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A Marcha de Lampião - Assalto a Mossoró
- Uma Revisão Histórica –

Da bibliografia do Cangaço, no Rio Grande do Norte,
mais precisamente sobre a Resistência dos Mossoroenses ao
ataque do bando de Lampião, há vários livros; os que realmente
merecem destaque são: O Ataque de Lampião a Mossoró através
do Romanceiro Popular (1953), de Veríssimo de Melo; Lampião
em Mossoró (1956), de Raimundo Nonato; Flor de Romances
Trágicos (1966), de Luís da Câmara Cascudo; Cangaço: Recordações de um ataque Frustrado (1977), de Gilbamar de Oliveira;
Nas Garras de Lampião – Diário do Coronel Gurgel (1996 – 2ª
ed. 2006), de Antonio Gurgel e Raimundo Soares de Brito;
Lampião e o RN: A História da Grande Jornada (2005), de Sérgio Augusto, e este do Raul Fernandes.
A partir do momento em que a Fundação Vingt-Un Rosado, através da Coleção Mossoroense cogitou publicar mais uma
edição (7ª), seu editor nos solicitou fazer uma revisão histórica
da mesma. Porquê uma revisão histórica? Podem questionar! E
vamos justificar.
Raul, por ser filho do comandante-mor da resistência, Ro17
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dolpho Fernandes, teve a felicidade de pensar e colocar em prática uma série de entrevistas e pesquisas que culminaram com a
publicação da primeira edição, justamente no cinqüentenário
daquele evento (13 de junho de 1977). Encontrou muitos envolvidos na defesa da cidade, ainda lúcidos, que fizeram um roteiro
sentimental e pessoal nas reminiscências de antanho. Checou
dados e datas. Mesmo assim, alguns pontos ficaram a desejar.
Por exemplo. Na trincheira da Estação Ferroviária, cometeu o equívoco de colocar um mesmo homem com dois nomes –
Lourenço Menandro da Cruz - ou seja, aumentou mais um resistente na relação. Há outros pormenores, na primeira parte do
livro, que necessitava de correções. E foram feitas, sem tirar a
originalidade da obra, mas colocando-se notas do revisor ao pé
da página, inclusive com dados de onde se pesquisar as correções.
Na segunda parte, Raul foi além nos equívocos, pois colocou alguns dados a mais do que teve de concreto naquele 13 de
junho de 1927. Por exemplo. Quando relaciona os componentes
do bando de Lampião, coloca os nomes de alguns que só entraram no Cangaço pós-Mossoró, ou seja, a partir de 1928. Foram
os casos de Corisco e Volta Seca. Mas isto está devidamente
corrigido e a relação da bibliografia consultada servirá para
quem quiser tirar dúvidas a respeito desta revisão.
18
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Mais uma vez, a bibliografia cangaceira e seus pesquisadores, historiadores, estudantes e admiradores do tema ganham,
através da Coleção Mossoroense, uma obra de reconhecida importância neste tema.
Santa Luzia de Mossoró, 13 de Dezembro de 2007.
Kydelmir Dantas
Pesquisador e revisor.
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Prefácio
Antes da Marcha...
RAUL FERNANDES, Professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lido em
livros, corrido nas Sete Partidas do Mundo, com a dignidade consciente da especialidade, dedicou quase vinte anos, acompanhando A
MARCHA DE LAMPIÃO no Tempo e no Espaço, em meticuloso e
tenaz avivamento das pegadas sinistras do semeador de crueldades e
morticínios numa existência inútil de quarenta anos de selvageria
bestial, na impetuosidade irresistível dos assassinatos sucessivos. Os
400 quilômetros no solo norte-rio-grandense, calcados em quatro
dias e meio, flamejantes de truculência predatória, foram pesquisados numa acurada minuciosidade paciente e contínua. Nenhuma fera
foi melhor e mais teimosamente rastejada no "chão da História" como o hediondo matador pelo médico universitário.
Na tarde de 13 de junho de 1927, Dia de Sant’ Antônio, o Capitão-Cangaceiro, a frente de grupos criminosos, convergindo para o
20
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saque numa galopada de hunos, fremindo nas expansões pela fruição
irresponsável da luxúria e do latrocínio, com a antevisão da brutalidade ilimitada, rumou à cidade de Mossoró, a maior e mais opulenta
de quantas foram percebidas pelos olhos famintos da matilha delirante e feroz. A cidade de comerciantes, industriais, comboeiros,
feirantes, agricultores, rebanho vigiado pelas torres de três igrejas,
pacífica e laboriosa, tendo sua festa cívica nas alegrias de 30 de Setembro, Abolição da Escravatura local, repeliu e destroçou a malta
que tantos lugares havia paralisado de terror.
Surgira o HOMEM, providencial necessário de Carlyle, polarizador incomparável da Energia, o Prefeito Rodolfo Fernandes
(1872-1927), organizando a defesa, arregimentando dedicações,
improvisando e reunindo armamentos e munições, enfrentando a
incredulidade que negava o perigo aproximado, sacudindo os tíbios,
encorajando os fracos, comunicando, contagiando, irradiando a confiança, a Fé, a convicção na invencibilidade da cidade aberta, transformada em fortaleza inexpugnável. Negou-se a pagar resgate para
evitar o tripúdio. Desafiou a investida devastadora. O Rei do Cangaço perdeu os mais altos florões do atrevimento orgulhoso. Deixou
companheiros prisioneiros e mortos, e retirou-se sem despojos e
vaidades eróticas, exceto os feridos que morreram depois. Rodolfo
Fernandes forjara o escudo, desviando a trajetória do raio. Dera a
vida pela cidade que administrara. Faleceu no Rio de Janeiro, em
21
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outubro, esgotado e jubiloso. Égide. Modelo. Exemplo.
Raul Fernandes, seu filho, viveu o clima açoitado pela tempestade bandoleira. Jurou prestar depoimento à História, levando o
contingente pessoal e verídico ao patrimônio emocional da Terra e
da Gente que amava. A voz ressoaria afirmando com o velho pajé no
I JUCA PIRAMA: Meninos, eu vi...
Raul Fernandes não constitui apenas o Xenofonte desta "ANÁBASE" nordestina e tropical. Evocou a região telúrica, histórica,
biológica, etnográfica; paisagem, formação social, usos, costumes,
alimentos, ritmo normal na habitualidade da convivência. Compreende-se o campo e a cidade, o rio e a caatinga, a modéstia quotidiana
e a potência ascencional econômica. O fusco caudilho das mortes
inúteis, sem a valência generosa ou a piedade na ousadia belicosa,
sempre determinará a curiosidade na patologia social e a acuidade
indagadora nas anomalias neuróticas. Raul Fernandes acompanha a
f1ama alimentada a sangue humano, das ribas da Serra Talhada até
apagar-se nas águas exíguas do Ouro Fino no remanso do Porto da
Folha. O foco luminoso da lógica implacável segue o sicário no terrível diagrama do percurso faiscante, sem as promoções melodramáticas e as interpretações do sadismo psicológico, no falso sensacionalismo citadino.
A "MARCHA" não é uma exaltação ao facínora, mas uma serena análise anatômica à triste exceção do convívio humano, a figura
22
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melancólica condenada à solidão dos impiedosos e desesperados,
desertos da compaixão natural dos viventes. Por duas vezes enviei
minha solidariedade aos que pleiteavam o sepultamento da cabeça
decepada do anti-herói, inconformado com a clássica exibição de um
crânio como troféu orgulhoso. Apenas em 1969, o que restava do
Capitão ferrador de mulheres na face e no sexo, mereceu repouso, o
que não ocorreu a Antônio Conselheiro, tão mais alto e diverso.
Este é livro de investigação e ternura, de estudo e conclusão,
raciocínio e entendimento sociológico. Um livro de quem sabe olhar
e ver. Não acusem os Sertões! Em que fase da História não existiu o
grupo assassino e ladrão? Em que País contemporâneo não vive o
assaltador de bancos e de estradas, seqüestrador e malvado? Onde
ignoram a fauna exótica e comum dos Killers, Gangsters, Outlaws?
Creio, lendo esta "MARCHA" admirável, que Raul Fernandes
ouvia a confidência sonora e persistente de Luís de Camões:
Não me mandas contar estranha história,
Mas mandas-me louvar dos meus a glória!
Natal, janeiro de 1978.
Luís da Câmara Cascudo
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Razões do Livro
“... você não pode deixar que se perca a história do assalto
de Lampião a Mossoró”. Inúmeras vezes ouvi esse apelo de amigos, do homem comum e de intelectuais.
Em 1927, cursava as Faculdades de Direito e Medicina da
Bahia. Nas férias de junho, ao visitar meus pais em Mossoró, encontrei nossa casa tumultuada. Bandidos do interior do Nordeste,
liderados por Lampião, planejavam assaltar a cidade - a mais rica
do Estado. Ninguém acreditava! A nova chocava a opinião geral. A
descrença dificultava os preparativos da defesa idealizada por meu
pai, Rodolfo Fernandes, então prefeito.
E aconteceu. A horda de malfeitores invadiu o Rio Grande
do Norte, sem dificuldade. Às portas da cidade, exigiu grande soma, a fim de poupá-la dos mais terríveis vexames. O Prefeito revida a ameaça. Os bandidos investem contra sua residência. Inicia-se
a luta. Fragorosamente derrotados, são expulsos para além das
fronteiras potiguares. A seu exemplo, os Estados vizinhos desencadearam tenaz campanha de extermínio ao banditismo. Eliminaram
a possibilidade de organização de novos grupos de salteadores,
forçando-os a se deslocarem para outras regiões.
O assalto a Mossoró despertara a Nação para o grave problema,
24
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marcando o declínio do cangaceirismo nessa faixa do Nordeste.
Pesava-me, contudo, deixar perder-se, no tempo, o grande
feito dos mossoroenses.
Em 1965, o escritor Raimundo Nonato enfeixou no livro
"Lampião em Mossoró" valioso documentário - artigos de jornais,
depoimentos, processos, entrevistas, folclore, roteiros e fotografias
enriquecido de correções. Salvou precioso acervo.
Com o passar dos anos, distorções sobre o fato histórico tomaram corpo.
Cedi, finalmente, ao imperativo dos amigos. Durante mais de
quinze anos, aprofundei-me nas pesquisas, trazendo à luz fatos
inéditos. Preocupei-me, sobremodo, com a imparcialidade. Anotava depoimentos lógicos. Confrontava-os com outros sobre o mesmo assunto. Repetia visitas aos locais maculados pelo bando, em
suas tropelias nos Municípios de Mossoró e Apodi. Sem pressa,
esclarecia as dúvidas. Tomava o testemunho das pessoas que viveram o drama. Na falta, recorria aos parentes das Famílias, marcadas
pela passagem da malta. Ouvi guias, reféns, vítimas, prisioneiros,
cangaceiros e componentes das trincheiras - um mundo de gente.
Colhia a confirmação dos acontecimentos por mim presenciados. O
documentário fotográfico é da época e, em parte, exclusivo. Levantei mapas e roteiros. Desprezei o romance de leitura amena pela
história comprovada. Acautelei-me das narrativas distanciadas do
25
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verismo dos fatos.
Os bandidos palmilharam quatro Estados, implantando o terror.
Cobriram no percurso de ida e volta mais de mil e quinhentos quilômetros. No Rio Grande do Norte, fizeram cerca de quatrocentos, em
quatro dias e meio. Foi uma cavalgada sem precedentes, na crônica do
Cangaço. Daí, o nome do livro - A MARCHA DE LAMPIÃO.
A vitória de Mossoró, em prol do bem comum, fixou o heroísmo de seus filhos. Feito proclamado nos quatro cantos do País.
Lição de grandeza de um povo pleno de civismo consciente, do
qual todo o Nordeste exultou agradecido.
Reverencio a memória de meu pai Rodolfo Fernandes. Louvo a coragem daqueles que o ajudaram - a Polícia e a população,
em geral. Nesse trabalho não desejei desmerecer pessoas. Cabe à
História o julgamento.
Raul Fernandes.
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Observações
- Cidade de Vitória, Panatis, atual Marcelino Vieira
- Povoado de Gavião, Divinópolis, atual Cidade de Umarizal
- Povoado de Boa Esperança, atual Cidade de Antônio Martins
- Povoado de São Sebastião, Sebastianópolis, atual Dix-Sept Rosado
- Povoado de Pedra de Abelhas, atual Cidade de Felipe Guerra
- Lugar Mombaça, Mineiro, atual Cidade de Frutuoso Gomes
- Povoado de Canto do Feijão, atual Cidade de Santa Helena,
Paraíba
- Povoado de Belém do Rio do Peixe, atual Cidade de Uiraúna,
Paraíba - Povoado de Limoeiro, atual Cidade de Limoeiro do
Norte, Ceará
- Rio Mossoró ou Apodi
- Praça 6 de janeiro, atual Rodolfo Fernandes
- Intendência, hoje Prefeitura
- Intendente, hoje Vereador
- Regimento Polícial (de 1923 a 1937), Corpo Polícial, Batalhão
de Segurança, Força Pública Militar, atual Polícia Militar
- Cidade de Juazeiro, atual Juazeiro do Norte, Ceará
- Lugar Riacho do Sangue (1927), Cachoeira, Frade, atual Ja27
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guaretama, Ceará
- Serra do Mato, Goianinha, atual Jamacaru, Ceará
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1º Capítulo
1 - A Cidade de Mossoró
Nos idos de 27, Mossoró competia com a capital do Estado
do Rio Grande do Norte. A população, incluindo a do município,
somava 20.300 almas. A de Natal alcançava 30.600. Situada à
margem esquerda do rio do mesmo nome ou Apodi, entre Natal e
Fortaleza. Ligada ao litoral por estrada de ferro que se estendia ao
Povoado de São Sebastião, atual Dix-Sept Rosado, na direção oeste, percorrendo quarenta e dois quilômetros (1). Estradas de rodagem convergiam de vários recantos, sulcadas por caminhões que,
aos poucos, substituíam as bestas de carga. Uma delas internava-se,
cortando essa faixa, até os confins dos sertões da Paraíba.
O comércio dos mais lisonjeiros. Possuía o maior parque salineiro do País. Três firmas descaroçavam e prensavam algodão. Centro comprador de peles, algodão e cera-de-carnaúba. Exportava pelo
Porto de Areia Branca. Longos comboios de mercadorias chegavam
do interior da Paraíba e do Ceará. Voltavam levando sal e variados
produtos. Os estalos dos chicotes de arrieiros, guiando tropas de
burros, anunciavam a chegada e a saída desses transportes.
A energia elétrica alimentava várias indústrias nascentes.
29
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Havia repartições públicas federais e estaduais. A agência do Banco do Brasil era o único estabelecimento de crédito da região. Mossoró tomara o lugar da vizinha cidade de Aracati, no Ceará, que em
época mais recuada liderava essa área. Sem dúvida tornara-se a
mais rica do Estado, conhecida como a "Capital do Oeste".

Vista aérea de Mossoró (foto Manoelito Pereira, 1968, retocado pela Irmã Myriam,
segundo projeto do autor, para mostrar a época da invasão.
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Circulavam três jornais: O "Correio do Povo", "O Nordeste" e "O Mossoroense", o mais antigo do município, nascido em
1872. Existiam dois estabelecimentos para ensino secundário - a
Escola Normal e a de Comércio. Dois Colégios com internato o Diocesano Santa Luzia para rapazes, e o Sagrado Coração de
Maria, dirigido por religiosas franciscanas, portuguesas, para
moças, conhecido por "Colégio das Freiras". Estudantes dos
Estados limítrofes procuravam esses educandários.
A "Loja Maçônica 24 de Junho", presente aos movimentos
cívicos, promoveu a libertação dos escravos, um lustro antes da
"Lei Áurea". Os mossoroenses orgulhavam-se de sua História.
Não havia calçamento. Entretanto várias praças e ruas estavam reviradas, com o plano urbanístico do Prefeito Rodolfo
Fernandes. Das vias arenosas, à tardinha, levantavam-se nuvens
poeirentas impelidas pela viração. Frondosos jatobás, castanholas
(2), flamboiãs, tamarineiras, ficus benjamins e cedros-de-espinho,
das alamedas, amenizavam o intenso calor subequatorial.
O casario apresentava delicioso tom de colonial simples.
Bicas imitando bocas de onça e jacaré pendiam das cornijas.
Jorravam águas pluviais nas calçadas, onde a meninada se banhava em larga recreação, gazeando aulas. Aos primeiros sinais
de inverno, a população regozijava-se. Era a promessa de fartura
próxima. Periodicamente, as chuvas se atrasavam de dois a três
31

www.colecaomossoroense.org.br
anos, determinando secas calamitosas. A cidade enchia-se de
flagelados.
Bebia-se água de chuva, captada dos telhados em cisternas
uso semelhante ao da antiga Palestina. A mais suportável vinha
da. Várzea da Pasta, a meia légua da cidade. Mercadejada em
ancoretas presas, lateralmente, às cangalhas dos jumentos. Também em barris arrastados pelas ruas e em grandes pipas transportadas em carroças de duas rodas, tracionadas por jericos e
bois mansos. Habitações melhores possuiam cacimbão de água
salobra, utilizada na higiene caseira. A população pobre abastecia-se das cacimbas abertas no leito do rio seco. A luta pelo precioso líquido fazia-se permanente, laboriosa e angustiante.
A cheia do rio constituía um evento na vida dos mossoroenses. A notícia da cabeça-d'água, na cidade de Pau dos Ferros,
difundia-se célebre. Chovia em todo o sertão e no Piauí. O inverno estava pegado. Não tardaria em Mossoró. Aguaceiros torrenciais caíam sobre as várzeas de massapê, carreando o que
encontravam ao rio. Vazantes ficavam submersas. A água barrenta descia veloz, formando grandes remoinhos, cortando barrancos às suas margens, levando, no bojo, ilhotas de balseiros de
talos de carnaúba e troncos de árvores. O sangramento por cima
da barragem, em cascata, fazia um ruído contínuo e surdo. Peixes, na luta pela sobrevivência, pulavam contra a correnteza.
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Tentavam transpor o paredão. No salto, eram apanhados em
landuás. Atravessava-se o rio em botes, canoas e bateiras a remo, Canoeiros pechinchavam o preço das passagens. Levavam
passageiros de uma a outra margem. Ecoavam, no espaço, lânguidos mugidos de boiadas ao serem forçadas a atravessar, a
nado, as águas turbulentas. Vez por outra, ouvia-se o soar grave
dos búzios, de alguém insulado, a pedir socorro. Ao romper o
dia, o cenário cotidiano das lavadeiras, dava movimentado colorido à orla fluvial.
A voz dos sinos ressoava por toda a cidade. O badalar anunciava festejos sacros, mortes e enterros. A duração e intensidade do
repique e dobre revelavam a importância do acontecimento.
A festa de São João realizava-se dentro das velhas tradições. Nas casas residenciais havia mesas fartas de comidas de
milho e bolos variados. Jamais faltava o tradicional pé-demoleque e o delicioso licor de jenipapo. Havia o baile à caipira,
brincadeiras, adivinhações e sortes de casamento, para deleite de
moças e rapazes. Balões de diversos tamanhos, variados fogos
juninos e o incessante estourar de bombas, davam brilho singular à noitada. Pelo Natal e entrada de Ano Novo, em frente ao
Mercado Municipal, filas de quiosques estendiam-se na praça.
Vendedores ofereciam aos passantes refrescos de aluá, pegapinto, gengibirra e caldo de cana. Nos tabuleiros, cobertos de
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toalhas brancas e limpas, iluminados à luz de lamparinas, expunham à venda apetitosas broas, raivas, beijus, cocadas, sequilhos, pão doce, tapiocas de coco, bolachas polvilhadas de canela
e um sem número de guloseimas. Na Matriz, nos Colégios, em
certos lares, presépios, artisticamente armados, atraíam visitantes curiosos.
No "Cine-Teatro Almeida Castro", rolavam filmes mudos,
acompanhados ao piano e ao violino. As valsas Danúbio Azul e
Royal Cinema marcavam o ponto alto das cenas românticas.
Durante o intervalo, a assistência fazia um pequeno lanche. Invariavelmente, o celulóide partia-se, provocando vaias, engrossadas de arrasta-pés e assovios estridentes.
O atleta, "Seu Striguini", era o ídolo da juventude. A presença do seu famoso Circo sacudia a cidade. À tarde, o palhaço
percorria às ruas, montado, de costas, no dorso liso de um jumento, anunciando, aos gritos, a hora do espetáculo, seguido por
uma turma de meninos em algazarra. Toda a gente queria assistir
ao anunciado salto da morte do audaz trapezista.
Nos dias santos e feriados, a Banda de Música da Prefeitura, no coreto da Praça da Matriz, executava marchas, dobrados,
valsas, xotes e maxixes, animando o ambiente. A mocidade,
num vaivém constante, conversando alto, passeava a seu redor.
Nessas retretas; os namorados encontravam-se. As jovens apron34
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tavam-se com os melhores vestidos, para a ocasião. Desfilavam
aos magotes, alegremente. Lá se conheciam as moças da terra.
Outro traço na lembrança dos mossoroenses, era a "Dança
do Espontão" representada por uma só figura. Anualmente, saía
à rua, o conhecido Negro do Espontão. Alto, de camisa colorida,
grande lança em riste, com fitas esvoaçantes na ponta, dançava
frente às casas escolhidas. Executava passos guerreiros, saltos,
atirava a lança ao ar, fazendo mil piruetas, acompanhado por
dois tambores. Assim, enrolava uma dádiva para a Igreja, em
pagamento da promessa feita.
A maior festa, porém, era a da padroeira Santa Luzia.
Ninguém deixava de assisti-la. Reinava grande alegria entre os
citadinos. Cada noite tinha seu patrono. Qual a mais bonita? Vai ser a de hoje! Comentários corriam de porta em porta, durante os dias novenais. Foguetões pipocavam pela madrugada,
anunciando as festividades. Na Praça da Matriz, leilões, quermesses, barracas de prendas, a Banda de Música a tocar e mesas
para o público. Num resplendor de luzes, tremulavam inúmeras
bandeirinhas de papel multicor. Girândolas estrugiam em profusão. Soava o repique acelerado do fim da novena. Fogos de artifício encantavam a vista. Apresentavam figuras de variado colorido. Alguns se queimavam no espaço, em salvas sucessivas.
Formavam chuvas de estrelas. Espetáculo de beleza marcante,
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inesquecível. Grandes balões com mensagens elevavam-se ao ar.
À noitinha, Famílias em confortáveis cadeiras, dispostas
em roda, nas calçadas, conversavam animadamente. Tesouravam a vida alheia, engrossavam mexericos, alardeavam boatos e
criticavam políticos, horas a fio. De permeio, servia-se o cafezinho, sempre elogiado, numa cortesia à dona da casa. Pessoas
mais informadas, propaladoras dos acontecimentos mundiais,
mantinham em torno de si, por longo tempo, ouvintes vacilantes.
Dois clubes de futebol - Humaitá e Ipiranga - nas suas
disputas e festas, apaixonavam e dividiam a cidade.
O folclore mantinha presente fatos distanciados que impressionavam a região. A canção Corujinha evocava o lendário
e romântico cangaceiro Jesuíno Brilhante, dos idos de 1876.
A música mais conhecida era a melodia Vassourinha, com
letra adaptada à campanha política contra a oligarquia dos Maranhão. O nome do capitão José da Penha encabeçava o estribilho.
E, finalmente, as estórias de Antônio Silvino. Atribuíam-lhe
o poder de encantamento. Gozava da simpatia dos norte-riograndenses. Nas feiras, cantadores narravam suas escaramuças com
a Polícia pernambucana. Alguns casos tinham sabor humorístico.
Fora do Mercado Municipal e da Igreja Matriz, aos domingos, pedintes enalteciam as façanhas do fazendeiro cearense
José Antônio do Fechado.
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Mossoró é a cidade dos extremos, de clima paradoxal. Sol
a pino, a atmosfera fica imobilizada. Raios candentes causticam
a região e intensificam a evaporação do solo sequioso. O ar torna-se extremamente quente e sufocante, numa calmaria desalentadora, obrigando sua gente à sesta, em redes. Invertem-se os
papéis, ao findar o dia.
Por motivos múltiplos, nessa latitude, as noites enluaradas
são de beleza inigualáveis. A luz prateada e fria espraia-se numa
amenidade envolvente e encantadora. Na lua nova, a abóbada
celeste aparece em todo esplendor, como um diadema cintilante.
Nessa parte do Nordeste descortina-se, sem dificuldade, o grandioso teatro da natureza. Destaca-se, bem nítido, o esbranquiçado Caminho de Santiago, serpeante, formado de miríades de
estrelas. Ao correr do ano, no céu límpido, observamos o desfilar de quase todas as constelações. Em agosto e novembro, meteoros riscam o espaço, em várias direções, com visibilidade
incomum.

2 – A Carta
Em dezembro de 26, Joaquim Felício de Moura (3), sócio da firma Monte & Primo, em Mossoró, viajava pelo interior
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da Paraíba. Na cidade de Misericórdia, encontrou-se com o destacado comerciante e fazendeiro, Antônio Pereira de Lima, que
lhe falou da acirrada perseguição do bandido Virgolino Ferreira
a sua família.
Sem maiores rodeios, contou-lhe o plano de Jararaca, Sabino, Massilon e Lampião de assaltarem Mossoró com quatrocentos homens. Adiantou ser impossível reunirem tanta gente.
Advertiu-o, porém, sobre o costume de mandarem espiões disfarçados de feirantes, mendigos e cantadores, aos lugares previamente escolhidos.
Conversou sobre a possibilidade de defesa da cidade e pediu-lhe levar esses fatos ao conhecimento do Prefeito Rodolfo
Fernandes.
Daí por diante, os boatos se sucederam.
Na última quinzena de abril, de 27, a notícia veio à luz de
modo concreto. Argemiro Liberato, de Pombal, escreveu ao
compadre Rodolfo Fernandes sobre a pretensão dos chefes de
bandidos (4). Dos remotos sertões de Pernambuco, da Paraíba e
do Ceará surgiam indícios dos agenciadores da vergonhosa empreitada.
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Cel. Rodolfo Fernandes
Rodolfo Fernandes
de Oliveira Martins, natural
de Portalegre, Estado do
Rio Grande do Norte, nasceu a 24 de maio de 1872.
Ainda adolescente iniciouse no comércio, em Pau dos
Ferros. Emigrou para o
Amazonas, durante o primeiro ciclo da borracha, que
atraía tantos nordestinos
deserdados de tudo, face a
calamitosa seca de 1877.
Chefiou grupos de seringueiros. Dois anos, depois, regressou a Macau. Trabalhou para a
Companhia Comércio, cerca de dois anos, construindo salinas.
Fixou-se em Mossoró. Em 1900, consorciou-se com Isaura Fernandes Pessoa, tendo quatro filhos - José, Julieta, Paulo e Raul. Na
firma Tertuliano Fernandes & Cia., também construiu salinas e
substituiu o cata-vento, para puxar água, pelo motor a óleo, determinando maior aproveitamento das marés. Em 1918, estabeleceu39
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se por conta própria, na indústria salineira.
Eleito Prefeito, de 1926 a 1928, levantou a planta da cidade. Arborizou-a. Iniciou o calçamento. Projetou grandes avenidas. Fez várias praças e jardins. Combateu o cangaceirismo. Não
terminou o mandato. Faleceu a 11 de outubro de1927, na Capital
da República.
Rodolfo convoca uma reunião. No Paço Municipal, em
presença de intendentes e pessoas gradas, falou sobre a carta e a
necessidade de se prepararem para qualquer eventualidade. Contudo, julgaram inviável a possibilidade do assalto inexequível. O
Edil deixou o recinto decepcionado, porém, inarredável em suas
apreensões.
Nos cafés, nas calçadas e em todas as reuniões, a assertiva
tornara-se o assunto. Usando argumentos convincentes, procuravam destruir a terrível hipótese. Adversários políticos e maledicentes desfrutavam, com vantagem, o receio do Prefeito. As
falácias assim terminavam:
- ... Lampião não pode vir!
Os mossoroenses viviam em clima de invejável tranqüilidade
e muito orgulhosos de sua cidade. Gente ordeira e operosa, vagamente, através da imprensa, sabia de crimes praticados por cangaceiros, nas terras longínquas de outros Estados. A praga do Cangaço, do coiteiro e do coronelismo não vicejava no solo potiguar.
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*
O Rio Grande do Norte é o mais seco Estado da federação,
de clima semi-árido e quente. Na parte oeste, esses rigores se
acentuam. Dois grandes rios periódicos, o Jaguaribe (no Ceará)
e Açu (no Rio Grande do Norte) - rios da carnaúba - limitam
essa zona, em cujo centro corre o Mossoró (ou Apodi). Aí, o
fenômeno é mais agudo. A caatinga de espinho espraia-se nessa
área. Sedenta, emerge do interior distante. Aniquila a cinta verde
do litoral e alcança o mar. Única faixa nordestina onde o sertão
adusto atinge a costa.
No estio, a flora atrofiada, desnuda e semi-morta, semelha-se a um traçado de garranchos desordenados. Escassas são
as árvores de sombra. Tabuleiros infindáveis tapetados de cactos, fechados de macambiras acúleas, salpicados de arbustos
venenosos e um sem número de plantas agressivas. Ao meio dia,
a pira solar amolece a resistência dos seres animados.
O município mossoroense assenta-se, justo, no centro desse inferno esbraseado. Padece duramente a falta d'água. Enquanto os desertos noutros continentes são arenosos e montanhosos,
os do Nordeste caracterizam-se pela vegetação de espinho. O
sertão, sob o aspecto naturalista, é um deserto espinhoso. E
Mossoró, paradoxalmente, é sua capital.
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Durante a estação chuvosa processa-se extraordinária metamorfose. Plantas mirradas e agonizantes renascem. Um amiudado de folhas verdes desponta da noite para o dia, sobremaneira impressionante. Processa-se o milagre da natureza - a vida!
Os rios, dantes de leito à mostra, alargam o bojo a perder de
vista, com imensuráveis massas líquidas, formando alagadiços
sem fim. O declive suave e desmedido da Chapada do Apodi
leva veloz as quedas pluviais para o mar.
Torrentes impetuosas arrasam vazantes, roças e casas ribeirinhas, gerando um quadro desolador. Atoleiros perigosos
formam-se, insulando núcleos populacionais. As estradas ficam
intransitáveis. O mar doce, de água barrenta, paralisa o trabalho.
Prejuízos, desolações e mortes são os saldos da avalanche catastrófica. Secas e inundações são os constantes flagelos dos sertanejos. Situa-se Mossoró nesse páramo.
Além desses fatores, o porte da cidade e a localização na
faixa litorânea eram motivos suficientes para excluir quaisquer
possibilidades do assalto enunciado. Sua geografia afastava tal
idéia. Falar na vinda de Lampião, era absurdo.
Apesar dos argumentos, o Prefeito não recuava. Enfrentava as dissensões. Acreditava no compadre, que era “homem de
palavra". Para a formação moral de Rodolfo, isso bastava. Diariamente, estudava planos de defesa. Aos poucos, granjeava par42
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tidários. Amigos e admiradores afluíam, à boca da noite, à sua
residência, onde os serões se prolongavam, entremeados do costumeiro cafezinho. Eram os primeiros ensaios da resistência.
Arrolavam armas. Contavam munições. Gente humilde oferecia-se para montar guarda. Gestos esses, de solidariedade confortante àquele que batalhava em defesa da comunidade, cuja segurança lhe haviam confiado. Empenhava-se, cada vez mais, nos
mesmos propósitos. Descuidava-se dos negócios particulares.
Alargava o círculo de informações sobre o paradeiro do facínora. Pouco a pouco, a plácida mansão transformava-se em praça
de armas. Enquanto assim procedia, a maioria da população continuava nas lides habituais, fazendo ouvidos de mercador às suas
advertências.

3 – Banditismo no Nordeste
Banditismo, fenômeno universal, existiu em todos os tempos, nos continentes, nos mares e presentemente no ar. Ausência
de repressão aos transgressores da lei possibilita o seu desenvolvimento. Delinqüentes reincidem. Tornam-se profissionais. Organizam quadrilhas. Expandem-se. Sociedades amedrontadas
sofrem sua influência. Noticiários fazem sensacionalismo, trans43
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formando-os em heróis ou monstros.
Iniciou-se entre camponeses. Posteriormente, instalou-se
nos grandes centros populacionais por oferecer melhores condições à clandestinidade.
Em tempos pretéritos, salteadores do Velho Continente
cruzaram oceanos em caravelas, pilhando impunemente. Países
concederam-Ihes carta de corso - o direito de saquear e apresar
navios.
Na Bahia, a cidade do Salvador pagou elevado tributo, em
dinheiro e víveres, ao pirata francês Duguay-Trouin, para escapar à razia.
Jacques Riffault, no século XVI, fundeou suas naus no rio
Potengi, na Província do Rio Grande do Norte. Porto que tomou
o topônimo de Refoles. Estabelecida a base de pirataria, velejava
barra a fora, incólume.
Nos primórdios do Brasil, grupos de criminosos faziam
correrias pelo Nordeste. A lei não alcançava o sertão. O abandono das populações interioranas era absoluto. Grandes proprietários de terras mantinham homens em armas, para defendê-las.
Chamados cabras do Coronel Fulano de Tal – ‘cabras de confiança’, como se apregoava. Valentões. Desordeiros. Andavam
armados. Acontecia abandonarem os patrões. Formavam grupos,
levando intranqüilidade a certas zonas. Quando perseguidos,
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procuravam seus amos e sítios distantes.
Inúmeros são os exemplos de tal viver naqueles idos. No
começo do século passado, Padre Pedro deixou fama, em Pernambuco. Morava a vinte léguas de Recife. Acolhia fugitivos na
fazenda. Direito feudal de asilo. Denunciado ao Governador da
Colônia, foi chamado à capital para defender-se. Fez-se acompanhar dos melhores cabras. Deixou-os de trabuco em punho, à
porta do Paço Governamental, com ordem de ninguém entrar
depois dele. Subiu a escadaria sozinho. Apresentou-se à autoridade, respeitosamente, de chapéu à mão. O representante de D.
João VI queixou-se de seu proceder. Lamentou que um ministro
da Igreja se transformasse em acolhedor de facínoras. O cura,
imperturbável, respondeu:
- "O senhor conhece o sertão e a sua vida, tão bem como
eu. Não tenho culpa dessa vida ser bárbara como é. Não a fiz.
Encontrei-a e vivo de acordo com o lugar, onde o destino me
pôs. É inútil mandar chamar-me para conversar sobre esse assunto" (5).
Finda a conversa, deu-lhe as costas e saiu sobranceiro.
Somam-se histórias sobre a prática da justiça. O caso de
Acari no Rio Grande do Norte é expressivo.
Corria o ano de 1896. Manoel Petronilo Pereira viajava da
fazenda do pai à Vila de Acari. Deparou-se com um destacamento
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de doze soldados da capital. Obrigaram-no a desmontar. Fizeramno passar, agachado, por baixo da própria montaria. Entre mangações, davam-lhe pontapés. Grosseria repetida várias vezes.
Petronilo, descendente dos troncos povoadores do Seridó,
da melhor estirpe de sertanejos, voltou para casa, transtornado.
Relatava a humilhação sofrida, quando chegou um padre, amigo
de seu genitor, para almoçar. Vendo o abatimento de todos, disse ao patriarca Antônio Pereira: - Junte os seus homens e vá à
desforra, lavar a honra da Família!
Alastra-se a nova pelas adjacências. Rápido, acorrem à casa-grande amigos, moradores e empregados munidos de facas,
cacetes, foices e bacamartes. Partiram. Em baixo duma latada,
os soldados faziam a sesta. Pegados de surpresa, dez foram trucidados.
Tempo depois, chegou a notícia da aproximação de um
contingente da Polícia de Natal. Novamente, familiares de Antônio, no dia aprazado, levaram sua gente de confiança à Vila.
Esconderam-se nas casas.
No sobrado da Intendência, o oficial aguardava os Pereira.
Segurava volumoso processo. O Coronel Silvino Bezerra, pessoa de maior destaque da região, dirigiu-se ao prédio, indo, logo,
direto ao assunto: - Esta terra é uma só Família, agora humilhada pelos seu soldados. A justiça já foi feita, nada mais res46
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tando a fazer. O senhor rasgue o processo, agora, sob nossas
vistas e volte com os seus companheiros.
Juntando as palavras à ação, o Coronel conduziu, polidamente, o militar pelo braço até a janela, mostrando-lhe o largo fronteiriço repleto de homens armados. Encerrou, assim, a questão (6).
Em 1835, José M. de Alencar. Presidente da Província do
Ceará, perante a Assembléia Legislativa, falou sobre os assassinatos praticados diariamente - "começou-se nas estradas, passou-se às casas, às praças, às ruas, por fim até nos cárceres".
Criminosos eram estimulados pela "bonomia dos jurados e pela
impunidade". Como solução, adotara a política de eliminar os
delinqüentes (7).
Medida transitória. Enquanto a Força Pública esbarrava
nas fronteiras, os bandidos moviam-se, a salvo, para outras Províncias.
No Ceará, a hegemonia política pertencia ao mais forte em
armas. O Capitão José Bernardo Uchoa, antigo Presidente do
"Senado da Câmara", dono da Fazenda "Fechado", desfrutava
de grande prestígio. Entre os filhos, José Antônio, moço destemido, era-lhe o braço direito.
Em 1848, José denunciado de conivência em certa morte,
compareceu a júri, sendo absolvido.
Quatro anos mais tarde, realizava-se na Igreja da Vila de
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Canindé a eleição do Juiz de Paz. Desentenderam-se as duas
facções. Do conflito resultou a morte do Tenente-Coronel Mendes da Cruz Guimarães. Novamente, o filho de Uchoa foi processado. Jurados o absolveram.
Ocorreu, em 1866, um assassinato na Vila. Suspeitas recaíram em José Antônio e os companheiros.Homiziaram-se em
uma fazenda amiga, perseguidos pela tropa local. Logo desbaratada no primeiro encontro, perdendo dois soldados.
Comentava-se no sertão a ausência de força e de autoridade capazes de impedirem a morte dos que estivessem na lista do
caudilho. O Presidente da Província e a Família Guimarães procuravam destruir-lhe a popularidade.
Após um ano no Piauí, José voltou à sua fazenda. O Alferes, comandante do destacamento da Vila, saiu-lhe atrás, com
ordem de cortar-lhe a orelha.
Não era fácil pegar o famoso Tigre do Fechado. A casa foi
cercada e invadida. Estava com a família. Ao receber ordem de
prisão, disparou, à queima-roupa, o bacamarte no Alferes. Da
mata surgiram jagunços atirando. Os milicianos, fugiram espavoridos. Um deles perdeu a vida.
Famílias em litígio armavam-se. A vida pública em Canindé desorganizou-se. O Clã dos Guimarães temia o revide. O
Delegado fez uma trincheira de fardos de algodão, em frente à
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casa. Na Capital, a imprensa conservadora acusava o potentado,
enquanto as folhas liberais o defendiam.
O Chefe de Polícia enviou uma força, de quase cem homens, à Vila e foi presidir o inquérito para apurar as irregularidades dos acontecimentos.
A pretexto da missão, os soldados espancavam e roubavam fazendeiros. Espalhavam o terror por onde passavam. A
imprensa criticava-Ihes os métodos violentos. Governistas dispunham da Polícia. Outra vez, José Antônio foi cercado. Defendeu-se com a ajuda do filho e correligionários. Sendo processado, aguardou a ascensão do seu partido ao poder. Do julgamento
saiu livre.
Nos últimos anos da monarquia, o Comandante da Força
Pública resolveu exterminar o todo poderoso de "Fechado". Partiu com numerosa tropa. Batia o terreno da propriedade, quando
se encontrou com um sertanejo forte e simpático. Manteve longa
conversa, colhendo informações sobre José Antônio. Despedindo-se, declinou-lhe o nome. Surpreendeu-se ao ouvir do matuto:
– Minha casa fica ali adiante, por trás daquele morro. Estou lá
às suas ordens. É a Fazenda "Fechado". Eu sou José Antônio.
Diante do desfecho inesperado, o militar achou mais prudente retirar -se.
Em 1896, José desaveiou-se com João Luiz Alves. Duran49
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te a contenda morreu-lhe o filho José Dedé e dois capangas.
Sentiu-se sem condições de continuar aquele modo de vida.
Vendeu a propriedade. Mudou-se para "Boa Viagem", e fixouse, depois, em "Lagoa das Pedras", onde faleceu, aos noventa e
quatro anos, em 1918 (8).
Cantaram-lhe a valentia por mais de urna década.
Atribuiu-se o banditismo, em o Nordeste, às mais variadas causas. Responsabilizou-se a raça - a mestiçagem. A população afro-ameríndia foi dominante nos primeiros séculos do
Brasil. A incidência africana acentuou-se na Bahia, Pernambuco
e Maranhão. Portugueses e Holandeses não se preocuparam em
trazer imigrantes para trabalhar na lavoura. Buscavam-nos em
Angola e Nigéria. Vários intelectuais esposaram a doutrina Euclydes da Cunha, Nina Rodrigues, Cruz Filho e Alcides Bezerra (9) (10). Teoria, contudo, especulativa e inaceitável.
Estudiosos apresentaram outras razões - inexistência de
estradas e meios rápidos de transportes - carência de alimentos e
fome secas periódicas - influências remotas do processo bárbaro
de colonização e conquista da terra, das revoluções populares e
da escravidão - inimizades e choques de liderança entre Famílias, com a conseqüente solidariedade familiar e a vingança privada - falta de instrução e educação - proteção dispensada aos
delinqüentes pelos proprietários poderosos, que garantem a im50
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punidade dos delitos perseguições políticas - pobreza e exigüidade de salários - desorganização e escassez de trabalho - má
distribuição da justiça imperfeita organização dos meios preventivos da segurança pública fracasso dos métodos repressivos
- incerteza na divisão da propriedade - costumes bárbaros, trazidos por migrantes cearenses, que retomaram da Amazônia (11) banditismo político e o coronelismo.
Optato Gueiros asseverava que a permanência de cangaceiros nas caatingas decorria da salubridade da região (12).
A má nutrição na primeira infância acarreta prejuízos físicos e mentais irreversíveis - a síndrome Kwashiorkor. Enfermidade responsável pelo número crescente de menores marginalizados, a caminho da delinqüência (13).
No estudo de criminosos não podemos desprezar as personalidades psicopatas, criadoras de problemas. Adaptam-se mal
ao ambiente. Promovem conflitos. Fazem sofrer a sociedade.
Não olham meios para obter determinado fim. Apresentam baixa
tolerância às frustrações. Falta-lhes a crítica dos próprios atos.
Queixam-se da sorte. Declaram-se incompreendidos. Censuram
instituições estabelecidas e, no fundo, acham que se os outros
mudassem, tudo estaria bem. Às vezes, já na primeira infância,
pais e professores referem-se à criança difícil, insubordinada,
insensível às repreensões. O criminoso psicopata é reincidente e
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quase sempre faz carreira ascendente, de ligeiros delitos a crimes mais graves (14).
O sociólogo E. J. Hobsbawm encontrou vocações criminosas. Cita no livro "Bandidos", a ladra bávara Schattinger que
mantinha a tradição familiar de duzentos anos. Vinte dos parentes, inclusive pai e irmã, estavam na cadeia (15).
Mas, a insanidade não justifica o fenômeno social.
Seria inconsistente atribuirmos uma só causa ao banditismo.
Fatores convergentes, em tipos predispostos determinaram
sua existência.
É óbvio que o cangaceiro não é elemento do sertão (16).
Desapareceu subtâneo, inesperado. Governos abriram precedência à campanha de repressão. Volantes moviam-se nos Estados.
Forças Públicas fixadas no interior trouxeram segurança ao sertanejo. A seguir - estradas, escolas, automóveis, o telégrafo e a
justiça asseguraram nova ordem social.

4 - Os Fora-da-lei
Jesuíno Brilhante, cangaceiro potiguar, nasceu em Patu. Em
1876, matou um membro da numerosa família Limão – arruaceiros, protegidos dos vizinhos, na Paraíba. Pai e irmão de Jesuíno
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foram detidos na cadeia da Vila de Pombal. Procurado pela justiça,
armou parentes e amigos. Tomou o povoado. Libertou os presos.
Ganhou o mundo de bacamarte em punho. Durante a seca de 77,
assaltava comboios de víveres do Governo, distribuindo-os com os
flagelados. Crescia em popularidade. Nas suas andanças, fazia justiça. Casou moças ultrajadas. Não roubava. Visitou em paz, Mossoró, Martins e fazendas. Tornou-se admirado no Oeste do Estado.
Em torno de 1900, Antônio Silvino, pernambucano, usou o
rifle durante dezoito anos. Atravessou o Rio Grande do Norte, pacificamente. A seguir veio Sinhô Pereira.
Os três fora-da-lei combatiam desafetos e a Polícia, sem aterrorizar as populações sertanejas.
Com Lampião, tudo mudou. Negou a tradição dos velhos
cangaceiros. Implantou o terror.
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Notas
1. A Rede Ferroviária de Mossoró, iniciada pela empresa particular Sabóia de Albuquerque e Cia., em 1915, depois Companhia Estrada de
Ferro de Mossoró S/A, teve por diretor Vicente Carlos Sabóia Filho,
que exerceu o cargo durante a existência da Companhia.
2. Amendoeira-da-praia ou amendoeira-da-Índia. No Nordeste, castanhola.
3. Joaquim Felicio de Moura - Rua Almino Afonso, 313, Mossoró
(RN), 30.12.1971. - Informações prestadas ao autor.
4. Afonso Freire de Andrade e inúmeras outras pessoas conheceram a
carta. Mossoró(RN), 23.12.1971. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Ouvi de meu pai referências á missiva.
5. BARROSO, Gustavo. ALMAS DE LAMA E DE AÇO. São Paulo,
Melhoramentos, p. 33-35.
6. Dr. Paulo Bezerra, médico da UFRN. Narrativa colhida do parente
Agenor Pereira, filho de Manoel Petrolino Pereira, dono da Fazenda “Soledade”, no Município de Acari (RN), em 1976. - Informações
prestadas ao autor, em 10.04. 1977.
7. MONTENEGRO, Abelardo F. FANÁTICOS E CANGACEIROS.
Fortaleza, Henriqueta Galeno, 1973. p. 217-218.
8. Id. p. 229-232.
9. CUNHA, Euclydes da. OS SERTÕES. 5 ed. São Paulo, Cultrix, 1967.
p.96-97.
10. MONTENEGRO, Aberlardo F. Ob. cit: p. 188.
11. Id.
12. GUEIROS, Optato. LAMPEÃO. Salvador, Livraria Progresso, 1956.

54

www.colecaomossoroense.org.br
p.13.
13. CHAVES, Nelson. REVISTA DE MEDICINA HOJE. Rio de Janeiro.(8): 20-24.out.1975.
14. DOYLE, Iraci. NOSOLOGIA PSIQUIÁTRICA. Rio de Janeiro, Estabelecimento G. Cordeiro de Farias, 1961. p. 372-379.
15. HOBSBA WN, E. J. BANDIDOS. Rio de Janeiro, Forense, 1975. p. 33.
16. CASCUDO, Luis da Câmara. VIAJANDO O SERTÃO. Natal, Fundação José Augusto. 1975. p. 42.
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2º Capítulo
1 – Bandidos invadem o Rio Grande do Norte
pela fronteira do Ceará
Assalto à cidade de Apodi e aos povoados de
Gavião (atual Umarizal) e ltaú (1)
A fisionomia de Mossoró mudou a 10 de maio de 1927,
com a notícia alarmante de que Massilon, vulgo Benevides, dirigindo uma quadrilha de ladrões, saqueava a cidade de Apodi. .
Chegaram de mansinho do Ceará, pelas três da madrugada. Cortaram os fios do telégrafo e destruíram os aparelhos
transmissores. Trancafíaram na cadeia pública os poucos soldados encontrados. Tomaram-lhes as armas e soltaram os presos.
Prenderam o Prefeito e vários comerciantes, exigindo quantias
elevadas, ameaçando-os de morte.
O assalto processava-se inspirado em ódios e vinganças.
Traziam a lista das vítimas. O capitão Jacinto Tavares e o Pre56

www.colecaomossoroense.org.br
feito Francisco Pinto seriam mortos. Luiz Leite, surrado e cortada uma orelha. Luiz Supino e Benvenuto Laurindo açoitados, e
as fazendas saqueadas. Mas, por felicidade, Massilon não cumpriu as instruções. Apenas o cidadão Manoel Rodrigues perdeu a
vida nas mãos de seu desafeto Cajazeira – cabra com várias
entradas na justiça.
O Prefeito Francisco Pinto
e o comerciante Luiz Leite ao
serem agarrados pelos bandidos,
ouviram, de pronto, as sentenças.
O Vigário da Freguesia, Benedito
Basílio Alves, em rogativas patéticas, pede clemência. Exorta-os a se
absterem do nefando crime. Consegue demovê-los, evocando os
Santos venerados do lugar.
Parte dos bandidos estava
mascarada, porém, alguns foram
identificados como antigos residentes do lugar. No dia seguinte, o negro
Bronzeado perde-se do Bando, sendo
preso na cidade de Martins. Para surpresa geral, suas declarações envolviam no crime, como mandantes e co-participantes, elementos dissidentes da política local (2).
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Extorquiram Francisco Pinto, em bens e dinheiro, no montante de cinco contos de réis; o fazendeiro Luiz Sulpino em um conto;
Benvenuto Holanda em vinte; João Paizinho em cento e oitenta e sete
mil réis; Antônio de Souza em seiscentos; Lucas Pinto em seiscentos e
quarenta; João Pinto em um conto de réis; Elpídio Câmara em quatrocentos mil réis; João de Deus em trezentos e outros em quantias menores, além de selas e animais (3). Em fúria incontida, os capangas se
entregavam a toda espécie de vandalismo. Arrombavam as portas das
moradias particulares, depredando-as. Arrebentaram as prateleiras da
casa comercial Jázimo & Pinto de Luiz Leite e João Pinto, depois
atiraram as mercadorias à rua. Aos gritos, convidavam o povo a se
apossar daqueles bens. Todavia, não foram atendidos.
Clareava o dia. Cabras cruzavam as ruas, ávidos de rapinagem, senhores absolutos dos viventes e da velha cidadezinha, indefesa, impossibilitada de receber socorro. Enquanto se entregavam a sórdida roubalheira, a população escapolia pelos fundos dos quintais.
O Vigário corria de um lado para outro, a pedir misericórdia
para os ameaçados. Muitas desgraças foram evitadas. Naqueles idos, a
sotaina fazia-se respeitar, até mesmo pelos facínoras mais perigosos.
Temiam os representantes de Deus.
Em completo estado de embriaguez, ateavam fogo aos prédios da Coletoria Federal e Estadual, e à firma Jázimo & Pinto. As
chamas ameaçavam devorar a cidade. Os habitantes, imobilizados,
não podiam sustar o alastramento do incêndio. Nada escaparia. O prejuízo da loja elevou-se a mais de sessenta contos de réis (4). Uma
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fortuna para a época.
Criaturas atemorizadas anteviam as trombetas apocalípticas,
anunciando desgraças. O pesadelo perdurou por quase oito horas imagem viva do Oeste norte-americano de outrora.
O sol estava alto. De súbido, os vinte bandidos passaram a
arrumar os produtos do saque nas caronas e amarravam, no arção das
selas, as mercadorias maiores. Às dez e meia, montaram a cavalo e
partiram álacres, com as algibeiras recheadas de notas e jóias.
Na manhã seguinte, pilham o paupérrimo Vilarejo de Gavião,
atual cidade de Umarizal. Na porta do mercado, cercaram o Coronel
Cristino Leite da Silva - político destacado no lugar, tomando-lhe
cento e oitenta mil réis (5).
O Coronel, com muita calma, perguntou:
- Quem é o chefe de vocês?
- Sou eu, Sabino Gomes! atalhou Massilon, mentindo.
O embuste confundiu as autoridades do Estado, julgando Sabino no pé da serra de Martins.
Massilon exigia dez contos de réis e seis rifles. O Coronel
Cristino não tinha condições de atendê-lo. Arranjou-lhe um conto e
uma Winchester 44. Corno o bandido reclamasse, o Coronel alegou
que o saque do povoado fora elevado.
Divergindo dos acompanhantes, Massilon aceitou as justificativas. Deu garantias às Famílias e não permitiu desrespeito a qualquer pessoa. Durante sua passagem, no Rio Grande do Norte, não
houve queixas nesse sentido.
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No Grupo Escolar, o sanfoneiro da terra foi obrigado a tocar
para uns cabras embriagados. Permaneceram quase duas horas no
povoado. Partiram às nove. Estavam no município de Martins, justamente, quando o Bando de Lampião, na Paraíba, se aproximava da
fronteira do Rio Grande do Norte.
O grupo de Massilon passou, à tarde, pela aldeia de Itaú, município de Apodi, a duas léguas do Ceará. Roubou o negociante Pedro
Maia, em um conto de réis e outras pessoas em quantias menores.
Somas relativamente pequenas, porém de grande valia para aquela
gente pobre. Completada a colheita criminosa, os cabras regressaram
radiantes ao ponto de partida no Ceará. Depois, subiram o vale jaguaribano para o encontro marcado com Lampião, na Serra do Mato.

2 - Lampião forma o bando
A notória fama de riqueza de Mossoró aguçava a cobiça dos
bandidos. A falta de força Polícial os estimulava. Criminosos e
aventureiros se movimentavam. Das ribeiras do Moxotó, do Navio
e do Pajeú, afluentes da grande bacia do Rrio São Francisco, e dos
arredores das Vilas de Nazaré e Flores, na hinterlândia de Pernambuco, Lampião formou o Bando. Jararaca trouxe dezoito sequazes
(6). Sabino Gomes, quinze. Armas, munição e montarias adquiriram com homiziadores, em Pernambuco (7).
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Jararaca e Mormaço os delataram, quando presos no Rio
Grande do Norte.
Os mais esclarecidos entraram na empreitada desejosos de
fugir com o produto dos roubos para o Sul do País, ou qualquer
lugar onde pudessem viver impunes. Raros conseguiram. A grande
maioria afundava-se, cada vez mais, nas trevas do banditismo.

3 - Sertões do Pajeú
Naquele recanto de baixo índice demográfico, atrasado,
esquecido, isolado, vivia-se à margem da lei e da justiça. Agrupamentos populacionais e lugarejos perdidos, ligados por caminhos de mula, tornavam-se oásis de criminosos. Amerabas espoliados do habitat litorâneo, escravos fugidos de seus senhores,
brancos corridos da justiça, aventureiros e favorecidos da Coroa
premiados com terras sesmeiras, povoaram aqueles sertões. Do
amálgama dessas raças resultava mestiçagem de tonalidades
várias, de predominância escura - cafusos, mulatos e mamelucos. Analfabetos, ignorantes, herdeiros de costumes, crenças e
superstições estranhas, viviam distanciados, em séculos, do
mundo civilizado. Amoldados a privações de todo gênero, acrescidas às inclemências telúricas, consolavam-se nas desgra61
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ças, em religiosidade fatalística. Tementes ao fogo do inferno,
desenhado em cores fortes por Clérigos de além-mar, numa retórica medieval, ameaçadora. Quando possuídos pelo medo, protegiam-se com orações fortes, bentinhos e amuletos. Por vezes,
sentiam o odor do enxofre ou de chifre queimando, denunciante
da presença do Capeta. O Vigário da Freguesia era chamado à
exorcizar – benzia o local da aparição e esconjurava o demônio.
O Catecismo, editado na "Maison de la Bonne Presse", de
Paris, traduzido em português pela Juventude Católica de Lisboa, era a Bíblia das Famílias sertanejas. Rico em estampas de
Lúcifer. São Miguel tinha O Poder de afastá-lo. Medrava o fanatismo religioso. Movimentos messiânicos sucediam-se com repercussões funestas à Nação. Retardavam o progresso. Provocavam lutas fratricidas, estéreis, como o episódio de Canudos.
Extinto Antônio Conselheiro, na Bahia, domina o palco
sertanejo o mais famoso dos lideres carismáticos do Nordeste, o
Padre Cícero. Homem de extraordinária força política, falecido
em 1934, e ainda bastante venerado em nossos dias.
O Ceará atraía beatos e cangaceiros, na maioria baianos,
alagoanos e pernambucanos. Dirigiam-se ao Juazeiro do Norte
para receber as bênçãos do "padim Ciço". Muitos ficavam lá o
resto da vida.
"Quase todo cangaceiro era de Pajeú das Flores" (8).
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Naquele mundo, matava-se pela menor ofensa. Depois, a
vingança. Só era homem quem fizesse justiça pelas próprias
mãos. O ódio eternizava-se entre Famílias. Trocavam tiros. A
falta de lei era absoluta. A Polícia, a serviço da política, ficava
de braços cruzados. Correligionários do Governo podiam matar.
Nada lhes acontecia. Coagiam nas eleições. Fazendeiros mantinham homens escorados em rifles - capangas, cegos serviçais.
Alguns saíam a roubar e abraçavam o Cangaço.
O meio propiciava a formação de criminosos. A periculosidade dependia dos fatores somáticos.

4 - Preparativos para o assalto
O intenso comércio de Mossoró atraía comboios dos sertões
distantes. Notícias propaladas pelos tropeiros nas pousadas das fazendas, das Vilas e das cidades, chegavam aos agentes interessados
no assalto.
O Cangaço estava no auge. Audacioso era o plano. Lampião teria de fazer, no percurso de ida e volta, cerca de dois mil quilômetros.
Alguns participantes da caravana conheciam a Zona Oeste
do Estado. Cecílio Batista morou algum tempo na cidade do Açu.
Foi detido, várias vezes, por malandragem e desordens. No Bando
era Trovão. José Cesário, conhecido em Caraúbas, tomou o apelido
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de Coqueiro. “José Coco” trabalhou na pensão de Moacyr Cavalcanti, em Mossoró. Júlio Porto, motorista da firma Alfredo Fernandes, participou do saque de Apodi e, mais tarde, atendia por "Zé Pretinho'" (9). O tropeiro Massilon teve o vulgo de "Benevides" (10).
Nas feiras, um forasteiro despertou suspeitas. Recitava versos sobre ‘os cabras do Pajeú’, desconhecidos no Rio Grande do
Norte. Preso, após o dia 13 de junho, e chamado a depor, fingiu-se
doido. Uma sanfoneira, de fora, divertia feirantes à porta do Mercado Municipal. Desapareceu logo após o assalto (11). Luís Joaquim de Siqueira, pernambucano, ao saber da aproximação do grupo, foi ao encontro de Lampião.
O fazendeiro Joaquim Moreira, levado como refém, ouviu
dos cabras que o armamento excedente, conduzido, era para os trabalhadores da Estrada de Ferro (12).
Horas antes da luta, elementos desconhecidos ofereceram-se
ao Prefeito para defender sua trincheira. É evidente que não foram
aceitos.
Nessas ocasiões não faltam oportunistas interessados na pilhagem.
José Cordeiro relata em versos (13):
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Mossoró é a cidade
Que vai nos enriquecer
Apesar de muito grande
Não poderá se bater
Porque eu como pretendo
Inda mesmo ela querendo
Não pode se defender.

Logo que tenham certeza,
De minha aproximação
Entrem na localidade
Peçam arma e munição
Fazendo que têm vontade
De defender a cidade
O que pedir eles dão.

Agora vou descrever
O plano que tenho em mente
Vocês vão ao Rio Grande
Seguindo na minha frente
Mas faço observação
Não dêem demonstração
De nada inconveniente.

Mas façam tudo bem feito
Com zelo e dedicação
Quando estiverem armados
Aguardem a solução
Na hora que eu chegar
Venham-se incorporar
A nossa situação.

Vão até Mossoró
Cheguem lá todos vocês
Por diferentes atalhos
De dois.a dois, três a três.
Façam que vão trabalhar
Quando eu me aproximar
Se reúnam de uma vez.
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5 - Início da Marcha
Há uma década Virgolino fazia uso da carabina. Espalhava o terror, como a coisa mais natural do mundo. A tomada de
Água Branca, Pernambuco, em 1922, e de Souza, na Paraíba, em
1924, marcam o início de sua fama. Literatura de cordel e cantadores divulgavam-lhe as façanhas.
.

Foi porém, durante a estada no Juazeiro do Norte, em
1926, ao receber a falsa patente de capitão e armas do exército,
que entrou em evidência. Na Capital do País, jornais propalavam
o fato, com alardes de escândalo. Dali por diante, Lampião jamais deixou de antecipar o título ao nome e de ornar as ombreiras com três fitas. Desconheciam-lhe o paradeiro. Em 1927, tinham-no em Pernambuco, quando emergiu na Paraíba, nas imediações de Cachoeira dos Índios e Cajazeiras, talando fazendas,
semeando o pavor. A dois de maio, iniciou a arrojada marcha ao
Rio Grande do Norte - marcha de roubos, incêndios, torturas,
seqüestros e homicídios. Cortou a Paraíba, próximo à faixa lindeira do Ceará. Seguiu em direção à cidade de Luiz Gomes, no
Rio Grande do Norte. Doze quilômetros antes de atingi-la, no
dia dez, resolveu atacar o povoado de Belém do Rio do Peixe.
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6 - Heroísmo de Belém do Rio do Peixe,
atual Uiraúna/Paraíba
Ao cair da tarde chega a cavalo, ao povoado de Uiraúna, o
rapazola Leonardo Pinheiro da Silva (14). Cercado por indagadores, ávidos de informações sobre Lampião, perturba-se. Desconhecia a nova. Corria a noticia de que a horda de bandoleiros
vinha naquela direção. As Famílias estavam apavoradas. O nervosismo dominava o ambiente. Discutia-se a possibilidade de
defesa. Por azar, apenas um soldado achava-se no Vilarejo.
Não havia clima para vagares. O civil, delegado Nelson
Leite agiu depressa. Afora um fuzil com duzentos e cinqüenta
tiros pertencentes ao militar, reuniu entre a população dez rifles
e duzentas balas. Selecionou onze cidadãos. Distribuiu-os nas
cumeeiras das casas, e atrás das platibandas. Em breve, entrava a
noite. O povoado permanecia às escuras, em silêncio sepulcral.
O Bando apeou-se distante. Uma coluna adiantava-se cautelosa. Às nove da noite, os defensores do povoado avistaram os
primeiros vultos e abriram fogo. Travou-se o combate. Na boca
do arruado, os bandidos incendiaram um armazém com mais de
duzentas sacas de café. No curral contíguo, abateram a tiros
meia dúzia de vacas, num gesto de barbárie.
Para surpresa dos sitiados, os atacantes suspenderam o fo67
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go, em breve tempo de refrega. Bateram em retirada. Passaram
de raspão pela fronteira norte-rio-grandense. Antes de entrar no
Ceará, na Serra do Padre, no lugar "Barra dos Juás", incendiaram um depósito de querosene, pilharam os habitantes e tiraram
uma vida.
No dia entrante, bem cedo, Nelson Leite fez o reconhecimento. Não houve baixas de parte a parte. Todavia, surpreendeu-se ao encontrar abundante quantidade de munição, largada
em velhos bornais - balas de 1912, que não detonavam. Virgolino Ferreira, logrado na compra da munição, em sua terra, foi
obrigado a adiar a marcha ao Rio Grande do Norte, para se abastecer melhor.
*

O feito de Nelson Leite espalhara-se pelo sertão. Tornarase herói. Mais tarde, fez-se oficial da Força Pública norte-riograndense.
O Rei do Cangaço justificava a derrota, alegando precisar
de munição. Porém, na boca do povo, comentava-se a pusilanimidade dos cabras do Pajeú ao recuarem com forças muitas vezes superiores.
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*

Pela maneira como os dois grupos viajavam, o de Lampião
e o de Massilon – um descendo e outro subindo – encontrar-seiam a 11 de maio, no sopé da Serra de Martins, no Rio Grande
do Norte. Prosseguindo juntos, no dia 13, estariam em Mossoró.
Mas, o frustrado ataque a Belém do Rio do Peixe, a 10 de
maio, induzira Virgolino a alterar o plano e preparar-se melhor,
nas cabeceiras do Jaguaribe, no município de Aurora. Um mês
depois, os dois chefes desceriam coligados.
O misterioso hiato, na marcha de Lampião, não levou o
Prefeito mossoroense a ensarilhar armas. Vagas notícias aumentavamlhe os cuidados.

7 - Providências do Prefeito de Mossoró
e do Governador do Estado
Os rumores circulantes, dos acontecimentos de 10 de maio, eram assustadores. Só à boca da noite, Mossoró teve ciência
do fato. O portador, enviado pelo Prefeito de Apodi, fizera sete
léguas a pé, a São Sebastião, de onde transmitiu, pelo telefone
da Estrada de Ferro, a triste ocorrência. De pronto, Rodolfo Fer69
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nandes entendeu-se com o Superintendente da Estrada de Ferro,
Vicente Sabóia Filho, no sentido de ser enviado um trem expresso a Porto Franco, a fim de apanhar o Destacamento de vinte
figuras, sediado na cidade litorânea de Areia Branca, comandado pelo Tenente Juventino Cabral (15). No dia 11, a força Polícial viajou de trem até a estação terminal, em São Sebastião.
Dali, seguiu a cavalo por veredas tortuosas à cidade assaltada. O
telegrafista Jocelyn Vilar ia na comitiva, para restaurar as comunicações telegráficas e manter contatos com as autoridades.
Dificuldades de toda a ordem tiveram de vencer na mata erma,
torturados pelo calor (16).
A mansão do Prefeito era um formigueiro humano. Todos
queriam notícias. Fervilhavam falácias. A cada momento, chegavam pessoas dos mais variados lugares. Contavam estórias
fantásticas, aumentando a tensão popular. Vicente Sabóia, sempre solícito, atendia às instâncias do Edil. Manteve a linha do
telefone particular, da Estrada de Ferro, de prontidão, e dispôs
homens armados, por dias seguidos, nos diversos apeadeiros.
O comércio fechou as portas. As principais firmas: M. F. do
Monte & Cia, Tertuliano Fernandes & Cia, Alfredo Fernandes &
Cia, a Agência do Banco do Brasil, a Usina Força e Luz, e as repartições públicas federais e estaduais colocaram vigias armados.
Boatos da presença de bandidos nas vizinhanças quebra70
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vam a tranqüilidade. Grupos de civis, portando revólveres, faziam o Políciamento. Voltavam das diligências com o desmentido.
Naquelas noites inquietas, as luzes não se apagaram na casa do Prefeito. Viandantes e forâneos, vindos do sertão, traziamlhe informações.
Dos mais longínquos recantos, sertanejos aflitos enviavam
dramáticos telegramas a José Augusto, então Governador do
Estado, face à insegurança reinante. Mas, a crise econômica o
assoberbava. Em vários meses o funcionalismo se atrasava, a
despeito de sua parcimoniosa e lisa administração. Nenhum auxílio advinha dos poderes federais, alheados às necessidades do
Nordeste brasileiro. Mesmo assim, o Governador através do
Chefe de Polícia, desembargador Benicio Filho, mandou forças
às cidades interioranas.
Ao clarear de 12, chega de Natal o Tenente Laurentino de
Morais com vinte e um soldados bem armados, em sete automóveis. Sem perda de tempo, viajaram quarenta e dois quilômetros
de trem a São Sebastião, de onde seguiram para os lugares ameaçados. Reforçaram Apodi. O restante do contingente foi à cidade de Luiz Gomes (17). Vários dias foram gastos pelo Tenente.
Regressando a Mossoró, alarma-se ao verificar que as vinte e
duas praças ali sediadas não davam para atender as costumeiras
solicitações de segurança, quanto mais naquela emergência. Mal
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fardados, sem assistência médica, percebiam soldo insignificante à existência condigna.
Providencialmente, o susto passado durante esses dias,
serviu para despertar ânimos adormecidos. Em breve, a população teve consciência de que a cidade estava desPolíciada. Os
próprios militares propalavam a angustiante situação.
A meio desta contingência, realiza-se importante reunião
de pessoas da mais alta responsabilidade, na Casa Municipal,
presidida pelo chefe da edilidade. Urgia tomarem uma providência qualquer. Concluíram pela necessidade de aumentar o número de soldados. Apelaram ao Governador do Estado. Havia possibilidade de um ataque inesperado através da fronteira cearense.
Sugeriram que parte das forças aquarteladas, em Natal, deveria
deslocar-se para Mossoró local, por excelência, indicado às
operações de defesa da Zona Oeste.
Jaime Guedes, gerente da filial do Banco do Brasil, no relatório à matriz, no Rio de Janeiro, expõe o ponto de vista do
governo: "Aquelas autoridades, alegando razões de ordem financeira e refutando o receio de que todos aqui residentes se
achavam possuídos de um possível ataque de bandoleiros, animavam-nos, afirmando que se não havia registrado o fato de
uma cidade litorânea do tamanho desta ser atacada e que, no
momento, não os podia atender". .
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"Desiludidos de qualquer providência por parte do Governo Estadual", os mossoroenses compreenderam que teriam de
contar com os próprios recursos (18).
Aproveitando o ensejo, o Prefeito convocou nova reunião.
Desta vez, teve casa cheia e calorosa acolhida. Relatou as últimas notícias sobre a posição dos bandoleiros, já internados no
Ceará. Pôs o auditório ao corrente do pensamento do Executivo
Potiguar, cuja estratégia consistia em mandar forças militares ao
interior longínquo para defenderem suas fronteiras, impedindo,
desse modo, novas incursões.
Usando da palavra, Jaime Guedes propôs uma subscrição
no comércio para adquirir armamento destinado ao mister da
defesa, concorrendo as firmas segundo seus recursos. Aprovada
a proposta, Jaime foi eleito presidente da comissão, muito embora a contragosto, pois na qualidade de gerente da filial do Banco
do Brasil, não lhe ficaria bem solicitar qualquer ajuda. Acreditava na vinda de Lampião. Clientes e funcionários espalhados no
interior traziam-lhe notícias dignas de crédito (19).
"Na mesma ocasião ficou também resolvido que armas e
munição, depois de passado o perigo em que se encontrava a cidade, seriam distribuídas proporcionalmente à quota de cada
subscritor, comprometendo-se cada um a não se desfazer das
mesmas, sob qualquer motivo, como também a trazê-las limpas e
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tratadas, a fim de que, em casos futuros e idênticos, a cidade pudesse contar com algum recurso eficiente para a sua defesa" (20).
No dia seguinte, a comissão apurou cerca de vinte e três contos de réis, concorrendo o Banco do Brasil com a quantia de dois
contos, e as firmas Tertuliano Fernandes & Cia., M.F. do Monte &
Cia., e Alfredo Fernandes & Cia., com três contos cada uma. Alguns particulares se apressaram em adquirir armamento (21).
O Edil dirigiu-se ao Governador do Ceará, usando os bons
ofícios do cunhado Alfredo Fernandes, destacada figura no comércio de Mossoró, residente, naquela ocasião, em Fortaleza.
Durante a audiência Alfredo esclareceu que o desassossego do
Rio Grande do Norte advinha das levas de bandidos vagueantes
nas ribeiras do Jaguaribe. Encarecia seu empenho de enviar tropas para guarnecer as regiões ameaçadas. Por fim, solicitou facilidade para a compra de armamento.
De maneira decepcionante, Moreira da Rocha recusou-se a
assumir qualquer compromisso. Alegava que seu Estado vivia
em paz. Temia provocar a cólera do facínora (22).
Desconhecia o Governador o sofrimento dos sertanejos
nas zonas infestadas de malfeitores.
Malgrado o insucesso, Alfredo Fernandes conseguiu através de amigos, na Polícia e no comércio, "cerca de cinqüenta
armas, entre fuzis e rifles, com aproximadamente nove mil tiros"
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(23). Ainda comprou mais duas dúzias de armas, também, para
particulares, acompanhadas de alguma munição. A urgência em
adquiri-las impedia que fossem examinadas. Muitas em péssimo
estado de conservação (24).
Convém salientar que a Resistência de 13 de Junho foi assegurada graças a esse material.
Reinava inquietação em todo Estado. O "Correio do Povo", semanário mossoroense independente, na edição de 15 de
maio de 27, alertava as autoridades estaduais: "É doloroso que a
nossa população viva sem garantias! É vergonhoso que uma
horda de bandidos saqueie, incendeie e mate em muitos pontos
do Estado e não seja a sua destruidora ação esmagada de pronto pelas Forças a quem cabe zelar pela nossa segurança" .
Rodolfo Fernandes chama a atenção do Governador às justas reclamações de Mossoró. Alerta-o sobre a crescente impopularidade de seu governo na Zona Oeste. José Augusto remete,
então, trinta fuzis e alguns rifles antigos. Ficariam em custódia
na Prefeitura para uma eventualidade qualquer.
A falta de recursos financeiros da municipalidade dificultava a criação de força móvel. Contudo, na semana entrante o
Prefeito armou um punhado de civis a fim de patrulhar a cidade.
A 19 de maio, sai a lume o manifesto:
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"Segurança Pública - Aviso da Prefeitura de Mossoró
para tranqüilidade das Famí1ias e do povo em geral"
"A prefeitura de Mossoró, avaliando o desassossego de
muitas Famílias e apreensões no espírito público, pelos boatos
alarmantes sobre os assaltos a algumas localidades do Estado,
declara, para tranqüilidade de todos, que o Governo do Estado
tem tomado as providências para defender os municípios. Segundo as notícias oficiais, os bandidos acham-se fora do Estado
que mantém uma linha de defesa forte nas suas fronteiras. Além
de que, os Municípios estão bem armados, uns com cem homens
outros com mais disto, já com a Força Pública, já com a cooperação das Prefeituras e auxílios espontâneos de particulares.
Nossa preocupação é de tal ordem, em garantir a segurança da
cidade, que a nossa atividade nesses últimos dias, se tem aplicado
em dispor a defesa, com a louvável e benemérita cooperação dos
cidadãos mossoroenses que, para isso, não regateiam esforços.
Outrossim, afirmamos que o Governo do Estado está fortemente empenhado em rechaçar o banditismo que, em nosso
Estado, nunca encontrou homízio.
Tudo, enfim, que estiver dentro das possibilidades econômicas e da estratégia para uma eficiente defesa, no caso de novas investidas, da parte dos bandidos, o Governo do Estado, em
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ação conjunta com todas as Prefeituras, porá em execução.
Ânimos serenos e confiança possante no Governo e nos
homens de responsabilidade, na defesa de nossa cidade e de nosso território estadual.
A Prefeitura está devidamente autorizada a criar uma
Guarda Municipal para garantia da cidade, que hoje mesmo entrará em ação. Acresce que recebemos armas suficientes do Estado e compradas pelo comércio desta praça, que ficam à disposição do Governo Municipal.
Mossoró, 19 de maio de 1927.
a ) Rodolfo Fernandes - Prefeito" (25)
*

Com o passar dos dias, a vida urbana voltava à normalidade. Rareavam as notícias sobre os bandidos. Lampião esteve
próximo à fronteira do Rio Grande do Norte e desapareceu. Comentava-se que o Governo tinha razão! Custava-se acreditar na
ousadia do Vila-belense de atacar Mossoró.
Não foram, somente, os Presidentes do Rio Grande do
Norte e do Ceará a esposarem tal ponto de vista. Também o da
Paraíba, João Suassuna, confessou mais tarde, em telegrama, a
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15 de junho, ao farmacêutico Jerônimo Rosado: "É pena que
não acreditasse em tamanha audácia dos bandidos para ter
enviado forças há mais tempo. Também fomos surpreendidos,
pois do Ceará vinham informações oficiais de que os quadrilheiros não estavam mais na zona do Cariri" (26).
O povo esquecia-se facilmente. O tempo se encarregava
de apagar os temores passados. Contudo, Rodolfo Fernandes
batalhava para situar em Mossoró o quartel general das forças de
operações do Oeste do Estado. Via na paz reinante o principal
obstáculo à concretização de suas idéias.
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Notas
1. Luiz Ferreira Leite – Mossoró (RN), 10.12.1970. – Informações prestadas ao autor.
2. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN), 31.07.1927. - Entrevista de Bronzeado: Foi convidado por Júlio Porto a participar do assalto a Apodi.
Partiram da Fazenda "Ipueira,". em Aurora, no Ceará, onde se armaram.
Formaram dezesseis capangas dos quais Cajueiro, Nevoeiro, Baliza e
Mormaço eram cabras de Lampião. No município de "Pereiro", mais quatro homens se incorporaram ao grupo. A maioria inexperiente. Trabalhadores rurais. Bronzeado pegava em armas pela primeira vez. Vítima do
meio e da própria ignorância, meses depois foi justiçado.
3. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN). 15.05.1927.
4. Id.
5. Coronel Cristino Leite da Silva - Rua Cordeiro de Farias, 425. Natal.
19.02.1971. - Informações prestadas ao autor.
6. O MOSSOROENSE. Mossoró, (RN), 09.10.192. Depoimento de Mormaço
na cidade de Pau dos Ferros (RN).
Obs.: José Otávio Pereira Lima, jornalista, poeta e fotógrafo, diretor proprietário do Correio do Povo, de Mossoró, periódico independente e apolítico - deixou o maior e mais completo documentário sobre a passagem de
Lampião no Rio Grande do Norte, enriquecido de fotografias. Publicou
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entrevistas de cangaceiros e escreveu longos artigos sobre o banditismo.
Escreveu em versos populares, "A Derrota de Lampião em Mossoró", "A
Vida e Morte de Jararaca" e outros episódios. Exemplares raros foramme presenteados pelo filho, Zenon Otávio de Lima. Raimundo Nonato, no
livro "Lampião em Mossoró", editado em 1956, transcreveu todo o trabalho. Vejamos os versos sobre o local da formação do Bando e como conseguiu se preparar:
Para isto, no Pajeú
Reuniu a cabroeira
E disse com voz de chefe
Vamos fazer grande feira!
Ataquemos Mossoró
Lá tem gente de boró
Que só sabe dar carreira
Cavalos em Vila Bela
Dr. Olavo arrumou;
Carabinas às centenas
O Floro presenteou
...........................
...........................

Em 1926, o parlamentar Floro Bartolomeu recebeu do Governo Federal, grande quantidade de armamento para combater a Coluna Prestes.
Armou mais de dois mil jagunços. Pouco tempo depois de seu passamento,
no referido ano, Lampião conseguiu, no Juazeiro do Norte, com o Padre
Cícero, armas privativas do Exército. Estranhamente ao que se esperava,
aproveitou-as na carreira criminosa.
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Outros versos de José Octávio sobre a junção dos chefes de bandos
pernambucanos, do folhetim já citado:
Lampião nesse tempo estava calmo
Porque a Polícia forte o perseguia
Jararaca sabia palmo a palmo
O terreno onde Lampião vivia
Resolveu procurar o quadrilheiro
Para na luta ser seu companheiro

Os bandidos assim ficaram fortes
Porque Sabino após se incorporou
Antes, porém, fazendo muitas mortes
Em diversos ataques que enfrentou;
Puderam esses tipos asquerosos
Desenvolver seus planos vantajosos.

7. Id.
8. GUEIROS, Optato. LAMPEÃO. 4 ed. Salvador. Progresso, 1956. p. 275276.
- Transcrição de artigo de Nertan Macedo de Alcântara.
9. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN), 28.06.1927.
Obs.: Joanna Bezerra da Silva, conhecida por Doca, deu-nos uma entrevista
interessante. Morava em Mossoró. Empregada doméstica da casa de José
de Oliveira Costa (Costinha), comerciante, sócio da firma Tertuliano Fernandes & Cia. Disse que Júlio Porto fora por último chofer de caminhão
da referida firma. Meses antes do assalto a Apodi, desaparecera de Mossoró. Vez por outra, aparecia à noite, muito apressado. Entrava pelo portão do fundo do quintal da casa, pedia café à Doca e sumia. Aconteceu
chegar vestido à moda de cangaceiros. Dizia ser o traje onde trabalhava. Rua Princesa Isabel, 632, Natal, 01.01.1968. Informações prestadas ao
autor.
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10. Massilon Leite conhecia Mossoró.
11. Joaquim Felício de Moura - Rua Almino Afonso, 313, Mossoró (RN). Informações prestadas ao autor.
Obs.: Jaime Fernandes Guedes referindo-se ao assunto, no relatório do
Banco do Brasil, disse entre outras coisas que o ataque à cidade "teve por
principal causa a falta de Políciamento aqui existente, levado ao conhecimento dos bandidos pelos inúmeros espiões que espalham, com antecedência, pelas cidades, vilas e povoados que pretendem atacar. Para favorecer esse serviço, em que os bandidos são exímios, estão as próprias
condições da cidade; do comércio intenso e de grande trânsito de comboios de toda parte. A fama de riqueza de que goza esta cidade em todos os
altos sertões nordestinos e o reconhecido espírito de ordem e de retraimento de sua população, também, foram fatores no ânimo dos bandidos
para empreenderem a audaciosíssima empresa do ataque..."
12. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro,
Pongetti, 1956. p. 28.
13. Id. p: 218.
14. Leonardo Pinheiro da Silva. Foi comerciante no Açu e reside, atualmente,
em Natal, à Rua Machado de Assis, 1315 Natal, 19.10.1970. - Informações prestadas ao autor.
José Otávio Pereira Lima versejou sobre a marcha sinistra:
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Cinqüenta e quatro bandidos
Do Pajeú galoparam
Em oito dias seguidos
Pela estrada viajaram
Pro Rio Grande do Norte
Em busca de boa sorte
Em Aurora descansaram.
José Cordeiro descreve em versos a passagem do Bando na Paraíba
e sua permanência no Ceará, com bastante fidelidade. - NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 215:
Depois disto retirei-me
Com toda minha coorte
Chegando no Formigueiro
Fiz eu a segunda morte
Passei no Brejo das Freiras
Na direção das fronteiras
Do Rio Grande do Norte.
Fui atacar Belém
Um pequeno povoado
Do Termo da Paraíba
Nos limites do Estado
Mas não fui bem sucedido
Porque lá fui repelido
Aos tiros do delegado.
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Porém da ponta da rua
Onde me tinha acampado
Colhi dez contos de réis
D'um velho recurvado,
Deste mesmo que roubei
Matei o gado e queimei
Casa, curral e cercado.
Quando dali retirei-me
Fui a barra do Juá,
Ai matei um rapaz
Filho da gente de lá,
Quando dai retirei-me
Com o grupo encaminhei-me
Pros sertões do Ceará.
Abandonei Paraíba,
Porque vi que não convinha
Perder tempo num lugar
Onde dinheiro não tinha,
Inda andei matando uns dois
Seguindo logo depois
Pra terra de Moreirinha.
Não vão pensar que o Lampa
Dessa vez se vá embora,
Vou só descansar uns dias
Nos encostos de Aurora
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Depois que passar um mês
Voltarei segunda vez
Por este sertão afora.
Tratando de outro assunto
Agora pude saber:
Pernambuco está de caldo
Paraíba pra morrer
Porque souberam de lá
Que aqui no Ceará
Não cogitam me prender.
E continua com a toada da polca de Lampião do mesmo autor:
Vou queimar a Paraíba
Vou sapecar Pernambuco
Piauí e Rio Grande
Pretendo deixar maluco.
ESTRIBILHO:
É lampe. é Lampe, é Lampe,
É Lamparino. é cabra bom.
É Lampe, é Lampe, e Lampe,
É Virgolino, é Massilon.
Estácio é meu intrigado
Zé Augusto é inimigo
Suassuna é um danado
Moreirinha eu não persigo.
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.................................
Obs.: Estácio era o Governador de Pernambuco: Zé Augusto. do Rio Grande
do Norte; Suassuna, da Paraíba e Moreirinha, do Ceará.
15. CORREIO DO POVO. Mossoró(RN), 15.05.1927.
16. Jocelyn Vilar. Rua Princesa Isabel, 524. Natal. 10.12.1969. - Informações prestadas ao autor.
17. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN), 15.05.1927.
18. Autorização do Banco do Brasil S/A para citar alguns trechos do
relatório de 1927, do Sr. Jaime Fernandes Guedes: "Dr. Raul Fernandes. Natal-RN”. Mossoró, 20.10.1927. Comunicamos-lhe que estamos autorizados por nossa Direção Geral, através do expediente datado de
23.09.75 . a concordar com a publicação de trechos do relatório elaborado
pelo então gerente desta Agência, Sr. Jaime Fernandes Guedes. sobre o
ataque de Lampião a esta cidade. Saudações. Banco do Brasil S/A. - Mossoró. RN. - Assinado pelo Gerente Marinaldo de Melo Gomes e Subgerente Ordeily Loyola de Oliveira".
19. Relatório de Jaime Guedes e entrevista ao autor.
20. Id.
21. Id.
22. Alfredo Fernandes, então Diretor-Presidente da firma Alfredo Fernandes
& Cia. de Mossoró. - Informações prestadas ao autor.
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23. Relatório de Jaime Gudes. Ob. cit.
24. As armas dos particulares foram trazidas para Mossoró por Luiz Pessoa
Fernandes, filho de Alfredo Fernandes.
25. O NORDESTE. Mossoró (RN), 30.05.1927. - Diretor José Martins de
Vasconcelos.
26. Id.. 24.06.1927.

87

www.colecaomossoroense.org.br

3º Capítulo
1 - Lampião em Aurora
De Belém, na Paraíba, Lampião dirigiu-se ao município
cearense de Aurora. Arranchou-se na Fazenda "Ipueiras" de José Cardoso, parente de Isaias Arruda, chefe municipal. Encontrou campo livre para o ambicioso plano. Enviara a importância
necessária às despesas. Recebeu material bélico, mantimentos e
animais de sela (1).
Após a passagem da Coluna Prestes, grande quantidade de
armas do Exército, tidas como extraviadas, ficaram em poder de
civis. Adquirir munição era o problema.
Lampião, Sabino e Jararaca confabulavam quando chega
Massilon com o irmão "Pinga Fogo" e mais Zé Roque, Zé Coco,
num total de cinco cangaceiros (2). Salteadores do Cariri, conhecidos por "Bando dos Marcelinos", vieram chefiados por João 22 ou,
simplesmente, Vinte e Dois, acompanhado de dois irmãos e seis
cabras (3). Reuniram-se setenta a oitenta homens (4).
Os chefes de grupo do Nordeste deram o comando a Lampião para executar a maior proeza da história do Cangaço - saquear a cidade de Mossoró, a Meca da região. Propalavam suas
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riquezas – lojas sortidas, grandes armazéns de mercadorias,
prensas de algodão, fábricas, cinemas, mansões senhoriais, caminhões e automóveis!
Naquela faixa do Brasil, a aculturação da máquina deslumbrava os sertanejos, ainda na idade do couro.
Reinava animação entre os cabras. O assunto dominante no
acampamento era "Mossoró ter pouca força Polícial". Mormaço
ouvia de fazendeiros e pessoas importantes palavras de estímulo ao
Capitão: "- Massilon era um tolo e, mesmo assim, com trinta capangas emprestados, havia coletado quarenta contos de réis, afora
objetos de ouro e prata", quanto mais Lampião, que além de experiente, possuía maior número de cangaceiros (5).
Massilon fanfarronava que tomaria Mossoró com dez
homens, "açoitando de peia" (6).
O "Rei do Cangaço" urdia a empreitada. A força de atraca
exercida sobre os criminosos era providencial, pois em sua
companhia, seriam exterminados. Ao partir, Lampião deixou
certa importância com um homiziador para abastecê-lo na volta.
A maioria dos cabras iludia-se com a promessa de enriquecimento fácil. Vários jovens inexperientes formaram na coluna, influenciados pelo fascínio do seu herói, sem medir conseqüências. Um rapazote de dezessete anos, baixo e franzino, da
Fazenda "Ipueiras", entusiasma-se. Pede para seguir com a mal89
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ta. Virgolino testa-lhe a pontaria. Apelida-o de Asa Branca (7).
Em breve essa gente decepcionar -se- ia.
Vejamos o verso épico de Ezequias da Rocha, muito divulgado:
Minha mãe me dê dinheiro
Prá comprá um cinturão
Uma boa cartucheira
Prá brigá mais Lampião (8)

José Octávio P. de Lima verseja sobre os acertos e preparativos em Aurora (9).
Massilon de um lado alegre
Diz bem alto e convencido
Capitão, eu com dez homens
Como lá quente e cozido
E dou de chinela em tudo!
Corto fino e bem miúdo
Volto gordo e enriquecido!
Por isso é que vou na frente
Comandando essa avançada
.............................................
..............................................
..............................................
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O Sabino e Massilon
Aprovaram a travessia
Jararaca porém disse:
- Já fui soldado e fui guia;
É preciso um rumo certo
Porque sou um cabra esperto,
Ando de noite e de dia.
"Lampião" satisfez logo
De "Jararaca" o pedido

..............................................
...............................................
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..............................................
Sabino, tenente afoito
Resfunga com fala grossa:
- Já entrei em Cajazeiras,
E incendiei aquela joça.
Não duvide, nem peleje
Viramos aquilo em frege
Mossoró prá nós é troça.
Lambe os beiços José Leite
De Santana - o "Jararaca”
A roncar como um suíno:
Patrão, na voz atraca
- Eu mato por brincadeira
Cantando "Mulher Rendeira"
Encho de ouro a bruaca.

...............................................
...............................................

Assim, todos, bem dispostos
Acertaram a rapinagem,
Lampião mandou o grupo
Arrumar toda bagagem
Uns limpavam o armamento,
Os gibões com alimento
Preparavam para viagem.
Esse bando de chacais
No Ceará não tocou
Penetrando a Paraíba
Tanto matou e roubou
E invadindo o nosso Estado
De Luiz Gomes para um lado
Fazendeiros capturou.

2 - Componentes do Bando
Arrolamos setenta e cinco cangaceiros - Lampião, Sabino,
Massilon, Jararaca, Ezequiel, Virginio, Luiz Pedro, Moreno,
Chá Preto, Rio Preto, Zé Pretinho, Vinte e Dois, Vinte e Nove,
Ás de Ouro, Dois de Ouro, Mergulhão, Azulão, Graúna, Carca91
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rá, Beija-Flor, Bem-te-vi, Asa Branca, Marreco, Rouxinol, Sabiá, Navieiro, Serra d'Umã, Serra do Mar, Zé Latão, Menino de
Ouro, Alagoano, Balão, Baliza, Coqueiro, Pinhão, Jatobá, Jurema, Colchete, Cobra Verde, Cobrínha, José Coco, Luiz Sabino,
Lua Branca, Félix, Miguel, José Delfino, Zé Roque, Cordeiro,
Antonio Farol, Antonio Cacheado, Lacerda, Chico André, Mourão, Ferrugem, Fortaleza, Pai Velho, Pinga Fogo, Vereda, Tenente, Criança, Cansanção, Capuxu, Casca Grossa, Candeeiro,
Cafinfim, Chumbinho, Barra Nova, Mormaço, Queixada, Quindu, Trovão, Faísca, Vila Nova, Formigão, Diabo Louro (10).1

1

Nota do Revisor: Há equívocos com relação aos nomes aqui listados pelo autor:
1. Menino de Ouro era, também conhecido por Alagoano e Oliveira. Ler o livro LAMPIÃO E O ESTADO MAIOR DO CANGAÇO. Hilário Lucetti e Magérbio de Lucena, 2ª Edição, 2004.
2. Diabo Louro era outro apelido de Cristino Gomes da Silva Cleto, o famoso Corisco,
que entrou no cangaço quando o bando de Lampião já atuava nos estados de Bahia, Sergipe e Alagoas. Ler GUERREIROS DO SOL: VIOLÊNCIA E BANDITISMO NO NORDESTE DO BRASIL Frederico Pernambucano de Mello. Editora A Girafa. Recife – PE.
2ª edição. 2004.
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3 - Lampião até 1927
Ascendentes
"Pelas alturas do ano de 1890, chegavam ao município de
Vila Bela, procedentes de lnhamuns, nos altos sertões cearenses, o
velho Antônio Alves Feitosa, que ali adotara o nome de Antônio
Ferreira da Silva, acompanhado de um filho de nome José, que
fugia à ação da Polícia do Ceará, onde houvera cometido vários
crimes. Ali casara-se José Ferreira da Silva, constituindo grande
prole, da qual houve cinco varões: Antônio, Livino, Virgolino,
João e Ezequiel, dedicando-se os dois primeiros, logo aos treze
anos, à vida do campo, servindo como vaqueiros do próprio pai. E
quatro filhas: Angélica, Amália, Maria e Virtuosa" (11).
Os Feitosa deixaram uma região, onde as desavenças se
decidiam pelas armas e emigraram para lugar mais bárbaro. Fixaram-se às margens do riacho de São Domingos, afluente do
Pajeú, esperançosos de melhores dias.
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Nascimento
Virgolino Ferreira da Silva, nasceu no município de Vila
Bela, (atual Serra Talhada) no Estado de Pernambuco, a quatro
de junho de 1898. Batizou-se, a três de setembro, na Capela de
São Francisco de Floresta (atual Catedral de Floresta, paróquia
de Bom Jesus dos Aflitos) (12).
Veio ao mundo no sitiolo dos pais, "Passagem das Pedras",
nesga de terra com vinte braças de frente por quarenta de fundos, a
cinqüenta quilômetros de Vila Bela (13). Vizinho da Fazenda “Maniçoba das Pedreiras", de José Alves de Barros, mais conhecido por
José Saturnino, homem de recursos e influente.
Além de forasteiros e pobres, os Ferreira viviam sob olhares indagadores de uma comunidade onde todos se conheciam.
Contudo, durante quase quinze anos desfrutaram a paz.

Infância
Aos cinco anos, Virgolino foi morar com o tio Manoel
Lopes, na casa da avó materna D. Jacosa, no Sítio 'Poço do Negro", nas adjacências da Vila de Nazaré. Aos dez, freqüentou a
Escola, apenas três meses. O tio, para "poupar-se aos aborrecimentos e às queixas", mandou-o de volta (14). .
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Naqueles idos, grupos de cangaceiros cruzavam aquela
gleba sertaneja, zombando da Polícia. Tiroteios, escaramuças e
estórias de façanhas arrebatadoras, narradas e cantadas nas feiras, empolgavam a criançada. Eram seus heróis Antônio Silvino,
Cassimiro Honório, Né Pereira e Antônio Quelé (15).
Não escapara aos filhos do Ferreira tal influência. "Dos 9
aos 12 anos, tinha Virgolino, como esporte favorito, o hábito de
organizar grupos de meninos armados a bodoque e passavam
tardes inteiras brigando nas mesmas condições táticas e estratégicas das usadas pelos afamados guerrilheiros" (16).
A ação do meio social, nas criaturas incultas, aprofundase, forjando-as conforme a receptividade individual.
Conta-se que Virgolino, aos treze anos; recitou, numa festa,
o verso, julgado de sua autoria, colocando-se entre os grandes:
Cassimiro no Navio
Né Pereira em Pajeú
Virgolino e Silvino
Gostam assado e comem cru (17).
Naquele instante, desabrochava um cangaceiro. Carecia, apenas, de motivação. Criado pela avó, faltava-lhe as coerções necessárias à formação, que só os pais sabem dar. "A criança vaidosa
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em excesso, gosta de mandar e deseja o predomínio. Se, acaso,
protege um ser mais fraco, é para sobrepujá-lo em seguida. Prefere
o mal ao bem, porque o mal satisfaz melhor a sua vaidade e a emoção. É o anseio de emoções que a torna cruel" (18).

Primeiras rixas
Certo dia, José Ferreira foi à casa do vizinho reclamar uns
chocalhos amassados. Saturnino justificou-se acusando os filhos
de José de terem roubado o chocalho de uma vaca amojada. Retrucou, então, o velho Ferreira, afirmando que o morador de
"Pedreiras" furtara-lhe um bode. Após demorada discussão,
chegaram a bom termo.
Mas os rapazes do Ferreira não se conformaram. Armaram-se
com mais dois parentes e saíram à represália. Atacaram a Fazenda
"Pedreiras". Queimaram roças e cercados, dizimando parte do gado.
Insultaram o proprietário com palavrões provocadores (19).
Saturnino, encurralado, revidava à bala. Alvejou Antônio
Ferreira e Antônio Matilde. Deu queixa à Polícia e Antônio Matilde passou doze, dias na prisão.
O Juiz, vendo que o velho Ferreira já não controlava os filhos, mostra-lhe a impossibilidade de conciliação com o vizinho.
Aconselha-o a mudar-se. Com sacrifício, a família transfere-se
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para Nazaré.
Em março de 1918, apesar das recomendações do Juiz, Saturnino vai à feira de Nazaré. Lá estava Virgolino a vender arreios. Ao avistá-lo, corre à procura dos irmãos.
O fazendeiro regressava com o amigo João Flor, quando
foi emboscado. Lutou cinco horas. Chegou a casa às nove da
noite, certo de que os rancorosos rapazes voltariam a perseguilo. Parentes e amigos de Saturnino acorrem armados a sua residência. A uma da madrugada estava cercado. Os atacantes retiraram-se às seis da manhã depois de esgotada a munição (20).
Os Ferreira, hospedados na casa do tio, Manoel Lopes,
prepararam-se dispostos a enfrentar a desforra, que não se fez
esperar.
Saturnino atacou com bastante gente, pondo os sitiados
em perigo. O tiroteio foi pesado.
Virgolino matara o filho de um morador de seu desafeto (21).
A Polícia não conseguia impedir atos de violência. Os
choques sucediam-se. Em Nazaré organizaram volantes para
capturar os filhos de José Ferreira, procurados por homicídio.

98

www.colecaomossoroense.org.br

Matinha de Água Branca.
No Cangaço. Mata Grande. Morte dos Pais
A família Ferreira refugiou-se em Alagoas, no município
de Matinha de Água Branca ou Água Branca. Virgolino foi
trabalhar no lugarejo Pedra de Delmiro. Como tropeiro, conduzia peles, em companhia de Antônio e Livino.
Antônio Matilde, casado com uma parenta dos Ferreira,
formara um grupo. Continuava a luta contra os Saturnino de
Barros. Num dos embates, morre o famoso Cassimiro Honório,
tio de Saturnino. Suspeitas recaíram sobre os três irmãos que
andavam muito arredios.
Na boca do povo, Virgolino passou a ser identificado, entre os manos, por Lampião. Certa vez, em Matinha de Água
Branca, uma das mulas esbarrou num poste de iluminação pública, pondo-o abaixo com o lampião. Foi o suficiente para nascer entre os próprios camaradas o apelido (22).
Por desgraça, houve um incidente entre o "tio afim" de
Virgolino e o delegado. Estavam, há pouco, no município de
Água Branca. João, o único dos irmãos a não pegar em armas,
anos depois, narrou ao "Diário da Noite" de Recife, o episódio
da morte dos pais: "Surgem, então, apreensões em nossa casa,
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tanto que meu pai, de comum acordo com minha mãe, proibiu
os meus três irmãos mais velhos - Antônio, Livino e Virgolino
de irem à cidade" (23).
Para atraí-los, o delegado prende João. Os irmãos foram tirá-lo da cadeia e caíram numa emboscada. Após intenso tiroteio,
conseguiram escapar. Fracassado o plano, o delegado relaxa a
prisão.
Prosseguimos a entrevista de João: "Quando cheguei em
casa, já encontrei os preparativos de viagem, pois meu pai decidira mudar-se dali, imediatamente, com toda a família. No dia
seguinte, partimos para Mata Grande, todos, menos os três irmãos mais velhos, que, em face do incidente, achou-se mais
prudente que deveriam se afastar de Alagoas, até que se esclarecesse melhor o caso. Após dois dias de viagem, paramos a
duas léguas da cidade de Mata Grande. Tomando rancho em
casa, a beira da estrada, de um fazendeiro amigo da família.
Meu pai resolveu prosseguir até Mata Grande, a fim de comprar mantimentos. Logo que ele partiu, minha mãe foi atacada
de forte crise cardíaca, que a matou em poucos minutos, tanto
que, quando meu pai retomou, já a encontrou morta. Mandou-se
um portador atrás dos meus irmãos, a fim de avisá-los do ocorrido e, com a presença deles, fez-se o enterro no dia seguinte,
no cemitério de Mata Grande". Mas, Antônio, Livino e Virgo100
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lino não entraram na cidade receosos de serem apanhados pela
Polícia (24). "Desorientado com esse terrível golpe, meu pai,
para nossa completa desgraça, deixou-se ficar ai alguns dias.
Fato é que decorridos 18 dias da morte de minha mãe, uma força volante alagoana, antes do café da manhã, de um dia muito
chuvoso, dá um cerca no local e, embora não tivesse havido
resistência, desencadeou terrível tiroteio no qual meu pai foi
morto". Fato passado mais ou menos em abril ou maio de 1920.
"Nessa época, Antônio, o mais velho, tinha 23 anos; Livino, 21; Virgolino (Lampião) entre 19 e 20 incompletos e os
cinco restantes abaixo de 16, sendo que a caçula não chegara à
casa dos nove anos". João ficara com a responsabilidade da família. Em virtude das batidas Políciais à procura dos irmãos,
levou vida errante, em desassossego permanente, em Pernambuco, Sergipe, Piauí e Ceará.
Virgolino entra no Bando dos Irmãos Porcino, operante
nas vizinhanças de Água Branca. Durante a curta permanência
nessa quadrilha teve vários choques com a Polícia (25). Logo
depois, serve no grupo de Antônio Matilde. Num dos esbarros
"morreu gente de parte a parte". "Um cabo foi confundido com
José Lucena e recebeu 12 tiros" (26).
Os Ferreira, no lugarejo Pariconha, mataram o subdelegado, pensando tratar-se do delegado. "Tinham muito desgosto por
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essa morte" (27).
A onda de crimes crescia. O ódio a Saturnino e José Lucena queimava a alma dos três Vila-belenses.
Fixamos os versos sobre a passagem de Virgolino nas
duas cidades alagoanas:
Lampião diz qui num corre
Mas correu lá da Matinha...
Deu um chouto vergonhoso
E galope armofadinha!
Lampião diz qui num corre...
É mofino corredô!
Já correu de Mata Grande,
Qui a poeira levantô! (28).

No Bando do Sinhô Pereira
Em março de 1920, os filhos mais velhos do Ferreira ingressam no Bando de Sebastião Pereira, conhecido por Sinhô
Pereira, que vivia em luta contra os Nogueira e os Carvalho.
Tempos depois, na altura da fronteira de Pernambuco
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com a Paraíba, o grupo descia à Serra Talhada tangido por tenaz
perseguição das volantes. No confronto da Fazenda de Neco
Alves, parente de Pereira, avistaram uns homens. Julgaram tratar-se de companheiros. "Lampião ia na frente, despreocupado,
com os dois irmãos. Os soldados atiraram e erraram". Virgolino
ao procurar livrar-se dos projéteis, perdeu o chapéu. Voltou para
apanhá-lo. Nesse instante, recebeu "dois tiros, um na virilha e
outro acima do peito. Saiu andando e caiu".
Sinhô Pereira chamou o Dr. Mota, médico da família, que
após o exame, disse: "Nunca vi tanta sorte. Por um triz as balas
pegavam a bexiga e a espinha. Se fosse de carabina teria pegado".
Depois desse batismo, Lampião resguardava-se muito.
Caminhava atrás dos companheiros (29).

Chefe de Bando
Sinhô Pereira adoece. O mal se agrava. O reumatismo tolhia-lhe os movimentos. Sentia-se sem condições de continuar.
Em fins de agosto de 1922, na Fazenda "Preá", município cearense de Jardim, despede-se do Cangaço. Foge com dois comparsas para Goiás.
Lampião que o acompanhava, há dois anos, assume a chefia do grupo - quinze homens e os dois irmãos (30). Permaneceu
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no posto até à morte. Dezesseis anos de banditismo profissional
– de terror no sertão.
Antes de deixar Pernambuco, Sebastião incendiou um comboio de algodão do Prefeito Luiz Gonzaga, da Vila de Belmonte.
O cidadão Iôiô Maroto, acusado de coiteiro, recebia na
sua Fazenda São Cristóvão, o primo Sebastião.
Luiz vingou-se. Mandou o Tenente Montenegro com uns
soldados à propriedade. Surraram Iôiô e as filhas.
Era a suprema desmoralização! Sinhô Pereira tomou-lhe as dores. Não perdoou. Ao despedir-se de Virgolino relembrou o acerto:
– "Adeus compadre. Seja feliz. Espero que não falte ao
prometido! "
– "Não falto não, Sinhô. Pode ir descansado, Luiz Gonzaga é homem morto a estas horas" (31).
Palavra dada era fato consumado. Virgolino entrou em
Belmonte com sessenta e cinco homens debaixo de balas. Perdeu dois cabras. Cercou a residência de Gonzaga, que ao tentar
esconder-se no sótão; levou uma queda fatal, arrebentando a
cabeça no chão.
O Vila-belense despojou-o do anel de bacharel. Arrastaram o corpo para a frente da casa. Jogaram-lhe roupas em cima.
Despejaram querosene e fizeram uma fogueira (32).
A notícia correu o sertão. Ouviu-se nas feiras:
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Iôiô foi desfeitado
Nós prometemos vingá
Montenegro deu a surra
Gonzaga é quem vai pagá (33).

Banditismo profissional
Quando Lampião entrou no grupo de Sebastião Pereira,
adotou o banditismo como profissão. Viveria entre homens marginalizados, condenados pela Lei. Fora desse ambiente não encontraria amigos, somente criaturas submissas pelo temor.
O Sargento Optato Gueiros viajava, em fevereiro de
1921, para Vila Bela. Descansava numa casa isolada, na caatinga, quando foi surpreendido, à meia noite, com a chegada do
grupo de Sebastião. Os cabras vinham sedentos. Bebiam água e
conversavam com animação. Um deles vendo Optato fardado
perguntou:
– "Quanto ganha por mês?"
– "Noventa e cinco mil réis."
– "Hum! ... Muito pouco, acudiu Lampião. É melhor ser
cangaceiro mesmo..." (34).
Para os trabalhadores rurais, que viviam na mais completa es105

www.colecaomossoroense.org.br
cravidão econômica, aquela vida prometia algumas compensações.
Vejamos os versos de Zabelê (35):
É mió sê cangaceiro
E poeta cantadô
Que sê Bispo ou Deputado
Ou mesmo governadô.
Querendo andá no Cangaço
Inté sou bom cangaceiro
Que isso de matá gente
É serviço mais maneiro...
Se o cabra não tem corage,
Que mude de profissão,
Vá para o rabo da enxada
Aprantá fava e argudão.
Em 1926, Lampião passava, com o grupo, em Juazeiro do Norte. Foi entrevistado pelo Dr. Otacilio Macedo, médico e jornalista:
– "Porque não larga essa vida, Capitão, o senhor que já
tem tanto dinheiro? Por que não vai embora para Goiás ou Mato Grosso, deixando de vez essa existência perigosa?"
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– "Doutor, o senhor estando bem numa vida, o senhor
larga ela? Assim sou eu!" (36).
O bandoleiro sentia-se realizado.
2

Saque à cidade de Souza (37)

Em 1924, Lampião convalescia no pico da Serra do Pau
Ferrado, na fronteira de Pernambuco com a Paraíba.
Dr. Otávio Mariz, homem de projeção, açoitou Chico Lopes em plena rua de Souza e mandou recado a seu patrão:
– "Vá dizer a Chico Pereira! Vá! Diga a ele que venha
apanhar também!"
– "Seu doutor, eu sou inocente".
Os irmãos Pereira estavam fora das graças da política dominante. Decidem fazer justiça por conta própria. Vingança.
Vão à toca de Lampião! Pedem auxílio...
– "Não tiro sua razão. Homem não é para surra. Não pos2

Nota do Revisor: A história do ataque a Sousa e suas repercussões estão devidamente contadas no livro citado abaixo. CHICO PEREIRA foi preso pela Polícia da
Paraíba e entregue a Justiça do RN, sob a guarda da Polícia estadual. Foi morto neste
Estado, próximo a Currais Novos, quando estava sendo levado a Acari-RN para prestar depoimentos sob a acusação de um provável assalto a Fazenda de Quincó da Ramada, que fica situada próximo a Serra da Rajada.Não há referências sobre a morte do
irmão de Chico Pereira pela Polícia paraibana.
VINGANÇA NÃO – Depoimento sobre Chico Pereira e Cangaceiros. F. Pereira
da Nóbrega, 5ª Edição. Paraíba - 2004.
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so fazer o serviço. Estou com o pé baleado, incapaz de andar".
"Veja que estrago a bala me fez". Chico Lopes insiste. Virgolino aquiesce. Manda cerca de quarenta cangaceiros, comandados
pelos irmãos, à Fazenda de Chico Pereira, que também reunira
quarenta homens - parentes e amigos.
Os rumores correram cedo. Lampião vem aí. O sertão inteiro tremia de pavor.
Souza era próspera. Os Pereira jamais imaginaram que os
bandidos fossem roubar. A invasão punitiva transformou-se em "negregada tragédia". Dr. Otávio escapou-se. A cidade foi saqueada.
Chico Pereira não fez mais que empenhar-se em salvá-la (38).
A repercussão foi grande. Souza invadida por Lampião!
Dali por diante, a Polícia paraibana moveu obstinada perseguição aos dois irmãos Pereira, líquidando-os.
Lampião tornara-se conhecido na Paraíba.

Baronesa de Água Branca – Morte de Livino e Antônio
Patente de Capitão – Ezequiel no Bando
A 24 de maio de 1925, Virgolino saqueia a residência de
D. Joana Torres, Baronesa de Água Branca, na Vila do mesmo
nome, em Alagoas.
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Em princípios de 26, perde Livino no combate contra as
Forças Volantes da Paraíba e Pernambuco, no lugar Tenório,
zona do Pajeú pernambucano.
Naquela época, a nação estava convulsionada. O Presidente da República, Artur Bernardes, tomava medidas de emergência. Procurava conter os surtos revolucionário no País. Comissiona com altos poderes o Deputado Federal Floro Bartolomeu,
para organizar Batalhões Patrióticos contra a coluna rebelde de
Carlos Prestes que ameaçava o Nordeste.
Floro, muito doente, telegrafara a um amigo, em Pernambuco,
no sentido de mandar à sua em presença o afamado cangaceiro. Dois
dias depois, verificou o erro. Enviou a contra-ordem, que infelizmente não alcançou o destinatário (39). Em seguida, viajou ao Rio
de Janeiro com a saúde abalada, vindo a falecer a 8 de março.
Juazeiro do Norte era o Quartel General. Inesperadamente,
a 4 de março, chega Lampião com quarenta e nove sequazes à
procura do Deputado.
Padre Cícero, envolvido na política, agia como chefe. Arma os voluntários recém-chegados. Concede a patente de Capitão a Virgolino Ferreira, de 1º Tenente a Antônio, e de 2º Tenente a Sabino Gomes.
O Ceará alarmou-se. Adversários do Padre iniciaram uma
campanha difamatória, acusando-o de protetor de bandidos.
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O médico e ex-senador Fernandes Távora, que o conheceu,
no livro "Algo de Minha Vida", após analisar a personalidade do
sacerdote concluiu: "Foi um caridoso semeador de esperanças, um
piedoso e bom, que passou pela terra consolando" (40).
O Padre censurado; defendia-se, alegando que Lampião
fora convidado. "Seria uma traição mandar prendê-lo ou entregá-lo a seus figadais inimigos". Não cederia. "Considerava a
palavra empenhada por Floro uma questão de honra" (41).
Admoestou o cangaceiro. Esperava recuperá-lo: "– Quando
voltar da campanha, quero que deixe essa vida de desordens..." (42).
Há alguns anos, acolhera as irmãs órfãs da Família Ferreira.
Muitos inimigos tinha o Vigário. Seus receios não eram
infundados, mormente quando entrava na liça, para combatê-lo,
o Padre Manoel Macedo (43).
O novo Capitão parte confiante para Pernambuco. Porém,
o Exército e a Polícia Militar não lhe reconheceram o posto.
Ameaçavam prendê-lo. Vendo-se desprestigiado, desiste de lutar
contra Carlos Prestes. Aproveita o excelente material bélico e
volta ao Cangaço (44).
Perdeu, assim, as graças do Vigário do Juazeiro.
A 30 de setembro de 1926, o Padre Cicero falara longamente aos romeiros, sobre Lampião, concitando as populações
sertanejas contra o perigoso cangaceiro, e a prestarem todo auxi110
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lio às autoridades Políciais (45).
Na carta publicada em "O Ceará" de 16.01.1927, o Padre
dizia: "Embora escapasse às minhas atribuições, como as de
todos os chefes locais, a repressão ao cangaceirismo profissional há anos campeia impune nos sertões nordestinos, resolvi
dar todo meu apoio às autoridades Políciais para impedir-lhe o
ingresso no nosso Cariri, e falei, repetidamente, ao povo, aconselhando-o a auxiliar os Governos empenhados na extinção do
grande mal" (4ó).
Não obstante a destemerosa atitude, preocupado em fazer
o bem e condenar o mal, fiel à crença que abraçou, continuou
incompreendido, sofrendo violentas acusações, como responsável pelo banditismo naquela área do Ceará. No mesmo ano,
morre por acidente de arma de fogo Antônio, irmão mais velho
de Virgolino, e Ezequiel o mais moço entra no grupo. Em 1927,
penetra no Rio Grande do Norte.
*

Diferente dos cangaceiros que lutaram por um ideal, à
procura da justiça, Lampião viveu de roubos. Extorquia dinheiro
às vítimas sob ameaça de morte. Matador frio. Servia de encomenda. Caía de surpresa nas fazendas e nos povoados. Incendiava. Fazia reféns. Torturava. Saciava os instintos e desaparecia.
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Na vastidão da caatinga era difícil encontrá-lo. Lutava o suficiente para escapar-se. Vates populares davam-lhe poderes demoníacos. É do poeta Zabelê:
Te esconjuro carrapeta,
Desses nunca ouvi falá,
Se envurta pelos caminhos,
Ora aqui, ora acolá,
Mode que é assombração.
Esse tá de Lampião,
Que ninguém sabe onde está. (47).
*

Não conheceu o mar. Seu mundo foi o sertão bravio, de
taboleiros infindáveis e plantas grosseiras de raízes agarradas às
pedras e ao chão estorricado, nas secas alongadas. Cafuso, quase
preto, rijo e agressivo. Imprimia pavor. Era a própria morte imagem da natureza! .
Zabelê o retratou:
Era brabo, era marvado
Virgolino, o Lampião
Mas era prá que negá
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Nas fibras do coração,
O mais perfeito retrato
Das caatingas do sertão. (48)
*

Virgolino era introvertido. Taciturno, de fronte enevoada, presa de preocupações. Destoava do corriqueiro nas conversações. Falava, como se estivesse ausente ao ambiente. Usava
frases curtas, tornando difícil o diálogo. Nervoso, irritava-se
facilmente. Descortês. Isolava-se do Bando, para um canto qualquer, secundado por pessoas de confiança. O temor dominava-o.
Sempre desconfiado, irrequieto e assustado. Parecia fugir à própria sombra. Queixava-se de sua vida andeja. Culpava a Polícia.
Vejamos o verso citado por Ranulfo Prata:
Lampião estava dormindo
Acordou-se assustado
Deu um tiro na braúna
Pensando que era soldado (49).
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Notas
1. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN), 09, 16, 23 e 30.10.1927. – Depoimento de Mormaço na cidade de Pau dos Ferros (RN). Lampião deixava dinheiro com fazendeiros para comprar munição e um belo dia vinha
cobrá-la. Mormaço enumerou esses casos em Pernambuco, Paraíba e Ceará. Apontou inclusive o responsável pelo assalto. Os senhores defendiamse, alegando não haver outra opção naquele mundo sem garantias.
2. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN), 23.10.1927. – Depoimento de Mormaço em Pau dos Ferros (RN).
3. MONTENEGRO, Abelardo F. FANÁTICOS E CANGACEIROS. Fortaleza, Henriqueta Galeno, 1973. p.291.
4. Asa Branca arrolou setenta e cinco cangaceiros. – Informações prestadas
ao autor.
Obs.: Desconhece-se quantos cangaceiros participaram do assalto. Sabe-se
que o Bando deixou a região do Pajeú com cinqüenta e cinco homens e,
no Ceará, recebeu o reforço de quase uma vintena. Dados individuais divergem. Mormaço refere-se a sessenta e cinco, Jararaca, a cento e cinqüenta e dois. Lampião, na carta ditada a Antônio Gurgel para o Prefeito,
referiu-se a cento e cinqüenta. Dias depois, em Limoeiro do Norte, no Ceará, informou ao repórter do jornal "O Nordeste", contar com cento e noventa homens. Os prisioneiros falaram em números inferiores. Antônio
Gurgel, detido quatorze dias no Bando, anotou setenta. Estima-se que a
horda penetrou no Rio Grande do Norte com setenta e cinco bandidos.
5. Depoimento de Mormaço em Pau dos Ferros (RN).
6. Asa Branca, Antônio Luiz Tavares, residente na cidade de Macaíba Natal, 08.01.1969. - Informações prestadas ao autor.
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7. Id.
8. MACEDO, Nertan. CAPITÃO VIRGOLINO FERREIRA DA SILVA. 2
ed. Rio de Janeiro, O Cruzeiro, 1962. p. 91-93. - Nertan critica os cronistas que atribuem versos de cordel ao cangaceiro alcunhado de Zabelê. "Acontece que o Zabelê, autor de versos, jamais foi cangaceiro". Insiste que
Zabelê era o pseudônimo do folclorista Ezequias da Rocha, ex-senador e
atualmente Professor de História Natural, da Faculdade de Medicina de
Maceió.
9. LIMA, José Otávio Pereira. A DERROTA DE LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Mossoró (RN), 1927. (Folhetim).
Obs.: Jararaca e Mormaço nos depoimentos afirmaram que Lampião jamais
pensou em atacar Mossoró. Aceitou a empreitada, levado pela insistência
de Massilon. O poeta José Lima de Oliveira aponta o ideaÍizador do plano. (Raimundo Nonato. Ob. cit. p. 197).
Lampião não pretendia
Atacar Mossoró
Que este lugar para ele
Não estava no seu rol
Mas Massilon lhe dizia
Sempre de noite e de dia
Lá é bom não há melhor.
10. INFORMAÇÕES SOBRE ALGUNS CANGACEIROS. Tarefa assaz
difícil. Muitos eram novatos. Não conheciam os chefes e os componentes
dos diferentes grupos. Tiveram curta permanência na aventura. Vários,
ainda crianças, tornaram-se lendários e ganharam mais de um apelido.
Outros, chamados pelo nome próprio, através da literatura de cordel, receberam alcunhas. Esse foi o motivo das informações contraditórias pres-
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tadas á imprensa por Jararaca, Mormaço e Asa Branca na prisão de Mossoró.

__________

CAPITÃ0, LAMPIÃO OU CAPITÃO LAMPIÃO era Virgolino Ferreira
da Silva.
SABINO, Sabino Barbosa de Melo tornou-se conhecido no Estado por Sabino Gomes. Em Pernambuco, de onde era natural, por Sabino das Abóboras
(Optato Gueiros. Ob. cit. p. I24). Para Lampião, Tenente. Usava o galão de 2º
Tenente, conferido, em 1926, em Juazeiro do Norte. Foi o chefe de Bando
mais destacado da caravana. Porta-voz e lugar-tenente do Capitão Lampião.
Distribuía ordens como se fosse o comandante. Caboclo introncado, baixo,
forte, de maçãs salientes. Audaz. Insolente. O mais soez do Bando. Considerado pelo oficial de Polícia. Optato Gueiros, como "o mais sanguinário e
perverso de todos os bandidos conhecidos" (Optato Gueiros. Ob. cit. p. 124).
Segundo o comparsa Labareda: “Era o maió cangaceiro do mundo”. Estácio
de Lima. O MUNDO ESTRANHO DOS CANGACEIROS. Salvador, Itapoã,
1965. p. 270).
EZEQUIEL, último sobrevivente dos irmãos de Lampião no Cangaço. O
vulgo Ponto Fino, imposto pelo mano, não vingou entre os companheiros.
Divulgou-se através da literatura de cordel.
VIRGÍNIO, Virgínio Fortunato, cognominado Moderno, por ser cunhado
de Lampião, continuou sendo chamado pelo nome próprio. Cabra de confiança. A esposa, Amália Ferreira, havia falecido.
LUIZ PEDRO, no Bando há alguns anos. Elemento de confiança.
VINTE E DOIS OU JOÃO 22, chamava-se João Marcelino. Chefiava o
grupo de salteadores operante na Serra de Araripe, no Ceará, com os irmãos,
Manoel Marcelino, o provável Bom-de-Veras e Lua Branca. Conhecido grupo dos Marcelinos.
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JARARACA, José Leite Santana, natural de Buíque, Estado de Pemambuco. Solteiro, 26 anos. Alfabetizado. Sentou praça em Alagoas. Seguiu ao Rio
de Janeiro, onde seu Batalhão foi incluído no 3º Regimento de Infantaria.
Engajou depois no 1º Regimento de Cavalaria Divisionária, na Coluna Potiguara, a favor da legalidade durante a revolta de São Paulo. Combateu os
rebeldes. Deu baixa em Porto Alegre. Em 1926, na terra natal, foi preso por
Lampião, sendo forçado a entrar no Bando, para não morrer. Alto, forte,
mestiço de cabelo ruim. Falava certo. Formou o próprio grupo. Homem de
alta periculosidade. Em pouco tempo, pôs o sertão em polvorosa. Tornou-se o
criminoso mais procurado em Pernambuco. Durante a cavalgada ao Rio
Grande do Norte, vinha sempre na vanguarda, com seus sequazes.
BENEVIDES OU MASSILON, Massilon Leite, nascido 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, limite com a Paraíba. Gente pacifica. Massilon, como tropeiro, conduzia comboios de algodão e
peles para Mossoró. Numa das viagens, matou um soldado na Paraíba. Alegava legítima defesa. Procurado pela justiça paraibana, enveredou no Cangaço. Desejava arranjar capital e fugir para o sul do País. A 10 de maio, a mando de políticos do Ceará, assaltou a cidade de Apodi e dois povoados no Rio
Grande do Norte. Arrecadou bastante dinheiro. Respeitou as Famílias, não
surrou e nem matou as pessoas apontadas pelos mandantes (história já contada). Entendeu-se com Sabino, chefe de grupo, operante na Paraíba, sobre a
viabilidade do assalto a Mossoró. Serviu de guia durante a marcha.
MORMAÇO, Francisco Ramos de Almeida, 19 anos, natural de Araripe,
município do Ceara. Quando era da Polícia de Pernambuco, fez várias diligências contra o Bando de Lampião. Expulso por indisciplina. Ao voltar para
casa, passando pelo lugar São Francisco, encontrou-se em plena rua com
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Virgolino, que, vendo-o fardado, perguntou-lhe se queria acompanhá-lo ou
morrer. Em seguida, deu-lhe um rifle. Mormaço permaneceu no grupo sete
meses.
CASCA GROSSA, Miguel Inácio dos Santos, preto, analfabeto, rude, não
sabia a idade - cerca de vinte anos -, natural do município de Taracatu, em
Pernambuco. Trabalhava no Sitio "Poço dos Ferros". Mandaram-no deixar
uma carga d'água ao grupo de Lampião, arranchado na serra, encravada na
propriedade. Mal havia chegado, desferiu-se um ataque da Polícia. Deram-lhe
um rifle. Forçado pelas circunstâncias, seguiu com os cangaceiros. Quase
todos os cabras, obrigados a entrar no Cangaço, desertaram na primeira oportunidade. Lampião usava-os por certo tempo.
JOSÉ DELFINO, primo de Lampião, cujo nome não foi possível saber.
LUÍS SABINO, filho de criação de Sabino.
Eram irmãos: VEREDA E CANDEEIRO, AZULÃO E SERRA D'UMÃ,
BALIZA E FERRUGEM.
ALAGOANO, chamado de Oliveira.
VALADÃO ou Zé Latão.
VEREDA ou Vareda.
Caetano da Silva, vulgo MORENO, mestiço amigo de Lampião.
PAI VELHO antigo cangaceiro dos Carvalho. o mais idoso da caravana.
Obs:O ex-cangaceiro Antônio dos Santos, vulgo VOLTA SECA, declarou na
entrevista ao Jornal do Brasil, em 31.07.1968, que esteve no Rio Grande do
Norte. Jararaca relacionou na entrevista ao "Nordeste", de Mossoró, em
24.06.1927, o cabra Antônio dos Santos, Ceará, conhecido por COBRA
VERDE. Indagamos: não seria mais tarde o VOLTA SECA?
Também DIABO LOURO, de nome Cristino Gomes, tornar-se-ia o Corisco.
Cronistas confundiam NAVIEIRO e Nevoeiro. Jararaca identificou o preto Navieiro na fotografia tirada no Ceará. Comentou-se a morte de Nevoeiro
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na Paraíba. Mais tarde apareceu no Bando.
Houve vários cangaceiros apelidados de Jararaca, Azulão, Candeeiro, Asa
Branca e Mergulhão, cada um a seu tempo. Ao bandido novo, dava-se a alcunha do companheiro desaparecido. O fato confundia a Polícia. Muitos roubos
foram imputados a outros.
“Qualquer monstruosidade que se praticasse no sertão, a afirmativa em
uma só: foi Lampião! Assim, inúmeros foram os criminosos que ficaram
impunes, e grande foi o número de assaltos contabilizados na escrita do Capitão Virgolino Ferreira'" (GÓIS. Joaquim. Ob. cit. p. 122).
Seria cansativo descrever os participantes do assalto a Mossoró. Ressaltamos serem quase todos pernambucanos e cearenses em menor número da
Paraíba e Alagoas. Nenhum do Rio Grande do Norte.
11. MACEDO, Nertan. Ob. cit. p. 101.
12. Certidão de nascimento. Livro 13, f1. 145. v. nº 463. Ano de 1898. Floresta. Assinada pelo Cônego e Vigário Joaquim Antônio de Siqueira Torres. Emitida a 10 de agosto de 1967, pelo Pe. Evaldo Bette, Vigário Geral.
Encontra-se em poder do autor.
Obs.: O velho Ferreira, dois anos depois, passando por Tauapiranga, em
1900, lembrou-se de fazer o Registro Civil de Virgolino. Errou as datas dia, mês e ano de nascimento do filho, o seu sobrenome e o da esposa.
Reza a certidão no livro nº 2, f1. 8, em 12 de agosto de 1900, Terceiro
Distrito do município de Vila Bela - "José Ferreira dos Santos, perante
testemunhas abaixo assinadas e nomeadas, declarou que, no dia 07 de julho de 1897, nasceu uma criança do sexo masculino, filho legítimo do declarante e Maria Selena da Purificação". Certidão passada por Iraci Alves
dos Santos, Oficial do Registro Civil do 6º Distrito de Tauapiranga, do
município de Serra Talhada, Estado de Pernambuco, a 28.01.1970.
Obs.: Descuido comum no sertão. Muita gente ignora a idade. Com fre-
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qüência, o registro civil diverge do de batismo. Esposas não tomam o sobrenome do marido. Filhos os têm diferentes.
13. OLIVEIRA, Aglae Lima de. LAMPIÃO, CANGAÇO E NORDESTE.
Rio de Janeiro, O Cruzeiro, 1970. p. 17.
14. GUElRAS, Optato. LAMPEÃO. 4 ed. Salvador, Progresso, 1956. p.24.
15. Id.
16. Id. p.25
17. Id. p. 26
18. LIMA, Estácio de. O MUNDO ESTRANHO DOS CANGACEIROS.
Salvador. Itapoã, 1965. p. 85.
19. OLIVEIRA, Aglae Lima de. Ob. cit. p. 30-32.
20. Id. p. 29.
21. PRATA, Ranulfo. LAMPIÃO. Rio de Janeiro, Ariel, 1934. p. 20.
Obs.: José Saturnino emigrou para o Rio Grande do Norte. Regressou à sua
terra depois que Lampião se afastou de Pernambuco - MACEDO, Nertan.
Ob. cit. p.116.
22. PRATA, Ranulfo. Ob. cit. p. 32.
Obs.: A versão feria a vaidade de Virgolino. Sempre que tinha oportunidade,
muito sem jeito, forjava outra estória. Os irmãos mais velhos achavam
graça. Numa hospedaria do interior de Pernambuco, o sargento Optato
ouviu do introvertido e franzino molecote de dezesseis anos, novato no
Bando de Sinhô Pereira, a estória pretensiosa e incoerente. Num combate,
á noite, no Ceará, ao disparar o rifle, dizia: "- Acende Lampião! Assim
fazia para o cabra ao lado encontrar o cigarro que deixara cair." - GUEIRAS, Optato. Ob. cit. p. 41. Conta-se que ele dissera, ao entrar no Bando
de Sinhô Pereira: – "Meu rifle, no pega desta noite, não deixou de tê clarão!" – "Se é assim, o rifle deste menino é que nem um lampião"
PRATA, Ranulfo. Ob. cit. p. 33.
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Trovadores divulgaram o apelido:
É Lamp, é Lamp, é Lamp,
É lamparina, é Lampião
Meu nome é Virgolino
Me tratam por Lampião.
No Nordeste, era costume se apelidar as pessoas por qualquer motivo. É
óbvio que Virgolino ficou marcado, ao derrubar o lampião no incidente de
Água Branca.
23. GUEIROS, Optato. Ob. cit. p. 42-46.
24. JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, 25, 26 e 27.02.1969 – Entrevista
de Sinhô Pereira.
25. Id.
26. Id.
27. Id.
28. LIMA, Estácio de. Ob. cit. p. 160.
29. JORNAL DO BRASIL. Ob. cit.
Obs.: Sebastião Pereira, pernambucano famoso chefe de Bando, vagueou sete
anos em quatro Estados do Nordeste. Tornou-se cangaceiro para vingar a
morte do irmão, Né Pereira, assassinado "quando dormia, com um tiro de
carabina, á queima roupa, na cabeça, a mando dos Piranha". "O ódio entre
os Pereira e os Piranha era antigo, guerreavam-se há muitos anos". A rixa
estendia-se aos Nogueira e aos Carvalho, Sebastião conhecia Virgolino
desde criança, que o procurou por terem inimigos comuns, Desaparecido
há quarenta e cinco anos, foi encontrado num Vilarejo, no interior de Minas, levando vida pacata. Dono de pequena farmácia.
30. Id.
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31. MACEDO, Nertan. Ob. cit. p. 39.
32. CARVALHO, Rodrigues de, SERROTE PRETO: Lampião e seus sequazes Rio de Janeiro, Sedegra, 1961. p, 161.
33. Id, p. 160.
34. GUEIROS, Optato. Ob. cit. p. 38.
35. ROCHA, Melquíades da. BANDOLEIROS DAS CAATINGAS. 2 ed.
Rio de Janeiro, A Noite, p. 190-192.
36. MACEDO, Nertan. Ob. cit. p. 136.
37. NÓBREGA, Pereira Pe. VINGANÇA, NÃO. 2 ed. Rio de Janeiro. Freitas
Bastos, 1961.
Obs.: O Pe. Pereira da Nóbrega era filho de Chico Pereira.
Basílio Pordeus Pedrosa e Silva, comerciante abastado do lugar e, por isso, o
mais visado pelos cabras de Lampião. Livino esteve em sua casa mas não
tocou em nada, devido a intercessão de Chico Pereira.
Obs.: D. Joana Marques Rocha e Silva, conhecida por D. Geni, viúva
de Basílio. Rua Uruguai, 48 - Tijuca, Rio de Janeiro - 03.05.1950. - Informações prestadas ao autor.
39. MACEDO, Nertan. FLORO BARTOLOMEU. Rio de Janeiro, Image,
1970. p.159.
40. TÁVORA, Fernandes. ALGO DE MINHA VIDA. 2 ed. Fortaleza, 1963.
p.223
41. MONTENEGRO, Abelardo F. Ob. cit. p.287-289.
42. MACEDO, Nertan. Ob. cit. p.159.
43. MONTENEGRO, Abelardo F. Ob. cit. p.281.
44. MACEDO, Nertan. Ob. cit. p. 139.
45. MONTENEGRO, Abelardo F. Ob. cit. p. 294.
46. Id. p.294.
47. ROCHA, Melquíades da. Ob. cit. p. 1OO.
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48. Id. p. 206
49. PRATA, Ranulfo. Ob. cit. p.68.
Obs.: Childerico Fernandes de Souza descreveu o comportamento de Lampião na Fazenda "Veneza", como veremos no Capítulo 15º .
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4º Capítulo
1 - Reinício da marcha. Na Paraíba. Penetração no Rio Grande do Norte. Assalto às Fazendas - "Nova " "Bom Jardim" e
"Aroeira". Seqüestro do fazendeiro Joaquim Moreira da Silveira e D. Maria José Lopes

"Reunidos num só grupo
Lá no lugar Aurora
Saíram de viagem
Andando sem demora
Para a Mossoró atacar
E o dinheiro embolsar
E bem certo da vitória" (1).
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Após o interregno de três semanas para os preparativos, Lampião, a 8 de junho, reinicia a marcha. Deixa as terras da Fazenda
"Ipueiras", no município cearense de Aurora, com destino a Mossoró. Impossível realizar o audacioso plano sem a garantia de asilo no
Ceará. Precisaria refazer-se ao voltar do Rio Grande do Norte.
Partiram guiados pelo vaqueiro Miguel de Tal. Trilharam as
sendas da mata virgem até os limites do Ceará com a Paraíba. Conduziam bastante provisão. Estavam bem apetrechados. Preocupados
em não serem vistos, caminharam sorrateiramente, à noite, ocultando-se durante o dia. Porém, logo foram descobertos (2).
O chefe de Polícia da Paraíba, Júlio Lira, telegrafou a 9 de
junho ao colega do Rio Grande do Norte, Benício Filho: "Acabo
de receber telegrama de Souza, assinado pelo Presidente Suassuna, que está em sua fazenda, dizendo que o grupo de Lampião
entrou na nossa fronteira indo na direção de Bonito. Peço ao
prezado colega que delibere e ordene que o destacamento de
Luís Gomes auxilie, indo ao encontro do grupo, que é grande, e
acredito vá atacar Belém e pretenda entrar nesse Estado".
O vaqueiro voltou da fronteira da Paraíba. Massilon o
substituiu. Encontrava-se em sua terra.
A horda, sequiosa de rapinagem, tomara de assalto o Vilarejo Canto do Feijão, situado na parada da ferrovia, que liga a
Paraíba ao Ceará (4). Lugar paupérrimo. Assassinaram o dele126
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gado do município, Raimundo Luís do Nascimento. A esposa,
Rosa Ferreira do Nascimento "com cinco meses de gestação foi
maltratada, escapando graças à intervenção de um dos bandoleiros". Ela o tratara de alguns ferimentos, quando por ali passara como retirante. Os invasores tocaram fogo em sua residência,
num armazém e na loja de tecidos. Depois abateram "quase todo
o gado, cabras, ovelhas, galinhas e todos os seres viventes que
lhes surgiram à frente. Só por milagre não mataram os dois
filhos menores, que estavam escondidos num poço vazio".
"Lampião era o próprio diabo" (5).
Praticaram outra morte e depredaram o povoado. Continuando a cavalgada de terror, atacaram Pilões. Após forte tiroteio, fugiram perseguidos pela força do Tenente Costa.
De rota batida, galoparam, em direção ao Rio Grande do
Norte. À tardinha, ainda na Paraíba, avistaram o povoado de
Uiraúna. A população estava em armas. Os bandidos lembraram-se que, exatamente, há um mês, foram rechaçados do lugarejo. Dormiram uma légua adiante.
Na manhã seguinte, 10 de junho, sexta-feira, penetraram
no município potiguar de Luís Gomes. Passaram no Sitio "Japão", dos pais de Massilon. Levaram o rapaz Francisco Galdino
de Andrade, para guiá-los até o lugar Lucrécia (6). A primeira
investida foi contra a Fazenda "Nova", encravada no sopé da
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serra de Luís Gomes. Prenderam o proprietário, Joaquim Moreira da Silveira, respeitável octogenário de barbas longas, encanecidas. Muito o maltrataram, cobrando vinte contos de réis
pela liberdade. Obrigaram-no a montar a cavalo. Mantiveramno, durante oito longos dias, em completo desconforto. A fazenda ficou coalhada de bandidos entregues ao roubo e à destruição.
Trocaram animais. Terminada a razia, partiram (7).
Naquela manhã, o cidadão Manoel Germano e várias pessoas armadas desceram a Serra de Luís Gomes, em socorro do
parente. Encontraram parte da volante do Tenente Costa, comandada pelo Sargento Elpídio. Pesarosos, viram a devastação.
A força paraibana, na impossibilidade de remonta, atrasava-se
na perseguição. Precisava descansar e forragear para a alimária.
Deixando a Fazenda "Nova", os quadrilheiros dirigem-se ao Sítio "Bom Jardim", três quilômetros adiante. Às primeiras notícias, o
fazendeiro Francisco Fernandes de Oliveira fugiu levando a família.
Havia ocorrido a sua esposa D. Maria Fernandes de Oliveira, guardar, por segurança, os objetos de valor numa caixa e
enterrá-la. Assim procedeu, assustada com os boatos de Lampião nas cercanias. Passaram-se os dias. Aproximava-se a festa do
padroeiro da cidade de Vitória, atual Marcelino Vieira. Ninguém
queria perdê-la. Desacreditando na vinda dos cangaceiros, arrancou a botija. Retirou as jóias a serem usadas na festa - anéis,
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brincos, pulseiras e um trancelim de ouro. Depois de lavadas,
guardou-as no santuário. A caixa com dezesseis libras esterlinas,
alfaias, algumas varas de trancelins, relógios de algibeira, corrente, tudo de ouro, e mais quatro patacões de prata, foi posta
num baú. No alvoroço da partida, não houve tempo para levá-la.
Os cabras derrubaram portas, quebraram móveis e o relógio de
parede. Retiraram a roupa de casa. Exultaram ante o tesouro encontrado. Um deles vendo as coroas de ouro e prata, adornando as imagens dos santos, apressou-se em abrir o pequeno móvel. Estava para
profaná-lo, quando Jararaca interveio: - Pare! Você pode fazer o que
quiser nesta casa, menos tocar no oratório!
Quase nada escapou à sanha dos assaltantes. Após servirem-se
de rapadura e queijo, retiraram-se, conduzindo cinco animais arreados. A pressa impediu-lhes de maltratar os moradores (8).
Lampião passara ao largo da fazenda, mas, no Ceará, apareceu com umas moedas de ouro.
Pelas onze horas, irromperam numa das melhores propriedades do município – a Fazenda "Aroeira". Vasculharam tudo.
Quebraram a mobília da casa-grande. Queimaram móveis. Surrupiaram objetos e levaram cavalos. O prazer era destruir. Lampião chegou atrasado. O Coronel José Lopes, dono da fazenda,
ausentara-se há pouco, mas a família estava em casa. A esposa
D. Maria José Lopes foi aprisionada. Intimidavam-na, com
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pranchadas das lâminas dos grandes punhais do Pajeú. Infundiam-lhe pavor, exigindo a elevada soma de trinta contos de réis.
No desejo de arranjar dinheiro, costumavam fazer ameaças
inomináveis, sem contudo executá-las, como geralmente acontecia.
Virgolino insensível à sorte alheia, não fora indulgente
para D. Maria José. 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. O bandido jamais pensou que ela e outro refém seriam o motivo de sua salvação.
Os desmandos continuavam em "Aroeira". Graúna saiu a dar
água ao cavalo. Encontrou o campônio José Silva. Perguntou-lhe
pelos animais. Como não soube informar, foi morto a bala (9).
Somente às duas da tarde, Lampião deixou o lugar. A coluna da vanguarda abalara mais cedo, rumo à Fazenda "Poço
Verde". Horas depois, dar-se-ia o inesperado choque com a pequena força da cidade de Vitória.
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2 - Recontro em "Caiçara dos Tomás"
Pernoite no Sítio "Lages "
Sabino Gomes comandava quinze sequazes, na vanguarda
(10). Alcançaram o Sítio "Caiçara", mais conhecido por "Caiçara dos Tomás", onde prenderam o agricultor Antônio Dias para
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guiá-los. Cavalgavam nas terras do sítio, quando no lugar, "Baixa da Canafístula", às quatro da tarde, ouviram um ruído crescente de automóveis. Desmontaram e ficaram de tocaia.
Era o Tenente Napoleão de Carvalho Agra, que viajava à
cidade de Luis Gomes. Conduzia em quatro carros, praças e
civis armados. A cinco quilômetros da cidade de Vitória, receberam, de surpresa, uma saraivada de balas. As duas viaturas da
frente foram atingidas. A soldadesca abandonou-as, precipitadamente, deixando para trás parte da munição, o farnel e uma
corneta. Saiu de rastro, replicando o fogo, buscando amparo nas
raras árvores, nos arbustos e nos relevos do terreno. Feriu-se o
tiroteio em campo raso (11).
Moreno e cinco comparsas afastaram-se de Sabino e tentaram
a retaguarda (12). Por felicidade, os carros que vinham atrás conseguiram retroceder. Os ocupantes desceram e tomaram posição.
Atirando, davam cobertura aos companheiros.
Os cangaceiros, espalhados, estavam em vantagem, apontando as armas para o mesmo lugar.
Os soldados começaram a "sentir o fogo por um dos flancos" Fuzilavam firmes, sem esmorecimento. "A situação parecia
de plena confiança". Subitamente, no aceso do recontro o corneteiro Francisco Sales bradou: "- Tenente, minha munição está se
acabando!" (13).
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Os disparos perdiam intensidade, quando ouviram um
bandido gritar: - "Os macacos estão sem munição!" (14).
Logo, o Tenente Napoleão ordenou a retirada. O Soldado
José Monteiro de Matos mesmo baleado, manteve-se firme, cobrindo a retirada. Após queimar os últimos cartuchos, os cabras se
aproximaram. "Encontraram-no com vida". Coqueiro desferiu-lhe
um tiro; Apunhalou-o e decepou-lhe uma orelha (15).
Herança moura dos tempos de antanho. Costume que andou; por certo período, pelos sertões do Nordeste. O historiador
Juvenal Lamartine narrou um desses fatos, no Rio Grande do
Norte. Iniciava-se o século XIX. Na fazenda do Sr. João Gomes
de Faria, município de Serra Negra, um grupo de salteadores
matou para roubar o sogro, Francisco Xavier, velho e paralítico.
João saiu de clavinote à mão, no encalço dos criminosos. Pegouos um a um. O último deles, o cabeça, foi justiçado três anos
depois, no Piauí. "Cortou a orelha do bandido, a qual foi se
juntar as outras quatro, que já possuía e fazia conservar, salgadas e enfiadas em um arame, atestado da terrível vingança exercida contra os assassinos de seu tio e sogro" (16).
Mormaço, de posse do clarim, arvora-se em corneteiro. O preto Azulão jazia morto, varado por uma bala no lado esquerdo do
tórax. O irmão, Serra. D'Umã sepultou-o à margem do riacho próximo (17). Cordeiro saiu bastante ferido. No outro dia, faltando-lhe
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forças, desertou da caravana perto de São Sebastião. Cavalgou errante, sendo capturado na aldeia de Upanema, município de Augusto
Severo. Removido à cidade do Açu, desapareceu (18).
Lampião não gostou do desfecho da luta. Queimou as duas
viaturas abandonadas na estrada. Massilon mandou o preto Navieiro cortar o fio da linha telegráfica, que ia à cidade de Augusto Severo.
Dr. José Vieira, então Juiz municipal de Luís Gomes, examinou o local do embate. Viu a vegetação ceifada e grossos
troncos de árvores marcados a bala. Os estragos fizeram-no deduzir a violência da fuzilaria (19).
O recontro atrasou a marcha. Ficaram cautelosos. Uma légua adiante. ao escurecer, acamparam nas terras do Sítio "Lages", de João Fernandes. Desapontados, arrebentaram portas e
utensílios da casa abandonada.
Foi o primeiro pernoite no Estado.
*

Ninguém sabia, ao certo, o rumo dos bandidos. Campesinos e fazendeiros espavoridos procuravam lugares seguros. A
população urbana dormia nos matos. Enterrava dinheiro e jóias.
Destacamentos da Força Pública, sediados nas cidades, recebiam, a todo instante, ordens e contra-ordens. Muitas eram des134
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prezadas. Outras chegavam com atraso, por vezes, sem objetivo.
As poucas comunicações eram interrompidas. Nas cidades improvisavam medidas de segurança. Telegrafavam para Mossoró
e Natal, pedindo armas e forças. Um mundo de boatos contraditórios. Enquanto imperava a confusão, o grupo prosseguia a
marcha predatória.

3 - 11 de junho. Sítio “São Bento", Fazenda "Poço
de Pedra", Sítio' 'Caricê", Fazendas "Morada
Nova", "Ponta da Serra", "Morcego", Sítios
“Corredor", "Carnaubinha" e Fazenda ''Buraco''. Prisão dos fazendeiros Francisco Germano e
Manoel Barreto Leite.
De "Lages" acampam, alta madrugada. Passam ao largo da
Fazenda" João Gomes". Às cinco da manhã, roubam a Fazendola
"São Bento". Não encontram o proprietário. Levaram o menino
André de Tal, como guiador (20). Mais adiante, assenhoream-se de
"Poço de Pedra". O fazendeiro Francisco Germano da Silveira foi
retido por dez contos de réis, ao fugir de casa. Durante a prisão,
bateram-lhe com o revólver no pé do ouvido (21).
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Alcançam "Caricê", de Marcelino Vieira, que internou-se
no mato ao avistar a cavalhada. Repetem o saque. Apoderam-se
de onze animais de José, Pedro, Raimundo e Casimiro, todos
parentes, .moradores da fazenda e glebas vizinhas (22).
Apenas um pequeno grupo passou pela Fazenda "Morada Nova" de Antônio Januário de Aquino, a procura de alimento. Saíram.
satisfeitos, apressados, sem importunar as pessoas presentes (23). Deixaram o município de Pau dos Ferros e penetraram
o de Martins. "Ponta da Serra", importante propriedade agrícola
e pastoril, foi a primeira invadida. O dono, João Frutuoso da
Silva, esposa e familiares padeceram muitos vexames (24).
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Prosseguindo, chegam ao Sítio "Morcego". Agarram Manoel Raulino de Queiroz. Após surrá-lo e à esposa, conseguem
algum dinheiro e jóias. "Reduzem a cacos toda a louça de serventia da casa, inclusive a máquina de costura" (25). Nessa altura, o filho, Elpídio Raulino de Queiroz fugia com a irmã pela
porta traseira quando recebeu um tiro de fuzil nas costas, atingindo o pulmão direito. Céleres, os bandidos abandonam o local
(26). Em rota batida, passam ao largo do Sítio "Pintada". Nos
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domínios do Sítio "Corredor" encontram o jovem Manoel Barreto Leite. Viajava a cavalo de sua propriedade "Veneza" à cidade de Martins, onde morava. Foi preso, amarrado e conduzido
como refém, por cinqüenta contos de réis (27).
Na casa do referido sítio adotam idênticos métodos de violência contra o proprietário, Francisco Correia. O prejuízo foi de
uns cem mil réis (28).
Sucessivamente, iam talando. Atacam o Sítio "Carnaubinha". Espancam os moradores. Conseguem cinqüenta mil réis
de Francisco Ferreira. Também roubam Olinto Martins. Depois
de se servirem de queijo e rapadura, o abandonam. O agricultor
Joaquim Inácio de Carvalho, dono do sítio, encontrava-se com a
família na cidade de Martins (29).
Da fazenda "Buraco" levam um cavalo e objetos, no valor
de setecentos mil réis, extorquidos do fazendeiro Sebastião Marcolino, sob torturas. Surram um morador (30). Em seguida, rumam ao povoado de Boa Esperança. No percurso, Sabino fez
dois prisioneiros. Levou-os na frente.
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Notas
1. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 198. - Versos do folhetim popular, "O Ataque a Mossoró e
a Vitória desta Cidade" - José Lima de Oliveira, junho de 1927. Areia
Branca, Rio Grande do Norte. O poeta refere-se ao local da partida.
2. CORREIO DO POVO. Mossoró (R:-i), 28.08.1927. Transcrição do depoimento de Mormaço no Crato, Ceará.
3. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 102.
Obs.: Manoel Benicio Filho era desembargador aposentado.
4. Canto do Feijão, atual Santa Helena, Estado da Paraíba.
5. DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Rio de Janeiro, 30.10.1969. Entrevista da Srª
Rosa Ferreira do Nascimento.
6. José Inácio de Carvalho Neto, advogado e político, entrevistou, a meu
pedido, Francisco Galdino de Andrade, na cidade de Frutuoso Gomes, antigo Mineiro. Natal, 10.10.1969. -Informações prestadas ao autor.
7. Francisco Fernandes Queiroz, parente do fazendeiro, morava em Vitória.
Natal. rua Alexandrino de Alencar, 426 - 10.06.1969. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Joaquim Moreira tinha 84 anos.
8. Antônio Fernandes. médico, chamado Dr. Mousinho. reside em Alexandria. Filho do casal Francisco Fernandes de Oliveira, proprietário do Sitio
"Bom Jardim". Natal, 09.11.19-6. - Informações prestadas ao autor.
9. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 2r. - Depoimento de Mormaço. Em Martins (RN).
10. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN), 30.10.1927. - Depoimento de Mormaço em Pau dos Ferros (RN).
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11. José Inácio de Carvalho Sobrinho dirigia o último veículo. Atual dono
da Fazenda "Muquém", onde reside. Natal, 10.06.19-0. - Informações
prestadas ao autor.
12. O MOSSROENSE. Mossoró (RN). 30.10.1927.
13. WANDERLEY. Rômulo. HISTÓRIA DO BATALHÃO DE SEGURANÇA. Natal. Walter Pereira, 1969. p. 57.
14. Id. p. 58.
15. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN), 16.10.1927. - Depoimento de Mormaço, em Pau dos Ferros (RN).
16. LAMARTINE. Juvenal. VELHOS COSTUMES DO MEU SERTÃO.
Rio de Janeiro, Fom-Fom e Seleta, 1965. p. 93.
17. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN), 16.10.1927.
18. NONATO. Raimundo. Ob. cit. p. 101.
19. Jose Fernandes Vieira, atual desembargador aposentado. Natal, rua Açu,
345. - 05.05.1970. -Informações prestadas ao autor.
20. Antônio Fernandes de Oliveira. conhecido por Totô. Visitou o Sitio "São
Bento", pouco depois da passagem do Bando. Natal, rua Olinto Meira.
1195 - 10.06.1971.
- Informações prestadas ao autor.
21. Viúva Maria Erci Germano de Queiroz, filha de Francisco Germano.
Natal, rua Princesa Isabel, 482. - 04.12.1971. - Informações prestadas ao
autor.
22. Desembargador José Fernandes Vieira, filho do fazendeiro. - Informações
prestadas ao autor.
23. Antônio Fernandes de Oliveira. - Informações prestadas ao autor.
24. Jocelyn Vilar. - Informações prestadas ao autor.
25. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 141.
26. Elpídio Raulino de Queiroz. Natal, 08.03.1973. - Informações prestadas
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ao autor.
27. Flávio de Macedo Barreto, filho de Manoel Barreto Leite. Mossoró
(RN), 24.12.1975. À medida em que o tempo passava. os bandidos reduziam a importância do resgate. O refém ficou sob a guarda de Colchete.
- Informações prestadas ao autor.
28. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 143. - Peça do processo do Bando de
Lampião, na cidade de Martins. Juiz Silvério Soares de Sousa. Juiz substituto, Dr. João Vicente da Costa, então Juiz de Direito de Pau dos Ferros
(RN). Os prejuízos foram calculados em dinheiro.
29. Maria Carvalho Damasceno, Adelaide Gomes de Carvalho, Alzira Carvalho Vilar, filhas de Joaquim Inácio de Carvalho. Rua Princesa Isabel, 482.
Natal, 01.01.1968. - Informações prestadas ao autor.
30. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 143.
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5º Capítulo
1- Boa Esperança (atual cidade de Antônio Martins) (1)
Boa Esperança, povoado de humildes vivendas esparsas e
duas pequenas ruas. A estrada real cortava-o ao meio. A capela
de Santo Antônio destacava-se no entroncamento dos caminhos.
Duas bodegas e uma casa comercial abastecida de mercadorias
variadas, serviam ao lugar. Os habitantes viviam da lavoura e da
criação. A 11 de junho, estavam em animados preparativos para
os festejos do padroeiro. Aguardavam, com ansiedade a Banda
de Música da vizinha cidade de Martins. Acontecimento raro.
Transbordante alegria estampava-se na fisionomia de todos. Ar
festivo tomou conta da ambiência dos lares. Conforme a tradição sertaneja, havia mesas fartas da variada cozinha regional.
Esperavam parentes, amigos e convidados.
O sol perdia a força. Às cinco e meia da tarde, ouviu-se um
clarinar distante. Os habitantes dirigiram-se às janelas e à frente das
casas para dar as boas-vindas aos visitantes. Lobrigaram, surpresos,
a cavalhada que avançava envolta numa nuvem de pó.
Os bandoleiros entraram no Vilarejo a galope. Prontamente, apeavam-se. Além do fuzil à bandoleira, conduziam outro à
mão. Arrastando-o, faziam uma barulheira infernal. Em instan142
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tes, imperava extrema violência. Ameaças, açoites, torturas, insultos, prisões, incêndios e depredações dominavam o ambiente.
Prantos e lamentações misturavam-se às gargalhadas e aos palavrões dos embrutecidos salteadores. A reviravolta fora completa.
Durante a marcha, no Rio Grande do Norte, Lampião ocupou sítios, fazendas e povoados. Somente, em Boa Esperança,
surpreendeu a população, em peso, desprevenida.

2 - Crueldade de Lampião (2)

Vicente Lira apunhalado pelas
costas por Lampião em Boa Esperança (atual Antônio Martins),
11.06.1927. Cicatriz logo abaixo
da pá esquerda. (foto do autor.
14.12.1969).
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Naquele dia festivo, o jovem Vicente Lira encontrava-se no
alpendre da residência do cunhado, José Silvestre da Silva, afastada
da estrada, perto da entrada da rua. Lá se encontravam duas moçoilas. Conversavam despreocupadas e alegres, quando chegou Vital,
montado num burro. Apeou-se. Tirou a sela e desapareceu, puxando a besta para dentro do mato, seguido pelas meninas.
Nessa ocasião, passava a coluna da retaguarda. Lampião,
no coice da montaria, afasta-se acompanhado de dois comparsas. Arremete-se em. direção à casa de Silvestre. Desmonta.
Manda Vicente segurar as rédeas do seu cavalo. Aponta a boca
da arma para o dono da casa, exigindo dinheiro e jóias.
José Silvestre apanha a latinha onde amealhava as economias, algumas moedas de prata e níquel. Atira-as na mesa,
acrescentando: – Ai está o que tenho.
O Capitão, interessado em dinheiro graúdo, deixa a sala sem
recolhê-las. Volta-se para o guardador da montaria e indaga:
– Cadê o rapaz dono do burro? E o burro?
– Não sei. Correu para o mato e levou o animal.
Ao ouvir a resposta, Lampião retruca com aspereza:
– Você tem que dar conta dos dois! Está preso! Siga na
frente! Vamos! E, enquanto montava, dizia aos companheiros:
–- Depois de arrecadarmos dinheiro do pessoal, voltaremos e pegaremos as burras (as moças).
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Virgolino largava o freio do cavalo, esporeando-o. Vicente, na dianteira, amiudava os passos. Procurava não ser pisado.
Em dado momento o casco da alimária toca-lhe o calcanhar.
Para não cair, dá com a mão nas rédeas. O corcel assusta-se,
desequilibrando o cavaleiro. O "homem do Pajeú" não gostou.
Arrasta o longo punhal da cintura e crava-o nas costas de sua
presa. A lâmina penetra dois dedos abaixo da pá esquerda, quase
alcançando o coração (3).
Célere, Vicente Lira tenta escapar. Torce à direita. Recebe
outra cutilada. A ponta do punhal atinge-o no pé do ouvido, produzindo intensa hemorragia. As sacudidelas da cavalgadura em
marcha evitaram-lhe o golpe no pescoço.
Já dentro da rua, Lampião estacou defronte da bodega que
os cangaceiros saqueavam. Ao vê-lo chegar, acercam-se do prisioneiro com punhais enristados, e perguntam:
– Que é que há, Capitão?
– Tragam uma garrafa de vinho Quinado!
A vida de Vicente estava por um fio. Os cabras trouxeram
aguardente e foram logo despejando num copo, entre chacotas e
gargalhadas.
De cima do cavalo, o Capitão comprazia-se em torturar o
camponês que nenhuma ofensa lhe fizera. E, ordena:
–- Beba!
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O desgraçado, mal se mantendo em pé, sorve com dificuldade alguns goles. Um bandido segura-lhe a mão, com o copo, e despeja mais bebida. A essa altura, Vicente volta-se dizendo não agüentar mais. Perdia sangue pela boca, e a resistência extinguia-se.
Virgolino, vendo-o tinto de sangue da cabeça aos pés,
desfigurado, julga-o no fim. Pede a garrafa e afasta-se, indiferente. Os cangaceiros tornam à rapinagem.
Livre, Vicente caminha sustendo-se com dificuldade. A
muito custo, alcança a residência, fora do povoado. Familiares
temerosos de que a súcia voltasse ocultaram-no entre o mato.

3 - Prisão do casal Augusto Nunes de Aquino (4)
O comerciante Augusto Nunes de Aquino, pessoa de
destaque, estava em casa com a esposa, D. Rosina Novais de
Barros e quatro filhos menores. Contíguo à residência, ficava
seu estabelecimento comercial de tecidos e outros gêneros.
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Em tumulto, os bandidos invadem-lhe a casa. Menino-deOuro brandindo o punhal, avidamente, revira-lhe os bolsos pelo
avesso. Rasga-lhe o paletó, tomando-lhe o relógio de algibeira e
dinheiro. Dão-lhe ordem de prisão. Esvaziam-lhe garrafas de
vinho na cabeça. Em fúria devastadora, quebram e amontoam os
móveis caseiros para queimá-los. Arrebentam baús a coronhadas. Pilham tudo. Em sua loja, despojam as prateleiras. Atiram
fora peças de fazenda e, em algazarra, rasgam-nas, numa cena
ridícula e bestial.
Em dado momento, entra na sala o atarracado Sabino, atirando insultos a Augusto.
–- Seu cabra safado, bandido, cachorro... Você já arran147
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jou dois contos de réis?
Arrastam-no à presença do Zarolho, que, de cima da sela,
em frente da casa, repete a pergunta. Obriga-o a redigir um bilhete, apoiado na sua perneira, pedindo a importância do resgate.
Augusto escreve ao amigo Basilio Reinaldo. O portador é despachado sob severas ameaças.
Generalizava-se o saque. No meio daquela desordem ouvem-se os descantes desentoados, à sanfona, da cabroeira movida pelos efeitos do álcool.
O Capitão ao aproximar-se do povoado, trocou de montaria
para fazer vista. Abandonou o mulo. Aparece encourado, usando
vistoso gibão e chapéu de couro de aba para cima, adornado com
um pequeno espelho redondo apresilhado na frente. Corria sobranceiro, num belo rosilho ajaezado, distribuindo ordens.
Dona Rosina, perplexa, assistia da sala à tremenda confusão.
Ouve Sabino perguntar ao capanga ao lado:
–- O cavalo prá esta mulhé está pronto?
A brava sertaneja compreende que será levada como refém. No recinto se encontravam alguns prisioneiros, inclusive D.
Maria José. Não se contendo, com voz pausada, reclama:
– Cavalo prá mim! - Como posso viajar com minha filha
nos braços? – Que terra sem proteção! Na minha terra, ninguém se atreveria a isso!
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Sabino ouviu-a admirado e atalhou:
– Andamos até no inferno, já fizemos mais do que isso,
sem ninguém interromper! Onde é esta terra de tanto valor? A
senhora é do céu!... de onde é?
– Sou de Floresta do Navio, de Pernambuco.
Intrigado com a resposta, Sabino gira nos calcanhares e
vai ter com Lampião, que, prontamente, apeia-se. Passa o vão da
porta, caminha puxando por uma perna e estaca, meio curvado,
apoiando-se no mosquetão. Destacado dos demais no porte, fuzilando-a pelo único olho, vesgo, inquiriu:
– Quem é de Pernambuco?
– Sou eu.
– De que família? Aguardando a resposta, fixou-a de maneira estranha e ameaçadora.
Dona Rosina estremece, ao reconhecer o interlocutor. A
figura, à sua frente, era inconfundível.
– Sou da família Novais.
– Quem são seus parentes?
– Lá tenho tios, irmãos de minha mãe: Manoel Joaquim,
que tem vários filhos - Elias, Emiliano Novais...
Ao ouvir o nome de Emiliano, o semblante carregado do
facínora desanuvia-se (5). Desconcertado, procura desculpar-se:
– O que está feito, tá feito. E fala aos cabras:
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– Rapaz, num bote fogo nos moves e não toque em nada
mais aqui.
Solta Augusto Nunes, que estava manietado. Torna-se
maneiroso. Queixa-se dos rapaz que tocaram fogo num casebre,
durante a marcha, resultando a morte de duas crianças. Senta-se
e permanece pensativo.
Em certo momento, chega, aos trancos e amarrado, o agricultor Sebastião Marcolino Vieira. Trouxeram-no do seu sítio,
montado num poldro bravio.
Augusto, refeito do sobressalto, percebe o desejo do Chefe em lhe ser agradável. Intercede pelo recém-chegado:
– Lampião, solte esse velho, ele é pobre!
Apesar do prisioneiro ter algum recurso, foi posto em liberdade, sendo contudo advertido: – Agradeça ao rapaz, senão
arranco-lhe os fios da barba, um a um.
No mesmo instante, sob o olhar ferino do bandoleiro,
Marcolino presta juramento de eterna gratidão ao seu libertador.
Novos presos chegam em estado lastimável. Lavradores
pobres que Augusto consegue libertar. O ambiente tornara-se
menos tenso e de mais confiança. Um cabra pede a D. Rosina
para assar a carne que conduzia e preparar farofa. Lampião conversava com Augusto, na sala, despreocupado enquanto o tempo
passava.
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4 - Diabruras dos malfeitores (6)
Boa Esperança fora o lugar, no Estado, onde os cangaceiros deram expansão ao gênio e entregaram-se a grosseiros folgares. Beberam e cantaram ao som da sanfona. Divertiram-se numa ambiência galhofeira, torturando pacatos sertanejos, sem
levarem em conta o mal que causavam. A comunidade assistia,
constrangida, às práticas abomináveis misturadas com visos de
comicidade. Dos infames folguedos, alguns episódios são lembrados com certo humorismo pelos filhos da região. As histórias
dos intrigados, do colarinho, das melancias e do "pulo do gato"
são as mais conhecidas.
*
Prenderam os humildes agricultores, Joaquim José e João
Batista, exigindo dinheiro. Não tardaram a saber que eram irmãos e
intrigados. Resolveram dar-lhes corretiva lição. Colocaram um em
frente ao outro, em volta de uma estaca, amarrados braço a braço.
Queimaram as pontas do avantajado bigode de Joaquim. Nessa
incômoda e humilhante posição, permaneceram algum tempo, expostos na rua, como nos pelourinhos de antanho, aos olhares curiosos das pessoas da terra e às troças da matulagem. Toda gente co151
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mentava entre sorrisos: - Agora sim! Eles farão as pazes!
Finalmente, depois de muito padecerem, foram levados à
presença de Lampião. Chegaram cobertos de cortes e equimoses, ligados por tiras de sola, qual xipófagos, em estado deplorável. Augusto Nunes os libertou.
*
Certo jovem boêmio, sentado na calçada, assistia aos desmandos da cabroeira. Modulava uns acordes no violão, como se
nada nesse mundo estivesse acontecendo. O mulato Jararaca,
bem tocado pelo álcool, passava perto. Num movimento brusco,
toma-lhe o pinho e à guisa de tacape, desfere-lhe violenta pancada na cabeça. O tocador ficou aparvalhado, com o violão servindo-lhe de colarinho.
*
O velho Justino Ferreira de Souza vinha pela rua, tangendo um burro com uma carga de melancia. Satisfeito, trazia da
sitióca o produto de seu suor. Calculava o bom apurado nos festejos do padroeiro. De súbito, achou-se cercado. Em meio a confusão, arremessaram-lhe uma fruta na cabeça. Cambaleia. Segu152
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ram-no para não cair. Atordoado, vê o algoz apanhando outra do
caçuá. Roga-lhe, então:
– Escolha a madura!
O bandido, esboçando um sorriso, o atende. Repete a troça
com rudeza. Desta vez Justino vai ao chão. Cai sentado.
–- Está satisfeito agora? Pergunta, desdenhosamente, o
marginal.
Saindo do estupor, o bem humorado camponês retruca:
– Estou, sim sinhô. Podia ser pior se a carga fosse de jerimum! (7).
Os malfeitores romperam em estrepitosas gargalhadas,
enquanto saboreavam deliciosas talhadas de melancia.
*
Os bandidos estavam com vontade de se divertirem. Rapazotes na escola do mal, aterrorizavam a população nas suas folias. Um deles aproxima-se do desditoso Justino Ferreira, mal
recuperado da troça de pouco perguntando-lhe se sabia dar o
"pulo do gato". A resposta foi negativa.
– Vou te ensiná!
Seguram-no pelos tornozelos e pelos pulsos, suspendendoo. Dão-lhe uns balanços e jogam-no para. cima. Justino cai de
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costas, tal qual um fardo, machucando-se.
O cangaceiro não se dá por satisfeito. Resolve fazer uma
demonstração. Submete-se à prova. Gira no ar e cai, igual a um
felino, sem nada sofrer. Diz então, com ar de mofa!
– Agora você aprendeu! Vamos de novo!
Agarram Justino e recomeçam a contagem durante o balanço – um, dois e...três!
Dessa vez, o pobre homem vem ao solo, desastradamente,
e fica desacordado. Assim, o abandonaram.
*
Os bandidos continuavam varejando os tugúrios do modesto Vilarejo. Augusto Nunes procurava livrar-se daquela gente
indesejável. Informa a Lampião que esperava o Destacamento
Polícial da cidade de Martins a qualquer momento. O homem de
Vila Bela finge menosprezar o aviso:
– Não tenho medo. Está ouvindo o toque daquela corneta?
Tomei ontem, dos macacos, no fogo de Caiçara. Detém-se em
largas gabolices, demonstrando ódio à Polícia. Mas, leva em
consideração a advertência. Trila o apito e o agrupamento começa. A maioria dos cabras estava embriagada. Gastaram quase
uma hora. Pacientemente Lampião os aguardava.
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Nessa ocasião, chega o portador com o dinheiro do resgate de Augusto, que não foi aceito.
Era noite de lua. O sertão estava claro. Somente às vinte
horas partiram, depois das despedidas. Pernoitam logo adiante,
no lugar Várzea Grande.
Para Boa Esperança, aquela noite fora um infindável pesadelo. Mal raiara o dia, os habitantes examinaram o resultado da catástrofe. Prejuízos incalculáveis. Augusto perdera o estabelecimento
comercial, fruto de economias em anos de labor contínuo.
O sertanejo, a despeito da natureza hostil que o cerca, castigado pelas secas periódicas, é um enamorado incorrigível da
terra. Levando vida bucólica e desconfortável, numa extraordinária rudeza de hábitos, encara as vicissitudes com resignação.
O sofrimento faz-lhe renascer as energias. A família Nunes, agradecida a Deus, recomeça tudo de novo.
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Notas
1. Augusto Nunes de Aquino e esposa, D. Rosina Novais de Barros. Natal,
01.03.1969. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: O casal tinha quatro filhos menores, José, Djanira, Francisco e Ana, a
mais moça.
2. Vicente Teixeira Lira. Mossoró (RN), 14.12.1969. -Informações prestadas ao autor. 3. Vicente Teixeira Lira, examinado pelo autor, apresentava
uma cicatriz logo abaixo da omoplata esquerda. Mossoró (RN),
14.12.1969.
4. Augusto Nunes de Aquino e esposa. - Informações prestadas ao autor.
5. Em breve, a família Nunes soube do móvel salvador. O fazendeiro Emiliano Novais, político, situacionista, em Navio, Pernambuco, várias vezes
dera pousada a Lampião. Em sinal de reconhecimento, os bandoleiros não
molestavam os habitantes daquela paragem. O destacamento da cidade
próxima não os perseguia. Com o passar dos anos, a politica mudou. O
Delegado aproveitou-se da ausência de Emiliano, invadiu com soldados
sua propriedade. Depredou-a e maltratou-lhe a esposa. Sabenüo o sertanejo, ser inútil apelar às autoridades, resolveu fazer justiça. Recorreu ao amigo Virgolino. Entra no grupo, desertando meses mais tarde. Pelo sertão afora, dizia-se que o sentimento de gratidão arraigado na alma sertaneja não se apagara no coração do Vila-belense.
6. Moradores da região e Augusto Nunes de Aquino. - Informações prestadas
ao autor.
7. Jerimum - o mesmo que abóbora.
Obs.: Justino Ferreira de Souza, figura popular, mais conhecido por Justino de Boa Esperança. Câmara Cascudo, em viagem de estudos, com Má-

156

www.colecaomossoroense.org.br
rio de Andrade, em 1929, passou naquela cidade. Ouviu do próprio algumas histórias. Referiu-se à das "melancias" em "O Livro das Velhas Figuras", Natal, Instituto Histórico e Geográfico do RGN, 1976. p. 71.
No livro "Gerações do Meu Tempo", Natal, Ed. Universitária, 1975, p.
139. - Raimundo Nonato também dedica-lhe um capitulo. Verifica-se que
Justino, ao contar suas histórias, usava muito da imaginação.
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6º Capítulo
1 - Lugar Mombaça. Sítios "Cachoeirinha", "Cacimba da Vaca", "Serrota" e "Castelo". Pernoite no
lugar Várzea Grande, (Lucrécia). Seqüestro de Egídio Dias da Cunha
Em a noite de onze, fazendeiros e moradores das raízes da
Serra de Martins, apanhados de surpresa, passaram momentos inesquecíveis de terror. Os bandoleiros aproveitaram a escuridão, perpetrando inúmeros crimes - atentaram contra a honra das Famílias,
roubaram, seviciaram e provocaram incêndios. No Sítio "Cachoeirinha", tomaram um cavalo e objetos de Francisco Libânio no
valor de quatrocentos mil réis (1). No lugar Mombaça ,fizeram depredações. A Fazenda "Cacimba da Vaca" foi a mais atingida. Incendiaram o paiol de milho e o quarto de depósito de arreios dos
animais. Danificaram e destruíram grande parte dos objetos caseiros.
Levaram jóias e dinheiro do proprietário, Joaquim Dias da Cunha.
Continuando, irromperam no Sitio "Serrota", de seus filhos. Um
deles, Egidio Dias da Cunha, é amarrado e conduzido por dez contos de réis. Roubaram-lhe o cavalo e bens, num total de quinhentos
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mil réis, e a Raimundo Paulo; jóias no valor de oitenta. Após toda
sorte de violências, abalaram.
No Sitio "Castelo", ferem à bala o jovem Raimundo Alves
de Oliveira. Do traumatismo resultou deformidade e "privação
permanente do uso do braço esquerdo" (2).
Prosseguindo, chegam cansados às imediações do atual
açude Lucrécia, no lugar várzea Grande. Acampam ao relento.
Foi o segundo pernoite no Estado. Haviam cavalgado três léguas, de Boa Esperança, após um dia de intensa atividade. Consideraram-no o melhor da jornada, pois cerca de nove propriedades e um povoado caíram, sem um disparo. A população desse trecho sertanejo, pobre e desprevenida, fora presa fácil. Um
grupo de homens, bem armado, teria sustado a marcha dos intrusos. Havia lugares excelentes para interceptá-los.
Lampião, receando forças Políciais, dividiu o Bando. Sabino, Jararaca, Moreno, Navieiro, Antônio dos Santos, Trovão e
outros encarregaram-se de vigiar a estrada (3).

2 - Fuga do prisioneiro Egidio Dias da Cunha (4)
Em Várzea Grande colocaram Egídio entre os cabras de
uma das colunas do Bando. O cangaceiro escoltante amarra-lhe
os pulsos, e prende a ponta mais longa da corda na sua perna. A
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cada movimento do prisioneiro, o bandido reclamava. Mas, a bebedeira, em Boa
Esperança, fora providencial. Em pouco
tempo, os bandoleiros dormiam a sono
solto, sem outro sinal de vida que o ressonar profundo. O refém permanecia
atento. Sua vista vagueava por aqueles
corpos inertes, estirados no chão. Vemlhe à mente a idéia de fuga. Em voz cochichada, convida o companheiro de
infortúnio, Manoel Barreto Leite, à temerosa aventura. Proposta recusada.
Egídio enche-se de coragem, e trata de escapulir. Desata, com os dentes, o
nó da corda. Tira o paletó e a camisa. Arruma as vestes no chão
e coloca o chapéu, no lugar da cabeça, de modo a simular sua
presença.
Àquela hora, de longe, o disfarce era perfeito. O pisar num
pedregulho, o tropeçar num garrancho, ou o mais leve ruído serlhe-ia fatal. Decidido, entrega-se a Deus. Afasta-se em caminhar
felino. Aos poucos, deixava aqueles homens largados na campina. Entra no labirinto da caatinga. Abala disparado. Cansadíssimo, de pernas trôpegas, os pés sangrando e o corpo lanhado por
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espinhos, prosseguia nas trevas sem parar. Aos primeiros alvores da madrugada, estarrecido, divisa o Bando. Desperta então
para a realidade - não havia saído da área perigosa. Rodopiara a
noite inteira, feito inseto, em giro constante, em torno da chama
mortífera. Reuniu forças e desapareceu.
Era muito arriscado um prisioneiro evadir-se. Egídio Dias
da Cunha foi o único a realizar tal proeza.

3 - Massacre de três rapazes (5)
Enquanto os cangaceiros pernoitavam em Várzea Grande,
parentes e amigos de Egidio foram a "Serrota". Na impossibilidade de arranjarem a importância do resgate, decidiram ir à cidade de Martins. Quinze jovens partem a pé, de madrugada.
Três, armados de rifle, saíram na frente. Pararam numa tapera à
margem da estrada. O morador indagado sobre a presença de
Lampião, respondeu evasivamente. Estava ameaçado pelos bandidos, que se encontravam perto.
A rapaziada saiu despreocupada, em algazarra, estrada acima. Os cabras, emboscados no Sítio "Caboré", aguardavam
que chegassem ao alcance de tiros certeiros. De súbito, ouve-se
uma descarga, seguida de outra. Os da frente caíram varados
pelas balas. Logo atrás, vinha o jovem Emídio, irmão do refém.
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Atira-se ao chão, com onze companheiros e, rastejando, ganham
a mata, perseguidos pelo silvar dos projéteis. Chegam, por fim, à
cidade, salvos milagrosamente.
Os bandidos liquidaram os feridos com selvageria, despojando-os de tudo. "Capuxu" vendo Bartolomeu Dias da Costa, baleado,
prostrado por terra, mandou o refém Manoel Barreto segurá-lo. Em
seguida, apunhalou-o várias vezes. Barreto ficou apavorado (6).
Ao entardecer, os martinenses vêem entrar na cidade, as
redes com os corpos dos inditosos rapazes. Assistem compungidos à triste cena. O laudo cadavérico revelou o modo cruel como
foram assassinados. Bartolomeu teve os olhos arrancados, ventre
dilacerado e várias mutilações (7). Sebastião Trajano e Francisco Camelo, além dos ferimentos à bala, foram esfaqueados.
A notícia do massacre alastrou-se no Estado, provocando
grande indignação contra a horda de criminosos. Comentava-se
a ação inexorável do destino - durante a tenebrosa ocorrência,
Egídio Dias já estava livre.
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Notas
1. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSS0RO. Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 143. - "Autos do processo instaurado na cidade de Martins
(RN). Pronúncia, Juiz Silvério Soares de Souza" - 27.08.1927.
2. 1d.
3. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN), 16.10.192. - Depoimento de “Mormaço” em Pau dos Ferros (RN).
4. Emidio Dias da Cunha. irmão do prisioneiro. Mossoró (RN), 14.12.1969. Informações prestadas ao autor.
5.ld.
6. Francisco Barreto de Medeiros, sobrinho de Manoel Barreto. Mossoró
(RN), 25.12.1975. - Informações prestadas ao autor.
7. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 144 - Emídio Dias da Cunha. –
Informações prestadas ao autor.
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7º Capítulo
1 - 12 de junho. Fazendas "Jurema", "Campos",
"Arção ", "Xiqu-exique" e "Apanha Peixe''.
Liberdade de Francisco Germano
Na madrugada de doze, passaram pela Fazenda" Jurema",
herdade da senhora Maria Claudina de Oliveira Costa, ausente
na ocasião. Os empregados, no curral, ordenhavam o gado leiteiro. O morador Minervino Cipriano foi espancado. Os cabras
beberam leite, roubaram, levaram animais e incendiaram o celeiro. Demoraram-se pouco. A ordem de Sabino Gomes era tocar
para frente. Tinham muito o que andar (1).
Consumidos alguns quartos de hora, avistaram o povoado
de Gavião, atual Umarizal. Virgolino queria saqueá-lo. Discutiu
com os chefes. Massilon, porém, foi contra. Alegou não valer a
pena ocupá-lo. Exatamente, há um mês, passara por lá sem tirar
vantagens. Enquanto argumentava, vê seu conhecido Francisco
Germano entre os seqüestrados. Fala por ele a Sabino e consegue libertá-lo (2).
Prenderam um rapaz e perguntaram-lhe se havia força Po164
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lícial no Vilarejo. Declarou que o chefe político, Coronel Cristino Leite, tinha vinte e dois homens armados. Sem delonga, o
Capitão obriga-o a guiá-los por fora da estrada.
Vão à Fazenda "Campos", de Zenon de Souza Martins, pai
de numerosa família, dezesseis filhos, dos quais onze do sexo
feminino. Um morador das adjacências avisara-o sobre a aproximação do Bando.
Grande foi a aflição com a esposa e uma filha, paralíticas.
Precipitadamente, abandona a casa transportando as doentes em
redes. Mal chegara ao paredão do açude, por trás da moradia,
ouve as pancadas dos cabras arrombando as portas.
Eram seis e meia da manhã. Varejaram o casarão. Apossaram-se dos queijos e dos objetos de uso doméstico (3). Mais
adiante, saquearam" Arção", do velho Maurício.
Contornando as faldas da Serra do Martins, invadiram doze propriedades. dois lugares e um povoado, cobrindo extensa
região. Praticaram toda espécie de vandalismo, sem encontrar a
menor repressão. Foi o município que mais sofreu em danos
materiais e pessoais.
Dali em diante, a cavalgada far-se-ia nas raízes do inóspito
chapadão do Apodi, no município do mesmo nome. Vararam
léguas e léguas por ásperos tabuleiros ensolarados, sem as amenidades das serranias deixadas para trás. Terras ingratas de flora
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ressequida e sítios desolados. Passam por "Xique-xique" e "Apanha Peixe".
Àquelas horas, não se percebe o mais leve sopro para minorar o calor depressivo. O sol de meio dia, de céu claro, obriga
os bandidos a parar na Fazenda "Santana". Folgam a alimária
extenuada, e aguardam o suavizador vento nordeste, presente ao
entardecer.

2 - Fazenda "Santana".
Seqüestro de Antônio Gurgel (4)
Antônio Gurgel do Amaral, destacada figura nos meios
políticos e sociais do Estado, encontrava-se em Mossoró. Em
virtude dos boatos alarmantes da penetração de cangaceiros no
solo potiguar, viajou de automóvel à Fazenda "Brejo", herdade
da família, próxima ao lugarejo Pedra de Abelhas, atual Felipe
Guerra, a fim de apanhar a esposa. O Bando ainda estava em
"Santana", trocando e apascentando as cavalgaduras.
O chofer, Francisco Agripino, apelidado de Gatinho, não
conhecendo a estrada, sai justamente, na referida paragem (5).
Em dado momento, chama a atenção de Antônio Gurgel "para
uns homens armados que se achavam à margem do caminho.
Gurgel manda prosseguir.
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Antônio Gurgel, ex-Prefeito
de Natal, refém a 11.06./927,
no Sitio "Santana", município de Mossoró. Quantia
exigida, vinte e um contos de
réis.

Pouco depois, ouve-se uma detonação seguida de outra".
Estavam num beco sem saída, dentro da faixa ocupada pelos
bandidos. Um cangaceiro, cavalgando uma besta, corria atrás do
carro, atirando. Gurgel, muito alarmado, manda parar o veículo.
Pede ao cavaleiro que se aproxime. Presto, Coqueiro toma-lhe a
carteira com um conto e quinhentos mil réis, a pistola automática, e uma caixa de balas de rifle. Depois revista-o, apoderandose da aliança e dos óculos. Grosseiramente, obriga-o a descer,
"pois estava preso". Caminhou escoltado à casa de Manoel Va167
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lentim na Fazendola "Santana", onde os chefes da malta se aquartelaram. Coqueiro, exultante, "sai gritando para os comparsas recém-chegados":
"– Prendi um Coronelão, bicho de dinheiro!" A seguir,
entra no carro e ordena que o levem à fazenda.
Em frente à casa-grande, havia um pátio enorme, cercado de
vivendas dos moradores. O bandido manda o motorista dar umas
voltas com os companheiros. Para muitos, era novidade o passeio.
Gurgel conta no seu diário: "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.
"Quando chegamos a casa do Sr. Manoel Valentim, fui apresentado ao Capitão Lampião. Verifiquei que ali se encontravam presos, meus irmãos José e Fausto. O primeiro retido por
cinco contos de réis. Lampião perguntou-me como arrumaria o
dinheiro. Disse-lhe que não me era fácil arranjar tão elevada
importância, especialmente ali. Talvez a conseguisse em Mossoró, onde tinha alguns amigos, incluindo os seis contos de réis de
meus irmãos pelos quais respondia. Propus, então, ir a Mossoró
de carro, apanhar o resgate, deixando como garantia meus ir168
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mãos. Entretanto, pedia-lhe que fizesse um abatimento.
Sabino interfere: "– Sua prisão custa agora quinze contos de
réis, se ainda "fala"! Mande um de seus irmãos! 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 iria a Mossoró" com o bilhete para meu genro:
"Jaime: Estou preso pelo Sr. Virgolino, o qual exige quinze contos, preciso porém que você mande vinte e um contos para salvar-me e a meus irmãos. O portador é Fausto, a quem
você despachará com urgência. Deus nos proteja. Antônio
Gurgel. 12.06.1927".
Massilon leva o chofer à presença de Lampião. E lhe diz:
– Você vai levar o portador do bilhete.
Em torno da grande mesa da sala de jantar estavam o Capitão, alguns sequazes e prisioneiros. Gurgel explicava que
Fausto era pobre e não tinha meios de arranjar o dinheiro. Entretanto, Virgolino entrega-lhe o bilhete e depois de preveni-lo de
nada dizer pelo caminho, ameaça:
– Se formos atacados daqui para Mossoró, o primeiro a
morrer é seu irmão. Arrebento-lhe a cabeça com uma bala. E,
voltando-se para Gatinho acrescenta:
– Não tenha medo! Vá buscar os vinte e um contos de réis! Se
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lhe perguntarem alguma coisa durante a viagem, diga que vai comprar remédio para o pai dele! E, conclui: - Quando está de volta?
O motorista, desejoso de sair daquela situação, prometia
cumprir fielmente as ordens. Às cinco e meia da tarde, partiu.
"Fausto saiu certo de que logo fosse despachado em Mossoró, regressaria para encontrar-se com o grupo".
Aconteceu que o comerciante Alfredo Dias da Cunha e o
tio Porcino Costa de Oliveira viajavam a cavalo de Gavião a
Mossoró. Ao se aproximarem da Fazenda "Santana", avistaram a
malta. Puxaram pelos animais. Léguas adiante arrancharam-se
no pouso de Pregmácio. Em certo momento, ouvem o ruído de
automóvel. Atentos, à margem da estrada, fazem-no parar e solicitam duas passagens (6).
Fausto explicou que ia apressado, comprar remédio para o
pai. Depois de muita relutância, contou a verdade.
A péssima estrada não permitia a viatura desenvolver velocidade. Após légua e meia, entraram no povoado de São Sebastião. Alfredo Dias pediu parada. O chofer lembrou a ameaça
feita aos reféns. Finalmente, Fausto o atende. Desce do carro e,
na Estação da Estrada de Ferro, informa sobre a aproximação
dos cangaceiros. João Câmara, o telefonista, não acreditava no
que ouvia. Custou a comunicar-se com Mossoró. Depois, declarou que ia embora.
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Naquela ocasião, o rapaz Aristides de Freitas ofereceu-se parav ficar em seu lugar (7). De Mossoró, Vicente Sabóia perguntou:
- Você garante não se retirar até a chegada de Lampião?
- Sim.
Aristides cumpriu o acerto.
Em São Sebastião, a notícia correu veloz, gerando pânico.
O povo abandonava o Vilarejo, a pé e a cavalo, conduzindo bens
de estimação, agasalhos e alimento. O trem, ali parado, arrancou. Gatinho parte, levando mais um passageiro, Adauto Dias
Fernandes, irmão de Alfredo. Às oito e meia da noite, chega a
Mossoró. Conversa com o Prefeito sobre a posição dos quadrilheiros, e entrega o bilhete a Jaime Guedes.

3 - Frustrado ataque à cidade de Apodi
Da Fazenda "Santana", desgarrou-se do grupo um troço de
cabras chefiados por Massilon para assaltar a cidade de Apodi (8).
Dessa vez o burgo infelicitado um mês antes, prevenira-se.
O Tenente Juventino Cabral, à frente de um punhado de praças e
paisanos, postara-se à sua entrada. Por volta das sete horas da
noite, avistaram os salteadores, e abriram fogo. Os bandidos
acovardaram-se ante a reação. Retrocederam e foram juntar-se
ao grosso dos companheiros, em São Sebastião (9).
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Cancioneiros da época fixaram essa passagem:
Da mesma forma vinham
Todos continuando
Quando das zonas do Apodi
Foram se aproximando
Um grupo se separou
E muita bala encontrou
E foi logo recuando (10).
Antes do povoado de São Sebastião, o refém Manoel Barreto Leite cavalgava ao lado de Lampião, quando avistaram um
caboclo caminhando próximo a um casebre. Destacava-se naquele cenário miserável da caatinga, uma carona, jogada em
cima da cerca de pau-a-pique, limitante da pequena propriedade.
Virgolino freia o animal e diz ao rude camponês:
- Vá examiná o que tá dentro da carona.
- Não vou, não sinhô.
- Você sabe com quem tá falando?
- Num sei, não sinhô.
- Você tá falando cum Lampião! Vá fazê o que mandei.
- Num vou não sinhô.
Súbito, o Ferreira fuzila-o com um tiro de mosquetão. Des172
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monta e, traspassando-o com o punhal, diz a Manoel Barreto:
– Esse morreu porque quis! Morreu barato!
E como se nada houvesse acontecido, limpou a lâmina assassina nas vestes do morto. Montou e prosseguiu a caminhada,
indiferente ao covarde crime praticado (11).

4 - Pouso de Pregmácio (12)
Naquela época, quem descesse do alto sertão, pela estrada do
"Mato Verde", em demanda a Mossoró, pousaria em Arapuá. Entre
os proprietários da g1eba, destacava-se o ancião Manoel Pregmácio
de Freitas, no Sítio "Carnaubinha", contador de histórias e muito
hospitaleiro. Viajantes e tropeiros deram-lhe o nome ao lugar (13).
Os quadrilheiros reencetaram a marcha. Tinham quatro léguas do Sítio "Santana" a Pregmácio. Atingiram-no alta noite. Encontraram um comboio de algodão arranchado, à margem da estrada. Virgolino veio a saber que a valiosa mercadoria pertencia a seu
desafeto Manoel Alves de Medeiros, chamado Manoel Tem-Tem.
Certa vez, na Paraíba, negara-se a atender a um bilhete de Sabino,
pedindo dinheiro. Andava acompanhado de pessoas armadas em
acintoso desafio aos cangaceiros. Comprava algodão, na Paraíba,
para a firma Alfredo Fernandes & Cia., em Mossoró. Na boca dos
bandidos era conhecido por Manoel Cancão (14).
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Virgolino aproveitou a oportunidade. Em torpe vindita,
mandou os comboeiros quebrar as amarras de arame dos fardos
de algodão, empilhá-los e atear fogo. Levado pelo rancor vingativo, ordenou que ajuntassem à pira os arreios da tropa. Fez-se
imenso clarão.
Enquanto executavam o nefando trabalho, açoitavam e feriam os arrieiros. O vaqueiro Manoel Trincal, da Fazenda de
"Porcino Costa", que ali pernoitava, teve idêntica sorte. Tomaram-lhe o farneI e, sem motivo, vergalharam-no com rebenques
de couro cru trançado (15).

5 - São Sebastião (atual Dix-Sept Rosado).
Terceiro pernoite
Após as práticas aviltantes deixaram Pregmácio. Tinham
bastante chão pela frente, – cerca de légua e meia. Cavalgaram
noite adentro a São Sebastião. Ao se aproximarem do povoado,
Moreno vislumbra um rapazelho, fugindo, espavorido. Ato contínuo, descarrega-lhe a arma. Não satisfeito, desmonta e lança-se
sobre a viítima arquejante (16). Apunhala, repetidas vezes, o
inocente fugitivo, indefeso e surdo-mudo.
Apesar de viajarem preocupados em não serem pressentidos, o ruidoso bater de cascos das alimárias nos carrascais aflo174
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rantes, quebrava a calmaria da noite, despertando os moradores
à beira da estrada.
A maioria da população abandonou o povoado. O moço
Aristides de Freitas Costa, numa atitude louvável, permaneceu
na Estação Ferroviária, situada na periferia do Vilarejo. Às onze
da noite, ouviu tropel de animais e a barulhada dos cabras arrombando portas. Ligou o telefone para Vicente Sabóia:
"– Acaba de chegar um grupo de cavaleiros..." E, fugiu.
Somente o guarda Manoel Pereira da Silva, aleijado, e um
meninote permaneceram na Estação. O garoto foi olhar o quebra-quebra e levou tremenda surra. Gritava desesperadamente.
Não houve resistência em São Sebastião. Um bandido atendeu ao chamado telefônico de Mossoró: – Quem fala é Aristides? – perguntou o diretor da Estrada de Ferro.
– Não! É Lampião! Vocês vão ver o estrago que vou fazer
em Mossoró! (17).
Iniciaram o vandalismo. Arrebentaram móveis e destruíram os meios de comunicação telefônica. O armazém próximo
teve as portas arrombadas. Deitaram fogo num automóvel, num
caminhão e em dois vagões de carga do trem. Após a ocupação
do povoado, o "Rei do Cangaço" chegou com o triste séquito de
prisioneiros. Desinteressou-se do Vilarejo ao saber que a gente
de posses fugira. Cavalgou tranqüilo a meio do arruado e foi
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acampar a dois quilômetros, no Sítio "Cigano". A caminho, entrou na choupana de Francisco das Chagas, vulgo Chico Latão,
para matar a sede. Admirou-se de vê-lo molhado.
– Que tem você?
– Foi um cangaceiro, que depois de se apoderar de três mil
réis, bebeu uns goles d'água, na cuia, e jogou o resto na minha
cara. Ele disse que era Lampião.
Virgolino ouvia em silêncio e num gesto de censura ordenou: – Levante a lamparina! Veja minha cara! Lampião sou eu!
Isso não se faz! Você é homem pobre...
E retirou-se resmungando (18).
Passou o terceiro pernoite no sítio, aguardando o resultado
do assalto a Apodi.
Os malfeitores sem chefia, dispunham da vida do próximo. Davam azo aos instintos. Os menos afortunados entregaram-se à sórdida expoliação. Excitados pelas bebidas espirituosas, aviltaram lares e deram-se às sevícias em satânico festim.
Derramaram vidros de perfume ordinário na cabeça, mascarando
o ‘bodum’ que os acompanhava. Sem mais nada que lhes interessassem, passaram à destruição, num desvario incontrolável.
Entre galhofas baixas, em rude diversão de quebra-quebra inconseqüente, atiravam à rua: jarras, gavetas, cadeiras, cereais,
tamboretes, peças de fazenda e utensílios caseiros. Depois, atea176
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vam fogo. Queimaram as casas comerciais de Adauto Dias Fernandes, João de Freitas de Oliveira, Eleutério Mendes, José
Ludjero Costa e outros.
O prisioneiro Antônio Gurgel viu algo da cena. E, assim, a
descreveu: "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".
Massilon ao chegar do frustrado ataque a Apodi, encontrou o povoado destroçado. Indignou-se com o procedimento de
Jararaca. Repreendeu-o. Trocaram palavras ásperas e já estavam
sob a ameaça das armas, quando Lampião interveio, evitando o
desfecho sangrento (19).
Pela madrugada, Mormaço reuniu o pessoal a toque de
corneta. Às cinco e meia da manhã, levantaram acampamento. A
coluna de Jararaca saiu primeiro.
Mossoró ficava a sete léguas.
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Notas
1. Gorgônio Regalado de Medeiros. cirurgião-dentista e Cel. da reserva do Exército. Rua Monsenhor Severiano, 542, Natal.- Informações prestadas ao autor.
Obs.: D. Maria Claudina de Oliveira Costa, conhecida por D. Clódia, viúva
de Cristalino da Costa Oliveira.
2. D. Maria Erci Germano de Queiroz, filha de Francisco Germano da Silveira. Rua
Princesa Isabel, 482. Natal, 04.12.1975. - Informações prestadas ao autor.
3. Cristino Leite da Silva, genro do fazendeiro Zenon de Souza Martins.
Natal, 19.01.1971. - Informações prestadas ao autor.
4. Antônio Gurgel do Amaral foi Presidente da Intendência (Prefeito) de Natal
no Governo Alberto Maranhão. Quando prisioneiro de Lampião, revelou coragem e calma. Conseguiu fazer amizade com o facínora. Escreveu interessante diário narrando seu cativeiro. A filha, Srª Helena Gurgel Guedes, esposa
de Jaime Fernandes Guedes, deu-me a cópia das cartas e do diário original de
seu pai. O jornal "A Noticía", do Rio, publicou-o quase todo, em várias edições, a partir de 22 de março de 1930. Trabalho melhorado com acréscimos e
correções. Raimundo Nonato o transcreveu no livro "Lampião em Mossoró".
Citamos várias passagens desse diário.
5. Francisco Agripino, apelidado de Gatinho. Mossoró (RN), 10.12.1969. Informações prestadas ao autor.
6. Alfredo Dias da Costa. Rua Mossoró, 325. Natal, 03.03.1969. - Informações prestadas ao autor.
7. Alcindo da Costa Oliveira, comerciante, filho de Porcino da Costa Oliveira. Rua Jundiai, 702. Natal, 10.10.1969. – Informações prestadas ao autor.
8. Aristides de Freitas Costa. Rua Juvenal Lamartine, 664. Mossoró (RN),
30.12.1971. - Informações prestadas ao autor.

178

www.colecaomossoroense.org.br
9. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 243. - Depoimento de Jararaca em Mossoró.
10. Id. p. 98.
11. Id. p. 199. - Versos de José Lima de Oliveira.
11. Comerciante Flávio Macedo Barreto, filho de Manoel Barreto Leite. Rua
Dr. Almir de Almeida Castro, 499. Mossoró (RN), 24.12.1975. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Francisco Barreto de Medeiros, ouviu do seu tio Manoel Barreto essa
narrativa. Mossoró (RN), 25.12.1975.
12. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN), 13.11.1927.
13. Simão Dantas de Medeiros, atual dono do Sitio "Carnaubinha", de Pregmácio. Visitado pelo autor. Sitio "Carnaubinha" (RN), 24.12.1971. - Informações prestadas ao autor.
14. Pedro Fernandes Ribeiro, Raimundo Fernandes e Francisco Sena. Sócios
da firma Alfredo Fernandes & Cia. O algodão pertencia à firma, Mossoró
(RN), 28.12. I 968. - Informações prestadas ao autor.
15. Alfredo Dias da Cunha e Alcindo Costa de Oliveira. - Informações prestadas ao autor.
16. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 245. - Depoimento de Jararaca em
Mossoró (RN).
17. Aristides de Freitas Costa. Mossoró (RN), 30.12.1971. - Informações
prestadas ao autor.
Obs.: É provável ter sido Jararaca quem atendeu ao telefone. Lampião vinha
na retaguarda.
18. José Aoem Estigarrida Menescal, titular do cartório de São Sebastião, em 1927.
Tabelião em Mossoró (RN), 27.11.1971. - Informações prestadas ao autor.
19. Flávio de Macedo Barreto, filho do refém Manoel Barreto. - Informações
prestadas ao autor.
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8º Capítulo
1 – 12 de junho, em Mossoró
12 de junho, fora dia afanoso para o Prefeito, já com várias
semanas de ingentes sacrifícios. Seu casarão transformara-se numa
praça d'armas. O desassossego entrava pela noite. Pequena patrulha
de civis e mensageiros fazia refeições na sua residência, em horas
incertas. As domésticas Carminda e a preta Sinhá Rosa trabalhavam, sem descanso, há muitos dias. Tresnoitavam (l).
A Força Pública, responsável em manter a segurança, continuava desorientada, sem recursos.
Desde o amanhecer, avultavam noticias alarmantes. Ao
meio dia, Rodolfo Fernandes convocou uma sessão extraordinária no salão do Paço Municipal. Compareceram comerciantes,
autoridades, pessoas gradas e representantes da imprensa. Falou
sobre a comissão anteriormente organizada - destinada a arrecadar dinheiro, no comércio, a fim de adquirir o armamento necessário à defesa da cidade. Fez rápida explanação sobre as notícias
recebidas do interior.
A seguir, usou da palavra o médico José Fernandes Gur180

www.colecaomossoroense.org.br
jão, mostrando a gravidade do momento. Contavam apenas com
vinte e dois soldados, insuficientes aos serviços regulares e desses, só poderiam dispor de uma parte, devido ao rodízio para
descanso. Ninguém alimentava mais esperanças de receber ajuda da capital. Nessa emergência, pedia a união dos mossoroenses. Entretanto, murmurações tendenciosas faziam morada no
espírito da maioria dos cidadãos. Descriam da vinda dos bandoleiros. A certa altura, o orador com palavras candentes, disse:
– Quem não acreditar na vinda de Lampião, pode receber
o dinheiro, doado para a compra do armamento!
Após breve pausa, um dos presentes levantou-se. Irrompeu, então, estrepitosa vaia, fazendo-o desistir do propósito (2).
Falou Jaime Guedes, encarregado da arrecadação e aplicação do dinheiro, cuja soma ascendia dos vinte e dois contos. Leu
o nome dos contribuintes (3). As armas adquiridas pelo comércio de Mossoró, continuariam em poder das firmas Tertuliano
Fernandes & Cia., M.F. do Monte & Cia., Alfredo Fernandes &
Cia., Banco do Brasil e do Coronel Sabóia Filho (4).
O jornal "O Mossoroense", na edição de 19 de junho,
transcrevia o pensamento do povo, naqueles dias de incertezas:
"Por mais fidedignas que fossem as informações que recebíamos, não podíamos acreditar em tamanha audácia. Infelizmente, o plano era verdadeiro, e se alguém o achava impossível,
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outros o admitiam, de modo que não estávamos desatentos.
Muito concorreu para isso, dizemos, sem ânimo preconcebido,
O Cel. Rodolfo Fernandes, cuja preocupação neste sentido era
visivelmente absorvente" .
Em casa, durante o almoço, o Prefeito narrou a decepção
sofrida. Percebia-se seu abatimento, agravado pelo estado de
saúde (5). Pesavam-lhe múltiplos afazeres. Forçoso era dividilos com outras autoridades. O perigo avizinhava-se. Chegavam
notícias do interior, cada vez mais negras.
Horas depois, o Delegado, Tenente Laurentino de Morais,
sempre em contato com o Governo, recebeu instruções para defender as repartições públicas federais e estaduais, e cooperar na
defesa. À tardinha, à frente de uma multidão de pessoas de responsabilidade, vai à residência do Prefeito. Expõe o motivo da
visita. Vários oradores, em nome dos presentes, manifestam
decidido apoio a Rodolfo. Vicente Sabóia Filho propõe que o
militar assuma o comando dos lugares estratégicos e se encarregue da distribuição das armas, custodiadas na Prefeitura (6).
Divididos os encargos, Rodolfo entregou a Laurentino alguns rifles e trinta fuzis do Estado, perfazendo mais de quarenta
armas. Parte do material bélico era obsoleto. A munição escassa.
Ainda pôs à disposição, quinze homens armados. Visitou, em
companhia de Laurentino, os pontos prováveis de entrada dos
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facínoras, na cidade. Assim, distribuiu a gente armada: "Cinco
para a estrada de Limoeiro do Norte, quatro para a ponte da
Estrada de Ferro e seis para a repartição do Telégrafo Nacional". Das armas restantes, adquiridas no comércio, cedeu "duas
para o Sr. Luiz Colombo, três ao Sr. Sabóia Filho, uma ao Sr.
Antônio Teodoro e duas à firma Alfredo Fernandes & Cia., para
fins de reforço de suas trincheiras" (7).
Num gesto magnânimo, ficara o chefe da Edilidade sem
armas do Governo e do comércio. Permaneceu em casa com
pouca gente, armado à própria custa, incapacitado de atender aos
reclamos de muitos amigos. Sendo o mais visado pelos assaltantes, essa atitude aumentou-lhe o prestígio (8). À última hora,
várias pessoas armadas vieram fortalecer sua defesa.
*
Com os cortes dos fios telegráficos pelos bandidos, as informações do interior escasseavam. Chegavam através de viajantes e motoristas de automóveis.
O chofer Jonas Bezerra de Morais fora a Apodi apanhar a
família de Francisco Canuto, e não a encontrou. A cidade se despovoara. De regresso, ao passar na Fazenda "Reforma", próxima à
de "Apanha Peixe", viu um homem, correndo pelo descampado,
com as vestes rasgadas e sangrando. Tinha sido seviciado pelos
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bandidos com rosetas de espora. O grupo estava perto (9).
Jonas dirigia o carro com velocidade, na péssima estrada real.
Mais adiante, próximo à Fazenda "Santana", foi recebido à bala.
Com dificuldade, conseguiu manobrar o veiculo e escapar. Dava
informes por onde passava. Parou na pousada de Pregmácio. À tardinha, chegou a Mossoró. Narrou ao Prefeito suas peripécias.
*
Apesar das autoridades, dos chefes de empresas e dos comerciantes menores andarem apreensivos e ocupados, o grande
público mossoroense passava o domingo em festa. À tarde, houve animada partida de futebol entre os clubes principais. – Humaitá e Ipiranga. Após o jogo, o vencedor saiu em passeata,
acompanhado de torcedores, soltando foguetões. À boca da noite, houve sarau dançante na Rua Sousa Machado, 514.
Os jovens Abel Freire Coelho, Promotor Público Adjunto
e Amaro Silva, funcionário federal. assistiam ao folguedo da
calçada. Não podiam comparecer à festa do clube rival. Às oito
e meia da noite, chegou uma pessoa, contando que o Bando de
Virgolino se aproximava do povoado de São Sebastião. Um dos
presentes contestou: – Não é verdade. É boato da gente do Ipiranga para acabar a festa!
Na dúvida, Amaro convidou o companheiro: – Vamos à
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casa de Seu Rodolfo saber o que há?
A residência de Rodolfo ficava no perímetro da cidade, no
bairro Cidade Nova, atual Avenida Alberto Maranhão, 1751. A
localização foi o motivo de muita gente desconhecer o que ali se
passava, naqueles dias tumultuados. Os dois rapazes ficaram
surpresos. Encontraram uma trincheira de fardos de algodão,
superpostos, alinhados na rua, em forma de U, em frente à casa,
e, homens piquetados. A convite, permaneceram de vigília. apesar de jamais terem manejado armas de fogo (10) (11).

2 - Êxodo
O Edil, informado por Vicente Sabóia de que os bandidos estavam em São Sebastião, ordenou o alarma. Súbito, às onze da
noite, os sinos de bronze da Matriz, em carrilhonar contínuo, ressoaram em ritmo lento e grave, enquanto os das igrejas menores de
São Vicente de Paulo e Coração de Jesus repicavam aceleradamente. O badalar, desordenado e macabro, despertou a população da
letárgica descrença. Ninguém conciliou mais o sono, face à terrível
certeza da tragédia, prestes a se desenrolar. Ao angustiante aviso,
somavam-se os apitos das caldeiras a vapor da Usina Força e Luz e
de outras empresas, repetidos, a cada instante.
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Vicente Sabóia Filho,
diretor da Estrada de Ferro. Destacou-se na evacuação da cidade e na luta da
trincheira da Estação.

O nostálgico alarma fixava-se de modo indelével, na mente de todos. Ao som daquela música melodramática, iniciava-se
o êxodo da população.
Movidos pela noticia da aproximação dos celerados, o
medo apossou-se dos que não creram nas advertências do Prefeito. A verdade assustadora passava adiante: - Lampião vem mesmo! Está a sete léguas da cidade, com cento e cinqüenta a duzentos bandidos. Pode chegar de madrugada!
Surpreendente massa humana deslocava-se pelas ruas, na in186
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certeza de conseguir transporte. Mulheres em desalinho, com os
olhos banhados em lágrimas, sobraçando trouxas, haveres, garrafas
d'água, crianças ao colo, ou seguras pela mão, desciam entre amultidão. Soluços pungentes rompiam do seio dos agrupamentos. Famílias inteiras, como levas de retirantes ou deslocados de guerra,
lotavam os raros caminhões e automóveis que saíam disparados,
em direção à costa (12). Retardatários indecisos erravam, sem saber aonde se dirigir. Outros aguardavam uma condução. Muitos
vagavam a procura de parentes e amigos. Tomavam uma providência qualquer, em busca de refúgio, dentro ou fora da cidade. Quem
estivesse desarmado, saísse - era a ordem!
Várias Famílias ficaram em companhia de enfermos. A
falta de nosocômios e meios adequados para removê-los, criavam situações difíceis.
Volta e meia, o martelar tétrico dos sinos reacendia as precauções. Muitas pessoas permaneciam em frente a casa do Edil,
sedentas de notícias. Exprobavam, numa revolta incontida, a displicência do Governo do Estado, em deixá-los naquele abandono, e
acorriam ao prédio do Telégrafo, com as mesmas preocupações.
A Praça da Estação da Estrada de Ferro regurgitava de
gente a espera do comboio. Vicente Sabóia desdobrava-se. Acelerando a operação, ordenou a atrelagem dos carros de carga aos
de passageiros. Não conheceu mais descanso, ocupado em mo187
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vimentar todo o acervo ferrocarril. Até os troles impulsionados a
força manual foram usados. Francisco Santiago, funcionário,
chefe da Estação, cooperava nesse labor (13).
Por outro lado, agigantava-se o trabalho do Prefeito. Assoberbado em manter a defesa, deparava-se, agora, com a tarefa
de evacuar a cidade, em poucas horas. .
Sem precipitação, em ordem, os vagões superlotavam-se.
Retardatários, com os olhos esgazeados, suplicavam vagas. O
maquinista dava duas badaladas curtas. Estrugia o apito rouquenho, enquanto a pequena locomotiva, a vapor, resfolegava, em
estertores cada vez mais acelerados. O ruído estridente, desagradável, do atrito das rodas nos trilhos, e o ranger desordenado dos
eixos feriam os tímpanos dos viajores. Parecia que a máquina,
tão pequena, ia explodir, ao arrastar a enorme carga, tal o barulho e a fumaceira. Assim, arrancava. Rodava, ronceiramente,
seis léguas ao terminal de Porto Franco, próximo à foz do rio
Mossoró. Na margem oposta, vislumbrava-se a cidade litorânea
de Areia Branca.
O condutor do trem aparentava não ter pressa. Com freqüência, abastecia a locomotiva d'água e lenha. Nos apeadeiros, havia
ajuntamentos. Pediam passagem para velhos, enfermos e crianças.
O espírito de solidariedade humana generalizava-se. Arranjavam,
sempre, a maneira de manter mais gente nos vagões.
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Dramático era o espetáculo, na praça da Estação Ferroviária. A multidão, receando algum imprevisto, aguardava, impaciente, a volta do trem. Enquanto os carros recebiam passageiros,
mais pessoas afluíam à sua espera. Faina desenhada interminável. Entrou pela noite e estendeu-se ao dia seguinte, até às quatro da tarde, quando foram ouvidos os primeiros estampidos do
início do combate.
O plano de Rodolfo Fernandes surtira o efeito desejado.
Mossoró despovoou-se.
A notícia da penetração da horda lampiônica, no município de Mossoró, difundia-se como rastilho no Estado. Dos portões do palácio governamental às veredas dos povoados longínquos, murmurava-se um só nome - LAMPIÃO.
Com velocidade estarrecedora, trocando montarias, desviando-se das cidades, caminhando nas faldas das serras, cortando
tabuleiros, várzeas, savanas, e caatingas, os bandoleiros avançavam. Mais de trezentos quilômetros palmilharam em menos de
três dias. Trotearam à boca da noite e de madrugada. Estavam a
sete léguas do objetivo.
Alarmadas, as populações sertanejas iniciaram o êxodo. À
medida que a caravana malévola ocupava uma localidade, a fuga, em massa, estendia-se às áreas próximas. Na zona oeste, o
fenômeno processara-se em toda trajetória dos renegados. Fugi189
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tivos, tocados de pavor, moviam-se para sítios afastados, mais
seguros. Partiam a pé, a cavalo, de automóvel e de caminhão.
Internavam-se no mato, passando noites de vigília, ao relento.
Escondiam haveres, mulheres e crianças. Os mais afortunados
dirigiam-se à capital. Açu, Caicó, Apodi, Martins e outros centros populacionais passaram por essa tormenta. Levas e mais
levas rumavam às aldeias praieiras. Os mossoroenses ocuparam
as praias de Tibau e de Areia Branca. Da portuária cidade, algumas pessoas velejaram em barcaças ao mar.
Boatos multiplicavam-se, a cada momento. Aumentavam
as incertezas quanto ao número e ao roteiro dos cangaceiros.
Recém-vindos, cercados de curiosos ávidos de notícias, contavam histórias aterradoras. Dentre elas, algumas verdadeiras - ao
pé da Serra do Martins, encontraram o cadáver de Bartolomeu
Costa, com os olhos vasados, e dois companheiros mutilados.
Os bandidos davam mostras de selvageria. Deixavam ao
passar luto e desolação - roubos, incêndios, torturas, extorsões,
depredações e assassinatos. Guardadas as devidas proporções,
afiguravam-se à horda selvagem de um Gengis Khan.
O pavor apossara-se do interior norte-rio-grandense.
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3 - Trincheiras no dia 12
Na tarde de 12, os principais de Mossoró organizavam as defesas, com morosidade. Apesar dos repetidos apelos do Prefeito,
deixaram para os últimos instantes medidas indispensáveis à segurança. O Delegado Laurentino de Morais, Mirabeau Melo e mais
alguns senhores distribuíram as armas em custódia na Prefeitura. O
número de solicitantes avultava. Improvisaram trincheiras. Organizaram piquetes com populares e soldados de Polícia, nos dois pontos
que fechavam as entradas ao sul e a sudoeste da cidade - na barragem do rio Mossoró e na caieira, à margem da estrada, depois da
linha do trem, perto da ponte. Os civis dessas trincheiras eram trabalhadores pobres. Não recebiam soldo nem rações alimentares da
Polícia. Nessas condições, não podiam permanecer muito tempo nos
postos. Ao norte, na periferia da cidade, ficava a trincheira de Rodolfo Fernandes, preparada há muitos dias, e a da Estação da Estrada de
Ferro. No setor este, soldados permaneceram de prontidão na Cadeia
Municipal. As firmas Tertuliano Fernandes & Cia., Alfredo Fernandes & Cia., M. F. do Monte & Cia., F. Marcelino Hollanda, Luiz
Colombo Ltda. organizaram piquetes, às próprias expensas, em pontos estratégicos, a fim de protegerem seus patrimônios. Sócios de
firmas, funcionários e trabalhadores formaram nessas defesas. Todos
civis.
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Trincheira de Rodolfo Fernandes de fardos de algodão prensados. Foto inédita do
autor. Retocada pela Irmã Myriam. Única barricada em Mossoró, durante o embate.

O comerciante Afonso Freire ficou em casa, com meia dúzia de amigos, graças às armas cedidas por Vicente Sabóia Filho
(14). A Polícia .aquartelou-se no prédio do Telégrafo, ajudada
pelos funcionários da repartição.
Amigos reuniram-se sob o mesmo teto; para maior segurança. Disputavam um Winchester. O Delegado colocou sentinelas de
dois a quatro homens nos prédios das Coletorias Estadual e Federal, na Usina Força e Luz, no Colégio Diocesano Santa Luzia, no
Mercado Municipal, no Grande Hotel, no Grupo Escolar Eliseu
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Viana, nas torres da Matriz e da Igreja do Coração de Jesus, e no
Banco do Brasil. Havia gente armada nos dormitórios de várias
firmas comerciais e na residência de Júlio Fernandes Maia.
Homens, de rifle à mão, espreitavam das janelas e dos telhados. Rodolfo tomava as últimas providências para defender a
praça, sob seu comando.
A vigília fora total.

Igreja de São Vicente de Paulo. Três homens da trincheira do prefeito
ficaram no campanário (Foto do autor).
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4 - Modificações
No dia 13 populares sonolentos deixavam as trincheiras,
conduzindo as armas, em busca de repouso. Por falta de substitutos, se desfalcavam. Algumas foram desfeitas sem o conhecimento das autoridades. A ausência de chefia e de comunicações
determinava esse comportamento. Agiam por conta própria.
Julgavam que os bandidos atacariam ao anoitecer. A avaliação
da hora era imprevisível. Muitas pessoas levaram as Famílias
para fora da cidade e não conseguiram voltar, no momento preciso. O piquete de M. F. do Monte, após o revezamento dos fun194
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cionários ficou debilitado (15). Também a defesa da caieira, da
firma Colombo (16), da Agência do Banco do Brasil, e da residência do gerente foram abandonadas (17).
A maioria das fortificações recém-criadas, não tinha possibilidade de suportar um ataque de certa envergadura. Na realidade, Mossoró esteve melhor preparada, em a noite de 12, do
que na tarde seguinte, por ocasião da luta. Os mossoroenses foram extraordinários. Pessoas de todas as classes queriam pegar
em armas. O reduzido contingente militar cumpriu bravamente o
dever. Não houve deserções.
A resposta altiva do Chefe Municipal ao "Rei do Cangaço"
empolgara a população. O trabalho de Rodolfo Fernandes, Vicente Sabóia, Júlio Maia, Laurentino de Morais e de vários civis
foi de vital importância para a segurança do burgo.

5 - Trincheiras durante o assalto
As trincheiras tomavam o nome das firmas, dos prédios,
dos locais e de seus chefes.
Trincheira de Rodolfo Fernandes. Cedido o armamento da
Prefeitura, Rodolfo ficou sem auxílio oficial. Na manhã de 13, altos comerciantes, figuras de destaque, funcionários públicos, trabalhadores urbanos e rurais procuraram-no espontaneamente. Confi195
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avam no Prefeito. Queriam ajudá-lo. Sabiam que seu baluarte seria
o objetivo dos atacantes, calculados em mais de cento e cinqüenta,
bem municiados. Argumentavam não ter condições de luta. Porém,
assim agrupados, poderiam suportar a agressão.
Manoel Arão, os filhos Paulino e João chegaram armados
de rifles. José Pereira e o filho Jorge (18). Júlio Fernandes Maia
deixou dois homens de vigia, em casa, e veio liderando seis trabalhadores, com rifles e sessenta balas cada um. Houve grande
regozijo à sua chegada, pela disposição apresentada (19).
A residência do Prefeito, mansão sem estilo definido, de
oitões livres, e altas colunas nas varandas, aparecia imponente,
senhorial. Tinha cinco amplos quartos, sala de estar, de visita, e
de jantar, afora as demais dependências. Encravada no quarteirão, limitava-se, à direita, com a moradia da esquina, na praça da
Igreja São Vicente de Paulo, e, à esquerda, com um bloco de
habitações conjugadas. O enorme quintal era dividido ao meio.
Na frente situava-se o prédio, e atrás o curral do gado leiteiro e a
garagem. Defronte da garagem, passava a linha férrea.
A defesa fora planejada. Poderiam lutar de qualquer lado,
sem se afastarem das posições. No telhado da frente - Manoel
Duarte (20) e Honório Ferreira (21). Atrás, Francisco Pinto (22),
o irmão Antônio e Bodoca. A platibanda, que os protegia, foi
broqueada em vários pontos. No alpendre da entrada - Francisco
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Fernandes de Queiroz e dois senhores (23). Júlio Maia e José
Pereira comandavam oito homens na barricada (24).
No muro divisor do quintal - Enedino Inácio da Silva (25)
e João Domingos apontavam as armas pelos buracos feitos na
parede, na direção da porta estreita do fundo da garagem.
No corpo do casarão, vigiavam através dos vãos das janelas José Rodolfo Fernandes (26), Amaro Silva (27), Abel Coelho (28), Adrião Duarte, Francisco Vidal (29), os irmãos Francisco e Raimundo Calixto, Herculano Barbosa, Geraldo Dunga,
Joaquim Benedito, Rochinha Freire, Antônio Coló, José Grosso,
Francisco Elpídio, José Romão, José Conrado, Antônio Rolim e
Antônio Caldas (30).
Abandonada a trincheira da casa da esquina, o lado limitante com a do Prefeito, tornou-se vulnerável. Rodolfo solucionou o caso alargando a defesa. Colocou Manoel Alves de Souza
(31), Leo Teófilo e Manoel Felix no campanário da torre da Igreja de São Vicente. Dali, informariam sobre o movimento dos
bandidos, e poderiam atirar em quem tentasse transpor os muros.
Várias pessoas desarmadas procuraram a residência do
Prefeito, por segurança. Ficaram no sótão e na sala de jantar.
Ajudavam selecionando munição, e na limpeza das armas - José
de Oliveira Costa (Costinha Fernandes) (32), José Martins Fernandes, José Ribeiro Dantas (33), José Miguel de Oliveira Mar197
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tins (34), Mirabeau de Carvalho Costa (35), Jofily Paiva de Carvalho, Joaquim Mafaldo de Oliveira (36), Raimundo Nonato da
Silva (37), José de Paula, motorista do Prefeito, e o jovem Epifânio Dias Fernandes. As armas foram adquiridas no Ceará.
Trincheira de Alfredo Fernandes & Cia. O prédioassobradado do escritório ficava na Av. Cunha da Mota, 27. No primeiro andar, dormitório dos empregados da firma, cinco homens
armados vigiavam. Os grandes armazéns estendiam-se à rua
Coronel Gurgel, 475 e 487. O conjunto limitava-se com a rua
Felipe Camarão. Colocaram também dez homens armados de
rifles e fuzis, sob o comando de Francisco Alves Cabral (38).
Trincheiras de Tertuliano Fernandes & Cia. Os dez armazéns conjugados da firma ocupavam o lado norte da praça
Felipe Guerra. A fim de protegê-los colocaram no sobrado, 160,
a leste da praça, seis trabalhadores com cinqüenta balas cada um
- João Manoel Filho, Antônio Juvenal, João Ferreira da Silva,
Luiz Chico, José Manoel e Francisco Canuto (39). A segunda
trincheira fora organizada no sobrado, dormitório dos empregados, na esquina da rua Coronel Gurgel com Frei Miguelinho.
Formada por Manoel Sabino Lima, Francisco Campos Nogueira,
Sérgio Queiroz, Francisco Porto, Pedro Maia e Monte Belo.
Pouco antes do assalto, chegaram uns comboeiros com rifles, e
dez balas cada um. Outra parte do pessoal de Tertuliano foi para
198

www.colecaomossoroense.org.br
a trincheira de Rodolfo (40).
Trincheira da Estação ou de Saboinha. Constituída de
doze civis e três militares, - o Diretor Superintendente da Estrada de Ferro, Vicente Sabóia Filho, engenheiro Lafaiete Tapioca,
o comerciante Raimundo Leão de Moura, os funcionários Francisco Santiago de Freitas (41), João Delmiro, Lourenço Rosado
(42), os trabalhadores da empresa - José Tenório, lnácio Bispo,
Pacífico de Almeida, José Cordeiro, José Pereira e Menandro
da Cruz (42), os Soldados Severino França, Clóvis Marcelo de
Araújo (43) e o 3º Sargento Pedro Sílvio de Morais (44).
Trincheira da firma Francisco Marcelino. No sobrado, à
Praça Rodolfo Fernandes, 95, ficaram nove civis armados de
rifles, municiados com setenta balas cada homem - Tertuliano
Aires Dias (45), José Matias da Costa, Noberto de Souza Rego,
Severino de Aquino, Basilio Silva, Manoel Ferreira, Luiz Mendes de Freitas (46), Antônio Godeiro e Estevão de Tal.
Trincheira de Afonso Freire. Afonso Freire de Andrade residia à rua Padre João Urbano, atual Dix-Sept Rosado, perto da
catedral de Santa Luzia. Reuniu em casa, o irmão Leônidas Freire
de Andrade, o vizinho Pedro Ferreira Leite, Lauro Leite, Francisco
Negócio da Silva e Abel Chagas Filho. Alguns ocuparam o telhado. Dispunham de seis rifles calibre 44 e trezentas balas (47).
Trincheira do Telégrafo. O sobrado do Telégrafo Nacio199
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nal, à rua do Triunfo, 99, dava para o lado da Matriz. Tornou-se
o Quartel General da Polícia. Mirabeau Melo, chefe da Estação
Telegráfica e o Tenente Laurentino de Morais não pregaram
olhos durante a noite anterior ao embate, comunicando-se com
Natal e organizando defesas.
Os funcionários permaneceram no trabalho - Moacir da
Cunha Melo (48), Mário Vilar de Melo (49) e Alcides Magalhães. Estavam armados - Mirabeau Melo com um rifle e quinze
balas (50), dentista José Furtado de Castro (51), advogado Gilberto Stuart Gurgel, oficiais Laurentino de Morais, Abdon Nunes de Carvalho, João Antunes e o Soldado João Arcanjo de
Oliveira (52).
Lembramos os que estavam desarmados - Padres Luiz
Mota, Ulisses Maranhão, e o Cônego Amâncio Ramalho; Cornélio Mendes, José Gomes, Antônio Araújo; Júlio Ramalho, técnico da Usina Força e Luz, comerciante João Fernandes de Queiroz (53); chofer contratado da Polícia, Homero Couto (54); Manoel Leandro Bezerra, guarda do telégrafo; Francisco P. de Souza, mensageiro, e Cícero Leandro.
Trincheira de M. F. do Monte & Cia. À Praça dos Fernandes, atual Getúlio Vargas, 6. Nos armazéns e no escritório,
ao desencadear a luta, estavam presentes seis a oito trabalhadores, sem chefia (55).
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6 - Defesas menores
Trincheira da barragem. Na ombreira da barragem do rio,
do lado da cidade, colocaram quatro a seis homens (56).
Torre da Igreja Matriz de Santa Luzia. O cirurgiãodentista Antônio Brasil e dois senhores (57).
Ginásio Diocesano Santa Luzia. Praça Vigário Antônio
Joaquim, no local do prédio, em construção, do Banco do Brasil
cerca de quatro pessoas armadas (58).
Torre da Igreja do Coração de Jesus. Quatro pessoas armadas (59).
Grupo Escolar Eliseu Viana. Hoje, prédio da Faculdade de
Ciências Econômicas, à Praça Miguel Faustino - duas pessoas (60).
Mesa de Rendas do Estado. Praça Antônio Joaquim - três
a quatro soldados (61).
Mercado Municipal. À Praça da Independência – oito
homens (62).
O Nordeste. Prédio à Praça Vigário Antônio Joaquim, 6.
Mantém as mesmas características, atual sede da sociedade "União de Artistas". Estavam presentes Amâncio Leite, João Damasceno, Manoel Luz e outros não identificados (63).
Grande Hotel. No prédio funcionava o "Cine-Teatro Almeida Castro", de Francisco Ricarte de Freitas, à Praça da Inde201

www.colecaomossoroense.org.br
pendência, esquina com a Av. Augusto Severo. Estavam armados o comerciante Ismael Siqueira e um soldado (64).
Usina Força e Luz. Dois vigias (65).
Cadeia Municipal. Praça Antônio Gomes, 594. Arquitetura
inalterada. Cinco soldados e o 3º Sargento João Laurentino (66).
Residência de Júlio F. Maia. Praça Bento Praxedes, 42.
Dois trabalhadores (67).
Residência de Ezequiel Fernandes de Souza. À Praça da
Igreja São Vicente de Paulo, atual rua Francisco Ramalho, 85.
Defesa casual. Ezequiel, com a esposa gravemente enferma,
ultimava os preparativos para abandonar a cidade. Achavam-se
presentes, os funcionários da firma Alfredo Fernandes & Cia. Pedro Fernandes Ribeiro, Francisco Fernandes Sena, Raimundo
Nonato Fernandes e dois trabalhadores que estavam armados de
rifles - Murilo Eufrásio da Costa e outro chamado Velho Chico .
O chofer no caminhão, aguardava defronte da casa o momento
da partida. De repente, ouviu uns disparos. Fugiu apavorado,
deixando a família em situação crítica (68).
Trincheira da Boca do Esgoto de águas pluviais, à rua Alfredo Fernandes com a Praça Rodolfo Fernandes, próxima á
beira do rio. Formada no início do combate, pelos Soldados João
Antônio de Oliveira, Leonel Pastel, David Sabino, José Abreu e
Manoel Pedro, quando se dirigiam à Cadeia Municipal (69).
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Notas
1. Maria do Carmo Galvão, conhecida por Carminda, empregada de confiança da casa de meus pais. Mulher valente, que manejava bem o rifle.
2. Pedro Fernandes Ribeiro, sócio da firma Alfredo Fernandes & Cia, atual diretor,
assistiu à reunião. Mossoró (RN), 28.12.1968. - Informações prestadas ao autor.
3. Jaime Fernandes Guedes. - Informações prestadas ao autor.
4. FERNANDES. Rodolfo. "Explicação Necessária". CORREIO DO POVO.
Mossoró (RN).10.07.1927.
5. Meu pai era asmático e portador de acentuada insuficiência cardíaca.
6. O autor.
7. FERNANDES, Rodolfo. Ob. cit.
8. Id.
9. Jonas Bezerra de Morais. Mossoró (RN), 10.12.1969. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Outros choferes passaram próximo aos bandidos. - Júlio Soares e João
Eloy do Nascimento, este último conhecido por João Meia Noite.
10. Abel Freire Coelho. Natal, 31.12.1968. - Informações prestadas ao autor.
11. Amaro Álvares da Silva, agrônomo, inspetor de plantas têxteis do Ministério
da Agricultura. Natal, Av. Rio Branco, 387. - Informações prestadas ao autor.
Havia em Mossoró uns quinze automóveis, afora caminhões de carga. As
marcas mais conhecidas eram: Ford, Chevrolet, Overland e Willys Knight. Francisco Agripino, chofer. - Informações prestadas ao autor.
13. Francisco Santiago de Freitas. Mossoró (RN), 05.11.1968. - Informações
prestadas ao autor.
Obs.: Meu pai, não podendo ausentar-se da cidade, ordenou-me sair com a família.
Atendi com relutância. Desarmado, viajei de trem, à meia noite, com minha

203

www.colecaomossoroense.org.br
mãe, irmã, sobrinha, cunhada e outras pessoas, até Porto Franco. Atravessamos
o rio, de lancha, chegando a Areia Branca de madrugada.
Clinicavam em Mossoró cerca de seis médicos. Recordamos João Marcelino, Antônio Soares, Eliseu Hollanda e José Fernandes Gurjão. No dia do
assalto, nenhum deles se encontrava na cidade.
José Otávio P. Lima narrou em versos os acontecimentos daquele dia:
O Sr. Antônio Gurgel
Do Brejo do Apodi
Foi preso por Lampião
Mandando gente aqui
Num automóvel buscar
21 contos para salvar
A sua pessoa ali.

Foi isto a 12 de junho,
Era de domingo o dia;
Tinha havido futebol
O povo estava em folia.
Mas quando a bomba estourou
E a noticia se espalhou
Foi terrível a agonia.

Quando o portador chegou
Todo coberto de pó
As oito horas da noite
Tremeu todo Mossoró!
As famílias quase em massa
Fugiram da nossa praça!
O alarme causava dó.

Dessa hora em diante
Até o dia clarear
Os autos se ocuparam
Às famílias transportar
Para todas direções
Como ondas aos borbotões
Para seguras ficar.

14. Afonso Freire de Andrade, modesto comerciante, não acreditava no
ataque dos cangaceiros e não tinha recursos para comprar armamento. No
dia 12, jogava pôquer, no Grande Hotel, com Saboinha e os comerciantes
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Raimundo Leão e José Carvalho, quando chegou Pedro Maia, funcionário
da Estrada de Ferro. Informou a Vicente Sabóia que Lampião se aproximava do povoado de São Sebastião. Sabóia, vendo a disposição de Freire,
cedeu-lhe armas necessárias para organizar uma trincheira em casa. Mossoró (RN), 23.12.1971. - Informações prestadas ao autor.
15. M. F. do Monte adquiriu uma dúzia de rifles. No dia 12, armou dez funcionários e dois trabalhadores, cabendo 10 balas a cada um. Ficaram de
vigília nos armazéns e, no escritório, os funcionários José Soares de Góis,
Moacir Monte, José Alencar, Antônio Coelho, Raimundo Ramalho, Francisco Matos Rolim, João Abel, José Domicio de Couto, Miguel Menezes
e Joaquim Gregório da Silva. A noite, Vicente Sabóia e Raimundo Leão
visitaram a trincheira. No dia seguinte, o diretor da firma, Antônio Teodoro Soares e a maioria dos funcionários deixaram a cidade com suas Famílias. Na hora do assalto, a trincheira estava praticamente abandonada, sem
comando, entregue a meia dúzia de trabalhadores. - Joaquim Gregório
da Silva, classificador de algodão. Atual funcionário de Alfredo Fernandes & Cia. Mossoró (RN), 10.12.1969. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Durante a noite, um trabalhador ficou de vigia em cima da caixa d'água. atrás do escritório da firma. Imitando o canto do galo, avisaria da aproximação dos cangaceiros. Ganhou a alcunha de Zé Galo, para o resto
da vida. Manoel Duarte - Informações prestadas ao autor.
16. A firma Colombo Ltda., sediada na rua Cel. Gurgel com Santos Dumont, em
frente a Praça da Independência. O edifício guarda ainda as mesmas características. No sobrado, permaneciam 8 pessoas armadas de rifles, e com pouca munição. São lembrados os trabalhadores Pedro Saraiva, Luiz Goela e o boêmio
trovador Pantico. No dia seguinte, foram para casa descansar e almoçar. Luiz
Colombo Ferreira Pinto, dono da firma, deixara a cidade com sua numerosa
família. A trincheira ficou desguarnecida na ocasião do assalto - Alfredo de Al-
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buquerque Pinto, comerciante, filho de Luiz Colombo. Mosssoró (RN).
14.12.1969. - Informações prestadas ao autor.
17. Jaime Fernandes Guedes. - Informações prestadas ao autor.
18. Manoel Arão e José Pereira, comerciante e fazendeiros.
19. Júlio Fernandes Maia, sócio e diretor da firma Tertuliano Fernandes &
Cia., a mais importante da cidade.
20. Manoel Duarte, dono de uma oficina mecânica. Mossoró (RN).
07.11.1968. - Informações prestadas ao autor.
21. Honório Ferreira, diretor da firma de ferragens Honório Ferreira. - Mossoró (RN), 10.11.1950. - Informações prestadas ao autor.
22. Francisco Pinto, feitor da salina "Pedrinhas", propriedade de Rodolfo
Fernandes. Reside à Av. Alberto Maranhão, 3030. Mossoró (RN),
30.12.1968. -Informações prestadas ao autor.
Obs.: Raimundo Calistrato do Nascimento, funcionário da Prefeitura, conhecido por Bodoca.
23. Francisco Fernandes Queiroz, funcionário de Tertuliano Fernandes &
Cia., e depois diretor desta firma. Atualmente aposentado. Mossoró (RN).
06.12.1969. - Informações prestadas ao autor.
24. A barricada de fardos de algodão prensados em alta densidade pela firma
Tertuliano Fernandes & Cia.
25. Enedino Inácio da Silva, agricultor. Depois sentou praça na Polícia
Militar. Atualmente, 2º Tenente reformado. Av. Presidente Sarmento,
533. Natal (RN). 21.06.1968. - Informações prestadas ao autor.
26. José Rodolfo Fernandes, filho mais velho do Prefeito, sócio da firma
Honório Ferreira. Atualmente, aposentado. Rua Amaro Cavalcanti, 117.
Mossoró (RN). 10.12.1968. - Informações prestadas ao autor.
27. Amaro Silva e Abel Coelho. - Informações prestadas ao autor.
28. Id.
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29. Francisco Vidal. Mossoró (RN), 10.06.i968. – Informações ao autor.
30. Todos, homens comuns - comerciantes, trabalhadores rurais e urbanos,
pequenos fazendeiros, conhecidos do autor.
31. Manoel Alves de Souza e Manoel Félix. Mossoró (RN). - Informações
prestadas ao autor.
32. José de Oliveira Costa, vulgo Costinha, sócio da firma Tertuliano Fernandes & Cia. Ao meio dia de 13, chegou de sua fazenda, no município
de Pau dos Ferros. A família havia deixado a cidade. Procurou a residência do Prefeito, seu parente. Estava desarmado. Após o assalto, fez uma
pequena trincheira de fardos de algodão na frente de sua casa, para enfrentar o possível retorno dos cangaceiros. Rua Princesa Isabel, 632. Natal, 01.01.1963. - Informações prestadas ao autor.
33. José Martins Fernandes, sócio de Tertuliano Fernandes & Cia., sobrinho do Prefeito. José Ribeiro Dantas, guarda-livros da referida firma.
34. José Miguel de Oliveira Martins, estudante, hospedava-se em casa de
seu tio Rodolfo. Mora na cidade de Martins (RN). - Natal. 26.10.1967. Informações prestadas ao autor.
35. Mirabeau C. Costa e Jofily P. de Carvalho, jovens alunos internos do
Colégio Diocesano Santa Luzia. O diretor, Cônego Amâncio Ramalho,
não acreditando na vinda dos cangaceiros, só os liberou no dia do assalto.
Procuraram a casa do tio Rodolfo Fernandes, onde permaneceram. Natal,
05.12.1970. - Informações prestadas ao autor.
36. Joaquim Mafaldo de Oliveira, estudante, hóspede de seu tio Rodolfo
Fernandes. Atualmente, mora na cidade de Portalegre (RN). Natal.
15.02.1970. - Informações prestadas ao autor.
37. Raimundo Nonato da Silva. Mora em Areia Branca. a Rua Desembargador Silvério. Natal. 10.04.1968. - Informações prestadas ao autor.
38. Francisco Alves Cabral. residente a Av. Cunha da Mota. Mossoró (RN).

207

www.colecaomossoroense.org.br
10.10.1954. - Informações prestadas ao autor.
39. João Manoel Filho, Manoel Sabino de Lima, Francisco Porto e Francisco Canuto. Mossoró (RN). 10.12.1969. - Informações ao autor.
40. Manoel Sabino de Lima e Francisco Porto. - Informações ao autor.
41. Francisco Santiago de Freitas. - Informações prestadas ao autor.
42. Lourenço Rosado. funcionário da Estrada de Ferro, ainda hoje residente
em São Sebastião. Disparou o primeiro tiro da trincheira. Cada homem tinha 40 balas de rifle. Os atiradores, nos rés-do-chão, não viram os cangaceiros no cemitério, devido ao matagal. Natal. 21.10.1975. - Informações
prestadas ao autor.3

3

Nota do Revisor: Equivocadamente, o autor coloca o mesmo homem na trincheira
com dois nomes: Lourenço Rosado e Menandro da Cruz. Não houve nenhum membro
da Família Rosado nas trincheiras da Resistência. Lourenço Menandro da Cruz
participou ativamenmte do combate e livrou Vicente Sabóia Filho da morte ao distinguir o clarão de um tiro e puxar-lhe de uma das janelas superiores da Estação. A bala
acertou naquele ponto, onde há poucos momentos o Engenheiro-chefe da Estrada de
Ferro tinha colocado a cabeça para ver o que se passava lá fora, num momento de
arrefecimento do combate. Por ter trabalhado com o ‘velho’ Rosado nas minas de
gesso de sua propriedade, em São Sebastião, ficou conhecido em Mossoró pelo apelido de Lourenço Rosado. Posteriormente foi prefeito do município de Governador
Dix-sept Rosado, antiga Vila de São Sebastião. – Informações prestadas ao revisor,
em conversas na sua residência em Mossoró. 13.06.1992.
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Lourenço Menandro da Cruz
43. Soldado Clóvis Marcelo de Araújo, enviado por Laurentino de Morais,
meia hora antes da luta, á trincheira do Prefeito, portando, um fuzil e pouca munição. Rodolfo deu-lhe quase cem balas e mandou-o apresentar-se a
Vicente Sabóia. Mossoró (RN). 12.06.1963. - Informações ao autor.
44. Pedro Silvio de Morais, escrivão da Polícia, atual major reformado da
Polícia Militar. Momentos antes do assalto, recebeu ordem de Laurentino
de Morais para ajudar o baluarte da Estação. Quando lá chegou, o tiroteio
havia começado na casa do Prefeito. - Informações prestadas ao autor.
45. Tertuliano Alves Dias, vulgo Terto Aires, proprietário de uma fundição.
Mossoró (RN), 06.11.1968. - Informações prestadas ao autor.
46. Luiz Mendes de Freitas. Mossoró (RN). 11.11.1968. - Informações
prestadas ao autor.
47. Afonso Freire de Andrade. - Informações prestadas ao autor.
48. Moacir da Cunha Melo, telegrafista. Rua Maria Auxiliadora, 772. Natal,
01.07.1966. - Informações prestadas ao autor.
49. Mário Vilar de Melo. telegrafista e gerente da Usina Força e Luz, propriedade de Tenuliano Fernandes & Cia. Comerciante aposentado e Grão-
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Mestre da Maçonaria. Natal, 13.07.1970. – Informações ao autor.
50. Mirabeau da Cunha Melo. - Informações prestadas ao autor.
51. José Furtado de Castro, dentista. - Informações prestadas ao autor.
52. Cabo João Arcanjo de Oliveira. Mossoró (RN), 12.12.1969. - Informações prestadas ao autor.
53. João Fernandes Queiroz, comerciante. Atualmente aposentado. Residente a rua Dom Leme, 850, Fortaleza-CE. 22.12.1969. - Informações
prestadas ao autor.
54. Homero Couto, chofer, dono do carro "Willys Knight". Mossoró (RN),
24.12.1971. - Informações prestadas ao autor.
55. Joaquim Gregório da Silva, empregado de M. F. do Monte & Cia. Informações prestadas ao autor.
56. Mirabeau da Cunha Melo, na visita a trincheira com Laurentino, contou
seis civis armados. Contudo, Cabo João Arcanjo refere-se a três soldados,
comandados pelo 3º Sargento Efraim. As contradições decorriam das
constantes modificações nessas defesas.
57. Mirabeau da Cunha Melo. - Informações prestadas ao autor.
58. Id.
Obs.: O jornal "Correio do Povo" - Mossoró (RN), 19.06.1927 - publicou os
seguintes nomes dessa defesa: José Alves de Oliveira, José Ibiapino, Manoel Morais, Celso Alves, Nestor Leite e Pedro Nonato. Não conseguimos
comprovar a informação.
59 a 62. Id.
63. Amâncio Leite. Mossoró (RN), 01.12.1969. – Informações ao autor.
64. Lucas Siqueira, filho de Ismael Siqueira. Atualmente comerciante. Natal.
04.01.1970. - Informações prestadas ao autor.
65. Mário Vilar de Melo foi, á última hora, com Laurentino de Morais a Cadeia Municipal a fim de conseguir dois rifles para os vigias da Usina For-
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ça e Luz. - Informações prestadas ao autor.
66. Cabo João Arcanjo de Oliveira. Mossoró (RN), 12.12.1969. – Informações prestadas ao autor.
67. Júlio Maia.
68. Pedro Fernandes Ribeiro, Francisco Sena e Raimundo Fernandes. – Informações prestadas ao autor.
69. O soldado João Antônio de Oliveira agradecia estar vivo ao Padre Mota.
A trincheira da caieira não oferecia segurança. O Padre. após visitá-la, falou com o Tenente Laurentino. Seus componentes receberam ordem de
abandoná-la. Oito trabalhadores tomaram rumo ignorado. O Sargento Eugênio e um soldado saíram a procura de Laurentino. Os quatro restantes,
comandados por João Antônio, por ser o mais velho, foram colher informações na trincheira do Prefeito. Depois dirigiram-se á beira do rio, a
caminho da Cadeia. Passavam pela Praça Rodolfo Fernandes, quando se
iniciou o tiroteio. Abrigaram-se na boca do grande esgoto de águas pluviais e participaram do embate. João Antônio de Oliveira. Rua Ari Parreiras, 360. Natal. 15.11.1970. - Informações prestadas ao autor.
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9º Capítulo
1 – 13 de junho - Dia de Santo Antônio
Dia do assalto - 13 de junho, número considerado fatídico.
Se os bandoleiros conhecessem a superstição, teriam escolhido
outra data. Por coincidência, era o dia de Santo Antônio. Santo de
popularidade incomum, desde os tempos coloniais. Defensor das
causas justas. No Brasil, tornou-se militar efetivo. Graças alcançadas por seu intermédio fizeram-no merecedor de soldos e patentes.
Capitão do forte de Santo Antônio da Barra, em 1707, na
Bahia. A imagem recebia vencimentos.
Em 1717, foi promovido a Tenente da Fortaleza do Buraco, em
Pernambuco. Capitão, em Goiás. Também militar, em Ouro Preto.
No Rio de Janeiro, a do Convento Santo Antônio, no Largo da
Carioca, por ato do Governo, galgou o posto de Capitão, graças à
sua bem-fazeja intercessão na luta contra o corsário Duclerc.
Em 1810, Major de Infantaria do nosso exército, e, finalmente,
Tenente-Coronel, em 1814, por resolução do Rei Dom João VI (I).
A Igreja de Santo Antônio de Natal era conhecida por "Igreja de Santo Antônio dos Militares".
Pessoas angustiadas recorriam ao Santo milagroso:
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"Quem milagres quer achar
Contra os males e o demônio,
Busque logo a Sant'Antônio,
Que ali os há de encontrar" (2).
No Livro 4º, do Tombo da Catedral de Santa Luzia, de
Mossoró, o Vigário Geral, Rvdo. Mons. Luiz Mota registrou sua
fé, momentos antes da luta: "... em Deus, em nossa querida Santa Luzia, e no glorioso Santo Antônio que haviam de dar coragem e valor aos nossos defensores".
Após o combate, o Santo passou a ser mais festejado pelos
mossoroenses.

2 – Lampião no município mossoroense. Sítios "Cajueiro", "Canudos", "Picada", "Ipueira", "Camurim ",
"Ausente" e "Camurupim”.
Seqüestro de Pedro José da Silveira e Azarias Januário
A caravana, após deixar São Sebastião, na madrugada de
13 de junho, desceu pela várzea do rio Mossoró, dentro de vasto
e espesso carnaubal. Com légua e meia de caminhada chegou ao
Sitio "Cajueiro" (3).
O proprietário, Pedro José da Silveira, morava com três fi213

www.colecaomossoroense.org.br
lhas, de vinte e cinco a trinta e cinco anos, sendo Isabel Tereza a
mais velha, e o sobrinho Salustiano da Silveira, filho de criação.
Em decorrência dos rumores da aproximação da malta, dormiram numa choupana, abandonada, no mato. Às cinco e meia da
manhã, Salustiano foi ordenhar o gado leiteiro, no curral, ao
lado da casa-grande. Deparou-se com Lampião, Sabino e mais
três cangaceiros. Punhais vibraram à sua frente. Ameaçaram
sangrá-lo a fim de descobrirem o paradeiro de seu pai.
Ignorando o que se passava, a família volta para casa. Pedro é brutalmente agarrado por Lampião, exigindo-lhe dez contos de réis. Toma-lhe o dinheiro que conduzia. Julgava-o abastado. O modesto sitio era dos melhores da região ribeirinha. Pedro
José havia escondido suas economias e não estava disposto a
perdê-las.
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Casa do Sítio "Cajazeiro”, onde Lampião prendeu o fazendeiro Pedro José
da Silveira. a 13.06.1927. (foto autor, 1971).

Nessa ocasião, chega o morador Manoel Freire, conhecido
por Carrapicho, dono de umas braças de terra. Lampião voltouse contra ele. Espancou-o com o mosquetão e deu-lhe umas chibatadas, no afã de obrigá-lo a falar sobre o numerário do fazen215
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deiro. Diante da inesperada agressão, Carrapicho ficou aparvalhado, e nada declarou.
Sabino, insultando Pedro José, deu-lhe forte empurrão.
Da sala, as filhas assistiam as cenas, aterrorizadas. A mais
jovem, Francisca Margarida, não se conteve, correu até Sabino e
puxando-o pelo ombro, falou com altivez:
– Não faça isso! Não mate meu pai! E conforta seu genitor: – Não tenha medo! Eles não lhe farão mal!
Sabino, perplexo, ouvia a corajosa moça, quando Lampião
apareceu. Conversaram sobre a maneira de resolver o caso. Estipularam em três contos e quinhentos a vida do prisioneiro, sob
pena de liquidarem a família e arrasarem a pequena propriedade.
Pedro esclareceu:
– Só em Mossoró poderei arranjar o dinheiro. Lá, tenho
amigos...
Mas, Sabino objetou: – ... É tem que vê um prisioneiro
buscá o dinheiro!
Lampião mandou Salustiano conseguir o resgate. Conduziu Pedro José como refém e três animais de montaria bem arreados. Abalou, em seguida, a Passagem Oiticica.
*
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Levas de cangaceiros passaram pelas terras de "Cajueiro".
Uma légua adiante, no Sítio "Canudos", roubaram o cavalo de
sela de Liberato Lopes. Estavam a nove quilômetros de Mossoró. Tinham os nomes de suas vítimas. Naquela área, os caminhos foram tomados.
Fato singular era o precioso tempo perdido. A possibilidade de êxito do assalto diminuía ao retardarem a marcha e favorecia Mossoró. Provavelmente, Lampião, sem esperanças de
ocupá-la, aproveitava-se daqueles agricultores pobres.
O catingueiro Aprígio Martins, acompanhado do filho
Francisco, tangia um jumento com uma carga de macambira,
quando dois cangaceiros pediram informações sobre o Sitio "Picada" de Azarias Januário (4).
Azarias era remediado. Andava, sempre, com dinheiro.
Arrendava carnaubais e comprava cera. Ao avistar os bandoleiros, correu levando o numerário numa valise. Escondeu-a no
matagal. Aconteceu, porém, estar sendo caçado por toda propriedade. Queriam-no vivo, para extorquir-lhe três contos e quinhentos. Surpreendeu-se com os gritos dos cabras, apontandolhe as armas. Rendeu-se. Com o linguajar de matuto manhoso,
alegou não ter a importância. Levaram-no a Passagem Oiticica.
De suas terras roubaram o cavalo do morador Júlio Soares - a
única riqueza (5).
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Outras propriedades foram roubadas. No Sítio "Ipueira",
pilharam o estabelecimento de Antônio Vasco, e no "Camurim",
a bodega de Pedro Lopes e duas casas de residência. No Sítio
"Ausente", de Francisco Lopes, o prejuízo foi orçado em dois
contos de réis, e no "Camurupim", de Manoel Xavier, levaram
dinheiro e vários cavalos selados (6).

3 - Batedores.
Jararaca em Passagem Oiticica e Bom Jesus
Lampião multiplicava as medidas de segurança. Alta madrugada, enviara de São Sebastião, os cabras mais afoitos, liderados por Jararaca e Moreno. Desceram a estrada, margeante à
direita do rio. Rumaram ao lugar Passagem Oiticica - local escolhido para o último acampamento, antes do assalto, distante uma
légua de Mossoró. Batiam o terreno. O arraial os decepcionou uma dezena de casas de taipa, se tanto, esparsas à beira da estrada, na frente de pequenas roças, cercadas. Três de melhor aparência destacavam-se. Uma a uma foram bruscamente invadidas,
pilhadas, e os moradores aprisionados.
Francisco Lopes da Silva, em casa com cinco filhos menores,
julgava os cangaceiros longe. De repente, vê Jararaca e Colchete,
como fantasmas endemoninhados à sua frente. Com punhais amea218
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çadores, exigiam dinheiro e cavalos. Tomaram-lhe duzentos mil réis,
em moedas de prata amealhadas durante anos (7).
A esposa do camponês, às carreiras, colocou as poucas
jóias de estimação dentro de uma bota, abandonada no canto da
sala da entrada. Um cabra, depois de examiná-la externamente
jogou-a no chão. Numa comicidade surpreendente, a proporção
que os bandidos chegavam, chutavam-na de um lado para outro,
sem desconfiarem do pequeno tesouro ali escondido.
Em meio da grosseira folgança, Jararaca deu voz de prisão
ao dono da casa, perguntando:
– Tem muito soldado em Mossoró?
– Não sinhô, tem pouco.
Votado à sanha dos instintos, o celerado intimou-o:
– Ou o dinheiro, ou a vida!
– Não tenho não sinhô! Sou pobre. Mossoró é que tem dinheiro.
Enquanto respondia, muito apavorado, sem dar conta de
si, conduziam-no ao outro lado do pátio, onde vários parentes e
conhecidos estavam presos. Em dado momento, a escolta entretem-se de conversa com um comparsa. Francisco aproveitou a
distração e deu no pé, internando-se na caatinga.
A cada instante, a revirada no interior dos lares recomeçava com a presença de novos bandoleiros. Era interminável o
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desespero daquela gente humilde.
Os batedores não se detiveram. Abandonaram o local. Céleres, desceram pela estrada à margem do rio, na ânsia de vergonhosos latrocínios. A pouco mais de um quilômetro, esbarraram
com dois cavaleiros, que vinham largados de Mossoró. Amadeu
Lopes ia para casa, em Passagem Oiticica, com o amigo Luiz
Joaquim de Siqueira. Haviam milhado os animais em casa de
Luís Geraldo de Medeiros, em Bom Jesus (8).
Amadeu ficou pasmado ao ver-se envolvido por homens de
chapéus de couro, de aba larga, quebrada para cima, e aparatosamente armados. Foram presos e escoltados a Passagem Oiticica (9).
Jararaca prosseguiu. Na curva da estrada, avistou uma habitação alpendrada, ao lado de um curral de pau-a-pique, de Luís
Geraldo de Medeiros. Eram sete horas e estavam a dois quilômetros e pouco da cidade.
Luís Geraldo assustou-se com os punhais de Jararaca, Colchete e Moreno. Tomaram a aliança da esposa. Dirigiram-se à cozinha e
destamparam a panela de barro, há pouco no fogo, com nacos de
carne seca, a cozinhar. Luis, muito pobre, não possuía os valores
cobiçados. Convidou-os, com humildade a se servirem:
– Não, pode ter veneno – retrucou Jararaca.
Os bandidos encaminharam-se ao terreiro. Perscrutaram o
horizonte. Descortinaram, no vale, o cenário alegre do verde
220

www.colecaomossoroense.org.br
carnaubal, margeando o rio, e, além do suave aclive, o infindável tabuleiro amarelado, da mata semimorta de juremas e pereiros desfolhados. Levaram um cavalo selado. Montaram nos muares e retornaram a Passagem Oiticica.

4 - Lampião bivaca em Passagem Oiticica (10)
O Vila-belense chega por último a Passagem Oiticica. Os
sequazes, há algum tempo, se desmandavam em aviltamentos,
numa das casas, na parte mais elevada do terreno. Rapazes de
quinze a dezenove anos, analfabetos, marginalizados, aventureiros da pior espécie.
Augusto Lopes de Oliveira estava em casa com a esposa,
sogra e duas filhas moças.
Um dos malfeitores, ainda adolescente, tez branco- amarelada, cabeleira castanho-clara, alcunhado Menino de Ouro,
destacado pela fereza, divertia-se à solta. O diabo em pessoa.
Cabra ordinário, entre os parceiros. Tomou os brincos de uma
das moças, noiva. Retirou do baú o enxoval. Extravasado de
satisfação, ameaçou rasgar o bem passado vestido de casamento,
caso não arranjassem dinheiro.
Afogada em lágrimas, a jovem vislumbrou a iminência da
destruição do que lhe era tão caro, feito entre sonhos e sacrifí221
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cios. Dada a indiferença dos presentes, gritou a todo fôlego, descontrolada, numa dramaticidade comovedora:
– Quem é o chefe? Quem manda nos senhores?
Invocação providencial. Lampião acabava de chegar. Ainda montado, a observava através da janela. Ante o apelo à sua
autoridade, vociferou, em tom severo: - Parem com isso! Não
rasguem o vestido da noiva! Ninguém ousou desobedecê-lo.
Num átimo, abandonaram a casa.

O "Rei do Cangaço" encaminha-se à residência de Miguel
Santino, logo adiante, onde se encontravam os reféns.
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A matula, quase toda, achava-se reunida, protegida da canícula pelo céu nublado. Bivacava entre as casas, na grande área, cortada pela estrada.
Faltavam, apenas, os que foram a Bom Jesus. Ultimavam
os aprestos do ataque. Lubrificavam e experimentavam as armas. Havia farta munição nos bornais.
Não acenderam fogo para o almoço. Comeram do farnel carne assada, farinha de mandioca, queijo e rapadura (11).
Igiavam

Fato curioso era não
conduzirem bruacas ou alforges com alimentos, em azêmolas, tão em uso nos comboios
sertanejos. Auto-suficientes,
provinham-se do indispensável. Podiam, dessa maneira,
isolar-se a largas distâncias,
sem necessitarem de auxílio.
Agora, abandonados, arranjavam-se da melhor maneira.
Irrequietos, discutiam as missões a executar. Estavam avezados à faina. Sabino distribuía
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ordens. Os mais experimentados instruíam os noviços. Os menos aguerridos encarregavam-se da guarda das montarias. Sentinelas foram espalhadas em torno do acampamento. Patrulhas
vigiavam a estrada. Chefes de grupo não relaxavam.
O plano do assalto fora traçado. Marchariam em duas colunas - a da vanguarda dividir-se-ia na ocasião do ataque (12).

5 - Ultimato ao Prefeito
Em Passagem Oiticica, o prisioneiro Azarias Januário deparou-se com o velho conhecido, Pedro José da Silveira, em
idêntica situação. Narrou-lhe o apuro em que se encontrava, sem
portador para o resgate.
Diante do impasse do amigo, Pedro entendeu-se com Virgolino, empenhando a palavra que regressaria com os sete contos de réis estipulados a ambos, caso fosse à cidade (13). Dessa
vez, o bandido aquiesceu, porém mandou-o esperar. Entrou na
casa de Miguel Santino. Voltou-se para o Coronel Gurgel (14) e
indagou-lhe de chofre: - Conhece o chefe político de Mossoró, o
Coronel Rodolfo Fernandes?
– Sim, conheço.
Virgolino resolveu, então, negociar a ameaça. Conversou
com Sabino. E insistiu para Gurgel "escrever ao Cel. Rodolfo
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Fernandes, cobrando quinhentos contos de réis, para poupar
a cidade do saque e incêndio" (15).
– Apenas conheço o Coronel Rodolfo. É provável que ele
não se lembre de mim. Não me fica bem escrever-lhe.
–Venha escrever o que eu disser, retrucou Lampião. (16).
Sabino retira do bolso uma folha de papel, com o seu timbre numa página, e na outra com o do "Capitão Virgolino Ferreira, Lampião".
Gurgel esclareceu que "a exigência era muito pesada",
descabida. Lampião reduziu-a para quatrocentos contos. Em
nossos dias, a importância equivaleria a mais de um milhão e
seiscentos mil cruzeiros (17).
Nesses termos o prisioneiro redigiu a carta:
“13 de junho de 1927.
Meu caro Rodolfo Fernandes.
Desde ontem estou aprisionado do Grupo de Lampião, o
qual está aqui aquartelado, aqui bem perto da cidade, manda
porém, um acordo para não atacar mediante a soma de quatrocentos contos de réis - 400.000$000. Posso adiantar sem receio
que o grupo é numeroso, cerca de 150 homens bem equipados e
225

www.colecaomossoroense.org.br
municiados à farta. Creio que seria de bom alvitre você mandar
um parlamentar até aqui, que me disse o próprio Lampião, seria
bem recebido. Para evitar o pânico e derramamento de sangue,
penso que o sacrifício compensa. Tanto que ele promete não
voltar mais a Mossoró. Diga sem falta ao Jaime que os vinte e
um contos que pedi ontem para o meu resgate não chegaram até
aqui, e se vieram, o portador se desencontrou, assim peço por
vida de Yolanda para mandar o cobre por uma pessoa de confiança para salvar a vida do pobre velho. Devo adiantar que todo
o grupo me tem tratado com muita deferência, mas, eu bem avalio o risco que estou correndo. Creia no meu respeito.
Antônio Gurgel do Amaral".
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Lampião estranha o
apelo e pergunta:
– Quem é Yolanda?
– É minha netinha.
Tem dois anos... (18).
A resposta emocionou
o facínora. Não a esqueceu. Em seguida,
entregou as cartas de
Gurgel e Maria José a
Pedro, advertindo-o:
– Vá levar ao Prefeito! Volte logo, com a
resposta e o dinheiro.
Se você não cumprir o
trato, acabo com sua
família. Toco fogo em
tudo..., nem galinha
deixo na sua fazenda...
(19),
Emprestou-lhe um cavalo e o despachou.
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6 - Resposta
Por volta das sete da manhã, Pedro José chegou á casa do
Prefeito. Rodolfo Fernandes, de modo cortês, considera inaceitável a proposta do bandoleiro e revela a disposição de enfrentálo. Levou Pedro ao aposento, onde havia vários caixões com
latas de querosene e gasolina. Mostrou-lhe o que estava aberto,
cheio de balas. Adiantou que tudo aquilo era munição. Exagerou
o número de homens, em armas, na cidade. A conversa visava
impressioná-lo e a seu mandante. Entrega-lhe a resposta da carta, escrita de maneira a não agravar a situação dos reféns com as
vidas ameaçadas (20).
Pedro saiu apreensivo. Bateu à porta dos amigos. Conseguiu com os comerciantes Amâncio Leite e Ezequiel Fernandes
o necessário para sua liberdade (21). Encontrou Salustiano.
Soube já ter sido enviada a importância do seu resgate por Belarmino de Morais, residente naquela região. Salustiano escusara-se de voltar com receio dos bandidos.
Embora o caso estivesse resolvido, Pedro, em cumprimento à palavra dada, separou três contos e quinhentos e foi ao encontro de Lampião. E, perguntou:
– Recebeu meu dinheiro?
– Sim.
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– Aqui está o de Azarias. Enquanto entregava a resposta
da carta de Antônio Gurgel, acrescentou:
– O Prefeito manda dizer que tem dois mil homens lhe esperando, e que fosse buscar o dinheiro! (22).
Virgolino não se alterou e, esboçando um sorriso, concluiu: – Qual nada, isso é para me intimidar! Não acredito nisso!
Não é isso tudo não! Ele vai saber se vai me intimidar (23).
Resposta ao ultimato:
"Mossoró, 13.06.1927.
Antônio Gurgel.
Não é possível satisfazer-lhe a remessa dos quatrocentos
contos (400.000$000), pois não tenho, e mesmo no comércio é
impossível encontrar tal quantia. Ignora-se onde está refugiado
o gerente doBanco, Sr. Jaime Guedes. Estamos dispostos a recebê-los na altura em que eles desejarem. Nossa situação oferece absoluta confiança e inteira segurança.
Rodolfo Fernandes".
Pedro aguardava a liberdade, quando Lampião lhe disse: 229
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Você vai comigo mostrar o piquete da caieira.
*

No grande pátio do acampamento, enquanto aguardavam o
momento da partida, alguns cabras passavam o tempo jogando
cartas à sombra das árvores. Numa das casas, obrigaram um
cassaco sanfonista, aprisionado no caminho, a tirar versos ao
som dos baixos de um fole velho (24). A jagunçada moça cantava em coro a toada "Mulher Rendeira" e o côco "É lamp, é
lamp, é lamp".
Coro: “Ô mulhé rendeira!
Ô mulhé rendá!
Me ensina a fazê renda
Qu'eu te ensino a guerreá.”
...............................................
...............................................
Se chorá eu te acalento
Na ponta do meu punhá. (25).
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Em Mossoró, cantou-se, após a luta:
“Ê mulhé rendeira
Ê mulhé rendá
A volta de Lampião
É crué pra se daná...” (26).
Por vezes, (ouvia-se: É... e também Ô...)
Alguns repetiam: Ê, Ê!.. ou, então, Ô, Ô... (26).
E, o côco... Coro: “É Lamp, é Lamp, é Lamp,
É Lamp... é Lampião.
É o dedo no gatilho,
É rolando pelo chão.” (27).
*
Mário de Andrade, pesquisando melodias populares, no
Nordeste, fixou e publicou em 1928, a variante paraibana da
"Mulher Rendeira" (28). Música pobre, tocada por sanfoneiros.
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Solo: A muié de Lampeão
Teve um menino lazão,
Uma banda é de Benicio,
Otra banda é Lampião.

Coro: É muié rendeira!
É muié rendá!

Em 1949, o compositor Oswaldo de Souza, em pesquisa
no Médio São Francisco, registrou entre outras coisas a música
folclórica "Toada de Lampião" (29).
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Coro:
É Lamp, é Lamp, é Lamp
É Lamp, é Lampião,
É Lamp, é Lamp, é Lamp,
O Virgolino é Lampião

Solo:
O tenente Zé Missia
Já pediu sua demissão,
Cum medo do galope Do rife de Lampião.

– Ô Lampião,
Cadê tua mulé?
– Mia comadre, eu sô viúvo,
Morreu Maria José.
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10º Capítulo
1 – Espião. Segundo ultimato –
O bilhete de Lampião
Virgolino Ferreira estava preocupado, sem saber o que se
passava na cidade. Apenas Massilon e Júlio Porto conheciamna, de algum tempo. A luta a ser deflagrada seria diferente, fugia
à tática das guerrilhas nas caatingas.
Luis Joaquim de Siqueira, vulgo Formiga, natural de
Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, trabalhava em
Mossoró. No oficio de erradicar formigas, visitava as fazendas
da redondeza (1). Espionava a serviço de um dos chefes quadrilheiros (2). Esperavam-no em Passagem Oiticica. No terreiro da
casa de Miguel Santino, o triunvirato do mal confabulava quando chega Formiga. Correu, prazenteiro, de braços estendidos a
Virgolino e exclamou alto, como se fosse um velho amigo:
– Como vai Capitão? E dá-lhe um abraço.
O companheiro, Amadeu Lopes, que de nada suspeitava,
ficou atônito. Foi logo afastado para o meio dos prisioneiros do
lugarejo, na maioria carentes conhecidos (3).
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Porém, o Caolho recebeu Formiga com frieza, que desnorteado, pede proteção (4):
“– Seu Lampião me garanta a vida!”
“– Ninguém lhe ofende aqui. Vem de Mossoró?”
“– Sim."
“– Como está a cidade?”
“– ...bem guardada, à espera de um grupo de cangaceiros.”
“– Quantos homens têm em armas?”
“– Uns duzentos, no mínimo.”
Lampião fez um gesto desdenhoso e disse:
"– Confere... eles brigarão menino?”
“– O intuito é brigar.” (5).
A conversa prolongava-se com a participação dos bandidos destacados. Lampião, orientado por Massilon, estava certo
de prosseguir a marcha pela estrada, à direita do rio, já palmilhada, em parte, por Jararaca, e entrar na cidade pela barragem.
Formiga, porém, o desvanece. O paredão divisor das águas estava guarnecido por civis e militares. A penetração viável seria
pelo Alto da Conceição. Portanto, precisava atravessar o rio, ali
mesmo, e, três quilômetros adiante, acampar no lugar "Saco",
onde deixaria os animais. Depois, andaria mais dois para chegar
à cidade. Antes de cruzar os trilhos da estrada de ferro distante
do Alto da Conceição, encontraria um piquete, numa caieira,
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fácil de ser dominado (6).
O astuto Virgolino contraria-se com o novo trajeto. Arrastado pelo caudal envolvente dos compromissos, conturbado pelas mudanças contrárias ao plano preestabelecido, deixa transparecer sua indecisão. No ocaso do jogo incerto, em terras desconhecidas, possuída estava sua mente de inúmeras dúvidas. Reclama, então, a Massilon:
– Você me disse que entrava em Mossoró com dez homes.
A cidade tinha poucos soldados e os civis estavam desarmados.
Eram mofinos. Mas o home a disposto a brigá! Não estou gostando disso! Nada a dando certo! (7).
Vem-lhe à tona compromissos íntimos. O lado humano não
se apagara de todo, naquela alma vivida para o mal. E, continua:
– Fiz uma promessa de não atacar cidade, cuja padroeira
fosse Santa Luzia. Se soubesse antes, não teria vindo – não teria
passado nem por perto (8).
Durante dilatados anos, sofrera do olho direito, em conseqüência de ferimento por garrancho de jurema (9). Além da perda da visão, sentira dores. Agora curado, perturbava-se em quebrar o juramento. Hesitava em levar avante a empreitada. Reclamava tudo. Suas palavras revelavam desânimo (10).
Massilon censura-o:
– Você perdeu tempo, tomando dinheiro e cavalos dos po239
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bres, quando acaba não quer atacar a cidade do dinheiro. É
sinal de fraqueza. Ao invés de pernoitar em São Sebastião, devia ter prosseguido até Mossoró (11).
Virgolino não se alterou com a ousadia do comparsa,
mesmo ao chamá-lo de fraco. Profissional impenitente no ofício,
não se inquietava com observações de neófitos. Permaneceu
pensativo.
Jararaca, conturbado pelo álcool, quebra o silêncio:
– Negrada de Pajeú não tem medo de careta!
– Como é Capitão, vamos mesmo? A coisa é grossa! Está
ruim! – Pergunta Sabino, apreensivo e irresoluto (12).
Lampião possuía qualidades de líder. Sabia animar seus
comandados, no momento preciso. Tomava atitudes rápidas e
empolgantes, capazes de conduzir os mais tíbios a grandes arrojos. Saiu do mutismo e respondeu:
– Tenente, eu vim foi para atacá Mossoró e quem tivé com
medo, volte! Eu vou brigá e tô disposto (13).
A carta de Gurgel não intimidara Rodolfo Fernandes.
Lampião entrou em casa de Miguel Santino com Formiga. Retirou do bolso um pedaço de papel, encimado com seu timbre.
Tomou do lápis e redigiu o bilhete. Julgava, assim, conseguir o
intento. Escreveu com dificuldades, numa péssima caligrafia:
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"Cel. Rodolfo
Estando eu até aqui pretendo drº . Já foi um aviso, ahi pº
o Sinhoris, si por acauso rezolver, mi, a mandar será a importança que aqui nos pede, Eu envito di entrada ahi porem não
vindo esta importança eu entrarei, ate ahi penço qui adeus querer, eu entro; e vai aver muito estrago por isto si vir o drº eu
não entro, ahi mas nos resposte logo.
Capno Lampião” (14).
Entrega-o a Formiga e manda o recado:
– Se não for enviada a importância até às duas da tarde
entrarei na cidade, fazendo depredações de toda sorte (15).
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O mensageiro monta num bom cavalo e desaparece. A légua
a vencer seria breve. A notícia corre veloz entre os salteadores.
Sabino receava uma emboscada durante o trajeto ao "Saco." Escolhe quarenta homens para a coluna da vanguarda. Registramos apenas, os nomes de Jararaca, Moreno, Coqueiro,
Colchete, Navieiro, Português, José Delfino e Luiz Sabino.
Os prisioneiros de Passagem Oiticica formariam na frente
com um rifle descarregado às costas, simulando cangaceiros. Foram eles – Amadeu Lopes de Oliveira, José. Geraldo de Oliveira,
José Geraldo Filho, Júlio Soares, Adolfo Guilherme de Meio, Joaquim Germano, Sancho Amaro e Belarmino de Morais (16).
Na retaguarda, formariam Lampião, Ezequiel, Virgínio, Luiz
Pedro, Mormaço, Massilon, Pinga-Fogo, Serra d'Umã, Valatão,
Trovão, Casca Grossa, o restante dos cabras e os reféns (17).
Pedro José da Siiveira, apesar de ter pago o resgate, continuava preso. Lampião exigiu-lhe que o levasse à trincheira, antes da linha ferroviária, onde lhe daria liberdade.
Terminada a reunião, Virgolino disse que "todos fossem
atacar a casa do Prefeito". E recomendou a Sabino:
“– Prenda o Cel. Rodolfo Fernandes, porque, assim, ele
arranjará o dinheiro.” (18).
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2 - Resposta de Rodolfo Fernandes
Formiga ao encontrar o piquete da caieira ao lado da estrada, antes da ponte, explica a que vinha. O Soldado João Antônio de Oliveira o escolta ao solar do Prefeito. Era, aproximadamente, uma da tarde (19).
Rodolfo lê o bilhete para o pessoal em casa. Ali, se encontravam comerciantes e trabalhadores - gente amiga. Declara,
com firmeza, que não cederia às exigências do facínora. Não
faria concessões. Lutaria. Devido a pouca munição, recorreria à
arma branca, caso fosse necessário. Por esse motivo não exigiria
sacrifícios, nem teria queixas de quem deixasse a trincheira.
Nesse ínterim, Francisco Calixto de Medeiros rompe o silêncio. Bate no bornal e grita: – O dinheiro está aqui! Lampião
que venha buscar! Viva Rodolfo Fernandes! Viva o nosso Prefeito! Viva Mossoró!
Todos vivaram uníssonos. Jubilosa aclamação alastrou-se
aos piquetes da defesa. No calor do entusiasmo, Júlio Fernandes
Maia e outros companheiros mandavam recados desafiantes ao
chefe bandoleiro (20).
Da trincheira da rua, o mensageiro, meio desconfiado,
ouvia a demonstração de valentia.
Rodolfo aviu-se com Laurentino de Morais, sediado no pré244
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dio do telégrafo e o diretor da rede ferroviária, Vicente Sabóia Filho.
A gente da trincheira sabendo que o assalto se daria em
breve, ficou alerta.
Por falta de meios de comunicação, os entendimentos se alongavam. Retardaram a volta de Formiga, por mais de meia hora.
O Edil procura impressioná-lo sobre a fortaleza dos mossoroenses e o número de pessoas em armas. Por fim, entrega-lhe a resposta:
" Virgolino. Lampião.
Recebi o seu bilhete e respondo-lhe dizendo que não tenho a
importância que pede e nem também o comércio. O Banco está fechado, tendo os funcionários se retirado daqui. Estamos dispostos a
acarretar com tudo que o Sr. queira fazer contra nós. A cidade acha-se, firmemente, inabalável na sua defesa, confiando na mesma.
a. Rodolfo Fernandes
Prefeito. 13.06.1927”
João Martins de Athayde, cancioneiro popular, refere-se
ao bilhete e ao recado do Prefeito, de modo curioso:
"Nisto o Cel. Rodolfo
Escreveu sem se vexar
Uma carta a Lampião,
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Fechou e mandou levar,
Avisando ao cangaceiro
Que estava pronto o dinheiro,
Ele viesse buscar" (21).

3 - Última cavalgada para o assalto. O Bando desmonta
no lugar "Saco ", a dois quilômetros de Mossoró
Às duas da tarde, escoara-se o prazo para a volta do emissário. Nada de bom pressagiava o atraso. Lampião trila o apito.
Mormaço pega a corneta e toca a reunir. Os bandidos reatam a
marcha. Troteiam no vale, entre o palmeiral fechado, em direção
a Mossoró. Faltavam, somente, dois quilômetros para atingirem
o lugar, onde deixariam os animais. Em quinze minutos, chegam
à margem do rio, limite das fazendolas "Ingá" e "Estreito".
Uma vereda indicava o local da travessia. As águas mansas permitiam vau. Touceiras de jaramataias afloravam, nas partes rasas. Manchas escuras de lodo e húmus, na superfície espelhante, ofereciam imagens traiçoeiras. Mandacarus, xique-xiques, cabeças-de-frade e palmatórias cheias de acúleos agressivos, entremeados de arbustos exsicados fechavam aquela área.
Altos facheiros, quais mãos estendidas ao céu, guarneciam o
líquido raro. Carnaúbas linheiras e esguias, agrupadas, de copa246
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do uniforme, apresentando verdes discos farfalhantes, sombreavam. Trepadeiras silvestres formavam sebes e cobriam moitas.
A flora excêntrica dava feição pitoresca e singular ao oásis. O
passar dos anos não modificou a paisagem (22).
A cavalgada atravessava o rio, devagar. O nível das águas
tocava os vazios das alimárias, obrigando os cavaleiros a dobrarem as pernas, incomodamente. À sua margem, o taciturno Caolho observava o desfilar dos asseclas. Aguardava sua vez. Faltando-lhe o ódio estimulante, sentia-se sem ânimo aguerrido.
Não tinha inimigos na potiguarânia. Volta, então, a reclamar:
– Massilon você me disse que o rio estava seco! A viagem
está atrapalhada! Nada está dando certo!
– Não contava com isso. Desculpa-se o parceiro (23).
Transpõem o rio. O céu cada vez mais plúvio ameaçava
aguaceiro inoportuno. Neblinava. Receosos duma insídia, alongam a fila. O hediondo Sabino, insensível à vida do próximo,
lança mão de covarde ardil. Em tom de zombaria diz a Antônio
Gurgel (24).
“– Você é nosso ministro da guerra. Vá na frente, porque
assim, ninguém vai atirar”.
"Aterrado com a perversidade do mulato"., obedece. "Que
havia de fazer?" Chibateia a montaria. Qual condenado, na trajetória do suplício, com a alma na boca, "toma a dianteira da co247
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mitiva, esperando, a cada passo, o ataque" e sua morte.
Mais ou menos às duas e meia da tarde, com a chegada de
Formiga, o grupo todo faz alto. Ao entregar a resposta ao Capitão, acrescentou que o "Prefeito não mandava o dinheiro, e a
cidade estava preparada para brigar". E, adianta o recado:
“– O Cel. Rodolfo manda dizer que tem dois mil homens
em, armas e muita munição.” (25).
Gera-se mal-estar. Formiga procura corrigir: – ... isso é
mentira. Não tem tanta gente, não! Conheço a fortaleza da cidade. Vi soldados, entregando as carabinas. O pessoal nunca
brigou, é "mofino". Encerra as palavras descrevendo a trincheira
de fardos de algodão da casa do Prefeito e a que ficava perto da
ponte, numa caieira (26).
Lampião, aparentando muita raiva, após a leitura da altiva
resposta do Edil, joga fora o bilhete:
“– Eu lá faço conta dessa porcaria. Seguimos...” (27).
Os cabras entregam um rifle sem munição a Formiga, incorporando-o aos demais. Sem perda de tempo, abalam em trote
acelerado, meio desiludidos. O refém Gurgel seguia à frente.
À direita dos caravaneiros, as verdejantes palmas em leque
do carnaubal espesso, em constante marulhar, modificavam a
paisagem silente. O Capitão montado num burro, formava atrás.
Ao lado, seguia Pedro José da Silveira.
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Iam cautelosos, quando avistaram o local denominado
"Saco", escolhido para o desmonte. Região praticamente deserta,
cortada pela Estrada Real, que descia do alto sertão. Sobressaíam, ao lado do caminho, duas choupanas, separadas por vetusta
quixabeira. O "Rei do Cangaço" apeou-se à sombra de seu copado. Entregou a montaria ao jovem Domingos Camilo (28),
morador do primeiro casebre, e perguntou:
– Você tá com mêdo?
– Não tenho de quê.
Vendo-o maltrapilho, Lampião falou: – Tome conta do
burro. Na volta, trago uma peça de fazenda pra você.
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Domingos Camilo ao lado do
tronco da antiga quixabeira,
onde "amarrou" a montaria

de Lampião. Em sua choupana no lugar "Saco" assistiu aos reféns e aos bandidos feridos. (foto do autor,
1968).

Domingos guardou a carona. Viu Sabino Gomes trocar de
roupa pela farda da Polícia. Os cangaceiros deixaram parte dos
animais dentro do roçado e do lado de fora amarrados à cerca.
Seqüestrados e presos ocuparam os dois tugúrios. Formiga ficou
no de Joaquim Soares (29).
Uns quinze cangaceiros permaneceram montando guarda.
Vigiavam a estrada. Foram identificados - Asa Branca (30),
Casca Grossa (31), Baliza e Félix (32). O primeiro recebeu ordem expressa de Lampião para não permitir ofensas e maus tra250
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tos aos reféns.
Domingos servia café e desdobrava-se em atenções.
Sabino e Jararaca acertaram a maneira de dominar a fortificação do Prefeito. Decidiram levar reféns e prisioneiros à frente. Assim, escudados, forçariam a autoridade a negociar.
Transidos de pavor, os detidos ouviam, em silêncio, o plano diabólico.
Virgolino discorda. Não queria arriscar presas tão valiosas. Levariam apenas os prisioneiros de Passagem Oiticica (33).
Bruscamente, manda que se apressem.
Jararaca e Sabino afastam-se aborrecidos.
*
O experiente bandoleiro sondava o horizonte. Sem a vantagem da surpresa, não nutria esperanças de conquistar Mossoró.
Cresciam as dificuldades com a chuva, a longa caminhada a pé,
o inconveniente da hora, as montarias distantes e os vários grupos independentes. Preocupava-se com a segurança – o caminho
livre para a fuga.
Por esses cuidados, certa vez, no ataque à fazenda "Santa
Cruz", em Pernambuco, Livino insultou-o, na presença dos cangaceiros: “– Você não tem corage, só serve prá beato. Diz que é
home, mas não é!”
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Virgolino não se alterou. Impediu investida, temendo que
o mano fosse varado pelas balas de Quelé (34).
Agora receava ser envolvido pela retaguarda. As volantes
paraibanas entraram no Rio Grande do Norte e estavam próximas. Assim, não podia retardar, por mais tempo, o assalto.
O destacamento da cidade de Portalegre abalara a Mossoró (35).
A cada momento, o plano do ataque sofria modificações.
Os bandidos, apesar de vantajosamente armados, preocupavamse com o destemor dos mossoroenses. Quedaram-se atônitos
ante o fascínio da cidade, ainda mal divisada. A miragem de
tesouros dominava-os. A fabulosa urbe afundava-se à margem
esquerda do rio. A lonjura não permitia distinguir-lhe a dimensão. O Capitão cismava. Conta-lhe as torres. Impressiona-se.
Jamais vira coisa igual! Imagina seu tamanho. Arenga as dificuldades em conquistá-la. Mais tarde, diria a Antônio Gurgel: "Cidade de mais de uma igreja não é para ser atacada por cangaceiros" (36).
Frente ao estranho cenário, a ambição que o minava, recomeça a sofrer desgastes. Nenhum disparo de armas! O céu
escuro, carregado de nuvens baixas. Neblinava. A calmaria era
sinal de mau augúrio. Sua inquietação aumentava. Seria decepcionante vir de tão longe e não tentar o assalto (37).
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Notas
1. Isaías Almeida Costa, empregado da fírma Manoel Negreíros, em Mossoró, vendeu várias vezes formicida a Formiga. Av. Rodrigues Alves, 1005.
Natal, 10.05.1968. - Informações prestadas ao autor.
2. Francisco Lopes da Silva e Maria Lopes de Araújo. Rua Romualdo Galvão, 245, bairro Alto da Conceição. Mossoró (RN), 30.12.1968. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Júlio Porto, vulgo Zé Pretinho ou Miúdo. Nas visitas a Mossoró, a
serviço de Massilon, foi o elemento provável de ligação com Formiga.
3. Id.
4. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 249. - Depoimento de Formiga.
5.Id.
6. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN), 27.11.1927. - Entrevista de Mormaço.
7. Francisco Lopes da Silva e Maria Lopes de Araújo.
8. Asa Branca. Natal, 09.01.1969. - Informações prestadas ao autor.
9. PRATA, Ranulfo. LAMPIÃO. Rio de Janeiro, Ariel, 1954. p. 23.
10. Francisco Lopes da Silva e Maria Lopes de Araújo.
11. Id.
12. CORREIO DO POVO. - Entrevista de Mormaço.
13.Id.
14. O bilhete de Lampião ficou, durante muitos anos, em casa de meu pai,
sendo depois doado ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do
Norte. Raimundo Nonato o reproduziu no livro "Lampião em Mossoró".
15. NONATO, Raimundo. Ob. cito - Depoimento de Formiga.
16. Francisco Lopes da Silva e Maria Lopes de Araújo.
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17. CORREIO DO POVO. –Entrevista de Mormaço.
18.Id.
19. Soldado João Antônio de Oliveira. - Informações prestadas ao autor.
20. Júlio Fernandes Maia. Natal, 14.06.1962. - Informações prestadas ao autor.
21. Verissimo de Melo, no opúsculo "O Ataque de Lampião a Mossoró
Através do Romanceiro Popular", (edição de 1953. p.10), cita o verso do
cancioneiro João Martins de Athayde, referente ao recado do Prefeito.
22. Dados colhidos em Passagem Oiticica com moradores do lugar.
23. Francisco Lopes da Silva e Maria Lopes de Araújo.
24. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 174. - Diário de Antônio Gurgel.
25. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN), 27.11.1927. – Entrevista de Mormaço.
26.Id.
27. NONATO, Raimundo. Ob. cit. - Depoimento de Formiga.
28. Domingos Camilo. "Saco" (RN), 08.11.1968. – Informações prestadas ao autor.
29. Joaquim Soares não estava em casa.
30. Asa Branca. - Informações prestadas ao autor.
31. NONATO, Raimundo. Ob. Cit. p. 246. - Depoimento de Casca Grossa.
32. Ivo Barreto Leite, estudante de Medicina, sobrinho do refém Manoel
Barreto Leite. Natal, 08.11.1968. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Esposa e filho de Manoel Barreto; Maria Lopes de Araújo, sobrinha do
prisioneiro Amadeu Lopes, e várias testemunhas confirmaram o episódio.
– Informações prestadas ao autor.
33. Id.
34. PRATA, Ranulfo. Ob. cit. p. 31.
35. O NORDESTE. Mossoró (RN), 24.06.1927.
36. Jaime Fernandes Guedes, genro de Antônio Gurgel. - Informações prestadas ao autor.
37. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 243. - Jararaca, no depoimento em
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Mossoró, declarou que "Lampião ordenou o avanço para atacar, por ser
vergonhoso chegar tão perto, e voltar sem uma tentativa."
Obs.: Esclarecimentos sobre o mensageiro da carta de Antônio Gurgel e do
bilhete de Lampião:
Abel Coelho deixava a casa do Prefeito às sete da manhã quando chega um
portador com a carta de Gurgel, que mencionava os quatrocentos contos
exigidos por Lampião. Rascunhou a resposta e saiu. Não viu e nem se recorda do mensageiro do bilhete escrito por Virgolino.
Isabel da Silveira assegurou que o pai, Pedro José da Silveira, preso de madrugada, foi portador da carta de Antônio Gurgel.
Formiga, segundo enviado, chegou a Mossoró depois do meio dia.
Virgolino disse no início do bilhete. "Já foi um aviso aí para o senhor..."
O cancioneiro José Lima de Oliveira relata as duas missões:
Lampião logo mandou Logo se segue outra
Uma atrevida embaixada Que não teve melhor sorte
Ao Cel. Rodolfo Era impossível arranjar
Esta lhe foi respostada Aquele tributo forte
Negando o que ele queria E no ponto de defesa
Muita gente dizia Que não temia a morte.
Isto é uma caçoada
O "Correio do Povo", de 19.06.1927, informava: "Chegou um emissário
de Lampião conduzindo um bilhete, dirigido ao Prefeito Rodolfo Fernandes,
exigindo quatrocentos contos de réis". "Esse ultimato foi mais tarde confirmado por outro".
"O Mossoroense", de 19.06.1927, dizia à resposta negativa do primeiro
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ultimato, seguiu-se "outro, que não teve melhor sorte" .
A confusão surgiu posteriormente, em virtude de Formiga declarar, no
depoimento, que fora o portador dos dois bilhetes. Outrossim, Antônio Gurgel escreveu no diário que o "ultimato", por ele escrito, foi entregue a um tal
Formiga.
Virgolino sempre aproveitava os portadores de determinadas missões para levar os bilhetes dos reféns. Prisioneiros e emissários, ameaçados de morte, ficavam sem condições de fixar certos detalhes.
Gurgel, anos depois, alterou o Diário original, ao publicá-lo no jornal "A
Notícia", do Rio. Nas pesquisas para este livro, encontramos, com freqüência, omissões e enganos nas declarações dos figurantes.
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11º Capítulo
1 - O assalto. Resistência de Mossoró
Os cangaceiros saíram, a pé, do lugar "Saco", para assaltar
Mossoró. Tinham dois quilômetros à frente. Sabino comandava
as duas colunas da vanguarda. A primeira, composta de elementos escolhidos, chefiada por Jararaca, e a segunda por Massilon.
A terceira, na retaguarda, conduzida pelo Capitão Virgolino,
mantinha certa distância das demais. Ao partir, disse aos reféns
que ia visitar Mossoró e jantar com o Prefeito (1).
No intuito de ludibriar o adversário, colocaram à frente, os
prisioneiros de Passagem Oiticica. Serviriam de alvo aos mossoroenses, desconhecedores da covarde estratégia. Cada um levaria um rifle descarregado. Iniciaram a caminhada, descendo a
estrada erma, conducente, quase em reta, à mansão do Prefeito,
na atual Avenida Alberto Maranhão, 1751. Em menos de meia
hora, cobririam o percurso. Poucos minutos após a partida, avistaram umas caieiras. Caminharam espalhados, sorrateiramente,
acercando-se da trincheira anunciada. Para surpresa geral, os
homens ali postados haviam desaparecido (2).
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O Capitão recebeu a notícia com alegria. Volta-se para o
refém Pedro José da Silveira e diz: - Agora você pode ir.
– Como vou passar por seus homens?
- Não tenha medo, eles não vão fazer nada com você.
Pedro, notando a disposição do seu detentor, faz um pedido: – Lampião, devolva meus cavalos.
– Sim, fique sossegado (3).

Mapa da luta em Mossoró (Projeto do autor).
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Mapa do assalto a casa do Prefeito (Projeto do autor).

Cautelosos, os cabras da vanguarda bateram o terreno da
trincheira abandonada, desconfiados de algum ardil. Cruzaram a
linha do trem. Viram a ponte à direita. Apesar do inconveniente
da hora, e da pesada carga dos bornais a tiracolo, prosseguiram
resolutos. Atingiram um aglomerado de casas humildes, de onde
se destacava, na saliência do terreno, a capelinha de Nossa Senhora da Conceição. Do patamar, tiveram ampla visão da urbe.
Estavam no bairro do Alto da Conceição, a quilômetro e meio
da cidade. Enquanto se deslumbravam com o cenário, ouviram
detonações distantes. Velozes, abandonaram a estrada, alapar259
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dando-se no que deparavam.
Os prisioneiros aproveitaram o instante de confusão.
Ganharam o mato numa carreira desenfreada, em direção à
ponte. Dominado pelo pânico, um deles, Sancho Amaro, jogou
fora o rifle e entrou no rio gritando por Amadeu:
– Socorro, me acuda – não sei nadar! Socorro!
Os gritos dramáticos serviram para aliviar a tensão dos fugitivos, gerando sorrisos de bom humor. Seu companheiro sabia
que o rio dava passagem. Com justificável euforia, todos o vadearam ficando, a salvo, na outra margem (4).
Os bandidos, preocupados com o desempenho da missão,
não puderam evitar a fuga.
Mossoró estava de sobreaviso. Aguardava, com destemor,
o momento supremo do início da refrega. Ruas desertas. Residências e casas comerciais de portas cerradas. Apenas a morada
do Prefeito permanecia de portas e janelas abertas, para melhor
resistir à agressão.
Durante a espera, vinte a trinta minutos antes daqueles
disparos, os homens aquartelados no sobrado da firma F. Marcelino Holanda, na atual Praça Rodolfo Fernandes, surpreenderam-se com brados estranhos e inesperados:
– Coragem, rapaziada, a vitória é nossa!
Era o vigário da Igreja Matriz, o Padre Mota, acompanha260
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do do Cônego Amâncio Ramalho, em visita aos piquetes da cidade. Animava os mossoroenses (5). Chegou à casa do Prefeito,
quando colocavam o fardo de algodão que vedava a entrada da
barricada. Na breve conversa, informou o que vira e ficou ciente
da gravidade da situação. É aconselhado a abrigar-se, o quanto
antes. Os defensores tinham ordem de atirar em qualquer pessoa,
na rua, após o alarma.
O Reverendo, confiante na vitória, despediu-se, ofertando
uma lembrança da Santa padroeira:
"Rodolfo, tome esta medalha de Santa Luzia. Lampião não
vai entrar na cidade! Uma força superior me diz que ele será
derrotado!" (6).
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. Mirabeau Melo, chefe da entidade, lembrou o sinal combinado (7).
Naquele momento, o cura encaminhava-se ao Colégio Diocesano, na Praça da Matriz, quando foi alertado pelo toque a rebate.
A passos largos, abrigou-se no prédio do Telégrafo, com seu companheiro. De pronto, ordenou que tangessem os sinos grandes.
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Os homens da torre dão badaladas com vigor, insofreável.
E, novamente, os bronzes ressoaram em dobre alucinante, desta
vez, conclamando os bravos para a luta. De lá, fizeram uns disparos. Dentro em pouco travar-se-ia o combate.
Com a parada do toque dos sinos fez-se estranho silêncio.
Civis e militares, a postos, aguardavam a chegada dos bandidos.
.Alguns cabras da primeira coluna, pouco adiante da capelinha
do Alto da Conceição, descendo para a cidade, arrombaram a
porta de uma casa modesta, abandonada. O chefe do grupo apossou-se de um anel de brilhante de pouco valor, que mais tarde serviu para identificá-lo (8).
Continuando, ladearam pela larga e rasa depressão do terreno, feita pelos enxurros, conhecida por Córrego do Barbosa.
Aproximaram-se das moradias nos arredores de Mossoró. Tomaram o desvio da linha férrea, por trás de uns armazéns. Contornando-os, passaram em frente do Matadouro Municipal. Seguiram pelos trilhos da estrada de ferro, que circundavam aquele
lado da cidade. Assim, sem serem vistos, alcançaram a parte
detrás da Praça da Igreja de São Vicente de Paulo. As unidades
apartaram-se. A da frente dobrou a esquina, à direita, penetrando
na residência de Joaquim Perdigão Nogueira, genro do Prefeito. Varejam-na. Logrados, no intuito de fazê-lo refém, quebraram móveis, copos, e saíram decepcionados (9).
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Sabino Gomes caminha pela calçada. Vai ao patamar da
igreja e, numa demonstração de sangue frio e indizível audácia,
dirigiu-se quase ao meio da Avenida Alberto Maranhão. Estacou, voltado para a barricada da casa do Prefeito a uns sessenta
passos. Os atiradores de armas aperradas, ficaram confundidos,
hesitantes. Julgaram tratar-se de um militar. Mandaram um emissário a Rodolfo. Incontinenti, vem a ordem: - Atirem. (10).
Eram quatro horas da tarde. Inicia-se o embate. Súbito, luz
o relâmpago riscando o céu baço. Das alturas estruge o trovão.
Estalos menores reboam na lonjura. Pingos grossos de chuva
prenunciavam forte aguaceiro. Mas, as nuvens carregadas passavam ao largo, céleres, movidas pela viração. O neblinar, cada
vez mais fino, extinguia-se. Sentia-se a fragância da terra molhada. Raios luminosos alargavam-se, clareando o espaço. O
fenômeno fora breve. O deflagrar das armas confundia-se com
os ecos da trovoada.
Menestréis da época descreveram o acontecimento:
"Era uma cena tocante
Naquela ocasião
O troar dos fuzis
E o ribombar do trovão
Tudo se misturava
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Parece que o céu reclamava
Aquela perseguição" (11).
O ardiloso Sabino viu os atiradores, no telhado da casa do
Prefeito e na trincheira da rua. O cidadão Manoel Duarte, abrigado na platibanda, observava-o. Tendo-o na mira, deu ao gatilho. Porém, o cabra estava com sorte. O fuzil desregulado fora a
salvação. O projétil riscou-lhe o quepe. Um disparo da trincheira
da rua atingiu-lhe a perneira. No mesmo instante, os comparsas,
numa vozeada terrificante, revidaram o fogo, com ardor. Como
selvagens, imprecavam, procurando intimidar os sitiados. Dada
a posição lateral em que se encontravam, não podiam atirar de
pontaria, sob pena de se exporem. Balas passavam zunindo, tocando, obliquamente, o prédio cobiçado. Raras, batiam em cheio, espalhando caliça nos impávidos defensores (12).
No aceso da luta, um dos homens, no alpendre da frente,
empunhando um rifle novo, subiu na balaustrada e permaneceu
de pé, em posição arriscada. Viu chaperões de couro, em movimento, do outro lado do muro da casa da esquina. Revelando
inaudita coragem, começou a atirar naquela direção, municiado
por Francisco Fernandes de Queiroz (13). O piquete era o
mais vulnerável. Num ataque lateral, somente uma pessoa podia
entrar em ação. E, caso fosse de frente, todos ficariam desprote264
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gidos. Queiroz, armado apenas de uma espingarda de cartucho,
incitava os companheiros a não abandonarem os postos.
Algumas armas emperraram, no momento crítico da peleja. Fazia-se necessário manter as posições, a qualquer preço.
Durante a fuzilaria, os cidadãos Júlio Fernandes Maia (14) e
José Pereira permaneceram à frente dos comandados na trincheira que dava para a rua. Executavam a árdua tarefa de municiadores. Nas idas e vindas expunham-se. Pela diversidade das
armas, o trabalho tornara-se mais difícil. Devido a escassez de
munição, os atiradores eram supridos, conforme as necessidades. Graças a esses cuidados, o Prefeito suportou os ataques nas
diversas frentes. Todos guardaram as posições, corajosamente,
nos instantes de maior perigo. Foi esse revide inicial que impediu os salteadores de atravessarem a rua e entrarem na cidade.
Em linha singela, Jararaca, Colchete, Moreno, Menino de
Ouro, Mergulhão, Sabino Gomes e parte dos componentes da
primeira coluna, colados ao muro comprido da casa vizinha,
dirigiram-se à esquina da Avenida Alberto Maranhão. Procuravam atingir a frente da casa do Prefeito (15).
Por trás da igreja, havia uma habitação, onde parte dos assaltantes dessa ala se abrigara, garantindo a retaguarda dos companheiros. De lá, atiravam para o objetivo sem pontaria (16). Enquanto lutavam, a segunda coluna continuava em marcha, pelo
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leito da via férrea, esperando abrir outra frente, por trás da casa.
O assalto prosseguia, quando Lampião chegou. Viu os cabras atacando. Protegido, no aterro dos dormentes do caminho
de ferro, deu umas descargas e afastou-se (17). Abriu à esquerda
e rumou ao cemitério. Para alcançá-lo, atravessou grande tabuleiro arenoso, despovoado, atapetado de matapasto, raras árvores, algumas moitas de mofumbo, e marmeleiros-do-sertão. Penetrou a necrópole. Alpercatas sacrílegas pisaram as estreitas
alamedas de cipreste, profanando a casa dos mortos. Longe do
alcance das balas, esgueirando-se por cima dos túmulos, Virgolino observava o desfecho da luta, a seus pés. O cemitério fora
da cidade, em suave elevação, nas raízes da chapada do Apodi,
permitia-lhe presenciar o cerco, em andamento.
José Octávio descreve a distribuição dos comandados, em
versos:
"E dividiu-se em três alas
Para um ataque geral
Sabino e Jararaca
Ficaram na ala central
Na esquerda Massilon,
E "Lampião" que é cabra bom
Comandava a lateral" (18).
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Colchete, negro baixo, de pernas arqueadas, fechara o corpo com um rosário no pescoço, amuletos, bentinhos de reza forte e a medalha de padre Cícero Romão. Assim, robustecera sua
audácia, defendido contra o mal. Nessas ocasiões, prevalecia o
sentimento supersticioso (19). Apesar da proteção, abrigara-se
no muro. Enervado por atirar em vão, sem ver ninguém, vomitava impropérios.
Jararaca, a seu lado, escopeteava com o rifle "peado". A
arma, com o gatilho preso por um lenço transformava-se em
automática. Ao passar a bala para a agulha, disparava (20).
Presto, os cabras desencadearam maciço e breve tiroteio.
Os impactos, nos fardos de algodão, ressoavam como o bater de
bombos, num tantã macabro. Enquanto os lampiônicos atiravam
furiosamente, os antagonistas revidavam com parcimônia. Balas
ricocheteavam nas calçadas, nos postes de ferro e nas paredes,
num sibilar assustador.
Os renegados, num alarido selvagam, entre blasfêmias,
gritavam: - Botem a cabeça de fora, safados!
Da trincheira devolviam os insultos: - Venham covardes!
Saiam daí, bandidos!... Venham buscar os quatrocentos contos!
Viva Rodolfo Fernandes! (21).
A fuzilaria estava no auge. Os facínoras esbanjavam munição. Deixaram grande quantidade de cápsulas detonadas, por
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fora do muro da casa da esquina. Nuvens de fumo elevavam-se
das frentes. O odor acre da pólvora inundava o ambiente. A resistência estava em toda parte.
Durante o desenrolar do combate, a ala de Massilon alcançou, com facilidade, a garagem. Da Estação da Estrada de Ferro
julgaram tratar-se de populares, em auxílio ao Prefeito e não
atiraram. A distância justificava o engano (22).
Como o portão estava apenas encostado, entraram no recinto. A coice de fuzil, iniciaram o arrombamento da porta, que
dava para o quintal. Os dois homens de armas apontadas, através
do muro brocado, abriram fogo. Explosão dupla e repetida atroou. Acertaram na porta (23).
Céleres, os sitiantes abandonaram o local, deixando manchas de sangue no piso. Prosseguiram por trás dos muros, na
esperança de contornarem o quarteirão e completarem o cerco.
Na frente do palacete, a luta prosseguia. Jararaca, o temível "sicário de Buíque", tinha a parte mais arrojada da ofensiva dominar a cidadela. Depois da tremenda fuzilaria, verificou que
os ânimos dos paisanos não se arrefeciam. Com segurança e
precisão, respondiam ao matraquear das armas.
Agressores embravecidos face à resistência encontrada, ameaçavam desalojar os defensores a punhal. Soltavam palavrões.
De repente, fez-se quietude enganosa. Os cangaceiros co268
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meçaram a perder a calma, ante a obstinação dos sitiados. Preparam-se, então, para a última arremetida - a mais audaz e decisiva. Pretendiam jogar garrafas de gasolina, nos fardos de algodão, incendiá-los e, em seguida, dominar o reduto. Mas, para
execução do plano, teriam de fazer cerca de trinta metros a descoberto, sob as vistas do adversário. Na tentativa seriam alvejados. Novamente, soltaram ameaças aos gritos: – Se preparem!
Vamos brigá a punhau!
– Venham quando quiserem! Também sabemos brigar! –
Respondiam os da trincheira (24).
O facínora de "corpo fechado" levantou-se 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, atuara 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 fez-lhe horrível estrago na face,
arrebentando-lhe a cabeça. Estava fora de combate! (25).
No ângulo da Praça Rodolfo Fernandes, soldados abrigados na boca do esgoto de águas pluviais defendiam a atual Ave269
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nida Alfredo Fernandes. Todas as posições da defesa do Prefeito
lutavam - dos fardos de algodão, do alpendre da casa, do telhado, na frente e atrás, do muro divisor do quintal, e da torre da
igreja (Capela de São Vicente). Desse local somente podiam
atirar para cima das casas e em alvos distantes. A espessura da
parede e a larga cornija circundante impediam que atuassem
onde se desferia a luta (26).
Rodolfo Fernandes, de rifle à mão, atendia aos comandados, nas diversas fases do combate. Em nenhuma ocasião manifestou fraqueza. Seu decidido proceder imprimia confiança e
elevado moral no espírito dos combatentes.
A coragem dos homens continuava inalterável. Mantinham as posições. Dispostos ao sacrifício extremo iriam ao entrevero à arma branca. Jamais se renderiam aos covardes sangüinários. O duelo tornava-se duro para os lendários bandoleiros. Compreenderam que seriam exterminados, se persistissem
na empreitada.
O "Rei dos Cangaceiros", do esconderijo, pesava a fibra
dos mossoroenses.
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Garagem da residência do prefeito
invadida pelos bandidos. Linha de
tremonde Jararaca foi baleado por
Francisco Pinto. (Foto do autor.)
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Porta dos fundos da garagem, alvejada
pelos defensores ao atirarem contra os
bandidos quando tentavam arrombá-la.
(Foto do autor)
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Casa de Pacíficode Almeida, situada
atrás da igreja, onde parte da coluna
de Jararaca e Sabino se aquartelou
durante o assalto. (Foto do autor

Janelas e óculos de trás da Igreja São

Vicente marcados à bala pelos bandidos durante a fuga. (Foto Otávio,
1927
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Cessaram os disparos, na trincheira do Prefeito.
Jararaca, encoberto pelo muro, vai alapardado até o morto. Começa a revistá-lo, apoderando-se do espólio. Da torre da
igreja, Manoel Alves acenou indicando aos homens no topo da
casa do Prefeito, que ainda havia gente na rua. Pela terceira vez,
Duarte ergueu-se por trás da platibanda. Divisou um cabra agachado de costas. colocou-o na mira e detonou a arma. O cangaceiro tombou de bruços, num abraço macabro, sobre o cadáver
(27). Imaginou, terem-lhe jogado um tijolo do alto da torre, tal a
pancada recebida (28). Vieram-lhe acessos de tosse e gosto esquisito à boca - golfadas de sangue rutilante. Sentiu um chiado
durante a respiração. Acessos sufocantes repetiam-se. Percebeu
a ferida no peito direito, drenando sangue borbulhante a cada
inspiração. A túnica tingiu-se de vermelho. Compreendeu a gravidade do ferimento. A bala transfixara-lhe o tórax. Desfaleceu,
por instantes. Apavorado, arquejante, de lábios entreabertos, a
correr sangue pelos cantos da boca, reuniu forças. Arrastou-se
ao muro, voltado para os irmãos d'armas. Ficou horrorizado, ao
vê-los em fuga precipitada, ganhando distância. Fez supremo
esforço. Gritou por auxílio: - Sabino, estou ferido! Moreno! Me
ajude, Sabino! (29).
O Tenente e acostados espavoridos faziam chão, afastando-se numa carreira desabalada, sem se preocuparem com as
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súplicas do companheiro .
Do telhado da residência de Ezequiel Fernandes de Souza
no ângulo oposto à Praça São Vicente, Murilo Eufrásio da Costa
observava o desenrolar da porfia. Não obstante, a grande distância, aproveitou a hesitação dos fugitivos e descarregou a arma
(30). Os soldados voltaram a atirar.
Sabino, vendo o fracasso do assalto, ordenou a retirada.
Deram a salva de tiros convencionada (31). Ao ouvi-la, os assaltantes ficaram desorientados. Sentindo a réplica do fogo pelo
flanco, pela frente e pela retaguarda, entraram em pânico. Deflagaram as armas nas janelas e nos óculos, detrás da igreja, desrespeitando a casa de Deus. Revide inútil, improdutivo, pois não
havia ninguém naqueles pontos.
Enquanto os cabras atiravam em várias direções, Sabino
foi ter a Lampião.
Da torre da igreja gritaram: - Caiu um! Eles vão correndo!
Os cangaceiros recuavam, céleres, abrigados no muro da Rua
Alfredo Fernandes. Transpuzeram a linha férrea, correndo em direção ao cemitério. Fugiam em campo raso, sem abrigos de monta, ao
alcance das balas dos homens alcandorados, na trincheira de Rodolfo. Abalaram, então, em agachos rápidos. Durante a carreira, substituíam os pentes vazios. Estacavam e giravam, atirando, voltados
contra os contendores. Repetiam a operação. Negaceavam. Não po282
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diam sair incólumes na temerária fuga. Teriam uns quinhentos metros nessa apertura. Veteranos, familiarizados com dificuldades de
tal ordem, demonstraram têmpera aguerrida, colocando várias vezes
os adversários em perigo (32).
Do telhado, na parte trazeira do casarão do Prefeito, os irmãos Francisco e Antônio Pinto alvejavam os cabras, atrasando a retirada. A posição estratégica os favorecia. Francisco recorda-se de ter acertado em um que ficou com o braço caído ao
longo do corpo. E, em mais dois que tombaram e se levantaram
ajudados, ficando sem condições de responder ao fogo. Da igreja também fizeram alguns disparos naquela direção.
Nesse combate, os sicários pareciam animais caçados, à
procura de refúgio. Assim, desbaratados, ganhavam distância, a
salvo das balas. Fora rápido o recontro, cerca de dez minutos,
porém de graves conseqüências para os sitiantes.
Repetiu-se a trégua. Atiradores, de armas engatilhadas, espreitavam. O soldado João Antônio de Oliveira, com os colegas
à entrada da Praça Rodolfo Fernandes, próximo ao rio, observava os dois cabras caídos. Admirou-se ao ver Jararaca levantar-se
e sair cambaleante ao longo do muro. Procurava a coluna, presente minutos antes.
João gabava-se de bom atirador. Apressou-se em disparar a
carga do fuzil. Mas a distância, a surpresa e a emoção impediram-no
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de acertar (33). O bandido desapareceu, na volta da rua. Subiu o
aterro da linha férrea. De pé, quase de costas voltadas para a mansão
do Prefeito, olhava na direção da necrópole.. Ficou a descoberto.
Pagaria, novamente, elevado preço pela imprudência. Manoel Duarte, ao notá-lo, alertou o companheiro melhor colocado. Francisco
Pinto acionou o gatilho. O bandido cambaleou, rolou no valado à
frente, baleado na raiz da coxa. Agravava-se seu estado, ferido pela
segunda vez. Sentia-se perdido.
Assim, cessara a luta na cidadela de Rodolfo, com o desbarato da mais belicosa coluna lampiônica.
*
Desconhecia-se o que se passava nas demais trincheiras,
pela falta de intercomunicações. Nesse ponto, os atacantes levavam vantagem.
Fracassada a investida, pela retaguarda, à mansão do Prefeito, a segunda coluna desceu entre a linha do trem e o fundo
dos quintais das casas do quarteirão, para alcançar o boca da
primeira rua. Caso continuasse a caminhada, completaria o cerco. A barricada ficaria entre dois fogos. Porém a turma da Estação a reconheceu, em tempo, começando a atirar.
Massilon, tomado de surpresa, gritou: “- Deixem a linha,
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senão vai morrer muita gente!” (34).
A matula apavorada correu para a esquerda, refugiando-se no
prédio solitário onde funcionava a Sociedade União de Artistas, na
atual avenida Rio Branco, 1405, esquina com Augusto Severo.
Iniciou-se a troca de tiros, numa distância aproximada de
cento e setenta metros. Duelo inútil e vexatório para os invasores que, aturdidos, passaram à defensiva, entrincheirados, desperdiçando munição.
Ante a dramática ocorrência, Virgolino mandou reforço –
Luiz Pedro e meia dúzia de apaniguados. Alcançaram com dificuldade, o reduto. Trouxeram certa animação. Alguns chegaram
a cantar o estribilho da toada “Mulher Rendeira” (35).
Entusiasmo efêmero. Do primeiro andar da Estação, atiradores, bem situados, infligiam-lhes pesado castigo, orientados
pela bravura de Vicente Sabóia e do Sargento Pedro Silvio.
O Tenente Sabino, esfalfado, chega ao cemitério, à presença do Capitão e desanda a falar:
“– ... fomos enganados, porque na casa do Prefeito é impossível entrar. Colchete e Jararaca morreram. Quando fui verificar a
trincheira de fardos de algodão, recebi muitos tiros que atingiram
meu chapéu e a perneira. Vi um sujeito em cima da casa, fazendo
pontaria contra mim. Escapei por milagre...” (36).
O bisonho Caolho ouvia o melancólico epílogo da ruinosa
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tragédia. Os sequazes estavam empenhados num combate contra
oponentes invisíveis. Assombrados, viam espectros por todos os
lados, apontando dos prédios, das igrejas e das ruas. Mossoró
transformara-se numa cidade fantasma. Vez por outra, dos piquetes, partiam disparos desnorteantes.
Lampião sentia a sorte abeirar-se do nadir. A narrativa do
lugar-tenente dera-lhe cabal consciência da extensão do desastre. Temia ser envolvido pelos flancos. Julgava perto as volantes
paraibanas. Disse, então, a Sabino “que não havia mais futuro no
ataque e receava uma emboscada” (37).
Encerrou a amargurada conversa com a ordem final:
– Vá chamar Luiz Pedro, Massilon e os rapaz.
Ao longe, vindo do lado do Cemitério Municipal, em
campo aberto, surgiu um homem fardado de cáqui. Usava perneiras pretas, iguais as dos soldados e lenço vermelho em volta
do pescoço. Da trincheira alguém gritou, – É um bandido! Atire
nele!... Outro porém rematou: “– É o Tenente Laurentino, que
vem engajar-se às nossas fileiras”. Caminhava, acenando, como
se pretendesse incorporar-se ao pessoal da Estação (38).
O Sargento Pedro Silvio deduziu tratar-se de um bandido e
mandou atirar. Era Sabino Gomes, o mesmo que iludira o pessoal da trincheira do Prefeito. Vencendo embaraços de toda ordem,
alcançou o reduto da segunda coluna. A nova do desbarato da
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ala de Jararaca, gerou pânico. Sabino tirou as perneiras, jogando-as fora, para correr melhor. Os demais desfizeram-se de vários apetrechos, e fugiram, apressados, por trás da casa, sob os
estalos das armas adversárias.
Às cinco da tarde toda a caterva estava verticalmente derrotada. Terminara o assalto!

2 - Retirada de Lampião
Os cangaceiros reuniram-se por fora do muro lateral do
cemitério. O rápido revés os desnorteara. Perderam dois companheiros. Seis chegaram feridos, e dois em estado desesperador. Enquanto do outro lado, todos estavam incólumes.
Lampião "lamentava a morte dos cabras de confiança" (39).
A tarde de 13 de junho fora a mais trágica de sua carreira. Batido em
todas as frentes, sem conseguir sequer um único êxito, fugia em desbarato, a dois passos da fortuna, levando como galardão a maior
derrota. Os bandidos estavam "com muito medo" (40).
Virgolino decidiu voltar à cavalhada, muito por fora da cidade, desprezando o caminho mais curto por onde viera. Seguiu
na direção do campo de futebol, e continuou vencendo obstáculos, transpondo cercas e cruzando estradas (41).
Miguel Canuto morava naquele bairro afastado, arruado de
287

www.colecaomossoroense.org.br
tugúrios conhecido por "Doze Anos", próximo ao atual campo
de aviação. Foi alertado pelo vozeirio e o ruidoso pisar, no solo
arenoso, das alpercatas da horda, açodada, em fuga. Aflito, com
toda família em casa, correu os ferrolhos e as traves às portas e
janelas. Ficou de espreita. Observava a chegada dos assaltantes.
Pararam do outro lado da estrada, em frente à sua moradia, barrados por uma cerca de varas, bem trançadas, de marmeleiro-dosertão. Escalaram-na um a um pelas estacas do passadiço, fincadas de modo a servirem de degraus. Ultrapassaram-na a custo,
em virtude do incômodo equipamento bélico. Os feridos amparavam-se nos companheiros. Continuaram varando frágeis cercados de paus-a-pique de talos de carnaúba. Assim, foram-se
afastando a perder de vista, até o Alto da Conceição, em busca
das montarias. Miguel contou cerca de cinqüenta e seis homens,
bem armados (42).

3 - Reforço à trincheira da Estação. Ronda
Do prédio do Telégrafo, ouvia-se as atroadas da luta distante.
Nisso, chegou uma pessoa, informando que os cangaceiros atacavam
a Estação da Estrada de Ferro. Eram quase cinco da tarde.
Laurentino de Morais, também responsável pela defesa da
cidade receava a falta de munição do baluarte. Decidiu mandar
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reforço, muito arriscado no momento.
O Tenente Abdon Nunes de Carvalho, famoso pelas atitudes desassombradas, tomou a si a missão. Reuniu meia dúzia
de homens soldados e civis mal armados. João Fernandes de
Queiroz portava um revólver calibre 32 (43). Homero Couto
conseguiu um mosquetão e poucas balas (44). O comerciante
Cornélio Mendes e o dentista José Furtado, armados de rifle.
Não foi possível registrar os nomes dos outros componentes. Seguiram pela Avenida Augusto Severo. Mal havia cessado o
tiroteio, alcançaram a Estação. Foram recebidos com alegria.
Havia dúvidas quanto aos bandoleiros, se ainda estavam no cemitério. Diante da expectativa, o Tenente resolveu bater o terreno. Convocou o Sargento Pedro Sílvio e civis decididos. Partiram, ocultando-se num e noutro ponto. Da trincheira, apontavam
as armas para protegê-los.
Em breve regressaram, anunciando o desaparecimento dos
bandidos (45).
*
Por volta das cinco e meia da tarde, reinava grande regozijo entre os homens das trincheiras. Não havia o menor sinal dos
atacantes. Da torre da Igreja (Capela) de São Vicente, viram um
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cangaceiro estendido na rua. Informados, dois homens da barricada, cautelosamente, foram ao local. Encontraram uma garrafa
de gasolina junto ao muro, e Colchete, sem vida, numa poça de
sangue, com o mosquetão jogado ao lado. Vestia brim cáqui.
Calçava alpercatas e meias de seda. Cartucheiras bem acabadas,
municiadas, na cintura e cruzando o peito. Punhal. médio. Dois
bornais a tiracolo contendo balas. Grande lenço vermelho no
pescoço e um rosário. Negro de cabelo encarapinhado. Vestes
enlameadas. Do corpo, emanava morrinha repugnante, armazenada na longa marcha.
Rodolfo avisou a Laurentino de Morais, que não se fez esperar. Chegou acompanhado de oficiais subalternos e uns soldados. Acertaram rigorosa prontidão, considerando que os bandidos se achavam perto. Laurentino determinou a remoção do
morto para o patamar da Catedral. Em seguida, visitou algumas
defesas deixando a população cônscia dos acontecimentos. Com
a boa nova da vitória, do interior de algumas residências partiam
gritos jubilosos:
– Viva Rodolfo Fernandes! Viva Mossoró!
Naquelas horas, julgava-se a cessação das hostilidades,
simples trégua. As ruas continuavam desertas. Virgolino viria à
forra. Atacaria à noite. Desconhecia-se, contudo, uma de suas
facetas, a mais aguda – a "tática de covarde" (46) – a "tática
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invencível da fuga" (47). Abandonava a luta, ao conhecer a disposição do adversário. Na dúvida, ninguém largou as armas.
Mossoró velou até o alvorecer.

4 - O auxí1io (48)
O Telégrafo de Mossoró estava em comunicação, permanente,
com a Capital. No dia doze, à noite, chega a notícia da penetração do
bando no município mossoroense, após atravessar o Estado, talando
fazendas e povoados. Pernoitou, a sete léguas do objetivo.
Em Natal, chegavam informações precisas sobre a gravidade
da situação. Militares aquartelados no prédio do Telégrafo de Mossoró continuavam pedindo armamento e tropas, já muito solicitadas.
Rodolfo Fernandes e altos comerciantes, descrentes de
qualquer ajuda, não se comunicavam com o Governo. Preparavam-se às próprias custas (49).
No dia seguinte, pela manhã, o bando chegou às portas da
cidade.
O Chefe de Polícia, Manoel Benício Filho, desembargador
e ex-telegrafista, falava com os irmãos Mirabeau MeIo e Moacir, funcionários da repartição em Mossoró.
Feriu-se a luta distante do prédio do Telégrafo. As mensagens
tornavam-se cada vez mais aflitivas - "tão graves, a ponto de um
telegrafista manifestar desânimo, pois tudo indicava não ser possí291
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vel a continuação da resistência, dada a falta de armas e munição".
Benício solicita a Genésio Lopes, ajudante-de-ordens do Governador para convidá-lo ao Telégrafo, para falar ao Prefeito e à
população mossoroense, animando-os a continuarem a resistência.
Apelo incabível. Jamais o Prefeito recebeu o comunicado.
Era impossível contatos naqueles instantes (50).
"O Governador, por intermédio do Chefe de Polícia,
mandou que se organizasse, com urgência, uma tropa, sob o
comando de um oficial, a fim de seguir para Mossoró". Partiriam de trem, conduzindo oito automóveis, para prosseguimento
da viagem da estação terminal, em Angicos.
Ulpiano de Barros, engenheiro da Estrada de Ferro e o Tenente Genésio Lopes executaram a tarefa, com presteza. Aprontaram o
comboio, que permaneceu aguardando a ordem de partida.
Benício Filho determinou que o Capitão João Fernandes de
Almeida, alcunhado de Joca do Pará, assumisse o comando, com
urgência. Como o Capitão pediu licença para transferir os encargos
na corporação, o Chefe de Polícia "aborreceu-se e declarou que não
mandaria mais a tropa, contrariando sua determinação".
Genésio Lopes que assistiu ao mal-entendido, ofereceu-se
para comandar o destacamento. Porém, não foi aceito.
As coisas estavam nesse pé, quando chega Joca do Pará,
"equipado, dizendo-se pronto para seguir."
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Benício, estranhou a atitude. "Pediu ao ajudante-de-ordens
que fosse ao bar, próximo ao Telégrafo, onde se achava o Governador, em companhia de amigos, e perguntasse" se havia
dado tal ordem.
A resposta veio negativa.
O Executivo Estadual, além do abundante material bélico,
contava com os militares. Em menos de nove horas, o reforço
poderia chegar ao destino. Perdeu-se, assim, excelente oportunidade de aniquilar toda a quadrilha de criminosos (51).
O Tenente Genésio Lopes não encontrando razões que
justificassem tamanha falta, afirmava: “- A cidade de Mossoró,
tendo à frente o Prefeito Rodolfo Fernandes, pode-se dizer, sem
força pública, defendeu-se heróica e milagrosamente...”
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Notas
1. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 168. - Entrevista de Maria José.
2. Soldado João Antônio de Oliveira e três companheiros de farda, cumprindo ordens, abandonaram a trincheira. Ficaram, acidentalmente, à boca
do esgoto de águas pluviais, que dava para o rio, à rua Alfredo Fernandes,
e à Praça Rodolfo Fernandes. - Informações prestadas ao autor.
3. Isabel Teresa da Silveira, filha de Pedro José. - Informações prestadas ao
autor.
4. Francisco Lopes da Silva e Maria Lopes de Araújo. - Informações prestadas ao autor.
5. Terto Aires, da trincheira da firma Marcelino Holanda, ouviu os gritos do
Vigário. - Informações prestadas ao autor.
6. WANDERLEY, Walter. AS PALAVRAS, A AMIZADE E O TEMPO.
Rio de Janeiro, Pongetti, 1968. p. 124.
7. Mirabeau da Cunha Melo. - Informações prestadas ao autor.
8. Luzia Gomes Reginaldo, viúva de Raimundo Reginaldo, dona de casa.
Entrevistada por Raimundo Fernandes, a meu pedido. Mossoró (RN),
28.11.1968. – Informações prestadas ao autor.
9. O autor.
10. Manoel Duarte. - Informações prestadas ao autor.
11. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 207. Versos de José de Oliveira.
12. Manoel Duarte. - Informações prestadas ao autor.
13. Francisco Fernandes Queiroz. - Informações prestadas ao autor.
14. Júlio Fernandes Maia. - Informações prestadas ao autor.
15. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN), 27.11.1927. - Entrevista de Mormaço.
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16. Os cangaceiros abrigaram-se na residência de Pacifico de Almeida, por
trás da igreja, na Praça São Vicente de Paulo. Atual casa reformada nº
246 de Cleodon Almeida.
17. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN), 27.11.1927. - Entrevista de Mormaço.
18. LIMA, José Octávio Pereira. A DERROTA DE LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Mossoró (RN), Editora Atelier Octávio, 1927. - Folhetim.
19. Nos momentos de perigo, os bandidos evocavam o breve de São Miguel:
"Arcanjo São Miguel, meu espelho, clara luz, fazei com que eu veja a face
de meu Jesus. Mandai esta defesa pelo arcanjo São Miguel". Asa Branca.- Informações prestadas ao autor.
20. Jararaca. - Informações prestadas ao autor.
21. Francisco Pinto, Júlio Maia e outros da defesa. - Informações prestadas
ao autor.
22. Francisco Santiago de Freitas. Mossoró (RN), 16.11.1968. - Informações prestadas ao autor.
23. Enedino Inácio da Silva. - Informações prestadas ao autor.
24. DIÁRIO DA MANHÃ. Recife (PE), 04.10.1927. - Entrevista de Rodolfo
Fernandes.
25. Manoel Duarte. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Dias após a luta, restavam ainda, em casa do Prefeito, alguns troféus de
Colchete - o mosquetão e o punhal. Rodolfo presenteou-os a Manoel Duarte, autor daqueles disparos, sendo felicitado pelas pessoas presentes.
Duarte, pai de numerosa família, modesto, não desejava, de modo algum,
que seu nome aparecesse. Pediu que dessem a outrem aquela glória. Assim acertado, lembraram o nome do Cabo Leonel Pastel, homem pobre e
muito querido na cidade. Imediatamente, o Prefeito informou a Laurentino e divulgou o acontecimento. O jornal "A República" de Natal, em junho, publicava a promoção do cabo para 1º Sargento, por ordem do chefe
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do Departamento de Segurança do Estado (Raimundo Nonato, ob. cit. p.
159). O Soldado João Antônio, comandante do piquete, assegurava que
era impossível acertar daquela distância. Duarte desfez-se das armas, hoje
pertencentes à coleção particular do autor. Os troféus de Jararaca ficaram
com os soldados da Polícia.
26. Manoel Alves. Mossoró (RN), 10.12.1968. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: A parede da torre da igreja tinha 0,57m de largura e a cornija logo
abaixo, 0,48m.
27. Manoel Duarte. - Informações prestadas ao autor.
28. Jararaca. Mossoró (RN), 14.06.1927. - Informações prestadas ao autor.
29. CORREIO DO POVO. - Entrevista de Mormaço.
30. Raimundo Fernandes, Pedro Fernandes Ribeiro e Francisco Sena
estavam na dita casa. Mossoró (RN). - Informações prestadas ao autor.
31. Manoel Duarte ouviu os disparos convencionais. O cangaceiro Félix que
tomava conta dos prisioneiros no lugar "Saco", disse a Manoel Barreto
Leite: - Você ouviu tiros! Eles vão voltar! - Flávio de Macedo Barreto, filho de Manoel Barreto. Mossoró (RN), 24.12.1975. - Informações prestadas ao autor.
32. Francisco Pinto. - Informações prestadas ao autor.
33. Soldado João Antônio de Oliveira. - Informações prestadas ao autor.
34. CORREIO DO POVO. - Entrevista de Mormaço.
35. Francisco Santiago de Freitas. - Informações prestadas ao autor.
36. CORREIO DO POVO. - Entrevista de Mormaço.
37.Id.
38. Sargento Pedro Silvio de Morais, atual Major reformado da Polícia "Memórias de um Combatente", do capítulo "Na hora mais Acesa da Luta" - Livro a ser publicado. Rua Ponciano Barbosa, 278 - Natal,
10.10.1969. - Informações prestadas ao autor.
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39. CORREIO DO POVO. - Entrevista de Mormaço.
40.ld.
41. Id.
Obs.: O antigo campo de futebol, conhecido por Campo da Liga, ficava ao
lado do cemitério. Presentemente ocupado pelo prédio do SESI.
42. Pedro Canuto de Souza, filho de Miguel Canuto. Natal, 02.01.1968. Informações prestadas ao autor.
43. João Fernandes de Queiroz. Fortaleza (CE), 22.12.1959. - Informações
prestadas ao autor.
44. Homero Couto. Mossoró, (RN), 24.12.1971. - Informações prestadas ao autor.
45. Sargento Pedro Silvio de Morais. - Informações prestadas ao autor.
46. PRATA, Ranulfo. LAMPIÃO. Rio de Janeiro, Ariel, 1934. p. 64.
47. Id. p. 181.
48. Tenente-Coronel Genésio Lopes da Silva, oficial reformado da Força
Pública do Estado. Em 1927, Tenente, ajudante-de-ordem do Governador
José Augusto Bezerra de Medeiros. Além da entrevista oral escreveu circunstanciado artigo sob o titulo: "O Ataque de Lampião a Mossoró". O
relato e citações deste capitulo são do referido artigo. Natal, 24.06.1958.
49. O autor.
50. Id.
51. Id.
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12º Capítulo
1 - Lampião, derrotado, volta ao "Saco" (1)
Os cangaceiros batidos, em Mossoró, chegaram extenuados ao "Saco". Entraram nas choupanas de Domingos Camilo e
Joaquim Soares, conduzindo os feridos. Solicitaram a Camilo
água e ajuda. Chumbinho cuidava do ferimento nas costelas.
Virgínio, sentado num tamborete, passava uma atadura na coxa,
atingida superficialmente. Ás-de-Ouro, banhado em sangue,
comprimia o nariz e pedia uma bacia d'água para lavar o rosto.
A refém, Maria José, retirou do vestido uma tira, que serviu de
tipóia a um dos cabras (2). Menino de Ouro chegou em estado
grave, com o ventre perfurado a bala. Deitaram-no em cima . da
mesa. Certo do fim, tartamudeava sem parar:
"– Vou morrer, mas meu consolo é que gastei toda munição
na casa do Prefeito - 400 cartuchos!" (3). A todo instante, implorava
água salgada a Domingos Camilo, sem conseguir mitigar a sede.
Angustiado, mascava casca de jucá na esperança de estancar o sangue. Os companheiros faziam-lhe curativos com tintura de iodo.
Colocavam emplastros de algodão embebidos em salmoura e pimenta malagueta triturada. Ataram-lhe uma toalha ao ventre, enquanto
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gritava - Valha-me Nossa Senhora! (4). Contorcia-se em dores. Em
meio às lamúrias, suplicava que lhe abreviassem o sofrimento. Os
amigos, porém, procuravam animá-lo.
Prisioneiros e reféns assistiam estarrecidos à rude terapêutica de urgência.
O crepúsculo extinguia-se. Os cabras apareciam calados e
deprimidos. O último a chegar foi Lampião, seguido de cinco
comparsas.
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Entrou na sala do casebre, muito afobado e, sem se preocupar com os feridos (5), exclamou: - Toca pra frente! (6).
Quem ficou, ficou! Vamos! Vamos! E, foi saindo (7).
Célere, a cabroeira, apavorada, buscou as montarias. Alguns cortaram os cabrestos para não perder tempo, em desatálos. Às seis e meia da noite, partiram em fuga desordenada.
O pobre Domingos Camilo, ainda mora no "Saco". Reclama a peça de fazenda, prometida por Lampião e os estragos
feitos na sua roça.
Os versos de cordel de José Otávio Pereira Lima, referemse aos feridos e à perda de dois cabras (8):
Às cinco e meia da tarde
"Lampião" disse à negrada
Acabemos com esse fogo
Que isto não é caçoada
"Jararaca" e meu "Colchete"
Diabo levou no colete
Perdemos nossa caçada.

Fujamos logo daqui
Eu estou envergonhado
De ir dizer ao Padre Cícero
Que por cá fui derrotado!
Em que camisa me meti
Meus dois amigos perdi;
Estou aterrorizado!

"Seu" Massilon eu me queixo
De você e mais ninguém
Dizer a mim que esse povo

Iam no grupo feridos,
Que gemiam em grande dor!
Outros calados qual mudos
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Muita coragem não tem
Mas veja que em Mossoró
Os seus homens não têm dó
De bandidos que aqui vêm.

Traspassados de pavor
Chorando sua desgraça
A beber em negra taça
O fel cortante do horror!

2 - Oportunistas (9)
A noite, após o combate, foi de expectativa. Miguel Canuto presenciou outro fato. De sua residência viu um grupo de cavaleiros armados apear-se e amarrar as montarias, no alpendre
da casa vizinha. Falavam alto. Gesticulavam e apontavam para a
cidade, às escuras, de silhueta delineada no céu enluarado.
Circulavam boatos, sobre a presença de estranhos nas circunvizinhanças - possíveis aproveitadores do saque anunciado.
Vez por outra, as armas das trincheiras detonavam, em sinal de
vigilância.
Altas horas, aqueles homens desiludidos montaram e desapareceram, em direção ao Ceará.
No dia seguinte, a Polícia prendeu alguns ladrões, já conhecidos.
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3 - Sepultamento de Colchete
Algumas pessoas, incrédulas sobre a vinda dos cangaceiros, deixaram as decisões para a última hora. Passaram momentos angustiantes. Francisco Martins Bessa, ao procurar sair da
cidade, não encontrou mais transporte. Além da numerosa família, mais duas de parentes, - quase trinta pessoas - permaneceram em casa de vigília. De manhã soube de um cangaceiro morto, no patamar da catedral. A filha, Isabel Bessa e a sobrinha,
Delma de Oliveira, presas de curiosidade, ganharam a rua. Viram o horrível ferimento à bala na cabeça de Colchete. O Tenente Abdon Nunes mandou-as embora e desfez o ajuntamento.
Esperava novo ataque (10).
A esse tempo, Laurentino de Morais encarregara o operário João Manoel e três trabalhadores de sepultarem o bandido
(11). Levaram-no, de mãos e pés atados, suspenso por um pau,
apoiado nos ombros. O sol queimava. Paravam para descanso.
Revesavam-se. Chegaram ao fim da jornada, molhados de suor.
Fora do campo-santo, lamentaram o imperdoável descuido esqueceram-se de revistá-lo. Naquele dia, estavam sem um níquel para o cigarro.
João Manoel, comentava:
– Se Colchete tinha dinheiro, foi pra debaixo do chão.
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4 - Numerário do Banco (12)
Jaime Fernandes Guedes, participante dos aprestos da
defesa da cidade, sentia-se intranqüilo com a responsabilidade
de zelar pelo patrimônio da Agência do Banco do Brasil. A força Polícial não lhe oferecia segurança. O sogro apresado por
Lampião. No dia 12, à noite, guardou os documentos do Banco
na caixa forte. Era dos poucos que acreditavam na vinda dos
cangaceiros. Temia que seus funcionários caíssem prisioneiros.
Seria fortíssimo trunfo na jogada do facínora. Enquanto conjeturava, o bando deslocava-se em direção a Mossoró.
Horas antes do ataque, o bancário abandonou a cidade.
Transportou em sigilo, cerca de Rs. 900:000$000 (novecentos
contos de réis) à vizinha cidade de Areia Branca. Depositou-o
no cofre, pertencente ao Banco na Agência da Cia. Nacional de
Navegação Costeira. Voltou vinte e quatro horas depois. Surpreendeu-se ao encontrar o comércio paralisado. Não se falava em
outra coisa senão no retorno dos bandidos. Mossoró armava-se
febrilmente. Construíram trincheiras. Muitas Famílias ainda se
encontravam em Areia Branca. "De quando em vez, a cidade era
sacudida por toques de alarme" .
Ante a obscura situação, Jaime Guedes resolveu transferir
o dinheiro para Natal. Preocupado com ladrões de estrada, via303

www.colecaomossoroense.org.br
jou novamente, às ocultas. Enviou logo relatório à Matriz no Rio
de Janeiro, expondo as razões do seu proceder. Findos os dias
tumultuados, regressou. Foi criticado. A cidade contava com as
defesas do Banco e de sua residência. .

5 - Forças da Paraíba e do Rio Grande do Norte
Duas volantes abalaram da Paraíba, a mando do Governador João Suassuna. Penetraram pelo oeste do Estado potiguar, no encalço dos cangaceiros. Cavalgaram pressurosos em
alcançá-los. Saíram com atraso, mas ganhavam terreno. A do
Tenente João Costa, com trinta e dois homens, entrou em Mossoró, terça-feira pela madrugada, 12 horas depois da luta. A segunda, comandada por Quelé (Sargento), com quarenta e cinco
praças, incluindo sete civis, chegou no fim da tarde.
Vestiam-se feito cangaceiros. Traziam segurança aos sertanejos. Foram bem-vindos em todo percurso no Estado. Receberam expressivas demonstrações de carinho das populações
campesinas e urbanas.
Também a tropa norte-rio-grandense, sediada em Portalegre, comandada pelo Tenente Juventino Cabral, vinha na pista
dos malfeitores. Alcançou a cidade, terça-feira pela manhã, juntamente, com a primeira volante paraibana.
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Com receio de ser alcançado pela retaguarda, por essas
forças, Lampião atacou Mossoró durante o dia.
A força potiguar foi destacada para a cidade de Apodi. O Tenente Costa seguiu, no outro dia, à Fazenda "Solidão", e Quelé,
horas depois, tomou o mesmo rumo, continuando a perseguição.
Após o seqüestro de Maria José Lopes, na Fazenda "Aroeira", a 10 de junho, parentes e amigos pegaram em armas. Procuravam os quadrilheiros para negociar sua liberdade e mesmo
lutar. Entraram no Ceará.
Formaram nessa expedição: Manoel Gonçalves, fazendeiro em Lastro na Paraíba; Francisco Olívio, fazendeiro em Pau
dos Ferros; Antônio Batista Maia, irmão da refém; José Rodrigues dos Santos, Luiz Gomes da Silveira, todos, pessoas de
responsabilidade, e mais seis destemidos jovens sertanejos. O
portador do resgate não conseguiu contato com o Bando (13).
*
Volantes eram forças móveis, provisórias, formadas de filhos da região. Percebiam o mesmo soldo dos militares, gozavam de regalias e ganhavam promoções. Conhecidos por "Contratados". Comandados por oficiais de Polícia. Terminavam no
quadro regular da força pública. Varavam as caatingas, caçando
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fugitivos da lei. Lutavam de guerrilhas. Arriscavam a vida no
cumprimento do dever.
Militares famosos iniciaram a carreira desse modo – José
Lucena, Joaquim Góis, Teófanes Torres, Higino de Souza, Optato Gueiros, Arlindo Rocha, Major Benício, José Guedes, João
Costa e Clementino Furtado (Quelé).
No Rio Grande do Norte, não houve volantes. Desconhecia-se o cangaceirismo. Após o assalto, apenas uma força regular, de cento e cinco praças, subiu o Jaguaribe.
*
No Brasil colonial, formaram expedições punitivas. Várias
bandeiras tiveram idênticas finalidades.
No tempo do bandido Cabeleira, há quase dois séculos, a
região litorânea da província de Pernambuco, "desde Alagoas até a
Paraíba, estava separada do sertão por cordão sanitário, formado
pelas milícias volantes dos diferentes distritos rurais". "Todas as
matas compreendidas na zona, que fica entre a costa e o sertão,
foram batidas ao mesmo tempo". Prenderam "assassinos de profissão e fama". Realizaram a operação de limpeza (14).
Durante a segunda permanência na vila pernambucana de
Nazaré, o moço Virgolino Ferreira fez muitas inimizades. Pa306
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rentes e companheiros de infância pegaram em armas para prendê-lo. Organizaram a famosa "Volante dos Nazarenos", "Meninos de Nazaré", ou simplesmente "Cabras de Nazaré". Chegaram a formar trinta e seis figuras – boa parte da família Jurubeba, destacada pela coragem. Manoel Neto a liderava. Adquiriu
celebridade. Galgou posição no posto. Outro homem do clã,
Manoel Flor, um Jurubeba, à frente da própria coluna, num recontro, acertou no pé de Virgolino, deixando-o claudicante para
o resto da vida (15).
"Jamais o perigoso facínora conseguiu levar vantagem
sobre essa valorosa gente" (16). Queixava-se, amargurado de
não poder andar na sua terra.
Nenhuma volante foi mais famosa que a do Sargento José
Clementino Furtado – o grande e lendário Quelé (17). Herói do
sertão. Lutou em Pernambuco e depois serviu à Paraíba. Ferrenho perseguidor de Lampião. Dera-lhe mais de uma vintena de
combates. Havia baixas de parte a parte. Forçava Virgolino ao
nomadismo. A simples notícia – Quelé vem aí – intranqüilizava
os bandoleiros. Empenhado numa luta de vida ou morte, onde
passava, repreendia fracos e pulsilânimes que, por medo e corrução, favoreciam o inimigo comum. Vivia da agricultura. Morava na Fazenda "Santa Cruz", perto da Vila de Triunfo, em
Pernambuco, nos limites da Paraíba.
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Quelé tinha suas razões. Em fevereiro de 1922, fora cercado, de surpresa, por quarenta e cinco malfeitores, chefiados por
Virgolino Ferreira. Estava, em casa, com dois irmãos e três sobrinhos. Defendeu-se heroicamente, no tiroteio de várias horas.
Perdeu um irmão e um sobrinho (18).
Seis dias após, repetiu-se o assédio com a mesma impetuosidade. Quelé, despreparado, tinha cinco pessoas em casa e
pouca munição. Resistiu, com galhardia, perdendo outro irmão e
um parente.
Não havia inimizade entre os contendores. No dia seguinte, espalhou-se a notícia de que Lampião trabalhara de empreitada. A guerra estava declarada entre o Clã de Santa Cruz e o
covarde pistoleiro.
Clementino abandonou a fazenda. Sentou praça na Paraíba
e passou a combatê-lo.
Sertanistas cantavam:
"Lampião banca valente,
É mentira...é corredô
Tá andando de tamanca
Seu Quelé foi quem botô"
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No intervalo das quadras seguia-se o estribilho:
Ó Seu Virgolino?!
M'inspera... faz favô
Pra recebê u recado
Qui seu Quelé te mandô..."
"Conta tanta valentia
Mas num pisa na Rebêra...
Quando vê Quilimintino
Sai danado na carrêra!
Já correu por duas vez
Qui num foi de caçoada!
Lá na Serra das Panela,
Daquilo... Correu lavada" (19).
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Notas
1. Domingos Camilo. "Saco". Mossoró (RN), 20.12.1969. - Informações
prestadas ao autor.
Obs.: Domingos descreveu outro cabra ferido gravemente no abdômen, que
sofria com estoicismo. A imprensa referiu-se à morte de dois cangaceiros
baleados na Fazenda "Lagoa do Rocha" em Mossoró. Contudo, não encontramos fundamentos nessa noticia.
2. Childerico Fernandes de Souza ouviu as narrativas de Maria José, na
Fazenda "Veneza". Rua Augusta de Souza, 90, Inhaúma. Rio, 24.01.1969.
- Informações prestadas ao autor.
3. Asa Branca. Natal, 08.01.1969. - Informações prestadas ao autor.
4. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 86. - Entrevista de Maria José ao "Mossoroense".
5. Id.
6. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 168. - Entrevista de Maria José ao "Correio do Povo".
7. Asa Branca. - Informações prestadas ao autor.
8. LIMA, José Otávio Pereira. A DERROTA DE LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Mossoró (RN)J 1927. (Folhetim).
9. Pedro Canuto de Souza, filho de Miguel Canuto. Rua da Soledade, 986.
Natal, 02.01.1968. - Informações prestadas ao autor.
10. Isabel Bessa. Rua Voluntários da Pátria, 701. Natal, 19.06.1967. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Isabel e Delma de Oliveira foram as únicas mulheres que viram Colchete. Prof. Giuseppe Leite de Albuquerque, cirurgião-dentista da UFRN.
Em 1927, o pai ficou com a família e duas moças na casa de Gabriel Al-
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buquerque à rua Almeida Castro. Natal, 26.11.1975. - Informações prestadas ao autor.
11. João Manoel. Mossoró (RN), 02. 12.1969. - Informações prestadas ao
autor.
12. Jaime Fernandes Guedes. Dados colhidos do seu relatório à Matriz do
Banco do Brasil e da entrevista ao autor. Rua Constante Ramos, 22, apt.
301. Rio, 03.01.1971. - Informações Prestadas ao autor.
13. O NORDESTE. Mossoró (RN), 09.07.1927.
14. TÁVORA, Franklin. O CABELEIRA. Rio de Janeiro, Edição de Ouro. p.
147.
15. CARVALHO, Rodrigues de. SERROTE PRETO: LAMPIÃO E SEUS
SEQUAZES. Rio de Janeiro, Sedegra, 1961. p. 245-246.
16. Id. p. 246.
17. José Clementino Furtado, vulgo Quelé, figura lendária no Nordeste,
conhecido por sua bravura, não se deve confundir com o cangaceiro Clemente Celedônio que no Romance de Lima Barreto é chamado de Quelé
do Pajeú.
18. CARVALHO, Rodrigues de. Ob. cit. p. 165.
19. Id. p. 185.
Obs.: "Tamanca" é instrumento de madeira que os vaqueiros colocam na
perna dianteira dos bois velhacos, para impedi-los de correr.
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13º Capítulo
1 - Captura de Jararaca (1)
Jararaca estava em situação periclitante, sem condições de
caminhar, ferido no peito e na perna direita. Faltavam dois quilômetros à sua montaria. Ao anoitecer, inicia a fuga. Sai de rojo
feito réptil, do local onde caíra, atrás da casa do Prefeito. Desconhecendo a região, orientou-se pela trilha da linha férrea, que
o deixaria próximo à cavalhada, no "Saco".
As perdas de sangue e a fome minavam-lhe as forças. Descansava, tentando refazer-se. Perdia valioso tempo. A distância
parecia aumentar. Só a escuridão da noite o favorecia. Gasta quase
onze horas, no percurso feito antes, em vinte minutos. Suas esperanças se desvaneceram ao cruzar a estrada, que o levaria ao "Saco". Não encontrou vestígio dos companheiros. A madrugada despontava, aumentando-lhe o risco de ser apanhado.
Aniquilado com o imprevisto, procurou abrigo. Continuou
pelos trilhos, em direção à ponte, logo à frente. Tentou atravessá-la, porém os vãos entre os dormentes impediam a passagem
de pedestres. Entretanto a sorte o ajudou. Embaixo, uma estaca312
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da para protegê-la, nas grandes cheias, ia à outra ribanceira (2).
O rio permitia vau, apenas n’algumas partes havia relativa profundidade. Segurando-se numa e noutra estaca conseguiu passálo. Sofregamente, matou a sede.
Na outra margem, abrigados numa barraca de lona, aberta
dos lados, dormiam os cassacos - Pedro Tomé, João Joaquim e
o vigia da ponte, conhecido por Português. Despertaram chamados por um cabra, todo encharcado, com o rifle às costas,
punhal atravessado na cintura, e empunhando um parabélum.

Pedro Tomé, trabalhador na Estrada
de Ferro prendeu Jararaca. (foto do
autor, 1969).
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Pedia comida. Reclamava muita fome. Deram-lhe pedaços
de rapadura e bolachas. Comeu gulosamente. Contou sua desdita. Prometeu bom pagamento pelos cuidados dispensados. Arranjaria dinheiro em Pernambuco. A Pedro Tomé deu quinhentos mil réis, solicitando que fosse comprar gaze, algodão, tintura
de jucá e água oxigenada. Entregou certa importância a Português, a fim de adquirir alimento e pimenta malagueta para tratar
os ferimentos. Presenteou-o com o anel de brilhante, roubado no
subúrbio de Mossoró. Em seguida, afastou-se do abrigo. Amoitou-se num capão de jaramataias frondentes, nas raízes de um
barranco. Deitou-se na terra úmida, pouco confiante e suspeitoso, deixando as armas ao alcance da mão (3).
Já era dia. Pedro foi à cidade. Na farmácia, desconfiaram
do estranho pedido. Procurou então, o Tenente Laurentino de
Morais e narrou-lhe o ocorrido. Providências imediatas foram
tomadas. Oficiais da Polícia usam de ardileza para capturar o
bandido, vivo. Saem em dois carros, com uma escolta e Pedro
Tomé. Param a certa distância da ponte. Por precaução, somente
o denunciante e duas praças, Antônio Pereira e Antônio Joaquim
tomaram a canoa e atravessaram o rio. Os soldados ocultaram-se
e Tomé endireitou para a barraca, dissimulando o medo. Concertou com Português o plano preestabelecido.
Chegou a Jararaca, fingindo naturalidade. Entabulou con314
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versa. Largou os remédios ao lado. Convenceu-o a mudar as
vestes enlameadas, tintas de sangue. Retirou-lhe as cartucheiras
cruzantes do peito. Desabotoou-lhe a camisa. Ao tirá-la, o bandido soltou o parabélum. Rápido os cassacos apossaram-se das
armas e gritaram pelos soldados. Jararaca abrasou-se. Debateuse com palavras. Em fremente indignação, ameaçou vingar-se.
Ataram-lhe os pulsos. Com relutância, foi levado ao bote. Após
o desembarque, entregue à escolta, não opôs a mais leve resistência. Viajou desalentado, taciturno, ao presídio (4).
Meses antes de José Leite de Santana - o Jararaca - juntar-se ao grupo de Lampião, atacou o arraial "Pedra do Fogo",
em Pernambuco, com dezoito celerados, sem se fazer anunciar.
Foi rechaçado, após nutrido fogo, perdendo um sequaz (5).
As populações das ribeiras do Moxotó e do Pajeú viviam
em insegurança. Jararaca era o delinqüente mais procurado naquele sertão. O Chefe da Polícia pernambucana, inteirado do
episódio de Mossoró, telegrafou a Rodolfo Fernandes, instando
a confirmação da captura do terrível bandoleiro.
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Praça João Batista, componente da
trincheira da Caieira e depois da Cadeia.
Participou da prisão de Jararaca e outras
diligências. (foto do autor, 1968).

2 - Na detenção
A notícia da prisão de Jararaca espalhou-se, veloz, aos
quatro cantos da cidade. Todos os dias, um ajuntamento de curiosos o espreitava através das grades do portão de entrada da
cadeia. Somente pessoas credenciadas tinham acesso à sua cela.
Parecia inacreditável, estar-se em frente a um dos mais perigosos facínoras do bando de Lampião - o matador famanaz. O povo queria ver o lendário salteador dos sertões pernambucanos.
Na soledade da prisão, de paredes internas escuras, Jarara316
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ca permanecia com os olhos pregados nas grades, mergulhado
em impenetráveis reflexões, aparentando placidez enganosa. A
fatalidade arrastara-o ao que mais receava em sua malbaratada
vida. Durante o dia, removiam-no, por recomendação médica, à
sala de estar, onde as condições de salubridade eram melhores.
Deixavam-no solto. Não oferecia perigo, nas condições em
que se encontrava. Repousava numa espreguiçadeira de lona. Pela
camisa entreaberta, via-se a ferida no peito direito. Estava com o
ombro do mesmo lado caído, e o braço jogado, impotente, sem
forças. Cabelos bastos, pixains e eriçados davam-lhe aspecto desagradável. Mestiço, de estatura média, músculos rijos, compleição
robusta, mais forte que os soldados circundantes (6).

José Leite Santana, vulgo Jararaca, no dia
de sua prisão em 14.06.1927. Em pé os
Soldados João Batista com um lenço em
volta do rosto e João Arcanjo de Oliveira.
(joto J. Octávio, 1927).
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No primeiro dia de cativeiro, repórteres dos três Jornais da
terra o entrevistaram. Lauro da Escóssia foi dos primeiros (7).
Jararaca, confuso, tropeçava nas respostas. Os olhos não apresentavam brilho. As asas do nariz batiam e a respiração era curta. Ardia em febre. Assustava-se, sem compreender o interesse
despertado à tanta gente. Era lastimável inquiri-lo naquele estado. Às dezesseis horas, o Delegado Laurentino de Morais, acompanhado do dentista José Furtado e do escrivão Euclides
Carneiro lavraram o auto de perguntas (8).
Transcrevemos alguns tópicos do depoimento, ainda não
relatados: A retirada, no combate de Belém do Rio do Peixe, foi
para economizar munição. O portador do bilhete de Virgolino
trouxe a resposta negativa, informando haver muita gente armada disposta a recebê-los à bala, porém "Lampião ordenou o avanço por ser vergonhoso chegar tão perto e voltar sem fazer
nada". Conduziam "quarenta e quatro fuzis Máuser e nove rifles
com cerca de quinze mil cartuchos". Distribuíam até quatrocentas balas com os mais valentes. Lampião só atacava os lugares
onde tinha inimigos e era perseguido. Se tivesse de passar outra
vez neste Estado não faria mal.
O "Correio do Povo", na edição de 19.06.1927, publicou
longa entrevista. Além dos fatos já conhecidos, Jararaca declarou que o dinheiro conseguido, servia para subornar oficiais de
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Polícia. Citou nomes e delatou homiziadores. Os cangaceiros
não recebiam salário e pagamento por qualquer trabalho.
Jararaca procurava eximir-se dos crimes praticados. Negava sua conivência. Contrariando as informações, o bando no Rio
Grande do Norte cometeu toda sorte de delitos. Virgolino tomou dos próprios bandidos as importâncias maiores roubadas.
O jornalista José Octávio, proprietário do "Atelier Otávio", revelou as duas chapas do grupo, batidas em Limoeiro do
Norte, dois dias após o assalto. Levou-as ao preso que identificou o pessoal e acrescentou o nome dos ausentes.
Assim, tomou-se conhecimento da vida dos cangaceiros.
José Lima de Oliveira registrou em versos:
Com a prisão de "Jararaca"
Tivemos informação
De muitas coisas úteis
Que havia precisão
Quem são os seus protetores
E alguns fornecedores
No centro do nosso sertão.

Também podemos saber
Nesta mesma ocasião
Nomes de muitos bandidos
Do grupo de "Lampião"
Só se acredita vendo
Mesmo o nome recomenda
Serem da forma que são (9).
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Difundiu-se a notícia que o prisioneiro morria de inanição.
Recusava os alimentos. Temia estarem envenenados. Seria deplorável deixá-lo morrer de fome. João Marcelino, seu médico,
procurava demovê-lo. Na residência do Edil, lamentou-se a atitude do preso. Movida por sentimento religioso, a esposa do
Prefeito vai ao presídio com o filho mais moço e o profissional,
levando alimento. Jararaca assustou-se ao tomar conhecimento
dos visitantes (10). Vacilava, receoso de ser enganado. Não
compreendia a atitude dos presentes.
Depois de esclarecido, várias vezes, pelo doutor, fez um
movimento afirmativo com a cabeça e falou:
– Confio nos senhores! E bebeu um copo de leite. – Não
acredito nos macacos. Eles vão me matar!
– Não diga isso! Após o julgamento e cumprida a pena, você
será solto. Por que vão lhe matar? Atalhou o filho do Prefeito.
Extravasando ódio à Polícia de sua terra e sem medir a extensão das palavras na presença dos soldados, respondeu:
– Sempre matei macacos!...Se eu tivesse um rifle, eles correriam...
Já mais calmo, afirmava que Lampião viria soltá-lo. Era
seu amigo. - Jararaca, o Bando está longe. Continua fugindo da
Polícia, no Ceará. Mossoró se arma cada vez mais.
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Diante da indiferença à informação, o interlocutor esclareceu:
– Lampião o abandonou durante a luta. Você não fugiu
porque levaram seu cavalo.
Ante a triste realidade, deixou-se ficar com os olhos fixos
no chão, acabrunhado, sem falar.
No dia seguinte, já aceitava alimentos de fora, e do presídio. Melhorava do pulmão, mas piorava da lesão na coxa. Desejava transferir-se para Natal. Revelou ao Sargento Pedro Sílvio o
temor de cair nas mãos da Polícia pernambucana. Em nosso Estado, sentia-se seguro (11). Não lhe faltava assistência médica.
O Dr. João Marcelino visitava-o diariamente.

3 - Morte
O Tenente Abdon Nunes de Carvalho, responsável pela
cadeia, esperava remover Jararaca, o mais breve possível, pois
sua presença alterava a disciplina presidiária. A guarda era insuficiente. Faltava segurança. A cidade vivia em permanente desassossego. Receavam-se novos assaltos (22).
A viagem do bandido a Natal fora acertada para terçafeira, dia 21, às nove horas, porém os oficiais anteciparam a
partida (13). Na véspera, às onze da noite, pararam dois automóveis em frente à casa de detenção, dirigidos por Homero
Couto e Joaquim Relaxado (14).
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Tenentes Laurentino de Morais, Abdon Nunes, João Antunes; Sargentos Pedro Sílvio, Eugênio Rodrigues da Costa,
mais o Cabo José Trajano; os Soldados José Abreu, João Arcanjo e Militão de Tal constituíram a escolta (15).
Jararaca de nada desconfiava. Retiraram-no da cela, sustido por dois soldados. Vinha desfigurado, de cabeça pendida.
Reclamou, antes de entrar no carro, as alpercatas. Não queria
chegar descalço à Capital. Um oficial, esboçando sorriso maldoso, respondeu que "em Natal lhe daria um par de sapatos de verniz" (16).
– Não agüento viajar de automóvel! Novamente, queixou322
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se o prisioneiro (17).
– Vamos somente até a Estação, pegar o trem para Porto
Franco. De Areia Branca embarcaremos para Natal – retruca o
militar (18).

Jararaca numa espreguiçadeira
na sala da cadeia. Ferimento
no peito direito por bala de
fuzil. (foto J. Octávio, 1927).
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O carro WiIlys Night, de capota de lona, era bastante espaçoso. Dois soldados largaram o bandido no chão da viatura e
sentaram-se. Homero na direção, estranhou aquele arranjo. Atravessou ruas desertas. Entrou na Avenida principal - Augusto
Severo. Ao avistar a Estação, recebeu ordem de prosseguir.
Desconfiou de algo macabro, em andamento. O cemitério ficava
logo adiante. Minutos depois mandaram-no parar, frente ao portão. Apressadamente, os soldados deixaram o veículo. Jararaca
compreendeu haver chegado o instante derradeiro: - Isso aqui é
o caminho de Natal? (19).
Presto, um soldado puxou-lhe a perna doente, com extrema brutalidade. Ouviu-se um grito lancinante:
–- Valha-me Nossa Senhora! (20).
O soldado do lado oposto, desferiu-lhe violenta coronhada de
fuzil na cabeça, sem dar-lhe tempo ao mais leve gesto de defesa.
Sucederam-se as pancadas. Tomavam proporções altíssimas, em
meio ao silêncio da noite. Parecia que socavam terra (21).
Arrastado para fora do carro, atirado ao chão, ainda estertorava. Deram-lhe algumas punhaladas no peito e no pescoço,
deixando-o inerte. Colocaram-no dentro da sepultura, perto de
Colchete (22).
De pé, a oficialidade assistia, impaciente, à inumação sigilosa, ilegal. Tudo rápido, em silêncio.
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No outro dia, a praça da cadeia ficou apinhada de gente. A
notícia da partida motivou uma porção de boatos. Dizia-se que
fora fuzilado de joelhos, pedindo perdão a Nossa Senhora e ao
Padre Cícero. Cavara a própria cova. Fulano de tal viu sua cabeça, boiando no rio, abaixo do Poço do Velho Miranda (23). Comentava-se, também, a morte no oitão da cadeia e o sepultamento no cemitério.
O Prefeito soube da ocorrência, através de comentários.
Jamais imiscuíra-se em assuntos afetos à Justiça. Entretanto,
reprovou o acontecimento. Matar um preso, além de grave violação às leis humanas, ofuscava o brilho da vitória.
Daquela data em diante, a justiça imposta pelas circunstâncias, repetir-se-ia. Um detento viajar para Natal, significava
morte certa. A norma desencorajava os aventureiros.
Na verdade, o segredo da execução não transpirou com
clareza. Anos após, surgiram os mais variados enredos. Narrativas em livros, revistas e na imprensa, contrariavam os depoimentos dos participantes da tragédia. Atribuíram, graciosamente, heroísmo e valentia aos instantes finais do bandoleiro.
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4 - Repercussão
A morte de Jararaca foi recebida com desafogo, no interior. Mas, na Capital, distante do palco dos acontecimentos, deu o
quê falar. A minúscula facção política da oposição fez violenta
carga, pela imprensa, contra o Governo.
Em Natal, dormia-se sossegado. Além do Regimento Polícial Militar, havia a ronda noturna do Esquadrão de Cavalaria.
"O Nordeste", semanário independente, na edição de
22.07.1927 interpreta o pensamento das populações interioranas.
Justifica a ação da Polícia. Censura acerbamente aqueles que
direta ou indiretamente criavam óbices às medidas saneadoras.
Vejamos parte do artigo: "É pena que este monstro não tivesse sido morto quando capturado, no dia seguinte, também
supliciado como fez a muitos inocentes, arrancando unhas, furando olhos, esquartejando cadáveres, arrancando miolos! Não
pagaria, por si e pelos seus comparsas do crime, os desvirginamentos, os estupros e as sevícias praticadas na terrível devassa
aos lares indefesos! Ter compaixão de Jararaca é esquecer o
instinto de conservação, é negar o direito de vingança natural
contra os monstros da humanidade! A humana criatura que desce tanto, que semeia a desgraça por instinto de perversidade, só
pode merecer o linchamento que é a lei da razão do povo, em
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contrário às blandícias da lei escrita, que, por vezes, constitui o
próprio crime, gera bandidos pelas injustiças que dissemina! É
isto talvez uma ofensa às instituições do direito, mas, é uma verdade da razão humana. A fera mata pelo instinto de sua espécie,
e por isto está em grau superior ao facínora de profissão que tem
juízo e raciocínio, que mata e sacrifica por esporte, para ver a
queda ou roubar, ou para reagir contra quem lhe foge aos maus
desejos cúpidos e lascivos!
O bando de Lampião, na hora presente, constitui um caso
único na História da humanidade, dentro do seu programa macabro de toda espécie de crimes. É de praxe o incêndio às propriedades, sempre que é possível a desonra, pelos modos mais
repugnantes.
Os tiranos ordenam a nudez a senhoras e virgens, dançam com
elas e consumam, bestialmente, os mais torpes atos de erotismo!
E, por cúmulo, testemunham esses atos, muitas vezes, os
próprios maridos, pais e irmãos das vitimas! E tenha-se compaixão de gente tão infame, como Jararaca!
Benditos, os governos que não poupam nem defendem vidas tão perniciosas e impuras! Que os infernos regurgitem de
males tão funestos!
Quase que repetimos o nosso primeiro editorial sobre esse
assunto, mas muito a propósito, visando as almas injustas que,
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por uma ninharia de politicagem, especulam com os acontecimentos, deturpando-lhes o significado para ferirem a outrem.
Graças a Deus que o Rio Grande do Norte não é coito de
bandidos, nem o Sr. Presidente do Estado tem fibra para os proteger, blindando de poderes potentados que disto se sirvam para
aceitar facínoras e bandoleiros, entregues à pilhagem e a tamanhos crimes por esses protegidos de Aurora, no próspero estado
do Ceará. Pobre terra da luz! Terra de heróis que a politicalha
enublece de crimes vergonhosos e terríveis, que hoje avassalam
o Nordeste brasileiro! "
Dois anos e meio depois, vitoriosa a revolução – revolução
de 30 – o Governador do Rio Grande do Norte foi deposto. Sofria o Estado em não ter cooperado com o movimento. Interventores de fora, de breve permanência o governaram. Imperava o
caos. Vinganças. Perseguiam políticos. Coagiam eleitores. Tentavam destruir o sistema oligárquico, ainda, reinante. Intimaram
oficiais da Polícia Militar a depor. Desejavam saber quem ordenara o extermínio dos bandidos. A oficialidade, que tão bravamente combatera essa praga, não fugiu ao dever. As declarações
de Abdon Nunes de Carvalho, militar impoluto e altivo, decepcionaram os anseios dos novos políticos. Avocou, sem rodeios, a
responsabilidade dos fatos passados, naqueles anos turbulentos
de Cangaço. Assim, o processo, tão desejado, contra os ex328
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Governadores José Augusto Bezerra de Medeiros e Juvenal Lamartine de Faria não teve curso (24).
Em 1933, Juvenal Lamartine regressava do exílio em Paris. No opúsculo "O Meu Governo" defendia-se das acusações.
No capítulo sobre a repressão ao banditismo, termina ironizando
o inquérito feito pelos adversários políticos:
"A medida deve ser completada pela ereção de um monumento comemorativo das façanhas desses bandidos atacando
cidades e fazendeiros honrados. É preciso glorificar o crime e
punir os que defendem a propriedade, a vida e a honra ameaçadas por salteadores perigosíssimos! " (25).
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Notas
1. Jararaca. Mossoró (RN), 15.06.1927. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Visitei Jararaca, várias vezes, em companhia do Dr. João Marcelino.
2. Ainda existe parte da estacada em baixo da ponte.
3. Pedro Tomé. Mossoró (RN), 13.02.1969. - Informações prestadas ao autor.
4.ld.
5. CARVALHO, Rodrigues de. SERROTE PRETO: LAMPIÃO E SEUS
SEQUAZES. Rio de Janeiro, Sedegra, 1961. p. 45-52.
6. O autor.
7. Lauro da Escóssia. Filho do proprietário e gerente do MOSSOROENSE.
Mossoró (RN), 16.12.1970. – Informações prestadas ao autor.
8. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ, Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 242-244.
9. _________________ Ob. cit. p. 205.
10. Isaura Fernandes Pessoa, esposa do Prefeito, e Raul Fernandes, filho
mais moço, com dezenove anos, autor deste livro.
11. Major reformado da Polícia Militar, Pedro Silvio de Morais. Av. Rio
Branco, 450. Natal, 10.10.1969. - Informações prestadas ao autor.
12. Prof. José Cabral de Carvalho. Filho do Tenente Abdon Nunes. Inf. ao autor.
13. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 126. Artigo de Pedro Silvio de Morais. "Revelações de um Combatente" .
14. Homero Couto. Mossoró (RN), 24.12.1971. – Informações prestadas ao
autor.
15. Oficial Pedro Silvio de Morais. - Informações prestadas ao autor.
16. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 126. - Artigo de Pedro Silvio de Morais.
Obs.: Soldado Clóvis Marcelo de Araújo era sentinela da cadeia. Rua Alberto
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Maranhão, 110. Mossoró (RN), 12.06.1968. - Informações prestadas ao
autor.
17. Homero Couto. - Informações prestadas ao autor.
18.Id.
19.1d.
20. Oficial Pedro Silvio de Morais, chofer Homero Couto, e os Soldados João
Arcanjo e João Batista do Nascimento, escoltantes do bandido. - Informações prestadas ao autor.
21. Homero Couto. - Informações prestadas ao autor.
22. Id.
Obs.: Soldados João Arcanjo e João Batista do Nascimento. Mossoró (RN),
25.12.1971. - Informações prestadas ao autor.
23. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 127.
24. Prof. José Cabral de Carvalho. - Informações prestadas ao autor.
25. LAMARTINE, Juvenal. O MEU GOVERNO. Rio de Janeiro, Editorial
Duco, 1933. p. 94.
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14º Capítulo
1 - Pernoite no Sitiolo "Baixa da Broca"
Os cangaceiros abandonaram o "Saco", apressadamente.
Trilharam o caminho de carros de boi em direção à Fazenda"
Jucuri" (1). Passaram, errantes, pelo lugar Várzea da Pasta, às
sete e meia da noite. Lestos, executando uma volta pela gleba de
"Solidão", escaparam para o oeste, rumo ao Ceará. Adentraramse no enredado da mata ínvia, estropiando as cavalgaduras. Fugindo aos próprios temores, ziguezagueavam. A imagem do
pânico os perseguia. Batidos, depressos e esfomeados, troteavam tementes às volantes paraibanas. Ao cruzarem a estrada,
cortaram os fios telegráficos. Depararam-se com um casebre
solitário e levaram o morador, Antônio Gomes Tinoco para guiá-los. Continuando a marcha serpeante, repetiram os cortes, inutilizando comunicações já interrompidas. Estavam atarantados.
Numa das breves paradas, Formiga que os guiava desde o "Saco", pediu dispensa. Lampião concordou e acrescentou:
– Vá primeiro falar com Antônio Gurgel, que tem um negócio com você (2).
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Gurgel escreve ao irmão Tiburcinho, implorando-lhe o dinheiro do resgate. O Capitão interessado na importância deu a
Formiga, boa montaria (3).
O grupo recomeçou a marcha. Tomou, finalmente, o caminho onde passava a rede do Telégrafo, conhecido por "Estrada do Fio", que ia a Limoeiro do Norte. Depois de várias horas,
renderam-se à fadiga, a menos de duas léguas de Mossoró. Acamparam, por volta das onze da noite, no sitiozinho "Baixa da
Broca", de Raimundo Agostinho Pereira, pouco acima da Fazenda "Pedra Branca" (4). Os animais estavam esfalfados. O
bando fez o último pernoite no Estado. Sentinelas ocuparam
pontos estratégicos. Os cangaceiros espalharam-se em grupos de
dois a três. Lampião ficou no centro, como os reféns - único
saldo da aventura.
Vez por outra, ouviam detonações. Comentavam que os
mossoroenses atiravam nas forças paraibanas. Puro engano - era
a cidade atenta, salvando das defesas.
Virgolino permanecera insone, entre feridos e um moribundo. Jamais poderia imaginar o castigo que o destino lhe reservara - ser escorraçado dos quatro Estados do Nordeste. Seria
caçado pelo resto da vida, obrigado a fugir para os sertões baianos, onde não era conhecido. A Polícia do Ceará, da Paraíba, de
Pernambuco e do Rio Grande do Norte tinha trânsito livre nas
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fronteiras.
Lampião curtia o amargor da derrota, quando foi alertado
por uma salva reboante. O lugar-tenente, Sabino Gomes, aproveitou o ensejo procurando confortá-lo:
"– Olhe, estão atirando, pensando que é em nós, mas é na
força paraibana!" (5).
Entrementes, os cabras mapiavam à toa, histórias fantásticas. Vangloriavam-se dos macacos mortos no assalto, dos roubos e outros feitos. Não falavam mais em Jararaca e Colchete,
figuras lembradas a todo instante (6).
O breve descanso fora insuficiente. Precisavam continuar
a fuga. Às quatro da madrugada aprestavam-se para levantar
acampamento. Às cinco, já estavam montados.

2 - Fazenda "Jucuri". Seqüestro de Manoel Freire
A turma de Sabino foi a primeira a deixar o pequeno sítio.
O milharal ficou destroçado. Seis quilômetros adiante, ocuparam
a Fazenda" Jucuri", na hora da desleita das vacas. O vaqueiro
Teófilo Lucas Bezerra, recostado na porteira do curral, foi esbofeteado. Obrigaram-no a pegar os animais de sela e arreá-los (7).
Manoel Freire (8), dono da fazenda, comerciante em
Mossoró, encontrava-se no curral, quando lhe pediram dez con334
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tos de réis.
–- Não tenho dinheiro para bandidos.
Sabino revidou o insulto, desferindo-lhe fortes chibatadas,
invectivando irritado. Vendo Freire chorar, ralhou aos gritos:
– Para com o choro! Agüente calado!
Findo o castigo, entornou-lhe o balde de leite na cabeça.
Nessa ocasião, chegou Virgolino. Inteirado do ocorrido,
agastou-se. Esteve a ponto de liquidá-lo. Mas, a possibilidade de
arranjar dinheiro, sofreou-lhe o instinto. Mandou o jovem Manoel Flor, genro do irmão do torturado, buscar o resgate em
Mossoró, recomendando que voltasse logo, do contrário mataria
o prisioneiro. Aflorando-lhe rancor oculto, puniu Freire. Obrigou-o a montar a cavalo, em pelo, e seguir com o Bando.
O refém, em conformada sujeição, cavalgava agarrado às
crinas do animal. Humilhado, marcado de equimoses, naquele
transe inesperado, julgava-se sem salvação. Não via como conseguir, de imediato, a elevada importância exigida. Cabras adoestavam-no desejosos de agradar ao Chefe (9).

3 - Morte de Menino de Ouro (10)
O grupo não se demorou, em "Jucuri". Abalou pela estrada
de Limoeiro. Faltavam quatro léguas à Fazenda "Veneza", pró335
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xima do Ceará.
Menino de Ouro, gravemente ferido, sem condições de suportar
a cavalgada, sofria enormemente. Descansava na espenda da sela.
Firmava-se ora num, ora noutro estribo, com as pernas coladas às
ilhargas do animal. Ancado, agarrava-se à lua da sela para não cair.
Viajava sedento, exangue, transfigurado, contorcendo-se, procurando
equilibrar-se em cima da montaria. Com o incômodo bamboleio da
andadura, tinha as dores exacerbadas. 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 (11). Dirigiram-se para a quixabeira frondosa, solitária, distante,
que se destacava do resto da vegetação esfoliada. Era a "quixabeira
grande", assim chamada pelos campônios da região. 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 de graça. O tétrico espetáculo era por demais comovente. O
Capitão recuou contrafeito, dirigindo-se aos seus:
– Quem qué fazê o sirviço?
Os cabras se entreolharam em silêncio, tensos, expectan336
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tes. Marreco quebrou a indecisão. Apresentou-se álacre, descontraído, dizendo:
– Eu faço o sirviço.
Esse criminoso era malvisto pela súcia. Asa Branca não o
tinha em boa conta. Em dias mais tarde, seria morto pelos próprios comparsas.
Sem aguardar 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.
Cangaceiros novatos decepcionaram-se, ante a dura realidade da vida no Cangaço.
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Notas
1. Manoel Pereira Sobrinho morava no "Saco", atual funcionário do Banco do
Brasil. Natal, 15.10.1967. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: Os bandidos levaram um cavalo do sitio de seu pai.
2. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 250. - Depoimento de Formiga.
3. Id. p. 250-251.
Obs.: Gurgel além da carta para o irmão, mandou um recado por Formiga "...
que em todo caso viesse socorrê-lo e conhecer amigos, que naqueles dias
tinha feito. Lampião era um homem como qualquer outro. Podia vir sem
receio, que ele, Antônio Gurgel, se responsabilizaria por tudo". Percebiase que o prisioneiro procurava conquistar a amizade de Virgolino, para
amenizar a situação. Formiga ao chegar no lugar "Forno Velho" depois do
"Saco", entregou a montaria ao dono. Cícero Secundino, senhor do Sítio
''Camurim" .
4. Raimundo Vicente de Morais, sobrinho de Raimundo Agostinho Pereira.
Sítio "Jucuri", 10.12.1969. - Informações prestadas ao autor.
5. NONATO, Raimundo. Ob. cito p. 168. - Entrevista de Maria José ao "Correio do Povo".
6.____________Ob. cito p. 177.
7. Teófilo Lucas Bezerra. Fazenda "Jucuri", 10.12.1969. - Informações prestadas ao autor.
8. Manoel Freire, sócio da firma Freire Irmão, em Mossoró.
9. Maria Edith Freire, sobrinha de Manoel Freire. Mossoró (RN), 09.12.1969.
-Informações prestadas ao autor.
10. Asa Branca. - Informações prestadas ao autor.
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11. Childerico Fernandes de Souza ouviu a narrativa de D. Maria José, na
Fazenda "Veneza". - Informações prestadas ao autor.
Obs.: João Batista do Nascimento, atual cabo reformado da Polícia, assistiu à
exumação do cangaceiro Menino de Ouro, entre as Fazendas" Jucuri" e
"Veneza". Mossoró (RN), 25.12.1971. - Informações prestadas ao autor.
A imprensa referiu-se a dois bandidos baleados em Mossoró, que morreram na Fazenda "Lagoa do Rocha". Childerico. Fernandes morava na vizinha Fazenda "Veneza", assegurava que a noticia não tinha fundamento.4
4

NOTA do Revisor:
O cangaceiro executado naquele local não foi Menino de Ouro. Posteriormente, em depoimento da própria d. Maria José, este cangaceiro se encontrava em Limoeiro do Norte e ao seu lado durante o ataque da Polícia ao bando
após aquela cidade. Dados mais completos sobre este cangaceiro encontra-se
no livro NAS GARRAS DE LAMPIÂO – Diário do Coronel Gurgel - Raimundo Soares de Brito & Antonio Gurgel - (Coleçâo Mossoroense – série C
– vol. 1513 – 2006).
Também em outros livros publicados, há controvésias e a respeito deste fato.
Leia-mos o que escreveu o pesquisador Sérgio Augusto de Souza Dantas, em
LAMPIÃO E O RIO GRANDE DO NORTE - A HISTÓRIA DE GRANDE
JORNADA. 1ª Edição, 2005, 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 bandoleiromirim 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

339

www.colecaomossoroense.org.br

15.0 Capítulo
1 - Lampião, na Fazenda “Veneza”
A casa da fazenda, igual às outras da região, era modestíssima. Caiada de branco, paredes rebocadas em desalinho, coberto de telha vã, porejante, piso de tijolo mal cozido, alpendrada, construída ao meio do pátio, numa elevação do terreno, tendo à frente, o terreiro limpo. Cozinha provida de alguidares e
panelas de barro de feitio rústico, fogão de alvenaria, à lenha, e
pilão de madeira chanfrada. Alguns potes e jarras de argila para
água. Portas e janelas rudemente carpintejadas, sem pintura,
fechadas a traves e tramelas. Na despensa, o jirau de varas, preso ao teto, a fim de proteger os alimentos da umidade e dos roedores. Nele guardavam queijo, lingüiça, rapadura, mantas de
carne-de-sol e outros víveres. Armadores em todos os comparde 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.”
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timentos, para redes de dormir e vários fins. Mobiliada de bancos, cadeiras, e toscos tamboretes de assentos de couro cru. A
mesa grande de refeições, de tábuas comuns, aplainadas. No
quarto mais íntimo, a cômoda de fundos gavetões e baús recobertos de couro curtido, adornados de tachas latonadas de cabeça redonda, formando desenhos, datas e letras. Ao lado da casa,
o curral para o gado leiteiro e, mais adiante, o redil.
*

Cobertas as quatro léguas de "Jucuri", o bando avistou, à
margem da estrada, a Fazenda "Veneza". Sabino, à testa da coluna, torceu caminho e investiu em louca disparada, enquanto
Lampião e apaniguados sofrearam os animais. Desmontaram,
ocultando-se atrás de um amontoado de madeiras de construção,
a cerca de cem braças da casa-grande.
Childerico Fernandes de Souza morava em "Veneza"
(1). Dias antes, havia visitado o parente e amigo, Rodolfo Fernandes, onde vira os preparativos de defesa, para enfrentar o
possível assalto dos quadrilheiros malditos. Cavaqueando, dialogou não acreditar nessa eventualidade. A 14 de junho, estava
em casa, quando por volta das oito da manhã, foi advertido pela
esposa, Felisbela Rodrigues Fernandes, mais conhecida por D.
Bebela, do crescente ruído de tropel. Pasmado, compreendeu o
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que se passava.
Bebela, angustiada, procurou a chave do baú. Puxou gavetas, gavetões, revirou roupas, abriu caixas, embrulhos, andou em
torno do quarto, titubeante, buscando nos caritós e no santuário
a chave bem guardada. De respiração curta, peito arfante, ouvidos atentos ao troar ruidoso dos cascos das alimárias, que já se
fazia perto, orava.
Depois de gastos preciosos minutos, achou o objeto perdido. Correu ao baú e retirou quinze contos de réis, destinados ao
pagamento das reses compradas, há poucos dias.
Childerico assomou à janela, na intenção de falar aos visitantes, em termos amistosos, cioso de amenizar a situação.
Era demasiado tarde. Seu intento dissipara-se. Mais de
trinta homens acabavam de cercar a residência, apontando os
canos das armas, pelas portas e janelas.
No interior, três bandidos, formando um semicírculo, com
punhais desembainhados, ameaçavam sua esposa. O mais perverso vestido de gibão gritava-lhe:
- Me dá dinheiro, senão te mato.
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Childerico Fernandes de Souza e
sua família. Administrador da Fazenda "Veneza", município de Mossoró. A 14.06.1927 foi assaltado por
Lampião. Tomaram-lhe quinze contos de réis. Almoçaram e saquearam
sua residência.

Apossados da importância, retiraram-se, apressadamente,
enquanto Sabino acossava Childerico, na sala:
– Isso aqui é Rio Grande do Norte?
– É sim – responde Childerico.
– No Ceará não toco numa folha, mas aqui a coisa é outra, – concluiu Sabino, esbracejando, de rebenque em riste, vomitando insultos grosseiros, exigindo dinheiro e objetos de ouro.
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Childerico, mais alto, mais forte, vendo a intenção do facínora de açoitá-lo na cara, desmoralizá-lo e dominá-lo pelo
terror, permaneceu de frente, sem dar-lhe distância, impedindo-o
destarte, aos empurrões, de ser atingido. Estava para arrancarlhe o punhal, de cabo à mostra e liquidá-lo num corpo a corpo
inevitável. Sabino recuava, porém Childerico arrostava-o, avançando sempre. Atravessaram a sala até a porta do quarto, num
balé macabro. Cada vez mais exasperado, o terrível Sabino, de
dentes rilhados, repetia a ameaça de morte.
Bebela, segurando o filho ao colo, rematou que um cangaceiro alto, de véstia, lhe havia tomado o dinheiro. Incontinenti,
Sabino gritou por Coqueiro. Foi atendido. Passou, então, a contar as notas, exultante pela elevada quantia em suas mãos. Afastou-se, a olhar ao redor, investigando todos os recantos, sequioso de conseguir algo mais.
A essa altura, a massa ávida e alucinada de bandidos,
comprimia-se por toda a casa, num vozerio ensurdecedor. Gracejos desairosos explodiam por todos os lados. Pesava, no ar, o
odor repugnante daqueles corpos suarentos, sem asseio.
Dentro em pouco, estariam no Ceará, sendo essa a última
chance de saquear. Todavia, tiveram pouca sorte. Childerico era
pobre, apenas administrava a fazenda (2). Processavam a infame
pilhagem, onde despojos, sem valia, eram acirradamente dispu344
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tados. Mesmo assim, vasculharam todos os lugares, com minúcia e sofreguidão. Tudo foi ter aos bolsos dos rapinantes insaciáveis. Aos encontrões, acotovelavam-se meio desapontados,
numa algazarra de feras afaimadas, devorando preia esquálida,
insultando o administrador, por não possuir melhores bens. A
malta apossou-se de toda a roupa dos colonos e dos trabalhadores. Atirava ao solo o que não lhes servia. Em seguida era recolhido por outros.
Desusado espanto apoderou-se dos moradores, ao assistir
o butim iníquo, inacreditável e vergonhoso.
Para maior aflição do casal, esses demônios torturavam o
filhinho Fernando, de oito meses, tocando-o com pontas de cigarro acesas. Gritos lancinantes e comovedores eram abafados
em meio ao tumulto.
Sabino – homem cuja truculência ganhara foros de periculosidade, – de olhar feroz, voltou a Childerico com a mesma
exigência. Bebela percebeu a iminência de um drama de sangue.
Criada em sertões longínquos, não se rendia fácil ao assédio da
morte e das tragédias. Desde criança, acostumara-se a enfrentar
vicissitudes várias. Com os olhos rasos d'água, num lampejo de
ânimo rijo, lançou
mão da arma que julgava capaz de abrandar aquele coração inclemente. Correu ao oratório, retirou uma imagem, er345
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gueu-a à altura dos olhos do celerado, suplicando-lhe:
– Poupe nossas vidas. Já lhe demos todo o dinheiro e nossos bens. Você não acredita em Deus, em Nossa Senhora?
– Ora, deixe de choradeira. Já vem você com essa tapeação. Respondeu Sabino.
Todavia, a advertência o atingiu. Após algumas resingas,
perdeu o ímpeto e começou a ceder, assegurando que não lhes
faria mal algum.
Foi, na verdade, uma vitória alcançada sobre aquela alma
plena de fetichismo e crendices ignaras. A nobre senhora retirou-se
mais aliviada e jamais deixou de agradecer à sua protetora.
Eram quase nove horas da manhã, Sabino voltou ao terreiro, mandando dizer a Lampião que o serviço estava terminado.
O Capitão saiu do abrigo, onde se ocultara, estrategicamente, a fim de garantir a vanguarda, no caso de reação. Veio a
pé, transpôs a soleira da porta, seguido por meia dúzia dos amigos mais chegados, e estacou no centro da sala. Nesse instante,
um deles bateu no ombro de Childerico e apontou para o cangaceiro alto e caolho, anunciando:
– Sabe quem é esse? É Lampião.
Sua presença bastou para sufocar toda balbúrdia. Fez sentir o ingente prestígio desfrutado entre aqueles bárbaros, que o
admiravam. Era lendária sua fama, entre o Bando. O "Rei do
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Cangaço" tinha motivos para desconfiar de toda a gente. A experiência de dez anos, entre criminosos, tornara-o cauteloso em
extremo. Olhou de soslaio para o dono da casa, caminhou claudicando até a cozinha, perquiriu ao redor e, depois de verificar
se haviam feito bom trabalho, retrocedeu à sala. Ainda, de pé,
com ar de zombaria, deu uma gargalhada e exclamou com sombrio humor:
– Meninos, por que vocês fizeram isso na casa de meu tio? Sentou-se, ajeitando-se numa das cadeiras, ladeado pelo irmão e outros
asseclas, enquanto Childerico e os seqüestrados faziam o mesmo,
aproveitando bancos e tamboretes, dispostos em torno da sala.
Cessada a tormenta, Sabino, empavonado, começou a
contar vantagens, numa exaltação às suas qualidades:
– Entramos em Mossoró sem dificuldades, sem receber um
tiro, sem dar uma topada. Soltamos os presos da cadeia, tomamos o Banco do Brasil, a casa do prefeito...
Massilon, enfastiado de ouvir tantas bravatas do conversador falaz, sem ressaibos de fingimento, de rosto franco, consertou, virando-se para Childerico:
– Nada disso é verdade. Eles não entraram em Mossoró.
Receberam balas do céu e da torre da Igreja.
Sem se dar por achado, sem se aborrecer, Sabino alterou o
curso da exposição, revelando o malogro. Relatou que, durante o
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ataque à casa do Prefeito, um balaço passou zunindo, cravandose no muro, espalhando caliça nos olhos. Um tiro vindo da retaguarda, da torre da igreja, obrigou-o a fugir. Na carreira perdeu
o revólver. Caíra numa emboscada.
Desconhecia que o disparo partira do outro lado da Praça
São Vicente, da residência de Ezequiel Fernandes, determinando
perigoso fogo cruzado. Depois de muito tagarelar, deixou transparecer certo ressentimento, ao dar ênfase à sentença final: - O
primeiro padre que eu pegar, vou dar-lhe uma boa surra.
O Vila-belense, lôbrego, casmurro, de fisionomia fatigada,
quase indiferente às conversas e ao que se passava em torno,
olhou de viés, para Childerico, e o interrogou, secamente:
– Você é parente do prefeito de Mossoró?
Childerico assustou-se, não esperava por esta. Temeu que
algo de maléfico adejasse na mente do sicário e atendeu: - Sim,
sou parente do Prefeito. E, preocupado, aguardou o desfecho.
Lampião fixou-o de cima a baixo. Afastando o olhar, lentamente, disse a Sabino, que precisava repousar um pouco. Reclamou três redes. Convidou, então, Sabino e, de maneira estranha, a Antônio Gurgel a ocupá-las. Refestelou-se vestido, de
pernas cruzadas, com o mosquetão de través sobre o ventre. Solicitou à dona da casa, um botão para a túnica.
A pobre senhora aproximou-se, e com a voz embargada
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pediu desculpas de não ter um que combinasse. Na tentativa de
cosê-lo, curvou-se, trêmula, estorcegando os dedos. Encontrou
dificuldade devido à posição do facínora, e ao medo de tocar
aquele fantasma, em carne e osso, de quem se contavam histórias tenebrosas.
Virgolino conversava, descontraído com os companheiros. Percebendo o embaraço da matrona, arrebatou-lhe o botão e o pregou.
Interessado em receber o dinheiro dos reféns, mandou Antônio Gurgel escrever uma carta e a despachou por um trabalhador da fazenda a Mossoró. A caminho, o missivista encontrou a
volante do Tenente Costa. Prestou informes detalhados sobre os
cangaceiros. Porém, o trotar forçado, sob o sol candente, exaurira as cavalgaduras. A soldadesca, cansada e esfomeada, não tinha condições de prosseguir. Precisava descansar, refazer-se.
Deixou a estrada. Procurou pousada na Fazenda "Solidão", onde
aguardava o Tenente Quelé. Pela manhã, acertaram continuar a
perseguição, separados.
Decorridos alguns quartos de hora, Virgolino voltou à sala, com as cartucheiras desafiveladas. Sentou-se, desabotoou o
cós da calça, desatou a cinta, que servia de burra, deixando-a à
mostra. Assim, sem o menor decoro percebeu que as atenções
lhe estavam voltadas, e exclamou: - Coisa quente é dinheiro!
Childerico aventurou, timidamente, dois dedos de prosa:
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– O senhor deve ter muito dinheiro!
– Nem tanto. Devia ter mais, o que arranjo é pra comprá
oficiais da Polícia e munição.
Enquanto falava tirou a perneira esquerda, arregaçou o culote e afrouxou a tira de couro de veado, logo abaixo do joelho.
A atadura dava mais firmeza a perna enfraquecida pelo antigo
ferimento no pé.
Vestido, sem atavios, usava paletó cáqui da Polícia Militar, sujo e surrado, tendo nas ombreiras presilhas com as divisas
de Capitão. Na sua ingenuidade, julgava ter direito à patente.
Queixava-se das autoridades de não a reconhecerem. Apaniguados tratavam-no por Capitão. Embaixo do paletó, a túnica. Em
volta do pescoço, um lenço de seda de cor, ajustado por anel de
ouro. Culote e perneiras pretas de couro encobriam-lhe as pernas
finas. Calçava alpercatas. Uma correia ajustável ia da sola ao
rosto do calçado, separando o dedo grande do pé de seu vizinho.
Outra tira, afivelada, circulava o calcanhar. Modelo conhecido
no sertão por "alpercatas de rabicho".
Só usava uma espora, para facilitar a montagem. Duas cobertas enroladas, passadas pelos ombros, cruzavam o peito e as
costas, por cima das cartucheiras. Colocava as pontas dentro dos
bornais, protegendo-os do peso das balas. Necessitava de ajuda
ao se arrumar. Tudo bem ajustado, a fim de não se desprender
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nas caminhadas. Nas pousadas, ao relento, serviam de agasalho.
Equipado do indispensável. Na cintura mais uma cartucheira municiada. Trazia um apito preso à pulseira, para chamar
sua gente. Dois embornais de zuarte, a tiracolo, com divisões.
Conduzia algodão, tintura de iodo, casca de jucá, e aguardente
alemã. Papel e lápis. Nos grandes bolsos do paletó, levava munição. Portava, ainda, numa sacola de pano, carne assada, pedaços de queijo e rapadura, misturados à farinha de mandioca.
Pequena bolsa de couro, presa ao cinto, com moedas de valor.
Usava chapéu de feltro, cinza, chamado de massa, de aba grande, alevantada na frente, seguro à cabeça, por duas tiras de couro
- uma passava pela nuca e outra na testa. A bandoleira do mosquetão, ornada de moedas de prata. Carregava, ainda, um cantil,
dois punhais e três parabéluns nos coldres. Cangaço calculado
em mais de vinte quilos. A carga volumosa e incômoda, à cintura, limitava-lhe os movimentos.
Ansioso em aliviar-se, largou parte do estranho equipamento nos tamboretes ao lado.
Sua figura amedrontava. Extensa pinta branca cobria-lhe o
olho direito. O esquerdo, vesgo, desviado para fora, asseguravalhe boa visão. Mulato, puxado a negro, de cabelo liso. Imberbe.
Bigode ralo. Coxo, meio corcunda. Quase um metro e oitenta de
altura (3). Rude no trato. Irritadiço. Pouco comunicativo.
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*
Childerico matutava a maneira de ganhar a simpatia do
Chefão. Encheu-se de coragem e perguntou:
– Capitão, posso medir o punhal?
Sem dar margem a intimidades, respondeu laconicamente:
– Sim, e traga o óleo de máquina.
Childerico mandou buscar a latinha de óleo "Singer", apanhou a fita métrica e fez a medição. Assombrou-se com o resultado: Setenta e oito centímetros de lâmina, de aço fino, de espada da velha Guarda Nacional. Usada para torturar e sangrar prisioneiros. Jamais manejada numa contenda.
O próprio Lampião, mudo feito uma rocha, lubrificava as armas.
Prisioneiros, acantoados à sala, entreolhavam-se, apavorados.
Procuravam adivinhar o que estava para vir. Eram cinco os detidos à
sua mercê, dominados pela angústia - Joaquim Moreira, D. Maria
José Lopes, Manoel Barreto Leite, Antônio Gurgel e Manoel Freire. Seriam torturados, imolados, ou levados ao Ceará? Sabiam que
ali terminava a estada no Rio Grande do Norte.
Findo o trabalho, Lampião jogou a latinha no terreiro, através da janela.
Outra vez, Childerico rompeu o intolerável silêncio:
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– Dá notícia de Zé Pereira?
Desta vez o Vila-belense mostrou os dentes e explodiu:
– Aquele cachorro... Ladrão, me enganou e ainda me botou numa emboscada, uma persiga. Ele me paga... Me paga!...
Vingança jamais consumada. Mais calmo, ordenou ao
interlocutor: – Mande preparar o almoço do pessoal.
– Ontem abati uma rês, de modo que tenho comida suficiente para todos.
– Está bem, mas quero comer galinha, variar um pouco.
Encerrando o diálogo, endireitou para o terreiro, coxeando
da perna esquerda, e começou a atirar nos galináceos, que fugiam espavoridos. A cada tiro certeiro, seguiam-se exclamações.
Deleitava-se no exercício. Estava bem humorado. Ezequiel, Virgínio e outros juntaram-se ao folguedo, intensificando o crepitar
festivo só interrompido depois de liquidadas as últimas aves.
Sabino colocou um alvo e exibiu-se na pontaria. Childerico nada vendo de extraordinário nos atiradores, disse ser capaz
de quebrar o fundo de uma garrafa, alvejando-a pela boca. Pediu-lhe o fuzil emprestado.
O matreiro Sabino fugiu ao desafio e puxou conversa.
Censurava Massilon. Não fazia parte do grupo. Juntara-se ao
bando por conhecer o Rio Grande do Norte e assegurar que não
haveria luta.
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Constituiu surpresa, a resistência encontrada. Assim, estava fora das graças do Capitão. Queixou-se, ainda, dos homiziadores de Aurora, que os incentivaram à temerária empresa. Disse, chamar-se Sabino Góis (4).
Bebela atarefava-se no preparo do almoço, para mais de
cem pessoas. Além do pessoal de casa e dos moradores, havia
trinta e cinco homens empreitados na lavoura. Toda essa gente
entregou-se à faina de rachar lenha, armar trempes, tratar aves e
assar carne. Cozinhavam feijão e arroz em panelões de barro.
Preparavam farofa. O momento exigia grande atividade. Os meliantes entrançavam de um lado para outro, assentes em não perturbar os preparativos da refeição tão desejada.
Os importantes sentaram-se à mesa. Lampião fez questão
que o dono da casa e alguns seqüestrados comessem em sua
companhia (5). Sabino tagarelava. Conduzia uma lata de molho
de pimenta. Divertia-se em derramá-lo no prato de Antônio
Gurgel, que a cada porção levada à boca, fazia uma pausa e tomava goles d'água. As lágrimas escorriam-lhe na face. Deixou a
mesa com fome, enquanto o bandido gargalhava (6).
Lá fora, os cabras aguardavam, impacientes, a chamada.
Soada a hora, acorreram à cozinha, em turbulência, atravancando a passagem. Cada qual queria ser o primeiro. Foi preciso
Massilon chamá-los à ordem, obrigando-os a formarem fila.
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Maldosamente, após a refeição, jogaram os pratos no terreiro.
O sol estava a pino. Nenhuma aragem agitava as folhas
desbotadas, terrentas, da natureza morta da região. A animália
imobilizada, num modorral contagiante, agrupara-se à sombra
refrescante do copado das xerófilas. Certo torpor tomava conta
de tudo, em volta. O calor sufocava. Ondas de bochorno batiam
nas faces daqueles corpos de salteadores esgotados, reduzindolhes os movimentos, num convite agradável à sesta. A alpendrada estava cheia dessa gente, descansando de qualquer jeito. Alguns, atirados ao solo, com as cabeças apoiadas nas caronas e
nos cobertores enrodilhados, com chapeirões, cobrindo-lhes o
rosto, dormitavam; enquanto outros, formando roda, sentados
nos teréns, nos arreios e no chão, jogavam cartas, o trinta-e-um,
numa algaravia descortês aos que repousavam. Desse modo,
afrouxavam a vigilância. Ficaram abandonados, entregues ao
relaxamento revigorante. No recesso da casa, os chefes descansavam, com o incômodo equipamento bélico ao alcance da mão.
Lampião, porém, não desfrutava daquele momento. De quando em vez, ia espiar lá fora. Sua tranqüilidade era ilusória. Sentou-se
ao lado de Childerico e, contristado, começou a desabafar:
– Vê você minha vida? Enquanto eles se distraem e descansam, eu não posso tirá um cochilo. Estou preocupado com
os macacos, que devem andar por perto.
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Num lampejo de valentia, sua fisionomia transmudou-se.
- Você vai ver fogo bonito, como nunca viu.
– E que vou fazer com minha família, no meio de tudo isso? Interrompeu Childerico.
– Não se arreceie, vá com os seus para dentro do quarto,
que vou brigar lá fora. Vou botá-los para correr. Os macacos
são uns frouxos.
Nesse colóquio, abriu-se deixando claro não ter inimigos
no solo potiguar. Justificou a derrota de modo simplista:
– Não tomamos Mossoró, porque estava defendida por
caçadores de mocó... Em linguajar rude, exprimia que os civis
eram bons atiradores, firmes e decididos, diferentes dos soldados. Dando mostras de destemor, fez a ameaça velada: - Ainda
vou voltar a Mossoró.
Percebeu o ouvinte que a intimidação fora dita, por pabulagem, sem rancor.
Ocorrências graves passaram-se durante a permanência
dos cabras.
Na hora da sesta, alguns cangaceiros bocejavam deitados à
sombra de uma árvore, próxima à casa, procurando tirar uma
soneca. De súbito são perturbados pelo choro ininterrupto de
criança. Era o menino Ney Fernandes, de dois anos. Ralhações
não conseguiram moderar o berreiro incontrolável.
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Serra D'Umã, mestiço, alto, de compleição franzina, serviçal ordinário, resolveu dar mostras do que era capaz. Em bárbara
ostentação, levantou-se, arrastou a lâmina de aço e engrolou:
- Vou calar aquela pestinha.
Caminhou, a passos tardos, desengonçado, à casa-grande.
Os companheiros foram incapazes de um gesto, para impedir a consumação iminente do mais covarde e hediondo dos
crimes.
Um morador avisou à genitora. Novamente, Massilon interveio. Desmoralizou o cabra, fazendo-o retroceder.
Pelo sertão, corriam histórias horripilantes de infanticídios. Algumas de longa data. Há quase dois séculos, fora enforcado, na praça do Forte das Cinco Pontas, de Recife, o terrível
Cabeleira. O folclore perpetuou-o por longo tempo:
"Feche a porta, gente,
Cabeleira aí vem,
Matando mulheres,
Meninos também" (7).
As ameaças continuavam. Não havia sossego na fazenda.
Coqueiro pediu a Bebela que lhe costurasse o bornal e como não
foi possível, por falta de linha, arrebentou a máquina de costura.
357

www.colecaomossoroense.org.br
Outro cabra, de punhal em riste, tomou-lhe a aliança. Massilon a acode. Obriga o perverso a devolver a jóia, após séria
altercação. Advertiu-o, em voz alta, que não permitiria ameaças,
desrespeito e palavras malsoantes naquela casa. Voltou à sala,
sentou-se ao lado de Childerico e continuou a falar, contrariado:
– Não sou bandido! Quando chegar ao Ceará, deixarei
essa gente. Vou cuidar de minha vida.
Percebia-se seu arrependimento por estar ligado a essa
corja malsinada. Fora a alma benfazeja em "Veneza".
*

Oliveira, apelidado de Alagoano, adolescente de dezesseis anos, baixo e franzino, apaniguado do Capitão, desfrutava de certo
prestígio. De boa aparência, destacava-se pela cor branca, passando
por menino de família, como se dizia no sertão. Virgolino servia-se
dele para espionar os lugares apontados. Nesse mister, granjeara
fama. Abandidou-se no propósito de vingar a morte do pai. Lampião
tomou-lhe as dores. Invadiu a fazenda do mandante do crime, no
município de Floresta do Navio, em Pernambuco. Incendiou a casagrande e numa carnificina selvagem, abateu, a golpes de facão e à
bala, mais de trezentas reses (8). Crime de larga repercussão.
Alagoano foi o pesadelo de Childerico. Assediava-o a cada
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momento. Excruciava-o a ponta de punhal. Deu coronhadas na cabeça de Joaquim Moreira. Sempre que entrava na sala, o pavor estampava-se na face dos prisioneiros. De sadismo revoltante, era o
Caliban da malta. Talvez seu protetor houvesse sugerido esse comportamento, na esperança de conseguir mais numerário.
Cenas perversas não impressionavam os assassinos do Pajeú. Protegia-se Childerico, ao lado de Massilon, que em diversas ocasiões, salvou-lhe a vida.
Lampião olha para Alagoano e comenta:
– Tenho esse menino como se fosse meu filho de criação!
Advertia aos que não faziam parte de sua quadrilha a se
absterem de censurá-lo. Massilon, contudo, sem ligar à insinuação impedia as diabruras do cangaceiro-mirim.
*

Na sala, Childerico conversava com Ezequiel Ferreira, o
mais moço dos manos de Lampião. Baixo, negróide, de orelhas
assimétricas, nariz chato, imberbe, cabelos grossos crespados, à
nazareno. De olhar triste, fatigado, vestia-se sobriamente. Dedos
das mãos cheios de anéis. Nenhum dos bandidos o tratava pelo
vulgo de Ponto-Fino. Não cometera arbitrariedades, no Rio Grande
do Norte. Em voz soturna, lamuriava-se, sem rodeios. Atribuía sua
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vida errática à Polícia e aos políticos de sua terra. Parecia não se
amoldar ao Cangaço. Dava a entender que ali estava, em solidariedade ao irmão. Matutava. Julgava-se desgraçado.
Childerico simpatizara com ele, prolongando-se no colóquio.
No ano entrante, Ezequiel seria liquidado, na Bahia.
Boa parte da montada compunha-se de burros, animais resistentes às longas caminhadas. Cada bandido cuidou da própria cavalgadura. Depois de desarreada, era levada a pastar ou a milhar.
Alguns cangaceiros não passavam de serviçais, tratadores das
montarias dos chefes. Após a remonta, abandonaram doze animais
de sela. Dois foram presenteados a Childerico por Lampião (9).
*

Vários bandidos estavam feridos. Um deles, de identidade
controvertida, sofria bastante. Apresentava o braço esquerdo
enfaixado com tiras de pano, manchadas de sangue enegrecido.
Exalava cheiro nauseabundo (10). Virgínio baleado na coxa caminhava com certa dificuldade. Ás de Ouro ferido no nariz. Esses homens evidenciavam o desastre da luta, em Mossoró. Jamais falaram nas baixas sofridas no Rio Grande do Norte, de
Azulão, Cordeiro, Jararaca, Colchete e Menino-de-ouro.
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*

O sol inclinava-se para o poente. O queimor se abrandava
pela brisa suave do alísio. No tremular das folhas sentia-se a
revivescência. Os cangaceiros despertaram alegres, sentindo-se
numa madrugada venturosa. Virgolino alongava a vista, pelo
arredor, escrutando o horizonte. Atento à mata silenciosa, observava o declinar da tarde. Mandou selar os cavalos. Num burburinhar confuso, os cabras iniciaram os aprestos da comitiva.
A partida atrasava-se. Apenas Virgolino tinha pressa. Estava
aflito por partir. Ansiava chegar à acolhedora terra de seu Padrinho.
Precisava deixar, quanto antes, o solo maldito que não
homiziava cangaceiros. A volante paraibana estava próxima e a
do aguerrido Quelé acercava-se.
O homem de Vila Bela não pregava os pés no chão, caminhava de um lado para outro. Perdeu a serenidade, trilou o apito,
convocando o bando a decampar. Nessa conjuntura, falou alto
ao pessoal: – Quem for meu que me acompanhe.
Acorreram todos pressurosos. E, um a um, estenderam a
mão à família hospedeira, numa despedida cortês. Só Lampião
destoou do geral. Passou a perna no seu muar, de cara fechada,
inteiramente indiferente a esse costume sertanejo.
Assim, abandoados, em fila, penetram pelo atalho que os
levaria certo, à Fazenda "Lagoa do Rocha", no Ceará. O troço da
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frente fazia boa esteira, quando dois cabras se afastaram da trilha e se ocultaram no mato.
D. Maria José, ainda no alpendre, chamou a atenção dos
presentes. Disse que aqueles homens aguardavam a retirada da
comitiva, para darem azo aos instintos. Fora da vista dos chefes,
não mediriam violências.
Mas Sabino viajava na frente e notou a ausência dos perigosos
delinqüentes. Voltou à toda brida, obrigando-os a prosseguirem.
O refém Joaquim Moreira, ao partir, felicitou os anfitriões
em não terem passado maiores vexames, como acontecera em
outras partes.
Ainda hoje, o velho Childerico recorda o lúgubre episódio
com palavras de gratidão a Massilon. E Bebela agradece a Nossa
Senhora a graça alcançada naquele dia.
A caravana desapareceu na caatinga, conduzindo cinco reféns.
Deixou, ao passar, nuvens poeirentas.
Cessaram, para sempre, os quatro dias de terror, implantados na Zona Oeste do Rio Grande do Norte.
Por ironia do destino, Childerico hospedara o maior facínora de todos os tempos. Examinando o que lhe restara em casa,
encontrou um bilhete escrito a lápis, nas costas de um retrato,
jogado ao lado do oratório:
"Sr. Childerico Fernandes, quem escreveu aqui é o Capi362
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tão Virgolino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, conhecido por
herói do Norte. Muito breve voltarei a essas Zonas.
Seu amigo Lampião" (11).
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Notas
1. Childerico Fernandes de Souza, casado com D. Felisbela Rodrigues
Fernandes, conhecida por Bebela. Residente na rua Augusta de Souza
90, Rio de Janeiro, 24.01.1969. - Informações prestadas ao autor.
Obs.: O casal tinha três filhos - Fernando com oito meses, Ney e Gutenberg
dois e três anos. Atualmente, Fernando advogado em São Paulo; Ney,
médico. pneumologista, da Empresa Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro; e Gutenberg, contador no Rio de Janeiro.
2. Alfredo Fernandes, comerciante, diretor da firma Alfredo Fernandes &
Cia., dono da Fazenda "Veneza".
3. Lampião foi cabra de Sebastião Pereira, vulgo Sinhô Pereira. Ao "Jornal do Brasil", declarou em 25.02.1969. - Virgolino "tinha meu corpo e
minha altura, coisa de um metro e oitenta". "Usava óculos - por luxo; tinha vista muito boa". Mais tarde, ferido por um garrancho de mato, perdeu o olho direito. Da cicatriz, resultou extensa mancha branca - leucoma
total da córnea - conforme o laudo médico-legal do Dr. L. Lages (Melquiades da Rocha, "Bandoleiros das Caatingas". p. 60).
Obs.:Visitando o Instituto Médico Legal da Escola de Medicina da Bahia,
pude constatar a referida lesão do bandido, na cabeça em exposição.
4. Os bandidos davam nomes diferentes. Sabino Góis era Sabino Gomes.
Chamado entre os seus por Tenente, em razão da patente recebida ao
mesmo tempo de Lampião, em Juazeiro do Norte.
5. Lampião receando que os alimentos estivessem envenenados convidava
alguma pessoa a servir-se primeiro.
6. Diário de Antônio Gurgel.
7. TÁVORA, Franklin. O CABELEIRA. Rio de Janeiro, Edição de Ouro,
1966. p. 28. 8. BARROSO, Gustavo. ALMAS DE LAMA E DE AÇO.
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São Paulo, Melhoramentos, 1930. p. 97.
9. Os animais foram devolvidos aos donos.
10. Não conseguimos saber o nome do cangaceiro, com o braço arrebentado
por Francisco Pinto, em Mossoró. A imprensa o confundiu com Moreno,
ferido, dias distantes, no Ceará. Assunto referido no Capitulo 11º
11. O bilhete esteve durante muitos anos em poder de minha mãe. Após, sua
morte, extraviou-se. Bebela, de memória extraordinária, reproduziu-o
com fidelidade.
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16º Capítulo
1 - Resgate de Manoel Freire
O bando cavalgava pela trilha da Fazenda "Veneza" à Fazenda "Lagoa do Rocha". No fim da tarde, ao transpor a fronteira do Rio Grande do Norte, foi
alcançado pelo portador com o
resgate de Manoel Freire.
Lampião recebeu o maço
de papel-moeda. Na suspeição
de a vultosa quantia estar incompleta, vociferou:
- Se faltá uma nota, arrebento sua cabeça com uma bala!
Freire vislumbra a sombra
da morte. Em funesta aflição,
aguarda a contagem dos dez contos de réis, que se fazia interminável.
Manoel Freire

Não era fácil ao bandido de Vila Bela esquecer. Queimava366
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lhe a insolência do prisioneiro. Castigou-o pela última vez:
– Volte a pé, com seu parente.
Manoel Freire alcançou "Veneza", alta madrugada (1). Em
Mossoró, no seio da família, esquecido do infortúnio, mostrava aos
visitantes, as costas lanhadas (2).

2 - Ceará, 14 de junho.
Pernoite na Fazenda "Lagoa do Rocha"
Vencidos os nove quilômetros de "Veneza" já noite fechada, o bando chegou à Fazenda "Lagoa do Rocha", de Anísio
Batista, no Ceará. Lampião mudou sua conduta. Ordenou que
parassem de roubar, porque "no Ceará, o governo não bulia com
eles" (3). Estava satisfeito com o dinheiro embolsado, há pouco.
Bateu na porta da casa, anunciando ser de paz. Pediu três redes
armadas na sala da frente.
Dissipado o sobressalto dos Batista, Virgolino dirigiu-se
ao terreiro. De chapéu à mão, cabelos ao vento, caiu genuflexo.
À meia voz, desatou as cantilenas das preces sertanejas. Evocava os Santos milagreiros da sua devoção (4). Familiares permaneciam em silêncio. Os novatos observavam, admirados, a beatice do chefe. Desconheciam-lhe a faceta. No Rio Grande do
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Norte não houve tempo para encenações (5).
A cerimônia dava-lhe ascendência sobre o grupo e certa
auréola de poder sobrenatural. Fazia-se acreditar possuidor de
rezas fortes, que o protegiam.
Lampião tem muita idéia,
Sua vida está segura,
Atirá nele é bobagem,
A bala bate e não fura (6).
De fisionomia grave, benzia-se a cada oração. Dava ao
ambiente nuança misteriosa, de espiritualismo rude. A exibição
impressionava. Alguns, da caterva, eram crédulos de superstições absurdas.
Vates de imaginação fecunda espalhavam os poderes divinos do celerado:
Lampião o São Francisco
Atravessa aonde qué.
A piranha cai o dente
Perde a força o jacaré.
O rio de São Francisco
No seu mais fundo lugá
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Se abre em toda largura
Para Lampião passá (7).
Finda a reza, voltou à sala, cercado de atenções da família
desperta, amedrontada. Respeitou a intimidade do lar. Estava
bem humorado, fora do Rio Grande do Norte. Recusou o convite
para cear. Não desejava dar trabalho à esposa e às filhas do fazendeiro, ausente. Aceitou o café. Ao servir-se exclamou: - Se
os macacos tivessem aparecido, o bendito seria diferente!
E desatou riso de efeito relaxante aos hospedeiros. Insistiu
em ocupar a sala da frente. Cedeu uma das redes a Antônio Gurgel,
regalia desfrutada pela segunda vez. O inteligente refém conversava sobre assuntos do agrado de Lampião - criticava a Polícia, políticos e governadores. Aos poucos conseguiu cativá-lo (8).
Os cangaceiros espalharam-se ao relento. Foram dormir
tranqüilos, na terra, onde não eram perseguidos.

3 - Visita a Limoeiro do Norte (9). Seqüestrados
Na Fazenda "Lagoa do Rocha", a horda despertou madrugadinha. Durante os aprontos da partida, Antônio Gurgel era alvo de
atenções. Branco, alourado, de olhos azuis, destacava-se entre aquela gente de cor. Dava mostras de consideração aos cabras pela
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maneira como o tratavam. Familiarizara-se com o bando.
Massilon deu-lhe a faca de Fausto, tomada na Fazenda
"Santana", no Rio Grande do Norte (10). Gurgel enfiou-a no cós
da calça e não a largou mais. Pilheriando, reclamou, em "tom
desabrido" a Coqueiro, o seu cinturão:
– Vou lhe entregar e também a pistola, coisa que nunca fiz
desde que estou nessa vida!
– Não, basta o cinturão.

Quatro reféns do Rio Grande do Norte levados para o Ceará por Lampião
e seu Bando. Da esquerda para direita: Manoel Barreto Leite, Joaquim
Moreira, Antônio Gurgel e Maria José. - Limoeiro do Norte, 15.06./927.
Foto: Francisco Rodrigues
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Coqueiro entregou-lhe os pertences, dizendo simpatizar
com ele. A todo instante, os bandidos pilheriavam, chamando-o
de Coronel. Até o Capitão Virgolino, desafeito a essas familiaridades, intrometeu-se: - Olha Coronel! Você termina tomando
conta do bando. Sua patente é maior do que a minha! (11).
Às nove horas, chegaram à Fazenda "Cacimba da Vaca", perto
de Limoeiro. Julgando os portadores dos resgates na cidade, Lampião enviou um cabra disfarçado para procurá-los, em nome de Antônio Gurgel. Ia comprar cigarros, bebidas e provisões. Sabino Gomes
deu-lhe cem mil réis para as despesas. Mandou, em seguida, o bando
desmontar. Não cogitavam ocupar a urbe.
Os bandoleiros, despreocupados, espalharam-se e foram
jogar cartas. Virgolino tomava medidas de segurança, contra as
volantes paraibanas, que lhe vinham no rastro.
Limoeiro do Norte estava desarmada e sem força pública.
Há alguns meses, o governo, por motivos políticos, recolhera as
armas dos particulares (12). A população alarmou-se ao saber da
aproximação dos cangaceiros. Generalizou-se o pânico com a
presença do emissário de Lampião.
O Vigário, o Prefeito e pessoas influentes do lugar reuniram-se, às pressas. Sem defesa, receosos de serem atacados,
convidaram os bandidos a visitar a cidade, sob a condição de
respeitá-la.
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Nada mais humilhante. Recordavam a catástrofe de Souza,
na Paraíba. Não se podia confiar nos homens do Pajeú. Contudo,
arriscaram. Mandaram o convite pelo bandido mensageiro, cativo de numerosas atenções. Iniciaram os preparativos da recepção. Abateram um boi. O Sargento e três soldados foram aconselhados a partirem para não serem desmoralizados. A população procurava sair da 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 mandavam dizer a Lampião que ele
podia entrar, sem receio, em Limoeiro, onde o único soldado
que havia, tinham mandado embora, mas pediam-lhe que não
fizesse coisa alguma de mal à cidade". Continua Gurgel no diário: "Lampião é vaidoso. Ficou contente com o convite e logo
deu ordens para a partida".
Próximo a Limoeiro, Gurgel recebeu a resposta de Jaime
Guedes. Informava que o portador do resgate não conseguiu
encontrar o grupo. Contrariado, o refém redige novo telegrama.
Fora da cidade, o Capitão deixou parte do bando. À boca
da rua, dividiu a coluna. Mandou chamar o Vigário e o Prefeito.
Engajou-os no seu grupo e comandou:
"– Bala na agúia! É pra entrá tudo dereito. Nós tamo no
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Ceará"(13).
Às quinze horas, irrompeu na rua principal, enquanto, a
segunda coluna penetrou numa ruela, vivando o Padre Cícero, o
Prefeito e o Governador. Quatro cabras estavam enfeitados com
fitas coloridas, esvoaçantes, nos chapéus e nos rifles.
O povo amedrontado assistia ao cortejo dos criminosos.
Espetáculo de suprema afronta às leis e à moral.
A casa pronta para receber o grupo. Muita comida e o cozinheiro, arranjando tudo (14). Várias pessoas apreciavam o festim.
Alguns bandidos foram à igreja dar esmolas. Distribuíam dinheiro
com os pedintes. Virgolino depositou seiscentos mil réis no cofre
de Santo Antônio, o padroeiro. Atirou muito níquel no patamar da
igreja. Um aleijado juntou quase cem mil réis (15).
Chega outra mensagem dirigida a Antônio Gurgel:
"Acabo receber seu telegrama de hoje tarde. Automóvel
seguiu para o Brejo, e dali para essa cidade, com instruções
seguir até encontrar o grupo. Não desanime. Confie em Deus".
Ass. Jaime Guedes.
Virgolino Ferreira procurou o doutor da cidade - Dr. Araujinho. Foi à Farmácia Araújo com os feridos – Virgínio, Chumbinho, Ás de Ouro e outros. Assistiu aos curativos, fazendo per373
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guntas. Insistiu em pagar os honorários. Não sendo atendido,
presenteou o médico com um pequeno punhal de cabo de chifre,
adornado com anéis de ouro. Em seguida, foram tomar conhaque num bar (16).
O aspecto dos cabras era ridículo, de calças no meio das
pernas. Empavonados, percorriam as ruas, tresandando a fartum.
Passearam de automóvel. Respeitaram a população.
Senhores da cidade, o Capitão e Sabino foram ao Telégrafo saber notícias das forças cearenses. Lampião deu entrevista
ao jornal "O Nordeste", de Fortaleza, transcrita, mais tarde em
"O Mossoroense", na edição de 26 de junho de 1927, sob o epígrafe "Lampião é entrevistado": "... houve boa resistência em
Mossoró, porém não me desagradou o resultado da luta; os
inimigos estavam bem entrincheirados, mas consegui com trinta
e quatro homens, apenas, fazê-los recuar, abandonando as trincheiras; chegamos a tomar a cidade, mas em vista do Tenente
Sabino Gomes ter caído em uma emboscada na frente da casa
do chefe político, fui obrigado a fazer a retirada; o grosso de
minhas tropas atinge a cento e noventa homens e a retaguarda
das mesmas ficou sob o comando de Luiz Pedro".
Interrogado se pretendia ir a Fortaleza, declarou: "Depende das voltas que o mundo dá". Negou a morte de bandidos em
Mossoró e acrescentou que Jararaca não pertencia a seu grupo.
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Após o almoço, arranjaram um tocador de harmônica. Tirava côcos e toadas. Cantava quadras elogiosas aos feitos de
Lampião e depreciativas a Quelé, chamando-o de Tamanduá
Vermelho. Nas partes mais animadas, dançavam, sem damas.
Curiosos, na rua, apreciavam esse divertir.
É Lamp, é Lamp, é Lamp,
É Virgolino Lampião
É o dedo amulegando,
E rolando pelo chão...
Quilimintino Quelé
Tá zangado cum razão
No fogo de Santa Cruz
Perdeu ele dois irmão.
U Tamanduá Vermeio
É valente de caculo,
Mas eu tenho paciença,
Um dia ele perde u pulo ... (17).
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4 - Liberdade de Manoel Barreto Leite (18)
O Padre Vital Lucena intercedeu pela sorte dos reféns e
nada conseguiu. Lampião e Sabino discutiam que precisavam de
numerário para comprar munição.
Inconformado, o Vigário foi conversar com os seqüestrados.
Descobriu o jovem Manoel Barreto Leite, amigo de sua família.
Voltou, então, a Virgolino, implorando-lhe a liberdade do rapaz.
Porém o Vila-belense gostava de ser rogado. Não fazia concessões
graciosas. Atenderia ao pedido se arranjasse dez contos de réis. A
quantia de cinqüenta contos, exigida a Barreto, sofria reduções.
Prontamente, o Cura e o Prefeito saíram, de porta em porta, a suplicar ajuda. Coletaram dois contos. Voltaram abatidos,
desculpando-se pela soma insuficiente. Fingindo indiferença,
Lampião, sem contar o numerário, disse: - Entregue a Virgínio.
Pru mim ele tá solto.
Sabino, ao lado, interfere grosseiramente: - Agora, quero
três contos! Ele, ainda, está preso!
Diante da atitude impassível de Virgolino, o Padre Vital
decepcionou-se. Acreditara no acerto. Conseguiu, a muito custo,
de Sabino, a redução para dois contos. Empenhou a palavra, que
tão logo conseguisse a importância, a remeteria aonde ele se
encontrasse.
Assim, o Vigário de Limoeiro libertou Manoel Barreto (19).
376

www.colecaomossoroense.org.br
*

A tarde estava findando quando o telegrafista informou a
Lampião sobre a presença de um Destacamento da Polícia militar cearense, em Russas, e de que dois caminhões de soldados
deixaram Mossoró, em demanda a Limoeiro.
No dia 14 a volante do Tenente Costa almoçara na Fazenda "Veneza". Depois abalou a Limoeiro. Quelé seguiu na mesma
direção mais por dentro, procurando barrar a marcha dos cangaceiros. O Capitão, pretendia dormir em Limoeiro. Desapontouse com a notícia. Resolveu piquetar a cidade e reagir. Habilmente, o Prefeito Santiago Lima dissuadiu-o. Indicou a fazenda,
onde poderia pernoitar (20).
Um fotógrafo amador (21) aproveitou a oportunidade,
convidou-o a deixar-se fotografar. Fátuo, amante de publicidade,
Lampião convocou os familiares e seqüestrados. Formou na
linha de frente, com um joelho em terra e empunhando o mosquetão. Na segunda chapa batida com vinte e oito figuras a cavalo, ele aparece tristonho, montado num burro. Os negativos
foram revelados e copiados em Mossoró, no Atelier Octávio.
Para alívio dos limoeirenses, às seis da tarde, partiram.
Uma légua adiante, acamparam. D. Maria José ouvia as conversas. Virgolino falava em voltar a Pajeú das Flores. Estranhava o
aviso que o obrigara a deixar a cidade. Disse, então, a certa altu377
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ra: - Si é verdade que o governo do Ciará tá prissiguindo nós, tá
muito bom! (22).
Dali por diante, pressionou fazendeiros sem ligar à terra
amiga. A entrada dos salteadores em Limoeiro, a 15 de junho,
teve grande repercussão. Membros da Câmara Municipal de
Fortaleza telegrafaram ao Presidente da República, solicitando a
intervenção de forças federais (23).
No outro dia, chegaram as volantes paraibanas. Quelé não
admitia atitudes dúbias na luta contra o banditismo. Censurou o
comportamento das autoridades, gerando clima desfavorável à
sua pessoa.
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Notas
1. Childerico Fernandes de Souza. - Informações prestadas ao autor.
2. Visitei Manoel Freire, em Mossoró, logo após sua liberdade. Meu pai emprestara-lhe cinco contos de réis, completando a quantia do resgate.
3. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro, Pongetti,
1956. p. 179. - Diário de Antônio Gurgel.
4. Childerico Fernandes de Souza.
5. Asa Branca.
6. ROCHA, Melquiades da. BANDOLEIROS DAS CAATINGAS. 2 ed. Rio de
Janeiro, A Noite. p. 184.
7. Id.p.187.
8. Childerico Fernandes de Souza.
9. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 179.
10. Id.
11. Jaime Fernandes Guedes. Genro de Gurgel. - Informações ao autor.
12. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 76.
13. MENEZES, Djacir. O OUTRO NORDESTE. Rio de Janeiro, José Olympio,
1937. p. 218.
14. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 180.
15. Ob. cit. p. 72.
16. Sra. Maria Araújo Borges, farmacêutica, proprietária da Farmácia Araújo. O
irmão, Dr. Costa Araújo, conhecido por Araujinho, tinha o consultório na farmácia. Trajano de Araújo Borges, dentista, casado com D. Maria, também clinicava na Farmácia. Guarda ainda o punhal presenteado ao Dr. Araújo, por Lampião. Francisco Sales, residente em Fortaleza e o Prof. Joaquim Luz da UFRN em
Natal, amigos do referido médico. -Informações prestadas ao autor.
17. CARVALHO, Rodrigues de, SERROTE PRETO: LAMPIÃO E SEUS SEQUAZES. Rio de Janeiro, Sedegra, 1961. p. 160.

379

www.colecaomossoroense.org.br
18. Narrativas da esposa do refém, D. Isabel Macedo Barreto, do filho Flávio de
Macedo Barreto e do Sobrinho Francisco Barreto de Medeiros. Mossoró
(RN), 25.12.1975. - Informações prestadas ao autor.
19. Lampião presenteou o Padre Vital com dois mosquetões, dois punhais e o
revólver do refém, Manoel Barreto Leite. Barreto chegou a cidade de Martins
- RN, com um mosquetão e um punhal doados pelo Padre.
20. MENEZES, Djacir. Ob. cit. p. 218.
21. Nota do revisor: O fotógrafo profissional Francisco Ribeiro de Castro ou
CHICO RIBEIRO, 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 ou J. Octavio.
22. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 170.
23. MONTENEGRO, Abelardo F. FANÁTICOS E CANGACEIROS. Fortaleza,
Henriqueta Galeno, 1973. p. 297.
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17º Capítulo
1 - Novas trincheiras
No oeste do Rio Grande do Norte, ninguém podia trabalhar. O comércio continuava paralisado. Fazendas desertas. A
lavoura abandonada. Cidades, cheias de gente do campo. A população de Mossoró, sem esperança de receber auxílio do poder
público do Estado, armava-se febrilmente. Aos poucos, a cidade
transformava-se numa fortaleza. Pequenas patrulhas de civis
faziam o Políciamento. Rodolfo Fernandes alongou a barricada
ao outro lado da rua, obstruindo a avenida Alberto Maranhão
(1). A cada boato, pessoas armadas acorriam à trincheira. Durante a noite se revezavam.
O comerciante Júlio Fernandes Maia dispôs fardos de algodão defronte da residência. Crescia o número de gente em armas
nas firmas Tertuliano Fernandes & Cia., M. F. do Monte & Cia.,
Alfredo Fernandes & Cia., na Estação da Estrada de Ferro, no Telégrafo Nacional e na casa de Afonso Freire. Costinha Fernandes
também organizou uma defesa. O Tenente Laurentino de Morais,
com a ajuda dos civis ampliou a guarda nas repartições públicas, na
barragem e em vários pontos da cidade (2).
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Rodolfo Fernandes alongou sua trincheira, após o dia 13, obstruindo
a av. Alberto Maranhão. (foto inédita do autor).
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2 - Intranqüilidade
O comportamento das autoridades cearenses, indiferentes
aos desmandos provocados pela quadrilha de Virgolino Ferreira, causava indignação aos fazendeiros do Cariri e preocupava
os Estados vizinhos. Muitos componentes da horda provinham
das ribeiras jaguaribanas - antigos jagunços de coronéis, avezados ao uso do rifle.
Incriminava-se o Padre Cícero de protetor de bandidos.
Mas, o vigário de Juazeiro achava-se enfermo, alheado a esses
acontecimentos e às acusações que lhe assacavam. Políticos governistas aproveitavam-se da situação, perseguindo desafetos.
"O Globo" do Rio, de 18.06.1927, publicava: "Todo o vale do Jaguaribe está à mercê de bandoleiros, sendo inócuas as
providências tomadas pelo Governo do Estado, ante as reclamações da população aterrorizada" .
O Presidente Moreira da Rocha, envolto nessa teia, sofria
continuados ataques dos adversários. O caos reinante no Ceará
era uma ameaça permanente ao Rio Grande do Norte.
Destacamentos potiguares dirigiam-se ao interior. O executivo estadual desprezava os apelos das autoridades para concentrar forças militares em Mossoró (3).
A 26 de junho, o "Correio do Povo" destacava o editorial:
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"Um fervoroso apelo ao Governo do Estado". E reclamava: "...
Não podemos, porém, viver do sobressalto e do temor. Havemos
de insistir junto ao Governo do Estado para que nos dê amplas
garantias".
"Os nossos bravos civis não podem continuar de sobreaviso
nas trincheiras. Cooperaram eficientemente na heróica resistência à
onda vândala, mas precisam tratar de seus negócios. Vimos, portanto, em nome da honra de nossas Famílias, fazer um fervoroso apelo
ao Governo do Estado no sentido de ser criado, aqui, um segundo
corpo de Polícia, que venha atender com rapidez aos reclamos dos
pontos ameaçados por bandidos. Faça o nosso Governo o que fez o
Governo paraibano, destacando em Patos um segundo corpo Polícial, que veio garantir a tranqüilidade daquela região sertaneja
infestada de cangaceiros.
Esperamos que S. Excia. o Presidente Dr. José Augusto
estude essas sugestões e ordene com urgência a transferência
das forças de que precisamos.
Só assim, poderemos voltar às nossas atividades..."

3 - Relatório de Jaime Guedes
O gerente da filial do Banco do Brasil, Jaime Fernandes
Guedes, enviou à Matriz, no Rio, interessante relatório (4).
384

www.colecaomossoroense.org.br
Transcrevemos alguns trechos:
"Medidas que se impõem - Agora que já ficou demonstrado praticamente que esta cidade está exposta a inopinados
ataques de bandidos, julgamos oportuno que essa Matriz, trazendo também a sua contribuição aos justos reclamos da população desta cidade, se dirija ao Exmo. Sr. Governador e solicite
deste a permanência nesta cidade, que por todos os motivos faz
jus a isso, de um contingente Polícial nunca inferior a cem praças, a fim de garantir não só a população da cidade, como também os grandes valores aqui existentes, destacando-se francamente dentre esses os da Agência do Banco aqui existente.
Se essa providência indispensável não for quanto antes tomada, não podemos assegurar defesa dos valores a nós confiados,
porque, não estamos livres de termos, inopinadamente, às caladas da
noite, as nossas residências assaltadas e, sob ameaça de morte, extensiva as nossas Famílias, sermos obrigados, pela violência, a tudo
entregar a esses audaciosíssimos facínoras, ou mesmo assassinados
depois de aquiecermos aos seus desejos, dado o espírito de malvadez
e perversidade que caracteriza esses monstros.
Desde o ataque a cidade de Apodi até o presente momento
que a cidade, amiudadamente, é sacudida por notícias alarmantes e
inquietadoras, principalmente, à noite, tornando-se, portanto, a vida
nestas condições em verdadeiro martírio, notadamente para aqueles
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que além das responsabilidades sacrossantas da família, se vêem
objetivados pelas decorrentes dos cargos que ocupam.
Se a providência da permanência aqui de cerca de cem
praças, que é inicialmente estratégica, devido a parte dessa força
poder ser, de um momento para outro, jogada com rapidez no
interior do Estado, contando para isso com o transporte rápido
que oferece a E.F. Mossoró, não for levada a efeito, não sabemos como o banco sair deste doloroso dilema; ou o Banco, em
face da situação insegura e aflitiva da cidade, fecha a filial que
aqui mantém, ou insiste pela sua permanência, ficando com a
responsabilidade moral e material do que venha a ocorrer com
seus funcionários e respectivas Famílias e dos prejuízos decorrentes que essa falta de garantias pode determinar relativamente
aos valores pertencentes ou sob a guarda da Filial desta praça.
Situação da Praça - Se não fossem as incursões de bandoleiros no território norte-rio-grandense, justamente na parte
que mantém mais ativo comércio com esta cidade, poderia-se
considerar inteiramente jugulada a crise irrompida, em 1925,
com a desvalorização de todos os produtos do Estado e também
dos grandes "stocks" de tecido então aqui existentes, que a política de deflação do meio circulante, diametralmente oposta a de
então, veio determinar.
A firmeza do mercado, em preços compensadores, ulti386
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mamente de todos os produtos do Estado, a par de uma maneira
de comprar e vender mais equilibrada e criteriosa por parte do
comércio local, concorreram para o soerguimento, mais cedo do
que se esperava, das condições econômicas e financeiras da praça. Os compromissos antigos estavam, com raras exceções, pagos e os novos iam sendo liquidados à vista, prova evidente de
que a praça estava em plena normalidade.
"As incursões de grupos de cangaceiros ocasionaram séria paralização de negócios dos meses de maio e junho do ano
corrente, determinando alguns pedidos de prorrogação de títulos,
aliás justíssimos, uma vez que, receosos de serem atacados no
caminho, os comerciantes e agricultores do interior não se atreviam a vir a esta cidade, para liquidar ou amortizar os compromissos vencidos. Livre de vez ou passageiramente (quem saberá?) dessa terrível praga, a praça vai voltando, paulatinamente, à
normalidade, prosseguindo na fase de perfeito soerguimento que
os pertinazes esforços e o reconhecido espírito de honestidade
dos comerciantes locais fazem jus".
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4 - Entrevista do prefeito
A entrevista de Rodolfo Fernandes ao "Diário da Manhã"
de Recife, a 04.10.1927, evidencia o estado de espírito dos mossoroenses. Segue o diálogo com o repórter:
– Onde anda Lampião agora?
– Na casa dele.
– Onde é a casa?
– O Ceará – Creia, meu amigo. O Ceará está desgovernado. O cangaceirismo chegou ao seu auge. Pratica-se o cangaço
como quem pratica uma profissão rendosa. Há poucos dias foram atacados fazendeiros do vale do Jaguaribe, perdendo todos
os seus haveres. Outros bandos saqueiam, roubam e depredam.
A propriedade não é reconhecida. O Ceará atravessa uma das
fases mais tristes de sua história.
– Afinal, até onde iremos, Coronel, Com esse estado de coisas?
– Até quando quisermos. Se não houver providências por
parte do Governo, levantaremos, no Rio Grande do Norte, uma
coluna de dois mil homens e invadiremos o Ceará, enxotando de
lá todos os responsáveis... É preciso que se dê cabo do mal,
indo buscá-lo nas origens...
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5 - Reféns. Repercussão no País
Os reféns sofriam a dramática vivência dos bandidos. Sem
conforto, dormindo ao relento, não trocando de roupas, impossibilitados de tomar banho, sem os menores cuidados higiênicos,
passavam fome e sede. Obrigados a cavalgada mortificante, e a
caminhadas exaustivas a pé, plenas de sobressaltos.
Os últimos levados na caravana, já na idade provecta,
submetidos aos mesmos rigores dos cabras nos verdes anos,
chegavam ao termo de suas resistências. Aniquilavam-se.
Era preciso salvá-los!
Comoveu-se a Nação. O clamor público aumentava. Jornais
faziam manchetes. Alertavam o Executivo Federal a tomar medidas radicais contra o banditismo. Mostravam a vida no sertão.
Na capital da República, os jornais "O Globo", "A Noite",
"A Manhã", e a revista "A Noite Ilustrada" criticavam a política
seguida pelo Governo do Ceará.
O povo brasileiro compartilhava da aflição dos reféns. A
resistência de Mossoró, louvada em todos os recantos, destruíra
o mito de invencibilidade da horda cangaceira. Iniciam-se campanhas. O Deputado Federal do Rio Grande do Norte, Dioclécio
Dantas Duarte, agitou o plenário da Câmara. Apresentou o pro389
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jeto, pedindo a cooperação das forças armadas federais. Defendeu da tribuna a necessidade de se organizar Batalhões do Exército constituídos de filhos da região. Usou da palavra várias vezes. Deu a conhecer a insegurança nessa faixa do Brasil. Alertou
os poderes sobre a necessidade de extirpar a praga, que enodoava o País. Conseguiu apoio dos governantes do Nordeste e de
outros Estados (5). Os deputados cearenses, Matos Peixoto e
Tertuliano Potiguar secundaram-lhe as palavras.
A meio dos debates parlamentares, aconteceu a entrada
dos bandoleiros na cidade de Limoeiro, sem encontrar resistência. A imprensa invectivava o Governo cearense de homiziar
assassinos e ladrões. O Estado ganhava triste fama.
O desassossego, no interior do Rio Grande do Norte, continuava. A 21 de junho, senhoras mossoroenses telegrafaram à
esposa do Presidente da República:
"Nome família mossoroense, angustiada abandono, desassossego seus lares, ameaçada novo assalto Lampião que, segundo
consta está imediações Pereiro, Estado do Ceará, talvez se refazendo atacar cidades rio-grandenses, especialmente esta que o rechaçou e que o bandido jurou vingança, apelamos comovidas vosso
generoso coração, filha, esposa, mãe, sentido ser garantida tranqüilidade de nossos lares, restabelecida confiança. Governo Estadual
tem empregado máximo esforço assegurar garantias, mas sabemos
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que até ante-ontem Governo Ceará estava inerte" (6).
A 22 de junho, a colônia cearense de Mossoró telegrafou ao
candidato à presidência do Ceará, Deputado Federal José Carlos
Matos Peixoto: "Nós, membros colônia cearense Mossoró alanceados sofrimentos nossas Famílias, imensamente prejudicadas incursões bandoleiros, contristados fama deslustra tradições gloriosas
Terra da Luz, hoje considerada justa razão homízio celerados, vimos neste amargo transe, apelar para V. Excia. sentido firmar perante Nação, compromisso formal combater sem tréguas, durante
seu Governo, praga execranda cangaceirismo, confiante V. Excia.,
cidadão respeitável cultura intelectual, acendrado patriotismo, elevado feitio moral, começará desde logo, por uma ação enérgica
eficaz, junto Poderes República, obter providências imediatas gravíssimo assunto requer, diluindo assim, doloroso conceito se formou
nosso querido Ceará" (7).
Na Câmara Alta, o senador Juvenal Lamartine responsabilizava a administração cearense pelo fracasso dos movimentos
militares contra os cangaceiros. Citou nomes de pessoas que
mantinham relações com os criminosos (8).
O Presidente da Paraíba, João Suassuna, denuncia ao Presidente da República, o comportamento do Governo do Ceará.
Os jornais da oposição de Fortaleza exploravam a crise.
"O Ministro da Justiça exige do Presidente do Ceará uma
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séria perseguição ao bandido Lampião, a fim de evitar clamores
dos Estados vizinhos, que já não há dúvidas de serem justos" (9).
Mas, as dificuldades a superar eram imensas. A falta de
estradas, a precariedade de comunicações telegráficas e de recursos financeiros, dificultavam a ação das tropas. As ordens do
Governador do Ceará não eram devidamente cumpridas. Contudo, Moreira da Rocha jogou a Polícia Militar na Zona do Cariri.
A 24 do corrente mês, reuniram-se na Associação Comercial de Mossoró representantes de sociedades e de classes, sob a
presidência do Coronel Cunha da Mota. Passaram extenso telegrama às personalidades seguintes, na Capital da República:
Presidente da República, Sen. João Lira, Sen. Juvenal Lamartine, Sen. Miguel Calmon, Sen. Correia de Brito, Sen. Batista
Acioli, Sen. Antonio Massa, Sen. Tomás Rodrigues, Sen. Francisco Sá, Sen. Pires Ferreira, Deputado Dioc1écio Duarte, Deputado General Potiguara, Afonso Vizeu, Associação Comercial,
Associação dos Empregados do Comércio, Sociedade Nacional
de Agricultura, Cardeal Arcoverde, "Correio da Manhã", "Jornal
do Comércio", "O País", "Jornal do Brasil, "A Noite", "O Monitor Mercantil", União dos Moços Católicos, Confederação de
Trabalho e AMEA.
Alegaram não ser possível continuar mais tempo, em armas, com as atividades paralisadas. Dada a existência do bandi392
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tismo em vários Estados, somente o Governo Federal tinha condições de combatê-lo.
Além do Presidente da Associação, assinaram: "O Vice
Presidente Alcides Dias Fernandes - Presidente da União Caixeiral, Luís Paula - Presidente da Liga Operária, João Dias Presidente União de Artistas, Dr. João Marcelino - Presidente
União Moços Católicos, Alcindo Galvão Miranda - Presidente
H. F. Clube, Padre José Medeiros - do Ginásio Santa Luzia,
Bento Oliveira - Presidente do Conselho Vicentino, Francisco
Marcelino d'Oliveira - Provedor Irmandade S. Sacramento, Augusto Escóssia - pelo "O Mossoroense", Padre Luís Mota - Vigário Manoel André Silva, Presidente do Centro dos Artistas, José Octávio pelo "Correio do Povo", - José Martins de Vasconcelos, pela gazeta "O Nordeste" - Elisa Leite, Presidente das
Damas de Caridade, e Irmã Infância da Cruz, Diretora do Colégio Sagrado Coração de Maria" (10).
A Associação Comercial conseguiu do Governo do Estado os
70 fuzis que se encontravam em Mossoró destinados ao interior.
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Notas
1. Trincheira fotografada pelo autor e divulgada pela primeira vez.
2. Dias após o assalto, José Octávio, jornalista e proprietário do Atelier Octávio, fotografou as antigas e novas trincheiras, com muita gente armada.
Organizou álbuns com vistas da cidade, retrato do Prefeito, de alguns reféns, das janelas e da torre da Igreja de São Vicente, e as duas fotografias
do grupo de Lampião, em Limoeiro do Norte. O documentário das trincheiras não corresponde à realidade durante o assalto.
3. Rodolfo Fernandes não perdeu tempo fazendo apelos. Não era político
profissional. Logo que terminasse o mandato, voltaria às atividades comerciais. Em outubro do referido ano, faleceu na cidade do Rio de Janeiro.
4. Publicação autorizada pelo Banco do Brasil.
5. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 172.
6. O NORDESTE. Mossoró (RN), 24.06.1927.
7.ld.
8. MONTENEGRO, Abelardo F. FANÁTICOS E CANGACEIROS. Fortaleza, Henriqueta Galeno, 1973. p. 303.
9. O NORDESTE, Mossoró (RN), 09.07.1927.
10. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 47-49.
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18º Capítulo
1-16 de junho. Fazendas "Armador" e "Arara".
Virgolino retarda a marcha a espera dos resgates
Pela manhã, o grupo pôs-se a caminho. Às oito e meia,
passa no povoado de Tabuleiro de Areia. Alcança a casa de João
Quincola, na Fazenda "Armador". Apeia-se para descansar. O
sol de meio dia abrasava.
Durante a permanência, Quincola, de cara amarrada, respondia mal-humorado a todos. Sabino mostrou-lhe o chicote,
dizendo que se ainda passasse por ali, seria para dar-lhe uma
surra. O bando partiu às três da tarde. Após fatigante jornada,
surge na Fazenda "Arara", de José Roque. Ao ver os malfeitores
no terreiro, José pede a Massilon, garantia para a família:
– Aqui ninguém toca num cachorro! Queremos é comida
para o pessoal! (2).
Lampião exigiu um portador para receber certo numerário do
delegado Hildebrando Mourão, na cidade de Pereiro e adiantou:
– Só serve pra portador seu filho ou seu genro! (3).
Apresentou-se o genro, Sinésio Magalhães. Virgolino a395
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borrecido com as apreensões dos resgates, disse ao mensageiro:
– Diga a Hildebrando que se o dinheiro não vier, eu vou
buscar!
Antônio Gurgel aproveitou a oportunidade. Escreveu a
Artur Holanda e Décio Albuquerque de Holanda, perguntando
se o portador com o seu dinheiro havia passado na cidade. Caso
contrário, pedia-lhes que envidassem todos os meios para conseguir sua liberdade. Também, queria saber se havia chegado,
ali, a importância que, em Limoeiro, Sabino Gomes pedira a
certa pessoa.
Sinésio foi, então, despachado.
Na residência de José Roque os principais do grupo e Antônio Gurgel almoçaram -–carne assada, farofa, coalhada e tomaram café. Os outros comeram do farnel. Levaram o vaqueiro
Pedro José para guiá-los. Caminharam pelo mato. Acamparam
numa das mangas da fazenda, onde passaram o resto da noite,
em relativa segurança.
O martírio dos prisioneiros alongava-se. Gurgel terminou
o diário externando sua aflição: "Quanto horror meu Deus!"
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2 - 17 de junho.
"Saco do Garcia". Perseguição ao Bando
Às cinco da manhã, o bando recomeça a caminhada. Lampião, sabendo das forças regulares e das volantes paraibanas em
seu encalço, desvia-se para o oeste. Abandona a estrada e interna-se na caatinga.
Gurgel anotou: "Depois de muitas voltas, por veredas
quase intransitáveis, fomos acampar às oito horas, no "Saco do
Garcia", lugar sinistro, coberto de serroteira, onde felizmente
havia água. O grupo aquartelou-se, aguardando a resposta da
correspondência enviada a Pereiro".
Como faltava alimento, Virgolino abateu uma rês a tiro
de fuzil e mandou preparar carne-de-sol.
A distração no acampamento era o jogo de cartas. Os mais endinheirados, Lampião, Sabino, Luiz Pedro e Moreno jogavam o
Trinta-e-um a oitocentos mil réis a boca. Balas serviam de fichas.
Antônio Gurgel, já muito considerado, estava certo de adquirir a liberdade a qualquer momento. Por insistência de Sabino, recebeu trezentos mil réis, e, formou a mesa de Trinta-e-um,
ao lado de Lampião, a sessenta mil réis a boca. Em pouco tempo
perdeu o dinheiro (4).
O comportamento dos cabras, nas horas de folga assustava
397

www.colecaomossoroense.org.br
os reféns – trocavam palavras ásperas, iam a disputas violentas,
sem, contudo, chegarem à luta corporal. Não havia disciplina.
Obedeciam, somente, nas ocasiões de perigo.
Às duas da tarde, apareceu o guia, com a notícia da presença de cento e cinqüenta praças, no povoado de Alto Santo, a
três léguas. Partiu em seguida para nova investigação. Voltou às
seis, avisando sobre a passagem de uma Força de vinte soldados,
em demanda a Pau dos Ferros. Acrescentou que roubavam e
davam surras. Tomaram oito contos do portador do resgate de
Joaquim Moreira.
"Diante de tal aviso, o acampamento ficou em alarma".
Sentinelas em diversos pontos. "Todos em atividade".
Gurgel registrava o que ouvia. Notou que os informantes
procuravam agradar ao Capitão. Davam más informações sobre
o comportamento da Polícia.

3 - 18 de junho.
Resgate do Fazendeiro Joaquim Moreira
A noite de sexta-feira foi de grande ansiedade. Os bandidos deitaram-se equipados, aguardando o ataque. Mal amanheceu o dia dezoito, Lampião enviou um emissário à Fazenda"
Arara" , para colher notícias dos contingentes militares.
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Imperava desusada agitação com os preparativos da luta. À
tardinha, chegou o guieiro Manoel Leo, acompanhado de Sinésio, e
Manoel Alves Fontes com o resgate de Joaquim Moreira.
Virgolino ao receber a importância, disse:
– Velho, se faltar deztões, o senhor não será solto.
Contou avidamente os vinte contos de réis. Libertou-o e
deulhe um cavalo selado.
Joaquim Moreira não cabia, em si, de contentamento.
Chorava de alegria. Despediu-se dos algozes e dos companheiros de infortúnio. Voltou-se para Lampião e falou com certa
intimidade:
– Meu padrinho, você quer que eu morra de fome na viagem? Me arranje algum dinheiro.
Achando graça, Virgolino separou uma nota de duzentos
mil réis: - Toma lá, meu tio!
Às seis da tarde, o fazendeiro partia (5).
Décio Holanda respondeu a Gurgel que o portador com o
resgate não havia aparecido e, por falta de recurso, não podia
ajudá-lo. O refém ficou desolado. Sabino achava melhor mandar
alguém à Fazenda "Brejo" do Apodi, no Rio Grande do Norte. O
prisioneiro aceitou a proposta "como um náufrago se apega a
tudo quanto possa concorrer para a salvação". Falou a Manoel
Leo que se recusou.
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"Devido insistente notícias de forças, nas proximidades de
"Arara", o grupo arribou às seis da tarde". À meia noite, acampou no leito de um riacho seco.

4 - 19 de junho.
Fome e sede na horda de Lampião
Finalmente, Antônio Gurgel conseguiu que o vaqueiro José Pedro levasse a carta para o irmão, na Fazenda "Brejo":
19.06.1927.
"Muita reserva"
"Tilon:
Venho depositar em tuas mãos minha vida e liberdade.
Quando receber esta, sem perda de um minuto, monta a cavalo
e corre até Mossoró para arrumares os 21:000$000 para meu
resgate o que farás com T. Filho e Jayme - mesmo no caso de
andar no mundo a outra remessa, consegue por tudo, meu irmão, a importância que peço e regressa de automóvel para ganhar algumas horas. É muito importante e recomendo-te sobretudo o maior sigilo sobre esta arrumação, da qual ninguém por
enquanto deverá saber, a não ser Tiburcio e Jayme. Ouve bem:
ninguém mais - além de vs. três para evitar qualquer interven400
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ção de autoridades que nesse caso, só poderá me ser fatal. Quanto a
este portador V. o guardará aí si qualquer pretexto até sua volta de
Mossoró e entregue-lhe o dinheiro. É preciso vir um vaqueiro daí
com o portador para me acompanhar de volta. Confio que terá maior cuidado nesta arrumação para que nada transpire e eu me possa
livrar - pois tudo agora depende de ti - do cuidado que empregares sobretudo sigilo. O portador para vir com este poderá ser o velho
Gaudêncio, ou se v. aí souber ou tiver um homem mais prático. Pensa bem na minha situação e faze tudo para conseguir minha liberdade. Ao Guedes que telegrafe a T. Bezerra pedindo meu saldo que
apesar de pequeno serve. Age com presteza e que Deus se compadeça de minha sorte.
Teu irmão amº
(a) Antônio Gurgel do Amaral" (6).
*

Pinga-Fogo, jovem de vinte e quatro anos, alvo, simpático,
irmão de Massilon, novato no Cangaço, vigiava Antônio Gurgel.
Virgínio achava-se, sempre, por perto, e Miguel pageava D. Maria Gurgel. Os cabras tratavam os reféns com respeito.
Gurgel queixava-se de Sabino, que às refeições, divertiase entornando forte molho de pimenta no seu prato.
401
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Os malfeitores estavam condenados a passar o dia com
sede, quando descobriram um olheiro.
Às cinco da tarde, o cidadão Otílio Diógenes, os conduziu
"por caminhos impraticáveis, a um sítio", na zona de Palhano,
onde pernoitaram. Informados de que os soldados rondavam por
toda a parte, redobraram as precauções, passando a noite em
claro. Horrível para os prisioneiros.
Surgiu mais um problema com as alimárias sem beber
desde o dia anterior. Ninguém descansava. Aguardavam um
recontro de conseqüências imprevisíveis.
Otílio Diógenes pernoitou no bivaque. Cedo, levou o grupo a
um lugar "muito aprazível, da Micaela, onde havia água, em abundância. O contentamento foi grande. A marcha de vários dias faziase penosa. Os animais mataram a sede de trinta e seis horas".
Receava-se o ataque das forças do Ceará. O acossamento
era atroz. Cansados da prontidão, os cangaceiros desejavam entrar em combate para acabar a enervante espera. Obrigaram o
caboclo, que morava a meia légua, a olhar as adjacências.
Virgolino aguardava os portadores dos resgates. Para matar o tempo, foi jogar o Trinta-e-um com Sabino, Moreno e Luiz
Pedro. Perdeu a elevada quantia de sete contos e quinhentos.
"Desta vez, ficou amuado e disse que não jogava mais".
402
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5 - 21 de junho. Recontro no Serrote da Roda.
Desastre. Perda das montarias. Moreno
Pouco depois das sete da manhã, Otílio Diógenes chegou
alarmado, informando da presença de numerosas Forças à pequena distância. A notícia alvoroçou o bando.
Como Virgolino desconhecia a região, Massilon dava os
roteiros a seguir. Acertaram flanquear a retaguarda das tropas.
Otílio foi obrigado a continuar como guiador . Antes das oito,
rumaram ao Serrote da Roda. Cavalgaram silenciosos e devagar.
Temiam cair numa emboscada.
Quelé conhecedor das manhas de Virgolino, insistia na
perseguição.
Não obstante as precauções, à uma da tarde, os cangaceiros foram pegados de surpresa. Saltaram dos animais de armas
engatilhadas. Tremenda fuzilaria estalou de parte a parte, com
intensidade avassaladora. Os cavalos, assustados, arrancaram
mata a dentro, perdendo-se de vista com os arreios, dezesseis
rifles, caronas, um saco de balas, farnel e objeto roubados. Os
cabras recuavam, apavorados arrastando-se pelo chão, tangidos
pelo sibilar das balas das volantes paraibanas. Fugiam.
Terrível provação para os reféns. Gurgel registrou confor403
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mado: "Seja tudo pelo amor de Deus".
Passados os primeiros instantes, o tiroteio perdeu intensidade, cessando logo depois.
Moreno foi posto fora de combate. "Ferido no terço superior do braço direito", ficou com o osso exposto. Pensaram-no
"com um lenço sujo", e meteram-no numa tipóia.
Vários soldados da patrulha paraibana saíram feridos. Entretanto, o recontro fora desastroso para os salteadores. Perderam toda montaria. Mesmo a cavalo, a jornada fazia-se penosa,
insustentável. Os prisioneiros apavoraram-se, ante a possibilidade da perseguição continuar. O próprio Lampião a receava.
Mandou-os recuar, em marcha forçada. Abalaram a pé, cheios
de medo. Erravam, procurando afastar-se do adversário. Esforçavam-se por aliviar a pressão inimiga. Passavam fome e sede.
À meia-noite, esgotados fisicamente, estacaram.
Temerosos de serem apanhados naquele estado, o repouso
não passou de algumas horas.

6 - 22 de junho. Fuga do Bando a pé
"Muito antes do dia clarear, foi dada a ordem de marcha". Às nove horas, extenuados de tanto caminhar, fizeram alto
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no leito de um arroio seco. A situação era desesperadora. Nem
água, nem comida. Esforçavam-se pela sobrevivência, desorientados, na mata espinhenta, com as vestes rasgadas, sujos, cabelos desgrenhados, e os pés feridos. A decisão final cabia a Virgolino. Ao invés de subirem o sertão, continuavam rumo ao noroeste, correndo o risco de serem apanhados. Cortavam caminhos. Evitavam estradas.
"Lampião mandou investigar a vizinhança. Pouco depois,
voltava o cangaceiro com o cantil cheio d'água, dizendo que,
perto, havia uma casa, e nas areias do riacho, mais acima, uma
cacimba". Certo cabra foi até lá disfarçado e comprou queijos.
No acampamento, passaram o dia em silêncio. Temendo serem
notados, não acenderam fogo para o almoço. O perigo era grande. Estavam, parcialmente, cercados.
As forças cearenses encontravam-se próximas à Fazenda
"Felicidade". À tarde, saiu a patrulha de reconhecimento. Sabino
comprava a um velho, duas ovelhas, por cem mil réis, quando a
avistou. De pronto, ganhou o mato.
O camponês informou aos soldados que o fugitivo era o
lugar-tenente de Lampião (7).
A patrulha retornou à Fazenda "Felicidade". Fez ciente ao
Tenente Firmo, substituto do Major, da altura em que se encontravam os celerados (8).
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Naquela noite, de 23, a força não se movimentou (9). "Somente no dia seguinte, pela manhã, foi organizado o ataque.
Saiu o contingente sob o comando do Tenente Bezerra". No
choque sofreu forte revés.
Nas tropas do Ceará e da Paraíba formavam quase trezentos homens. Mas, poucas patrulhas cearenses empenharam-se na
perseguição.

7 - 23 de junho.
Pernoite no município do Riacho do Sangue
Gurgel não conseguiu saber o nome do lugar, onde pernoitaram. Ao clarear, continuaram a marcha, apreensivos e calados.
A má sorte voltava-se contra eles. Calcorreavam desiludidos, abrindo caminho pelo mato, curvados ao peso do Cangaço, de estômagos
vazios, ansiando mitigar a sede. Desse modo, dominados pelo esfalfamento, abeiravam-se da morte. Alimentava-os ainda a esperança
de escaparem ao cerco, cada vez mais apertado.
O grupo movia-se lento. Às nove horas, prenderam um
campeiro. Tomaram-lhe a montaria para Moreno, que andava
com dificuldade, sem o menor curativo, desde o dia 21. Quiseram matar o preso para nada contar. O pobre homem esteve bem
perto de ser sangrado, se alguém do bando, conhecesse os arre406
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dores. Ficou a serviço de Lampião. De joelhos, prometeu conduzi-los a bom local, onde pudessem ficar alguns dias. Levou-os
ao Riacho da Fortuna, entre os arroios de Macambira e Vaca
Morta, no Município de Riacho do Sangue.
Massilon, trajando-se à moda dos vaqueiros da região, saiu
acompanhado do novo prisioneiro, à procura de alimento. Voltou ao entrar a noite, "com um pouco de farinha, um queijo e um
peru". Após confabular com Sabino e Lampião, foi-se, novamente, às oito horas, certo de voltar no outro dia.
Virgolino obstinava-se em receber os resgates. Não media sacrifícios. Precisava, desesperadamente, de munição. Os bandidos
julgavam-no rico não compreendendo seu comportamento. Retardava a marcha, passava privações, na iminência de ser apanhado.
Massilon dirigiu-se ao povoado de Alto Santo. Procurava
o portador dos vinte e um contos de Antônio Gurgel. Não o encontrou. O vilarejo estava deserto.

8 - 24 de junho. O cerco
Sabino e Lampião redobravam as atividades. Os cinqüenta cabras reclamavam o almoço frugal - um peru cozido e
pirão. Em recompensa, havia água no riacho.
Passaram o dia acampados, aguardando a volta de Massi407
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lon. Cerca de oito horas da noite, o Capitão mandou fazer o reconhecimento. Estava cercado por numerosas tropas. Ninguém dormiu. O
silêncio era absoluto. Permaneceram "de prontidão, apesar da certeza
de que somente ao romper do dia seriam atacados".
Os prisioneiros "encomendaram a alma a Deus". Aguardavam um desfecho fatal. Já não recebiam as mesmas atenções dos captores. A noite foi longa, de profunda tristeza.
As forças do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do
Rio Grande do Norte podiam atravessar livremente as fronteiras,
em perseguição dos cangaceiros. Medida de grande alcance. Em
menos de dois anos, o Cangaço desaparecera desses Estados.

9 - 25 de junho. Combate no Riacho da Fortuna. Liberdade dos últimos reféns - Antônio Gurgel e D.
Maria José. Lampião foge ao cerco.
Antes de clarear o dia, o pessoal tomara posição para fazer
frente ao inimigo. "Lampião e Sabino passavam revista em tudo
e recomendavam que economizassem munição" .
"Antônio Gurgel, Maria José e o cabra Moreno ficaram
deitados numa depressão, na ribanceira do riacho, ladeados por
dois bandidos" .
"Cerca de seis e meia, irrompeu violentíssima fuzilaria das
408
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forças sitiantes, colocadas a uns duzentos metros". Os presos
pensaram que, dali, ninguém sairia com vida, tão forte era o
tiroteio. Respondendo as descargas, os cabras começaram a gritar. Davam vivas ao Padre Cícero, a São Francisco das Chagas,
a Jesus, Maria e José, a Nossa Senhora das Dores e aos santos
que lhes vinham à cabeça. Intermitiam em linguagem baixa,
insultos aos oficiais.
D. Maria José ouviu do Capitão:
– "Agora tá pirigoso e até o guverno do Ciará nos persegue..." (10).
Depois de uma hora, Lampião suspendeu o fogo. "Alongou a linha de tiro e esperou".
"A força supondo que o grupo conseguira fugir, veio se
aproximando pouco a pouco,a uma distância que se ouvia o manejo das armas". No instante preciso o chefe bandoleiro ordenou: – Fogo!
A luta reiniciou-se com intensidade. Amparado numas
pedras, Lampião atirava, expondo-se e animando sua gente.
A soldadesca gritava:
– Soltem os prisioneiros. Não sejam covardes!...
Os projéteis passavam rentes aos detidos, espalhando terra e
cortando galhos de arbustos. Toda a caterva estava em situação crítica, semi-encurralada, com pouca munição. "Calcularam que se sol409
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tassem os prisioneiros talvez as forças afrouxassem a perseguição".
De modo inesperado, após meia hora de combate, a Polícia cearense deixou de atirar e recuou (11). O Major Moisés
Figueredo ordenou que voltasse à Fazenda "Felicidade", salvando assim os reféns (12). Sua atitude não foi compreendida, pois,
agindo dessa maneira, facilitou a evasão dos bandidos.
Eram quase nove horas, quando Virgolino ordenou a retirada. Abalaram numa correria louca, "riacho acima", "caindo
aqui e acolá". Meia hora depois, não agüentaram mais. Alguns
se atrasavam. Lampião fez alto para reuní-los. Mas, o receio de
que os cinqüenta soldados a cavalo, continuassem a perseguição,
obrigou-os a reencetarem a fuga. Abandonaram o leito da sanga
e afundaram-se na caatinga. Suportaram, apenas, hora e meia de
caminhada. Pararam esgotados.
Foram-se as últimas esperanças do Capitão receber dinheiro por suas presas. O desastre em Roda, pusera ponto final à
ambição. A maioria dos cangaceiros, desiludida com tantas derrotas e sofrimentos, aguardava a oportunidade de desertar.
Famintos, sedentos, exaustos, cercados por tropas muitas
vezes superiores, ficaram com o moral abatido. Nessa dificuldade, Lampião e Sabino, formaram conselho. Em seguida, Sabino
deu aos presos a notícia alviçareira:
– Vocês estão soltos! Vou deixá-los em lugar seguro, onde
410
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possam se orientar. Terminada a conversa acrescentou:
– Vocês vão se despedir do Capitão!
A dona Maria José, Lampião recomendou:
– Tenha cuidado. Está perigoso. Estamos cercados. Sabino lhe dirá o caminho.
Gurgel apertou-lhe a mão. Ia saindo, quando Virgolino
lhe disse, amistosamente: – Espere! Abriu a pequena bolsa de
couro e, retirando duas moedas de ouro, arrematou: – Tome, é
para sua netinha (13).
Surpresos, os reféns partiram acompanhados por Sabino e
quatro cangaceiros. "Caminharam até às sete horas". A fome era
grande. Dessedentavam-se nos charcos. Em dado momento,
Sabino mandou-os parar. Saiu com os asseclas dizendo que ia
arranjar alguma coisa para comer. Voltou, meia hora depois,
com um queijo pequeno. Repartiu-o com todos. Em seguida, deu
cem mil réis a Antônio Gurgel e sessenta a D. Maria José, informando:
– Sigam até encontrar uma roça. Abandonem a estrada.
Mais adiante alcançarão uma casa. Os moradores ensinarão a
vocês o caminho a tomar.
"Com o coração cheio de alegria", os prisioneiros despediram-se da escolta. Ali, terminara a odisséia. Resolvidos a distanciar-se daquela gente, rumaram à vivenda apontada. Chega411
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ram ao por do sol. A proprietária os recebeu de modo agressivo
e despachou-os: - Não quero negócio com bandidos! Eles mataram meu adorado marido! Retirem-se, quanto antes!
Já estavam de saída, quando apareceu a empregada. Pediulhes desculpas, - a patroa havia enlouquecido. Indicou-lhes outra
morada, onde conseguiriam as informações solicitadas.
Foram esperançosos. Às dez da noite, alcançaram a citada
moradia. Estava abandonada. Cansadíssimos, sentaram-se, logo
adiante, nas areias limpas de uma sanga. .
Emocionado e insone, Gurgel voltou-se à meditação. Doze
dias de cativeiro, dormindo no chão, ameaçado de morte, correndo os mesmos riscos dos cabras, na cruciante cavalgada. E
nos últimos quatro dias, além de fome e sede, a exaustiva caminhada a pé.
*
Os reféns vagavam livres. Ao amanhecer, voltaram a
mesma. habitação. Continuava deserta. Decepcionados, puseram-se a andar a esmo. Com duas horas em terra estranha, avistaram dois cavaleiros, que vinham ao encontro deles - os fazendeiros Agapito Ferreira Maia, da Fazenda "Boqueirão" e Manoel
Herculano, de "Letrado".
Foram levados à Fazenda "Lagoa do Córrego" onde almo412

www.colecaomossoroense.org.br
çaram. Em "Letrado", arranjaram-lhes as montarias. Na Fazenda
"Caiçara", Gurgel encontrou o irmão Tilon e o amigo Francisco
Maia, com os vinte e um contos. Viajaram de automóvel. Chegaram à Fazenda "Felicidade" e depois, a Limoeiro do Norte,
onde se achava aquartelado um contingente cearense. Finalmente, rumaram a Mossoró.
D. Maria José seguiu por caminho diferente, em companhia de parentes. Considerava o fato de estar livre a maior graça
já alcançada.
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Capela de Santo António, no Sítio "Santana". Construída por António Gurgel em sinal
de gratidão pela sua liberdade quando prisioneiro de Lampião. (Foto do autor, 1971).

Yolanda Guedes aos dois
anos de idade. Neta de
António Gurgel, ganhou
duas moedas de ouro presenteadas por Lampião.

Foi, entre os reféns, o de maior permanência com o bando
– dezesseis dias de cativeiro. Fizera todo o percurso do Rio
Grande do Norte e parte do Ceará.
Antônio Gurgel, em agradecimento pela liberdade, construiu uma capela na Fazenda "Santana", em homenagem a Santo
Antônio. Monumento humilde evocativo do sofrimento dos pri414
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sioneiros norte-rio-grandenses “nas garras de Lampião”.
*

O Governador do Rio Grande do Norte, José Augusto Bezerra de Medeiros, tomou as medidas necessárias a fim de afastar os bandoleiros do Vale do Jaguaribe. Auxiliado pelos Prefeitos e autoridades da Zona Oeste, engajando voluntários da região, organizou quatro destacamentos. Em Martins, o telegrafista
Jocelyn Vilar e o Prefeito Emídio Fernandes trabalharam na
unidade sob o comando do Tenente Joaquim de Moura. Jocelyn
viajou, conduzindo um telefone de campanha, para manter contatos no teatro das operações (14).
As forças abalaram de Martins, Pau dos Ferros, Apodi e
Luiz Gomes, em boas montarias e com excelente moral. Tinham
à frente os Tenentes Laurentino de Morais, Joaquim de Moura,
Agripino e Solon Andrade. Cabia a Laurentino o comando geral.
Passaram por Juazeiro do Norte. No dia 27, às quatro horas da
tarde, chegaram à Fazenda "Felicidade", no Município de Riacho do Sangue - quartel general das tropas coligadas do Ceará,
Paraíba e Pernambuco.
"O Major Moisés, comandante geral de todas as forças,
encontrava-se afastado destas numa distância de quatro léguas.
Chegou à noite" (15).
415

www.colecaomossoroense.org.br
O Tenente Joaquim Teixeira de Moura, Laurentino de Morais e Solon Andrade apresentaram-lhe "as forças do Rio Grande
do Norte, compostas de 105 praças". O Major disse que Lampião fugira ao cerco e, sem entrar em detalhes, retirou-se. A sua
atitude desagradou aos oficiais norte-rio-grandenses.
Os cangaceiros passaram dois dias na região.

Notas
1. Quase todo capítulo é a reprodução do Diário original de Antônio
Gurgel, depois publicado, com alterações, no livro "Lampião em Mossoró", de Raimundo Nonato. p. 174-193.
2. O casal Sinésio Magalhães, entrevistado por José Acrísio Queiroz Maia, a meu
pedido. Iracema, Ceará, 22.05.1972. - Informações prestadas ao autor.
3. Id.
4. Diário original de Antônio Gurgel. Cópia cedida por sua filha Helena Gurgel Guedes. Rua Constante Ramos, 22, aptº 301. Rio de Janeiro,
03.01.1971.
5. Dr. Antônio Fernandes, conhecido por Dr. Mosinho, médico em Alexandria.
Filho do proprietário da Fazenda "Bom Jardim". Parente do refém, Joaquim
Moreira da Silveira. Natal, 09.11.1976. Informações prestadas ao autor.
Obs.: Grande foi a dificuldade para encontrar alguém honest.o e corajoso,
que aceitasse levar o resgate a Lampião. O agricultor Antônio Alves foi o
mensageiro.
6. Carta cedida gentilmente pela Senhora Helena Gurgel ao autor.
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7. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 117. - Entrevista do Tenente Joaquim Teixeira Moura ao
"Correio do Povo", de Mossoró (RN), 21.07.1927.
8 e 9. ld.
10. NONATO, Raimundo. Ob. cito p. 87. - Entrevista da refém Maria José ao
"Mossoroense" .
11. Jaime Fernandes Guedes, genro de Antônio Gurgel, pediu ao Governador do Ceará, que procurasse por todos os meios salvar os reféns. Lampião conseguiu trégua para soltá-los e fugiu. Rua Constante Ramos, 22, aptº
301, Rio, 03.01.1971. - Informações prestadas ao autor.
12. NONATO, Raimundo. Ob. cito p. 118. - Entrevista do Tenente Joaquim
Moura.
Obs.: Durante algum tempo, o civil, chefe politico de Lavras, Coronel Raimundo Augusto comandou as tropas de quase trezentos homens bem armados, que zombavam dos bandidos, dizendo - "Desta vez eles não escaparão" ("O Mossoroense", 10.07.1927).
13. Yolanda, filha do casal Jaime Fernandes Guedes e Helena Gurgel Guedes, guardou as moedas por muito tempo. Fez doação a Nossa Senhora de
Fátima de Portugal, de passagem pelo Rio de Janeiro. Rua Constante Ramos, 22, aptº301. - Informações prestadas ao autor. Rio, 03.01.1971.
Obs.: Prováveis moedas roubadas na Fazenda "Bom Jardim", no Rio Grande
do Norte. Fato narrado no capítulo 4º.
14. Jocelyn Vílar. Natal, rua Princesa Isabel, 524. - Informações prestadas ao
autor.
15. NONATO, Raímundo. Ob. cito p. 117. - Entrevista do Tenente Joaquim
Moura.
16. Id.
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19º Capítulo
1 - Regozijo dos mossoroenses
Em a noite de 24 de junho, considerável número de pessoas em passeata percorria a cidade. Ao violão, Manoel Marques
Filho, de alcunha China, improvisava côcos, com o estribilho de
"Mulher Rendeira". Em versos chistosos, cantava as glórias de
Mossoró sobre a horda cangaceira (1).
Prefeito, Padres, militares, defensores civis e várias autoridades foram tirados, pelo povo, de suas residências, para o
meio do cortejo. As calçadas ficaram apinhadas de gente. Famílias postadas à frente das casas vivavam e aplaudiam os desfilantes. Entoavam, em coro, enquanto a massa entusiasta se sucedia. Rodolfo Fernandes tornara-se um ídolo de presciência
singular. Aclamavam-no à sua passagem. A multidão avolumava-se. Flutuava pelas ruas, festejando a vitória. Mossoró jamais
presenciara acontecimento igual. Foi um dia de inolvidável regozijo cívico.
Na Igreja Matriz de Santa Luzia, Padre Mota oficiou um
"Te Deum" em ação de graças. Registrou no Livro de Tombo da
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referida Catedral: "...por termos saído ilesos do ataque, pois é
voz geral que foi um verdadeiro milagre de Deus, por intercessão de Santa Luzia e Santo Antônio que nos livraram de tão
grande flagelo" (2).
Os mossoroenses tornaram-se mais devotos do Santo. O
Prefeito decretou feriado municipal, o 13 de junho (13).
José Octávio exaltou o dia da vitória:
A data de 13 de junho
Em ouro ficou gravada
Junto a 30 de setembro
Será u'a nova alvorada
Despontando alviçareira
Sobre a cidade altaneira
Nobre, santa e imaculada (4).
O andarilho Álvaro da Costa Lopes, de passagem por Mossoró, deixou um hino épico. Citamos a primeira e a última estância:
Mossoró era um ninho florido
- Paraíso num festim de amores
Onde tudo era sonho e candura
Trescalando o aroma, das flores,
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Veio um dia o terrível bandido
O assombro de todo o nordeste
Esmagar a calma santa e pura
Deste Éden gracil e celeste.
Mossoró varonil, denodado,
Ó Titan dos combates renhidos!
Celebrastes pelo mundo inteiro
O valor dos teus filhos queridos.
E assim vencestes celerado
Dando um exemplo de grande civismo
Rechaçando o vil bandoleiro
No mais alto grau de heroísmo (5).
José Octávio, em outra narrativa, glorifica os civis e o
prefeito:
Meus bons leitores lhes direi agora
Do valor marcial da nossa gente
Onde a audácia soberba forte mora
Com pujança, tornando-a mais valente
Deste pobre Nordeste brasileiro,
Sujeito à seca, à fome, ao bandoleiro!
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O ardor, no momento decisivo
Das diversas trincheiras valorosas
Não é custo dizer em tom altivo
Porque bem foram mui destemorosas
Abro aqui um parêntese na história
Para exaltar de nosso povo a glória.
Manda a justiça agora proclamar
Que o nosso triunfo dependeu somente
Do elemento civil que veio formar
Nas fileiras do nosso Presidente,
Que heróico organizou com gente forte
Trincheiras que salvaram-nos da morte.
A varonil figura do Prefeito
Que governa com pulso de gigante
Merece desta terra um grande preito
De homenagear ao modo triunfante
Como supremo chefe da cidade
Que estancou de Lampião a crueldade.
O Cel. Rodolfo foi um bravo,
Destemido, perfeito governante,
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De um povo nobre, altivo e santo escravo,
Do trabalho criador, vivificante!
Que o seu exemplo seja eternamente
Um incentivo à nossa moça gente. (6).
*

Rodolfo Fernandes faleceu na Capital da República, na
época o Rio de Janeiro, a 16 de outubro de 1927.
Homenagens foram-lhe prestadas em Mossoró. Deram seu
nome a Praça Seis de Janeiro.
A 25 de março de 1963, criaram o Município Rodolfo
Fernandes, desmembrado do de Portalegre.
Em 1972, o Rotary Clube local apôs o seu retrato na referida Praça, com os dizeres: "Ao Prefeito Rodolfo Fernandes homenagem do povo de Mossoró" .
Nome lembrado como exemplo de coragem e honradez.
Câmara Cascudo recordou que Lampião ameaçando uma cidadezinha do interior de Pernambuco, pediu cinqüenta contos. O
Prefeito tratou, logo, de arranjar o dinheiro. O "Jornal Pequeno" de
Recife comentou: - Que falta faz um Rodolfo Fernandes! (7).
Mossoró tornou-se conhecida no País por "Cidade Invicta".
O historiador Raimundo Nonato, na introdução do livro
"Lampião em Mossoró", depois de comentar as objeções levan422
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tadas contra um possível ataque a Mossoró, concluiu: "Mas assim não pensava o Prefeito municipal, o Coronel Rodolfo Fernandes. Por isso, divergindo de muitos, cedo apercebeu-se da
existência do perigo e tomou a iniciativa da organização da
defesa da cidade, com a presteza que a situação reclamava.
Não perdeu tempo com palavras e tergiversações, mobilizou os elementos necessários, conclamou o povo e advertiu as
autoridades da iminência do perigo. Um grande trabalho de
preparaçãopsicológica, indispensável a uma campanha de tal
envergadura.
Esse espírito de previdência do atilado sertanista foi a
salvação da cidade, dias depois, defendida corajosamente, pela
sua população civil em armas, que se portou com valentia, destemor e a serenidade que lhe assegurou a vitória final" (8).
Anos depois, Vingt-Un Rosado, historiador mossoroense,
escreveu: "Um homem encarnou toda a bravura cívica dessa
gente na hora amarga do desafio lampionesco. Teve a sabedoria e o bom senso de acreditar no ataque da horda cangaceira,
quando tantos o achavam totalmente impossível.
Teve a coragem silenciosa, a bravura sem alardes de providenciar, de prevenir, de despertar as energias adormecidas.
Tornou-se o glorioso Capitão de uma resistência cívica
que emocionou todo Brasil" (9).
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*

Marinês cantou e gravou baiões enaltecendo a vitória dos
mossoroenses.
Em 1967, a firma ODEON lançou o disco, "SINA DO
CANGACEIRO", baião tocado pelo TRIO IRAKITAN, com
acompanhamento do regional 13772-B. Música de João Costa
Neto, e letra de Paulo Gutenberg: (10).
Cangaceiro chegou
Numa nuvem de pó,
Cangaceiro voltou
Sem vencer Mossoró
Cidade de Baraúna
Como arueira bem forte,
Resistiu seu povo bravo
Não nasceu pra ser escravo
Dos bandoleiros do Norte.
Cangaceiro chegou etc.
As trincheiras de Rodolfo
Só de fardo de algodão
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Quebrou o orgulho do cabra
Do Virgolino Ferreira
O bandido Lampião.

2 - Praças do Esquadrão de Cavalaria
O Governador José Augusto de Medeiros, na mensagem
ao Congresso Legislativo do Estado, cita o relatório do Diretor
do Departamento de Segurança:
"... só considero perfeito o serviço da segurança pública,
dentro do Estado, quando tivermos além das guarnições locais,
pelo menos dois destacamentos de cavalaria, de quarenta e cinco praças cada um com montadas próprias, para que fiquem
eles a salvo da tutela dos empréstimos de animais e arreios,
que, segundo temos observado, retardam a marcha das operações, a ponto de anulá-las por fim". O primeiro situado na Capital atenderia ao Agreste e ao Seridó, e o segundo, em Mossoró, para suprir os municípios daquela faixa. "Essa medida teria
como vantagem não só tornar mais rápida a mobilização de
forças entre os municípios da mesma zona, como também não
sobrecarregar tanto o Tesouro, com as grandes despesas da
mobilização..." (11).
O "Correio do Povo", a 10.07.1927 advertia: "Estamos,
425

www.colecaomossoroense.org.br
seguramente, informados que o Chefe do Executivo, ante a precária situação financeira do Estado, se acha impossibilitado de
fixar aqui um efetivo capaz de garantir a segurança pública de
nossa urbe. Devemos confiar em nossas próprias reservas. "
Em julho, chegou a Mossoró um pequeno destacamento
do Esquadrão de Cavalaria de Natal. Os soldados encontravamse em dificuldade. Recebiam, apenas, um mil réis diários (12). A
imprensa abriu subscrição para ajudá-los. Conseguiu com particulares e firmas comerciais fixar mensalidade condigna. (13).

3 - Lampião processado
Processar bandidos famosos, no interior, era tarefa irrealizável. Em Água Bela, Pernambuco, instalaram o processo contra
Lampião e seu Bando. Não encontraram os réus e nem as testemunhas se apresentaram. Em 1928, fizeram nova tentativa, sem
resultado (14).
No Rio Grande do Norte, a justiça manifestou-se, prontamente. Dr. Ovídio Henrique da Costa, juiz da Comarca do Município de Martins, assinou o mandado de prisão preventiva do
grupo de Lampião, enumerando o nome dos chefes e acompanhantes. Dois meses mais tarde, a sentença fora sustentada pelo
juiz da referida Comarca, Dr. Silvério Soares de Souza (15).
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A 2 de setembro de 1927, Dr. João Vicente da Costa, Juiz
da Comarca de Pau dos Ferros, decretava: "... onde for encontrado o bandido Virgolino Ferreira, vulgo Lampião, prenda-o e
recolha-o à cadeia pública desta cidade..." (16).
Vários cangaceiros foram detidos e processados em Mossoró – Jararaca, Mormaço, Bronzeado, Asa Branca, Zé Pretinho
(Miúdo), Bem-te-vi e Rouxinol. Somente Asa Branca cumpriu
toda sentença.
Jararaca foi morto seis dias após a prisão. Mormaço e
Bronzeado arrombaram a cadeia, na tentativa de um levante.
Aplicaram-Ihes a pena de morte a uma légua da cidade, a caminho do Açu (17). Os restantes, na Intentona Comunista de 1935,
tiveram as portas do presídio abertas, evadindo-se para o Ceará.
No interior justiçaram dois. Cordeiro, capturado no Povoado de Upanema, Município de Augusto Severo, desapareceu a
caminho do Açu (18).
Casca Grossa desertou do Bando em Pernambuco, no Município de Vila Bela, entregando-se às autoridades de Taracatu.
Transferido para o Rio Grande do Norte, na cidade de Martins a
20.02.1928, prestou depoimento. Fuzilaram-no, pouco depois.
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20º Capítulo
1 - Deserções
Após a derrota em Mossoró, o bando viveu sobressaltado.
Evitava contato com as tropas. A caçada tomava proporções aterradoras. Os cabras esforçavam-se para escapar à morte, nas mãos
dos soldados. Unidos, apenas, devido à pressão adversária. Desiludidos, pensavam em desertar. Desvanecidos do sonho de enriquecimento fácil, procuraram o alto Jaguaribe, em busca de asilo.
Marcharam à Fazenda "Ipueiras" do Coronel Isaías Arruda, próxima ao lugarejo Missão Velha. Estavam sem provisões e
desmuniciados. O moral baixo. Ressentiam-se da marcha improfícua, de incalculáveis dificuldades. No Município de Aurora,
generalizou-se o desânimo. Estacaram a meia légua do objetivo,
na serra do Diamante, na Fazenda "Serra do Mato", do Cel. Antônio Joaquim de Santana (1).
Começaram as defecções. João Vinte e Dois, seu irmão,
Lua Branca, Relâmpago, Balão, Bem-te-vi, José Côco, Zé Pretinho e Manoel Leite deixaram o grupo. Cansanção ficou a cuidar
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de Chumbinho, muito ferido. Moreno, em estado grave, não
pôde continuar. Massilon despediu-se de Lampião na Fazenda
"Letrado", com Pinga-Fogo e outro cabra. Pervagou antes de
fugir para o Maranhão (2).
O bando estava alarmado com os rumores da presença de
várias Forças espalhadas, na região. O Vila-belense mandou
Sabino Gomes, acompanhado de um sequaz, avisar a Isaías de
sua chegada. Cobrava-lhe mantimentos e munição. Havia remetido com antecedência, vinte contos de réis. José Cardoso, primo
de Isaías, trouxe a mercadoria acondicionada "em caronas, alforges e sacos", no lombo de animais (3). Após a distribuição,
quase nada coube a cada um.
O Coronel chegou no dia seguinte. Mandou os bandidos à
Fazenda "Ipueiras", alegando maior segurança (4). Lampião
arranchou-se na manga, junto ao açude.
Forças do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio
Grande do Norte sabiam do movimento dos bandidos. Convergiam àquele ponto. O civil Manoel Tem-Tem com várias pessoas armadas agregaram-se à Polícia paraibana. Cerca de quatrocentos homens tomavam parte na ofensiva. A imprensa comentava que a horda de cangaceiros estava com os dias contados.
Novamente, o Prefeito de Aurora encontrava-se em apuro.
Pressionado de um lado por Lampião e, do outro, pela Polícia.
431

www.colecaomossoroense.org.br
Todavia, não estava só naquela conjuntura. Outros fazendeiros
sofriam os mesmos vexames.
Um Sargento da tropa norte-rio-grandense altercara com
Isaías, alegando que ele tentara comprar munição a um dos subordinados (5).
Oficiais cearenses forçaram Isaías a aceitar o plano para
eliminar os bandoleiros. Teria de envenenar a comida e incendiar o mato em torno da manga, enquanto as tropas sitiantes, postadas nas diversas saídas, abririam fogo (6).
Isaías transitava livremente no acampamento dos cabras e
das tropas, preparando a cilada.
Era tal "a certeza da morte dos bandidos, que um trem
passou a noite aguardando o cadáver de Lampião, para transportá-lo à capital cearense" (7).
No primeiro dia, serviram boa comida, mas no segundo, o
almoço foi envenenado. Alguns provaram o alimento. Acharamno "amargoso". Rejeitaram-no. Porém, dois morreram. Falava-se
em Fortaleza e Gavião.
Os conjurados, vendo o tempo passar, atearam fogo ao mato.
Entrementes, a arma de um cabra embriagado disparou (8).
Fracassara o plano! Em breve, Virgolino conheceria a
trama contra sua vida. Isaías sentiu-se perdido. Avaliou as conseqüências. Terrível vingança o aguardava. Procurou salvar as
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aparências. Mandou às pressas, um portador ao Capitão dar-lhe
conta da comida envenenada e da maneira de escapar ao cerco.
Ainda, assegurou-lhe que o Major Moisés, assumindo o comando geral das forças, afastaria do Ceará os contingentes dos outros Estados (9). A notícia correu célere entre os sicários. Tiroteiam, lançam-se às montarias e fogem. O "Rei do Cangaço"
perdeu a calma e gritou:
– "Bandidos! Traidores!" (10). Jurou vingança. Prendeu o
vaqueiro de Isaías. Na primeira parada, amarrou-o numa laranjeira e, com requintes selváticos, sacrificou-o a punhal (11).
Asa Branca narrou o crime, horrorizado: – Ele ficou qui
nem São Sebastião!
Lampião, enraivecido, adentrou-se na caatinga. Encontrou
um mateiro. Deu-lhe um bilhete ameaçador para o fazendeiro,
onde dizia entre outras coisas:
– "... Não sou preá pra morrê queimado! ..." (12).
Entre Ingazeira e a Serra de São Pedro, Mormaço "achando-se fatigado" e desiludido, manifestou desejo de não fazer
mais parte do grupo. Virgolino não fez objeção. Advertiu-o de
que, fora do bando, seria mais fácil sua prisão. Pagou-lhe duzentos mil réis pelo fuzil (13).
O rapaz tomou trajes civis e fez-se a caminho da casa dos
pais, no Município de Brejo Seco. Coqueiro o acompanhou,
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rumando depois ao Piauí (14). Quinze sequazes abandonaram o
Capitão. Suas advertências concretizaram-se. Quase todos foram
liquidados a curto prazo. Virgolino não criava dificuldades aos
que desejavam deixá-lo. Estava sem condições de equipá-los,
sem prestígio. Perdeu o Ceará! Em certo lugar, externou:
"– Minhas ilusões morreram!" (15).

2 - Malogro do último cerco. Causas (16)
O grupo de Lampião estava parcialmente cercado na Fazenda "Ipueiras" pelas forças da Paraíba, de Pernambuco e do
Rio Grande do Norte.
Os meios usados para frustrar os planos dos Tenentes Manoel Firmo e Laurentino de Morais a fim de exterminar o bando
eram óbvios. O Major Moisés de Figueiredo, Comandante de
todas as tropas, estava de licença. Telegrafara ao Presidente do
Ceará, informando que "o Tenente Firmo iria atacar Missão
Velha e espingardear os Arruda". Prontamente, Moreira da Rocha destituiu-o do Comando Geral e determinou que "as forças
da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará estacionassem
em Milagres". O Major reassumiu o posto.
Desmoronou-se, então, o cerco em andamento, "Firmo,
revoltado, aguardou a chegada do comandante Araújo, a quem
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passou o comando geral e seguiu ao Juazeiro".
Tenente Antônio Agripino de Lima, do Rio Grande do
Norte, encontrou-se com a tropa norte-rio-grandense do Tenente
Joaquim Teixeira de Moura, que vinha comandada pelo Tenente
Veríssimo, do Ceará, por conhecer melhor a região. Sem ordem
superior, Agripino assumiu o comando e foi ao encontro do Major Moisés. "Este, com mil artimanhas, o convenceu, que devia
retirar-se com as forças".
Os oficiais potiguares compreenderam "que estava irremediavelmente perdida a causa julgada ganha, pois tinham absoluta certeza que Lampião estava em Ipueiras".
Tenente Moura foi a Milagres entender-se com o Major. Lá se
encontravam Laurentino de Morais e Solon Andrade com as quarenta e cinco praças restantes do Rio Grande do Norte. Durante a reunião, são informados que os cangaceiros estavam à légua e meia. O
Major, porém, deixou claro, não necessitar mais de auxílio.
Grande foi a decepção. Laurentino não se conformou.
Contrariou o comando geral. Partiu com a tropa. Em Riacho
Comprido, pôs uma retaguarda no Bando de Lampião, obrigando-o a mudar de rumo. Perseguiu-o até à fronteira de Pernambuco. Cumprida a missão, no Ceará, regressou a sua terra.
O Chefe da Segurança Pública cearense telegrafou ao Governador de Pernambuco, pedindo a retirada de suas tropas, num
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desrespeito ao acordo de Recife.
Estácio Coimbra respondeu: "Começo a persuadir-me de
que só a interferência do Governo da União, sobrepondo-se aos
melindres regionais e aos interessados, subalternos de protetores de bandidos, poderá extirpar dos sertões do Nordeste a vilta
ignominiosa do cangaceirismo" (17).
Em face desses acontecimentos o Sargento Quelé e o Tenente Costa regressaram à Paraíba.
Tenente Joaquim de Moura na entrevista concedida ao
"Correio do Povo", a 21.07.1927, atribuiu "o fracasso única e
exclusivamente ao Major Moisés. O Presidente cearense foi
iludido na sua boa fé. O plano de Firmo era uma realidade".

3 - Política
Entre as causas do cangaceirismo no Ceará, Abelardo F.
Montenegro destacou o banditismo político. Citou o artigo que
transcrevemos:
"O partido dominante jamais permitiu aos Governadores
saídos de sua grei que se eliminasse o banditismo político. É
que, para a conquista do poder, todos os meios são lícitos.
Partindo desse princípio, poucos são os chefes sertanejos que
não alimentaram esperança na influência maléfica, porém, eficaz, do
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Cangaço, para manter ou conquistar posições. Daí, a simpatia, proteção e prestígio dispensados aos cangaceiros, como elementos mesmo indispensáveis nos planos da baixa política de aldeia".
No Império e na República, o banditismo tem sido explorado para fins políticos. "O jagunço é, às vezes, a última ratio
do Governo Federal a fim de dominar num Estado rebelde".
Transforma-se, assim, o cangaceiro em elemento imprescindível
na defesa da legalidade.
Não há dúvida que "o cangaceiro de alpercatas e de chapéu de couro é o efeito do prestígio do bandido engravatado que
se alastra pelo norte e pelo sul do Ceará".
A politicagem, diz João do Norte, em "O Ceará", de
19.06.1928, é a mãe da cangaceiragem "que é a melhor indústria, indústria rendosíssima, protegida pela mais segura impunidade, que eleva os seus industriais às mais altas posições no
Estado e na Federação".
Na primeira década do século atual, no Cariri, organizaram-se "alianças ofensivas e defensivas" entre os chefes políticos, que se colocaram à frente de verdadeiros pequenos exércitos municipais e chegaram ao extremo de se guerrearem, buscando resolver à boca do rifle as questões que os dividiam", diz
o historiógrafo Irineu Pinheiro.
O Coronel, que era chefe político, tinha forçosamente de
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manter certo número de cabras armados, a fim de garantir-lhe a
propriedade e assegurar-lhe a liderança política".
"No quatriênio do governo do Desembargador Moreira da
Rocha, que, na vida privada, era cidadão honrado e inatacável,
reinara o banditismo de toda espécie" (18). "Fora a fase áurea do
bandoleirismo" (19).
"O banditismo cearense transformava-se em mercadoria
exportável". "O Ceará" de 09.05.1928 dizia: "Ceará terra que,
para vergonha nossa, várias vezes tem exportado batalhões de
cangaceiros, que furtam e assassinam na Paraíba, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Piauí e agora na Bahia" (20).
Era difícil às forças de outros Estados perseguirem criminosos, no solo cearense, devido ao apadrinhamento de políticos
e coiteiros.
A 25.05.1927, a gazeta "O Ceará", acusava as forças alagoanas que, de passagem por Mauriti, lugarejo do interior, deram uma centena de surras e levaram cinqüenta animais (21). O
clima era propício às arbitrariedades. O referido periódico "apreciando a matança de Guaribas, dizia que se confirmava a
suspeita de que a campanha contra o cangaceirismo servia apenas para satisfazer velhos ódios políticos ou de Famílias" (22).
Autoridades, na capital do Ceará, ouviam chefetes eleitorais. Cediam aos seus caprichos. Dificultavam o desempenho
438

www.colecaomossoroense.org.br
das volantes.
O Rio Grande do Norte, oásis no Nordeste, imune ao sistema político da época, recebeu, de braços abertos, as forças
paraibanas.
De Cajazeiras, Paraíba, o Tenente-Coronel Elísio Sobreira telegrafou a 12.06.1927, ao Prefeito de Mossoró: "... informado pelo Tenente Costa, modo carinhoso como foram recebidos forças Paraíba pelo brioso povo esse Estado, desvanecido, agradeço-vos em meu nome corporação que dirijo, tamanha
prova gratidão e apoio" (23).
Em sessão na Prefeitura a 18.06.1927, Rodolfo Fernandes
consignou em Ata 'um voto de reconhecimento ao Presidente
Suassuna pela sua brilhante atuação no combate ao bandido
Lampião e seu grupo, e de louvor aos bravos Tenente Costa e
Sargento Clementino (Quelé) e seus comandados pela correção
e disciplina que aqui revelaram" (24).
O Presidente José Augusto, em mensagem ao Congresso
Legislativo do Rio Grande do Norte, elogiou o Governador da
Paraíba pelo auxílio enviado através de sua brava Polícia (25).
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4 - Incêndio da ponte do rio Salgado
Apesar de certas incompreensões, a campanha contra o
banditismo começava a dar resultado. O "Rei do Cangaço" tornara-se indesejável na Terra de Iracema. Não pôde voltar ao
Juazeiro. Homiziadores o enganavam. Cangaceiros capturados
eram sumariamente justiçados. Em Aurora, conseguiu pouca
munição. Na fazenda de Antônio da Piçarra, esperava receber
uma encomenda de balas - sua última esperança. Mas as volantes pernambucanas não lhe davam trégua. Dificultavam-lhe a
marcha para Pernambuco. O bando, depois de passar pela fazenda de Chico Saraiva, no lugar Antas, fingiu seguir em direção à
Serra de São Pedro e subiu o sertão (26).
Desesperado, Virgolino rompeu, em definitivo, com o Ceará.
A duas léguas de Missão Velha, incendiou a ponte do Rio Salgado,
destruindo-a. O prejuízo montou em trezentos contos de réis (27).

5 - Fazenda "Piçarra" (28).
Morte de Sabino. Lampião na Paraíba
O Bando, já muito reduzido, alcançou a Fazenda "Piçara", coito há dois anos, a légua e meia de Missão Velha. Bivaca "numa elevação do terreno por trás do engenho de rapadura", próximo à vi440
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venda do proprietário, Antônio Teixeira Leite, por antonomásia,
Antônio da Piçarra. Virgolino desmuniciado comentou:
"– Antônio, eu tenho cabras que só têm dez balas. Hoje estou esperando a encomenda".
À boca da noite chuvosa e fria, numa surpresa incômoda
para o fazendeiro, chegaram as volantes pernambucanas dos
Tenentes David Jurubeba, Manoel Neto e Alencar. Varejaram a
residência. Ameaçaram-no de morte a fim de levá-los ao esconderijo da malta.
Antônio hesitava em atendê-los. Doía-lhe trair alguém.
Premido pela ameaça, cede a contragosto e aponta o local.
Violenta e curta fuzilaria reboou no espaço. Os cabras não
revidaram. Aproveitaram a escuridão e fugiram desvairados pelo
mato. Dias depois, a tropa encontrou, distante do sítio do ataque,
o cadáver de Sabino Gomes, em estado de putrefação.
O ódio do Vila-belense ao amigo desleal cresceu com a
perda do lugar-tenente e da munição esperada. Antônio preocupou-se ao saber que ele dissera: – Tem noites que perco o sono
pensando como me vingo de Antônio da Piçarra.
Todavia, não houve mais condições do malfeitor pôr os
pés no Ceará. O sertanejo ainda vive em sua fazenda.
Desiludido de conseguir munição, Virgolino seguiu para
Pernambuco. Mas a caça insistente dos "Homens de Nazaré",
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obrigou-o a escaramuças exaustivas. Pervagava entre a serra do
Araripe e o Município de Triunfo. Penetrou na Paraíba. No lugarejo Santa Inês, a quatro léguas de Conceição do Piancó, foi
recebido a bala pelas tropas sob o comando do delegado civil
José Leite e Raimundo Hemetério. Lampião resistiu mal uma
hora e fugiu. Os paraibanos, notando sua fraqueza, perseguiramno até os limites do Estado (29).
O sertão estava alerta! O "Rei do Cangaço" fora expulso,
para sempre, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

6 - Pernambuco. Desbarato. Fim da marcha
O Bando penetrou em Pernambuco, reduzido a trinta homens fatigadíssimos e com pouca munição (30). No desejo de
aliviar a arrasadora perseguição, Virgolino dividiu o grupo.
Chegou à zona do Pajeú, com quatorze cangaceiros, em estado
lastimável (31). Ali, terminou a marcha, na mais acabrunhante
das aventuras. A Polícia, paulatinamente, eliminava os cabras,
mesmo os que se entregavam, na esperança de sobrevivência.
Raros conseguiram fugir e voltar à vida normal. Alguns, organizados em pequenos grupos, como os Marcelino, no Ceará, tiveram existência efêmera. No Rio Grande do Norte, só Asa Branca
cumpriu pena na cadeia de Mossoró e sobreviveu.
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Entre os eliminados em combate e justiçados, registramos:
Azulão, Colchete, Jararaca, Cordeiro, Mormaço, Casca Grossa,
Jurema, Bronzeado, Sabino, Moreno, Graúna, Lavandeira, Fortaleza, Gavião, Mergulhão, Candeeiro, Jatobá, Vila Nova, João
Vinte e Dois, Lua Branca, Coqueiro, Capuxu, Cansanção, Balão,
Marreco, Ferrugem, Menino de Ouro e Massilon.5

O sertanejo "aplaudia a execução sumária dos bandoleiros". O
periódico "Gazeta do Cariri" defendia abertamente esse ponto de vista
(32). Vítimas dos assaltos tinham o mesmo pensar. Somente os que viviam
afastados do campo de ação dos bandidos sentiam horror com a notícia de
um fuzilamento.
Sociólogos recomendavam medidas profiláticas - construção de
estradas, criação de escolas e aplicação rigorosa da lei. Método lento, que
não atendia às populações sofridas. A solução encontrada, para amedrontar
os cangaceiros, foi a pena de morte (33).
Governos dos quatro Estados adotaram a drástica repressão, apoiados no consenso da gente do interior. Em breve, o justicialismo bárbaro
deu os frutos desejados. No Ceará, na Paraíba e em Pernambuco, o banditismo profissional não encontrou mais clima favorável, desaparecendo.
A paz voltou ao Rio Grande do Norte, até os nossos dias.
5

Nota do Revisor: Estes dois últimos não morreram devido o combate em Mossoró,
conforme já foi corrigido anteriormente. O cangaceiro submetido à eutanásia, após a
Fazenda Veneza, teria sido Ás de Ouro. (ver pág.241).
Massilon faleceu no Maranhão no ano de 1928. – Informação do pesquisador Honório
de Medeiros.
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Notas
1. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN), 30.10.1927. - Depoimento de Mormaço em Pau dos Ferros.
Obs.: Antônio Joaquim de Santana, sertanejo de grande prestigio politico. O
filho, Dr. Juvêncio Santana, foi secretário do Governador Moreira da Rocha. Abelardo F. Montenegro, escrevendo sobre a "História do Cangaceirismo no Ceará", no livro "Fanáticos e Cangaceiros", às páginas 198 e
199, cita os trechos: "O dr. Juvêncio Santana figura das mais respeitáveis
da magistratura cearense - defendendo o coronel Antônio Joaquim de
Santana, pai dele, assevera: "Que culpa tinha meu pai e tem os outros
homens do sertão, porque os bandidos lhes freqüentem as propriedades?
Para impedir que tal aconteça só há dois meios - ou colocar o governo
em cada propriedade uma força ou armar-se o proprietário contra os celerados. A primeira hipótese é impossivel e a última inconveniente e perigosa. Inconveniente porque acarreta despesas, muitas vezes superiores às
possibilidades do sertanejo; perigosa porque, inimizando-se com os bandoleiros, fica sujeito às suas surpresas, pondo em constante perigo de vida haveres e honra da familia".
Gustavo Barroso, certa vez, em conversa com um fazendeiro, admirando-se da proteção que o senhor rural dava aos criminosos, recebeu a seguinte resposta: "- Não sei por que se espanta. Se vivesse aqui, procederia da mesma forma, como eu e como os outros" .
2. MONTENEGRO, Abelardo F. FANÁTICOS E CANGACEIROS. Fortaleza, Henriqueta Galeno, 1973. p. 298.
Obs.: Não identificamos o vulgo de Manoel Leite.
3. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN) , 23.10.1927. - Depoimento de Mormaço em Pau dos Ferros (RN).
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4. 5. e 6. Id.
7. NONATO, Raimundo. LAMPIÃO EM MOSSORÓ. Rio de Janeiro, Pongetti, 1956. p. 120. - Entrevista do Tenente Joaquim de Moura ao "Correio do Povo" .
8. Id.
9. O MOSSOROENSE. 23.10.1927. Depoimento de Mormaço.
Obs.: Estácio de Lima, "O Mundo Estranho dos Cangaceiros" às págs.
268-269 - O cangaceiro Ângelo Roque, vulgo Labareda, informou que foram enganados por Isaías. Lampião jurou-lhe vingança.
Obs.: O disparo imprevisto da arma e o envenenamento dos dois cabras foram a salvação de Virgolino. Era tarde demais para ele acreditar nas informações de lsaías. Mormaço no seu depoimento julgou que o fazendeiro
tivesse iludido as forças cearenses.
10. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 120. - Artigo citado da entrevista do
Tenente Joaquim de Moura ao "Correio do Povo", de 21.07.1927.
11. Asa Branca (Antônio Luiz Tavares). Natal, 08.01.1969. - Informações
prestadas ao autor.
12. MACEDO, Nertan. CAPITÃO VIRGOLINO FERREIRA DA SILVA,
LAMPIÃO. 2 ed. Rio de Janeiro, Leitura, 1962. p. 70.
13. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 240. - Depoimento de Mormaço em
Martins(RN).
14. Id.
15. Id. p. 120.
16. Id. p. 116-120. - Entrevista do Tenente Moura ao "Correio do Povo".
17. O GLOBO. Rio de Janeiro, 13.10.1927.
18. MONTENEGRO, Abelardo F. Ob. cit. p. 307.
19. Id. p. 313.
20. Id. p. 306.
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21. Id. p. 295.
22. Id. p. 302.
23. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN), 17.07.1927.
24. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN), 24.07.1927.
25. NONATO, Raimundo. Ob. cit. p. 129.
26. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN), 23.10.1927. - Depoimento de Mormaço em Pau dos Ferros (RN).
27. MONTENEGRO, AbelardoF. Ob. cit. p. 309.
28. OLIVEIRA, Aglae Lima. LAMPIÃO, CANGAÇO E NORDESTE. Rio
de Janeiro, Ed. O Cruzeiro, 1970. p. 295-298.
29. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN), 17.07.1927.
Obs.: Telegrama do dia 14, do chefe de Polícia da Paraíba a Rodolfo Fernandes, historiando esses acontecimentos.
30. O MOSSOROENSE. Mossoró (RN). 24.07.1927.
31. CORREIO DO POVO. Mossoró (RN), 14.08.1927.
Obs.: Não conseguimos saber o nome do cangaceiro Gavião.
32. MONTENEGRO. Abelardo F. Ob. cito p. 306.
33. Id. p. 307.
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Adendo
ÚLTIMO DECÊNIO - Onze anos viveu Lampião, após o
assalto a Mossoró. Na sua terra, não encontrou descanso. Durante meses de correrias, vendo os cabras serem dizimados, fugiu às
destemidas volantes pernambucanas. Em meados de 1928, internou-se com cinco sequazes na Bahia. Desapareceu no semideserto Raso da Catarina, "extensa região de dezenas de léguas,
inóspita, como nenhuma outra, que fica encravada no âmago do
nordeste baiano, entre Geremoabo e Várzea da Ema" (1). Desconhecido do meio, num Estado pacífico, poderia ter abandonado a profissão do crime. Nos dois anos seguintes, o Pais estremecido com os pródromos da revolução de 30, descurava a repressão ao banditismo.
O ócio levou Virgolino a maquinações diabólicas. Voltou às
manchetes, implantando terror em Sergipe, Alagoas e na terra que
o acolhera. Fazia incursões a Pernambuco, surgindo mais excêntrico, vaidoso e cruel. Julgava-se “Governador do Sertão”. Mandava
recados aos governantes. Supliciava inocentes com requintes de
perversidade e sadismo, numa evidência de insanidade. Extorquia
dinheiro mediante ameaças, torturas e assassinatos.
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No litoral, intelectuais exploravam o fato, espalhando versos de cordel:
A Bahia está de luto
Pernambuco de sentimento
Sergipe de porta aberta
Lampião sambando dentro

Meu nome é Virgolino
Meu apelido Lampião
Agora com a ditadura
Sou interventor do Sertão (2).

A revolução de 30, vitoriosa, cumpria a promessa feita ao
povo do Nordeste. Em 1931, Juraci Magalhães, Governador da
Bahia, organizou destacamentos Políciais de voluntários, para
combater o cangaceirismo. Um ano após, surgiam os benefícios
da campanha.
VAIDADE – O viajante Abrahão Benjamim conhecia o
bandoleiro. A serviço da ABA FILME de Fortaleza, muniu-se
de máquina de filmar e saiu a procura de Lampião, na Bahia. A
tarefa não foi difícil. O bandido, muito vaidoso, gostava de ser
fotografado. Depois cobrava os retratos. Rodados vários rolos
do celulóide, Abrahão tratou de regressar. Mas foi assassinado,
numa Vila do interior. Perdeu-se quase todo o trabalho. Tempos
após, a revista "Noite Ilustrada"', do Rio, publicou algumas
fotografias aproveitadas do filme. Foi um sucesso. Cangaceiros,
em fila, marchando na caatinga, com as vestes grosseiramente
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enfeitadas. A aba grande dos chapéus de couro, batida para cima, com desenhos da estrela de Salomão. Virgolino de óculos,
fingindo ler a "Noite Ilustrada" - de binóculo - barbado, de joelhos, segurando um livro de orações. Maria Dea com dois cães.
Cabras dançando. O preto José Baiano, Bem-te-vi e José Sereno
posaram de óculos - considerado privilégio na época. A moda
generalizou-se no grupo. Essas fotografias, já muito retocadas,
são as do domínio público.
PERDAS – Lampião, de temperamento irascível, voluntarioso e introvertido, teve poucos amigos - irmãos, parentes, um
cunhado, e alguns companheiros. No fim da carreira, estava praticamente só. Restava-lhe, apenas, Luiz Pedro.
Em 1931, no combate de Touros, na Bahia, Ezequiel saiu
agonizante. Lampião ao vê-lo carregado, disse: "- Este homem
não escapa e, para não sofrer sem esperanças de cura, vou abreviar-lhe a vida". Sacou da pistola e atirou na cabeça do mano, acrescentando: "- Quando eu sair de um combate nestas
condições, façam o mesmo comigo. Havendo esperanças de
restabelecimento, devemos nos esforçar até botar um palmo de
língua de fora para salvar o doente, mas quando não existir
nenhuma possibilidade de restabelecimento, o remédio é ir logo
para o inferno, pra onde nós todos teremos de ir, uns mais cedo
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outros mais tarde" (3).
Ainda perdeu, na Bahia, Virginio de Engraça6, parente e
cunhado, casado com Amália Ferreira, já falecida.
ESCOLA DO CRIME - A degradação de Virgolino estava no auge. Crianças no Bando. Estácio de Lima condensou
vários casos de triste memória (4). "José Roque andou por uns
tempos, misturado ao pessoal dos grupos. Bem criança ainda,
de sete para oito anos". Depois foi afastado. Dois outros meninos, Beija-Flor e Deus-Te-Guie "cresceram e fizeram-se homens, dentro das lides estúpidas do banditismo". Ao negro Roxinho, de dez anos, deram-lhe um rifle 32. Morreu num combate, ao lado de Corisco.
Antônio dos Santos, aos dez anos, ameaçado de morte por
Lampião, foi obrigado a entrar na quadrilha. Tomou o vulgo,
Volta Seca (5). Em obediência, praticou crimes hediondos. Desentendeu-se com o Chefe e desertou. Preso, cumpriu pena na
Bahia. Conheci-o adolescente! no presídio, em 1930. Alagoano
e Saracura, também, tornaram-se bandidos, muito jovens.
6

Nota do Revisor. VIRGINIO FORTUNATO – Era seu nome de batismo e nunca foi
parente de Virgolino! Não era dos Engrácia. Foi, sim, cunhado e era casado com
Angélica, de quem ficou viúvo em 1926. A partir da viuvez foi que acompanhou os
cunhados no cangaço. Esteve no ataque em Mossoró.
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DECADÊNCIA - Evidenciou-se a decadência dos cangaceiros com a presença de mulheres no Bando. Em 1930, Lampião
juntou-se a Maria Dea. Aberto o precedente, chefes de grupos o
imitaram e subchefes julgaram-se com o mesmo direito (6).
A disciplina enfraqueceu. A mobilidade tornou-se difícil.
A maioria delas, tomada à força, fugia na primeira oportunidade.
Raras permaneceram nessa vida, por longo tempo. Graves desavenças surgiram, por ciúme e infidelidade.
O preto Zé Baiano matou a amásia a pauladas. Lampião
eliminou o cangaceiro Besouro (7).
Algumas morreram nos tiroteios ou de parto. Em oito anos, apenas dezessete mulheres7 estiveram no Bando. Maria
7

Nota do Revisor. O cordel AS MULHERES CANGACEIRAS HUMANIZARAM O CANGAÇO, apresenta os nomes de trinta e nove (39) cangaceiras. A pesquisa foi feita usando a seguinte bibliografia:
AMANTES E GUERREIRAS (A Presença da Mulher no Cangaço) - Geraldo
Maia do Nascimento. Mossoró - RN, 2001.
CANGACEIROS. Élise Jasmin. Terceiro Nome. 2006.
DADÁ. José Umberto Dias. Salvador - BA, 1989.
GUERREIROS DO SOL. Frederico Pernambucano de Mello. Recife, 1985.
LAMPIÃO: AS MULHERES E O CANGAÇO – Antônio Amaury Correia
de Araújo. São Paulo - SP, 1984.
LAMPIÃO ALÉM DA VERSÃO: MENTIRAS E MISTÉIOS DO ANGICO.
Alcino Alves Costa. Aracaju – SE. 1999.
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Déa, a de maior permanência, deu a luz à menina Expedita.
Virgolino jamais chamou Déa, de Maria Bonita. Para ele,
era Santinha. Ezequias da Rocha, ex-senador, poeta e médico
alagoano, atual catedrático de História Natural, da Faculdade de
Medicina de Maceió, com o pseudônimo de Alexandre Zabelê,
cantou os amores de Lampião e decantou sua companheira como
se fora uma Maria bonita. Violeiros e repentistas do Nordeste a
imortalizaram como Maria Bonita (8).
CRIMES - Não cabe nessas notas contar o rosário de crimes
de Virgolino Ferreira. Focalizaremos alguns, para conhecermos
melhor sua personalidade. Deixamos à autoridade de Ranulfo Prata,
com informações documentadas, no livro "Lampião":
"A criminalidade bárbara de Lampião assume aspectos inéditos. Vê-se claramente que ele se debate na angústia de inovação, buscando sempre modalidades novas de torturas física e
moral. Após os saques das casas comerciais sertanejas, incendeia-as. Corta orelhas, castra, estupra raparigas adolescentes;
viola mulheres casadas à vista dos maridos. Surra, à palmatória
e chicote, mulheres, velhos e crianças; ferra moças ... De uma
feita traçou a canivete, duas longas e oblíquas incisões nas cosMARIA BONITA: A TRAJETÓRIA GUERREIRA DA RAINHA DO
CANGAÇO. João de Souza Lima. Paulo Afonso – BA. 2005
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tas de uma vítima, do ombro à nádega, paralelamente, distante
uns quatro centímetros e dissecou o retalho da pele e tecido subcutâneo" (9).
Certo dia, passava perto do Vilarejo Capim Grosso "Aprisiona o seu Escrivão, parente do Coronel João Borges, de Uauá. Exige
cinco contos da família da vítima em troca de sua liberdade. Vai o
emissário à povoação e estipula o negócio. A mulher não possui
tão grande quantia. O seu marido é um simples escrivão de roça,
mal ganha para passar com a família numerosa. Entra em desespero. Quer salvar a vida do esposo, seja a que preço for. Corre, numa
aflição de meter dó, à casa dos parentes, dos conhecidos, de toda a
gente que possa socorrer com uma esmola. Pede pelo amor de
Deus, que lhe dêem, que lhe emprestem qualquer coisa. Diante
daquela angústia imensa, toda a Vila se comove e faz-se uma coleta. Povoação paupérrima, para somar cinco contos, foi preciso que
quase todos concorressem com um auxílio. A mulher entrega a
importância ao emissário e adianta:
– Pelo amor de Nossa Senhora, diga ao Capitão que o solte logo.
O povoado fica a espera do refém. Lampião recebe o dinheiro,
conta-o lentamente. Depois, lerdo, caminha para a vítima e lhe diz:
– Pru mim você tá livre, mas os meus menino precisa ajustá conta com você.
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Era a quebra infame da palavra, que garantira a vida do
prisioneiro. Alardeada por ele nos sertões, dizendo, arrogante,
como num juramento: "Palavras de bandido".
E afasta-se indiferente. Corisco apossa-se do preso, apunhala o e mutila o cadáver, abrindo-o em bandas, como aos bodes nas feiras sertanejas (10).
Joaquim Góis, que o combateu nos últimos seis anos, não
esconde suas monstruosidades, no livro "Lampião, o último
cangaceiro”:
Certa vez, Virgolino entra no miserável lugarejo de Canindé, em Sergipe, que estava desguarnecido. "Prendeu todas as
mulheres dos soldados, deixando-as sob a guarda do mais asqueroso dos que faziam parte do seu grupo Zé Baiano. Lampião
condenou-as a serem ferradas no rosto - Isaura, Maria Marques,
Anísia e Natália. O ferro com, a marca J. B. avermelhada ao
calor das brasas. Isaura foi a primeira a sentir, nas carnes da face, a mordida brutal do ferro candente. Um grito lancinante e
pavoroso cortou o silêncio do povoado, mudo e estarrecido ante
a ferocidade daqueles monstros. Covardia que não tem nome, na
degradação humana. Por determinação do "magistrado" dos sertões, uma seria ferrada. Natália, a esposa do soldado Maninho,
trazendo no ventre uma gravidez de oito meses.
– Num ferre essa não, qui eu vô abri a barriga dela. Que455
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ro vê di que qualidade é fio di macaco!
Era o último retoque de barbaridades, nas cores do quadro
só concebível na mente torva e mórbida de um tarado. Frio, insensível e cruel, Lampião era o animador do drama selvagem.
Pedro Candeia e mais alguns catingueiros rompem a parede da
emoção que os emudecia até então e dirigem-se ao Capitão, com
pedido de clemência, em favor da Natália.
O verdugo olha a prisioneira, enfia a enorme faca na bainha, significando que a sorte de sua vítima havia melhorado.
Não teria a barriga aberta, mas seria ferrada como as outras. Da
porta de uma taverna, onde alguns cangaceiros, quase bêbados,
riam e pilheriavam, reboa a voz cortante de Corisco: - Ferre
essa égua na... E o crime se consumou (11).
Mais outro crime descreveu o historiador:
"Durante onze meses, de Lampião no esconderijo de Capim não houve acontecimento de grande monta". Isolados, os
cangaceiros se tomavam de tédio. "É quando Maria Bonita lembra-se que na Fazenda "Baixa do Cedro", no município de Porto
da Folha, vai haver uma festa de Reisado e, logo, pede e Lampião promete a cabroeira que todos irão ao reisado".
No dia aprazado, chegam à fazenda. "A festa humilde parou de susto, apagou-se no ambiente a chama de alegria que
cantava no coração daquela gente matuta". Lampião mandou
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que se organizasse um baile e que as mocinhas e as senhoras
casadas fossem respeitadas. A folia entrou pela manhã. Todos
estavam muito cansados. Antes da partida, Lampião manda que
se repita o reisado. Assistia ao espetáculo sem um gesto de alegria. Dona Santinha batia palmas. Estava feliz.
Mas, para não deixar em branco a sua passagem entre aquela gente inofensiva e boa, o carrasco das caatingas encerrou a
festa com uma façanha da vandalismo revoltante. Quando um
dos cangaceiros perguntou:
– Capitão, o sinhô não acha que esse boi tá mago demais?
– Oxente! E você num sabe qual é o remedio pra boi mago
ingordá, não?
Incontinenti, o cabra executou o ato desumano, emasculando o pobre rapaz, entre as galhofas e os apupos grosseiros da
malta ébria de sadismo e covardia. Revoltada com tamanha barbaridade, Santinha protestou, contrariada:
– Praque voceis fizero isso cum o home? Voltou acabrunhada do folguedo (12).
SAÚDE - Notícias sobre Lampião rareavam, nos últimos anos
de vida. Volantes desconheciam-lhe o paradeiro. Corriam boatos de
que se recuperava dos pulmões na Fazenda "Borda da Mata", em
Sergipe. Comentava-se a fuga para lugar distante e a sua morte (13).
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Aos quarenta anos, já não tinha a astúcia e a resistência física
de outrora. Viveu fugindo dos representantes da Lei, mal alimentado, sem higiene, em desconforto. No início de sua carreira criminosa, sofreu vários ferimentos graves, por arma de fogo. Foi atingido
no quadril, quase alcançando a bexiga, no pé esquerdo e no peito,
transfixando-lhe o pulmão direito. O olho direito apresentava uma
cicatriz. Naturalmente, sofria as seqüelas das lesões.
Naquela época, a tuberculose dizimava a população brasileira, não sendo de estranhar, que o mal afetasse. Dias antes de
sua morte dissera a um conhecido:
"– Estou morto, não sou mais homem para tão cruel vida,
preciso de um retraimento para ver se posso viver mais uns dias" .
Parecia estar tuberculoso. "Nesse dia qualquer tropa o aniquilaria..." (14).
MORTE - Por volta de 1917, a primeira missão, para
prender os irmãos Ferreira, coube ao Sargento José Lucena. Vinte anos depois, o já lendário Virgolino passava por Alagoas.
Lucena no posto de Coronel, comandava a Polícia alagoana.
Telegrafou ao comandante da força pública de Sergipe: "Lampião acossado minhas forças atravessou o rio, localizando-se na
Fazenda "Angico", esse Estado" (15). Expediu outra mensagem
ao subordinado Tenente João Bezerra, que se encontrava nas
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imediações da cidade de Piranhas.
O vila-belense, no intuito de ludibriar a Polícia, espalhou a
falsa notícia que seguia para Moxotó. Mas o Tenente, conhecedor de suas ardilezas, forjou um telegrama a si próprio. Recebeu-o em plena rua. Leu-o na feira, em presença de pessoas suspeitas de coiteiros. A boca pequena, espalhou-se a nova e a ingenuidade do militar. João Bezerra despediu-se dos amigos,
declarando que ia a Moxotó (16). Iludindo aquela gente uniu-se
ao destacamento do aspirante Francisco
Ferreira de Melo, recém-chegado de Delmiro Gouveia/AL.
Serviçais do bandoleiro apressaram-se em levar-lhe a informação. Virgolino deu gostosas gargalhadas. Regozijou-se.
Foi dormir despreocupado (17). Debalde foram as advertências
de Corisco e Labareda, naquela tarde de 27 de junho de 1938: "Isso aqui não merece confiança" (18). Despediram-se de Lampião e foram pernoitar em sítio mais seguro.
Enquanto os fora-da-lei dormiam, o Tenente Bezerra prosseguia firme na meticulosa caçada. Prendeu o caboclo Pedro de
Cândido, coiteiro há sete anos (19). Ameaçado e quizilado,
prometeu levá-lo ao esconderijo do amigo.
A neblina, em noite escura, facilitara a aproximação da
Força. Atravessaram o Rio São Francisco. Caminharam próximo
à margem. Contornaram o objetivo, pelo lado oposto às duas
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sentinelas. Estavam na Fazenda" Angico", município de Porto
da Folha, em Sergipe. A força conduzia metralhadoras. Dividiuse em quatro, comandadas pelo Aspirante Ferreira, Cabo Justino, Cabo Bertoldo e o tenente João Bezerra. Seguiram por altos
e grotões para atingir o coito pela retaguarda, sem serem pressentidos (20). Avistaram ao despontar a madrugada, uma das
três grandes barracas, no leito do ribeiro seco de Ouro Fino, afluente do São Francisco.
O Aspirante Ferreira de MeIo, com os Soldados Antônio
Honorato, Antônio Ferro e Abdon da Silva, marchando em terreno
melhor, aproximaram-se tanto do adversário "que não puderam
esperar pela hora marcada para romper as hostilidades" (21).
Divisaram um cabra agachado, de costas, cabeça descoberta, apanhando água num filete do riacho. A dez passos, a
companheira caminhava com uma bacia. Súbito, rompeu o tiroteio. O bandido caiu fulminado. A bandida tombou e levantouse, sendo alvejada novamente. Mais tarde, souberam tratar-se de
Lampião e Maria Bonita (22).
A fuzilaria foi de quinze a vinte minutos (23). O grupo fugiu espavorido, atirando, liderado por José Sereno.
Cessado o ataque, onze corpos jaziam no bivaque: Luiz Pedro, Caixa de Fósforo, Quinta-Feira, Diferente, Elétrico, Cajarana,
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Enedina, Desconhecido, Mergulhão, Lampião e sua amásia.8
O Mergulhão que assaltou Mossoró foi morto na Fazenda
"Abóboras", na Bahia, em 1930 (24).
Corisco fugiu, ao ouvir o tiroteio, sem ligar aos companheiros, em dificuldades. Havia se desentendido com Lampião,
na partilha de certa importância tomada num assalto (25).
Trinta dias após, passando na Fazenda "Patos", Alagoas,
degolou o vaqueiro Domingos Ventura, esposa, dois filhos maiores e uma filha moça. Pegou-os de surpresa, dormindo. O pobre
chefe de família, julgado traidor, era inocente.
Depois de tão covarde e abominável chacina, os cabras passaram a noite em festa, ao som da viola e do realejo. Pela madrugada, colocaram as cabeças dentro de um saco e as remeteram ao
Delegado da Vila próxima, pelo filho menor da vítima (26).
8

Nota do Revisor. OS QUE REALMENTE MORRERAM EM ANGICO
Sobre os nomes dos cangaceiros mortos naquela madrugada do 28 de julho
de 1938, o mestre Alcino Alves Costa colocou que: “O que quase ninguém
sabe é que entre os onze mortos em Angico, cinco deles eram filhos de Poço
Redondo – SE: Enedina (mulher de Zé de Julião), Mergulhão, Elétrico (este
irmão de Pedro Miguel) e os irmãos Moeda e Alecrim. Além de: Lampião,
Maria Bonita, Luiz Pedro, .”
Fonte: COSTA, Alcino Alves. LAMPIÃO ALÉM DA VERSÃO: Mentiras e
Mistérios de Angico. Sociedade Editorial de Sergipe. Aracaju – SE. 1996
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Esse remanescente do Cangaço, aos poucos, extinguia-se,
ante a pertinaz repressão. A 23 de março de 1940, as forças do
Tenente José Rufino desbarataram o grupo. Corisco fugia,
quando foi alvejado e morto.
CABEÇAS – No embate de 1938, com o propósito de
provar o feito, cortaram as cabeças dos onze bandidos mortos e
as levaram a Maceió. Durante a viagem, multidões afluíram às
paradas, a fim de ver o espetáculo macabro. Em Santana de Ipanema, foram expostas em praça pública.
Em Maceió, o médico legista, Lages Filho, depois da perícia, as remeteu ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues ,da
Escola de Medicina, em Salvador. A massa encefálica de Lampião escapara, pela fenda dos ossos fraturados do crânio, não
sendo possível estudá-la. Sua cabeça e a de Maria Bonita, no
formol, foram as melhores conservadas. As outras chegaram em
estado de acentuada decomposição (27).
Não fosse o incêndio que destruiu a Coleção de Antropologia
Criminal do referido Instituto, essas provas ter-se-iam juntado às de
Antônio Conselheiro e Lucas da Feira, perigoso escravo baiano que
viveu, durante dezoito anos, de roubos e assassinatos.
Inúmeros foram os bandidos decapitados para comprovação. Soldados subiam de postos. Cangaceiros tinham as penas
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reduzidas ou obtinham o perdão. Esperança, degolou o companheiro Cocada (28).
Costume antigo. A Bíblia narra os testemunhos de Zeb,
Oreb, Holofernos e João Batista. No Brasil Colônia, condenados, após a execução, tinham as partes do corpo expostas nos
logradouros públicos. Colonos americanos, em 1700, pagavam
bom preço pelo escalpo de um índio.
Somente trinta e um anos depois, a seis de fevereiro de
1969, as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram sepultadas.
A morte do "Rei do Cangaço" foi vulgar - desarmado, traído por um serviçal. Fim idêntico tiveram bandidos famosos noutros Países. Jesse James, liquidado pelo companheiro Robert
Ford, com vistas a recompensa. Pat Garret traiu BiIly the Kid e
Jim Murphy entregou Sam Bass. Também Salvatore Giuliano,
Angiolillo e Diego Corrientes encontraram o mesmo destino
(29). Clyde caiu na cilada preparada pelo comparsa Mathvin, em
troca do perdão.
O periódico "A Noite", do Rio, publicou a entrevista de Amália Ferreira, irmã do bandoleiro: "Vi Virgolino pela última vez, em
1926. Daí para cá, nunca mais tive vontade de vê-lo, pois sei que a
sua vida se transformou num rosário de crimes e misérias, infelizmente... Sinto a sua morte, mas ele merecia morrer". Com os olhos
rasos de lágrimas declarou: "Quem viveu a vida que meu irmão vi463
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veu não podia ter bom fim. Há muitos anos, que eu esperava a notícia que me chegou agora. Não foi surpresa para mim, pois quem
com ferro fere, com ferro será ferido" (30).
O sertão encheu-se de alegria. O famoso José Neném cantou:
Chegou muito telegrama
Contando estes ocorridos
Que Lampião com seus bandidos,
Perdera a vida e as famas,
Acabou-se as cruéis chamas,
Findou-se a conspiração.
Haja festa no sertão
Dê vivas todas pessoas,
Que a Polícia de Alagoas
Apagou o Lampião (31).
O mito da invulnerabilidade do "Rei do Cangaço" desapareceu. O Nordeste festejava a bravura dos homens a serviço da
Lei. O povo enviava congratulações à Polícia alagoana. O Presidente Getúlio Vargas recebia, em audiência, o Tenente João
Bezerra (32).
Com a morte do Capitão Virgolino Ferreira da Silva, a
paz voltu ao sertão. Foi, na verdade, o último cangaceiro. Anos
após, transfiguraram sua imagem. Intelectuais, distantes do dra464
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ma, mudaram-lhe o físico, as qualidades morais e as façanhas,
através do cinema, de romances e da televisão.
Joaquim Góis, que o combateu durante seis anos, advertiu
no livro editado em 1966, "Lampião, o Último Cangaceiro", –
"Livros e mais livros foram publicados, mas todos vagos, falsos,
desfigurados, sem cores da verdade, na viveza e na substância
dos fatos". Ramayana de Chevalier, prefaciando a obra, afirma
que o autor "contraria toda essa literatura fantasiosa que tenta
santificar um bandido e imortalizá-lo como um vingador".
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Efemérides
1898 - Nasce, a quatro de junho, Virgolino Ferreira da Silva, vulgo
Lampião, no Município de Vila Bela, atual Serra Talhada,
Pernambuco.
1918 - Os três irmãos entram no grupo de Sinhô Pereira. - Criminoso
aos dezesseis anos.
1920 - Na diligência feita pelo sargento José Lucena para prender
Virgolino, Antônio e Lívino, morre o pai destes, José Ferreira.
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1921 - Lampião, baleado na virilha e no peito.
1922 - Chefe de bando. - No combate da Serra de Panelas é ferido no
calcanhar.
1924 - 27 de julho - Antônio, Lívino e Chico Pereira invadem a cidade
de Souza, na Paraíba.
1925 - 25 de maio - Lampião saqueia a residência da Baronesa de
Água Branca.
1926 - Morte de Livino no combate contra as Volantes da Paraíba e
Pernambuco, no lugar Tenório, zona do Pajeú.
– Lampião recebe armamento em Juazeiro do Norte/CE, para
combater a Coluna Prestes. Deram-lhe a patente de Capitão,
dos Batalhões Patrióticos, e a de 1º Tenente a Antônio.
1926 - Morre Antônio, por acidente de arma de fogo, no lugar Poço do
Ferro, PE. Ezequiel, irmão mais moço, entra no bando.
Dezembro - Antônio Pereira de Lima, comerciante na Paraíba, informa ao Prefeito Rodolfo Fernandes que grupos de cangaceiros planejavam assaltar Mossoró.
1927 - Abril - O prefeito adverte a população, sem resultado.
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2 de maio - Os grupos de Sabino e Jararaca juntam-se ao de Lampião.
Iniciam-se a marcha.
8 de maio - Penetram na Paraíba.
10 de maio - O Bando é derrotado em Uiraúna. Dirige-se ao Município cearense de Aurora.
- Massilon entra no Rio Grande do Norte, saqueia a
cidade de Apodi.
14 de maio - No Ceará, na Fazenda "Ipueiras", os grupos de Massilon
e João Vinte-e-Dois unem-se a Lampião.
- Argemiro Líberato, fazendeiro, na Paraíba, escreveu a Rodolfo Fernandes sobre os preparativos dos bandídos para assaltar Mossoró. Rodolfo convoca as autoridades e
comunica ao Executivo Estadual. Ninguém acredita.
Com dificuldade, consegue das firmas comerciais algum dinheiro para compra de armamento. A população
continuava descrente.
8 de junho - Lampião reinicia a marcha.
9 de junho - Assalto ao Povoado Canto do Feijão, na Paraíba. O Governador paraibano informa ao Executivo Potiguar sobre as pretensões do Bando.
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10 de junho - Lampião entra no Rio Grande do Norte, pelo Município
de Luiz Gomes. Tala três fazendas. Faz dois reféns Joaquim Moreira, exigindo vinte contos de réis e a sexagenária, D. Maria José Lopes, trinta. No choque casual com Políciais e civis, no Sítio "Caiçara", perde Azulão. Morre um soldado.
11 de junho - Saqueiam dez propriedades e o Povoado de Boa Esperança. Maltratam os moradores. Exigem dois contos
do comerciante Augusto Nunes. Lampião apunhala
pelas costas o camponês Vicente Lira. Parte do bando embriaga-se. Às oito da noite continua a marcha.
12 de junho - Pela madrugada, fuga do refém, Egídio Dias da Cunha.
- O grupo decampa de Várzea Grande, após o massacre
de três rapazes. Assalta cinco fazendas.
- Às doze horas, sessão na Prefeitura de Mossoró. O Edil
pede a cooperação das autoridades civis e militares. Deixa o recinto decepcionado.

- Prisão de Antônio Gurgel, no Sítio "Santana", por vinte e um contos de réis.

-

Domingo, às três da tarde, Mossoró em festa partida
de futebol e passeata.
- Somente às cinco da tarde, o Prefeito recebe apoio dos
civis e militares. O Tenente Laurentino de Morais fica
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encarregado de distribuir o armamento em custódia na
Prefeitura e de comandar as novas trincheiras.
- À tarde, o Bando deixa o Sítio "Santana".
- Às sete da noite, Massilon tenta penetrar na cidade de
Apodi. Volta derrotado.
- No pouso de Pregmácio, a légua e meia de São Sebastião,
Lampião e Sabino incendeiam um comboio de algodão.
- Às oito da noite, sarau dançante em Mossoró.
- Às onze, os bandidos saqueiam o Povoado de São Sebastião, a quatorze léguas de Mossoró. Assassinam um
rapaz. O cangaceiro Cordeiro bastante ferido, deserta,
sendo preso, posteriormente.
- Em Mossoró, foi dado o alarma com o toque dos sinos,
para as pessoas desarmadas deixarem a cidade. Inicia-se
o êxodo. Vicente Sabóia movimenta os transportes da Estrada de Ferro.
13 de junho - Lampião no Município de Mossoró. Assalta sete propriedades. Seqüestra os fazendeiros Pedro José da Silveira e Azarias Januário. Exige sete contos pelos dois.
- Às sete da manhã, a coluna de Jararaca foi a Bom Jesus,
a três quilômetros de Mossoró.
- Em Passagem Oiticica, Antônio Gurgel redige o ultimato de Lampião, exigindo quatrocentos contos de réis ao
Prefeito de Mossoró. O refém, Pedro José, foi o portador
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da carta. Ante a resposta negativa, Virgolino escreveu
um bilhete renovando a ameaça. O mensageiro chegou a
Mossoró às doze e meia. Os bandidos prendem oito moradores do lugar.
- Rodolfo Fernandes aceita o desafio.
- Às três da tarde, Lampião desmonta no lugar "Saco", a
dois quilômetros e meio de Mossoró, onde deixa os reféns e as montarias.
- Caminha para o assalto. Leva os prisioneiros de Passagem Oiticica à frente, que fogem no Alto da Conceição.
- Na Capital, o Governador, susta a partida do destacamento de Polícia, em auxílio a Mossoró.
- Às quatro da tarde, ataque à residência do Prefeito. Os
bandidos saem derrotados. Morte de Colchete. Jararaca e
gravemente baleados, um outro com ferimento grave e
mais três com ferimentos leves.
- Voltam ao "Saco" Às seis e trinta da noite, abalam. Pernoitam no Sitiolo "Baixa da Broca".
14 de junho - Prisão de Jararaca.
- De madrugada, Lampião foge rumo ao Ceará. Na Fazenda" Jucuri" prende o comerciante Manoel Freire. Exige dez contos de réis. Morte de um cangaceiro próximo à
Fazenda "Veneza".
- Almoçam na Fazenda "Veneza". Roubam quinze con-
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tos. Liberdade de Manoel Freire.
- Pernoite no Sítio "Lagoa do Rocha", Ceará.
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. Virgolino deixa-se fotografar. Parte às seis da tarde.
16 de junho - Passa nas Fazendas "Armador" e" Arara".
17 de junho - Perseguido pela volante da Paraíba. Acampa no lugar
"Saco" do Garcia, à espera dos resgates.
18 de junho - O octogenário Joaquim Moreira paga vinte contos pela
liberdade.
19 e 20 de junho - O bando desmuniciado passava fome e sede. Morte
de Jararaca, em Mossoró.
21 de junho - Grande revés no lugar "Roda". Perda das montarias.
Fuga precipitada a pé. Moreno gravemente ferido.
- Parte dos cangaceiros deserta do bando.
22 e 23 de junho - Pernoite no Riacho do Sangue.
24 de junho - Cercado por numerosas forças.
- Passeata da vitória em Mossoró. Homenagens ao Prefei-
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to. Decretado feriado, o 13 de junho.
25 de junho - Combate no Riacho da Fortuna. Lampião, pressionado
pelas Forças de quatro Estados, consegue fugir. Liberta
os dois últimos reféns do Rio Grande do Norte - Antônio
Gurgel e D. Maria José.
- Morte de Sabino, na Fazenda "Piçarra".
28 de junho - Tenente Joaquim de Moura chega ao lugar Carrapateira,
com sessenta e quatro praças do Rio Grande do Norte.
- Tenente Laurentino de Morais persegue Lampião até a
fronteira de Pernambuco.
- Lampião chega a sua terra inteiramente desbaratado
com quatorze cangaceiros. Fim da marcha a Mossoró.
1928 - Perseguido em Pernambuco, interna-se na Bahia com cinco
cabras, em estado lastimável.
1930 - Após um ano de retraimento, volta às atividades criminosas.
Morre Ezequiel, em Capoeira de Touros, na Bahia.
- Junta-se a Maria Dea (Maria Bonita). Na Serra de Santa
Cruz, em Propriá - SE, assassina várias pessoas indefesas.
1932 a 37 - Passa a atuar na Bahia e nas Alagoas, em Sergipe e Pernambuco.
1938 - 28 de julho - Morte de Virgolino, Maria Bonita e mais nove
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cangaceiros pelas forças do Tenente João Bezerra, em Sergipe. As cabeças do casal foram
levadas para o Instituto Nina Rodrigues, em
Salvador - BA.
1969 - Sepultamento das cabeças de Lampião e Maria Bonita.
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