lampião um
homem generoso para com os pobres e deserdados (como o padre Bezerra Maciel afirma em
todos os volumes de sua obra), embora durante sua longa vida de bandoleiro tenha-se mostrado
perdulário com objetos que não lhe pertenciam, sobretudo aqueles que não podia carregar, por
muito volumosos e pesados. O fato de ter dado uma ou outra esmola, de ter esbanjado com os
que o assistiam o produto de lojas que saqueou, ou de ter, enfim, atirado moedas para crianças,
não quer dizer que tenha sido um indivíduo dado a gestos de bondade”.
Essa também é a opinião do autor destas notas. O dinheiro “generosamente” deitado no cofre da
Igreja e distribuído com o “grande número de pedintes”, em Limoeiro do Norte, foi todo ele
extorquido à custa de ponta de punhais e coices de rifle, na maioria das vezes de pobres e sacrificados agricultores que tiveram as suas vidas arruinadas por longo tempo.
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“Lampião” e Sabino foram para o Telégrafo, onde ficaram
muito tempo dando uma entrevista pouco verdadeira para o jornal “O Ceará”, de Fortaleza.
Ainda em Limoeiro, recebi outro telegrama de Jaime, dizendo: Acabo receber seu telegrama de hoje tarde, Automóvel seguiu para Brejo, e dali para essa cidade, com instruções seguir até encontrar grupo. Não desanime. Confie em
Deus.
Os bandidos passeavam de automóvel pela cidade. A comezaina tinha ares de banquete. Muito povo aglomerado em
frente à casa onde estava o grupo.
O padre Vital25 falou a “Lampião”, pedindo-lhe para deixar ali os prisioneiros em liberdade, mas “Lampião” lhe disse que
não era possível, porque precisava de dinheiro. Para ser agradável
ao padre deixava apenas o Leite26, pobre rapaz que vinha preso,
também, e cujo resgate estava marcado em 2 contos de réis. E eu,
triste e amargurado, era testemunha de tanta miséria!

25

Vital Gurgel Guedes – Pároco de Limoeiro do Norte.
Com referência ainda à passagem dos bandoleiros por Limoeiro, quando o prisioneiro Manoel
Barreto Leite foi posto em liberdade, Raul Fernandes no capítulo “Efemérides”, à pág. 302,
obra citada, faz o seguinte registro: “15 de junho: Lampião vai à cidade de Limoeiro do Norte, a
convite da população indefesa. Conduzia quatro reféns do Rio Grande do Norte. Padre Vital
Lucena paga dois contos pela liberdade do refém Manoel Barreto Leite. Virgulino se deixa
fotografar. Parte às seis da tarde”.
26
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Foto de Manoel Barreto Leite, refém a 11.06.1927, no Sítio Corredor.
Quantia exigidos cinqüenta contos de réis.

43

www.colecaomossoroense.org.br

Prosseguindo a publicação do “Diário” do coronel Antônio Gurgel, damos hoje diversas fotografias tiradas em Limoeiro, quando os cangaceiros do comando de “Lampião” aí fizeram
o seu bivaque. Sabendo da vaidade do bandoleiro, um fotógrafo
da cidade se ofereceu para homenageá-lo e tirou fotografia de
um grupo em que se vê, também, entre os prisioneiros, o autor
do presente “Diário”.
Aproveitamos a oportunidade para fazer uma retificação
importante na iconografia do famoso devastador dos sertões
nordestinos.
Anda por aí um retrato de “Lampião” vestido de cow-boy,
com óculos, numa atitude elegante.
Com o autêntico que acabamos de receber, podemos assegurar que esse divulgado pela nossa imprensa é o retrato de outro, talvez de Massilon, um dos chefes do bando.
O “Lampião” verdadeiro é o que publicamos, hoje, em clichê. Com a sua catadura sinistra e os ares sombrios de matamouros. Como se verá, ele não tem nenhuma semelhança com
os que correm mundo sem autenticidade do que agora estampados, recebido diretamente da cidade de Limoeiro, onde, como
dissemos, o bandido passou diante da objetiva da terra.27
27

27) – Fotos – A fotografia de Lampião que foi publicada anteriormente, era a mais conhecida
que existia naquela época, tendo sido feita em 1926, em Juazeiro do Norte - CE, quando o mesmo recebeu a patente de Capitão dos Batalhões Patrióticos juntamente com fardamento, armas e
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Um fotógrafo28 de Limoeiro veio pedir a “Lampião” para
que conseguisse em formar o grupo para ser fotografado, coisa
que muito agradecia. “Lampião” mandou formar o seu pessoal,
juntamente com os prisioneiros, e assim nos fotografaram a todos.29
munição. Certamente terá sido a que usou o jornal ao publicar em primeira mão, o “Diário” do
Cel. Antônio Gurgel, acompanhada da nota que põe em dúvida a sua autenticidade, em face da
comparação feita com a colhida em Limoeiro do Norte - CE e que aparece a seguir.
28
Francisco Ribeiro de Castro e Silva ou CHICO RIBEIRO, como era mais conhecido, foi
quem fez as duas fotos famosas do bando em Limoeiro do Norte - CE, em 15 de junho de 1927.
Sendo apenas fotógrafo, trouxe os filmes para serem revelados em Mossoró; este serviço foi feito
no laboratório do Atelier Octávio. Como o laboratorista fez anotações nos negativos revelados e
os assinou, até hoje, em quase todos os livros que estas fotos aparecem, dá-se crédito das mesmas ao jornalista José Octávio Pereira de Lima (Vide pág. 49). Chico Ribeiro foi o primeiro a
projetar filmes naquela cidade e sua máquina fotográfica era montada num tripé, daquelas usadas
pelos fotógrafos ditos ‘lambe-lambe’, e os negativos eram revelados em vidro. Casou-se com
Teonila Correia de Lima, filha do Coronel Vital de Lima e de dona Rita Correia, de Russas – CE,
indo morar no Rio de Janeiro onde montou o “Ateliê Fotográfico”. Segundo seu sobrinho Mário
Ribeiro, faleceu aos 101 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro – RJ.
O seu irmão RAIMUNDO RIBEIRO, foi o Sacristão responsável pela abertura das portas da
Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de Limoeiro do Norte, para o acesso de Lampião e seu bando aquela casa de orações. Segundo sua sobrinha Grasiela Vidal, o medo que teve,
após a indicação do Padre para ficar na cidade com aquela obrigação, foi tanto que o deixara
abalado emocionalmente, levando-o a morte poucos anos depois.
29
Ainda sobre as mesmas fotos referidas por Antônio Gurgel nas suas memórias, o escritor R.
Nonato, à pág. 194 do seu livro “Lampião em Mossoró”, detalha como tudo aconteceu: “Essa
fotografia de Limoeiro adquiriu celebridade na história do cangaço e é a mesma que ainda
jovem vem sendo publicada em jornais, livros e revistas. Há, porém, uma particularidade curiosa, que é o fato da identificação dos cangaceiros pelos seus nomes de guerra, tal qual se encontra feita.
O caso é explicável: O fotógrafo de Limoeiro mandou o filme para ser revelado em Mossoró. Aí,
depois de pronto o trabalho, foi o retrato apresentado a “Jararaca”, que se encontrava na
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Às 18 horas, “Lampião” teve aviso de que marchavam
dois caminhões de tropas para Limoeiro. Tratou de se retirar da
cidade, indo pernoitar com o bando cerca de uma légua adiante.

cadeia. Ele foi quem deu o nome de todos os cangaceiros, os seus apelidos e os lugares de onde
procediam. É, sem dúvida, o retrato mais fiel do bando de Lampião, em pleno apogeu, quando
este ainda era chamado O Rei do Cangaço ou Interventor do Sertão”.
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José Octávio Pereira Lima – (1895 –
1958), cuja foto também publicamos ao
lado, jornalista, poeta, fotógrafo, diretorproprietário do jornal Correio do Povo, foi
o responsável pelo trabalho de revelação e
reprodução do documentário fotográfico
acima mencionado.
Além das fotos que foram colhidas em
Limoeiro, J. Octávio foi também o responsável pelas que fez de Jararaca e de outros
cangaceiros que por aqui estiveram detidos. Deixou, assim, um preciosíssimo
documentário iconográfico do famigerado
bando.
Graças ao seu trabalho, o Museu Histórico
Lauro da Escóssia tem o orgulho de ser detentor do mais fiel acervo fotográfico do grupo de Lampião à época da tentativa de assalto a nossa cidade.
É o patrono da Cadeira nº 04 da Academia Mossoroense de Letras –
AMOL, cujo ocupante é o autor destas notas. Publicou entrevistas de cangaceiros e escreveu longos artigos sobre banditismo. Escreveu em versos populares: “A Derrota de Lampeão em Mossoró”, “A Vida e Morte de Jararaca”,
e outros episódios. Exemplares raros foram-me emprestados pelo seu filho
Zenon José Octávio. Raimundo Nonato, no livro Lampião em Mossoró,
editado em 1956, transcreveu o trabalho. (ver Raul Fernandes – A Marcha de
Lampião, pág. 56).
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Grupo de Lampião em Limoeiro, juntamente com os reféns.
Foto de Chico Rodrigues – Acervo Raibrito.

49

www.colecaomossoroense.org.br

Grupo de Lampião em Limoeiro do Norte, devidamente a cavalo.
Foto de Chico Rodrigues – Acervo Raibrito.
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QUINTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 1927
Pouco depois de 6 horas, pôs-se o grupo em marcha. Às 8
½, passava em Tabuleiro de Areia, onde pouco demorou, vindo
descansar na fazenda Armador, em casa de um Sr. João Quincola, homem ranzinza.
Ninguém ignora o pavor que causa, por toda parte, a presença de “Lampião”, em geral, quem tem a felicidade de se encontrar com semelhante fera procura o melhor de bem tratá-lo.
O Sr. Quincola não entendeu assim e, de cara amarrada,
respondia sempre de mau-humor a tudo e a todos. Chegou ao
ponto de Sabino lhe mostrar o chicote e lhe dizer que se ainda
passasse em sua casa era para lhe dar uma boa surra.
Tenho tido muita vontade de chorar, hoje, ao me lembrar
da passagem do 4º aniversário de casamento de pessoa que me é
muito cara.
Saímos de Armador mais ou menos às 15 horas. Depois de
uma jornada muito puxada, fomos sair em Arara, na fazenda de
um Sr. Roque, onde passamos cerca de 2 horas.
Dali, escrevi ao Sr. Artur Holanda e a Décio de Albuquerque30, pedindo-lhe para dizerem se tinha passado em Pereiro um
30
Décio Sebastião de Albuquerque Holanda era o seu nome completo. Genro de Tilon Gurgel do
Amaral, casado que foi com sua filha Francisca Brito Gurgel (Chicuta). Décio morou vários anos no
RN, transferindo-se depois para o Ceará. Foi acusado de envolvimento nos acontecimentos que culminaram com o ataque de 11 de maio de 1927 à cidade de Apodi.
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portador com o dinheiro para o meu resgate. Se não, pedia-lhes
de envidarem todos os meios para conseguirem minha liberdade.
Pedi ainda àqueles senhores para informarem se havia
chegado ali uma remessa que, em Limoeiro, Sabino Gomes pedira que fosse feita a certa pessoa. Essa correspondência seguiu
logo por um próprio para Pereiro.
Em seguida, o grupo tomou um guia e internou-se em plena mata, onde passamos o resto da noite. Em casa do Sr. Roque
nos foi servido café, coalhada etc.
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SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 1927

Às 5 horas da manhã, continuamos a andar, acompanhados
do guia que veio de Arara. Depois de muitas voltas por veredas
quase intransitáveis, fomos acampar, às 8 horas, no Saco do
Garcia, lugar sinistro, coberto de serroteira, mas, onde, felizmente, havia água. O grupo ali aquartelou, aguardando resposta
da correspondência enviada para o Pereiro.
Como a munição de boca estivesse muito escassa, “Lampião” abateu, com um tiro de fuzil, um boi, o qual foi todo aproveitado, fazendo bastante carne-de-sol.
A distração dos bandidos é jogar “31”. Formam diversos
grupos, conforme os recursos da ocasião, servindo de fichas
balas de fuzil.
Às 14 horas, chegou o guia com a notícia de ter chegado a
Alto Santo um contingente de 150 praças. Alto Santo fica a três
léguas do Saco do Garcia.
A vida desses miseráveis é calma e despreocupada, coisa
que parece impossível. Agora, por exemplo, há muitas mesas de
jogo. Em uma, jogam “Lampião”, Sabino, Moreno e Luiz Pedro
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(são os mais endinheirados). O jogo, como já disse, é o “31”, de
800 mil réis à “boca”.31
Já estou muito conhecido de todos os bandidos, os quais
me tratam o melhor que podem, inclusive “Lampião” e Sabino.
Não fosse o sofrimento moral, a absoluta falta de conforto e o
risco de vida a que estou exposto, em tão indesejável companhia, não me afligiria tanto pela minha liberdade que, estou certo,
eles darão, em qualquer ocasião.

31

Com relação a esse tipo de entretenimento do grupo de cangaceiros nos seus momentos de
descanso, dona Maria José, na entrevista que concedeu ao jornalista do Correio do Povo, após a
sua liberdade, disse que “viu Sabino emprestar dinheiro ao Coronel Gurgel para jogar o ‘31’,
jogo predileto dos bandidos”. Ainda sobre o fato, Raimundo Nonato diz em livro (Ob. cit.):
“Refere o Dr. Otto Guerra um episódio contado pelo cel. Antônio Gurgel: ‘Lampião, às vezes,
mandava que ele jogasse no seu lugar, dizendo-lhe: - Veja lá, não vá perder meu dinheiro’”.
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MASSILON – O retrato falado desse famoso comparsa de Lampião aparece com fidelidade descrito por Raul Fernandes à pág.,
79 do seu livro A Marcha de Lampião:
“BENEVIDES ou MASSILON LEITE, nasceu no município de Patos, Paraíba. O pai,
tempos depois, mudou-se para o sítio ‘Japão’, nas raízes da Serra de Luiz Gomes, no
Rio Grande do Norte, limites com a Paraíba. Gente pacífica. Massilon, como tropeiro, conduzia comboios de algodão e peles
para Mossoró. Numa das viagens, matou
um soldado na Paraíba. Alegava legítima
defesa. Procurado pela Polícia paraibana,
enveredou no cangaço. Desejava arranjar
capital e fugir para o Sul do país. A 10 de
maio (1927), a mando de políticos do Ceará, assaltou a cidade de Apodi e dois povoados do Rio Grande do Norte. Arrecadou
bastante dinheiro. Respeitou as famílias,
não surrou nem matou as pessoas apontadas pelos mandantes (história já contada). Entendeu-se com Sabino, chefe de
grupo, sobre a viabilidade do assalto a Mossoró. Serviu de guia durante a
marcha”.
Este, realmente, é o relato que expressa com maior fidelidade a imagem do homem que, em parte, foi responsável pela vinda do grupo a Mossoró, cujo depoimento contradiz frontalmente a nota da legenda do jornal à qual
nos reportamos.
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Dona Maria José, que com eles também conviveu, na entrevista referida na nota anterior, declarou: “Os bandidos não têm disciplina nem respeito
aos outros. Do bando, o mais calado é Lampião e o mais perverso é Sabino,
parecendo até que ele é o chefe”.
Ainda sobre Massilon, ver artigo “Lampião em Limoeiro do Norte - CE”.
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As proezas de ‘Lampião’ e seu bando, narradas pelo coronel Antônio Gurgel, que foi prisioneiro do famoso cangaceiro, e
que vêm sendo publicadas, nesta folha, mostram, em toda a sua
cruel realidade, o que é a atividade desses perigosos elementos
nos sertões do Nordeste brasileiro.
Continuamos, hoje, a divulgar as notas desse “Diário” inédito que o coronel Gurgel enviou, ilustrando-o com a impressionante documentação fotográfica, que obtivemos, a melhor e a
mais autorizada de quantas se referem ao cangaço naquelas regiões infelizes.
*

*

*

Às 18 horas, veio o guia de Arara. Veio para avisar a passagem de uma Força32 de 20 praças que ia para Pau dos Ferros.
32

Essa “Força de 20 praças”, citada pelo memorialista, nada mais era do que uma daquelas
famosas Volantes que varavam o Nordeste na perseguição aos bandos de cangaceiros. Se bem
que, organizadas com a elogiável finalidade de combaterem os bandoleiros, quase sempre desvirtuavam-se, cometendo desmandos e atrocidades em pé de igualdade com aqueles a quem perseguiam. A mais famosa dessas Volantes que por aqui passou no encalço de Lampião, sem dúvida,
foi a da Polícia paraibana comandada pelo sargento Quelé. “Diziam que os matutos temiam tanto
sua passagem como a dos próprios cangaceiros”, afirma Raimundo Nonato às págs. 74 e 87 do
seu livro Lampião em Mossoró.
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Esta força vinha cometendo os maiores horrores, roubando,
dando surras, tendo prendido um portador, que conduzia 8 contos de réis para o resgate do velho Joaquim Moreira, meu companheiro de prisão. Diante de tal aviso, o acampamento ficou em
alarme. Foram colocadas sentinelas em diversos pontos. Tudo
em atividade!

“No Rio Grande do Norte” – diz Raul Fernandes, “não houve Volantes. Desconhecia-se o cangaceirismo. Após o assalto, apenas uma Força regular, de cento e cinco (105) Praças subiu o
Jaguaribe.”
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SÁBADO, 18 DE JUNHO DE 1927

Muito cedo, “Lampião” mandou o
guia a Arara saber o que havia relativamente à Força.
Os bandidos dormiram equipados.
Reina no acampamento o maior alvoroço.
Chegou o portador que foi ao Pereiro levar
as cartas que escrevi a Décio e a Holanda.
Veio acompanhado de um homem que
trouxe 20 contos de réis para o resgate do
velho Moreira.33 O velhinho ficou tão contente que chorava de alegria.
“Lampião” mandou lhe fornecer

33

Joaquim Moreira da Silveira

Joaquim Moreira da Silveira – Respeitável octogenário de barbas longas, encanecidas.
Muito o maltrataram, cobrando vinte contos de réis pela liberdade. Mantiveram-no, durante oito
longos dias, em completo desconforto. Transformou-se em refém a 10 de junho de 1927, na
Fazenda Nova, município de Luís Gomes.
Descrevendo a marcha do bando no RN, Raul Fernandes informa: “Na manhã seguinte, 10 de
junho, sexta-feira, penetraram no município potiguar de Luís Gomes. Passaram no sítio Japão,
dos pais de Massilon. Levaram o rapaz Francisco Galdino de Andrade para guiá-los até o lugar
Lucrécia. A primeira investida foi contra a Fazenda Nova, encravada no sopé da serra de Luís Gomes.
Prenderam o proprietário Joaquim Moreira da Silveira, a fazenda ficou coalhada de bandidos, entregues ao roubo e à destruição. Trocaram animais. Terminaram a razia e partiram.”
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um cavalo selado, e pouco depois o velho Joaquim Moreira se despedia dos seus algozes.
Holanda34 respondeu minha carta, dizendo que o portador
não havia aparecido, e que ele nada podia fazer a meu favor por
falta de recursos.
Sabino me lembrou de mandar um portador ao Brejo, idéia
que aceitei como náufrago que se apega a tudo quanto possa
concorrer para sua salvação. Falamos ao Sr. Manuel Léu, que
veio com o portador do velho Moreira para ir ao Brejo com uma
carta minha, mas ele me disse que não podia, de forma alguma.
Devido a insistentes notícias de Forças nas proximidades
de Arara, o grupo arribou às 18 horas. Andamos até cerca de
meia-noite, quando finalmente acampamos em um pequeno
riacho, sem água.

34

Refere-se o Coronel Antônio Gurgel a Artur Holanda.
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DOMINGO, 19 DE JUNHO DE 1927
Finalmente, o Sr. José Pedro, vaqueiro em Arara, prontificou-se a ir ao
Brejo. Por ele escrevi a Tilon35 expondo a
minha situação. Pedia-lhe que por tudo
no mundo mandasse os 21 contos de réis
do meu resgate e que fizesse acompanhar
o portador, para maior garantia, por um
homem conhecido como fosse o velho
Gaudêncio. Recomendei a Tilon o maior
sigilo em tudo para evitar que o portaTilon Gurgel do Amaral
dor fosse detido pelas Forças que se
encontravam perseguindo o grupo. Estávamos condenados a
35

Tilon Gurgel do Amaral – Era irmão do memorialista, agropecuarista e comerciante.
Residia no antigo Sítio “Brejo”, do Apodi, para onde Antônio Gurgel se dirigia quando foi
aprisionado pelos cangaceiros.
Nasceu no sítio Brejo, antes pertencente a Apodi, hoje município de Felipe Guerra, a 07 de
janeiro de 1881. Casou-se em 1as núpcias com dona JOSEFA DALILA GURGEL, filha de
Aureliano da Nóbrega e de dona Madalena da Nóbrega. Enviuvando a 01 de agosto de 1919,
contraiu 2as núpcias com dona CELESTINA GURGEL DO AMARAL, nascida em Aracati-(CE)
a 02 de fevereiro de 1910 e filha de Urcesino Gurgel do Amaral e de dona Ester Gurgel do
Amaral. De ambos enlaces deixou filhos. Residiam em Mossoró.
Tilon faleceu aos 22 de junho de 1968, sendo sepultado no dia seguinte, em Felipe Guerra,
cidade do seu nascimento.
Maiores detalhes no livro “Na Trilha do Passado”, valioso trabalho de genealogia do seu parente Aldysio Gurgel do Amaral.
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passar o dia sem beber água. Mas, graças a Deus, descobriu-se,
casualmente, ao pé de uma pedra, um pequeno “choro” que ia
matando a sede do pessoal.
Graças a Deus, continuo a ser muito bem tratado. Até hoje
não ouvi a menor pilhéria de nenhum dos bandidos, apesar de
haver entre eles verdadeiras bestas, tipos hediondos e tarados.
Sabino, sempre que vai “boiar”, faz questão que eu “bóie” com
ele – coisa que muito me contraria, devido ao molho de pimenta
muito forte que ele deita na comida – e quer que eu coma para
ele rir quando o excessivo ardor do tempero me faz chorar.
Desde que me prenderam foi destacado para me vigiar o
bandido “Pinga-Fogo”,36 rapaz de 24 anos, alvo, muito simpático, maneiroso. Trata-me muito respeitosamente e se mostra muito afeiçoado a mim.
Às 17 horas, aparece o guia, o Sr. Otílio Diógenes. Levounos por caminhos impraticáveis a um sítio onde passamos o resto da noite, todos de prontidão, porque nos disse o guia que a
“macacada” andava rondando por toda a parte. Os animais, desde ontem, passam fome.
36

Pinga-Fogo – Seu nome de batismo era Manoel Leite, natural da Paraíba, conforme pesquisa
realizada pelo Dr. Francisco Honório de Medeiros Filho, que está escrevendo um livro sobre a
vida de Massilon Leite.
“Jovem de vinte e quatro anos, alvo, simpático, irmão de Massilon, novato no cangaço, vigiava
Antônio Gurgel”, afirma Raul Fernandes.
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SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 1927
O Sr. Otílio Diógenes37, que estava servindo de guia ao
grupo, dormiu no acampamento. Muito cedo nos levou para um
saco de serra muito aprazível, onde, felizmente, havia água com
abundância. Os animais mataram a sede de 6 horas!
Estamos esperando, a cada momento, um ataque das forças do Governo do Ceará, coisa que o pessoal do grupo diz muito desejar.
Esteve no acampamento um caboclo que mora a 1/2 légua.
Ficou encarregado de vigiar os arredores, trazendo notícias do
movimento de tropas por perto.
Houve um jogo de “31” muito caro, entre “Lampião”, Sabino,38 Moreno e Luiz Pedro.39 “Lampião” foi o pato; eu vi ele
37

Otílio Diógenes - Agropecuarista que estava servindo de guia ao grupo.
SABINO aparece na história do cangaço, citado por vários autores com o nome Sabino Gomes de Góis, “também conhecido com os sobrenomes de Gomes de Melo e Barbosa de Melo e
ainda Gore ou Goa”, conforme registros na bibliografia cangaceira. Era natural da Fazenda
Abóboras, município de Serra Talhada-PE.
Consta haver falecido a 25 de junho de 1927, na fazenda “Piçarra”, a légua e meia de Missão
Velha-CE, após violento e curto combate das volantes pernambucanas, comandadas pelos tenentes David Jurubeba, Manoel Neto e Alencar. “Dias depois, a tropa encontrou, distante do sítio
do ataque, o cadáver de Sabino Gomes, em estado de putrefação”, diz Raul Fernandes.
Entretanto, o escritor Frederico Pernambucano de Mello conta no seu livro Guerreiros do Sol,
pág. 149, que “no ano de 1942 se espalhou uma conversa no município de Serra Talhada, que o
Marculino Diniz andava dizendo que o bandido Sabino Gomes era vivo”. Era considerado como
um dos mais perversos do bando de Lampião.
38
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pagar 7 contos e quinhentos mil réis que perdeu. Desta vez, ficou amuado e disse que não jogava mais.

39

Luiz Pedro – Após a morte de Antônio Ferreira, transformou-se no braço direito de “Lampião”, além de compadre. Fez a célebre “promessa de cangaceiro”: “No dia que o compadre morrer eu morro junto”; já tinha furado o cerco da Polícia quando foi alertado por um companheiro
de que “Lampião e Maria morreram”. Voltou ao local do combate e tombou próximo ao amigo,
a 28 de julho de 1938, na grota da Fazenda Angico, município de Poço Redondo – Sergipe,
conforme Antônio Amaury C. de Araújo em Assim Morreu Lampião.
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Sabino
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TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 1927

Seriam 6 ½ horas da manhã, quando chegou ao lugar em
que estávamos acampados o Sr. Otílio, muito alarmado com a
notícia que lhe deram de que as forças andavam na pista do grupo e já se achavam à pequena distância.
É fácil compreender o alvoroço que a notícia despertou no
coração daquele grupo de feras. Começaram, sem perda de tempo, os preparativos para a partida. Antes das 8 horas, o grupo
arribou, levando, ainda como guia, o Otílio, apesar da insistência
do mesmo em não querer seguir.
Às 13 horas, íamos contornando o Serrote da Roda. O
grupo marchava, silencioso, quando saímos justamente onde
estava emboscado um “troço” de força cearense, comandada
pelo tenente Pereira.
Foi um momento horroroso. A fuzilaria rompeu, a poucos
metros de distância, de lado a lado, com uma intensidade assombrosa. O primeiro movimento foi o pular dos animais que,
apavorados, dispararam campo afora, com todos os arreios, caronas, alguns rifles que vinha na capa das selas, algumas munições de boca, que o pessoal conduzia nas caronas, roupa, cortes
de fazendas.
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A luta era medonha. Rolávamos no solo com a velocidade
que nos prestava o instinto de conservação, mudando de posição
com a maior rapidez, e ouvindo o sibilar das balas que passavam
bem próximas. Depois de 1 ½ de fogo, foi o tiroteio diminuindo.
Então, conseguiu o grupo contornar o serrote, pondo-se em fuga.
Nem uma montaria! Mesmo a cavalo, a jornada era penosa,
quanto mais d’agora por diante, que temos de andar a pé!
Depois do fogo, verificou-se achar ferido o bandido Moreno40, cangaceiro muito estimado de “Lampião”. Apresentava
um grande ferimento no terço superior do braço esquerdo. A bala
levou o bloco de carne, deixando o osso descoberto. Não se pensou
de cuidar do ferimento, mesmo porque não havia remédio algum.
O braço foi atado com um lenço sujo e metido numa tipóia.
Não houve tempo a perder. “Lampião” receava que as forças tentassem uma perseguição mais fácil, agora que estávamos
40

(41) – Moreno – Segundo Bezerra Maciel, este morreu em combate no dia 10 de agosto de
1927, em fogo travado no local Olho d’Água, com a força paraibana do Tenente Elísio.
Os autores de “Lampião e o Estado Maior do Cangaço”, à pág. 218, informam que na última
etapa da fuga, ainda em território cearense, Moreno, cujo braço gangrenara, foi deixado em uma
gruta entre Olho d’Água e Catingueira à “Porta da Serra”. Ao tomar conhecimento do fato, “a
Polícia destacou 10 soldados para prendê-lo, sendo o bandido cercado no lugar em que estava e
morto quando resistiu, atirando com uma só mão, gritando que não se entregava a homem
nenhum...” (...) “O Corpo foi transportado para Missão Velha, onde foi fotografado e objeto de
grande curiosidade pública”.
Fora Moreno a última vítima em combate daquela incursão guerreira que ficaria conhecida
através dos anos co “A Epopéia de Mossoró” – afirmam os autores da obra citada.
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a pé. Nesta altura, Massilon passa a guiar a retirada. Andamos
até cerca de meia noite, quando “Lampião” mandou fazer alto. E
sem saber onde nos encontrávamos, mortos de sede e fome, ali
descansamos algumas horas.
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QUARTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 1927

Muito antes do dia clarear, foi dada a ordem de marcha.
Lá para as 9 horas, fizemos alto em um riacho, onde não havia
água. A situação era desesperadora. Nem água nem comida!
“Lampião” mandou investigar a vizinhança. Pouco depois voltava um dos cangaceiros com o cantil cheio d’água, dizendo que
perto havia uma casa e que no riacho, mais acima, tinha uma
cacimba.
Um dos cangaceiros, disfarçado, foi a tal casa e conseguiu
comprar alguns queijos. Assim, passamos o dia, todos calados,
sem se fazer fogo, numa vigilância absoluta.
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QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 1927

Não me foi possível saber o nome do lugar onde estivemos
acampados. Ao clarear do dia, continuou a marcha silenciosa,
cheia de apreensões. Ali, pelas 9 horas, foi avistado um vaqueiro, logo detido, sob a ameaça de que, se corresse, matariam-no.
Em primeiro lugar, tomaram-lhe a montaria para Moreno, que
andava com dificuldade, devido ao ferimento que recebeu no dia
21, e que até aqui não recebeu o menor curativo.
Depois, quiseram matar o pobre homem para que não dissesse haver encontrado com o grupo. O infeliz esteve bem perto
de ser sangrado, o que teria acontecido se o bando viesse guiado
por quem conhecesse os arredores. “Lampião” lembrou-se de
fazer do pobre vaqueiro guia. O desgraçado aceitou de joelhos e
prometeu conduzir o grupo a um local muito bom, onde poderiam ficar alguns dias. Levou-nos para o Riacho da Fortuna, ficando o grupo aquartelado entre Macambira e Vaca Morta, município de Riacho do Sangue.
Massilon, pouco depois, saiu com o guia para ver se arrumava alguma coisa para a bóia, pois a fome era roxa. Voltara, ao
cair da noite, com um pouco de farinha, queijo e um peru. Pelas
20 horas, Massilon, acompanhado de dois bandidos, sai para
saber alguma coisa sobre as Forças, principalmente para receber
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o dinheiro de meu resgate, cujo portador ele sabia que andava
em Alto Santo. Massilon saiu, de acordo com Sabino e “Lampião”, ficando de voltar no dia seguinte, à noite.
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SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 1927

Tudo indica que “Lampião” e Sabino estão esperando um
ataque, a cada momento, tal é a atividade; ninguém troca palavra; o pessoal está todo equipado.
O pessoal começa a se queixar de fome. Hoje, o que houve
para cerca de 50 homens foi o peru cozido e um pouco de pirão.
Todos provaram. Felizmente, o riacho é abundante de água.
Massilon não voltou até agora, provavelmente devido à
vigilância das Forças.
Cerca de 20 horas, “Lampião” mandou fazer um reconhecimento nos arredores, sendo informado de que estávamos cercados por numerosas Forças. Durante a noite ninguém dormiu.
O silêncio era absoluto. Todos estavam de prontidão, apesar da
certeza de que somente ao romper do dia seriam atacados.
Apavorado, encomendava a alma a Deus, aguardando que
chegasse à minha hora.
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SÁBADO, 25 DE JUNHO DE 1927
Antes do dia clarear de todo, já
o pessoal estava colocado em posição
de fazer revista em tudo e recomendavam que economizassem munição.
Eu, d. Maria José e Moreno fomos colocados em uma depressão de
terreno, encostados a uma ribanceira do
riacho, onde nos deitamos, ficando dois
bandidos ao nosso lado, para a defesa.
Cerca de 6 ½, rompeu violentíssima fuzilaria das forças sitiantes,
colocadas a uns 200 metros do local
onde nos encontrávamos. Os bandiD. Maria José
dos respondendo a descarga das forças,
começaram a cantar, a gritar, a dar vivas ao Padre Cícero e a
quantos Santos lhes vinham ao bestunto. Em seguida, começaram a dirigir os maiores insultos aos oficiais. Em altos gritos,
empregavam uma linguagem muito suja.
Depois de cerca de uma hora de fogo, “Lampião” mandou
suspender o tiroteio. A Força, supondo que o grupo conseguira
fugir, veio se aproximando pouco a pouco. Chegou a tão pequena distância, que ouvimos o manejo das armas. Então, “Lampi73
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ão” ordenou: “- Fogo!” E, depois de uma meia hora de intenso
tiroteio, a Força se distanciou bastante. Rarearam os tiros, até
que se acabaram.
Pelas 9 horas mais ou menos, “Lampião” deu ordem para
a retirada, riacho acima, apesar de ainda se ouvir, distante, um
ou outro tiro da tropa. Logo começaram, em louca disparada,
caindo aqui e acolá, e esperando, a cada passo, uma bala que nos
livrasse de tanta aflição.
No lugar onde estávamos deitados, durante o tiroteio, ficamos cobertos de terra e de galhos cortados pelas balas.
Depois de cerca de meia hora de marcha forçada, já sem
podermos mais andar, tal era o cansaço, que “Lampião” mandou
fazer alto para reunir o pessoal e descansar um pouco. Felizmente, não se ouviu mais nenhum tiro. Restava, porém, o receio de
que fosse o grupo perseguido pela cavalaria, pois havia, nas forças sitiantes, 50 praças montados.
Pouco depois, continuou a marcha. Deixamos o riacho e
ganhamos a caatinga.
Andamos, assim, cerca de uma hora. Então “Lampião” e
Sabino formaram “Conselho”. Em seguida, Sabino veio sozinho
me dizer que iam me dar liberdade e bem assim a d. Maria Jo-

74

www.colecaomossoroense.org.br

sé41, mas não queriam nos deixar ali, porque nós não sabíamos
para onde ir, e mesmo poderíamos cair em poder das Forças e
seríamos obrigados a falar...
Mandou que nós fôssemos despedir de “Lampião”, pois
ele, Sabino, iria nos deixar em certo ponto, onde encontraríamos
quem nos guiasse. Feitas as despedidas, acompanhamos Sabino
e mais quatro bandidos.
Durante o fogo, os soldados gritavam que soltassem os
prisioneiros, não fossem covardes. Quer me parecer que devemos a liberdade a esse fato, porque os bandidos calcularam que
se soltassem os prisioneiros talvez as Forças afrouxassem a perseguição.
Caminhamos até 17 horas. A fome era grande. Desde a
véspera não comíamos. A sede era atenuada, vez por outra, em
algum charco que por acaso encontrávamos.

41

D. Maria José era esposa do coronel José Lopes, proprietário da Fazenda Aroeira, no município de Luís Gomes.
Quando o grupo por lá passou, o proprietário estava ausente. Houve grande destruição. Móveis
foram quebrados e queimados. “Surrupiaram objetos e levaram cavalos”, afirma Raul Fernandes, acrescentando: “Virgulino, insensível à sorte alheia, não fora indulgente para d. Maria José
Lopes. Levou-a como refém, não obstante os sessenta e três anos de idade. A sexagenária foi,
entre os prisioneiros, o de maior permanência no bando, passou dezesseis agros dias na jornada
infame”.
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Armas usadas pelos cangaceiros em Mossoró,
em 13 de junho de 1927.
Fac-símile do livro “A Marcha de Lampião”, de Raul Fernandes.
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Finalmente Sabino ordenou que ficássemos ali, que ele ia
“dar um bordo” e pouco demoraria.
Quando ele se retirou, com os homens, eu disse a d. Maria
José que eles não voltariam mais. Mesmo assim, esperamos.
Decorrido pouco mais de meia hora, voltaram os cinco.
Disse-nos Sabino que tinha ido ver se comprava alguma coisa para comerem, e que apenas conseguira um pequeno queijo, o
qual partiu, dando-me um pedaço e outro a dona Maria José.
Em seguida, entregou-me 100 mil réis e 60 mil réis a d.
Maria José e nos indicou uma estrada que passava perto. Seguíssemos até encontrar uma roça, então abandonássemos a estrada
e seguíssemos o caminho que beirava a roça até chegarmos a
uma casa.
Despedimo-nos de Sabino e seus companheiros. Com o
coração cheio da maior alegria, tomamos o caminho indicado.
Era tão intensa a minha alegria que esqueci a fome de
muitas horas. O meu desejo único era pôr distância entre mim e
aquele pesadelo de tantos dias de tortura.
Já ao pôr-do-sol, chegamos à casa que nos fora indicada
por Sabino. Ali esperava uma cena bem triste, mesmo para
quem, como eu, já trazia o coração cheio de tristeza. Quando
dissemos quem éramos, a dona da casa, que estava de pé em
frente a porta, olhou-nos de modo agressivo. Disse que não que-
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ria negócio com bandidos, os quais haviam morto seu adorado
marido, e que nos retirássemos o quanto antes.
Quando nos retiramos, uma empregada nos disse que tivéssemos paciência, pois a senhora estava louca, porque os bandidos haviam morto o marido dela. E ensinou-nos o caminho,
que devíamos tomar, dizendo-nos que encontraríamos uma casa
e que de lá nos guiariam.
Às 19 horas, chegamos a essa casa. Estava completamente
abandonada. Era noite fechada, mas resolvi continuar o caminho. Pouco adiante, encontramos um riacho. Abandonamos a
estrada, andamos alguns metros pelo riacho. Ali ficamos, para
passar a noite.
Durante o tempo em que estive nas garras de “Lampião”
(12 a 25 deste mês), dormi em rede uma noite, em Lagoa do Rocha. O mais foi no chão e sem agasalho além da roupa do corpo.
Não tomei banho, nem mudei roupa, a não ser um par de meias
que um dos bandidos me deu.
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DOMINGO, 26 DE JUNHO DE 1927

Não dormi cinco minutos, durante a noite, tanto era a alegria que sentia por ver-me restituído à liberdade.
Ao clarear do dia, voltei com a minha companheira de prisão à casa onde estivemos ontem, para vermos se tinha alguém
que nos indicasse o caminho que devíamos seguir, mas não havia viv’alma.
Cerca de 7 horas, resolvi continuar ao “Deus-dará” e assim
nos pusemos em marcha, confiantes de que a Providência nos
mandaria o desejado auxílio.
Pelas 9 horas, aproximadamente, avistamos dois homens
que vinham em nossa direção, a cavalo. Quando chegamos à
fala, disse-lhes quem éramos.
Os dois cavaleiros eram os senhores Agapito Fernandes
Maia, de Boqueirão, e Manuel Herculano da Cunha, do Letrado.
Foram de uma bondade sem limites, levando-nos imediatamente
para a fazenda Lagoa do Córrego, propriedade do Sr. Alexandrino Diógenes, onde fomos bem recebidos, sendo-nos servida uma
ligeira refeição.
O Sr. Herculano arrumou cavalo para mim e d. Maria José. Pouco depois, chegávamos a Letrado, onde fomos recebidos
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e tratados com o maior carinho pela família do Sr. Manuel Herculano.
Soube, ali, que Tilon estava à pequena distância. Ofereceu-se um homem para ir chamá-lo, e pouco depois tive a alegria de abraçar o meu irmão.
O Sr. Manuel Herculano mandou avisar ao major Moisés,
comandante da Polícia cearense, aquartelada em Felicidade, a
nossa chegada.
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1 – O bandido Jararaca, ferido no ataque a Mossoró, entre dois
policiais: à sua direita João Batista, e à esquerda João Arcanjo
de Oliveira. “Jararaca” foi justiçado dias depois a sua prisão.
(Foto de J. Octávio).
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2 – Desta “torre” partiram os tiros que abateram o bandido
“Jararaca”. (Foto da Igreja de São Vicente).
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Obs: Nesta torre ficaram entrincheirados Manoel Alves de Souza, Léo
Teófilo e Manoel Félix. Devido a posição de tiro, onde teriam que se
expor, serviram mais como observadores. Um deles indicou a Manoel
Duarte a presença do cangaceiro Colchete, que foi alvejado pelo exímio atirador.
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SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1927

Pela manhã, partimos do Letrado para Felicidade, onde
íamos dar o nosso depoimento por intimação do Major Moisés42.
Como não estivesse o major Moisés, em Felicidade, demos o
depoimento ao tenente Manuel Firmo.

42

O Major Moisés Figueiredo, mais tarde, seria acusado pela imprensa cearense de protetor de
Lampião.
A propósito o jornal O Mossoroense, na sua edição de 18 de setembro do mesmo ano, transcrevia matéria de um dos jornais de Fortaleza, na qual afirmava que o tenente Ozimo Alencar
concedera “uma entrevista ao “O Ceará”, fazendo as mais tremendas acusações ao major
Moisés Figueiredo e Izaías Arruda, prefeito de Missão Velha, culpando-os da proteção escandalosa que prestaram ao bandido Lampião e descrevendo os fatos mais evidentes e contestáveis
verificados por ocasião da última incursão do terrível quadrilheiro no território cearense”.

84

www.colecaomossoroense.org.br

Quando íamos para Felicidade, passamos em casa do major Israel Cintra, na fazenda Caiçara, onde Tilon e Francisco
Maia, que andavam à minha procura ou do grupo para me libertarem, já eram conhecidos. O major Israel Cintra é abastado fazendeiro. Teve a gentileza de nos convidar para, na volta, almoçarmos com ele, convite que ficou aceito.
Cerca de meio dia estávamos em casa do major Israel,
quando chegou o Sr. Francisco Maia43, cuja ausência estava
dando cuidado.
Francisco Maia é uma criatura a quem eu estimava muito;
conheci-o no Brejo, fazendo a demarcação das terras do meu
velho pai44, na data do “Abreu”. Pois bem, esse amigo abando43

Francisco Alves Maia era o nome completo desse amigo ao qual faz referência o memorialista. Foi pioneiro da Topografia em Mossoró, ao lado de João Felipe de Oliveira, Paulo Nobre de
Medeiros e José Tinoco. Também foi o autor da segunda planta da cidade de Mossoró, mandada
executar em 1926 pelo então prefeito Rodolfo Fernandes, e primeiro Delegado de Terras em
Mossoró.
44
O pai do coronel Antônio Gurgel era um desses velhos patriarcas sertanejos, descendente dos
Gurgéis de Aracati. Aldysio Gurgel, no magnífico estudo genealógico que publicou com o título
Genealogia da Família Gurgel – Na Trilha do Passado, à pág. 213, registrou:
“BLOCO 18 – Tibúrcio Valeriano Gurgel do Amaral, n. 14/4/1843, na ‘Fazenda Porteiras’,
em Aracati, Ceará. Descendente de José do Amaral e de Maria Joaquina Ferreira, ambos
naturais daquela cidade chamada também ‘Princesa do Jaguaribe’. Emigrou para o Oeste
Potiguar, onde fundou a importante propriedade denominada Brejo do Apody, encravada no
atual município de ‘Felipe Guerra’.
Em 24/11/1868, Cc s/ sobrinha Caetana Gesumira Gurgel de Oliveira (filha de s/ irmã Quitéria
Ferreira Gurgel do Amaral e de Antônio Francisco de Oliveira (vide BL.9). (...) “Em
24/11/1918, completaram Bodas de Ouro, havendo missa na Capela de N. S. Perpétuo Socorro,
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nou tudo e, munido de 21 contos de réis, estava no encalço do
grupo, arriscando, muitas vezes, a própria vida, tentando salvar a
minha.
Depois do almoço, tocamos para Letrado, onde chegamos
às 14 horas. D. Maria José ficou em Letrado, onde encontramos
um telegrama para ela, de um seu parente, dizendo-lhe que iria
buscá-la.
Pouco depois, eu, Tilon e Maia, tomávamos o automóvel
em que Tilon viajava. Tocamos para S. João, onde passei muitos
telegramas avisando a minha liberdade.
De S. João, seguimos para a fazenda do Coronel Juvêncio
de Paula, onde encontramos o padre Nogueira muito satisfeito
pela sorte que tive de sair com vida das mãos de “Lampião”.
Às 19 horas, chegávamos a Limoeiro, sendo o carro cercado por uma centena de pessoas, aflitas por verem o prisioneiro
de “Lampião”.
Pouco depois de nossa chegada a Limoeiro, éramos procurados pelo major Weyne, da polícia cearense, acompanhado do
Sr. Carlos Moreira, filho do desembargador Moreira da Rocha,
presidente do Estado do Ceará, os quais me disseram que os

edificada às suas expensas, no lugar denominado ‘Pedra de Abelha’ e também em regozijo por
ter sido vitorioso em litígio de manutenção de posse de sua propriedade”. Tiburcio Valeriano
faleceu na sua fazenda Brejo, a 10 de fevereiro de 1933, deixando uma grande descendência.
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acompanhasse ao telégrafo, onde pediram muitas informações
sobre o grupo, as quais transmitindo para Fortaleza.
Depois, fui para a casa do padre Vital. Este não estava em
casa, sendo-nos, porém, dispensada carinhosamente acolhida por
suas distintas irmãs.
A senhora José Lucas me pediu para acompanhá-la à Igreja, afim de pagar um voto que fizera pela minha liberdade.
Recebi, em casa do padre, muitas felicitações.
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TERÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 1927

Saímos de Limoeiro às 6 horas da manhã, rumo a Russas,
onde chegamos mais ou menos às 8 horas, formando-se grande
ajuntamento do povo, ansioso por ver o ex-prisioneiro.
Estávamos em casa do Prefeito, onde se encontravam o
vigário e muitas famílias que me apresentaram felicitações e
fizeram mil perguntas. Às 9 horas, conseguimos, não sem dificuldade, continuar nossa viagem para Mossoró, onde chegamos
às 13 horas.

*

*
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CURIOSOS ASPECTOS DA VIDA
DOS SALTEADORES

Toda gente desejava saber como vivem estes desgraçados. Filhos de um “meio” áspero composto em grande parte de
caatinga e serras pedregosas, contentam-se, desde a infância,
com muito pouco. Assim, mesmo conduzindo quantias avultadas,
não pensam em conforto. E, coisa interessante, sustenta-lhes à miserável existência uma fé absurda em Deus, nos Santos e no Padre
Cícero, que aliás nunca os aconselhou para o mal. Todos trazem,
habitualmente, ao pescoço um grosso rosário, rezando à noite e ao
amanhecer, ainda no leito, sentados, a cabeça e o dorso coberto, conforme, o velho hábito dos sertanejos nortistas.
Conduzem sempre duas cobertas, que lhes servem de
forro ao saco de balas e de agasalho ao deitarem-se. Ao acordar,
auxiliam-se uns aos outros no arranjo destas cobertas traçadas à
tiracolo e dispostas com tal arte que não se despregam, quando
usando da tática habitual, rolam, vertiginosamente, pelo solo,
para se livrarem dos projéteis. Dormem divididos em grupos de
dois e três, à distância. Por ocasião dos saques, pertence a cada
um o dinheiro e as jóias de que, pessoalmente, se apossam, mas
as grandes quantias provenientes dos reféns são repartidas entre
os chefes, cabendo a “Lampião” o quinhão maior. Na paz, há
89
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entre eles disputas violentas; trocam, porém, palavras de grande
aspereza, nunca chegam à luta corporal. Quando alguém se alista no grupo, se não traz armas, os bandidos fornecem-nas mediante pagamento imediato ou o prazo se o incitado não traz dinheiro. Nas ocasiões do combate são muito unidos e obedecem,
cegamente, voz de comando de “Lampião”. É rigorosamente
proibido o uso de bebidas no acampamento e, quanto a remédios, só conduzem uma aguardente alemã, da qual fazem uma
panacéia para todos os males, desde as simples enxaquecas aos
ferimentos recebidos em combate, variando a dosagem conforme a gravidade da doença.
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RODOLFO FERNANDES
DE OLIVEIRA MARTINS
nasceu em Portalegre, deste
Estado, a 24 de maio de 1872.
Era filho de Cel. Antônio Manoel de Oliveira Martins e de
dona Joana Gomes de Amorim
depois Gomes de Oliveira.
Casou-se com Izabel
Fernandes Pessoa, de cujo
enlace houve 04 filhos, dentre
os quais, o ex-Prefeito de Mossoró, Dr. Paulo Fernandes, e o
Dr. Raul Fernandes, autor de A
Marcha de Lampião.
Não chegou a concluir seu
mandato, pois veio a falecer
em 11 de outubro de 1927,
portanto 4 meses após a Resistência ao ataque de Lampião e
seu bando.
Por ocasião do aparecimento do livro de Raimundo Nonato, “Lampião
em Mossoró”, o escritor Nilo
Coronel Rodolfo Fernandes, Prefeito de
pereira falou o seguinte: “A
Mossoró, em 1927, e que comandou a
figura do Cel. Rodolfo Ferdefesa da cidade, derrotando o grupo de
nandes, prefeito de Mossoró,
“Lampião”.
quando se deu a invasão,
volta a nossa lembrança opu91
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lentando-se cada vez mais no gesto heróico, desprendido e legendário com
que sem medir sacrifícios nem perigos mostrou ao facínora que não havia,
no Rio Grande do Norte, lugar para as suas façanhas e os seus crimes.”.
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Vista parcial da residência do Prefeito de Mossoró, de cujo telhado, entrincheirados, seus amigos combateram “Lampião”, ferindo muitos cangaceiros e matando o famoso “Colchete”.
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Vista da Trincheira na frente da residência do Prefeito de Mossoró, feita
com fardos de algodão, cujo prédio hoje é a sede do governo municipal
com a denominação de Palácio da Resistência.
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PADRE CÍCERO
A propósito dessa interessante observação do coronel Antônio Gurgel sobre a religiosidade dos cangaceiros e o relacionamento de Lampíão com o Padre Cícero, Sila, mulher se Zé
Sereno e uma das sobreviventes da chacina de Angicos, em uma
de suas últimas passagens pelo nosso Estado, abordada por um
jornalista natalense, afirmou que “o Padre Cícero dizia que enquanto fosse vivo o capitão não morria, o que de fato aconteceu,
pois o primeiro morreu em 1934”. E disse ainda: “O Padim’
pedia para que Lampião largasse a luta. O cangaceiro, ajoelhado
diante do religioso, que tinha a mão em sua cabeça, disse que
não daria esse gosto à volante”. (O Poti, 16/03/1995).
Ainda sobre a religiosidade de Lampião e seus asseclas, o
escritor Oleone Fontes, às págs. 161/162 do seu livro LAMPIÃO NA BAHIA, capítulo 20, “Singularidades de um homem de
princípios”, estudou o assunto em profundidade, merecendo
destaque os tópicos abaixo.
“A religiosidade de Lampião, esta sim, era bem mais acentuada na vida do bandoleiro. Talvez fosse melhor dizer a sua
supersticiosidade. E, como lembrou Cascudo, ainda bem que
Lampião era supersticioso, do contrário, poderia ser mais violento ainda.” E mais adiante: “Uma religiosidade constituída de
abusões, de crendices, lendas, ladainhas, rosários, encomenda95

www.colecaomossoroense.org.br

ções, ofícios de trevas, honras marianas, missões abreviadas e
lunário perpétuo.” (Grifo nosso).
Quanto aos seus seguidores, diz ainda o autor citado:
“Os bandoleiros do capitão Virgulino e ele próprio sempre
mostraram grande afeição pelos padres. Pediam-lhe a benção e
jamais ofenderam ou trataram um sacerdote com desprezo, o
mesmo acontecendo com as igrejas.”
Enfim, na opinião do escritor Gutenberg Costa, o Pe. Cícero é daqueles brasileiros polêmicos que quanto mais se pesquisa sobre sua vida, mais se vê um nordestino injustiçado de
seu tempo.
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CÍCERO ROMÃO BATISTA
Considerando santo, por uns, neurótico por outros, o certo é que a
figura carismática do Padre CÍCERO, atravessou todo o período da
sua existência chegando até aos
dias atuais como a maior força aglutinadora dos sentimentos religiosos do povo nordestino.
Nasceu a 23 de março de 1844, em
Crato; sacerdote a 30 de novembro
de 1870; foi em 1897, suspenso da
ordem. Com essa atitude dos altos
desígnios da Igreja Católica, o
padre Cícero aparece no seio dos seus devotos como mártir
tendo com isto o seu prestígio aumentado no seio das massas. Se
fez político influente elegendo seu amigo Dr. Floro Bartolomeu
prefeito de Juazeiro do Norte, Deputado Federal. Com a morte
deste em 1926, contrariando a opinião de muitos, elege-se ele
próprio Deputado Federal sem, no entanto, uma vez sequer
comparecer à Câmara para o exercício do mandato. Faleceu a 20
de julgo de 1934. Mesmo suspenso de ordens, perseguido pelos
altos e baixos escalões da Igreja Católica, morreu fiel ao seu
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juramento e aos seus princípios. Morreu sacerdote católico como
sempre viveu. A Igreja Brasileira do ex-Bispo de Maura,
transformou-o em Santo dos seus altares, em Cerimônia
realizada a 6 de julho de 1973, em Brasília - DF.
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ADENDOS
O ATAQUE DE LAMPIÃO NA VOZ DA IGREJA

Esta pesquisa tem o condão de reunir o maior número possível
de depoimentos e informações sobre o assunto de que se trata, com a
finalidade de facilitar o trabalho daqueles que tenham necessidade de
melhor conhecer os fatos através de fontes fidedignas.
Daí porque reproduzimos, a seguir, o artigo publicado pelo Cônego Francisco de Sales Cavalcanti, na revista OESTE, órgão do Instituto Cultural do Oeste Potiguar – ICOP, anos VI-VII, números VIVII, 1966/67.
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ATAQUE DE LAMPIÃO A MOSSORÓ
(Junho de 1927)
Cônego Francisco de Sales Cavalcanti
Esta notícia vai agora publicada pela primeira vez, graças
a uma pesquisa que fiz no 4º Livro de Tombo da Matriz de Santa Luzia. Era o vigário de Mossoró, naquele tempo o Padre Luiz
Motta, depois Monsenhor e Vigário Geral da Diocese, e por sua
mão foi escrito o que se segue:
“Este mês foi a Freguesia assolada pela malta desabrida
do célebre e terrível bandido Virgulino Ferreira, por alcunha
‘Lampião’.
Passo a descrever esta terrível cena. Sabido do ataque do
Apodi por outro grupo de bandidos, logo ficamos temendo um
outro à nossa cidade, pois os boatos começaram a circular,
apreensão geral. Soubemos que o bandido Lampião estava assolando os sertões de Pernambuco e Paraíba, até que se foi
delineado a intenção dos bandoleiros, isto é, pelas suas marchas, logo nos apercebemos que não estávamos livres de ataques de bandoleiros. Com as notícias que nos iam chegando,
mais crescia o temor na população, visto sermos uma cidade
inteiramente pacata, nunca registramos tais fatos na nossa vida
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social, nosso povo perfeitamente ordeiro não estava acostumado a tais lutas e, por conseqüência, a agitação foi-se acentuando com a inquietude natural destas emergências. Foi então que
surgiu à frente do movimento de defesa da cidade o vulto sempre admirado do nosso Prefeito Rodolfo Fernandes e sob sua
direção fez-se aquisição do armamento.
No dia 13 de junho deu-se o ataque: Os bandidos entraram pelas fronteiras do Pau dos Ferros e desceram, apenas
atacando, aqui e ali, algumas fazendas, até chegarem ao povoado de S. Sebastião, desta Freguesia, no domingo, 12, pelas 6
horas da tarde.
Ali estando o povoado deserto, pela fuga das famílias, fizeram depredações em pequenos estabelecimentos, um incêndio
e assassinaram um infeliz rapaz. Chegada a notícia a esta cidade, pelas 7 horas daquela noite, é impossível descrever-se o
pânico do povo que começou numa debandada para todas as
direções, na maior confusão e angústia. Nestas emergências,
como era do meu dever de pastor, pus-me à frente, para a defesa da cidade e com as autoridades, começamos a preparar as
trincheiras, enquanto percorria as ruas acalmando as multidões
para uma fuga mais ordenada. Foi aprovado, depois, pela Autoridade diocesana.
Às 4 e meia da tarde caiu ligeira ventania, o céu turvou-se
um pouco, ouvindo-se uns trovões e logo da torre esquerda na
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Matriz rompeu o primeiro tiro em direção da Capela do Alto da
Conceição, onde apontavam os primeiros bandidos. Corro à
praça da Matriz, mando tocar os sinos, como sinal de alarme,
que correspondido pelas demais torres das Igrejas, cerrou-se o
tiroteio intenso que durou até 5 e meia quando os bandidos diante de fuzilaria cerrada de todos os cantos da cidade, fugiram
espavoridos.
No tiroteio, foi morto em frente da Capela de S. Vicente o
terrível cangaceiro “Colchete”, que tentou entrar na Trincheira
da casa do Prefeito Rodolfo Fernandes, ponto atacado de preferência pelos bandidos, o que, felizmente, era o mais fortificado.
Também foi ferido o não menos cruel bandido “Jararaca” neste
mesmo lugar, quando tentou retirar os despojos do companheiro morto, porém ferido, pode retirar-se e ocultar-se na ponte da
ferrovia e denunciado foi preso no dia seguinte e confessado.
Foi justiçado dias depois. Ainda toda noite a cidade esteve de
sobreaviso, temendo novo assalto, o que se procurava afugentar
com gerais descargas de fuzilaria das trincheiras. Os bandidos
fugiram para o Ceará, em direção do Jaguaribe onde passaram
pela cidade de Limoeiro.
A nossa cidade foi ilesa, não se lamentando nenhum desastre em pessoa ou bens materiais.
O município, infelizmente, sofreu pois os bandidos roubaram não pequenas importâncias em dinheiro de alguns proprie103
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tários dos campos, fazendo-os prisioneiros até o resgate das
multas, ou melhor, extorsões, soltando-os em seguida. Infelizmente os boatos de contra-ataques ainda perduraram, causando
vexames de toda espécie que somente passados uns 2 meses, a
Cidade e Freguesia reentraram na tranqüilidade habitual.
Na Matriz cantou-se um “Te-Deum” de ação de graças
por termos saído ilesos do ataque dos bandidos, pois, é voz geral que foi um verdadeiro milagre de Deus, por intercessão de
Santa Luzia e de Santo Antônio que nos livraram de tão grande
flagelo”. (Quarto livro de Tombo da Matriz de Santa Luzia,
págs. 23 1 25).
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LUIZ FERREIRA CUNHA DA MOTTA – Padre Mota - As
palavras de que trata o capítulo anterior, foram escritas
pela mão do, à época, vigário de Mossoró. Ao lado do
seu irmão de fé, o Cônego
Amâncio Ramalho, tomou
parte ativa na defesa da
cidade. Em trabalho que
escreveu sob o título de
“Dois Sacerdotes nas Trincheiras
de
Mossoró”,
Vingt-un Rosado dá o seu
testemunho: “Não faltou
sequer ao quadro da resistência heróica da cidade, a
presença de dois ilustres
sacerdotes.”
Depois de descrever a ação corajosa dos dois, durante a luta,
encerrou a sua crônica dizendo: “O Padre Luiz Ferreira Cunha
da Mota e o Cônego Amâncio Ramalho foram os dois soldados
de Cristo que lutaram por Mossoró, com as armas do incitamento, para que não descesse sobre a terra de Santa Luzia das
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“eternas claridades visuais” - a noite da depredação, do crime,
da destruição.”
Padre Mota além de pastor de almas, foi também Prefeito
de Mossoró durante um longo período. Faleceu a 27 de agosto
de 1966.
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AMÂNCIO RAMALHO –
Paraibano de Misericórdia,
hoje Itaporanga, onde nasceu a
15 de março de 1886, foi
Diretor do Colégio Diocesano
Santa Luzia e marcou época
como professor de Português e
grande orador. Diretor do
Departamento de Educação.
Mestre da língua portuguesa e
latinista famoso.
Em Mossoró, foi Diretor do
Colégio Santa Luzia e Prefeito
do Município nos primeiros
dias da revolução de 1930.
Quando, do frustrado ataque
de Lampião a Mossoró ao lado do Padre Mota, deu exemplo de
bravura percorrendo ambos o teatro sangrento, fato que mais
tarde com o título de “Dois Sacerdotes nas Trincheiras de
Mossoró”, seria comentado pelo historiador Vingt-Un Rosado.
O Cônego Amâncio Ramalho faleceu em Parelhas – RN a 22 de
outubro de 1954.
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DEPOIMENTOS DE ALGUNS DEFENSORES
MANOEL DUARTE, cuja foto
também se vê ao lado, foi apontado como o autor do disparo que
alvejou Colchete.
Raul Fernandes conta como tudo
aconteceu: “O facínora de ‘corpo
fechado’ se levantou para o temerário lance. Com a cabeça à mostra, olhava para a trincheira, através das grades ornamentais de
madeira, do muro baixo da casa
da esquina. Sem perceber, tornara-se excelente alvo aos olhos do
atirador alcandorado, em posição excepcional de tiro. Manoel
Duarte, que no início da luta atirara contra Sabino, era calmo e
famoso na pontaria. Não podia desperdiçar as 15 balas do bornal, sua munição. Apontou a arma e fez fogo. Dessa vez, o resultado foi diferente. Colchete, com o impacto, é lançado a quase dois metros de distância. O projétil lhe fez horrível estrago
na face, arrebentando-lhe a cabeça. Estava fora de combate!”.
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Em depoimento a um de seus netos, Carlos Alberto Duarte, anos depois, Manoel confirmou ter acertado Colchete na cabeça e baleado Jararaca na perna, quando este tentava despojar o
companheiro morto.
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JOÃO MANOEL cuja fotografia reproduzimos ao
lado, ex-Vereador durante
seis legislaturas consecutivas, ex-Delegado e pessoa
de grande conceito na cidade, foi quem chefiou a
Trincheira do Sobradinho e,
também, quem fez o enterro do cangaceiro Colchete.
Quase 50 anos depois, em
reportagem concedida ao jornalista Aléxis Gurgel, contesta a versão de que Jararaca tenha sido enterrado na
mesma cova do seu companheiro morto no teatro da
luta: “Jararaca pode ter sido enterrado perto! – afirma
o ex-vereador – “No mesmo canto em que enterramos
Colchete é que não foi. Disso tenho certeza.”.
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FRANCISCO GOMES PINTO
conhecido na intimidade como
“Chico Pinto”, natural de Viçosa,
hoje Marcelino Vieira-RN, foi um
dos defensores da cidade, tomando
parte na mesma trincheira da casa
de Rodolfo Fernandes, onde também se encontrava Manoel Duarte.
Foi outro apontado como o autor
dos disparos contra quatro cangaceiros, inclusive Jararaca e Colchete. A exemplo de Manoel Duarte,
negava esta proeza. Aos 84 anos,
ainda lúcido, em reportagem a Nilo Santos, “negou insistentemente, que tenha acertado em qualquer um dos bandidos, preferindo afirmar que: “O povo é quem criou esta história, eu era
apenas um bom atirador”.
Porém, de acordo com seu neto, o dentista Fábio Pinto, o
sr. Francisco de Assis, afirma ter escutado Aristides Pinto, que
era confidente do irmão, falar que Chico acertou um tiro em
Jararaca e baleou mais uns 3 cangaceiros que tentaram invadir a
casa de Rodolfo pela garagem. De Assis, é sobrinho de ambos.
(Foto cedida por Terezinha Pinto).
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Colchete – Foi o único cangaceiro de Lampião morto durante a
luta. “Menino de Ouro”, gravemente ferido, não resistindo a
gravidade dos ferimentos, morre a caminho, no dia seguinte,
nas proximidades da “Fazenda Veneza”, diz Raul Fernandes à
pág. 302 do seu livro. “Mais três com ferimentos leves”, afirma
Raul em obra citada.

Jararaca – José Leite de Santana, natural de Buíque – PE,
a 23 de janeiro de 1901. Atingido com dois balaços, foge do
campo de luta, é preso no dia seguinte e justiçado no dia 19, no
cemitério de Mossoró. Anos depois, corriam boatos de que
Jararaca havia sido sepultado na mesma cova em que fora
também sepultado Colchete.
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“A MORTE DE JARARACA”
Raimundo Soares de Brito
“Vida e Morte de Jararaca” é o título de um trabalho que
o autor destas notas pretende publicar, no qual a vida do famoso
bandoleiro é analisada desde as suas origens até o dia em que foi
barbaramente justiçado nesta cidade.
Muita história fantasiosa gira por aí em torno do assunto,
desde que o fato aconteceu, até os dias de hoje. Agora, por ocasião do II Fórum do Cangaço, no qual tomam parte estudiosos
de vários Estados da federação, é mais do que oportuno que o
assunto seja ventilado como subsídio aos interessados no restabelecimento da verdade de tão lamentável acontecimento. Daí porque
abaixo vai transcrito o que já publiquei através deste mesmo órgão
sobre o depoimento de Pedro Silvio de Morais, um dos integrantes
da escolta que justiçou Jararaca, num ato impensado que só tem
merecido reprovação.
“Amigo da terra de Santa Luzia” – dizia ele naquela oportunidade. Era com entusiasmo que à sua gente se referia, recordando fatos, revivendo acontecimentos e personagens com os
quais convivera.
Tive a felicidade de privar da sua amizade e nessa condição várias vezes ouvi de viva voz a narrativa dessas ocorrências.
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Todas as agruras daqueles dias tormentosos eram repassadas pela
sua memória privilegiada com as cores do bem-querer e da saudade. Comandou no acesso da luta, o fogo da trincheira da Estação da
Estrada de Ferro e, até bem pouco tempo era o último sobrevivente
da escolta que eliminou Jararaca.
Nos nossos encontros, aquele episódio foi várias vezes repetido, graças a indagações insistentes que sempre lhe fazia com a
natural curiosidade de pesquisador de paróquia, algum novo detalhe da história contraditória da morte daquele celerado, possivelmente oculta pelas conveniências da sua condição de militar, embora à época, já nos quadros da reserva da corporação.
Nunca uma contradição. Sempre contava a mesma história
sem a omissão de uma vírgula. De ouvi-la tantas vezes, pareceme escutá-lo agora, como há muitos anos.
- E assim – dizia ele – ali pelas onze e meia horas da noite, de uma noite de luar muito clara, e sempre fria, do mês de
junho, uma escolta composta de oficiais, sargentos e praças,
conduziu em automóveis o bandido, dizendo que ele ia para
Natal. E nessas alturas citava os componentes da escolta da qual
fazia parte e, jamais esquecia de citar aquele detalhe das alpercatas do prisioneiro com uma risadinha de ironia:
- No momento da saída e ao dar entrada no carro, Jararaca disse que tinha deixado as alpercatas na prisão e pediu ao
comandante para mandar buscá-las, pois não queria chegar
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na capital com os pés descalços. O tenente-comandante então
disse que em Natal lhe daria um par de sapatos de verniz. E
continuava a sinistra narrativa dizendo:
- Quando os automóveis pararam no portão do cemitério
por motivo de ‘pane no motor’ de um deles, Jararaca perguntou: - Mas, isto aqui é o caminho de Natal? Como resistisse
descer do automóvel, um soldado, empurrando-o deu-lhe uma
pancada com a coronha do fuzil.
Era o começo do fim. Poucos instantes depois Jararaca pagava com sua própria vida todo um rosário de crimes praticados
na sua caminhada sangrenta de bandoleiro.
Nos arremates finais, Pedro Silvio fazia questão de desfazer uma série de outras versões que começaram a circular sobre
a morte do cangaceiro e afirmava, conforme já dissera nas “Revelações de um combatente”, capítulo que aparece no livro
Lampião em Mossoró, de autoria de Raimundo Nonato:
- Tudo isso que andam dizendo por aí é pura invencionice da mente popular. Jararaca morreu como um bicho, sem
pedir nada. Era um bandido feroz e desalmado.
Em síntese, eis uma das numerosas versões sobre a morte
de Jararaca, um ato de selvageria praticado contra os direitos
humanos do cidadão, tão ao sabor dos métodos repressores da
polícia dos velhos tempos. Um gesto reprovável que serviu ape-
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nas para empanar o brilho e enegrecer a página gloriosa que os
mossoroenses escreveram na repressão ao grupo de invasores.
Mossoró, junho de 1994.
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PEDRO SILVIO DE MORAIS,
que à época do ataque era 3º Sargento, foi um dos defensores da
trincheira da Estação Ferroviária
e foi também um dos componentes do esquadrão que executou
Jararaca.
Era casado com dona Antônia A.
de Moraes. Residia em Natal,
onde faleceu no ano de 1981, no
posto de Capitão. A ele devermos
muitas informações contidas nesta pesquisa.
Mossoró homenageou-lhe dando
o seu nome a uma de suas artérias, localizada no conjunto Nova
Vida (ver o livro “Ruas e Patronos de Mossoró”, do mesmo
autor).
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“EU LAVEI O SANGUE DOS FERROS
QUE MATARAM JARARACA”
Raimundo Soares de Brito
A afirmação é de Clóvis Marcelo de Araújo que é hoje,
em Mossoró, um dos poucos sobreviventes do chamado grupo
da Resistência ao ataque de Lampião.
Aos 85 anos, e mais de 25 destes de serviços prestados à
Polícia Militar do Rio Grande do Norte, à época do assalto era
um dos componente do Destacamento Policial, tendo assim tomado parte ativa na defesa da cidade.
Na noite em que Jararaca foi retirado da cadeia para ser
justiçado no cemitério local, Clóvis disse que se encontrava de
guarda no presídio e, talvez por esta circunstância, não foi incluído no esquadrão da morte do bandido. Mas, contava o que viu e
o que sabia sobre o fato.
Afirmara que assistiu a retirada do cangaceiro, da prisão
com a suposta alegação de que, por ordens superiores, iam conduzi-lo para Natal. E conta a sua versão do controvertido acontecimento:
- A escolta – afirma Clóvis – era composta do tenente
Laurentino de Morais, então delegado e comandante do desta-
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camento; tenente Ábdon Nunes; sargento Pedro Silvio de Morais; um sargento do destacamento de Macau, cujo nome não
recordo no momento; cabo Manoel de tal e os soldados Militão, Paulo e João Arcanjo.
No seu depoimento, disse mais que a escolta que conduziu
Jararaca saiu da cadeia em dois automóveis e que nenhum civil
participou da escabrosa operação.
Pelo que nos disse, o cangaceiro foi morto pelos militares
Militão, autor da primeira cutilada; pelo cabo Manoel e por
João Arcanjo, que o degolou.
Afirmou ainda que horas depois, quando a escolta regressou à cadeia, já com a missão cumprida, foi encarregado pelos
seus superiores de fazer a limpeza das armas utilizadas no trucidamento do bandoleiro.
Eles me deram um sabonete, com o qual eu lavei o sangue dos ferros, debaixo de um tamarineiro, então existente em
frente da cadeia. Este depoimento do velho militar foi narrado
por ele próprio ao autor destas notas, no mês de setembro de
1994, e fielmente repetido no dia 13 de junho de 1995, no Museu Municipal, da presença do diretor desta folha, jornalista Cid
Augusto Rosado e do diretor comercial, Luiz Cavalcante Filho.
Aqui, aproveito a oportunidade para juntar ao depoimento
de Clóvis, um outro que me foi prestado há alguns anos, em
Natal, por Pedro Silvio de Morais, naquela oportunidade, já no
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quadro da reserva remunerada, no posto de Major. Disse-me ele
que: “de todas as ocorrências daquela noite, a que mais o comoveu foi quando os seus coveiros quebraram, com picaretas e
coices de armas, as pernas do infeliz bandoleiro, pois a cova
que fora cavado antes era muito pequena.” Pelo exposto, chegase à conclusão de que houve realmente requintes de perversidade na morte de Jararaca.

Clóvis Marcelo de Araújo,
foto colhida no dia do depoimento que nos concedeu, em
Mossoró. Nunca se cansou de
repetir este depoimento, sempre
dizendo as mesmas palavras.
Pouco tempo depois, passou a
residir com em Fortaleza, aonde
veio a falecer no dia 14 de setembro de 1995.
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Antônio Brasil viu, da torre da Matriz, os cangaceiros no patamar da
capela do Alto da Conceição e deu o
alarme.
Era cearense com incursões pelo Rio
Grande do Norte, “onde viveu infância e mocidade.” ANTÔNIO
ALVES BRASIL era o seu nome.
Chegou a Mossoró onde desenvolveu atividades múltiplas “trazido
pelos laços fraternais de Lourival
Brasil, uma pessoa dedicada e amiga
da comunidade mossoroense” – afirma Lauro da Escóssia.
O Dr. Raul Fernandes, no seu livro A Marcha de Lampião, pág. 169, 1ª edição, descrevendo o início do ataque do facínora à Mossoró, informa:
“... No Campanário da Catedral de Santa Luzia, Antônio Brasil, cirurgião-dentista, educador e jornalista,
prestava serviço digno de todos os encômios. De binóculo
assestado, vigiava, ladeado por dois companheiros. Pressuroso, avisou os funcionários do telégrafo, no sobrado do
outro lado da rua, que vira os cangaceiros.
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Mirabeau da cunha Melo, chefe da entidade, lembrou o
sinal combinado”.
Antônio Brasil foi ainda pioneiro do futebol em Mossoró.
Manoel Leonardo Nogueira, em seu livro Esboço Histórico do
Futebol Mossoroense, diz que:
“Coube a Antônio Brasil falar pela primeira vez em
futebol em nossa terra por ocasião de uma reunião na União Caixeiral”, propondo na oportunidade a organização
de um quadro esportivo. Teve sua proposta rejeitada por
maioria absoluta de votos.”.
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JARARACA, O CANGACEIRO
QUE VIROU “SANTO”
Fato inusitado na história do Cangaço em Mossoró é o culto prestado ao bandoleiro Jararaca - José Leite de Santana (1901
– 1927) com visitas ao seu túmulo.
Sobre o assunto o jornalista e escritor cearense Fenelon
Almeida, com o título acima, explica o fenômeno:
“Num Nordeste de crendices e superstições, mesmo a
caminho da civilização, depois do advento do caminhão,
do asfalto, da energia elétrica, do rádio, e até do televisor,
dá para compreender o estranho fato de mossoroenses,
com certeza pobres e analfabetos, acreditarem em milagres pedidos à alma de um dos mais perversos bandoleiros
gerados pelo sertão antigo.”
E vai dizendo: “A crueldade da execução provocou, sem
dúvida, a pena, o dó, a piedade na gente que a pobreza e a ignorância marginalizaram na sociedade. Daí, naturalmente,
chegar-se, de um salto no tempo, ao culto ostensivo à alma de
um cangaceiro já de mãos cansadas de matar e roubar.”.
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Eis, portanto, explicadas as razões das visitas ao túmulo do
falecido bandoleiro. Opinião seguida pelo organizador deste
livro. A maneira cruel com a qual a Polícia eliminou o cangaceiro foi a mesma, também, que nos idos de 1968 usou em Natal
para executar o perigoso Baracho, ídolo de um dos cemitérios
daquela cidade.
O escritor Oleone Fontes, também manifestou a sua estranheza na introdução do seu livro “Lampião na Bahia”:
“A propósito, o fato que mais me surpreendeu nas
minhas pesquisas sobre cangaceiros foi haver descoberto,
na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que a sepultura do facínora José Leite de Santana, através de cujo
apelido se pode dimensionar a ferocidade – Jararaca –
era visitado diariamente por fiéis devotos”.
Afirma ainda o escritor que, no dia que aqui esteve, 14 de
janeiro de 1987, encontrou “velinhas bruxuleando ao tórrido
vento do nordeste – era coisa de pedido de graça, sem dúvida!”.
E conclui: “-Entenda-se o Nordeste!!!”.
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Túmulo de JARARACA, no cemitério São Sebastião, em junho de 2006.
(Foto: Kydelmir Dantas).
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UMA TESTEMUNHA OCULAR

HOMERO COUTO – O motorista que conduziu Jararaca, da cadeia para o cemitério na noite do seu trucidamento, foi
uma testemunha ocular dos acontecimentos de que trata este
trabalho.
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Na foto, colhida em dias do mês de julho de 1995, nesta
cidade e na sua residência, vemos Homero (hoje falecido) prestando mais um dos vários depoimentos ao autor deste livro.
Em 07 de junho de 1982, o prefeito Alcides Fernandes da
Silva lhe homenageou com o título Honra ao Mérito, decreto
258/82, pelo seu gesto de bravura.
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OUTROS CANGACEIROS INJUSTIÇADOS
Além de Jararaca, mais outros cangaceiros envolvidos
com os ataques a Apodi e Mossoró foram, de maneira sumária e
com os mesmos requintes de perversidade, justiçados pela Polícia sob o mesmo álibi: Transferência para o Presídio de Natal.
Bronzeado e Mormaço, cujas fotos estampamos após este comentário, foram eliminados juntamente com Valdemar
Ramos e Tomaz dos Santos, dois presos de justiça que se encontravam detidos e aguardando julgamento.
O fato ocorreu na madrugada de 13 de maio de 1928,
quando os quatro prisioneiros seguiam escoltados para Natal,
sendo executados pela Polícia – no Sítio Lagoa Cercada – entre
o Carmo e a Favela. Diziam as notícias da época que, “fora pretexto para o fuzilamento” a rebeldia dos detentos em caminho. A
imprensa local denunciou o fato e que resultou na abertura do
‘competente inquérito’ pelas autoridades governamentais e policiais de então.
Com a mudança do governo, após a revolução de 1930, o
rumoroso caso voltou à tona ocupando as páginas dos jornais
por um longo período. Durante a nova abertura desse inquérito,
o Ten. Ábdon Nunes assumiu toda a responsabilidade pelas ocorrências, frisando bem:
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– Não recebi ordens de ninguém! E diga ao Chefe de
Polícia que tive pena de não ter podido matar os outros. Os
soldados não têm culpa. Receberam ordens minhas.
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FRANCISCO RAMOS DE
ALMEIDA, vulgo MORMAÇO, 19 anos, natural de Araripe-CE, lugar Baixo dos Ramos
Capturado no Crato foi transferido para Martins, onde havia
um inquérito aberto com o seu
nome, e posteriormente transferido para Mossoró.
Segundo afirma R. Nonato –
“Mormaço foi bandido que
prestou declarações mais importantes em nada menos de
quatro depoimentos: Em Crato,
Pau dos Ferros, Martins e Mossoró.”

131

www.colecaomossoroense.org.br

MANOEL FERREIRA, vulgo BRONZEADO, era natural de
Lavras-CE, cangaceiro que fez parte
do grupo de Massilon no ataque a
Apodi-RN em 10 de maio de 1927.
“Cabra de Izaías Arruda, que
era chefe de Missão Velha-CE, e
protetor de Lampião”, diz a fonte
consultada.
Preso no município de Martins-RN, após desorientar-se e perder-se do bando foi transportado
para Mossoró, quando foi justiçado,
juntamente com outros prisioneiros, a caminho de Natal em junho de 1927. A exemplo do companheiro, também deu importantes depoimentos nos interrogatórios que foi submetido. (Foto
J. Octávio).
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- RODOLFO FERNANDES O CAPITÃO DA RESISTÊNCIA
Kydelmir Dantas

Quando se fala sobre o “Ataque de Lampião a Mossoró”, a
primeira imagem que se visualiza é a do bando comandado pelo
seu famoso chefe; só se fala na morte de Jararaca, o resto fica
relegado a segundo plano. Pouco se fala sobre a Resistência de
Mossoró a este ataque e há até quem duvide do acontecido, talvez ou só para se promover como discordante.
Como discordar de uma verdade histórica? Será que dezenas de homens probos e honestos iriam inventá-la, apenas para
aparecer? E o que dizer das centenas de pessoas transportadas
para Areia Branca, por via férrea, carros, carroças e animais?
Sem se falar das que se embrenharam nos matos ou se fecharam
em suas casas. Muitos viram o grupo passando, escutaram o
tiroteio; viram o corpo de Colchete em frente à Igreja Matriz,
visitaram Jararaca na cadeia.
Acima de tudo isto, temos a atitude serena e corajosa de
um homem que, desde os primeiros boatos, há meses, vinha se
preparando para resistir a esse ataque. O único que acreditou na
audácia de Lampião, Massilon Leite, Jararaca, Sabino e seus
companheiros. Que procurou reunir seus munícipes e não achou
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respaldo, no início; procurou se comunicar com o governo estadual para fortalecer o destacamento policial militar; comprou
armas e munições, fazendo estoques até o momento certo para a
sua distribuição; procurou e obteve ajuda de comerciantes para
preparar a defesa e, por fim, foi coerente ao responder com um
“Não” aos bilhetes enviados pelo Rei do Cangaço.
Este, que veio de Port’Alegre-RN para cumprir o seu destino como Cidadão e Prefeito deste município, é digno de ser
lembrado e festejado por todos. Devido a sua coragem e arrojo,
Mossoró faz parte da história do Cangaço.
Foi aqui onde Lampião teve e reconheceu uma grande derrota, deixando um morto, um preso e levando alguns baleados.
Ainda hoje encontramos sobreviventes que ratificam nossas palavras, rememorando os acontecimentos do 13 de junho de
1927.
Graças a este homem e seus amigos, Mossoró não foi saqueada, como Souza-PB (1924) ou Apodi (10/05/27); por isto é
que devemos dar vivas ao Coronel RODOLFO FERNANDES, o
homem que, assim disseram: “Encarnou toda a bravura cívica
dessa gente na hora amarga do desafio lampionesco”.
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Túmulo de Rodolpho Fernandes, junho de 2006. (Foto: Kydelmir Dantas)

________________
Antônio Kydelmir Dantas de Oliveira – Pesquisador, agrônomo e escritor,
de Nova Floresta – PB. Atual Presidente da Sociedade Brasileira de Estudos
do Cangaço - SBEC. Artigo publicado no jornal O Mossoroense em
13/06/96.
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LAMPIÃO EM LIMOEIRO DO NORTE - CE
Kydelmir Dantas

Quando de uma ida a cidade de Limoeiro do Norte/CE, em
26 de janeiro de 1994, conhecemos e colhemos o depoimento de
José Maia Guerreiro, então Diretor do Museu Histórico
Municipal, sobre a passagem do bando de Lampião após o
ataque e a derrota de seu bando em Mossoró no dia 13 de junho
de 1927. Para nossa surpresa, apareceram fatos inéditos com
relação ao que encontramos relatados e/ou citados na literatura
lampionesca. Por exemplo: Na maioria dos livros relacionados
ao tema, ou que falam sobre o ataque de lampião a Mossoró, as
famosas fotos do bando em Limoeiro são colocadas como de
autoria de J. Octávio. Fotos estas feitas ao lado de um prédio
que faz esquina com a praça central daquela cidade. Outra coisa,
é de que o bandido Massilon Leite, ou Benevides, não está
naquela foto, como se vê grafado nos originais da mesma
revelada pelo jornalista citado. Portanto, vejamos o depoimento
que a nós foi dado:
“– Massilon Leite se encontrava conversando num banco
da Praça mais o seu amigo Genésio Bezerra, quando foi convidado a participar do grupo que estava se arrumando para sair
nas fotografias, hoje conhecidas mundialmente, e recusou-se.
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Disse que era muito conhecido no RN e que não queria sua cara
em fotografias para não ser perseguido pela Polícia ou por seus
inimigos. Essas palavras eu ouvi várias vezes da boca do próprio Genésio Bezerra.”
As fotos foram feitas, em 15 de junho de 1927, pelo
fotógrafo Francisco Ribeiro (Chico Ribeiro), que por não ter
onde revelá-las levou a máquina até Mossoró, onde o fotógrafo e
jornalista José Octávio Pereira, que era dono do Laboratório
fotográfico, revelou-as; inclusive assinou as mesmas.
Qual a razão de Jararaca ter identificado Massilon nas fotos? Talvez por não reconhecer, nele, algum de seus companheiros ou confundi-lo com alguém?
Há controvérsias a respeito desta afirmação. Segundo o
Dr. Francisco Honório de Medeiros Filho, que ora faz uma minuciosa pesquisa sobre a Vida e Morte de Massilon Leite, em
informação colhida junto à Família deste, “Anésio, irmão mais
novo, encontrou-se com Manoel Leite (o Pinga-Fogo que esteve
em Mossoró) em Imperatriz – MA na década de 60 e, por não
ter conhecido o outro irmão, abordou-o com a famosa foto às
mãos: ‘- Manoel. Você pode identificar Massilon aqui?’ E este
foi, de imediato, com o dedo sobre a figura do irmão, o 5º ajoelhado, da esquerda para a direita, entre Virgínio e Luiz Pedro,
dizendo: - É este!” Para o Dr. Honório, com esta afirmação, não
há dúvidas sobre a presença de Massilon na foto.
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Em Limoeiro Lampião e seu bando foram recebidos com
festas, pelas maiores autoridades locais, o prefeito, o padre e o
juiz municipal. A Polícia se ausentou, para evitar confronto. O
jantar foi servido a Lampião e seu bando no Hotel Lucas, hoje
demolido para alargar uma das avenidas da cidade, ao lado da
Igreja Matriz.
Mas, quem foi o fotógrafo responsável pelas fotos famosas, existentes no Museu Histórico Lauro da Escóssia, em Mossoró? Ei-lo: Francisco Rodrigues de Castro ou CHICO RODRIGUES, como era mais conhecido, foi quem fez as duas fotos famosas do bando em Limoeiro do Norte. Sendo apenas fotógrafo, trouxe os filmes para serem revelados em Mossoró; este
serviço foi feito no laboratório do Atelier Octávio. Como o laboratorista fez anotações nos negativos revelados e os assinou, até
hoje, em quase todos os livros que estas fotos aparecem, dá-se
crédito das mesmas ao jornalista José Octávio.
Outro fato curioso: A MORTE DE MENINO DE OURO.
Várias são as versões sobre o nome do cangaceiro que foi
enterrado em cova rasa após a passagem pela Fazenda Veneza, à
margem direita da Estrada do Cajueiro, já no estado do Ceará.
Portanto, veremos algumas destas.
Fenelon Almeida no seu livro JARARACA: O CANGACEIRO QUE VIROU SANTO, à pág. 52: “Bem na frente do
bando marchava um cangaceiro diferente dos demais. Uma se138
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melhança bastante acentuada... Não na roupa de mescla azul
igual as demais, nem no chapéu de couro sobre o peito, nem nas
alpercatas de rabicho calçadas sobre meias de um colorido berrante, nem no olhar atrevido de quem nada teme ou nos trejeitos
e gestos de quem tem por hábito debochar de coisas sérias... Em
nada disso ele deixava de parecer-se com os outros. Mas era
infinitamente diferente. Porque era um menino, uma criança,
um garoto de apenas 15 anos. Seu nome de família: Oliveira, o
Oliveira. Mas, no bando, era tratado e respondia por Menino de
Ouro. Sua história, ainda não contada, é uma página viva da
sociologia do cangaço”. E ainda – “Com sua voz de falsete descambando para o aligeirado barítono – nem fina nem grossa –
era o Menino de Ouro quem puxava os acordes e o refrão de
Mulher Rendeira.”
Raul Fernandes, no livro A MARCHA DE LAMPIÃO, à
pág. 218, conta o caso. Ver a opinião deste autor no artigo AS
BAIXAS DO GRUPO DE LAMPEÃO NO ATAQUE A MOSSORÓ, de Raimundo Soares de Brito.
Raimundo Nonato, no seu magnífico livro documental
LAMPIÃO EM MOSSORÓ, à pág. 88, cita a entrevista da exrefém Maria José Lopes, concedida ao jornal O Mossoroense
(03/07/1927, nº 846). Perguntada sobre o que sabia “acerca do
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menino que anda com ‘Lampião’”, respondeu: “Sei que está
vivo, pois o vi até no último fogo, por sinal que estava deitado
quando rompeu o tiroteio. Vi mais de uma vez chamar pelo nome dele que era alagoano.”
Sérgio Augusto de Souza Dantas, em LAMPIÃO E O
RIO GRANDE DO NORTE, à pág. 276, diz: “A tradição oral
fixou que o cangaceiro enterrado nesse ponto da estrada foi o
célebre Menino de Ouro. Tal não é verdade. O bandido em
questão sequer saiu ferido do embate em Mossoró. Raimundo
Lucena, em seu livro “Memórias”, refere-se à presença do bandoleiro-mirim na cidade de Limoeiro do Norte, no dia 15/06/27.
Não morrera, pois. Teve, sim, longa sobrevida. Foi encontrado
na década de noventa pelo pesquisador Hilário Lucetti. Menino
de Ouro, o Alagoano ou Oliveira, morrerá somente em 23 de
novembro de 1999, com a vetusta idade de oitenta e sete anos.
O homem sepultado nesse ponto do caminho – o que foi revelado após a exumação – não era tão jovem. Provavelmente o corpo era do bandido ‘Dois de Ouro’. O resto é tradição verbal.
Pura lenda.”.
Lauro de Oliveira Lima no livro NA RIBEIRA DO RIO
DAS ONÇAS, à pág. 471, coloca na íntegra o depoimento do
advogado Raimundo Lucena, que esteve presente aos aconteci140
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mentos e narra, num dos trechos, o seguinte fato em Limoeiro
do Norte: “Deixei os cangaceiros preparando os lenços e voltei
ao hotel. Ali encontrei o Padre Lucena, então Vigário em Morada Nova, que fora, segundo dizia, conhecer Lampião. Antes
de sair, o Padre disse para o chefe dos cangaceiros: ‘- Volto
satisfeito da visita, mas queria que o senhor me desse uma lembrança da mesma.’ Lampião relanceou os olhos sobre a cabroeira, demorando-se sobre o pequeno cangaceiro – o Menino de
Ouro – que, sentado, segurava um rifle de oito tiros. Lampião
chamou o cangaceiro-mirim, o qual, quando gesticulava, encostava o rifle na parede, recebia esta ordem de Lampião: ‘- Traga
o rifle’. Lampião recebeu a arma, ocasionou a manivela, fazendo saltar todas as balas do cano, inclusive a que se achava na
agulha, feito o que, entregou o rifle ao Padre, dizendo: ‘- Pronto, taí a lembrança.’ Quando o Padre saiu, o pequeno cangaceiro, só não o chamou de santo, mas filho de uma... pra cima,
tudo foi dito.”
Eis, portanto, um capítulo da história do Cangaço que dá
muito o que pensar e que faz com que o tema seja apaixonante,
misterioso e instigador.
Em recente visita a cidade de Maceió, julho de 2005,
quando fomos representando a SBEC, juntamente com os sócios
Paulo Gastão e Aderbal Nogueira, tivemos a satisfação de encontrarmos e sermos recebidos nas residências de Sílvio Herma141

www.colecaomossoroense.org.br

no de Bulhões - filho de Dadá e Corisco – e sua Maria, e no dia
seguinte na casa do senhor José Alves de Matos e sua esposa
dona Marisa. Este último, o ex-cangaceiro Vinte e Cinco, do
grupo de Lampião, nos deu um conceito excelente sobre Cangaço: “O Cangaço é como uma colcha de retalhos. Cada um traz o
seu pedaço e vai sendo costurada a colcha.”
Acontece que, pelo que vamos encontrando, no dia-a-dia
das pesquisas e nos diversos segmentos de pesquisa da SBEC,
esta colcha não será terminada tão cedo!
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ANTÔNIO SILVINO
NO RIO GRANDE DO NORTE(*)
Raimundo Soares de Brito
No dia em que o calendário assinala mais um aniversário
do ataque de Lampião a Mossoró, nunca é de mais, recordar-se
os lamentáveis acontecimentos, lembrando às gerações do presente, os dias tormentosos do cangaceirismo no passado.
Dizem que o Dr. Raul Fernandes, depois do sucesso alcançado
com o lançamento de “A Marcha de Lampião”, partiu para uma
outra caminhada no roteiro do cangaço: organizar um outro livro,
baseado nas incursões de Antônio Silvino e seu bando, no nosso
Estado, e assim o fez com o título de “Antônio Silvino no RN”.
Conforme se sabe, três chefes de bando armado, deixaram
os seus nomes inscritos no livro do cangaço, e na mente das populações sertanejas, de maneira indelével, nesta região: Jesuíno
Brilhante, Antônio Silvino e o mais famoso de todos – Lampião.
Cada um, porém, com a sua história, contada ou escrita com
as características próprias e diversificadas, na maneira de agir, ditadas pelo estado temperamental de cada um e pelas condições ecológicas do meio ambiente, na época em que viveram e atuaram.
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Jesuíno Brilhante, cronologicamente o primeiro, na nossa
região, não foi um celerado qualquer, salteador e sangüinário
como tantos. Não. Tinha os seus homens, o seu grupo, é certo;
muito mais para se defender da polícia e dos seus numerosos
inimigos, do que para a prática do assalto criminoso à propriedade alheia. Não roubava. Sensível ao sofrimento dos humildes,
dos injustiçados e desprotegidos da própria sorte, se fez deles
protetor. Dizem que assaltou comboios do governo em época de
seca, distribuindo os gêneros com os flagelados. A sua história
se acha contada pelo escritor conterrâneo R. NONATO em “Jesuíno Brilhante – O Cangaceiro Romântico”.
Antônio Silvino – de quem nos ocuparemos demoradamente neste comentário, em alguns aspectos – e sem que pese a
prática de alguns assaltos – tinha lá as suas maneiras de agir,
muitas semelhante às de Jesuíno Brilhante. De modo geral, também não assaltava. Mandava um recado, ou, pacificamente se
apresentava ele próprio ao chefe da localidade ou ao fazendeiro
abastado, a quem fazia o seu pedido, dizia das suas necessidades
e das suas pretensões. Uma vez atendido, desaparecia, sem a
ninguém molestar.
“Antônio Silvino, pernambucano, usou o rifle dezoito anos. Atravessou o Rio Grande do Norte, pacificamente” – diz o
Dr. Raul Fernandes no livro que escreveu sobre Lampião.
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Este, ao contrário dos dois, foi a expressão máxima do
cangaceiro nordestino. Implantou o terror. Foi em síntese, o
crime personificado, matando pelo prazer de matar; roubando,
pelo prazer de roubar.
No ano de 1901, Antônio Silvino acossado pela polícia paraibana, penetrou no Rio Grande do Norte. Foi exatamente
quando se deu o chamado “Fogo da Pedreira”, na fazenda desse
nome, pertencente ao Cel. Janúncio Salustiano da Nóbrega, do
município de Caicó. Olavo Medeiros Filho residente em Natal,
sabe como tudo aconteceu.
Ainda em 1901, há notícia de que esteve em São João do Sabugí. Dizem que, com a sua chegada, com exceção da casa do Sr.
Manoel Amâncio, todas as outras da pequena povoação, foram
fechadas. Na casa de Amâncio, Silvino foi pacífica e amistosamente recebido. Uma coleta de duzentos mil réis feita pelo seu hospedeiro entre as pessoas mais abastadas da terra, foi o suficiente para
que o bandoleiro abandonasse a localidade “internando-se ainda
mais neste Estado” – dizia o noticiário da época.
No ano de 1912, esteve em Jucurutu e Augusto Severo, atual Campo Grande. Muito embora Mossoró não tivesse no seu
roteiro de visitas, os seus habitantes ficaram em polvorosa: “Uma notícia alarmante correu célere pela cidade nos dias agitados de maio de 1912. Teria sido visto no Alto da Conceição um
presumível comparsa de Antônio Silvino” – é o que nos conta
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Lauro da Escóssia no seu livro de memórias, dizendo mais que
“o comércio fechou as portas, o povo se aglomerou, enquanto
as autoridades de imediato tomaram as providências cabíveis
organizando a defesa da cidade. Mais tarde, tudo estaria esclarecido: Um comerciante da praça reconhecera no suposto “perigoso cangaceiro, um seu freguês, também comerciante em
Alexandria, que, quase pagava com a vida as canseiras da viagem” – conclui Lauro.
Vem dessa época, o fato que motivou esse relato.
Na sua visita a Augusto Severo – por sinal bem sucedida –
Antônio Silvino deixou um recado para o povo de Caraúbas,
dizendo que em breve iria até ali, com o mesmo propósito.
O recado foi transmitido pelo padre Pinto, então vigário de
Augusto Severo, ao Bel. Alfredo Celso de Oliveira Fernandes,
que ali se encontrava em trânsito.
O Dr. Alfredo, recém-investido no cargo de Juiz Distrital de
Caraúbas, cioso dos seus deveres de guardião da lei, não viu com
bons olhos a descabida e pretensiosa atitude do bandoleiro e ao chegar a sua terra, onde também já havia chegado o “ultimatum” de
Silvino, encontrou o chefe local e demais autoridades sobressaltados
e desalentados ante a perspectiva da indesejável visita.
Foi quando o juiz tomou a arrojada decisão: Assumiu a responsabilidade da defesa do lugar e mandou dizer ao bandoleiro
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que, “podia vir, mas que seria recebido à bala” – aquela mesma
resposta que Rodolfo Fernandes daria mais tarde a Lampião.
É claro que Antônio Silvino não gostou da resposta e
mandou-lhe o troco com esta terrível ameaça:
“Pois diga a esse dotôzinho, que breve irei lá. Vô
rasgá a sua carta de dotô, queimar a sua casa, esquartejálo e depois dinpindurá os seus restos nos postes dos lampiões da luz...”.
Imediatamente a população foi mobilizada. Alberto Maranhão no Governo do Estado, cientificado, mandou “um cunhete
de balas (1.000 cartuchos)”. As lideranças locais e fazendeiros
convocados atenderam ao chamamento do juiz e de repente 40
rifles estavam a sua disposição.
Vários dias a então vila de Caraúbas esteve em pé de guerra na expectativa do ataque iminente, mas Antônio Silvino não
apareceu para “rasgá a carta do dotô...”.
De tudo ficou o fato e a foto documentando para a História
um acontecimento, fruto de uma época de atraso que já se vai
encobrindo na curva do tempo...

________________
(*) Artigo publicado no jornal Gazeta do Oeste, de 13 a 19 de junho de 1981.
Revisto e atualizado.
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Grupo de defensores de Caraúbas ao ataque de Antônio Silvino

Francisco de Souza, Nilo de Góis, Francisco Amâncio, Elizeu
Noronha, Francisco Brasilino, João Cisneiros de Góis, Firmino
Gurgel, Osório Pinto, Abel Fernandes, Pedro Oliveira, Manoel
Rosa, Mariano Soares, João Neiva, Samuel Mário, Nestor Fernandes, Vital Fernandes, Bento Sobrinho, Bertoldo Soares,
Josué de Oliveira, Valério de Freitas, João Câmara, Manoel
Darico, Elísio Fernandes, Pedro Fernandes, Joaquim Amâncio,
Deodoro Gurgel, Lino Ademar, Manoel Teopompo Fernandes,
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Jacob Gurgel, Luiz de Oliveira, Joaquim Gurgel, Nestor de Oliveira, Dr. Alfredo Celso, Cícero Fernandes, Raimundo Costa,
Manoel Arruda, José Dantas e Matias Fernandes.
(Foto: Dr. Alfredo Celso de Oliveira – arquivo Raibrito).
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Antônio Silvino. Grafite (18/08/1993) de Guilherme Augusto funcionário da Petrobras, baseado em foto do cangaceiro, publicada no livro “Antônio Silvino: O Rifle de Ouro”, de Severino
Barbosa.
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QUINCAS SALDANHA, o “GATO VERMELHO”
Raimundo Soares de Brito

“O sertão viveu, - na palavra de Raimundo Nonato in
LAMPIÃO EM MOSSORÓ, pág. 12, - durante tempo, transformado em área devastada pela fúria dos grupos armados, de
assaltantes, depredadores e sequazes do crime.
Em seu meio, à época, o cangaço constituía poderosa condensação de fatores de desajustamento social.
Sua ação, ordinariamente, era reflexo de injustiças, revidadas à bala, com explosões da violência e do ódio.
Entre outros motivos, as vinganças, as desforras, a solução
dos casos de honra, as questões de terra e os barulhos da política provinciana, sempre abriram covas à sombra das matas ou
deitaram cruzes às margens dos caminhos desertos.
A eclosão de uma existência tumultuária e bárbara assim,
fez, muitas vezes, do homem rude dos campos, um agente temerário de crimes que estremeceram as quebradas das serras com
as cenas apavorantes”.
Caraúbas a essa época era uma das exceções. Cidade pequenina, de povo ordeiro, tendo o seu comando político entregue
ao grupo que vinha se revezando desde os seus primórdios, sem
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aquela oposição sistemática de outras comunas, e onde sempre
prevaleceu o bom senso acima das paixões partidárias, fácil foi
ao Cel. JOAQUIM SALDANHA encontrar o apoio e a acolhida
de que necessitava para se recuperar das lutas de sua terra...
Foi nessa oportunidade que surgiu apavorante, espalhando
a morte e o terror, a figura de LAMPIÃO e o seu séqüito. Vindo
dos sertões pernambucanos, penetrou no nosso Estado, passando
por Caraúbas. Entretanto, alguém do grupo advertiu:
“- Por Caraúbas não, Capitão. Lá se encontra o Gato Vermelho.”
Uns dizem que a advertência partiu de Massilon, que depois de perpetrar os assassinatos de Brejo do Cruz e o assalto a
Apodi, aliara-se a Lampião, incorporando-se ao seu grupo. O
certo é que o fato é verdadeiro. Para quem conhece a geografia
da região perlustrada pelo bando verifica que um imperativo
houve para que eles abandonassem a verdadeira estrada que demandaria a Caraúbas, para enveredar por outra com um desvio de
algumas léguas, fugindo claramente do seu verdadeiro roteiro.
E esse imperativo de força maior, outro não foi, senão a
presença de Quincas Saldanha, a quem eles chamavam de o “Gato Vermelho”.
Realmente, Joaquim Saldanha, aliado ao Cel. Reinaldo Pimenta, chefe local, seu irmão Luiz Carlos e outros prepararam a
defesa da cidade. Algumas dezenas de civis, aliados ao destaca154
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mento local, se encontravam entrincheirados pelos diversos pontos da cidade. Jonas Gurgel, no documento abaixo confirma o
fato:
- “Dentro do território municipal, acompanhando a via férrea Mossoró, existem várias obras de arte, sendo que uma se acha
localizada nos subúrbios da cidade, que é a ponte da via férrea
Mossoró, no sangradouro do açude publico. Existem também
dois mausoléus de mármore no cemitério público desta cidade. O
primeiro de mármore branco erigido em memória Cel. JOAQUIM SALDANHA, pela sua família. O segundo do Cel. Reinaldo Fernandes Pimenta”.
*

*

*

Antes da passagem do grupo de Lampião pelo nosso Estado, tivemos a visita de Massilon Leite, (depois, seu aliado), que
no dia 10 de maio de 1927 atacou a cidade de Apodi.
Naquela cidade, na noite daquele mesmo dia, houve o seguinte fato, que está por mim narrado numa ficha-documento que
faz parte de outra seção do meu arquivo:
“DOCUMENTÁRIO – SOCIOLOGIA – História sobre
Lampião.
A fotografia ao lado, é de Sebastião Antônio de Oliveira,
vulgo ‘Sebastião de Paula’, filho legítimo de Joaquim Miguel de
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Oliveira e Paula Cecília da Conceição. Nasceu em Caraúbas, em
13 de junho de 1897.
Sebastião era daqueles que sabiam contar de perto, as agruras por que passaram os habitantes do Nordeste brasileiro enquanto durou o vergonhoso e sanguinolento reinado do famigerado Lampião.
Naquele ano fatídico de 1927, quando os grupos de bandoleiros invadiam os nossos sertões, matando, roubando e espalhando o pânico e o terror entre os seus habitantes, Sebastião,
vivia entregue às laboriosas lides do campo, tratando dos rebanhos do patrão e no “amado sossego dos seus familiares”.
Acontece que naqueles dias tormentosos, Sebastião vivia
na fazenda “Oliveiras”, do Cel. Porfírio Fernandes. Um certo dia,
- não soube precisar exatamente a data - chegou a Oliveira, um
portador de Cassiano H. Fernandes, sogro de Ozório Fernandes,
que veio avisar, a mandado daquele, que o grupo de cangaceiros
chefiado por Massilon, já se achava há pouco mais de duas léguas dali.
Ao receber o recado, o Cel. Porfirio, não perdeu tempo e
chamando-o ordenou:
“- Sebastião, vá a Caraúbas, avise ao Cel. Quincas Saldanha, que os cangaceiros já se encontram na Timbaúba, e diga a
Neco Lourenço que traga o carro e venha me buscar”.
Recebida a ordem do patrão, Sebastião tratou imediatamen156
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te de executá-la, e partiu sem demora.
Ao chegar às proximidades da casa de Hugolino
d’Oliveira, do outro lado da passagem, Sebastião foi inopinadamente interpelado:
- “Quem vem lá?”
Aquela interpelação brusca, acompanhada do matraquear e
do manejo das armas, partida de uma trincheira, na noite escura,
e recebida por quem já vinha amedrontado, só poderia causar um
mal-entendido.
Sebastião procurou se explicar, mas soube apenas dizer:
- “É um portador que vem dar notícias dos cangaceiros”.
- “Venha cá; venha cá”. Disseram os da trincheira. Mas,
nesse momento gerou-se a confusão. Sebastião que não esperava
aquele piquete e, naturalmente pensando tratar-se de uma cilada,
“pegou o cavalo nos ferros” e avançou em direção a rua.
O resultado foi uma saraiva de balas em sua direção, mas,
mesmo assim não parou. Partiu em louca disparada e nova descarga, - agora partida da trincheira postada em frente à casa do
major Reinaldo, caiu sobre o seu vulto, deitado sobre o pescoço
do cavalo em disparada. A confusão foi geral e o tiroteio generalizou-se. De toda parte da cidade entrincheirada chovia bala, enquanto Sebastião amedrontado, conseguia, esgueirando-se na
escuridão, chegar à casa de Neco Lourenço, transmitindo-lhe a
mensagem.
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Daí seguiu para o Alto de Seu Quincas, já acompanhado
por algumas pessoas. Lá chegando, foi examinado por Elídio
Leite e os outros. Que de farol na mão procuravam localizar os
balaços no seu corpo.
Foi com grande susto que ele pode convencê-los de que
não havia sido atingido e que nada estava sentindo...
Talvez, quem sabe? Com mais medo do que Sebastião estivesse aqueles que sobre ele descarregavam as suas armas. Daí
talvez a razão dos projéteis não o haverem atingido”.
Contam fontes fidedignas, que por ocasião do tiroteio o
Cel. Quincas Saldanha, foi despertado por sua esposa:
- “Acorda Quincas, que os cangaceiros estão invadindo a
cidade. Há tempo que atiram”.
O Cel. levantou-se e depois de escutar um pouco o estampido das armas, disse para os que já o cercavam:
- “Não é nada, não. Estão todos gastando munição à toa.
Querem ver uma coisa, vamos lá”.
E partiu incontinente com outros, que a custo conseguiram
se acercar das trincheiras, rolando pelo chão.
Alguns momentos depois, tudo estava esclarecido...
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O cel. Joaquim da Silva Saldanha, QUINCAS SALDANHA, chefe político
em Caraúbas. Foto de 1930, quando em traje de gala, mandado confeccionar
pelo mesmo.
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AS BAIXAS DO GRUPO DE LAMPEÃO
NO ATAQUE A MOSSORÓ
Menino de Ouro: uma juventude a serviço do crime
Raimundo Soares de Brito

Sempre que se fala nas baixas ocorridas no bando de cangaceiros à Mossoró, dois nomes vêm à baila; em primeiro lugar:
Colchete – tombado nos primeiros instantes da luta nas proximidades da Igreja de São Vicente, e Jararaca, ferido na mesma
ocasião e justiçado dias depois pela polícia local.
Quase sempre, esquecem Menino de Ouro, que, gravemente ferido, sem possibilidades de resistir aos graves ferimentos recebidos, foi eliminado pelos próprios companheiros, nas
proximidades de Jucuri. Esta talvez, de todas as perdas, a mais
lamentada pelo chefe do bando sinistro.
Era impiedoso, afoito, sempre vinha na linha de frente do
bando, antes do grupo chegar a Mossoró. Raul Fernandes descrevendo as atrocidades praticadas no percurso do seu itinerário,
fala do bandoleiro mirim, após a chegada à Boa Esperança:
“Invadem a casa de Augusto Nunes. Menino de Ouro
brandindo o punhal, avidamente, revira-lhe os bolsos pelo aves-
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so. Rasga-lhe o paletó, toma-lhe o relógio de algibeira e dinheiro”. Era o ímpeto da mocidade a serviço do crime.
De sua atuação em Mossoró, nos fala o escritor Fenelon Almeida no seu livro “Jararaca: O Cangaceiro que virou Santo”:
“Bem na frente do bando marchava um cangaceiro diferente dos demais. Uma semelhança bastante acentuada... Não na
roupa de mescla azul igual as demais, nem no chapéu de couro
sobre o peito, nem nas alpercatas de rabicho calçadas sobre meias de um colorido berrante, nem no olhar atrevido de quem nada
teme ou nos trejeitos e gestos de quem tem por hábito debochar
de coisas sérias... Em nada disso ele deixava de parecer-se com
os outros. Mas era infinitamente diferente. Porque era um menino, uma criança, um garoto de apenas 15 anos. Seu nome de
família: Oliveira, o Oliveira. Mas, no bando, era tratado e respondia por Menino de Ouro. Sua história, ainda não contada, é
uma página viva da sociologia do cangaço”. E ainda – “com sua
voz de falsete descambando para o aligeirado barítono – nem
fina nem grossa – era o Menino de Ouro quem puxava os acordes e o refrão de Mulher Rendeira.”
Terá sido sem dúvida, um dos mais aguerridos combatentes dos assaltantes durante a refrega – pois depois da luta, quando recebia os primeiros curativos e, certo da morte que já se
avizinhava, disse cheio de orgulho:
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“Sei que vou morrer, mas meu consolo é que gastei toda a
munição na casa do Prefeito – 400 cartuchos.”
Com o ventre atado por uma toalha, ainda cavalgou por
algum tempo, até que, não suportando mais, rendeu-se vencido
pelo sofrimento.
Raul Fernandes conta como tudo aconteceu:
“Menino de Ouro, gravemente ferido, sem condições de
suportar a cavalgada, sofria enormemente. (...) A mortificante
caminhada eternizava-se. Já nas vascas finais, não podia mais
prosseguir. Irremediavelmente perdido, torturado desde Mossoró, pedia que lhe tirasse a vida. A canícula abrasadora, em breve,
apressaria aquele gólgota insubstancial. De repente, a caravana
parou. Afastaram os reféns para fora da estrada. D. Maria José
percebeu algo de anormal. Nenhum comentário fizeram. Vários
cabras abandonaram a rota com o malferido. Dirigiram-se para a
quixabeira frondosa, solitária, distante, que se destacava do resto
da vegetação esfoliada. (...) Apearam-se à sua sombra. Deitaram, no chão duro, o infortunado cangaceiro. Com voz sumida,
Menino de Ouro suplicou a Lampião que lhe desse o golpe da
graça. O tétrico espetáculo era por demais comovente. O capitão
recuou contrafeito, dirigindo-se aos seus:
- Quem qué fazer o sirviço?
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Os cabras se entreolharam em silêncio, tensos, expectantes. Marreco quebrou o silêncio. Apresentou-se álacre, descontraído, dizendo:
- Eu faço o sirviço.
(...) Sem agüentar o comovente desfecho, Lampião retirou-se, enquanto Menino de Ouro despedia-se, com discreto
aceno de mão, balbuciando palavras ininteligíveis. Marreco encostou-lhe a boca do rifle na cabeça e friamente o executou.
A desconfiança de D. Maria José confirmou-se com a ausência do enfermo, pelo resto da jornada.”
E conclui Raul Fernandes:
“Cangaceiros novatos decepcionaram-se, ante a dura realidade da vida no cangaço”.
E assim, de maneira triste, teve o seu final de vida mais
um dos assaltantes do bando de Lampião a Mossoró.
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CAPÍTULO ESPECIAL
O CANGAÇO NO RN NOS DIVERSOS
GÊNEROS CULTURAIS
Colaboração
Kydelmir Dantas

ARTES PLÁSTICAS
Notadamente um dos gêneros que mais utilizam o tema do
cangaço em suas apresentações. Dentre os diversos artistas potiguares, usaram de sua criatividade e técnica para apresentar o
tema Cangaço nomes conhecidos no estado e alhures como: Dorian Gray Caldas, Newton Navarro, Vicente Vitoriano, Itamar
do Mar, Emanoel Amaral, Aucides Sales, Iaperi Araújo, Joailson Soares, Mário Sérgio, Falves Silva, Socorro Soares, Gilberto
Alves, Antônio Carlos Figueiredo – Careca, Gilvan de Assu,
Laércio Eugênio, Ney Moraes, Rogério Dias, Reinaldo Azevedo, Luciano Luz, Francy Dantas, Nôra Aires, e tantos outros.
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ARTESANATO
A criatividade dos artesãos não tem limites com relação ao
uso de barro, madeira, couro, conchas marinhas, casca de coco,
sucata de ferro, acrílico, plástico, massa epóxi e tantos outros.
Usando-se, principalmente, as figuras do casal Lampião e Maria
Bonita. Em Mossoró, o artista Gilvan, conhecido como Escravo,
vem esculpindo num tronco de madeira a imagem do momento
do ataque situando os principais pontos da resistência como a
Igreja de São Vicente, a casa do Prefeito e a Estação Ferroviária.

CINEMA
Este gênero é um dos responsáveis por apresentar o cangaço do Nordeste para Mundo. Desde 1953, com o filme O
CANGACEIRO de Lima Barreto - Palma de Ouro no Festival
de Cannes, sendo o primeiro sucesso internacional do Cinema
Brasileiro, tendo no seu elenco Alberto Ruschel, Vanja Orico,
Milton Ribeiro, Marisa Prado e Adoniran Barbosa - que já foram
produzidos dezenas de filmes com o tema cangaço. No Rio
Grande do Norte, dois filmes, um longa e um curta, fazem parte
deste rol do Cinema Nacional:
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1 - JESUÍNO BRILHANTE, o Cangaceiro
Um filme de William Cobbett, fotografia de Carlos Tourinho, trilha sonora de Mário Paris e Geraldo Vandré e produção
de WB Produções Cinematográficas mais Jonas Garret & Produtores Associados. Músicas de Mário Paris e Geraldo Vandré.
Gravado em 1972, com locações em Patu, Mossoró, Assu e Ipanguassu. Sucesso de público no ano de 1972, quando do seu
lançamento.
No elenco, Nery Vítor, Vanja Orico, Rodolfo Arena, Milton Villar, Waldir Onofre, Hilda Mello, Hélio Duda, Erlei José,
Mário Paris, Rogério Tapajós, Regina Aciolli, Wandik Vandré
Daniel Rosental, Toni Machado, Clementino Jesus eRui Marques. Participaram, no elenco principal atrizes e atores de Mossoró e do RN, dentre eles: Maria Lúcia Escóssia, Nestor Sabóia,
Gesiel Figueiredo e Anteor Cosme, além de mais de 100 figurantes.
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William Cobbett de Siqueira Cosme – Nasceu no sítio Boldum, município
de Ipanguaçu – RN, no dia 08 de janeiro de 1930. Filho de Manoel Cosme e
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Luiza de Siqueira Cosme. Morou em Ipanguaçu até os 12 anos de idade,
depois foi para Natal, Recife e Rio de Janeiro, onde começou a se envolver
com o Cinema, criando a Tabajara Filmes. Fez vários roteiros para filmes,
dentre eles o do Grande Palhaço, A Vida de Jesus Cristo e, Jesuíno Brilhante.
Nos anos 70 veio a Natal disposto a realizar o filme sobre o cangaceiro potiguar e fixou o set de filmagens no casarão do dr. Pedro Amorim, em Assu.
Fez locações em Patu, Mossoró, Assu e Ipanguassu. A estréia do filme foi no
Cine Rio Grande, em Natal, sendo exibido, posteriormente, nas principais
cidades do interior do estado.

2 - A CIDADE DE 4 TORRES
Um curta-metragem de Alberto Sales; trilha sonora de
Paulo Gutenberg e Costa Neto (Sina de Cangaceiro) e apoio da
FUNDARPE; Fundação Municipal de Cultura de Mossoró e da
Fundação de Cultura de Caruaru-PE. Gravado em 1994, com
locações em Gov. Dix-sept Rosado e Mossoró.
No elenco, Sebah Alves, Severino Florêncio, Ernando Urbano, Ednilson Leite, Sandro Wellington, Fábio Oliveira, Francisco Torres, Cosme Soares e Jorge Borges.
Participaram como coadjuvantes atrizes e atores de Mossoró: Joriana Pontes, Crhistian David, Gorete Alves, Lenilda
Santos e outros - na cena da festa que houve na noite anterior ao
ataque da horda cangaceira, onde o Prefeito Rodolfo Fernandes
foi comunicado da presença do bando de Lampião na Vila de
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São Sebastião, através do Telégrafo da Estrada de Ferro Mossoró – Souza.
Era telegrafista da Estação Ferroviária, naquela Vila, o sr.
Aristides de Freitas Costa.
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HISTÓRIA EM QUADRINHO (HQ)
As HQs, como são conhecidas pelos fanzines, sempre tiveram uma grande aceitação pelos diversos tipos de leitores, e
também, mesmo de maneira incipiente, enxergaram o Cangaço
como um bom filão. Artistas do porte de Henfil e Ziraldo, deixaram seus traços ligados ao tema.
Ficaram conhecidas, hoje raramente encontradas, duas
produções realizadas por artistas potiguares, ligados ao Grupeq
de Natal, que fizeram um sério trabalho de pesquisas e criaram a
Revista IGAPÓ, com os títulos abaixo:
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•

O ataque de Lampião a Mossoró

Publicada em 1981, com traço de Emanuel Amaral e roteiro de Aucides Sales, ainda hoje é procurada pelos pesquisadores
e admiradores dos dois temas HQ e Cangaço. Teve mais duas
edições, em 1995 e 1997.
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•

JESUÍNO BRILHANTE

Conta a história do Cangaceiro Romântico, de Patu - RN,
Jesuíno Alves de Mello Calado. Também foi resultado de um
belo trabalho de pesquisa e criação de Emanuel, Aucides e Luiz
Élson Dantas. Publicada a primeira vez em 1982.
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Em 1995 o centenário jornal O MOSSOROENSE publicou uma HQ de Emanuel Amaral, em apenas uma folha ofício,
com o título ANTONIO SILVINO – o Rifle de Ouro.
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LITERATURA
Tema apaixonante e de pesquisas constantes, o Cangaço é
um dos maiores responsáveis por vendas intensas nas Livrarias
do Brasil. Inúmeras obras são editadas anualmente, precisando
apenas o leitor procurar separar o “joio do trigo”. No nosso estado, a Coleção Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço
- SBEC tem vários títulos sobre o assunto.

LITERATURA DE CORDEL
A necessidade de se deixar registrado fatos, ‘causos’ e ocorrências, em tempos passados, é responsável pela criação de
uma literatura de massa, que abrange todos os temas de uma
região, do país e, até, do mundo. A Literatura de Cordel, com
a sua maneira simples de ser compreendida, veio substituir os
antigos menestréis na divulgação desses fatos. Era como se fosse um jornal itinerante, escrito em forma de poesia; de aquisição
fácil e barata. Segundo o Mestre Câmara Cascudo: “É o romanceiro popular nordestino, em grande parte contido em folhetos
impressos e expostos à venda nas feiras e mercados.”
Dos mais variados temas abordados, como as histórias de
reis e princesas; de amores; de caçadores; de desbravadores dos
sertões; das pelejas dos violeiros, os famosos desafios; da religi175
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osidade, nas figuras de Padre Ibiapina, Antônio Conselheiro, Pe.
Cícero e Frei Damião; das estórias dos animais, como ‘O Pavão
Misterioso’, ‘O Boi da Mão-de-pau’, dentre outros, o Mestre
Cascudo disse, no seu livro VAQUEIROS E CANTADORES:
“A poesia tradicional sertaneja tem os seus melhores e maiores
motivos no ciclo do gado e no ciclo heróico dos cangaceiros.”
Este último foi e é, ainda hoje, um dos que tem sido mais divulgados através da Literatura de Cordel. Ainda, segundo Cascudo,
“Os grandes criminosos estão com as suas biografias romanceada. Eram todas cantadas como foram os antigos Vilela, João
(ou José) do Vale, o Cabeleira, os Guabirabas, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Virgolino Ferreira, o Lampeão.”
Inúmeros são os trabalhos apresentados sobre o Cangaço, a
história de LAMPIÃO, seu tempo, suas lutas, seu reinado têm
sido bastante divulgadas na Literatura de Cordel.
A Resistência de Mossoró, contra o ataque de Lampião
motivou a publicação de vários folhetos na literatura popular:
- José Octávio Pereira de Lima, “A DERROTA DE LAMPIÃO EM MOSSORÓ”, publicado ainda em 1927.
- João Martins de Atahyde “ENTRADA DE LAMPEÃO EM
MOSSORÓ”, Recife, 26 de agosto de 1927.
- Zé Saldanha, publicou “LAMPIÃO EM MOSSORÓ EM
1927”. Santana do Matos-RN, 1939.
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- Raimundo Alves de Oliveira, mossoroense radicado no Acre
desde 1943, publicou em 1972 “A ENTRADA DE LAMPIÃO EM
MOSSORÓ EM 1927.”
- Luiz Campos, “A CIDADE DE QUATRO TORRES”, Projeto
Chico Traíra - nº 8 - FJA, Natal, 1995.
- Concriz, “JARARACA ARREPENDIDO PORQUE MATOU
UM MENINO”. Mossoró, 1982.
- Veríssimo de Melo publicou um ensaio, “O ATAQUE DE
LAMPIÃO A MOSSORÓ ATRAVÉS DO ROMANCEIRO POPULAR”, Natal, 1953. Coleção Mossoroense, série B - nº 397, 4ª edição.
Mossoró, 1983.
- Antônio Francisco Teixeira de Melo – Por ocasião dos 75
anos da Resistência, publicou um cordel ficcional situando a volta do
grupo cangaceiro nos dias atuais, inclusive com a presença de Maria
Bonita, sob o título O ATAQUE DE MOSSORÓ AO BANDO DE
LAMPIÃO, Coleção Mossoroense, série D - nº 25. Mossoró, novembro de 2002.
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MÚSICA
O Cangaço é um dos maiores filões para a música brasileira, sendo tema de alguns trabalhos e teses. Como exemplo, no
RN, temos o livro do pesquisador Gutenberg Costa, A INFLUÊNCIA DO CANGAÇO NA MPB. Cantores e cantoras de fama
reconhecida do tema usaram-no de forma agradável e, até, informativa, vestindo-se à moda cangaceira, como: Luiz Gonzaga,
Marines e Sua Gente, Trio Nordestino, Banda de Pífanos de
Caruaru, Trio Mossoró, Elino Julião etc.
A saga da Resistência de Mossoró tem seu hino, que deveria ser mais divulgado nos dias atuais, Sina de Cangaceiro,
gravada a primeira vez em 1955 pelo Trio Irakytan e no ano de
2001 pelo Padre Guimarães Neto, no CD Seduções.
SINA DE CANGACEIRO
(Paulo Gutenberg e Costa Netto)
Mossoró, Mossoró, Mossoró.
Cangaceiro chegou numa nuvem de pó,
Cangaceiro voltou sem vencer Mossoró (Bis).
Cidade de Baraúna,
Uma aroeira bem forte,
Resistiu seu povo bravo,
Não nasceu pra ser escravo
Dos bandoleiros do Norte.
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Bis
Na trincheira de Rodolfo,
Só de fardo de algodão,
Quebrou o orgulho do cabra
De Virgolino Ferreira,
O bandido Lampião.
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TRIO YRAKITAN
Formado em 1950, em Natal, neste
LP já não estava com a formação original,
porém, com a melhor e a que ficou famosa no Mundo:
João Manoel de Araújo Costa
Netto (Joãozinho), tocando ‘tantã’;
Edson Reis de França (Edinho) no
vocal; Gilvan Duarte Bezerril, ao violão.
Costa Netto e Paulo Gutenberg foram os compositores do Hino da Resistência de Mossoró.
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TRIO YRAKITAN – Formado em 1950, em Natal, neste
LP já não estava com a formação original, porém, com a melhor
e a que ficou famosa no mundo: João Manoel de Araújo Costa
Netto (Joãozinho), tocando tantã, Edson Reis de França (Edinho), no vocal, e Gilvan Duarte Bezerril, ao violão. Costa Netto
é um dos compositores do Hino da Resistência de Mossoró.
Em 2000 foi gravada pelo Pe. Guimarães Neto, no CD
Sedução, com a Direção Geral e Produção
Artística: Pe. Guimarães Neto; Produção
Executiva: Tércio Pereira; Arranjos Instrumentais e Execução: Adeírton Pinheiro;
Arranjo Vocal: Sandra Maria e Júnior Miranda; Vocal: Gagaça Lopes, Lourdes
Bernadete, Frederich Marchs, Maria do
Céu, Ivone de França, Anelita Borba e
Sandra Maria; Regência: Sandra Maria;
Equalização e Masterização: Luiz Gonzaga; Fotos: Pacífico Medeiros; Capa e Encarte - Criação e Arte: Carminha Pinto.
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O CANGACEIRO
(ELEGIA PARA O CANGACEIRO LAZARINO)

Iremar Leite
De rosário no pescoço
E estrelas no chapéu,
De cartucheira e borná
E em cada dedo um anel.
Ele mata pra viver,
Ele vive de matar.
Cangaceiro é perseguido,
Homem forte e destemido
E não pode trabalhar.
O cangaceiro que vive
Da força-volante a fugir,
De dia não vai parar,
De noite não vai dormir;
Nos seus olhos tem maldade
E no coração amor,
Dento do peito saudade
De alguém que ele deixou.
Ele mata pra viver,
Ele vive de matar.
Cangaceiro é perseguido
Homem forte e destemido
E não pode trabalhar.
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Sempre fugindo e rezando
E pedindo a Deus perdão.
Traz viola é a saudade
Encostada ao coração,
Quando suas mãos apertam
A viola pra tocar
nem parecem aquelas mãos
Que apertam pra matar.
Ele mata pra viver,
Ele vive de matar.
Cangaceiro é perseguido,
Homem forte e destemido
E não pode trabalhar.
Mesmo seu corpo sofrendo
Seus olhos não vão chorar.
Mesmo vivendo correndo,
Um dia tem que parar.
Se parar não vai ouvir
Um passarinho cantar,
Não vai ver um pôr do sol,
Nem com a lua namorar,
Não vai pegar na viola,
Nunca mais pra pontear.
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IREMAR LEITE – Poeta e compositor, sendo a música
SANTO DE BARRO, gravada pelo Trio Mossoró, sua obra mais
conhecida. Tem vários trabalhos com o tema cangaço:
JARARACA, ÚLTIMO COMBATE (este poema teve sua letra
alterada para se adaptar à música de Raimundo Putin e foi
gravada com o título: TREM DE FERRO) e O CANGACEIRO
ou ELEGIA PARA UM CANGACEIRO LAZARINO, que foi a
música campeã do segundo FECAP; o autor foi escolhido,
também, como o melhor letrista desse festival promovido pelo
CEM e DCE no ano de l970. São dois exemplos do seu
trabalho, apresentados no Projeto 6 e meia, no ano de 1996, no
auditório da Escola Superior de Agricultura de Mossoró –
ESAM, hoje UFERSA – Universidade Federal Rural do SemiÁrido.
GRUPO VINA – Vivência n’Arte - É, desde há 15 anos,
referência da boa Música Popular Brasileira em Mossoró. Seus
componentes têm um respeito ao compromisso com um público
cativo e fã incondicional. Com um trabalho sério, o VINA conquistou seu espaço e já se expandiu além fronteiras do Rio
Grande do Norte. Em 1999 gravou um CD, onde apresenta duas
músicas ligadas ao tema cangaço: BRIGA DE FACA (Sérgio
Ricardo) e CORISCO (Sérgio Ricardo e Glauber Rocha).
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São SÓCIOS FUNDADORES:
Aldenor Gomes da Silva - ALDENOR (*)/Antonio Roberto Brígido de
Moura - ROBERTO BRÍGIDO/Carlos Lima Rocha Filho - CARLINHOS
(*)/Cecília Maria do Monte – CECÍLIA MONTE/Elza Alves de Brito Lima
Rocha - ELZA BRITO (*)/João Liberalino Filho – JOÃOZINHO/José Erivaldo de Araújo - VAVÁ (*) / Maria Goretti Alves – GORETTI / Mariêta
Cosme de Oliveira – MARIÊTA/Maurício de Oliveira – MAURÍCIO/Raimundo Rodrigues Viana - RAIMUNDINHO.
(*) Estes não mais participam da formação atual:
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Nome
ANTONIO ROBERTO BRÍGIDO DE MOURA
CECÍLIA MARIA DO MONTE
GENILCE VIANA
JOÃO LIBERALINO FILHO
LUIZ ANTONIO DE PAULA
MARIA DE LOURDES BERNADETE LIMA
MARIA DAS GRAÇAS LIMA
MARIA GORETTI ALVES
MARIÊTA COSME DE OLIVEIRA
MAURÍCIO DE OLIVEIRA
RAIMUNDO RODRIGUES VIANA
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Artístico
Roberto Brígido
Cecília Monte
Genilce
João Liberalino
Luiz Antonio
Betinha
Gracita
Goretti
Mariêta
Maurício
Raimundinho
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Em 1997, apresentou o espetáculo A MISSA DA INSURREIÇÃO,
composto de músicas e teatro, com a inserção de temas ligados à sociologia e
história do Nordeste brasileiro (cangaceirismo, misticismo e coronelismo).
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A MISSA DA INSSURREIÇÃO
Apresentação no Cine CID, em junho de 1997, como atração
no Fórum do Cangaço.
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TEATRO
Eis outro gênero cultural que apresenta bons
trabalhos sobre o tema exposto. No RN são muito
conhecidas as montagens
de A LUZ DA LUA OS
PUNHAIS, de Racine Santos, e DOM QUIXOTE
VISITA O NORDESTE, do
mossoroense José Rodrigues Neto.
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O espetáculo CHUVA DE BALA NO PAÍS DE MOSSORÓ, do
escritor Tarcísio Gurgel, representado pela
primeira vez a 13/06/77, no patamar da
Igreja de São Vicente, quando das comemorações dos 50 anos da Resistência. Atualmente é atração turística, sendo apresentado no mesmo local, com atores e atrizes
mossoroenses: Marcos Leonardo, Cícero
Dias, Tony Silva, Augusto Pinto, Damásio
Costa, Cícero Lima, Kleber Pinheiro, Roberlilson Paulino, Renilson Fonseca, Nonato Santos, Dionísio Neto, Luciano Luz,
Lenilda de Souza, Neuma Almeida, Socorro Assunção, Joriana Pontes, e Mateus
Benevides. Direção de João Marcelino e
música do maestro Danilo Guanais.
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TELEFONIA
No ano de 2000 foi impressa, em forma de cartões telefônicos, na Série Cultural Cangaço, O ATAQUE DE LAMPIÃO A
MOSSORÓ. Consta esta série de 24 cartões, com ilustrações de
Carlos Alberto e sob a responsabilidade das empresas Assetel e
TELEMAR, de Pernambuco.

191

www.colecaomossoroense.org.br

DANÇAS
Além das inúmeras Quadrilhas Estilizadas, há no estado
vários grupos de danças que apresentam o XAXADO, a dança
dos cangaceiros. Por exemplo, o grupo de teatro BRILHO DA
TERRA, de Grossos. O grupo de teatro ALEGRIA, ALEGRIA,
de Natal, também apresenta a dança cangaceira em alguns dos
seus trabalhos.
A mesma coisa já fez a Companhia ESCARCÉU de Teatro, de Mossoró, sob a direção de Nonato Santos; apresentou o
musical TRADIÇÕES, onde incluiu as danças populares do
Nordeste, dentre elas, o Xaxado.
Outro é o GRUPO DE DANÇAS DE PATU, que apresenta o ‘Auto de Jesuíno’, com texto e direção de Ricardo Veriano
e os atores todos da comunidade patuense. Incluindo, neste, a
música típica do bando de Jesuíno Brilhante, segundo o Mestre
Câmara Cascudo, a “Corujinha”.
Especificamente, há registros de alguns grupos de Xaxado
em várias cidades do Rio Grande do Norte. Dentre estes, podemos citar o GRUPO DE XAXADO de Olho d’Água do Borges e
o GRUPO DE XAXADO BANDO DE LAMPIÃO, de Touros,
fundado a 26 de junho de 1998, sob o comando de Wenderson
Linhares. Este grupo já participou de apresentações em várias
cidades do RN, do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco, tendo
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participado, por mais de uma vez, do Festival de Xaxado de Serra Talhada-PE.

193

www.colecaomossoroense.org.br

194

www.colecaomossoroense.org.br

PALAVRAS FINAIS
Eis que agora, com a reedição deste livro, encerramos uma
peregrinação de muitos anos de perquirição e de leituras exaustivas pelas estradas tortuosas da pesquisa; tudo em busca da verdade dos fatos de um tema tão complexo quão contraditório que,
a despeito do tempo decorrido, ainda hoje desperta a atenção e
apaixona o público.
Certamente não terá o nosso trabalho a pretensão de ser a
palavra final no assunto, pois conforme já disse o escritor paraibano José Octávio de Arruda Mello – “em História, todavia, é
perigoso oferecer a última palavra.” Entretanto, esta pesquisa
traz no seu bojo, o objetivo de mostrar, através de depoimentos
colhidos daqueles que participaram ou que, mais de perto, vivenciaram os episódios dantescos de uma página negra da História do Cangaço nesta região. É, portanto, contribuição despretensiosa, principalmente à juventude, tão ávida do conhecimento
da verdade dos fatos.
De tudo, algumas verdades incontestáveis: Lampião, face
aos acontecimentos aqui narrados, se não foi o “demo”, com
certeza, não foi também o “santo” que muitos, distanciados do
cenário da luta, tentam levar à veneração pública através dos
altares.
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E mais, que o ataque à Mossoró foi um tremendo “erro tático” do bandoleiro, pois “colocou em seu coice as Polícias coligadas de cinco (5) Estados: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Alagoas” – conforme acentua o escritor e
jornalista baiano Oleone Coelho Fontes.
A Resistência de Mossoró, vencendo e destruindo a então
proclamada invencibilidade do rei do Cangaço resultou, segundo
ainda Oleone, “no declínio do cangaceirismo no Nordeste”.
Conclui-se então, que, a publicação do Diário do Coronel
Antônio Gurgel em um dos órgãos da imprensa carioca, logo
após a frustrada tentativa, teve repercussão nacional e contribuiu
de maneira decisiva para a concretização das medidas repressoras adotadas pelo Poder Central e seguida pelos Estados supracitados.
Eis aí o motivo principal que nos levou a publicação deste
trabalho, que agora aparece acrescido de novos informes e acompanhado de documentação iconográfica mais ampla em consonância com as normas estabelecidas pela Sociedade Brasileira
de Estudos do Cangaço - SBEC, cujo lema principal é levar aos
leitores e estudiosos, temas dessa natureza, para que sirvam de
“análises mais aprofundadas e esclarecedoras” sobre fatos e
acontecimentos que marcaram época no calendário da nossa
História.
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Apesar do tempo decorrido, mesmo assim, comungamos
com o pensamento do nosso companheiro de andanças cangaceiras, Filemon Rodrigues, em artigo que escreveu, quando diz:
Lampião ainda é tema.
Encerrando, repetimos o que já dissemos no início: Caso
este livro venha a receber o apoio esperado, sentir-nos-emos
gratificados e compensados das canseiras da longa caminhada.
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Além das fontes acima, foram consultados os arquivos fotográficos do Museu Municipal “Lauro da Escóssia” e as cole-
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ções dos jornais “O Mossoroense”, “Correio do Povo”, “O
Nordeste”, “Gazeta do Oeste”, todos de Mossoró.
O “Diário de Natal” e “O Poti”, ambos de Natal.
Alguns sobreviventes da época, também ouvidos, nos prestaram valiosos depoimentos.
Há, também, fotos que foram escaneadas de livros que
constam na bibliografia acima.
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Em preparo:
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