
A presença constante nos sessenta 
anos de existência das universidades, a 

versão física do livro consagra uma 
tradição que ultrapassa meio século no 

caso da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN. Inicialmente, 

esses livros, compondo acervos 
trazidos pelas faculdades que 
constituíram a recém-criada 

Universidade do Rio Grande do Norte, 
tornaram-se a semente da Biblioteca 

Central Zila Mamede – BCZM e das 
publicações surgidas desde os primeiros 

passos da Imprensa Universitária, 
depois Editora Universitária.

Hoje, contando com as grandes 
vantagens oferecidas pela tecnologia, 
outra fronteira editorial se apresenta 

com uma significativa produção de 
e-books lançados pela Editora da 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – EDUFRN e acessíveis por meio do 
Repositório Institucional da UFRN. Dessa 

forma, ampliou-se sistematicamente o 
uso do livro em nossa universidade. 

Em reforço dessa ampliação, tornou-se 
importante a atuação da Secretaria 

de Educação a Distância – SEDIS. 
Uma e outra modalidade editorial 

apresentam-se em rica produção no 
contexto das comemorações dos 

sessenta anos, representada por um 
conjunto de obras impressas que atinge 

o número de 18 livros, além do 
expressivo catálogo de e-books 

lançado pela EDUFRN, com ênfase 
para a publicação acadêmico-
científica com acessibilidade.
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tornaram-se a semente da Biblioteca Central Zila Mamede – BCZM e das 
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tária, depois Editora Universitária.
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de e-books lançados pela Editora da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – EDUFRN e acessíveis por meio do Repositório Institucional da 
UFRN. Dessa forma, ampliou-se sistematicamente o uso do livro em 
nossa universidade. Em reforço dessa ampliação, tornou-se importante 
a atuação da Secretaria de Educação a Distância – SEDIS. Uma e outra 
modalidade editorial apresentam-se em rica produção no contexto das 
comemorações dos sessenta anos, representada por um conjunto de 
obras impressas que atinge o número de 18 livros, além do expressivo 
catálogo de e-books lançado pela EDUFRN, com ênfase para a publicação 
acadêmico-científica com acessibilidade.
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O PAPEL DO LIVRO EM SESSENTA  
ANOS DE UNIVERSIDADE FEDERAL  

DO RIO GRANDE DO NORTE  

Ângela Paiva Cruz – Reitora da UFRN
 

 
Embora pareça uma tautologia enfatizar-se a importância 
do livro tradicional, impresso em papel, no cotidiano de uma 
instituição universitária, nunca é demais chamar a atenção 
para sua importância em um tempo em que, por razões óbvias, 
verifica-se uma forte tendência a privilegiar o livro eletrônico.

Ninguém ousará negar a importância de contar com um 
suporte informacional que corresponda à velocidade presen-
te no dia a dia das sociedades nas quais o uso da tecnologia 
tornou-se imprescindível. Contudo, a existência do livro físico 
– em alguns casos assemelhando-se a descobertas preciosas em 
minas ainda não tocadas pela internet – é igualmente inegável 
e justifica o evento editorial dos sessenta anos.

Notável é o caso de obras diretamente relacionadas com 
o evento, como, por exemplo, o livro iconográfico 60 anos, 60 
olhares ou a reedição do memorável discurso do historiador Luís 
da Câmara Cascudo, que marcou a instalação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, à época ainda estadual. Não 
menos importantes, as reedições da História do Rio Grande 
do Norte, de Rocha Pombo – para a qual projeta o Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte uma edição 
eletrônica – e o conjunto de livros que trata de seca e açudagem 
e estudos econômicos do estado, clássicos que não envelhecem, 
ambos, já tendo merecido edições da Coleção Mossoroense e da 
Fundação José Augusto, chegam à academia em novas edições.





À MINHA ESPOSA CARMEN WANDERLEY, 
COMPANHEIRA CORAJOSA E DEDICADA DAS 
MINHAS LUTAS E DOS MEUS DISSABORES.

  TODO MEU RECONHECIMENTO





EXPLICANDO
 
O livro que tendes em mão, leitor amigo, nada poderá valer sob 
o seu aspecto intelectual. Longe de mim a ideia de expor um 
trabalho que viesse a sofrer os golpes impiedosos dos bisturis 
dos cirurgiões da literatura. Não. Este livro encerra exclusi-
vamente a vida de uma mocidade que se dedicou e se gastou 
na sublime tarefa de defender o povo e as suas liberdades.  
É o conjunto de acontecimentos desenrolados numa época em 
que sonhar com a liberdade constituía crime de lesa-pátria. É a 
narração simples e despretensiosa, sem adjetivações floreadas, 
de fatos que se passaram através de trinta e um anos de luta 
política em que o seu autor esteve muitas vezes com um pé na 
sepultura e o outro na detenção...

Na intensidade e elasticidade dessa luta; no amargor 
de tantos anos de desilusões e efêmeros triunfos, nunca me 
faltou disposição para seguir e obedecer aos ditames da minha 
consciência e do meu patriotismo, nem tão pouco o estímulo 
sincero dos que sabiam compreender quão temerária a situação 
de um moço que se furtava, por temperamento e convicção, a 
curvar a espinha ante a tirania reinante.

O valor deste livro não está, portanto, na sua feição 
literária, mas unicamente na associação de episódios que bem 
focalizam diversas fases da nossa vida republicana e definem os 
que carregavam sob os ombros as responsabilidades máximas 
do poder público. Vai, aqui, apenas o que de mais importante 
e digno de registro ocorreu nos dez mil novecentos e oitenta 
dias de campanhas políticas em que me empenhei com todo 
o ardor da minha alma de brasileiro norte-rio-grandense, na 
esperança de ainda poder assistir à ressurreição da minha 



Pátria, enfraquecida, debilitada, humilhada pela prepotência, 
intoxicada pelo excesso de uma politicagem desenfreada.

Se não consegui ver totalmente vitorioso o meu objetivo, 
sinto-me satisfeito em ter podido contemplar a aurora de um 
novo regímen, sonho de tantos anos, aspiração constante de 
milhares de brasileiros.

 
S. W.



A MINHA INICIAÇÃO POLÍTICA

Data de 1920, o início das minhas atividades no campo das compe-
tições políticas do Rio Grande do Norte. Duas poderosas facções 
se digladiavam, então, no Estado, cada qual mais respeitável pelas 
figuras prestigiosas que as dirigiam – o Desembargador Joaquim 
Ferreira Chaves, chefe do governo e o Ministro Augusto Tavares 
de Lira, chefe da oposição.

Cursava eu, naquela época, o segundo ano da Escola 
Normal, apesar de não sentir nenhuma vocação para o magis-
tério. Tinha mesmo aversão a ensinar meninos. Cada dia se me 
arraigava a certeza de que não daria um bom professor. E foi 
talvez por essa razão que ao primeiro convite do Desembargador 
João Dionísio Filgueira, presidente da Comissão Executiva do 
partido lirista, não vacilei em abandonar a carteira de estu-
dante pela banca de jornalista; em trocar as maçudas lições de 
pedagogia, pelos artigos inflamados da imprensa combativa. 
E entrei para o corpo redacional de “A Opinião”, órgão oficial 
do partido oposicionista que tinha como diretor o vigoroso 
jornalista Antônio Alves de Oliveira. 

Concretizava, assim, o grande sonho da minha juventude 
ser jornalista. 

Lembro-me de que certa vez engendrei um jornalzinho meio 
literário e meio humorístico, que eu mesmo escrevia, compunha 
em letras manuscritas, imitando caracteres tipográficos, e aos 
sábados, quando a cidade dormia, enrolava toda edição, que não 
excedia de uns seis a sete exemplares, e saía a distribui-lo por 
baixo das portas das casas vizinhas. Não possuía venda avulsa 
nem assinatura, tudo de graça... O desejo, somente, de ter jornal... 
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Algum tempo depois fundei “A Avenida”, com o meu 
saudoso primo Oscar Wanderley e Canindé de Carvalho. Era 
uma, gazeta semanária, sem programa definido, abordando 
assuntos literários e sociais. Impresso nas oficinas dos Srs. J. 
Pinto & Cia., viveu apenas dois meses, por faltarem recursos 
materiais para a sua continuação... 

Foi com essas credenciais que assumi o meu posto em 
“A Opinião”, no qual me estavam reservadas as mais duras 
obrigações que hoje bendigo, porque com elas cavei bem fundo 
os alicerces da minha formação cívica e assentei as primeiras 
pedras do monumento da minha resistência moral.

Inscrevi-me nas hostes dos que combatiam os descalabros 
oficiais. Alistei-me como soldado pelo pequeno exército que se 
propunha a tiroteiar os inimigos da liberdade. Era um recruta, 
mas tinha ímpetos de avançar. Era um aprendiz no manejo das 
armas políticas, mas queria tomar para mim uma parcela de 
responsabilidade no ataque ao reduto dos profissionais do erro 
e da mentira. E ao absolutismo dos governantes, opus o dique 
de aço do meu temperamento que jamais se deixou vergar ao 
peso das opressões palacianas. 

A minha pena não descansou um só instante. Entreguei-
me de corpo e alma à defesa de um povo que se deixara escravi-
zar pelo temor e pela inércia. E incorri na ira dos dominadores.

A PRIMEIRA PERSEGUIÇÃO 

Já se haviam passado alguns meses que “A Opinião” comba-
tia desassombradamente o governo do Estado. Uma tarde, ao 
chegar a casa, encontrei o meu velho e saudoso pai muito triste. 
Procurei saber o que se passara de anormal. Estivera ele na Vila 
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incrível intimação: “O SENHOR TEM UM FILHO REDATOR DE 
UM JORNAL QUE ME ESTÁ ATACANDO DIARIAMENTE. NÃO 
CONSINTO QUE UM FUNCIONÁRIO DO ESTADO CONTINÚE A 
TER SOB O SEU TETO UM ADVERSÁRIO DO GOVERNO. VÊJA QUE 
O SEU EMPREGO AINDA É DIMISSIVEL.”

Meu pai, que contava menos de dez anos de serviço 
público, como escriturário do Tesouro, viu aquela ameaça a sua 
demissão inevitável.

Homem de sentimentos nobres, pai afetivo ao extremo, 
entre o expulsar o filho de casa e perder o emprego, aceitou a 
segunda alternativa. Fui eu que o convenci do contrário. Não 
queria de maneira alguma que a sua velhice honrada fosse 
arrastada às malhas de uma perseguição que veria fatalmente 
arrancar-lhe o único meio de subsistência da família. 

Deixei a casa paterna com a alma compungida, em meio 
às lágrimas dos meus, e fui instalar-me num restaurante de 
propriedade do Sr. Alexandre Brandão, no bairro de Petrópolis, 
nas imediações do Hospital Miguel Couto.

Por conveniência pessoal, transferi-me para o Hotel dos 
Leões, à Praça Augusto Severo, na Ribeira, gerenciado por um 
senhor Farias e em cujo local se ergue hoje o Edifício Mossoró. 

Voltei a casa quando uma infecção intestinal me pros-
trou ao leito e nunca mais abandonei-a, porque o Estado tinha 
novo dirigente...

“O COMBATE”

Três anos, depois, deixei corpo redacional de “A Opinião” 
para fundar e dirigir “O Combate”, sob a mesma orientação do 
órgão lirista.
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Era mais uma bateria assestada contra os f lancos 
governamentais.

Não dei tréguas ao adversário. Bombardeei o quanto pude, 
o grosso da tropa, sem tomar represálias. Organizei e instalei 
solenemente “O Centro Cívico Republicano Tavares de Lira”, cuja 
presidência confiei ao Tte. Coronel do Exército, Cícero Monteiro.

A PRIMEIRA DECEPÇÃO

A primeira decepção em política foi numa tarde de 
domingo, cercado de amigos e correligionários, justamente na 
hora em que desembarcava na gare da antiga Great Western, 
o Dr. José Augusto de Medeiros, candidato apoiado pelo Catete 
para substituir o desembargador Ferreira Chaves.

Enquanto os estampidos das “salvas reais” reboavam 
por todo o céu natalense, anunciando a chegada do candidato 
oficial, dentro da redação de “O Combate”, prorrompeamos, nós 
os amigos de Tavares de Lira, em “vivas” entusiastas ao nome 
do então Ministro da Justiça.

Foi nessa hora de expansões incontidas que bem demons-
travam o ardor com que os adeptos daquele eminente conter-
râneo sustentavam a bandeira do seu partido, que uma notícia 
veio amortecer de chofre todo o nosso entusiasmo.

O jornalista Antônio Alves, diretor de “A Opinião” que 
se encontrava entre os manifestantes, acabava de receber um 
telegrama que me passava às mãos Li-o. Reli-o e não queria 
convencer-me da dolorosa realidade!...

O Ministro Tavares de Lira não desejando hostilizar o 
Dr. José Augusto, cuja candidatura recebera o beneplácito da 
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política federal, determinava a suspensão dos dois jornais de 
oposições e abstenção no pleito!

Lido o telegrama em voz alta, houve um verdadeiro colapso!
O ambiente tornou-se sepulcral!
Tudo estava consumado!...
No dia seguinte, “A Opinião” e “O Combate” confessavam 

de público a capitulação do partido, encerrando para sempre 
as suas atividades.

Terminou, assim, de maneira melancólica, o meu primei-
ro triênio de Juta política!

EU QUERIA A VIDA AGITADA

Esse revés, longe de abater-me o ânimo, deu-me novas 
forças para futuras pelejas.

Sentia alvoroçar-se cada vez mais, no meu espírito, a ânsia 
irreprimível de combater.

O meu temperamento jamais poderia se amoldar à 
renúncia do ideal que eu alimentava. Tinha lido em Lamartine 
que a vida devia ser uma corrente; que a água que não corria 
corrompia-se. E em Zola, que os fracos vacilavam; os fortes 
investiam e venciam.

E procurei interromper as férias de seis meses a que fora 
forçado pelo súbito desaparecimento do “O Combate”, porque 
eu queria a vida agitada como a “corrente” e não corrompida 
como a “água estagnada”. 

Reputava-me um “forte” e obstinava-me em investir e 
vencer.
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“FOLHA DO POVO”

Em 1923, fundei “Folha do Povo”, jornal sem ligação 
partidária e voltado somente à defesa dos oprimidos.

Após três anos de circulação, encetei uma forte campanha 
contra a administração Omar O’Grady, em face da desabusada 
majoração de impostos com que a Prefeitura vinha sobrecar-
regando o combalido comercio de Natal.

Escrevi uma série de artigos, mostrando a monstruo-
sidade da medida, que visava reduzir a miséria uma classe 
laboriosa e honrada.

Renovando todos os anos a campanha que já tomava 
aspectos alarmantes para o administrador municipal, fui 
agraciado com um processo, por crime de injúria, movido pelo 
engenheiro que, ao invés de se defender, de se justificar das 
graves acusações que o meu jornal lhe fazia, preferiu recorrer 
a essa arma, tão ao sabor dos que sentem fugir a coragem para 
desforras mais apropriadas...

Intimado, compareci à presença do Juiz Xavier 
Montenegro, acompanhado do meu advogado Dr. Cussy Junior, 
ambos já desaparecidos.

Estava, assim, instaurado o processo contra o diretor da 
“Folha do Povo”.

CONDENADO

Enquanto eu andava às voltas com a polícia, motivado 
pela publicação de uma nota sobre a marcha da Coluna Preste, 
através dos sertões potiguares, o que aliás ia me custando 
algumas semanas de geladeira, o juiz Montenegro concluía o 
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processo de injúria, contra mim, e, no dia 2 de janeiro de 1926 
eu era condenado à bagatela de 3 meses e 15 dias de prisão e 
multa de dois contos de réis.

Teria de cumprir a pena no Estado Maior do Esquadrão 
de Cavalaria!

Ainda bem!

PROCESSO ERRADO

Apelando dentro do prazo estabelecido em lei, da sentença 
condenatória, para o Superior Tribunal de Justiça, hoje Tribunal 
de Apelação, a Colenda Corte esteve na iminência de ser dissol-
vida. Com raras exceções, os ilustres Desembargadores não me 
simpatizavam, pelo ardor da minha atuação jornalística e foram 
jurando suspenção, um após outro. Apenas os Desembargadores 
Dionísio Filgueira e Luís Lira permaneceram nos seus postos, 
sendo então convocados, para comporem o plenário, os Juízes 
das comarcas mais próximas.

Chega, afinal, o dia do julgamento da apelação impetrada 
pelo meu segundo advogado, Dr. João Batista do Nascimento.

Era grande a ansiedade pública, por ter sido o primeiro 
caso, no Rio Grande do Norte, de um processo por crime de 
imprensa. Galerias repletas. No recinto, juízes, promotores, 
advogados. Apostavam uns, que o Tribunal confirmaria a 
sentença. Outros, que o vereditum seria a meu favor.

No seu gabinete de trabalho, o Prefeito antegozava a 
notícia da minha derrota e a certeza de que eu anoiteceria como 
hóspede, por cento e cinco dias, do capitão Joca do Pará.

Quanto a mim, aguardava sereno, na redação do meu 
jornal, a solução da superior justiça.
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BOMBARDEIO DE FOGUETÃO

Ouço o espoucar de um foguetão. Em seguida, outro! 
Outro mais!... E o bombardeio generaliza-se!

Eu ignorava se aquilo era um bom ou mau sinal. Se eram 
os adversários celebrando a minha condenação, ou os amigos 
festejando a minha vitória.

Quando assim conjeturava, verdadeira onda humana 
invade o meu gabinete, aos “vivas” e abraços de felicitações. 
Fui, então, carregado nos braços do povo até a Avenida Tavares 
de Lira, onde recebi ruidosas aclamações.

O Tribunal havia anulado todo processo, por flagrantes 
e palpáveis cochilos do Juiz e do Promotor.

Os foguetões não cessavam na Ribeira, na Cidade, nas 
Rocas, no alecrim, em todos os pontos da capital. Um verdadeiro 
tiroteio!... Até no meio do rio Potengi, um negociante dos mais 
importantes da terra, meu prezado amigo já desaparecido 
mandava soltar foguetes... dentro de um batelão!

O Prefeito, com a desmoralização sofrida, irritou-se de 
tal maneira que ordenou que um grupo de guardas municipais 
percorresse a cidade, de automóvel, para apreensão dos foguetões 
e multar os infratores (Havia uma tal lei proibindo foguetão).

As manifestações de regozijo seguiram-se até alta madruga-
da, em minha casa, à rua Uruguaiana, atualmente General Ozório. 

AMBIENTE ASFIXIANTE

Algumas semanas passei decantando em versos chistosos 
o desapontamento do juiz e a raiva do Prefeito.
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A campanha não cessava. E agora não se resumia somente 
à pessoa do engenheiro, mas entravam igualmente na fila, 
o Presidente da República e o Governador do Estado, aliás 
ilustre conterrâneo a quem hoje respeito e admiro.

O ambiente, por isso, tornava-se mais asfixiante, para mim.
O anonimato, foi posto em ação. Raro o dia em que das 

mãos do estafeta não passava para as minhas, uma carta sem 
assinatura e sem data, terrivelmente ameaçadora.

Eu andava receoso, mas sempre vigilante e prevenido. 
Tipo cangaceiro: revólver, cartucheira e punhal.

Uma noite, ao entrar no “Royal Cinema”, transformado 
hoje em Loja Singer, a rua Ulisses Caldas, um garoto sujo e 
descalço entrega-me um bilhete e corre. Como era natural, 
estranhei a atitude do menino. Era uma ameaça – “Você hoje, 
antes de chegar a casa, apanha, e se reagir morre”.

Confesso que assisti ao filme, sem saber o que estava 
passando na tela... Só pensava na surra...

Finalmente, terminada a sessão, dirigi-me cautelosa-
mente à minha residência. Retirei o revólver da cintura, no 
reservado do “Café Magestic” colocando-o no bolso direito 
do paletó, tendo o dedo ao gatilho, e assim atravessei as ruas 
Vigário Bartolomeu, Pedro Soares (hoje João Pessoa), e rua dos 
Tocos, (atualmente Princesa Isabel). Ao aproximar-me da entra-
da da rua Uruguaiana, divisei dois vultos, um em caria esquina. 
Retroceder, seria covardia. Prosseguir, teria de enfrentar as 
consequências. Puxei a arma e quando julgava o inevitável 
reconheci no primeiro da esquina o meu amigo Izac Seabra.  
O outro já não me interessava. Guardei o revólver. sem que 
ambos pressentissem. Passei, dei “boa noite” e entrei em casa, 
dando graças a Deus por não ter acontecido nada...
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NO REGÍMEN DA PENHORA

“Folha do Povo” abrira um concurso para apurar qual a 
senhorita mais bela de Natal. O certame ia interessando todas 
as classes sociais da capital e, no dia 7 de setembro de 1925, 
realizava-se a sua apuração. Conhecido o resultado do “pleito”, 
os partidários da senhorita vitoriosa mandaram soltar foguetões 
(sempre de foguetões!) em frente à redação do jornal, o quanto 
bastou para que o Guarda Municipal Félix Falcão, subisse as esca-
das do edifício e me impusesse, em nome do Prefeito, a multa de 
cinquenta mil réis. Furtei-me a pagar, por achar absurda.

Começou, desse dia em diante, o regímen da penhora 
contra mim, nova arma de perseguição que encontrara o enge-
nheiro O’ Grayd para se vingar...

Primeiro foi u’a máquina de picotar que eu adquirira por 
intermédio da extinta firma Garcia & Cia. à C. Fuerst e Cia. 
da praça de Recife, a quem já havia comprado, também, nove 
contos de réis de material tipográfico, a prazo.

O Prefeito estava de atalaia. Retirada judicialmente o 
móvel das oficinas, foi a firma logo informada pelos próprios 
autores da façanha, que assim procuravam criar embaraços e 
aborrecimentos à firma vendedora, que fez seguir para Natal 
um de seus auxiliares, um alemão alto como um cipreste e 
magro como um palito...

Esse cidadão procurou-me, sem mais demora, vinha, dissera-
-me ele, “salvaguardar os interesses da firma”, ameaçando-me 
tomar todo o material ainda não pago, acrescentando encontrar-me 
em luta com a Prefeitura que acabaria penhorando tudo.

O estrangeiro estava industriado pelo advogado da 
Prefeitura. Respondi-lhe que não estava disposto a submeter-
-me a tamanha imposição. Após algumas objeções minhas e 
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entendimentos de terceiros, tudo ficou resolvido como eu 
desejava. E assumi compromisso de novas duplicatas.

Para não cair em falta com os pagamentos combinados, 
empreendi uma excursão ao interior do Estado, em companhia 
de minha esposa realizando conferências e angariando assina-
turas para o meu jornal.

Em Assu, minha terra Natal, tive de interromper o itinerá-
rio por algumas semanas, por ter sido atacado de varíola que ali 
grassava com intensidade, fazendo vítimas diariamente. Ainda 
convalescente visitei outros municípios, regressando a Natal.

Solvi todos os meus compromissos com C. Fuerst & Cia., 
mas o prefeito-engenheiro preparava uma nova investida, 
agora contra os modestos móveis da minha residência, adqui-
ridos a prestação.

Era o desejo de escândalo com que S. S. pretendia humilhar-
-me. Sabendo que o material tipográfico estava pago, voltou-se 
contra os móveis, colocando-me em situação embaraçosa perante 
a firma Palatinick & Irmãos a quem eu os havia comprado.

Uma manhã, recebo em minha casa, a visita do capitão 
Miguel Leandro. Primeiro Tabelião Público da Capital, sobraçan-
do um volumoso livro. Cidadão boníssimo e respeitável, havia 
poucos meses atrás transposto os batentes daquela mesma casa 
para a celebração, “em nome da lei”, de meu casamento civil. 
Voltava agora para, “em nome da mesma lei”, penhorar o que 
encontrasse. Não relutei. Ofereci-lhe a penhora tudo que estava 
à vista: mobília de sala, mesa de jantai, guarda roupa, toillete, 
cama, quadro de parede etc. e por gentileza do capitão Leandro 
fiquei como depositário.

Decorrido mais ou menos uma hora, voltava o Tabelião. 
Pedia-me desculpas, mas o advogado da Prefeitura não se 
conformara com a designação feita, tendo sido, então, nomeado 
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Jeromito Moura, contratante da Limpeza Pública e pessoa da 
confiança do Prefeito...

No dia imediato, dez carregadores e o oficial de injustiça 
Vimarando Paiva tomavam todo o espaço da pequena calçada 
da minha residência.

Era a ordem para a retirada dos móveis. Abro uma das 
janelas. Certifico-me de tudo e respondo ao serventuário da 
Justiça Estadual: “Diga a quem o mandou aqui, que só abrirei a porta 
com o emprego da violência”.

E fechei a janela.
Estava lançado o desafio!

A PRESENÇA DA POLÍCIA

O Prefeito e seu advogado correram Seca e Meca à procu-
ra do Juiz Distrital, para que esse ordenasse o arrombamento 
judicial da minha casa. O Dr. Ezequias Pegado, então Juiz em 
exercício, averbou-se de suspeito por “ser amigo da família”, o 
mesmo acontecendo aos dois suplentes. A medida repugnava-os. 
Ninguém queria se prestar a instrumento de tão baixa persegui-
ção. Foram tirar da tranquila humildade em que vivia, um velho 
e honrado amigo meu, que assinou o mandado. Lamentei que 
o tivesse feito, mas nem por isso deixei de continuar a querer 
bem a esse amigo.

No dia do “assalto” dei ordens expressas, em casa, para 
que as portas não fossem abertas à polícia, se a mesma ali 
comparecesse. Desci à Ribeira e entreguei-me à tarefa do jornal. 

Pelas quinze horas, sou procurado pelo meu amigo Tomás 
da Costa que me previne do que uma força embalada, comanda-
da pelo Tenente Vitoriano Medeiros, estava dando execução à 
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ordem do juiz ad hoc. Tomo um auto de praça e dirijo-me à rua 
onde morava. Constato a verdade. Todos os móveis já haviam 
saído. A casa estava deserta... 

Apenas de pé, com uma resignação rara nas mulheres em 
situações dessa natureza, a minha esposa, que me disse com 
leve sorriso: “Levaram tudo!”.

Na rua, mais de duzentas pessoas assistiam ao depo-
nente espetáculo.

Nessa noite, jantamos sentadas em um banco de escola 
que a generosidade de uma vizinha nos emprestara. Eu, numa 
extremidade, e ela na outra, e somente dois pratos no centro... 
Verdadeiro joão-galamarte... 

MORANDO EM CASA DE UMA TIA POBRE

As chaves da casa foram entregues ao respectivo proprie-
tário Braz Janini, por não serem mais necessários os seus serviços e 
fui morar com uma tia pobre, mas de sentimentos generosos, 
nas imediações da Usina do Oitizeiro.

Casada com um funcionário do Estado, temi pela sorte 
do seu marido. Caía sobre mim a maldição do mundo oficial e 
eu conhecia perfeitamente a extensão da perseguição que me 
estava sendo movida. Sabia do quanto eram capazes os meus 
adversários e receava que a perseguição não viesse alcançar o 
parente que, sem temer consequências, tão bondosamente me 
abrira as portas do seu lar.
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AGRESSÃO À BALA E CACETE

Trabalhando só, em “Folha do Povo”, escrevendo desde o 
editorial ao mais simples noticiário, exercendo ao mesmo tempo 
as funções de gerente, organizando as remessas de jornais para 
os assinantes, além de escrever em casa, até alta noite, já sentia 
um começo de esgotamento.

A conselho médico, resolvi passar dois meses numa praia, 
escolhendo a Montagem, por ficar dentro da cidade.

A única morada disponível pertencia às Obras do Porto e 
me fora cedida pelo engenheiro-chefe Décio Fonseca.

O local, apesar de pitoresco, descortinando-se belíssimo 
panorama formado pelo estuário azul do Potengi e dunas 
alvadias, não se prestava bem para um jornalista de oposição, 
ameaçado a cada momento na sua integridade física. A casa 
completamente isolada, sem nenhum vizinho, sequer, tinha 
em frente enorme gameleira copada, afetado ainda mais a 
lugubridade das noites sem luar.

Percebi que estava cometendo uma temeridade, mas 
não desisti.

Malgrado os perigos a que me expunha com a minha 
permanência em lugar tão ermo nunca deixei de comparecer 
diariamente à redação de “Folha do Povo”, voltando já noite 
fechada. Para isso, tive necessidade de alugar um pequeno 
“bote”, dirigido pelo conhecido carteiro João Japão, que me 
conduzia à Montagem nas minhas viagens noturnas.

“O bote” parava a uns cem metros de distância, e a 
travessia, até chegar a casa, eu fazia com o revólver à mão, 
prevenindo uma possível agressão. Uma emboscada naquele 
deserto não seria nada difícil. Muitos amigos me advertiam do 
perigo, inclusive o próprio chefe do Porto.
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Por várias vezes, transportava-me aos domingos à Cidade 
Alta, afim de tomar parte nas sessões do sindicato Geral dos 
Trabalhadores, voltando depois das 22 horas.

Falando-me certa vez, a respeito, disse o Dr. Décio Fonseca 
haver ordenado ao vigia Adalberto Pereira que me seguisse a 
distância, sempre que me visse chegar tarde, por temer um 
ataque à minha pessoa.

UMA NOITE...

A campanha contra os três governos – federal, estadual e 
municipal, pela “Folha do Povo”, atingira o seu clímax, abrindo 
apetite a novas sensacionais vindictas, julgavam-se os domina-
dores invulneráveis. Aqueles que ousassem desmanchar-lhes a 
força e o prestígio teriam forçosamente de passar por toda sorte 
de suplícios. Não bastavam as multas, os processos, as ameaças 
de morte, o desrespeito às leis.

Era mistério que Natal fosse sacudida na sua pacatez de 
cidade provinciana por um acontecimento que celebrizasse os 
que haviam preparado. Tornava-se necessário mais ódio, mais 
vingança, e mais miséria!

E uma noite (12 de outubro de 1927), em que eu jantava em 
companhia de minha esposa, de minha sogra e uma criança de 
8 anos, três capangas da prefeitura farejam como cães danados 
as imediações da casa isolada da praia da Montagem.
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TRÊS CONTRA UM

Esperavam, no alpendre, o momento de poderem pôr 
em prática os planos tenebrosos, para os quais haviam sido 
contratados.

Após o jantar, despreocupado, de pijama e chinelos, 
ignorando a ronda sinistra que me espreitava, dirigi-me à porta 
de saída, conservando ainda entre os dedos o cigarro do café. 

Mal tive tempo de colocar a mão ao ferrolho da porta, 
três indivíduos investem contra mim, segurando-me pelo 
braço esquerdo. Compreendi tratar-se de uma agressão! Como 
reagir? O estômago cheio, desarmado, tendo à minha frente três 
chacais?... Vi-me perdido! Os capangas redobravam em força e 
agilidade e tive, por um triz, de ser subjugado!

O momento tornava-se o mais crítico possível, para quem 
nunca tivera oportunidade de lutar corpo a corpo. Decidi-me, 
porém, a lutar. Reuni todas as forças físicas de que poderia 
dispor e entreguei-me ao próprio destino... Numa impulsão 
quase sobre-humana, consigo arrastar os agressores para 
dentro da sala. O rolo foi duro! Enquanto eles me procuravam 
agarrar, por todas as maneiras, eu me defendia a socos e ponta-
pés. Minha esposa, percebendo desde os primeiros instantes, 
o ruge-ruge, penetra na sala e segurando um candeeiro aceso, 
único meio de iluminação que possuíamos, por não haver 
instalação elétrica, atira-o à cara de um dos capangas, que 
foge ferido, atemorizado, deixando ficar um chapéu de palha de 
arroz, já bastante usado, contendo na carneira as iniciais J. M. 
Arrebentado o candeeiro fez-se terrível escuridão. Os outros 
dois indivíduos saltam-me em cima como leões. desferindo-
-me sucessivas cacetadas, enquanto do tronco da gameleira, 
Jeromito atirava para dentro, cujos projetis alcançaram a porta 
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da alcova, produzindo várias perfurações. Peço à minha esposa 
que me traga o revólver, o que não é possível em virtude da 
escuridão reinante em toda casa.

Rolam cadeiras, espatifam-se os discos da vitrola e a 
luta continua sobre os estilhaços da chaminé do candeeiro 
quebrado. Minha esposa entra na luta. A situação é mais crítica, 
ainda, porque agora eu tinha que defendê-la, também! Recebo 
fortíssima pancada de cacete na munheca esquerda que se me 
tivesse atingido a cabeça já teria feito bodas de prata de defunto... 

Um dos cabras, já cansado, sem demonstrar resistên-
cia, consegue correr, e momentos depois o terceiro e último 
desgarra-se das minhas mãos, levando como troféu as mangas 
do meu pobre pijama em farrapos...

Acaba a peleja, exausto, também, recostei-me à parede 
da sala, olhando a porta de entrada que havia sido arrancada e 
jogada ao chão, já a esse tempo munido do revólver, sem desviar 
o olhar da porta, pois desconfiava que os agressores pudessem 
ter ficado no alpendre para um novo atentado, vejo aproximar-
-se um grupo de homens, tendo um à frente, segurando um 
farol de embarcação. Julgando tratar-se de um reforço para me 
liquidar de uma vez; aponto a arma com o dedo no gatilho, 
pronto para o primeiro disparo. Quando o homem que conduzia 
o farol sobe a calçada, levando-o à altura do rosto, reconheço o 
Dr. Décio Fonseca, Desci a arma. Vinha o engenheiro do Porto, 
que morava a uns cem metros de distância, em meu auxílio, 
acompanhado de vigias e de outros homens que lhe eram 
subordinados. Levou-me a uma residência, onde me foram 
aplicados os primeiros curativos no pulso que se mostrava 
bastante inchado.
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De lá saí para casa do meu sogro à rua Vigário Bartolomeu, 
acompanhado por centenas de pessoas das Rocas, meus amigos, 
que haviam tido notícias da agressão.

Convém ressaltar que dez minutos após o atentado, uma 
força, de cavalaria comparecia ao local do crime, dispostas a dar 
caça aos criminosos, quando eles já se encontravam garantidos no 
próprio quartel do Esquadrão de Cavalaria, no Tirol.

Diante de tamanha brutalidade, não me faltaram a 
solidariedade e três protestos de indignação do povo potiguar. 

Durante os dias subsequentes, recebi e ainda conservo 
inúmeras mensagens de apoio ao meu jornal e à minha pessoa. 

O INQUÉRITO POLICIAL

A polícia ensaia a abertura do inquérito. Estava eu na 
redação de “Folha do Povo”, com o braço na tipoia, em compa-
nhia de Café Filho, quando entra o Dr. Guilherme Lins, médico 
legista, acompanhado do escrivão. Queria fazer o corpo de delito 
por determinação do Chefe de polícia. Quem falou no momento 
foi Café que, com aquele riso que todos lhe conhecemos, disse 
para o médico: “Volte, Dr. Para que inquérito, se a polícia não 
botará na cadeia o mandante desse crime? Sou advogado do 
Sandoval e não permito no exame”.

O Dr. aceitou a recusa e retirou-se.
Soube, dias depois, que o Dr. Manoel Benicio Filho, então 

Chefe da Segurança Pública do Estado e que faleceu há poucos 
anos nesta Capital, como um dos mais íntegros magistrados da 
nossa alta Corte de Justiça, estava no propósito de elucidar o 
fato. A S.Exa. enviei uma carta da qual transcrevo o último tópi-
co: “Se V. Exa., entretanto, está no firme propósito de elucidar 
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o fato”, para a punição dos responsáveis pelo vil atentado de 
que fui vítima, aí estão declarações do vigia das Obras do Porto, 
Adalberto Pereira, publicadas em “Folha do Povo” e que são um 
roteiro para as averiguações da polícia. Duvido porém, (permita 
V. Exa. a franqueza), que a polícia, cheguei conclusão de que, 
realmente, foi o prefeito o autor intelectual do atentado. Eu só 
acredito quando o vir metido no processo. E isto. Exa., numa 
República como a nossa, chegaria a ser um sacrilégio”.

Nada feito... 

AMEAÇADO DE MORRER OUTRA VEZ

Vendo que a agressão não atingira a meta desejada, 
qual fosse fazer calar a campanha do meu jornal contra os 
desmandos do Prefeito, os meus adversários urdiram um novo 
plano de vingança. Agora não precisariam mais das noites nem 
dos lugares ermos e distantes. Desejavam-no à visa de toda 
população sob a luz do Sol, num provocante menosprezo aos 
foros de civilização de uma Capital, naquele tempo, de 50 mil 
habitantes. E poderiam fazê-lo, contando, como contavam, com 
a impunidade absoluta... 

No terceiro dia ao que precedera o primeiro atentado, 
lavrava-se a minha segunda sentença de morte! 

Não sei qual o Tribunal que a teria ditado, mas deveria 
ter sido mais aparatoso e mais rápido do que aquele que se 
reunira no rés do chão da Tourgue, na floresta de Tugeres, para 
condenar Gauvin à guilhotina... Eu sabia que o carrasco seria o 
mesmo que chefiara os capangas na montagem... 

A Redação de “Folha do Povo” regurgitava de pessoas 
de todas as condições sociais, aguardando a circulação do 
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jornal que havia anunciado em placard tremendas acusações 
ao governo e aos meus agressores. Sou procurado pelos meus 
prestimosos amigos Jeremias Pinheiro e Sandoval Capistrano 
que me põem a pardo que de anormal se eslava, passando no 
bairro da Ribeira, insistindo ambos para que eu retirasse a 
matéria anunciada. Vou, então, à Avenida Tavares de Lira e 
observo realmente que a minha vida estava novamente em 
perigo. Indivíduos desconhecidos passeavam aos grupos pelas 
esquinas, como a esperar por alguém...

O ambiente era da mais absoluta insegurança!
Inteirei-me de tolos os planos e a conselho dos dois amigos 

não fiz circular o jornal, publicando um boletim enérgico dando 
ao público os verdadeiros motivos da minha resolução.

E fechei definitivamente as portas da redação.
Começou para mim uma outra fase de dificuldades, 

porque perdia com a suspensão do jornal, o único meio de 
subsistência com que contava.

SOLICITADOR DO FÓRUM

Sem nenhum recurso para enfrentar as necessidades 
domésticas, retirando da estante e mandando vender a 
qualquer preço todos os livros que possuía, dentre os quais 
coleções completas das obras de Forjaz de Sampaio, João Grave, 
Gonçalves Dias, Eça de Queiros e rifando objetos de uso, resolvi 
submeter-me a um exame de solicitador perante o Juiz de 
Direito da primeira vara da Capital, o saudoso e integro Dr. 
Silvério Soares, tendo como examinador o Dr. Francisco Ivo 
Cavalcanti. Aprovado e titulado pelo Tribunal, tratei de ganhar 
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a vida no Fórum, trabalhando com Café Filho, àquele tempo um 
dos mais apreciados advogados da Capital.

Era preciso fazer muita força para obter alguma compen-
sação, pois, os nossos constituintes eram, na sua maioria, pobres 
de esmola...

ELEIÇÃO FATAL

Em 1928, feria-se o pleito para a renovação do Conselho 
Municipal. Os três lugares reservados ao e “terço”, disputámos 
nós, ela oposição. Não dispúnhamos de meios para uma propa-
ganda eficiente. Não podíamos fazer comícios, editar jornal, 
limitando-nos, apenas, a percorrer em dias alternados, os 
bairros das Rocas e do Alecrim, falando ao eleitor dentro das 
suas próprias casas, solicitando o voto ou a promessa da sua 
abstenção nas urnas, quando esse eleitor pertencia ao partido 
do Governo...

Para encurtar mais as distâncias, tivemos de alugar 
cavalos, uma vez que nos faltava dinheiro para automóvel.

Chega o dia da eleição. Apesar dos esforços empregados 
pelos “cabos eleitorais” do situacionismo, o comparecimento 
de eleitores ao edifício da Prefeitura, da parte do governo, não 
chegou a trezentos, o que deu ensejo a que os três candidatos 
do rodízio fossem derrotados pelos da oposição.

A nossa alegria fora imensa! Festejamo-la com cerveja e 
sanduíche, com um bar da Cidade Alta, por conta de um nosso 
correligionário oculto...

Uma revanche, porém, nos aguardava, de consequências 
imprevistas! A insolência de havermos derrotado a chapa do 
governo teríamos de pagar bem caro; pensávamos qual será 
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o jeito a dar, se o resultado da votação já passou ao domínio 
público e teremos de aguardar unicamente a diplomação? 

Tudo seria “difícil”, apenas na nossa imaginação ele polí-
ticos neófitos... Os adversários conheciam ele sobra os meios a 
empregar para que os derrotados se transformassem de um 
momento para outro em vitoriosos...

E no dia seguinte, ao chegarmos pela manhã, ao Cartório, 
em companhia de um representante de “Diário da Manhã” de 
Recife que viera a Natal assistir ao pleito, a convite de Café, um 
filho do Tabelião, aliás nosso simpatizante, nos recebia com essa 
dura sentença: “Vocês ganharam, mas não levam”!

É que havia sido ordenada a alteração do resultado do 
pleito, na transcrição da ata!...

Ao Juiz Federal, Dr. Teotónio Freire, bulho que acabá-
vamos de sofrer. Inicia-se testemunhas. Depõe testemunhas. 
Comparecem advogados.

A “encrenca” estava formada...
O nosso intuito não em causar nenhum mal ao Tabelião, 

mas defender os nossos legítimos direitos de escolhidos do povo. 
Tudo corria normalmente, falhando as probabilidades de 

exilo para o governo. Por isso mesmo o processo tinha de parar...
E parou, com a prisão das duas últimas testemunhas a 

serem ouvidas. Era uma demonstração de força política que nos 
deixava basbaques e impressionados... O prenúncio de fatos que 
se deveriam suceder logo mais...
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A EXPLOSÃO

Aconteceu, então a explosão! O sítio Jaguaribe, residên-
cia de Café Filho é invadido por policiais armados de fuzil, 
na madrugada de 23 de novembro de 1928, registrando-se 
espancamentos em pessoas de sua família. Café, a essa altura, 
encontrava-se em Recife, fugindo à fúria dos seus perseguidores. 

Na mesma madrugada, o Sindicato Geral dos Trabalhadores 
de Natal, onde funcionavam sob a minha direção, cinco escolas 
para operários e seus filhos e mantínhamos uma charanga, um 
teatrinho ao ar livre, urna tipografia de minha propriedade e 
os nossos escritórios de advocacia, recebia também a visita dos 
ferozes policiais que entraram a quebrar tudo, não deixando 
“pedra, sobre pedra”, surrando alguns operários que dormiam 
no edifício.

Logo pela manhã, muito cedo, já sabedor do que se passara 
durante a madrugada, recebo um bilhete de Jessé Café, irmão 
de Café Filho, e ainda de menoridade, nos seguintes termos: 
“Sandoval, sofri ontem que só couro de pisar fumo! Não saia de casa.  
A polícia está procurando você”. 

Esperei a minha vez. Não poderia escapar, esteva certo...! 
Teria também ele pagar o meu tributo, como figura de primei-
ra linha do movimento salvador do Rio Grande do Norte, de  
ser um dos visados naquela busca sinistra aos lares dos adver-
sários indefesos.

Mais de cem operários já haviam sidos espancados. 
Acautelei-me. 
O Oficial encarregado da “caça humana” não me esquece-

ra. Procurava-me por toda a cidade, até que, passando em frente 
à casa de minha tia, onde eu ainda morava, cavalgando um 
bonito alazão, «topou-me» debruçado à janela, se bem que por 
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prudência me houvessem aconselhado a não aparecer. Parou 
um pouco o cavalo, olhou-me significativamente e prosseguiu 
pela rua Voluntários da Pátria.

Não havia mais nenhuma dúvida. Tinha chegado a 
minha vez!

Os vizinhos, antevendo uma repetição do sítio Jaguararibe 
abandonavam as suas casas, levando maletas, mesas, quadros 
de santo, gaiolas de papagaio etc. Era e com justas razões, o 
êxodo do medo!

Fiquei completamente isolado. com todo o quarteirão 
fechado, aguardando os acontecimentos...

Eu tinha a certeza de que à noite seria atacado. Às cinco 
e meia da tarde recebo um bilhete do Dr. Dias Guimarães, meu 
companheiro de luta, por mãos de um chofer de praça, pedindo 
que eu fosse imediatamente para a sua casa. Tomei o carro 
em companhia de minha esposa e refugiei-me na residência 
daquele bondoso amigo, esquina com a Escola Industrial. 

Lá, permaneci dois dias, sem que ninguém soubesse, a 
exceção de alguns parentes de confiança...

Percebi, porém, que tal situação não poderia prolongar 
por muito tempo; quando a polícia chegasse a descobrir o meu 
“esconderijo”, certamente teria de agir, criando para o amigo 
que me guardava sérios aborrecimentos.

Meu sogro que sempre esteve solidário comigo, em todas 
as minhas atribuições, sabendo da situação difícil em que me 
encontrava, manda-me oferecer passagem e dinheiro para que 
eu embarque no vapor “Manaus”, surto no porto, com destino 
a Recife. Aceito o oferecimento e às vinte horas do dia 24 de 
novembro, rumo, a pé, ao Cais Tavares de Lira, acompanhado 
da esposa e de uma nossa afilhadinha de 10 anos.
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NÃO PUDE EMBARCAR...

Sobre a cidade estendia-se um manto negro de apreen-
sões! O azorrague da polícia não havia terminado de cortar 
as cestas de ódio e de vingança. Natal se transformara numa 
verdadeira praça de guerra, com tropel de cavalos, soldados 
embalados, automóveis passando cheios de delegados. Quase 
que não tive tempo de abraçar os meus.

Minha velha e querida mãe, com os olhos vermelhos 
de chorar, faces banhadas em lágrimas, não articulou uma 
palavra. A sua alma de mãe desvelada, sentindo as agruras de 
uma viuvez recente, despedaçava-se na mudez da sua aflição, 
no momento de uma separação que nem ela nem eu sabíamos 
quanto tempo iria durar!... Pude, entretanto, quando me separei 
dos seus braços, perguntar-me entre soluços: “– Quando o verei 
agora, meu filho?” E eu respondi: “No dia em que eu puder voltar 
para libertar a minha terra”.

E não pude mais dizer nada, porque as lágrimas me caiam 
copiosamente...

Chegando à Avenida Tavares de Lira, entramos os três 
no “Café Cova da onça”, de propriedade de Anazimandro de 
Souza. Todas as bancas, a exceção de uma, estavam ocupadas. 
Sentamo-nos, mas visivelmente assombrados... E tínhamos 
nossas razões, porque minutos após, entra o Tenente Moura, 
aproxima-se de nossa mesa, para, olha-me ameaçadoramente 
e vai se colocar sob um ficas-benjamim, em frente à porta por 
onde eu teria de sair.

Momento crucial! Estava lambada a minha sorte! Impos- 
sível escapar!

E preferi morrer a ser um covarde. Chamo Anazimandro 
ao “reservado”, peço-lhe para guardar meu revolver e mandar 
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deixar minha esposa e a criança em casa do meu sogro, se algo 
me acontecesse. Saio do Café, caminho desarmado em dire-
ção ao Tenente. Vejo-me cercado! À minha frente, o oficial; à 
retaguarda, a sua ordenança, um mulato forte e carrancudo, 
ostentando uma nagan, à cintura; à minha direita, o Delegado 
Regional e à esquerda, Jeromito Moura.

Que fazer em semelhante conjuntura?... Apenas reagir 
geralmente. Foi o que fiz.

Forte discussão se estabelece, ante os olhares estarrecidos 
de dezenas de pessoas que presenciavam o encontro. O militar 
que me agredia compreende a disposição em que me achava de 
não me deixar humilhar. No momento, o que eu menos presava 
era a vida, porque já a considerava perdida. Houve um instante 
em que o tenente tentou sacar o revólver. Esperei o estampado. 
Mas ele refletiu e não consumou o seu intento.

Tudo se passou com o testemunho da minha esposa que 
ficou na calçada, sem ter para quem apelar.

Resolvo furar o cerco, mas não pude embarcar. Só seria 
permitido o meu embarque no Passo da Pátria, lugar escuro 
e deserto, nos fundos do Quartel do Batalhão da Polícia, bem 
longe do navio...

Todos os mestres de <bote> tinham sido advertidos de 
que se sairiam mal se me transportassem para bordo. A única 
solução era voltar à cidade. Não embarcar. Procuro tomar um 
auto de aluguel. O motorista, amedrontado, recusa-se a nos 
levar. Dirijo-me a outro. A mesma coisa. Procuro o terceiro. Esse, 
coitado, não consentiu nem que em abrisse a porta do carro.

Tudo indicava que um novo “plano estava sendo urdido...”
Na impossibilidade de encontrar um meio de condução, 

tomo a deliberação, embora arriscada, de caminhar a pé, 
disposto ao que disse e viesse.
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Não falharam as minhas previsões. Ao aproximar-se da 
residência de meu sogro, vejo- me novamente cercado. A casa 
estava fechada. Prosseguir seria uma temeridade. Não havia 
tempo para reflexões. Encontro, afinal, o único meio de salvação, 
estava aberto o portão da casa do Padre Calanzans Pinheiro. 
Transpusemo-lo e fomos ter à sala de jantar, onde se achava a 
família de Café Filho. Mais tarde, perto da meia-noite, quando 
o perigo parecia declinar, nos transferimos para a casa de meu 
sogro que ficava contígua a do padre. Lá, pernoitei sob o natural 
sobressalto de toda família.

A CAMINHO DE RECIFE

Às 4 horas da madrugada, o meu cunhado Renato 
Wanderley a muito custo consegue do chofer, José Pretinho 
conduzir-me até Recife. A viagem é contratada por um conto 
de réis, (Como era barato naquele tempo!).

Positivamente assombrado, José Pretinho tratou de 
arrancar as placas dianteira e traseira, apagar os faróis e não 
quis demorar, nem mesmo para receber a minha mala. Tive de 
seguir com a «roupa do corpo> até a capital pernambucana, 
onda cheguei depois de viajar um dia e urna noite. O chofer, 
morto de sono, em qualquer parte onde visse uma pequena 
quantidade d’água parava o carro, banhava os olhos, dizendo 
ser muito bom para “soneira...” Submeteu-se várias vezes a esse 
processo, durante o percurso. 

Era a primeira vez, na minha vida, que eu empreendia 
uma viagem em tais circunstâncias. Jamais tivera experimen-
tado a sensação de uma fuga. Em cada lugarejo ou cidade onde 
o automóvel parava, e eu via um sujeito fardado de soldado, 
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pensava logo que era da polícia do Rio Grande do Norte, para 
de segurar...  

NA MAURICEA

Enfim, na manhã de 25 de dezembro, chego a Recife.  
À porta do Hotel Portuense esperava-me Café Filho, cujo sogro 
havia falecido dois dias antes, ao ter conhecimento do que 
ocorrera em Natal. Levei ao conhecimento de Café tudo quanto 
ele ainda ignorava, como a invasão do sítio Jaguararibe.

O ambiente de Recife não era menos carregado do que o 
de Natal. O governo Estácio Coimbra (que Deus o tenha) inaugu-
rara, ale, o regímen da violência, verdadeiramente assombroso. 
Cidadãos pactos eram corridos pela polícia civil, nos cafés, nos 
bares, nos bondes, nas esquinas, quando não constrangidos a 
uma reclusão injustificável. 

Ao Dr. Maurício de Lacerda, então Conselheiro Municipal 
no Distrito Federal, transmitido o seguinte telegrama: “Recife 
25, Natal teatro cenas indescritíveis. Senhora Café Filho e uma 
irmã desse jornalista estão feridas. Sede da Federação Operária 
foi assaltada e depredada. Acho-me foragido. Famílias intran-
quilas. Abraços. (A) Sandoval Wanderley”.

Uma noite estávamos eu e Café no “Maxime”. À rua do 
Imperador, quando um cidadão baixo, barrigudo, chama o meu 
companheiro e conversa em voz baixa. Ao voltar, disse-me Café 
que aquele senhor era da Polícia Secreta, seu velho conhecido e 
o avisara de que constava que o governador Coimbra recebera 
um pedido do seu colega do Rio Grande do Norte para a nossa 
prisão e que nos acautelássemos!
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Aceitávamos o conselho do Policial e nos recolhemos 
depois de havermos combinado a nossa saída de Recife. Café 
para o Rio e eu para a Paraíba.

RUMO À TERRA DE EPITÁCIO

Na tarde de 28 de novembro, eu chegava à capital 
paraibana, em automóvel que fora posto à minha disposição 
em Olinda pelo conhecido motorista de praça, “Carioca”. Sem 
nenhum conhecimento da terra, solicitei de um guarda civil 
me indicasse a Assistência Municipal, onde sabia trabalhava 
o meu cunhado Dr. Lauro dos Guimarães Wanderley. De fato, 
encontrei-o de plantão, e depois de lhe dar os motivos da minha 
presença, passei a ser seu hóspede, isto é, fiquei dormindo no 
seu consultório médico, à praça Rio Branco e fazendo refeições 
no Restaurante “A Mascote”, de propriedade do meu saudoso 
amigo Antônio Ramos, cunhado do Presidente João Pessoa, cuja 
posse no Governo se havia realizado recentemente.

A imprensa paraibana noticiou a minha chegada de 
maneira simpática e cordial. Vão aqui os tópicos publicados 
nos Jornais “Correio da Manhã”, direção do Dr. Rui Carneiro e o 
“Combate”, do Dr. Antônio Boto de Menezes. Divulgo-os não por 
espírito de cabotinismo, mas para demonstrar a hospitalidade 
do povo daquela formosa metrópole! 

Em companhia do Sr. José de Brito esteve ontem nesta 
redação o talentoso jornalista potiguar, Sandoval Wanderley. 
O distinto Visitante que é um espírito vibrante e combativo. 
Demorou-se algum tempo conosco em agradável palestra 
(“Correio da Manhã”, 30 de novembro de 1928).
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“Encontra-se entre nós, tendo hoje nos visitado, o 
jornalista Sandoval Wanderley. O caro confrade demorou-se 
em palestra nesta redação. Expondo-nos o extremismo a que 
chegou a competição política na capital do Rio Grande do 
Norte, de onde teve de sair às pressas, sob ameaças as mais 
tremendas. Registramos com desvanecimento a visita do ilustre 
intelectual potiguar, cuja situação bem merecemos as nossas 
simpatias”. (“O Combate”, de 29 de novembro de 1928).   

MANIFESTAÇÃO OPERÁRIA

As classes operárias paraibanas prestaram-me significa-
tiva manifestação de solidariedade que assim foi noticiado pelo 
“Correio da Manhã”, de 9 de dezembro:

“Realizou-se ontem à noite, no Restaurante ‘A Mascote’, 
uma manifestação de caminho a incondicional solidariedade ao 
jornalista Sandoval Wanderley e ao Sindicato de Trabalhadores 
de Natal, ultimamente fechado pelo governo. Falou em nome das 
classes operárias paraibanas o líder operário João Basílio. Que 
expressou a sua reprovação a atitude irresponsável dos falsos 
núcleos operários de Natal. Prestando apoio aos mandantes das 
agressões ao proletariado do Rio Grande do Norte. Respondeu 
o jornalista Sandoval Wanderley aquela prova de solidariedade 
com que acabava de ser alvo”.

SEM RECURSOS

Não me faltaram as simpatias e o apoio moral dos filhos da 
Filipea. Mas os recursos materiais de que dispunha escasseavam  
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à medida que os dias decorriam. Casando se o meu cunhado, 
passa a dormir na sede do Partido Democrático, continuando a 
fazer refeições na “A Mascote”. Por sugestões de amigos, fui até a 
cidade de Campina Grande com o objetivo de realizar uma confe-
rência, levando carta de apresentação para a Dr. Luiz Gomes, 
diretor do jornal “O Século” que circulava naquela importante 
cidade serrana, hoje a principal do Estado, pelo seu número de 
habitantes, seu progresso comercial, cultural e social.

A conferência teve lugar no salão nobre do “Campinense 
Clube” perante numerosa e seleta assistência.

A respeito, escreveu “O Século” a seguinte notícia: 
“Conforme anunciamos por boletins distribuídos 

profusamente pela cidade, realizou no dia 11, uma brilhante 
conferência subordinada ao título ‘República e Democracia’, o 
nosso confrade de imprensa, Sandoval Wanderley, o intemerato 
diretor de <Folha do Povo>, de Natal, jornal que naquela capital 
vinha se empenhando há quatro anos, em campanhas de vida e 
morte contra os desmandos de duas administrações sucessivas 
da terra potiguar.

Sandoval Wanderley, que pertence a uma família de 
tradição intelectual norte-rio-grandense é mesmo um jorna-
lista de recursos imprevistos e admiráveis, pelo seu alto e 
seguro senso profissional e sobretudo pelas cintilações do seu 
grande talento, reconhecido até pelos seus próprios inimigos. 
Colocando-se desde muito moço à esquerda das situações 
acomodatícias, em que se tem enfileirado os bastardos da pena 
que formam essa comunidade jeitosa e ridícula dos jornalistas 
de frases feitas e elogios incondicionais, a todos os potentados, 
Sandoval Wanderley vem se afirmando na imprensa brasileira 
pelo generoso desprendimento com que se bate ao lado do povo 
e pela coragem desmedida com que tantas vezes enfrentou 
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as Bastilhas provincianas, onde os nossos Luíses Quinze de 
fancária querem encapsular a consciência bem formada da 
nova geração que pretende salvar as instituições do regímen 
desrepublicanizado pela politicalha nacional. Isto tem lhe vali-
do uma vida de sacrifícios e grandes atribulações. Não obstante, 
Sandoval Wanderley ainda não dobrou a cerviz, nem conteve 
a sua justa revolta, mesmo comprimido como tem sido pelos 
mais inauditos atentados à sua integridade pessoal e ao invio-
lável direito de suas propriedades. A sua conferência, poroso, 
em virtude da sua já conhecida fama de homem de combate, 
atraiu ao “Campinense Clube” que cedeu gentilmente os seus 
salões, um auditório seletíssimo e entusiástico que o aplaudiu 
com calor desde o começo até o fim da palestra que foi para 
nós uma revelação inédita das suas qualidades de jornalista 
e fulgurante orador. Prefaciou o seu consciencioso estudo do 
momento político brasileiro, o acadêmico Severino Leite, que 
fez um discurso em que revelou grande cultura filosófica, a 
apologia da imprensa. Depois, apresentou-o a assistência o dire-
tor deste jornal que disse o elogio do jornalista potiguar. Uma 
comissão composta dos Drs. Argemiro de Figueredo, Luiz Gomes 
e Srs. João Rique, Raimundo Viana, João Alves de Oliveira, João 
Araújo e Hélio Cunha, patrocinou a festa que decorreu num 
ambiente de grande entusiasmo. Pelo comboio ordinário de 
sábado, 12, retornou o valoroso jornalista à capital deste Estado, 
onde se encontra exilado, depois dos últimos e já conhecidos 
acontecimentos políticos de Natal”.

Em fevereiro do mesmo ano, visitei a cidade de Moreno, 
com a mesma finalidade que me levara a Campina Grande. 
No salão principal do “Clube Morense” realizei uma outra 
conferência sob o patrocínio do Dr. Tancredo Carvalho, Coronel 
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Leôncio Costa e um grupo de senhoritas que se encarregaram 
da passagem dos ingressos.

Voltando à capital, patrocinado pelo Partido Democrático 
pronunciei nova conferência na sede do mesmo Partido, 
subordinada ao título “Democracia, Voto e Revolução”. Fui 
apresentado pelo saudoso Dr. João da Mata Correia Lima, uma 
das mais brilhantes inteligências da Paraíba.

A respeito. Escreveu o “Correio da Manhã”.
“Conforme noticiamos, realizou-se sábado passado a 

conferência cívico-política do jornalista Sandoval Wanderley que 
há dias se encontra entre nós. À hora aprazada, no salão nobre 
da sede do Partido Democrático, à rua Duque de Caxias n. 583, 
se já numerosa era a assistência que se comprimia para ouvir a 
palavra do vibrante jornalista. O conferencista foi apresentado 
ao auditório pelo notável causídico paraibano, Dr. João da Mata 
Correia Lima, que pronunciou vibrante e incisiva alocução.

Em seguida, Sandoval Wanderley sob estrepitosa salva 
de palmas, inicia a leitura de sua palestra, começando a dizer 
da necessidade em que s encontra o nosso regímen político, de 
uma renovação de valores, analisando com firmeza e perfeita 
clarividência as atuais administrações oligarquias que infeli-
citam a República nos seus desmandos e aberrações. Termina 
o orador, após exaltar o programa que emblema a atuação do 
Partido Democrático, na campanha que ora se ergue nos fastos 
da nossa história política concitando os cidadãos conscienciosos 
que lhe ouvem a formarem ao lado dessa falange regeneradora, 
pregar pela perfeita validade dos princípios altamente republi-
canos, sendo bastante aclamado. Ao terminar, o Dr. João da Mata 
felicitou a assistência pelos momentos de alta significação cívica 
e política que lhe proporcionara a palavra convite e fluente do 
digno jornalista”.
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DIÁRIO DO POVO

O Dr. Antônio Botto anunciara a venda do seu jornal 
“O Combate”. Lembrei-me, se tivesse dinheiro e um sócio, de 
adquiri-lo. O sócio foi fácil de encontrar na pessoa do Dr. Júlio 
Rique, e o dinheiro para entrar com a minha parte? O Dr. Botto 
pedia quinze contos de réis pelo material tipográfico. Incluindo 
todos os móveis da redação. Onde iria arranjar sete contos e 
quinhentos, pobre de mim que, para atravessar a vida, fora 
preciso realizar conferências a cinco mil réis por entrada?...

Sabendo das demarques em torno da compra do Jornal e 
que eu não dispunha da importância que me cabia, o Dr. João 
da Mata mostra-se desejoso de me servir e sem indagar das 
possibilidades de pagamento, entrega-me um choque para o 
Banco do Brasil, da importância necessária.

Comprei o “Combate” com o Dr. Rique e fundei o “Diário 
do Povo” jornal independente, sob minha direção e secretariado 
pelo acadêmico João Lelis.

A sua fase mais agitada e brilhante viveu “Diário do Povo”, 
nos primeiros dias da proclamação dos candidatos da Aliança 
Liberal à presidência e vice-presidência da República, Promovi 
a SEMANA DOS CANDIDATOS LIBERAIS, de primeiro a sete de 
setembro, (1929) com um brilhantismo, (modéstia à parte).

Que empolgou a todos os paraibanos. Realizando diaria-
mente comícios nos diversos bairros da cidade. Com salvas de 
vinte e um tiros, nas praças e distribuição de boletins.

Os festejos cívicos terminaram com a maior passeata 
já levada a efeito na Paraíba. Partiu o cortejo da redação do 
jornal, à rua Maciel Pinheiro, no bairro de Varadouro, condu-
zindo o povo dezenas de cartazes e fogos de bengala. Falaram 
no percurso até o palácio do governo, catorze oradores, entre 
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os quais os Drs. Otacílio de Albuquerque, João da Mata, Rui 
Carneiro, jornalistas Aderbal Piragibe, Luiz de Oliveira, J. Fiúza 
Lima e o líder operário João Belísio.

O Presidente João Pessoa recebeu os manifestantes da 
sacada do palácio, ladeado por todo o secretariado.

Fui o último orador a falar e, não sei porque, terminei o 
meu discurso nos braços do povo, sob um delírio impressionante. 
O Presidente João Pessoa agradeceu aquela estrondosa manifes-
tação que “Diário do Povo” lhe estava tributando, seguindo-se 
num formoso discurso o Dr. José Américo de Almeida, Secretário 
Geral do Estado que batizou aqueles sete dias de movimento 
político, de “Semana Santa do Civismo”.

Estava, assim, iniciada na Paraíba, e de maneira entu-
siástica, a propaganda das candidaturas de Getúlio Vargas e 
João Pessoa.

NOMEADO REDATOR DE “A UNIÃO”

“Diário do Povo” ganharam conceito e simpatias gerais 
excluindo-se já se vê, os que formavam nas fileiras do perre-
pismo, chefiado no Brasil pelo Sr. Washington Luiz, Presidente 
da República.

Uma noite, após o jantar, saio, como de costume, para a 
redação. Encontro-me com o Dr. Rui Carneiro que me abraça, 
felicitando-me por ter sido eu nomeado redator de “A União”, 
órgão oficial do Estado. Vieira de Palácio e lira o ato assinado. 
Uma surpresa para mim. Eu havia estado com o Presidente e 
esse nada me falaram a respeito.

Pela manhã do dia seguinte o órgão oficial publicava o 
Ato, tendo “O Liberal” do dia dez de maio inserido a seguinte 
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nota: “O ato do Sr. Presidente João Pessoa nomeando redator 
do órgão oficial o talentoso jornalista Sandoval Wanderley, foi 
recebido com a mais justificada e viva simpatia em as nossas 
rodas de imprensa. Exilado do seu Estado Natal, o querido 
colega conquistou no seu convívio entre nós a mais ampla e 
arraigada estima, pela sua infrangível linha de conduta moral 
e notadamente por uma lealdade que rareia nestes tempos de 
abastardamentos e de traições. É com a mais sincera alegria 
que registramos o ingresso de Sandoval Wanderley no luzidio 
corpo de redatores da nossa confreira “A União”.

UMA CARTA DE CAFÉ FILHO

Antes da minha nomeação para “A União”, recebi do Rio 
de Janeiro, onde se encontrava há meses, pelo mesmo moti-
vo por que me detinha na Paraíba, uma carta de Café Filho 
convidando-me para com ele seguir ao Rio Grande do Norte afim 
de fazermos a campanha dos candidatos da Aliança Liberal. 
Respondi, aceitando o convite e aguardei as suas notícias.

Dias depois escrevia-me dizendo ir para a Paraíba e me 
perguntava: “Como serei recebido pelos paraibanos?”

Silenciei. Quando tive conhecimento do seu embarque 
organizei um programa de recepção, mandei ornamentar toda 
a praça Álvaro Machado, local do desembarque, colocar uma 
tribuna no centro, conseguindo a banda de música da Força 
Pública e o fechamento do comércio.

À hora da chegada (13), mais de duas mil pessoas aclama-
ram Café Filho, discursando na ocasião o Dr. João da Mata, em 
nome da Paraíba; Luiz de Oliveira, em nome da Aliança Liberal; 
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Aderbal Piragibe, em nome da imprensa e eu em nome do Rio 
Grande do Norte.

Aproveitei, então, a oportunidade para responder o que 
Café Filho me havia perguntado, dizendo da tribuna: “É assim, 
Café, é assim, que os paraibanos costumam receber os lutadores 
da sua têmpera”.

CAMPANHA AGITADA

Com a chegada do querido companheiro, a campanha 
política tomou novo impulso. Percorri os municípios de 
Guarabira, Caiçara, Bananeiras, Campina Grande e Itabaiana, 
realizando conferências em benefício da Aliança Liberal no Rio 
Grande do Norte.

Dessa minha excursão, dão testemunho os telegramas 
abaixo transcritos, publicados em “A União”, de 18 de novembro 
de 1929:

“Bananeiras – 16 – Reunidos no Conselho Municipal os 
elementos políticos representativos do município, sob a presi-
dência do Dr. Mariano Barbosa, realizou o jornalista Sandoval 
Wanderley magnífica conferência de propagandas das candida-
turas liberais. O povo foi tornado de indescritível entusiasmo. 
O professor Francisco Coutinho Filho apresentando o confe-
rencista aludiu, em vibrantes palavras, ao apoio do senador 
Epitácio Pessoa à causa liberal. Discursou também o Dr. José 
de Melo, fazendo o elogio do senador Epitácio Pessoa e da sua 
atitude patriótica, acompanhando à Paraíba e solicitando dos 
presentes assinaturas para a mensagem telegráfica dirigida no 
eminente brasileiro e líder no momento. Atenciosas saudações 
(a) José Antônio. 
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“Moreno 17 – Jornalista Sandoval Wanderley realizou 
‘Grêmio Morenense’, perante numerosa assistência, empolgante 
conferência cívica atual momento político. Brilhante orador foi 
grandemente aplaudido, principalmente, referiu-se gesto Dr. 
Epitácio Pessoa, declarando solidariedade causa Aliança Liberal. 
(a) Leoneio Costa”.

O produto dessas conferências foi enviado ao Dr. Dias 
Guimarães, em Natal, para auxílio à campanha, que se proces-
sava subterraneamente, em virtude do ambiente policial.

Mas fazia-se alguma coisa mesmo escondido...

CARAVANAS E MAIS CARAVANAS

Posso dizer que Café Filho assumira por delegação do 
próprio povo, o comando da propaganda, na Paraíba, dirigindo, 
também, a do Rio Grande do Norte, embora a distância. Com 
ele percorri três vozes o interior paraibano, fazendo parte de 
caravanas políticas, realizando comícios em Caiçara Patos 
São Mamede, Pombal, Catolé do Rocha, Pirpirituba, Cabedelo, 
Itabaiana, Ingá, Brejo do Cruz, Rio do Peixe. 

Lembro-me de que em Ingá, de cujo prefeito aliás, um 
coestaduano nosso, de São José de Mipibú, Antônio Cabral de 
Natal, D. Joaquim de Almeida que estava pregando missões na 
igreja Matriz, terminasse o sermão para darmos início ao comí-
cio. De fato, aproveitando a multidão que saía da igreja, falou o 
primeiro orador, mesmo das escadarias do tempo. Foi o bastante 
para que os “pertés”, (diminutivo de perrepista) fossem pedir 
ao virtuoso levita a nossa excomunhão!

O bispo, é claro, não os atendeu...
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Foram estes os telegramas e noticiários a respeito da 
execução:

“No sábado último, partiram de automóveis desta capital, 
com destino à Vila de Ingá, os nossos confrades de imprensa, 
Café Filho e Sandoval Wanderley, que ale foram realizar um 
comício de propaganda das candidaturas liberais.

Às 14 horas davam entrada naquela vila, os distintos 
jornalistas ouvindo-se muitos “vivas” e uma girândola de 
foguetões. Em frente à residência do Prefeito Coronel Antônio 
Cabral de Macedo, de quem foram hóspedes grandes multidão 
estacionava em delirantes aclamações aos candidatos da 
Aliança, tocando uma banda de música. Às 21horas, após os 
festejos religiosos que se realizavam em honra de Nossa Senhora 
do Rosário, teve lugar em frente à igreja o comício anunciado, 
sendo os oradores apresentados pelo Dr. João Bezerra. Sob fortes 
aplausos assomou a tribuna o jornalista Sandoval Wanderley 
que criticou severamente a atuação do Presidente da República 
em face do problema da sucessão presidencial, terminando por 
concitar o eleitorado a cerrar fileiras ao lado dos Drs. Getúlio 
Vargas e João Pessoa, (De “Correio da Manhã”, de 11 de novem-
bro de 1929).

“Caiçara – 6 – O povo caiçarense, reunido em torno da 
Aliança Liberal, chefiado pelo prestigioso correligionário 
Dr. Abdon Miranda, recebeu com homenagens excepcionais 
a caravana ‘Presidente João Pessoa, composta do Dr. Dustan 
Miranda. Jornalista Café Filho e Sandoval Wanderley e acadê-
mico Colário Soares. Uma massa popular superior a duas mil 
pessoas, empunhando bandeiras e queimando fogos multicores 
aclamou a caravana e os candidatos liberais, realizando após 
formidável comício. (De “A União”, 8 de janeiro de 1930).
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SÃO MAMEDE – 8 – Chegou aqui, inesperadamente, ontem, 
a caravana Dr. João Pessoa realizando à noite uma sessão cívica, 
a qual compareceu grande número de famílias. Discursaram o 
Dr. Dustan Miranda, o jornalista Sandoval Wanderley e Cleodon 
Coelho e por último o jornalista Café Filho. (De “A União” de 9 de 
janeiro de 1930).

CATOLÉ DO ROCHA – 10 – “A Caravana Presidente João 
Pessoa” realizou ontem, perante grande assistência, um comí-
cio liberal na praça Jerônimo Rosado abrilhantou o animado 
meeting a presença de distintas famílias catoleenses, tocando a 
banda de música local. Fez a apresentação dos caravaneiros o Dr. 
Américo Maia, discursando em seguida o Sr. Cleodon Coelho e 
os jornalistas Sandoval Wanderley e Café Filho. Todos os orado-
res foram delirantemente aplaudidos, ouvindo-se aclamações 
sucessivas aos nomes dos Drs. Getúlio Vargas e João Pessoa.  
“A noite realizou-se no Grupo Escolar Antônio Gomes: um baile 
oferecido à caravana. (De “A União” de 11 de janeiro de l930). 

UM ATO DE TEMERIDADE

Depois de um dia em Catolé do Rocha a Caravana seguiu 
para Brejo do Cruz, onde iguais manifestações se realizaram. 

Não estive presente, em virtude de uma indisposição 
gástrica, pernoitando em Catolé. No consultório médico do Dr. 
Américo Maia. Pela madrugada a Caravana regressou.

Às primeiras horas da manhã sou despertado. Café queria 
me falar: convidou-me para irmos a Alexandria, no Rio Grande 
do Norte, distante apenas uma hora de automóvel da cidade 
onde nos encontrávamos.
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Se bem que não me tivesse alimentado durante a tarde, 
à noite, não me recusei.

O perigo da nossa presença no solo do nosso próprio 
Estado era indiscutível. Todas as fronteiras com a Paraíba 
estavam guarnecidas por fortes e numerosos destacamentos 
policiais. Para se fazer uma ideia das medidas de ordem militar, 
ordenadas pelo governo potiguar, basta saber que naquela 
época, Alexandria possuía apenas quatro ou cinco ruas e um 
mercado e servia de quartel a doze praças e um sargento, todos 
bem armados e municiados.

Domingo, 12 de janeiro de 1930. Oito horas da manhã.  
O automóvel desenvolve oitenta quilômetros! Não havia 
nenhum receio, pela confiança que depositávamos no chanfre, 
mas vamos apreensivos, por não sabermos o que nos aguardava 
na antiga Barriguda...

Viajávamos em companhia de alguns amigos dedicados 
de Catolé.

Os outros membros da caravana recearam nos acompa-
nhar. Éramos quatro, ao todo. Cada um conduzindo um rifle 
e um básico de bala escondidos dentro do carro e mais cinco 
bombas de dinamite!

EM ALEXANDRIA

Nove horas. Estamos em plena Vila! Fizemos um passeio 
pelas ruas, desfraldando a bandeira nacional e erguendo 
“vivas” a João Pessoa! A feira atingia ao seu auge, mas quase 
que se dissolveu, porque os feirantes cercaram depois o nosso 
automóvel, erguendo aclamações a João Pessoa.



53

Sandoval WanderleyMinha Luta Política

Aproveitamos a aglomeração e iniciamos um comício 
relâmpago.

A essa altura, todo o destacamento estava formado à 
nossa frente. O sargento viera se colocar perto do carro, em 
atitude ameaçadora, mas o chanfre estava com o olho nele... 
tendo o acadêmico João Sergio Batido numa fotografia...

Foi, confesso, uma hora decisiva! Eu tinha quase certeza 
de não sairmos com vida, de tal aventura...

O primeiro a falar fui eu. Discurso rápido, causticante.
O segundo foi Café. Oração curta, penetrante, veemente 

e impressionante!
A cova estava aberta! Mas... tudo correu bem. A polícia 

nada fez e parece, até, que gostou do que havíamos dito...
Terminando o comício, fomos insistentemente convida-

dos a tomar um café na residência do Sr. Simão de Oliveira. Às 12 
horas regressamos a Catolé, depois de ter Café Filho passado um 
telegrama ao Presidente do Estado, comunicando-lhe a nossa 
visita a Alexandria. Fomos recebidos com calorosos aplausos, 
em Catolé, pelo êxito da nossa... temeridade!

A “A União”, em sua edição de 13, publicava o seguinte 
telegrama:

“CATOLÊ DO ROCHA – 12 – Os jornalistas Café Filho e 
Sandoval Wanderley, acadêmico Sérgio Maia e Sr. Francisco 
Sérgio Maia realizaram em Alexandria, Rio Grande do Norte, 
o primeiro comício de propaganda dos candidatos da Aliança 
Liberal naquele Estado. Uma multidão calculada em mil pessoas 
aclamou delirantemente os oradores e os candidatos liberais, 
constituindo magnifico espetáculo. O Dr. Gregório Paiva e o 
Coronel José Paz ofereceram à comitiva ligeiro lanche, depois 
do que os carabineiros regressaram a esta vila, onde lhes foi 
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feita impotente para conter o entusiasmo do povo que assistia 
ao comício”.

De volta à capital, visitamos ainda Pombal, onde a noite 
do mesmo dia doze realizei uma conferência no salão nobre da 
Prefeitura, com grande assistência, presidida pelo Dr. Souza 
Nobre, com a apresentação do Dr. Plínio Lemos. De Pombal 
viajamos direto à capital. Ali, tomei, amei parte, ainda, em 
vários comícios, até às vésperas das eleições.

A REVOLUÇÃO

O Sr. Washington Luiz, chefe e supremo da nação, havia 
deliberado por um simples e criminoso capricho políticos e na 
qualidade de protetor da candidatura Júlio Prestes à sucessão 
presidencial impor ao povo paraibano e ao seu extraordinário 
presidente, um regímen de humilhações e de intranquilidade.

Contrariado nos seus intuitos pela ação pronta e energia 
do bravo João Pessoa, não se apercebera o detentor do Catete de 
que a sua obstinação arrastaria a Paraíba a uma luta fratricida 
de consequências terríveis.

A pequena capital Nordestina experimentava dias de 
terror e de insegurança, cercada por tropas federais chegadas 
de outros Estados, com o fim de intimidar o governo.

Jornal matutino, sai muitas vezes da “A União”, alta 
madrugada, atravessando ruas emperiquitadas, até chegar a 
casa, na iminência de uma agressão.

Nesse “pé de guerra”, manteve-se a Paraíba durante 
muitos meses. Cuja situação se agravara mais ainda com a 
proclamação da “Independência da Princesa”, até que os acon-
tecimentos culminaram com o brutal assassinato do Presidente 
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paraibano, o que apressou o deflagrar da revolução, verificada 
sessenta e oito dias após a tragédia da “Confeitaria Glória”, de 
Recife, isto é, na madrugada de três de outubro de 1930.

Figura de vanguarda na campanha contra as violências 
do poder, eu tinha forçosamente de ser também um soldado na 
linha de frente do movimento revolucionário.

E naquela madrugada, de expectativa e incertezas, 
encontrava-me firme no setor que me fora designado, sob a 
chefia do Dr. José Américo de Almeida.

Éramos ao todo uns vinte e cinco civis. Desses, faziam 
parte o cônego Matias Freire, Dr. Manuel Morais, Pedro Batista, 
Anquizes Gomes e outros. A uma hora, em ponto, ouve-se o 
primeiro tiro de fuzil. Depois, uma rajada de metralhadora. 
Generaliza-se o tiroteio, sendo o de maior importância, pela 
sua impetuosidade e lances de bravura de parte a parte, o que 
se verificou no assalto ao quartel do 22º Batalhão de Caçadores 
em Cruz de Armas, no qual perderam a vida bravos oficiais do 
Exército, inclusive o general Lavanére, Wanderley, cujo espirito 
de prudência evitou por mais de uma vez que a Paraíba soço-
brasse num oceano de sangue.

A CAMINHO DO MEU ESTADO

Vitoriosa a Revolução, desejava prestar os meus serviços 
à libertação da minha terra, da qual me encontrava ausente 
há dois anos.

Na noite de cinco de outubro, saía da Paraíba, de auto-
móvel, em companhia de dois amigos e do jornalista Luiz de 
Oliveira, a caminho do Rio Grande do Norte, visando Natal. 
Almoçamos no dia seguinte em Campina Grande onde, ao ser 
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reconhecido pelo povo que se aglomerava em frente ao hotel, 
fui aclamado e falei de uma das sacadas do mesmo.

Às catorze horas, prosseguimos viajem. Era meu intuito 
alcançar o 29º Batalhão de Caçadores em Santa Luzia, mas ao 
chegarmos aquela cidade, a tropa já havia seguido para Natal, 
com a finalidade de depor o Presidente.

Em Juazeiro, encontrei o tenente Teodoreto, do 22º B. 
C - da Paraíba que viajava com o mesmo fim. Isto, é, incorporar 
se no 29. Fizemos camaradagem e continuamos a viagem no 
mesmo automóvel.

SEM LIGAÇÃO

O que mais nos inquietava, era a falta de ligação com 
o 29º. Como iria entrar “em terras norte-rio-grandenses, sem 
saber o que se estaria passando?

A primeira cidade a penetrar seria Parelhas. Já era noite 
e com os meus quatro companheiros tomei todas as precauções 
para não sermos apanhados...

Continuamos sem notícias do Batalhão. E chegamos 
a pensar que àquela hora ele deveria estar combatendo em 
Parelhas, por ser limítrofe com a Paraíba.

Finalmente, chegamos à cidade. Tudo deserto nenhum 
movimento que se parecesse com revolução. Mandei seguir o 
carro até o prédio do Telégrafo e lá, o então Tenente Severino 
Elias me comunica já haver passado ali, o 29º Batalhão de 
Caçadores levando o Tiro ele Guerra como adesista.

Agradeci a informação e continuamos a viagem.
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EMBOSCADA

Antes de chegarmos a Parelhas, fomos vítimas, pelas 
cinco e meia da tarde, de uma emboscada preparada pelos 
soldados do destacamento policial da povoação de Equador. 
Cinco praças e um sargento, arruados e municiados, avançaram 
do mato para a estrada e fizeram parar o carro, apontando-nos 
os fuzis.

Situação aflitiva! Tão rápido e inoperante fora o envol-
vimento, que todos nós, armados de revolveres, não tivemos 
tempo para uma reação qualquer. Esperávamos a cada momento 
que os fuzis disparassem!

Providencialmente ouvimos o roncar de um motor de 
caminho às nossas costas. O chanfre, com a maior calma, disse: 
“É a tropa que vem aí”.

Isto foi o bastante para que os soldados procurassem 
novamente o mato, enquanto o chanfre dava no acelerador, 
puxando oitenta quilômetros por hora...

EM ACARI

Saindo de Parelhas, fomos alcançar Acari, às 10 horas da 
noite. Os faróis do automóvel deram em cima de um piquete de 
soldados que guarneciam a entrada da cidade. Apontaram as 
armas contra nós e foi preciso que o tenente Teodoreto saísse 
e gritasse para os soldados, que era oficial revolucionário, do 
Exército. Entramos em Acari. O 29º estava confraternizando 
com o povo... 

Depois de mais de uma hera de descanso, seguimos todos 
para Santa Cruz. 
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A hospedagem, naquela cidade, do comandante e oficiais, 
foi oferecida pela família Ezequiel Mergelino, cuja residência se 
transformaram em Q. G. Das forças revolucionárias. 

As duas horas da madrugada, é preso um chaufer que 
viajava de Natal para Jardim do Seridó.

Os oficiais tentam arrancar do pobre rapaz assombrado 
de tanto aparato bélico, uma informação. Se o governo estava 
disposto a reagir; quantos soldados de polícia existiam na 
capital; quais eram, finalmente, as providências adotadas para 
sufocar a Revolução. 

O chaufer começou, então, a desfiar um rosário de coisas 
assombrosas; que calculava. em oitocentos ou mil, o número de 
soldados que defendiam a capital; que o capitão Moura estava 
com duzentos e cinquenta homens entrincheirados nos morros 
de Guarapes; que a ponte estava toda cheia de dinamite: que ele 
Recife chegara um batalhão do Exército comandado pelo major 
Negreiros. Por isso, achava difícil a entrada do 29º, em Natal... 

Depois dessas informações, foi posto em liberdade. 
Toda oficialidade reuniu-se em sala reservada para 

combinar novo plano de ataque a Natal, sendo lembrada uma 
ligação imediata com o general Juarez Távora que se encontrava 
na capital paraibana, ara que esse enviasse força federal pela 
Great-Western, em auxílio ao 29º.

Tal missão me foi confiada.
Era uma honra e ao mesmo tempo um grave perigo a 

enfrentar, pois eu teria de voltar ao Seridó àquela hora avan-
çada, até encontrar uma estação telegráfica que merecesse 
confiança. Mas se eu me considerava soldado da vanguarda, 
não tinha o direito de me recusar...

Parti às três horas da madrugada, levando quatro solda-
dos bem armados e o cabo telegrafista, conduzindo o telegrama 



59

Sandoval WanderleyMinha Luta Política

“reservado”. Atravessei toda a zona seridoense, sem, todavia, 
encontrar uma só estação funcionando, em virtude de haver 
sido cortados todos os fios.

Viajei o resto da madrugada até às doze horas do dia 
seguinte e somente às catorze horas pude conseguir cumprir a 
minha missão, já em Moreno, no Estado da Paraíba.

O encarregado do Telégrafo opor-se, no sentido a 
entregar o aparelho. Fiz-lhe ver que ia investido de uma tarefa 
militar de suma importância e de caráter sigiloso. O homem 
que era Perrepistam mantinha-se irredutível. Chegou, mesmo, 
a tratar-me altivamente. Quando vi que não seria possível 
convencê-lo da inutilidade da sua atitude, por meios pacíficos, 
tive, a contragosto, de usar da violência. Avancei para ele, que 
segurava o manipulador, e de revólver em punho intimei-o a se 
afastar. Foi como o aparelho passou às mãos do cabo, e expedido 
o telegrama.

FORMANDO UMA COLUNA

Ausente, há tantas horas do 29º Batalhão de Caçadores, 
ignorava o que pudesse se estar passando em Santa Cruz ou 
Natal e não me confiava em regressar de tão longe, apenas com 
cinco homens sonolentos e fatigados. Afixei um “placard” em 
frente à redação de “Correio de Moreno”, expondo o meu desejo 
de entrar em Natal com uma Coluna de paraibanos.

Em menos de uma hora eu tinha dispostos a me acompa-
nhar setenta e três homens.

Entre os que acorreram ao meu apelo, destacava-se o 
Coronel Leôncio Costa, chefe político de real prestígio em Moreno 
e já meu velho conhecido que me acompanhou até a capital.
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Foi o Coronel Leôncio que num discurso, entusiasmado, 
aclamou, de “Coluna Sandoval Wanderley” aquele punhado de 
bravos patrícios.

Havia, entretanto, uma grande indisciplina em matéria 
militar: Leôncio Costa era Coronel de patente, da antiga Guarda 
Nacional e eu, um simples tenente improvisado, sem título, sem 
referência em “Ordem do Dia”, sem nada que me garantisse os 
dois galões... E eu comandava a pequena Coluna!

Volvendo a Santa Cruz, julgava encontrar o 29º Batalhão, 
este, porém, já havia entrado triunfalmente em Natal, sem ter 
tido necessidade de gastar um tiro! O governo estava acéfalo. 
As principais autoridades não se encontravam mais nos seus 
postos e nem mesmo na cidade. Singravam os mares a bordo de 
um navio do Lloide Brasileiro, em busca de melhores paragens...

Quando entrei em Natal, na manhã do dia sete tive a 
impressão de que o Dr. Juvenal Lamartine não tinha amigos... 
Os seus correligionários da véspera, com exceção de alguns, 
ostentavam lenço vermelho ao pescoço...

NOMEADO ADMINISTRADOR DOS CORREIOS

Depois de ter voltado à Paraíba, oito dias após a minha esta-
da em Natal, e reassumido o meu cargo de redator de “A União”, 
fui chamado com urgência pelo interventor Irineu Jofili, que 
me mostrou, assinado pelo Dr. José Américo de Almeida, então 
Governador Central do Norte, o título de minha nomeação para 
Administrador dos Correios do Rio Grande do Norte. 

Desse cargo tomei posse em sessão solene no dia 25 de 
outubro. 
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Durou, apenas, 5 meses a minha gestão à frente da repar-
tição postal. Um ato do mesmo Dr. José Américo, já Ministro da 
Viação, determinara que somente os funcionários do quadro 
poderiam exercer o cargo de Administrador.

Durante esse pequeno lapso de tempo, inspecionei 
algumas agências do interior, em companhia do Dr. Teodomiro 
Sá, inteligente e operoso secretário da Repartição e introduzi 
vários melhoramentos internos, como substituição dos móveis, 
pintura do prédio, alargamentos de salas etc.

Substituído pelo Sr. Custódio, que viera do Rio, e para que 
a minha nomeação ficasse legalizada, foi a mesma ratificada 
pelo seguinte decreto : “O Chefe do Governo da República dos 
Estados Unidos do Brasil usando das atribuições que lhe confere 
o art. 1º do decreto N. 19.398, ele 11 ele novembro de 1930 e 
atendendo ao que propôs o diretor-geral dos Correios, em ofício 
N. 62, de 3 de janeiro do corrente, resolve considerar Sandoval 
Wanderley como nomeado para exercer interinamente as 
funções de Administrador dos Correios do Rio G. do Norte 
desde 23 de outubro de 1930, até a data em que tiver passado o 
exercício ao novo Administrador. Rio de Janeiro, 23 de janeiro 
de 1931, 110 da Independência. (a) Getúlio Vargas, José Américo 
de Almeida”.

DOS CORREIOS PARA “A REPÚBLICA”

Deixando os Correios, o Interventor Irineu Jofili nomeia-
-me para ocupar o cargo de diretor de “A República”, em virtude 
do pedido de exoneração do jornalista Fontes Galvão. Nesse 
novo posto permaneci de janeiro a junho de 1931. Solicitando 
e obtendo sua demissão da interventora, O Dr. Jofili passou o 
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cargo ao Tte. Aluízio Moura, por determinação do Ministro da 
Justiça Sr. Osvaldo Aranha.

Foi no governo disse jovem e brilhante oficial, meu 
companheiro de conspiração revolucionária na Paraíba que os 
reacionários potiguares encontraram campo aberto para os seus 
maquiavelismos. Sabendo-o inexperiente em ginástica política, 
cercaram O Tte. Aluízio Moura das maiores manifestações de 
estima e solidariedade, muito embora essas manifestações repre-
sentassem um ardil inteligentemente preparado... Enlaçaram no 
de tal maneira que S. S. acabou acreditando na tramoia.

Era Chefe de Polícia o Tte. Ernesto Gaisel, desconhecido 
do meio e desconhecedor, portanto, dos verdadeiros elementos 
que integravam a ala revolucionária.

DE “A REPÚBLICA” PARA A PRISÃO

Sob falsas promessas e afirmativas dos reacionários e por 
ordem escrita do Interventor, o Tte. Gaisel ordenou a prisão de 
todos os revolucionários e seus amigos da Capital.

Na madrugada de 27 de março, eu deixava a Redação de 
“A República”, dirigindo-me à minha residência. Notei durante 
o trajeto, da Avenida Junqueira Aires à Rio Branco, soldados do 
Exército de armas à mão, destacados em diversas ruas. Como 
“nada devia”, nada tem. Recolhi-me a casa e tratei de dormir. 
Mas não tive tempo. Ouço bater à porta. Vou atender comple-
tamente tranquilo.

Era o Tte. Farmacêutico, Omar Lopes que me pedia 
licença para entrar e apresentando desculpas, dava-me a ler 
um papel que trazia enrolado. Abro-o. Por mais incrível que 
parecesse era uma ordem de prisão, e prisão incomunicável! 
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Calmamente vesti-me e em companhia de minha esposa e do 
Tte. Omar e quatro soldados de polícia armados de fuzil, segui 
para o quartel da rua da Salgadeira. 

Prontidão rigorosa! Metralhadoras espalhadas pelo pátio 
externo!

Sou conduzido ao primeiro andar e apresentado ao Tte. 
do Exército Paulo Cordeiro, comissionado no posto de Tte. 
Coronel Comandante. 

Paulo Cordeiro fora, também, meu companheiro de 
revolução na Paraíba. Conspiramos juntos.

Minha senhora quis ficar presa no quartel, mas convenci-
-a do contrário, voltando para a casa de seus pais, no mesmo 
corro que me conduzira à prisão.

Fiquei detido no próprio gabinete do comando, com 
sentinela à vista. Não podia nem pedir água... A coisa era dura. 

O resto da madrugada passei em claro, acontecendo o 
mesmo a dezenas de presos políticos que ali também se encon-
travam, inclusive sessenta estivadores, de cuja sociedade eu era 
fundador e presidente.

Não compreendia a razão de medidas tão vexatórias e 
tão drásticas...

Às sete horas acompanhado de um oficial, sou transferido 
para o 29º Batalhão de Caçadores.

Lá, se achavam presos, Café Filho e outro grupo de nume-
rosos amigos seus, todos igualmente incomunicáveis.

NO DEPÓSITO DE PERNEIRAS VELHAS

Todas as dependências do velho quartel da praça Tomas de 
Araújo estavam tornadas pelos prisioneiros. Não havia nenhuma 
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vaga para mim. Fiquei por alguns minutos debaixo de um alpen-
dre do alojamento das praças, até que um oficial me conduziu a 
um quartinho aos fundos. de uma porta só, entre a sapataria e 
os aparelhos sanitários. Colocaram uma cama e entrei...

Era o depósito de perneiras velhas! Durante o dia o sol 
lavava todo o quarto que não chegava a medir três metros de 
largura por quatro de comprimento, à noite, as baratas saíam 
das perneiras, esvoaçando e passando pelas paredes.

Nesse cubículo, demorei sessenta e oito horas, sem falar a 
ninguém, sem ter notícias da família, vendo apenas um soldado 
armado, montando guarda à minha cela...

Certa vez arrisquei, em voz muito baixa, uma pergunta à 
sentinela, se ele ouvira falar alguma coisa a respeito dos prisio-
neiros. O soldado, também em surdina, responde: “Ouvi falar, na 
companhia, que os senhores irão para Fernando de Noronha”. 

Um sargento surpreendeu o soldado falando. Foi substi-
tuído e metido no xadrez.

Interessante é que, mesmo preso continuei sendo diretor 
do órgão oficial, refletindo o pensamento do governo!...

Por fim, o tenente Gaisel, depois de ouvir inúmeros 
depoimentos, chegou à conclusão de que tudo não passará de 
uma infâmia, com o pretexto de que tramávamos uma pernada 
comunista, para tomarmos novamente conta do Estado!...

Na noite de 29, fomos postos em liberdade.
No dia seguinte, “A República” inseria na primeira página 

em tipo negrito, a seguinte nota:
“As providências tomadas pela Diretoria da Segurança 

Pública, nestes últimos dias, puseram de uma vez por todas 
termo aos inúmeros boatos e notícias que por muito tempo 
veicularam nesta capital. Pelas conclusões finais ficou cons-
tatado que os Sr. João Café Filho, Sandoval Wanderley, Pedro 
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Dias Guimarães José Anselmo, Edgar Siqueira e outros, merecem 
mais do que nunca, a inteira confiança deste governo, que 
conta com o seu inteiro apoio. Diante da clareza com que se 
apresenta agora a situação, o Estado vai, felizmente, começar a 
entrar na sua verdadeira fase revolucionária, considerada sob 
o ponto de vista da responsabilidade dos elementos passados, 
reorganização etc.

O governo sente-se satisfeito em poder dar esta nota, 
para desfazer suposições errôneas, e patentear publicamente 
o conceito que gozam as referidas pessoas que, agora, após o 
duro transe.

Por que passaram se elevam ainda mais na consideração 
e na estima dos que com eles pelejaram nos árduos dias da luta 
revolucionaria. Acha-se assim anulada e desfeita completa-
mente, a tenaz campanha de intrigas soezes movida contra as 
pessoas acima referidas, por diferentes elementos, principal-
mente da situação decaída; que de certo, diante do que acaba de 
ser exposto desistiram, finalmente, do uso desses expedientes 
que ora se desmoralizam à luz da verdade”.

Permaneci na direção de “A República” até o dia 12 de 
junho, quando solicitei, por ofício, a minha demissão.

Fiquei na pedra, como se diz na gíria, voltando aos velhos 
e angustiantes dias de privações, mas sempre como tenho 
vivido, de ânimo levantado.

Depois desses acontecimentos, Café Filho fundou o 
“O Jornal” que passou a ser órgão do “Centro de Defesa dos 
interesses do Rio Grande do Norte”, por ele também fundado e 
convidou-me para ser redator-chefe.
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CAMPANHA MISERÁVEL

Foi quando sofri a mais torpe campanha de um jornalzi-
nho dirigido pelo Dr. Omar Lopes.

Esse cidadão fez publicar uma série de artigos sob o título 
“Esfolando uma quadrilha”, em que a honra dos adversários era 
diariamente atacada de maneira brutal.

A mim, tocou a parte mais pesada dos seus ataques.
Não deixei sem resposta os insultos que me eram diri-

gidos. Respondi-os em doze artigos assinados, exibindo docu-
mentário insuspeito que ainda hoje conservo, como elementos 
de defesa da minha honra.

A REVOLUÇÃO PAULISTA

Governando o Estado o Interventor Bertigo Dutra, brilhan-
te oficial da nossa Marinha de Guerra, arde em 1932 a fogueira da 
Revolução paulista contra o presidente Getúlio Vargas.

Como Café Filho e seus amigos estivessem ao lado do bravo 
militar, participei, na qualidade de presidente, de uma caravana 
oficial, composta dos Drs. Teodomiro Sá, Edgar Siqueira e jorna-
lista Oliveira Júnior, meu companheiro de “O Jornal”.

Essa caravana que percorrei toda a zoa oeste do Estado 
tinha por finalidade congregar conterrâneos para a milícia 
Especial que haveria de combater mais tarde nos campos 
ensanguentados da terra bandeirante, pregávamos em comí-
cios públicos e em sessões cívicas a necessidade de defender o 
governo da República e ao fim da jornada tínhamos conseguido 
cerca de dois mil homens!
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DELEGADO DE POLÍCIA

Em agosto de 1932, quando as milícias dos Estados regres-
savam do teatro da luta, com a capitulação dos revolucionários 
de São Paulo, eu exercia as funções de segundo delegado de 
polícia da capital e de Inspetor Federal de Ensino junto ao 
Colégio Santo Antônio.

Na chefia de Polícia estava Café Filho.
Podemos, nesse tempo, acumular, recebia dos cofres 

estaduais os vencimentos do cargo policial.
Esses, porém, eu os destinava mensalmente ao velho 

Francisco José das Chagas, conhecido por “Chicó” que passava 
por duras privações com um filho na cadeia e uma filha louca, 
dentro de casa.

Das funções de delegado, pedi exoneração no dia 13 de 
dezembro, do mesmo ano, como se vê, do ofício que transcrevo:

“Departamento de Segurança pública
‘Natal, 16 de dezembro de 1932. Ilmo. Sr. Sandoval 

Wanderley – Nesta – Comunico-vos que por ato de ontem foi 
concedida a exoneração que solicitastes, do cargo de Delegado 
do Segundo Distrito Policial desta capital. Cumpre-me o dever 
de agradecer-vos os relevantes serviços prestados à minha 
administração nas funções aludidas. Saudações. (A). João Café 
Filho, Diretos.’

O motivo principal de ter solicitado exoneração fora um 
sério incidente com um oficial do Exército.

Suportei uma agressão para não criar um “caso” entre 
aquele militar e o Chefe de Polícia, cujas relações pessoais e 
mesmo oficiais, estavam estremecidas.

A minha reação importaria em consequências talvez irre-
mediáveis para a política dominante e procurei ser prudente. 
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Fora, assim, um caso todo especial.

TRANSFERIDO PARA MATO GROSSO

Deixando o comandante Bertino Dutra em 1931, a 
interventoria do Estado, foi substituído pelo Dr. Mário 
Leopoldo Pereira da Câmara persona grafa do Presidente 
Vargas e nosso conterrâneo.

Todos nós exultamos de satisfação. A escolha do Catete 
e recaia justamente em um cidadão que fora candidato à 
deputação federal à Constituinte e que não lograra ser eleito. 
Ao chegar a Natal para assumir o governo teve de nossa parte 
festiva recepção. De S. S. Muito esporávamos em proveito pelo 
Dr. Irineu Jofili e pelo seu antecessor.

O Dr. Mário Câmara deixou-se, no entanto, arrastar 
pela teia de aranha do perrepismo, entregando-se ao manejo 
das velhas raposas políticas. Aceitou banquetes, bailes no 
Aeroclube, promovidos pelos inimigos da Revolução de trinta, 
abriu as postas de Palácio aos reacionários, culminando com a 
demissão de todos os prefeitos e correligionários de Café Filho.

Dirigindo o “O Jornal”, não tive a alternativa senão abrir 
fogo contra as suas atitudes, escrevendo uma série de artigos 
assinados, sob o título “Começou a derrubada”.

Custou-me bem caro o arrojo! Viajando à capital do País 
o Dr. Mário Câmara tão logo ali chegou, exigiu e obteve sem 
mais delongas, a minha transferência de inspetor Federal de 
Ensino para a cidade de Campo Grande, no longínquo Estado 
de Mato Grosso.
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RUMO AO RIO DE JANEIRO

Por sugestão de amigos, na noite de 23 de fevereiro do 
mesmo ano, isto é, em 1954, eu embarcava a bordo do “Baiendi”, 
rumo ao Rio de Janeiro, com o fim de procurar anular o ato 
de minha transferência. Eu tinha a certeza, mas queria ouvir 
dos próprios lábios do senhor Ministro da Educação o motivo 
porque me havia mandado para região tão longínquo do país...

Era detentos da pasta, o Dr. Washington Pires cidadão 
rotundo, de grossas sobrancelhas e palrador como poucos eu 
conhecera, em companhia do Dr. Kerginaldo Cavalcanti, então 
deputado à Constituinte, e um dos seus melhores companheiros 
de campanha políticas, compareci ao gabinete do Ministro, às 
19 horas do dia 5 de março. Depois de explicações e pálidas 
evasivas, acabou por dizer-me: “Queixe-se do Interventor de 
sua terra.” / adiantou-me que o ato estava lavrado e publicado 
e que eu me preparasse para seguir. “V. Excia. se engana. Não 
há lei nenhuma que me obrigue a aceitar semelhantes reação. 
Declaro que não irei, demita-me, portanto”.

E nunca mais voltei à sua presença.
Concedi entrevistas ao “Diário da Noite” e à “Gazeta 

do Rio” a respeito da situação política do meu Estado e das 
perseguições que vinham sofrendo os nossos amigos e tratei de 
me entender pessoalmente com o Dr. Pedro Ernesto, Prefeito 
do Distrito Federal. Expondo-lhes tudo quanto ocorria no Rio 
Grande do Norte.

Nessas visitas fiz-me acompanhar do tenente Lauro 
Fontoura.
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DE REGRESSO A NATAL

Malograda a minha missão, tratei de regressar a Natal, 
disposto a recomeçar a minha luta.

Tivera notícias do Rio, de que “O Jornal”. Estava militar-
mente ocupado e todos os redatores na cadeia.

O Partido Social Nacionalista chefiado por Café Filho, 
do qual era Secretário-geral, fizera distribuir pela cidade o 
seguinte boletim:

“Passageiro do ‘Comandante Riper’, deverá chegar hoje, a 
Natal, regressando do Rio Grande do Norte o jornalista Sandoval 
Wanderley, antigo e denodado combate pela causa da liberdade 
do povo norte-rio-grandense. O partido Social Nacionalista 
receberá o digno correligionário que, deporto, virá a pé até 
a sede do Partido e para isso convida o povo em particular o 
valoroso operariado potiguar. O navio está esperando às 18 
horas. Meia hora antes far-se-ão ouvir girândolas de foguetão 
em diversos recantos da cidade”.

Efetivamente, às 18 horas do dia 19 de abril o ‘Riper’ 
atracava no cais do porto. Espocavam foguetes. De bordo notei 
que o ambiente era de desconfiança. Umas quinhentas pessoas 
a distância...

A polícia lá estava, para impedir a manifestação. Somente 
pessoas da família e poucos amigos tiveram licença para subir.

Quando saltei. Recebi, contudo. Calorosas aclamações.
Do Cais, segui, até a sede do Partido, à rua Frei Miguelinho, 

acompanhado pelo povo, mas também pela polícia, que engros-
sava, assim, a massa!...

À entrada do edifício, dois guardas Civis, de revólveres à 
mostra. Guardavam as extremidades do portão. Temi uma violên-
cia, mas deixaram-me passar... Um deles era meu compadre...
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No salão principal fui saudado pelo Dr. Dias Guimarães, 
respondendo o discurso em tom enérgico e protestando contra 
aquela exibição.

“A BATALHA”

Suspensa a circulação de “O Jornal”, três dias depois da 
minha chegada editei “A Batalha”, sob minha direção e que 
durou apenas três meses, por ter voltado a circular novamente 
aquele vespertino...

AS ELEIÇÕES PARA DEPUTADOS ESTADUAIS

Candidato à deputado estadual, pelo P.S.N. disputei uma 
cadeira à Assembleia Legislativa, no pleito que se feriu em 1934, 
obtendo 14.765 votos.

Percorri quase todo Estado, numa caravana chefiada pelo 
Dr. Martins Veras, candidato a deputado federal e integrado 
pelos Drs. Djalma Marinho e Raimundo Macêdo, meus compa-
nheiros de chapa.

Ao tempo das eleições, havia apenas uma legenda – Aliança 
Social, reunião dos dois partidos políticos – Social Nacionalista a 
Social Democrático, este, dirigido pelo Dr. Mário Câmara.

Aliás, devo ressaltar, embora de passagem, que fui no 
Congresso de representantes do P. S. N. Que se realizou para 
discutir a coligação das duas correntes políticas, a primeira voz 
discordante, opinei para que fossemos às urnas com as nossas 
chapas completas, embora sem probabilidades de obtermos 



72

Sandoval WanderleyMinha Luta Política

maioria de deputados, por achar que não nos devoramos juntar 
a um governo que até poucos dias nos hostilizava.

O meu ponto de vista foi vencido e o casamento se fez.

PASSANDO PRIVAÇÕES

Do dia que solicitei demissão do cargo de Inspetor Federal 
do Ensino- (<cinco de março de 1934>), até o dia da minha pôs 
se na Assembleia, (29 de outubro de 1934). Um ano e sete meses 
atravessei dias bem amargos!...! Sem nenhum meio de subsis-
tência, cheguei a atrasar-me em quinze meses de aluguel de 
casa; tive luz e agua cortadas e dias houve em que era preciso 
mandar vender jornais velhos, em quilo, no mercado, para fazer 
o almoço, quase sempre feijão e tripa, por ser naquele tempo a 
comida mais popular e barata.

O meu senhorio, Álvaro Cavalcanti, apesar de adversário, 
não me apertou, não pediu a casa. Antes pelo contrário, fez 
questão para que eu permanecesse nela.

Com os subsídios de deputado, pagava-lhe todos quatro 
meses de uma só vez, até que pude ficar em dia...

Os candeeiros de querosene que iluminavam a sala da frente 
e de refeições, foram guardados, pois a luz elétrica tinha voltado...

A MINHA ATUAÇÃO NA ASSEMBLEIA

Se não foi brilhante, todavia não pareceu de todo apegada 
a minha atuação na Assembleia Estadual.
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Diz-me a consciência haver cumprido o meu dever, não 
traindo a expectativa dos que sufragaram o meu nome, nem a 
confiança do meu partido.

Quando se discutia o anteprojeto da Constituição do 
Estado, várias emendas apresentei, entre as quais a introdução 
do salário familiar; a função social do capital; o preço justo e o 
justo lucro; a equiparação de todos os gráficos e funcionários 
da Imprensa Oficial aos funcionários de carreira do Estado; 
estimular a criação de hospitais; assistência religiosa nas 
expedições militares, hospitais e penitenciárias, concessão de 
auxílio aos municípios nos casos permitidos por lei e colabora-
ção do Estado, com os mesmos, cujas despesas ultrapassassem 
às suas rendas ordinárias; autorizando o governo a abrir os 
créditos necessários à construção de uma Penitenciária Modelo 
e de um edifício para o Fórum, na Capital.

Muitas dessas emendas tiveram parecer favorável nas 
respectivas comissões e foram aprovadas em plenário.

Apresentei, também, diversos projetos como o que asse-
gurava aos Inspetores Fiscais da Inspetoria de Polícia, honras, 
regalias e vantagens concedidas aos segundos tenentes da Força 
Pública; elevando a vila de Pedro Velho à categoria de cidade; 
considerando de utilidade pública o Centro Estudantil Potiguar; 
autorizando o governo a abrir um crédito de cem contos de réis 
para a construção de um hospital na cidade do Assu e outro 
para a construção de um novo grupo escolar na mesma cidade; 
considerando feriado o dia 12 de junho, em homenagem ao 
grande mártir da liberdade, Frei Miguelinho.
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OS DISCURSOS QUE PRONUNCIEI

Entre os muitos discursos que pronunciei, não somente 
na fase preparatória da Constituição como na Legislativa, 
transcrevo os que julgo mais interessantes:

                *
   *            *

SENHOR PRESIDENTE: - Por mais que eu tenha procurado 
sopitar os arrebatamentos da minha alma e desejado olvidar o 
que se passou a alguns dias nesta casa, a consciência me impõe 
o dever de ocupar esta tribuna para levantar bem alto o meu 
protesto contra o fato a que me venho reportar. 

“Se excêntrico; se inconcebível; se aberrante de todos os 
princípios jurídicos foi a solicitação feita pelo Procurador da 
República na secção deste Estado. Da prisão preventiva contra 
os deputados Amâncio Leite e Benedito Saldanha, contristador, 
surpreendente, inacreditável o gesto da maioria dos membros 
da Comissão Permanente da Assembleia, concedendo a licença 
pedida, para a efetivação dessas prisões.”

“Contrista-me este gesto, por partir de alguns membros 
desta casa que têm sobre si, a missão de fazer respeitar todas 
as prerrogativas inerentes ao mandato que aqui exercemos. 
conferido pela soberania das urnas. 

“Surpreendeu-me o veredito da comissão, pelo açoda-
mento com que tudo foi feito, para se arrancar a liberdade a 
dois dos meus ilustres colegas de bancada. Julguei inacreditável 
pelo desconhecimento, no país. do instituto à prisão preventiva 
para os parlamentares, quando esses só podem ser presos em 
caso de flagrância. 
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“Senhor Pedro Matos: - Vossa Excia. permite um aparte? 
Pode haver prisão preventiva para qualquer criminoso, uma 
vez provado o crime”.

“Sim para os criminosos comuns, não para os represen-
tantes do povo numa Assembleia, que gozam de imunidades 
e só podem ser detidos em flagrante delito. Percorra V. Excia. 
as páginas da Constituição da República e do Estado e não 
encontrará, de certo, nenhum artigo, nenhum parágrafo, que 
diga que um deputado, seja, federal ou estadual, pode ser preso 
preventivamente.

“Não pretendo discutir o caso da prisão dos meus colegas 
sob o seu aspecto jurídico, pois isto já o fez e, meu nobre colega 
Gil Coares, que demonstrou brilhantemente, perante a Comissão 
Permanente, o clamoroso absurdo consumado! O meu desejo é 
apenas chamar a atenção da Assembleia, para o perigo iminente 
a que está exposto o mandato dos outros deputados da Aliança 
Social, cujas imunidades se acham a mercê dos dirigentes, de 
inquéritos policiais, dos caprichos do partidarismo estreito, das 
interpretações esquisitas do senhor Procurador da República 
que, baseado em testemunho apaixonado, em depoimentos de 
cangaceiros e alguns inimigos pessoais dos denunciados, não 
se deu ao trabalho de um exame consciencioso e o único que 
encontrou foi opinar pela detenção dos meus dois colegas, indo 
bater às portas desta casa para arrancar do convívio dos meus 
pares dois deputados vítimas do ódio político que vem avas-
salando as consciências e os corações sedentos de vingança”. 

“Senhor José Tavares: – Mas o Procurados da República é 
pessoa do Ministro Rio, correligionário de V. Excia.”

“Mas está ouvindo apenas o escrivão federal, que propala 
que os que estão sendo apontados como supostos comunistas 
deveriam ir logo para as Ilhas.
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“Senhor José Tavares: – V. Excia. Foi quem primeiro veio 
aqui defender um comício da Frente Popular pela Liberdade.

“E não estou arrependido, porque o fiz amparado num 
dispositivo constitucional. Mas V. Excia. não se lembra de que o 
Chefe do seu partido defendeu a Aliança Nacional Libertadora 
quando o Governo da República mandou fechar a sua sede em 
todo o território do país.

“Senhor José Tavares - V. Excias. Votaram nos nomes dos 
senhores Amâncio Leite e Benedito Saldanha para a composição da 
Mesa, estando os mesmos processados por atividade, comunistas”.

“Senhor Gil Soares - Protesto! A minoria assim procedeu. 
Por não considerar esses dois deputados comunistas. V. Excia. 
pode informar porque os três deputados do Partido Particular, 
na Câmara Federal, votaram no nome do deputado Domingos 
Velasco, de Goiás, para membro da Comissão de Defesa, 
achando-se esse parlamentar preso e, também, acusado de 
colaborar com o comunismo?”

“Senhor Presidente, quando a paixão política alcança 
esses extremos; numa República em que a palavra de um bandi-
do tem forças para conduzir às grades da cadeia um deputado do 
povo, só resta um apelo e este, é erguermos as mãos para o céu e 
implorar a Deus que ilumine o espírito dos homens e faça descer 
sobre todas as vítimas do ódio a sua infinita misericórdia.

“Senhor João Marcelino - Tenho documentos que provam 
que Miguel Moreira veio para o Estado a mandado do deputado 
Café Filho”.

“Senhor Gil Soares - Desafio a V. Excia. A apresentar essas 
provas:”

“Senhor Abelardo Calafange – É exata ou mentirosa a 
ver!ao que corre na Capital, que houve referência no inquérito 
de Mossoró à pessoa do Senhor João de Holanda?”
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“Senhor João Marcelino – É mentira de V. Excia”.
“Senhor Aberlardo Calafange – Mentiroso é V. Escia”.
“Senhor Presidente, parece que estou a escutar neste 

recinto os sons de instrumentos melancólicos. Chegam-me aos 
ouvidos, nesta hora crepuscular, senhores deputados, as notas 
de uma música plangente! É, talvez, o sino da Liberdade de que 
nos falou o grande Rui, dobrando a finados pelo desapareci-
mento da democracia. E, talvez, do grito angustioso partido 
da alma da própria nacionalidade, chorando sobre a campa do 
refinem! E, talvez, o senhor Presidente, o soluçar movente do 
coração da Pátria! E, talvez, o grito da justiça ferida, por tantas 
iniquidades e por tantas injustiças!

“Trago, pois, neste momento, a minha solidariedade 
aos dois companheiros vitimados, ao mesmo tempo que deixo 
nestas palavras o meu veemente protesto contra o ato iníquo 
da maioria desta Assembleia!” (Discurso pronunciado no dia 4 
de novembro de 1936).

                *
   *            *

“SENHOR PRESIDENTE: – O Rio Grande do Norte está 
na iminência de perder um dos seus mais modelares eficien-
tes estabelecimentos de ensino – A Escola de Aprendizes 
Marinheiros, de Refoles.

“Com a redução, determinada, do número dessas escolas 
do país, ficou o nosso Estado como um dos que teria de ser 
atingido pela medida, cuja finalidade ainda não me foi possível 
compreender.

“Data de 12 de agosto de 1873 a fundação do estabeleci-
mento a que me refiro e durante esse longo período de cinquenta 
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e três anos de proveitosa atividade, vem constituindo, ninguém 
poderá negar, um fator preponderante no preparo dos nossos 
futuros marujos.

“O estranhava, Sr. Presidente, é que, enquanto as demais 
nações marítimas do mundo trabalham com carinho no aper-
feiçoamento das suas forças navais, na constituição dos seus 
efetivos, para que possam dispor de uma reserva a altura das 
contingências do momento, o Brasil procura destruir organi-
zações que tão assinalados serviços vêm prestando à causa da 
defesa nacional.

“Daquela Escola mais de cinquenta turmas, em número 
médio de cinquenta alunos por ano, tem saído para as fileiras 
da nossa Marinha de Guerra. Vários Suboficiais, cuja carreira 
foi iniciada no tradicional educandário do Rifoles, honram hoje 
os nossos corpos de tropas navais, para orgulho da terra em 
que nasceram.

“Senhor José Varela - Aliás, os melhores marinheiros da 
nossa Marinha, saíram da nossa Escola”.

“É ali Sr. Presidente, que a mocidade desta parte flagelada 
do Nordeste, vai encontrar todas as facilidades para sua educa-
ção primária, como também para formação do seu espirito. 
E’ naquele recanto pitoresco da nossa capital que os jovens 
coestaduanos começam a cultivar o amor pelo Brasil, por entre 
Brasil que no conceito de eminente escritos pode ser confron-
tado com os primeiros países do mundo, porque vários existem 
mais prósperos, mais poderosos, mais brilhantes; nenhum mais 
digno, mais rico de fundadas promessas, mais invejável.

É naquele retiro cívico que eles aprendem a conhecer os 
feitos mais gloriosos dos nossos grandes vultos militares.

É ali, contemplando as águas serenas do Potengi, que 
eles se edificam no exemplo de Marcílio Dias, o intrépido 
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marinheiro que no convés do “Paraíba” escreveu com seu 
sangue caboclo um dos capítulos mais impressionantes da 
história do heroísmo brasileiro.

“É ali, Sr. Presente, que eles ouvem falar constantemen-
te na bravura de Tamandaré; nos combates de Paissandu e 
Crupaity! É ali, Srs. deputados, que lhes contam como Barroso 
derrotou a esquadra paraguaia na celebre batalha de Riachuelo!

“E agora, mostremos os prejuízos que semelhante medida 
virá acarretar para o nosso comércio, tão depauperado, tão 
enfraquecido pelas sucessivas crises, porque há passado.

“Sr. Pedro Matos - Como a determinada pela firma 
Andersen Clawton e Cia.”

“De todas as capitais do país, Sr. Presidente, talvez Natal 
seja a única que não serve mais de quartel a uma unidade do 
Exército. Há quase um ano que essa falta se vem refletindo de 
maneira sensível no desenvolvimento comercial de nossa terra, 
porque bem sabe V. Excia. que o estabelecimento de um bata-
lhão federal numa cidade, importa na circulação de algumas 
dezenas de contos de réis mensais.

“Já nos vimos privados desse benefício, embora por uma 
fatalidade do destino, que não me cabe abordar neste momento, 
e agora, uma nova ameaça pesa sobre todos nós, com a notícia do 
desaparecimento da nossa Escola de Aprendizes Marinheiros. 

“Não creio que os poderes públicos do Estado fiquem 
indiferentes diante do que pretende levar a efeito o Governo 
da República! Não é possível, Sr. Presidente, que não parta 
nesta hora de todo o Rio Grande do Norte, o movimento de 
apelo às autoridades competentes, no sentido de ser sustada 
resolução tão impatriótica! Não é possível que a Assembleia 
Legislativa, que é a vez do povo, porque aqui estão os legítimos 
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representantes do seu pensamento e da sua vontade, permaneça 
silencioso em face desse atentado que se pretende consumar, 

“Sim Sr. Presidente, fechar uma escola de mais de meio 
século de existência, com uma finalidade tão altruística, é mais 
do que um atentado, porque representa um crime inominável 
que o tribunal da opinião pública jamais perdoaria. 

“Que mal fizemos nós aos poderes centrais que tudo nos 
negam, e o pouco que possuímos depende do seu arbítrio nos 
querem tirar? 

“Falo, Sr. Presidente, sem nenhum interesse de ordem 
pessoal. Falo como rio-grandense-do-norte que deseja o soer-
guimento moral de sua terra! Falo em nome dos pais que não 
terão a quem confiar a educação cívica dos seus filhos. Falo em 
nome daqueles que querem aprender como se ama o Brasil, 
como se defende a sua integridade, como se morre pela sua 
honra! Falo como brasileiro que sente palpitar dentro da sua 
alma todos os anseios de grandeza para sua Pátria! Falo, Sr. 
Presidente, em nome do povo, e quisera que “as minhas palavras 
pudessem chegar até ao Sr. Getúlio Vargas, como um apelo ou 
um protesto! 

“O Sr. Gonzaga Galvão – Mas ele é muito frio ... “ 
“Mais do que nunca, precisamos de escola onde se “ensi-

ne aos jovens que serão os cidadãos de amanhã o verdadeiro 
sentimento pátrio”.

“Numa fase como a que atravessamos, em que as doutri-
nas exóticas envenenam facilmente o espírito dos moços, não 
se compreende de maneira alguma que seja o próprio chefe da 
Nação quem determine o fechamento do único estabelecimento 
de ensino militar que possuímos para a defesa da ordem e o 
estabelecimento do regímen!...
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“E tanto mais não se justifica essa atitude, quando foi o 
próprio Getúlio Vargas, que em mensagem dirigida ao Congresso 
Nacional, referindo-se ao momento político brasileiro, afir-
mou: – Coloquemo-nos diante de fatos e exemplos de alcance 
e importância mundiais, apreciem-nos de um ponto de vista 
genérico e programatista e a conclusão só poderá ser esta: - No 
momento perturbado da vida de quase todas as nações civiliza-
das, o Estado não se coloca na posição de espectador impassível; 
em todas elas defende a própria estrutura e procura educar as 
novas gerações no sentido dos seus princípios básicos”.

“Sr. Pedro Matos: - Mas V. Excia. sabe que papel aguenta... 
Tudo...

“Educar sem escolas, Sr. Presidente, é trabalho imperfei-
tíssimo, puramente improdutivo!

“Já em 1898, escrevendo em um dos jornais da Capital 
da República a respeito da visita ao nosso país, de cinco vasos 
de guerra de diferentes nacionalidades, Rui Barbosa dizia, 
lamentando a decadência do nosso preparo naval em relação à 
Inglaterra, ao Japão e a Portugal, que as raças enxergarem no 
espaço era antever no tempo. E acrescentava:  – Foi no mar que 
se abismou a China. Foi no mar que percebeu a Espanha. Ora, 
presentemente, quando o mar intervém nas questões entre os 
povos, é como o raio. Em poucos dias de agressão o combate e 
a vitória ou a ruína. Uma batalha suprime uma esquerda e a 
supressão de uma esquadra pode se desenvolver o desapareci-
mento de uma nação. Feliz do que pode ser o primeiro golpe, a 
amarrar por bandeira, ao grande mastro, a vassoura de Tromp. 
Se ela encontrasse abandonada a sua violência impetuosa um 
litoral de 6500 quilômetros, pode ser então que a surdez crônica 
da politicagem brasileira começasse a perceber a voz que detona 
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por essas praias além, no fragor contínuo das rochas e das 
ondas: Marinheiros! Marinheiros! Marinheiros!

“Mas, Sr. Presidente, se Rui Barbosa ainda existisse...
“Sr. Djalma Marinho... seria considerado comunista...
“... veria com profunda mágoa que trinta e oito anos 

depois do que escreveram, a mesma voz continuava a reboar 
através das nossas praias, clamando – “Marinheiros!... 
Marinheiros! Marinheiros! E hoje, mais do que ontem, porque 
se quer acabar com as escolas que aquele tempo já existiam.

“Sr. Varela de Albuquerques – E o Sr. Getúlio Vargas diz 
que este ano é o ano das escolas!”

“Praza aos céus, Sr. Presidente, que ainda seja tempo de 
conseguirmos que essa determinação não venha a se convertes 
em realidades. Permitam os bons fados que não cheguemos a 
ver cerradas para sempre as portas da escola de Aprendizes 
do Refoles, para o bem da nossa terra, para o contentamento 
do nosso povo, para o próprio interesse do futuro do Brasil. 
(Discurso proferido na sessão do dia 6 de junho de 1936).

“SR. PRESIDENTE: - Chegaram há dias, à Capital da 
República, como prisioneiros da Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte, 146 coestaduanos nossos, acusados de haverem tomado 
parte no movimento extremista de novembro do ano passado.

“Foi na noite de um domingo que assistimos a um desses 
espetáculos que os olhos não podem contemplar sem que a alma 
não se consterne!

“Noite sem estrelas. O céu parecia cobrir-se daquela mesma 
tristeza, daquela mesma angústia que dilaceravam os corações 
dos que viam partir para um destino ignorado, pais idolatrados, 
filhos queridos, irmãos inseparáveis, esposos estrumosos!

“Nem ao menos, Sr. Presidente, a esses pais fora permiti-
do lançar a benção aos que eles viam chorar a distância e que 
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eram a vida da sua vida! Nem sequer, Srs. Deputados, a esses 
filhos fora dado o direito de enxugar o pranto das pobres mães 
desoladas! Nem ao menos a esses esposos fora concedido a graça 
de oscular quem sabe? Pela última vez, as faces maceradas da 
companheira fiel de tantos anos!

“E alegava-se que era a segurança do regímen que 
exigia aquele sacrifício! Dizia-se, para justificar medida tão 
desumana, que era a ordem pública em perigo; que eram as 
Instituições democráticas que determinavam todo aquele 
drama de infortúnio!

“Sr. Presidente: Se o Governo, se as autoridades encar-
regadas de zelar pela tranquilidade da família; de defender 
os princípios republicanos, encontraram culpados em que 
deveriam recair os rigores da lei; se dentre os que perderam a 
liberdade se encontram, de fato, criminosos, quantos existem, 
porém, pagando por um delito que não cometeram? Quantos 
dos que seguiram para os presídios do Sul não foram vítimas, 
apenas, do ódio de desafetos políticos?

“Quando os últimos apitos do “Campo Sales” se perdiam 
já longe, como que mandando o adeus de despedida dos que a 
seu bordo viajavam deportados, sob a vigilância das carabinas 
policiais; quando vi transpirem a barra, aqueles desditosos 
patrícios, eu tive logo o pensamento voltado para a miséria 
em que eles deixavam as suas famílias! Eu via, Sr. Presidente, 
criancinhas estendendo os bracinhos esqueléticos, pedindo pão, 
onde só poderiam haver lágrimas; pedindo luz, onde só poderia 
haver trevas!

“Sr. Djalma Marinho: - V. Excia. devia lembrar os casos 
de prostituição que decorrerão dessa miséria!”

“Sr. Gonzaga Galvão: – Os culpados são os Srs. Café Filho 
e Mário Câmara!”
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Desenhava-se à minha imaginação um quadro horroroso 
que a palavra é insuficiente para traduzir! E não me enganava, 
poucos dias depois eu recebia uma carta firmada por D. Maria 
Olímpia Santos, mulher de um operário em que me dizia que 
nesta hora angustiada da sua vida, vinha implorar que eu 
não a deixasse morrer de fome e aos seus seis filhinhos. O seu 
marido sempre fora bom para ela. Com o fruto do seu trabalho 
sustentava a casa, nunca lhe faltando o leite para as crianças e 
a feira da semana. Viviam pobremente, mas com o pão de cada 
dia assegurado. Não sabia porque, uma tarde, levaram-no preso 
e deram busca em todos os móveis. Jurava que ele nunca fora 
comunista, mesmo porque acrescentava na pobre mulher – a 
religião que ambos professavam, que era a religião da Bíblia, 
não permitia, que ele aceitasse doutrina contrária aos ensina-
mentos de Jesus. Prese, seu marido desde aquele momento não 
tinha frases para contar, além da grande saudade que a oprimia, 
as necessidades que vinha passando com os seus filhos, um 
dos quais, com 11 meses de nascido, há dias sustentava se com 
garapa... E terminava pedindo-me um auxílio. 

“Sr. Presidente, como a signatária dessa carta, muitas 
se espalham hoje pelos bairros distantes da nossa Capital 
sentindo as mesmas necessidades e experimentando os mesmos 
padecimentos”.

“Desconhecem, de certo, Srs. deputados, a tragédia que se 
está desenrolando no recesso desse, lares humildes. Não podeis 
imaginar o desespero de uma mãe que ouve o filhinho dizer 
que tem fome!” 

“Para poder compreender todo este cortejo de dor e 
de aflição, desejaria que os meus ilustres colegas da maioria 
percorressem um desses bairros, especialmente o das Rocas.  
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E lá teriam de ouvir, a cada instante, exclamações de angústia 
e de ver quanto é terrível o sofrimento daquela gente.

“Sr. Gil Soares: - Sr. Edgar Barbosa, auxiliar do governo, 
presenciou essa situação de miséria”.

“Padre Mota: - Se houvesse vencido o comunismo onde 
estaríamos nós?”

“Sr. Djalma Marinho: - Aliás, em Mossoró, aconteceu 
o mesmo”.

Tenho a convicção de que dessa visita de observação 
voltariam para fazer com que os poderes constituídos fossem 
em socorro de centenas de conterrâneos, às vésperas de sucum-
bissem de inanição.

“O artigo 39 da Constituição do Estado em seu número 
16, diz ser das atribuições do poder executivo, “socorrer a 
população norte-rio-grandense em caso de calamidade pública, 
submetendo à aprovação da Assembleia as medidas que for 
levado a adotar”.

“E por calamidade pública, Sr. Presidente, não se entende 
somente o fenômeno das secas ou das enchentes que devastam 
os haveres das populações rurais. O que estamos presenciando, 
o cenário que se desdobra diante de nós representa também 
uma calamidade pública, porque é a fome invadindo os lares! 
E’ a morte farejando as suas vítimas!

“Diz ainda o artigo 95 da nossa Carta Política que “O Estado 
assegura proteção à família constituída pelo casamento indisso-
lúvel, base primordial da educação e de toda organização social, 
promovendo tudo quanto concorrer para a sua integridade moral 
e econômica.”

“Sr. Gil Soares: - Em alguns países da Europa, os poderes 
públicos asseguram a manutenção das famílias desamparadas 
de prisioneiros, como ocorre especialmente na Alemanha”.
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“O governo tem o dever de não consentir que dentro de uma 
capital civilizada testemunhemos o esfacelamento dessas famílias.

“Vai para algumas semanas que todos nós ouvimos com o 
maior entusiasmo, o ilustre líder da maioria, Sr. Deputado Pedro 
Matos, fazer da tribuna desta casa a leitura de um projeto de 
sua autoria, pelo qual ficava o governo obrigado a amparar as 
famílias dos funcionários públicos, civis e militares, presos por 
suposta participação na intentona de novembro último.

“Sr. Pedro Matos: - É engano de V. Excia. O projeto visava 
todos os funcionários e todas as famílias de criminosos políticos”.

“Ignoro o motivo por que nunca mais se falou nesse 
projeto: nunca ele veio à discussão em plenário!

“Sr. Pedro Matos: - Está incluído nos Estatutos dos 
Funcionários Públicos que vou apresentar”.

“Não creio que o nobre orientador da bancada populista 
tenha se arrependido de uma ação tão humanitária, tão justa 
e tão digna!

“Sr. Pedro Matos: - Os culpados são o Sr. Café Filho, chefe 
do partido de V. Excia. e um tal de Mário Câmara” “Os culpados 
foram V. Excias. que há muito vinham estimulando elementos 
do batalhão que se revoltou! 

“Faço votos Sr. Presidente, para que esse projeto volte 
novamente a ser objeto das nossas deliberações, mas agora 
estendendo os seus benefícios a todos quantos padecem nesta 
hora, as agruras do estômago e que viram partir com os olhos 
cheios de lágrimas e o coração transbordando de der, o seu 
único arrimo, a sua única esperança! 

“Eu já não quero pedir liberdade para os que não têm 
crime, mas venho implorar compaixão para os que sentem 
fome! Eu não avanço a criticar a justiça que não sabe ou não 
quis distinguir culpados de inocentes, mas apresso-me em 
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trazer a esta Assembleia o alamos dos que provam o tormento 
das necessidades materiais. Posso estar perdendo o meu tempo; 
pode ser que a minha voz se perca nesta noite tormentosa que 
envolve os destinos de nossa terra; pode acontecer que as 
minhas palavras não possam a força necessária para suavizar 
tantas desgraças tantos desesperos! Não importa! Cumpro, 
antes de tudo um dever de cristão. Incito, acima de tudo, a um 
ato de piedade. Que se prenda, que se deporte, que se condene, 
isto constitui prazer para os vingativos; mas não se mate à fome 
esposas que já tem a alma despedaçada rolos de sofrimentos 
morais e seres pequenininhos privados do afeto daqueles que 
lhes deram a existência. Que se tomem medidas pacíficas contra 
a disseminação das ideias dissolventes; contra os elementos 
destruidores da nossa estrutura política. E’ justo e natural nos 
países ameaçados. O que não se justifica, o que representa uma 
requintada perversidade, é que essas medidas venham atingir 
aos que estão muito longe de possuir o uso da razão e mal 
aprenderam a balbuciar o doce nome de mãe.

“Sr. Presidente e Srs. Deputados; ouvi há bem pouco 
tempo, o apelo fervoroso da maioria, para que os seus colegas 
de bancada subissem às escadas de palácio, e convidassem o Sr. 
Rafael Fernandes, a renuncias. Adversário que sou, da situação 
dominante, não exigiria tanto!... Se a um oposicionista fosse 
dado o direito de pedir alguma coisa, eu deixaria ficar neste 
instante o meu apelo para que toda a Assembleia fosse incor-
porada solicitar do sr. Governador, não a sua renúncia, mas 
que salvasse os desgraçados que sucumbem de miséria entre as 
quatro paredes de suas choupanas. Eu poderia, Sr. Presidente, 
que fossemos até a presença do Monsenhor João da Mata atual-
mente substituído por alguns dias o Sr. Rafael Fernandes na 
direção do Estado, para que S. Excia. Revma., como um dos mais 
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virtuosos e dignos Ministros de Cristo, na terra, não tardasse a 
amenizar a miséria de tantas esposas sem maridos e de tantas 
criaturinhas sem pai (aplausos).

“Terminando meu discurso, envio à Mesa um projeto auto-
rizando o governo a abrir um crédito necessário para socorrer 
as famílias dos prisioneiros políticos, certo de que ele receberá 
o voto consciente de todos os membros desta casa” (Discurso 
pronunciado em sessão do dia quatro de novembro de 1936).

                *
   *            *

“SR. PRESIDENTE: - No órgão do Partido Popular que ora 
obedece a direção de V. Excia., li, no sábado transacto, um artigo 
alusivo às eleições de março vindouro, em que se afirmavam os 
bons propósitos do governo do Estado, em garantir os direitos 
de cada cidadão, porque, no entender do articulista a opressão 
e o suborno somente são empregados por aqueles que se julgam 
perdidos e pelos que não têm prestígio”.

“Ora, Sr. Presidente, os conceitos emitidos pelo jornal que 
V. Excia. dirige e que devem expressar o pensamento do partido 
de que V. Excia. é, também, um dos chefes, estão em completo 
antagonismo com a realidade dos fatos que vimos presenciando 
no tocante às garantias, à liberdade e aos direitos anunciados 
pelos poderes públicos do Rio Grande do Norte”.

“No mesmo dia em que “A Razão” alardeava todas esposas 
benemerências do Partido dominante e do governo eleito por 
esse mesmo partido, o Sr. Chefe de Polícia inseria no órgão 
oficial a seguinte portaria, datada do dia 15 do corrente: - 
“Atendendo a que no momento presente, O Estado de guerra 
indica a necessidade de uma vigilância severa de adoção de 
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medidas que garantem o regime e assegurem a ordem; aten-
dendo a que, para atingir tal desideratos impõe-se a condição 
imperativa do respeito e obediência dos cidadãos ao poder 
político, legalmente constituído; atendendo a que, a imprensa, 
muitas vezes desvirtuado o nobre sentido de sua missão, se 
constituem um fator de desordem, insinuando o prestígio e 
o desrespeito aos legítimos órgãos do mesmo poder político, 
determina o Chefe de Polícia que, a exemplo de outros Estados 
e da Capital Federal, proceda-se nesta Capital a uma salutar e 
moralizadora censura à imprensa, ficando encarregado disse 
serviço os Srs. Enock Garcia, Delegado Auxiliar e os capitães 
Severino Raul Gadelha e Solon Andrade de Araújo, Delegado do 
5º Distrito da Ordem Social, respectivamente, junto aos jornais 
“A Ordem”, “O Jornal” e “A Razão”, “Cumpra-se e comunique-se”.

“Sr. Presidente: Eu não sei em que o Sr. Chefe de Polícia se 
estribou para dizer que a imprensa de nossa terra se constitui 
em “falar de desordem, desprestígio e desrespeito aos legíti-
mos órgãos do poder político”, para determinar medidas tão 
vexatórias e que não condizem com o espírito democrático do 
regímen político brasileiro!

“Sr. Júlio Régis: - V. Excia. Sabe perfeitamente que 
pode haver censura para a imprensa em épocas como a que 
atravessamos”.

“Falo, Sr. Presidente, pela parte que toca ao jornal de que 
sou diretor, tenho a consciência perfeita que jamais desvirtuei 
o “nobre sentido da missão jornalística”. Tenho a convicção de 
que nunca, pelas colunas do órgão do meu partido, desrespeitei 
o poder constituído, promovendo a desordem, ou correndo para 
o seu desprestígio.

“O “O Jornal”, como porta voz dos anseios ao povo 
oprimido de minha terra, como diário de combate político, 
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de oposição ao partido de V. Excia. e ao governo com o qual 
V. Excia. é solidário, não tem feito mais do que cumprir a sua 
finalidade, sem excessos de linguagem, sem lançar mãos de 
outro meio que não seja a crítica sensata de fatos concretos e 
que são do conhecimento público”.

“Censurar-se um jornal porque clima contra as irregula-
ridades administrativas, porque protesta contra o fechamento 
de um grupo escolar...”

“Ser. Júlio Régis: - Mas não foi nenhum grupo fechado. V. 
Excia. diga qual foi”.

“O Grupo Escolar “Antônio de Souza” não foi fechado.  
É engano de V. Excia. Apenas foi para ali a Escola Normal, por 
não comportar mais no prédio onde vinha funcionando”.

“Como eu dizia, Sr. Presidente, censurar-se um jornal 
porque aponta  justiça os criminosos impunes; porque quer 
que a Constituição não sofra atentados; porque sai em defesa 
dos que são prejudicados por um capricho do chefe do Executivo 
Municipal; porque diz que as cadeias estão cheias de criminosos 
inocentes, quer me parecer que semelhante determinação é, 
além de excessiva, ilegal, tanto mais quando no momento em 
que na própria capital da república é o Sr. Ministro da Justiça 
quem manda afastar das redações dos jornais os censores 
nomeados na vigência do estado de guerra.

“Sr. Júlio Régis: - Mas V. Excia não pode se queixar da 
censura, uma vez que foi estabelecida para os dois jornais”.

“Sabe muito bem V. Excia. como é a censura para os 
jornais afeiçoados ao governo... É uma censura para inglês ver”.

“Sr. Júlio Régis: - V. Excia. não pode dizer isto”.
“Tanto posso que estou dizendo. E provarei a V. Excia.  

“A Razão” há de continuar atacando a torto e a direito, sem que 
venha a ser incomodada...
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“Sr. Presidente, desde sábado passado que o Sr. Capitão 
Raul Gadelha assumiu o seu novo posto de censor, no órgão da 
“Aliança Social”, se bem que nenhuma comunicação a respeito 
de sua designação me tenha chegado às mãos até hoje! Desde 
sábado, Sr. Presidente que a polícia cerceou a liberdade de 
imprensa que as leis do país garantem. Já não podemos orientar 
a opinião pública, exercer o direito de julgar os atos dos que 
tem obrigação moral de prestar contas ao povo. E, por que Sr. 
Presidente? Por que o governo teme a voz da imprensa oposicio-
nista? Por que abafar essa voz, se o seu objetivo é fazer com que 
sejam corrigidos os abusos que sempre redundam no próprio 
desmoronamento das administrações mal-avisadas? 

“Sr. Júlio Régis: - Ninguém quer abafar a voz da oposição”.
“Tanto querem, Sr. Presidente, que a censura está contando 

as coisas mais insignificantes, como uma nota que o meu Jornal 
ia publicar sobre dispositivos constitucionais desrespeitados pelo 
governo. Mas a resposta ao que perguntei não será difícil. É que a 
política de não ser incomodada; exige que o governo faça cessar o 
grito de rebate dos adversários para que o povo possa despertar 
e ver o quadro dantesco que a situação atual nos oferece”.

“A censura no órgão da “Aliança Social” não é mais do que 
um pretexto que se deseja arranjar para enfraquecer as suas 
fileiras, para que a verdade dos fatos permaneça na ignorância 
do povo, para não podermos pôr em execução a propaganda dos 
nossos candidatos a vereadores.

“Tudo isso obedece a um plano político, pois outro motivo 
não vejo que justifique a censura a que me venho reportando.

“Bem possível, Sr. Presidente, que, na marcha, em que vão 
as coisas, antes do dia das eleições, seja determinado até o fecha-
mento do “O Jornal”. Mas não importa. O partido a que pertenço 
não precisa de jornal para doutrinar os seus correligionários, 
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porque cada um tem a sua formação cívica alicerçada nos duros 
e prolongados combates em prol da grandeza e da felicidade da 
nossa Terra. Pode o governo usados meios de compreensão que 
quiser e entender, mas não seguirá jamais sufocar os impulsos 
da nossa consciência de cidadãos livres! Nem nos desviar do 
caminho que há mais de três lustres vimos percorrendo em 
busca da liberdade para o nosso Estado.

“Sr. Glicério Cícero: - V. Excia. está esquecido do tempo de 
Mário Câmara que era o quando não havia liberdade.”

“Mas o jornal do partido de V. Excia. escrevia o que queria 
contra as autoridades, sem nenhuma exceção, por parte do 
governo!...

“Censurando o nosso jornal, Sr. Presidente, eu tenho 
a tribuna desta casa, em nome da corrente política que aqui 
represento, levantar bem alto o meu protesto em nome do povo 
do Rio Grande do Note, contra tudo isso que se vem praticando 
em nossa Terra e que denota tão somente o desespero de quem 
não se vê cercado das simpatias populares e quer abalar o pres-
tígio dos que de fato o trem no meio das massas independentes”.

“Os governos que se prevalecem das leis de exceção para 
amordaçar a imprensa que os combatem é porque receia o julga-
mento dos seus atos e temem o veredicto da opinião pública. 
Os governos verdadeiramente democráticos, ainda mesmo que 
essas leis existam em toda a sua plenitude, nunca de aproveitam 
delas, porque preferem viver às claras...

“Venho, pois, Sr. Presidente, lançar desta tribuna o nosso 
veemente protesto contra a injustificável censura ao órgão 
do meu partido, afirmando a V. Excia que sejam, quais forem 
as perseguições que nos envolvam nesta hora de profundas 
amarguras para a nossa Terra, iremos às urnas no dia 16 de 
março vindouro, se daqui para lá não for decretada contra 
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os que estão filiados ao partido oposicionista, a Lei Marcial!” 
(Discurso pronunciado em sessão do dia 18 de janeiro de 1937).

                *
   *            *

“SR. PRESIDENTE - Continuo a ler nos jornais que se 
prepõem a defender o governo e a fazer os mais bombásticos 
recuamos do programa de liberdade e de justiça do Partido 
Popular. Insofismáveis e flagrantes contrastes com o panorama 
político situacionista que se descortina diante dos nossos olhos.

“Os atos desse governo e desse partido, desmentem cate-
goricamente a verborragia louvaminheira dos seus turiferários 
que vivem a encher colunas de promessas, as mais enfeitadas, 
de garantias e de respeito aos direitos do adversário!”... 

“Desde que o deputado Café Filho chegou à nossa Terra 
que é também sua e a qual tem servido com o maior devota-
mento e patriotismo, a imprensa governista ainda não cessou 
de atacar a sua honra, numa linguagem que revela tão somente 
o despeito dos seus inimigos, em face das extraordinárias 
manifestações de solidariedade de que vem sendo alvo o 
valoroso chefe do meu partido. Contra ele tem sido arguido 
fatos, através dos quais vislumbramos o desejo de se querer 
empanar o brilho da sua atuação no parlamento brasileiro e 
do seu real e indestrutível prestígio político no Estado. Contra 
ele, Sr. Presidente, tem se levantado toda sorte de calúnias, 
toda espécie de infâmias, calúnias e infâmias que encontram 
na maior guarida no jornal que V Excia. dirige. Até a responsa-
bilidade do movimento subversivo de novembro de 1935 tem se 
dado ao deputado Café Filho, com o único fim de malquistá-lo 
perante a opinião sensata do país. A todas as horas, a todos os 



94

Sandoval WanderleyMinha Luta Política

instantes, chamam-no de comunista, de inimigo da ordem e do 
regímen, sem, entretanto, nada provarem. 

“Ninguém mais do que eu possui autoridade para dizer 
se o deputado Café Filho é, ou não, aquilo de que os seus adver-
sários o acusam. Ninguém melhor do que eu, Sr. Presidente, 
pode confirmar ou destruir as acusações assacadas a S. Excia., 
porque durante 12 anos ininterruptos de campanha cívica pela 
Liberdade do Rio Grande do Norte, com ele tenho convivido, ao 
seu lado tenho combatido, auscultando-lhes todos os pensamen-
tos, penetrando-lhe todas as intenções, seguindo-lhes todos os 
passos. Podem os seus inimigos apontá-lo como agitador político, 
porque, de fato, ele o foi e ainda o é. E que o político, qual o 
animador. de movimentos reivindicadores que não o tenha sido 
em nosso país? Agitador político foi Nilo Peçanha, desfraldando a 
bandeira da Reação Republicana, o tempo da candidatura Artur 
Bernardes. Agitador político foi Rui Barbosa, inoculando com o 
seu verbo de fogo, no espírito dos seus compatriotas, a repulsa ao 
militarismo. Agitador político foi Assis Brasil, levando por todos 
os recantos da Pátria estremecida um programa de ideias novas e 
de novos costumes. Agitador político foi João Neves de Fontoura, 
foi Batista Luzardo, foi Augusto de Lima, foi Borges de Medeiros, 
foi Antônio Carlos, foi João Pessoa, foi o próprio Sr. Getúlio Vargas 
na memorável campanha da “Aliança Liberal” que culminou com 
a Revolução de 1930.

“Se no Rio Grande do Norte existem comunistas, são os 
que levaram o desespero e a dor aos lares humildes e famintos 
dos operários, nossos conterrâneos!”.

“Se aqui vivem inimigos da ordem, e do regime, são os 
que retiravam presos indefesos, dos cárceres, para surrá-los às 
caladas da noite!’.
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“Se há comunistas entre nós, são os que ficaram com os 
dinheiros do Banco do Brasil, tomados aos tediosos! Mas não 
aqueles que sempre viveram cercados do apoio e das simpatias 
do povo, cujo crime está em não compactuarem com um regí-
men de opressão e tirania!”.

“Ao lado dessa campanha difamatória que não atinge 
absolutamente a pessoa visada, surgem perseguições aos 
correligionários da Aliança Social, aos amigos fiéis e decidi-
dos do deputado Café Filho. Transferem-se presos políticos 
dos quartéis para as celas imundas da Casa de Detenção, em 
rigorosa incomunicabilidade; suspendem-se as visitas a esses 
prisioneiros; proíbe-se que leiam o jornal da oposição; demitem-
-se funcionários por serem pessoas aproximadas, por laços de 
família, do deputado Café Filho: estabelece-se a censura ao 
órgão da Aliança Social e até pobres inspetores de Polícia são 
jogados à rua!

“Baixa vingança, Sr. Presidente, que conduz cada vez mais 
ao desprezo público, aqueles que a praticam ou a determinam”.

“Quando os governos procedem assim, é porque não 
estão seguros da sua popularidade e julgam que poderão 
vencer destruindo a liberdade de se proclamar o erro, de se 
dizer a verdade”.

“Escreveu Rui: “Ai dos que põem a mão na tua arca, ó 
Liberdade que ergues as nações e abates os impérios! As de 
democracias que atentam contra a tua majestade, perecerão 
na tirania dos Césares ou na anarquia das ruas! Onde tu decais 
ou te somem não tarda em te seguir na desestima e na extinção 
do governo do povo e pelo povo! Toda maioria que se comprime 
nos indivíduos ou nas minorias, é princípio de evolução e rota-
ção, em que alternativamente as maiorias se decompõem em 
minorias e as minorias se dilatam em maiorias. É graças a essa 
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atividade contínua das duas correntes na formação da vontade 
popular que as democracias se depuram, esclarecem e legiti-
mam. Porque nada seria mais tolerável à dignidade humana, 
mais contrário à natureza moral da autoridade e da obediência 
do que a supremacia do número, se tu não suscitasses as voca-
ções para o iluminarem, as virtudes para o converterem, as 
capacidades para reprimirem. Em lhe faltando essa abóboda 
estrelada onde rutilam as superioridades, esses confins que 
limitam a força, esse paradeiro de onde as instituições refluem, 
coibidos pela razão, a sorte dos Estados entraria na zona de 
catástrofe; onde, extintos de teus signos e os teus faróis, rola a 
vaga negra da loucura coletiva, sucedendo ao povo, com a sua 
inteligência, a sua generosidade e a sua grandeza, a calamidade 
terrível do trágico grego, a tirania das multidões”.

“Sr. Presidente. eu ainda não pude descobrir onde paira 
“esse espírito de liberdade”, em que lugar se encontra essa 
“democracia”, tão apregoada pelos amigos do governo! Sabe 
V. Excia. que há uma semana proferi dessa tribuna um discurso 
de protesto contra a censura policial feita ao órgão ele, meu 
partido. Duas vezes enviei à Mesa o original desse discurso 
para V. Excia. passar o “visto”, e duas vezes me foi ele devolvido 
sem essa formalidade que constitui urna praxe em todas as 
Assembleias. Eu via, Sr. Presidente, nessa recusa, o propósito de: 
não ser publicado o meu discurso. Enviando-o, afinal à censura, 
dignou-se o dr. Chefe de Polícia a passar o “visto”, e hoje será o 
mesmo transcrito nas colunas de “O Jornal”.

“Não sei se o que agora estou pronunciando terá a 
mesma sorte... Seja como for, porém, o que não poderão proi-
bir é que eu venha dizer desta tribuna as verdades que não 
agradam ao governo e ao partido de V. Excia, mas, que são 
necessárias, para que não se pense lá fora, que o Rio Grande 
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do Norte é um seio de Abrahão”. (Discurso pronunciado na 
sessão do dia 26 de janeiro de 1937).

“SR. PRESIDENTE: - Tenho em mãos o discurso que aqui 
proferi na última sessão, de protesto contra a campanha infa-
mante movida pelos correligionários e pelo jornal de V. Excia. 
visando, embora inutilmente, a pessoa do deputado Café 
Filho e as perseguições aos meus amigos da “Aliança Social”.  
O discurso a que me referi, apesar de ter recebido a assinatura 
de V. Excia, mereceu a condenação da censura policial, tão 
rigorosa para os adversários do governo e tão camarada para 
os que lhes são simpáticos.

“Estamos diante de um caso que deve merecer a atenção 
de V. Excia. Que a polícia entenda de censurar o jornal do meu 
partido e o faça da maneira por que está sendo exercida, é 
uma coação, não resta dúvida, a liberdade de pensamento e 
um atentado às prerrogativas da imprensa. Censurar, porém, 
as palavras de um deputado; cassar o direito de divulgação de 
conceitos emitidos por um representante do povo dentro de um 
corpo legislativo a que ele pertence, é mais do que uma coação, 
porque significa um desacato à própria Constituição que diz 
no seu Art. 13, Cap. II: “Os deputados são invioláveis por suas 
opiniões, palavras e votos, no exercício do seu mandato”.

“Parece-me, Sr. Presidente, que o que é “inviolável” não 
pode sofrer restrição; está, como bem define seguir, “colocado 
ao abrigo de toda violência, acima da ação da própria justiça.

“Se aquilo que um deputado profere nesta casa está sujei-
to à crítica e ao lápis vermelho da polícia, onde, Sr. Presidente, 
onde Srs. deputados, essa inviolabilidade de que nos fala a Carta 
Magna? E a V. Excia. compete evitar tamanha humilhação, 
tão irritante desrespeito à Constituição Estadual que nós, da 
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minoria, não assinamos, mas que recebeu o endosso de toda a 
bancada do partido de V. Excia.”

“O Sr. Presidente: – Mas o Chefe de Polícia declarou que 
V. Excia, não havia mandado o original para a censura e sim, 
uma cópia do discurso”. 

“Passo às mãos de V. Excia. o original do discurso com a 
assinatura de V. Excia., o mesmo que o Sr. Chefe de Polícia riscou 
a lápis vermelho. (Envia à Mesa o original).

“É lamentável, é foi mesmo para um governo que se 
presume democrático, ter um membro da assembleia Legislativa 
necessidade de recorrer ao remédio do Mandado de Segurança, 
para que os seus discursos sejam divulgados. E é o que estou 
fazendo, na certeza de que a justiça da minha terra saberá salvar 
da desmoralização a lei que “em nome de Deus todo Poderoso” 
o povo do Rio Grande do Norte, pelos seus representantes 
reunidos em Assembleia Constituinte decretou e promulgou 
no dia 2 de fevereiro de 1936”.

“Quero ainda reportar-me, Sr. Presidente, à censura deter-
minada pelo Sr. Chefe de Polícia, contra o “Jornal”. A portaria 
que S. S. Assinou para ser cumprida e publicada no órgão oficial, 
edição de 16 do corrente, refere-se à necessidade de uma provi-
dência severa, de adoção de medidas que garantam e assegurem 
a ordem, o respeito do poder público legalmente constituído, 
atendendo a que, “a imprensa muitas vezes se constitui um foco 
de desordem, insinuando o desprestígio e o desrespeito aos 
órgãos do mesmo poder público”.

“Seria digno de louvores o gesto do Sr. Chefe de Polícia se 
o meu jornal pregasse a desordem, concitasse o povo contra as 
autoridades; aconselhasse a subversão do regime; provocasse 
a exaltação de ânimos; divulgasse notícias alarmantes que 
influíssem no espírito da população; promovesse campanha de 
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caráter extremista; exercesse atividades nocivas aos interesses 
nacionais; doutrinasse as massas com o objetivo de atirá-las 
contra as instituições do país. Nada disto, porém, praticou. 
Órgão do meu partido. A sua matéria é essencialmente política. 
A sua campanha, intrinsecamente partidária. A sua lingua-
gem, o grito do nosso sentimento democrático, o protesto da 
nossa alma de rio-grandense-do-norte contra as misérias dos  
norte-rio-grandenses que não têm alma!

“É a linguagem dos que têm ideias a defender; contra 
os que possuem o cérebro vazio; dos que querem lutar com a 
verdade, contra os que só sabem investir com o embuste!

“O seu programa é uma bandeira de reivindicações que 
temos empunhado sempre com desassombro e altivez, bandeira 
lançada no mastro da fortaleza do nosso civismo e que tem 
resistido a todas as refregas, sem um sinal, sequer de derrota!

“Vejamos, Sr. Presidente, o que a polícia censura. Aqui 
tem V. Excia. o original de um artigo sob o título: - “Não mais 
funcionará o Grupo “Antônio de Sousa”, e subtítulo: “A peda-
gogia do Cónego Amâncio vai transferir para o Tirol a Escola 
Normal de Natal”. Esse artigo foi publicado, mas sem o último 
período, cortado pelo lápis bicolor do Sr. Capitão Raul Gadelha, 
o qual passou a ler: “...O povo que medita nesse programa nega-
tivo de realização, capaz de tão graves consequências. Enquanto 
a associação de Professores continua a mesma, serviço de 
utilidade pública, os potentados de hoje, repetindo o que antes 
de 1030 se passava em nossa terra, poderão rir-se à vontade da 
desgraça da nossa gente, digna de melhor sorte!”

“Uma nota que meu jornal ia publicar, mas o capitão 
Gadelha não deixou, estava assim redigida: “O governo vem 
nomeando a torto e a direito, novos funcionários para diver-
sos departamentos da administração pública. Todos esses 
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beneficiados veem com a qualidade de efetivos”. A Constituição 
do Estado, diz no seu artigo, 26 que, “Para a primeira inves-
tidura são exigidos os seguintes requisitos: idade, de 18 a 35 
anos, exames de sanidade e concurso de títulos e provas, verno 
nomeado muita gente sem essa exigência”.

“O cumprimento da Constituição, entre nós, ainda não 
passou de uma hipótese!

“Sr. Júlio Régis: - V. Excia, traga as provas de que o 
governo está nomeando sem exigência e eu me comprometo a 
protestas, também contra esse fato”. 

“Farei na próxima sessão. 
“Sr. Presidente - pergunto a V. Excia, pergunto os srs. 

deputados, que crime encerram o período e a nota que acabo 
de ler? Responda V. Excia. responsam os meus ilustres colegas 
onde está a desobediência ao poder público constituído o fator 
da desordem, a insinuação do desprestígio, o desrespeito aos 
legítimos órgãos do mesmo poder?

“É crime contra a ordem pública divulgar, um jornal um 
artigo de crítica serena ao governo, pela efetivação de um ato 
que vem prejudicar centenas de crianças pobres? É crime contra 
as Instituições da República dizer-se que o povo me dite num 
programa negativo de realizações? É crime punível pelo Estado 
de Guerra, escrever-se que o governo está nomeando sem 
obedecer aos preceitos constitucionais? De certo que não, Sr. 
Presidente! Crime, é querer-se aferrolhar a consciência! Crime 
é obter-se a manifestação do pensamento! Crime é proibir que a 
palavra de um deputado constitucionalmente inviolável tenha 
a sorte dos prisioneiros políticos – não possa sair de dentro de 
quatro paredes, guardada pelas baionetas, em forma de lápis, 
da censura do Sr. Chefe de Polícia! Crime, Sr. Presidente, é a 
censura consentir que circule nas ruas de Natal, uma folha que 
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atassalha dignidades e constitui uma afronta aos nossos foros 
de povo civilizado, folha dirigida por V. Excia. Mas as vistas do 
governo não se voltam senão para nós, seus adversários que lhe 
não incensamos os pés”.

“Já é pouco, Sr. Presidente, estarem os cárceres cheios de 
correligionários da ‘Aliança Social’, detidos sob a falsa imputa-
ção de comunistas! Já não é bastante a ameaça que pesa sobre os 
nossos amigos do interior, movida pelos partidários da situação 
dominante! Já não chegam as aflições e o desespero de tantos 
corações feridos pelo ódio e pela vingança políticas! É preciso 
mais! É preciso que a imprensa não diga o que se passa nos 
fundos desses cárceres; não divulgar os planos que estão sendo 
executados, para que os nossos inimigos não possam exercer 
o direito do voto; não fale na miséria que se aquartelou nos 
lares esquecidos dos encarcerados! E’ necessário que os atos do 
governo não sejam balanceados; que os seus erros prossigam e 
a opinião pública os ignore!

“E a censura aí está, cortando tudo. Riscando tudo, 
estrangulando tudo!

“Se o governo pensa que semelhante processo nos faz 
renuncias ao direito de lutar ela causa do povo oprimido; se 
julga o partido de V. Excia., que tais compressões nos força não a 
abdicar dos nossos ideais, devo declarar a V. Excia que é baldado 
o intento!

“Tem V. Excia, a resposta a todas essas perseguições, 
na firmeza e disciplina dos nossos correligionários; na inque-
brantabilidade das suas convicções e no estoicismo com que 
sofrem, mas não vergam! Nenhum desertou, porque fosse preso’ 
Tiraram-lhe a liberdade de agir, de se locomoverem, mas não 
poderão conseguir que deixassem de pensar. Nenhum abando-
nou o seu posto porque lhe arrancassem o pão! Nenhum pediu 
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misericórdia! Nenhum esmoreceu! Tudo quanto a política se 
esmerou em fazer, pensando obter a nossa rendição, tem sido 
contraproducente”.

“Não devo finalizar o meu discurso sem pedir a V. Excia. 
que mande consignar na ata dos nossos trabalhos de hoje, o 
protesto que faço neste momento, contra a indébita intervenção 
da polícia aos meus direitos de representante do povo, assegu-
rados pela Carta Magna que nos rege” (Discurso pronunciado 
na sessão de 29 de janeiro de 1937).

                *
   *            *

“SR. PRESIDENTE: - Venho hoje ocupar a tribuna desta 
Casa, para tratar de um assunto que não diz respeito a política 
partidária que na hora presente tanto tem empolgado o espírito 
potiguar, mas que fala muito de perto dos interesses de uma 
classe digna, por todos os títulos, das simpatias e do amparo dos 
poderes públicos. Quero referir-me, Sr. Presidente, ao comércio 
da nossa capital. Não se pode fazer uma ideia mínima, sequer, 
das tremendas dificuldades que do ano passado a esta data veem 
sobrecarregando as firmas de Natal, notadamente os varejistas”.

“Os compromissos assumidos com as praças exportadoras 
raramente são satisfeitos no prazo fixado. Os Bancos receber 
diariamente pedidos de prorrogação de saques e duplicatas 
diante da crise que atravessam os nossos comerciantes. Agora 
mesmo, Sr. Presidente, a Sapataria Nolasco, casa reconhecida-
mente de grande movimento, dirigida por um cidadão trabalha-
dor e honesto, casa que representa pela especialidade dos seus 
artigos e sua organização exterior, um melhoramento para a 
nossa terra, foi forçada a pedir concordata, pela impossibilidade 
de manter de pé, o seu crédito”.
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“Não sei se ficará registrada, apenas, este ano, a concor-
data da Sapataria Nolasco. Não sei se outras advirão, ou teremos 
de ver muitas casas abrirem falência. É provável que sim. As 
coisas marcham para um desfecho que ninguém poderá prever, 
tal a situação de angústia por que atravessa o comércio. E para 
aumentar a “aflição do aflito”, surgem nesta hora dois fatores 
capazes de reduzir a triste condição de mendigo essa laboriosa 
classe. O primeiro desses fatores é a inspetoria do Trabalho. 
Vamos apreciar, embora de modo sucinto, o seu papel nos 
destinos do comércio da praça de Natal”.

O Ministério do Trabalho, como não ignora V. Excia., é 
uma criação revolucionária, isto é, nasceu depois da vitória 
da Revolução de trinta. A ideia, não resta dúvida, foi das mais 
felizes. A desorganização que reinava, quer nas classes proletá-
rias, quer nas profissões liberais, etc. constituía um deplorável 
atestado da inércia dos governos passados, da falta de visão 
e do indiferentismo pela sorte dos que, representando uma 
força, viviam, entretanto, dispersos, sem uma arregimentação 
segura que lhes proporcionar dias melhores. O novo regímen 
compreendeu perfeitamente essa necessidade e deu-nos, então, 
o Ministério do Trabalho.

“Por todas as partes do Brasil fundaram-se sindicatos 
operários. Bancários, médicos, de jornalistas, de advogados, etc. 
devidamente reconhecidos pela nova instituição. Inúmeras leis 
foram criadas para orientar esses núcleos, sob o controle das 
inspetorias do Trabalho, instaladas nas capitais do pais. Dentre 
essas leis, uma existe, a de número 20291, chamada “Lei dos dois 
terços”, que determina que as firmas estrangeiras e nacionais 
não podem ter mais de dois terços de empregados que não sejam 
brasileiros. Por essa lei, os comerciantes são obrigados a fazer 
declaração às inspetorias, dentro de um prazo estipulado.
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- “Ora, Sr. Presidente, acontece que no Brasil, as leis quase 
sempre são ignoradas à falta de quem instrua o povo para o seu 
conhecimento.

“Anteontem, completou um ano que o Dr. Alberto Roseli 
escreveu um projeto de Constituição que, promulgado, recebeu 
a assinatura dos quatorze deputados da bancada do partido de 
V. Excia., contra as dos representantes do meu partido. Posso 
garantir à V. Excia., que dos oitocentos mil habitantes de que se 
compõem o Estado do Rio Grande do Norte, mil não conhecem, 
sequer, o primeiro artigo dessa Constituição! Avalie, agora, 
V. Excia. o que não acontece com as leis trabalhistas que não 
são divulgadas convenientemente e ficam apenas em simples 
transcrições de jornais pouco lidos! E’ o caso do nosso comércio. 
Ignorando o dia em que expirava o prazo para as declarações a 
que se refere a “Lei dos dois terços”, ficou exposto a todos os vexa-
mes, as multas, que lhe foram cobradas sob ameaças judiciárias.

“O segundo fator, Sr. Presidente, é o aumento de impostos 
federais, estaduais e municipais. Um comércio, já por si lutando 
com dificuldades enormes, ainda é vítima de majorações pesa-
das que cada vez mais lhe cavam o abismo”.

“Que os poderes públicos saibam compreender os sofri-
mentos dessa laboriosa classe e lhe deem os meios, não para 
morrer, mas para que ela se salve do naufrágio inevitável”. 
(Discurso pronunciado em sessão de 24 de janeiro de 1937).

“SR. PRESIDENTE: - Tive conhecimento de que na sessão 
de ontem, a que não estive presente, por motivo de força maior, 
houve quem pudesse dúvidas ao assalto à sede do Sindicato dos 
Trabalhadores de Natal, em 1928, e a agressão de que fui vítima 
na praia de Montagem.

“Sr. João Marcelino: - V. Excia é o único que da bancada 
da minoria tem a autoridade para falar contra violências”. 
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“Sr. Pedro Matos: - Confirmo as palavras de V. Excia.”
Aqui, nesta casa, tem se falado constantemente em passa-

do político, em sofrimentos políticos. Passado político, tenho eu, 
Sr. Presidente; Sofrimentos políticos tenho eu, srs. deputados; 
passado que é um livro aberto que não teme contestações 
Sofrimento de quinze anos que me dão autoridade bastante 
para discorrer sobre a matéria.

“Sr. Pedro Matos: - V. Excia. pode me dizer quem era o gover-
nador do Estado, quando V. Excia. iniciou a sua carreira política?”

“Era o Desembargador Joaquim Ferreira Chaves.
“Sr. Pedro Matos: - Estou satisfeito e obrigada pela 

informação”
“Venho neste momento, Sr. Presidente, provar aos Srs. 

deputados, que duvidaram dos acontecimentos em questão, a 
veracidade dos mesmos. Desejo, por enquanto, reportar-me à 
depredação do Sindicato dos Trabalhadores, fato sobejamente 
conhecido dentro e fora do Estado. Preliminarmente quero ler 
o que publicou a “A Noite”, de Recife, em sua edição de 26 de 
novembro de 1928. Depois de historiar as ocorrências verificadas 
no sítio Jaguarari, residência de Café Filho, escreveu o seguinte: -  
“O assalto à sede da Federação Regional do Trabalho ocorreu 
horas antes a bárbara invasão à residência de Café Filho. Os 
facínoras depredaram todo o mobiliário da sede dessa asso-
ciação, inclusive bancas escolares, adquiridas a prestação, com 
sacrifícios de toda ordem. Também foram inutilizados cinquenta 
exemplares do livro ‘Bastilhas Modernas’, de Everardo Dias Foram 
presos em Natal, além de muitos outros, o operário José Bento, 
sendo espancados seus irmãos e João Falcão”.

“Sr. Augusto Vrela: - Mas diziam que lá dentro havia até 
bomba de dinamite.”
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“Posso afirmar à V. Excia. que é falsa a informação que 
lhe deram. Lá dentro viva eu, como um dos orientadores do 
operariado. O que existia na sede do Sindicato eram cinco 
escolas primárias, por mim dirigidas; um teatrinho para recreio 
das famílias dos associados; carteiras escolares; instrumentos 
de uma charanga; mesas, cadeiras, estantes, e uma tipografia 
em que era impressa a ‘Folha Operária’, órgão do Sindicato”.

“Não se compreende, Sr. Presidente, que uma casa 
frequentada por centenas de crianças fosse transformada em 
depósito de dinamite! E para que os operários queriam dina-
mite? Eles, coitados, que trabalhavam somente para ganhar o 
pão de cada dia?

- “Diga-se a verdade, ainda mesmo que ela fira: - foi a 
polícia quem assaltou e depredou a sede do Sindicato dos 
Trabalhadores, com testemunhas presenciais – os operários 
que dormiam no prédio. Mas de tal foi expedido para o Rio 
de janeiro, com o intuito de causar efeito político, o seguinte 
telegrama, que é uma verdadeira monstruosidade!

“NATAL - 21 - Ontem, cerca de 23 horas, registrou-se 
concretas, (Que barbaridade!) realizavam sede rua da Conceição 
polícia acudindo grito socorro penetrou sede onde dissolveu 
ajuntamento. Apreendeu grande quantidade de arma (Santo 
Deus!) Ocasião conflito indivíduos ale estavam inutilizaram 
móveis, fugindo alguns aproximação polícia que ainda conse-
guiu prender oito. João Café Filho, receoso agressão, sócios 
descontentes, suas constantes agitações nos meios operários, 
sentido explorar trabalhadores, fugiu. Cidade completamente 
calma. Polícia resolveu situação providência enérgica”.

Outro telegrama do correspondente da Agência Brasileira 
sobre os mesmos fatos, diz a mesma falsidade, parecendo terem 
sido ambos passados por uma só pessoa...
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“Sr. Presidente, juto pela minha honra e diante de Deus 
que nunca o Sindicato dos Trabalhadores fez uma sessão 
secreta. Nunca a polícia encontrou motivos para agir contra 
os operários.

“Sr. Gil Soares: A polícia só compareceu uma vez para 
quebrar o Sindicato!”

“Sr. Júlio Régis: V. Excia não tem autoridade para falar, 
porque aplaudiu violências piores, dos governos passados”.

“Sr. Gil Soares: - Protesto. V. Excia. está dizendo uma 
inverdade!”

Não é exata, Sr. Presidente, que na noite de 21 de novem-
bro de 1928 nem eu nem nenhuma outra, tivesse o Sindicato 
realizado “sessão secreta”. Naquela noite, celebrava-se a festa 
de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira de Natal.”

“Desde a hora em que a procissão católica percorria as 
ruas da cidade, circulavam insistentemente a notícia de que a 
polícia iria quebrar, pela madrugada, a sede do Sindicato”.

“Confiando e desconfiando”, tratamos eu, e o dr. Dias 
Guimarães, de fechar as portas e as janelas, reforçando-as 
com obstáculos pregos, cadeiras, etc. E fomos nós que depois 
de fechar a porta de saída, conduzimos as chaves, deixando a 
dormir no pavimento superior, um estudante que ale se insta-
laram por nosso consentimento”.

“A polícia escalou o muro do quintal, arrombando as portas 
dos fundos e penetrou no edifício, quebrando tudo, espancando 
o estudante, rasgando peças de pano, inutilizando o material 
tipográfico; apoderando-se de todo o arquivo! Esta, Sr. Presidente, 
é que é a verdade que não admite contestações! O governo tinha 
interesse em cometer semelhante selvagerias porque, com os votos 
dos operários chegamos a derrotas nas urnas, os candidatos do 
rodízio a conselheiros municipais. Ele via na minha pessoa e na de 
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Café Filho, um perigo às pretensões de mando e só pela violência 
poderia conseguir ficar senhor do terreno”.

Era tão manifesta a ociosidade do governo contra nós, 
que, derrotado na capital, usou de um meio arbitrário para 
não se deixar vencer conscientemente. E fomos criminosa-
mente esbulhados!

“Sr. Gonzaga Galvão: - V. Excia. pode citar os nomes dos 
que cometeram o crime?”

“Respeito muito a memória dos mortos e poroso deixo 
de atender ao pedido de V. Excia... instaurando o inquérito na 
justiça federal para apurar a responsabilidade do esbulho, antes 
que chegasse ao seu término, a polícia iniciou a perseguição às 
testemunhas que haviam de depor a verdade, prendendo-as 
para que não pudessem comparecer à audiência!”.

“Um dos mandamentos civis das violências que então se 
praticava em nossa terra era o Sr. Jeromito Moura que no cavalo, 
rebenque em punho, rondou durante toda a noite de 21, a sede 
da Federação do Trabalho”.

“Sr. Júlio Régis: – Tal e qual King-Kong”.
“V. Excia. fez bem em comparar Jeromito a King-Kong 

(risos nas galerias).
“Sr. Júlio Régis: - Não quero que a comparação seja 

tomada ao pé da letra. Acho que King-Kong é criminoso e dado 
ao cangaço”.

“Sr. Abelardo Calafange: - King-Kong não é assim como V. 
Escia. Pinta. É um cidadão como outro qualquer.”

- “Sr. Júlio Régis: - V. Excia não pode falar”.
“Sr. Gonzaga Galvão: - Sr. Presidente, peço licença para 

ler o que disse “A República” sobre os fatos referidos pelo Sr. 
Sandoval Wanderley (O Sr. Gonzaga Galvão não pode ler, tal 
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o tumulto verificado no momento. O Presidente faz soar os 
tímpanos, suspendendo a sessão por 10 minutos).

“SR. PRESIDENTE: - Eu já havia chegado ao fim do meu 
discurso, quando a sessão foi suspensa. Tenho a convicção de 
que pude facilmente restabelecer a verdade, provando aos Srs. 
deputados que o quebramento do sindicato dos Trabalhadores, 
pela polícia, não foi uma fantasia. O acontecimento correu todo 
o país e lembro-me até de que o Dr. Agripino Nazareth, indig-
nado com a atitude do Centro Operário Natalense, apoiando as 
violências policiais, depor, nas mãos da sua diretoria o diploma 
de sócio honorário que lhe havia sido conferido”.

“Era isto, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer por hoje, 
pedindo que V. Excia. me considere inscrito para falar no expe-
diente da sessão de amanhã”. (Discurso proferido na sessão do 
dia 27 de janeiro de 1936).

“SR. PRESIDENTE: - Se eu não tivesse alma, que é a reve-
lação da divindade no ser humano e, se dentro, dessa alma não 
palpitassem os sentimentos de piedade, diante do sofrimento 
alheio, ao mesmo tempo de revolta, em face das injustiças 
praticadas, não ocuparia a tribuna neste momento.

“Falo ainda com a emoção que senti ao ver o pranto de 
uma mulher que me procurava para entardecer em favor do 
seu marido, presos em virtude dos acontecimentos de novem-
bro último, atacado de coleira, na prisão, e que desejava ser 
removido da Casa de Detenção para o Hospital Miguel Couto”.

“Testemunhando aquele quadro de dor e de angústia, 
prometi tudo envidar, para que o seu marido não viesse a 
sucumbir à falta de assistência hospitalar”.

“Qual não foi, porém, a minha surpresa, quando ao dar os 
primeiros passos neste sentido, verifiquei que a administração 
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do Hospital resolveu não aceitar presos políticos. Isto é mais do 
que uma falta de caridade! É uma monstruosidade!

“Sr. João Marcelino: - V. Excia. pode me informar se o 
Hospital Miguel Couto depende da Saúde Pública, ou apenas 
subvencionado?

“Não compreendo o alcance da pergunta de V. Excia. Não 
discuto, no momento, sendo que se trata de salvar a vida de um 
homem, não se devendo ver no mesmo, apenas um culpado, mas 
um nosso semelhante. Acho que está sendo cometido contra 
esse cidadão uma crueldade inominável! O que diriam os verda-
deiros comunistas se soubessem que, os que os combatem, usam 
de processos talvez mais desumanos do que eles”

“A V. Excia. mesmo, Sr. Presidente procurei para que 
conseguisse minorar a situação do detento em apreço e vi que 
V. Excia encontrava a dificuldade em promover os meios neces-
sários para satisfazer o meu apelo... E cheguei a desenganar-me 
do êxito da minha tentativa!

“E já que não há mais para quem recorrer, cumprem 
tão somente trazer o fato ao conhecimento da Assembleia e 
deixar consignado o meu mais veemente protesto contra a 
medida tomada pela administração do Hospital Miguel Couto 
que representa além de tudo, uma afronta aos brios cristãos 
de nossa terra”. (Discurso pronunciado na sessão do dia 27 de 
janeiro de 1937).

O GOLPE DE 10 DE NOVEMBRO

O golpe de 10 de novembro de 1937 surpreendeu-me em 
plenas funções do meu mandato legislativo.
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Dissolvida automaticamente a Assembleia, perdi o meu 
único ganha-pão - a cadeira de deputado que me dava dois mil 
cruzeiros mensais.

Todos os meus companheiros de bancada voltaram aos 
empregos que já exerciam antes de eleitos.

Somente eu, não tive o que reassumir. A minha digni-
dade de homem de combate havia repelido, após a fusão do 
meu partido com o dr. Mário Câmara, o oferecimento de dois 
empregos públicos federais, postos à minha disposição.

O que fazer agora? Reunir os 630 cruzeiros (naquele 
tempo, mil réis), dos nove dias de subsídios e 900 cruzeiros da 
venda de objetos de casa, acrescidos de mais 800 de auxílio de 
amigos e 15 dias depois viajava para o Rio de Janeiro, à procura 
dos amigos e dos políticos do meu extinto partido...

NA CIDADE MARAVILHOSA

Chamam a capital do Brasil de “Cidade Maravilhosa” E eu 
não contesto. De fato, o Rio de Janeiro constitui um motivo de 
orgulho para os Brasileiros e de encantamento para os turistas: 
morros, serras, ilhas, enseadas, arranha-céus, parques, praias, 
lagoas, uma infinidade de coisas que deslumbram e maravilham.

Cidade cheia da graça esplendente da carioca que sabe 
se vestir e sabe se pintar, de amor, de música, de poesia, onde a 
vida corre vertiginosamente e é boa de ser vivida...

Mais de dois milhões de almas se cruzam no vai-vim das 
avenidas e das ruas asfaltadas, que se divertem, que sorriem, 
que cantam e que amam!...
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“Cidade Maravilhosa”, onde o Carnaval é um delírio 
contagiante e o baião uma paixão que nasce nas favelas e se 
derrama pelos salões luxuosos da aristocracia!...

“Cidade Maravilhosa”, com o cristo Redentor, braços 
abertos no alto do Corcovado, perdoando os que peçam e 
abençoando os que creem...

Foi dentro dessa grande metrópole do meu grande pais 
que eu sofri os dias mais tormentosos da minha vida!...

Sofri a indiferença dos políticos que haviam obtido tudo 
da Política regional, e se mostravam incapazes de um obséquio, 
dispensado a um cidadão que desejava viver!

Sofri a ausência completa de recursos para manter-me, 
e, consequentemente, o abatimento tísico e moral.

Sofri todas as consequências de um meio estranho e 
hostil às minhas necessidades...

Cheguei a pensar que iria morrer, tal o meu aspecto 
exterior, agravado por uma inesperada insuficiência apática! 

Sofri a humilhação de ser convidado a deixar o hotel em 
que me hospedara, por constantes atrasos no pagamento, perden-
do uma mala com roupas de uso, apreendida pelo proprietário, 
como garantia da dívida, que montava a 460 cruzeiros. Nesse dia, 
vendi a aliança de casamento, para poder comer!... 

Duas noites dormi sobre o cimento frio de um pequeno 
quarto cedido por gentileza de um conterrâneo, em Engenho de 
Dentro, forrado apenas com algumas páginas de jornal velho! 

Devo fazer aqui uma ressalva. Quando cheguei ao Rio, 
Café Filho estava na Argentina, voltando depois de alguns 
meses. A sua situação, eu sabia não lhe permitia tirar-me das 
dificuldades, porque estava fazendo força para atravessar ... e 
não tinha a quem pedir, por um amigo. Estava no ostracismo 
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político, vigiado até por secretas da polícia, em face de seu 
desassombro na tribuna da Câmara, ante o golpe getulista.

Após um ano e dois meses, vendo que o meu fim seria o 
Cemitério do Caju, voltei a Natal, com o produto dê uma subs-
crição aberta entre amigos íntimos!...

Devo ao meu prezado amigo dr. Rui Carneiro, naquele 
tempo Consultor Jurídico do Banco de Brasil, a passagem que 
espontaneamente me ofereceu para o meu regresso.

Os meus dezoito anos de luta não se haviam encerrado 
com o alvorecer do Estado Novo. Os sacrifícios políticos abriam 
vaga para outra ordem do sacrifício. O destino exigia de mim 
maiores provações, como que para tirar a prova da minha 
resistência moral, do meu caráter. Este, graças a Deus, pude 
manter de pé até hoje, apesar da maldade com que me fenam 
pessoas a quem muitas vezes matei a fome e da família...

A política Partidária desapareceu por espaço de 15 anos 
de ditadura, sem me deixar nenhum arranhão na consciência ... 

Dela, ficaram-me, porém, decepções e desilusões...

EM NATAL

Em fins de 1939, voltei para Natal. Cheguei esquelético 
irreconhecível, pesando 52 quilos!

Tinha deixado 11, na “Cidade Maravilhosa!...”
Sete meses passei dentro de casa sem sair, tomado de 

uma profunda neurastenia, impossibilitado de obter meios para 
manter a família.

Vendo que a situação cada vez mais piorava, resolvi 
procurar a vida em Recife.
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EM RECIFE

Arranjei 500 cruzeiros emprestados e tomei um navio. 
Não sabia o que iria fazer na capital vizinha nem a sorte que 
me aguardava ali...

Entreguei-me à própria sorte...
Lá chegando, hospedei-me numa pensão de um senhor, a 

quem chamavam “Chico Boleeiro”, à rua Nova, 1º andar.
Era um sobrado antigo, cheirando a morcego, quartos 

escuros, anti-higiênicos. Achei aquilo tudo muito sórdido, 
mas fiquei, porque a diária me convinha... e estava num Ponto 
central, dos mais movimentados da cidade.

No dia seguinte à minha chegada tratei de agir. Levava 
pouco dinheiro e qualquer negligência poderia acarretar 
senos embaraços.

Apresentado a um amigo, sócio de importante firma 
comercial, estabelecida à rua Vigário Tenório no bairro do Recife, 
cujo nome não me ocorre no momento, este, bondosamente, me 
encaminhou ao Dr. Aníbal Fernandes Diretor do e “Diário de 
Pernambuco”, que me recebeu de maneira cavalheiresca.

No decorrer da nossa conversação, mostrou-se o Dr. 
Aníbal muito interessado para que eu ingressasse no corpo 
redacional do centenário órgão pernambucano, dependendo 
apenas do seguinte: o secretário havia seguido para o Rio, a 
convite do Sr. Joaquim Inojosa, para secretariar o seu Jornal  
“O Meio Dia” mas licenciado: se não se desse bem, de saúde, 
voltaria a reassumir o seu posto, aconselhando-me o ilustre 
diretor do “Diário de Pernambuco”, a. esperar.

Concordei e fiquei aguardando o resultado...
Não podia, entretanto, cruzar os braços e procurei agarrar-

-me a qualquer tábua, para não naufragar...



115

Sandoval WanderleyMinha Luta Política

Em Recife, encontrei-me com um velho amigo e conter-
râneo ali residente há muitos anos – Gonçalo, Gomes. Foi ele 
quem me tirou do “Baleeiro” e levou-me para a sua pensão, na 
mesma rua, cercando-me de todas as considerações.

Para esperar a resolução do secretário do “Diário dePer-
nambuco”, lembrei-me de instalar um teatrinho por sessões, 
modelo “Casa de Caboclo” que existia na Praça Tiradentes, no 
Rio de Janeiro, dirigido por Jararaca e Ratinho.

Havia um terreno baldio, contíguo à Igreja da Conceição 
dos Militares que se prestava perfeitamente para esse fim, mas 
estava em litígio com a firma Alves de Brito & Cia. e a Irmandade 
daquela Igreja.

Apesar da boa vontade da ruma, cujos sócios acharam 
interessante a minha ideia, quando lhes falei, nada pôde ser 
feito, por não ter consentido um dos advogados dos litigantes. 

Tentei, ainda, o arrendamento do cinema do Pina, de 
propriedade de uma viúva, que se encontrava fechado, mas o 
“bicho” era tão velho e estragado que desisti.

Tudo escuro, para o meu lado.
Finalmente, indo uma tarde ao gabinete do Dr. Aníbal 

Fernandes, tive conhecimento de que o secretário do jornal não 
se dera bem de saúde, no Rio e voltaria dentro de uma semana... 

Oito meses vivi em Recife de esperanças e desenganos, 
até que voltei novamente a Natal.

ESCREVENDO PEÇAS DE TEATRO

Encerrei-me outra vez em casa e escrevi várias peças 
teatrais, fundando em 20 de agosto de 1941, o Conjunto Teatral 
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Potiguar que representou todas elas, tendo sido encenadas três, 
pelo Grêmio Dramático de Natal. 

A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Quando deflagrou a Segunda Guerra Mundial, em 1943, 
foi criada a censura postal, civil e militar, em Natal.

Por influência de Café Filho fui nomeado por concurso, 
chefe da secção civil, com mil e quinhentos cruzeiros, isto já ao 
apagar das luzes, isto é, nos quatro últimos meses de guerra.

Acabada a conflagração, acabou também a minha tarefa. 
Dias depois, o diretor-geral dos Correios determinou que 

o chefe da secção da extinta censura fosse servir na repartição 
regional, com os mesmos vencimentos e cargo equivalente.

Já a esse tempo, estava pela terceira vez, na direção do 
“O Jornal” e me empenhava numa forte campanha em favor do 
aumento de vencimentos do funcionalismo do Estado, publican-
do diariamente artigos assinados (porque eu só escrevia com a 
responsabilidade do meu nome).

O governo não atendia aos meus apelos.
Nomeado Interventor Federal no Estado o Dr. Miguel 

Seabra Fagundes, nome que desde moço granjeara a estima 
e alta admiração dos seus coestaduanos, a coisa tomou rumo 
diferente e foi organizada uma tabela de aumento proporcional, 
para os servidores públicos.

Qualquer medida governamental que importasse em 
despesa, tinha de ser, por imperativo da ditadura, levada ao 
conhecimento do Presidente da República, para aprovação ou não.

E isso fez o Interventor Seabra, remeter para os Correios, 
via aérea, toda a papelada endereçada ao poder central.
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Passaram-se semanas e semanas sem que essa correspon-
dência tivesse chegado ao seu destine!...

Um dia, entrei na secção de correspondência aérea. Pedi 
ao funcionário encarregado da mesma o livro de registro e 
verifiquei a data do recebimento. E mais - ainda constatei que a 
aludida correspondência há muitos dias se achava devidamente 
lacrada no saco apropriado, mas escondida!...

No dia seguinte, denunciei pelas colunas do “O Jornal” 
toda a verdade, publicando o número do saco em que se acha-
vam retidos os documentos oficiais.

O Diretor dos Correios e Telégrafos, Sr. José Anselmo, 
baixou Portaria suspendendo-me por 15 dias, penalidade que 
não aceitei, solicitando demissão do cargo ao Sr. Diretor-geral. 

Tinha perdido novamente, o meu ganha-pão, mas satis-
feito, por não ter ainda, desta vez, me rendido pela coação...

NOVAS PROVAÇÕES

Voltei a dedicar-me exclusivamente ao “O Jornal”, e 
sofrendo novas privações domésticas, auxiliado pela minha 
sogra que sempre fora bondosa e amiga.

Eu já me havia habituado a esses contratempos e os 
aceitava e os encarava ânimo forte.

OUTRA CAMPANHA POLÍTICA

O golpe militar de 1947 que depôs o Sr. Getúlio Vargas, do 
poder, abrira novos horizontes políticos pata o Brasil, já cansado 
de suportar três lustros de governo discricionário.



118

Sandoval WanderleyMinha Luta Política

Entrei resoluto e entusiasmado na campanha da redemo-
cratização do país, ao lado do meu intrépido e valoroso amigo 
Café Filho, tomando parte em comícios, na capital, em prol dos 
candidatos do P.S.P. a deputados federais e estaduais sendo eu 
um desses últimos candidatos.

Não me preocupei com a minha candidatura. Enquanto 
as caravanas pessepistas rompiam todo o Estado, eu me deixava 
ficar à frente ao “O Jornal” alimentando o “Fogo Sagrado” da 
Propaganda escrita.

Todo meu empenho era ver Café Filho eleito deputado 
federal, porque sabia que o Rio Grande do Norte iria ter no Palácio 
Tiradentes, uma voz que haveria de se erguer em defesa dos 
interesses de sua terra -e quiçá, do Brasil, como de fato aconteceu.

Obtive mil duzentos e dois votos de legenda, deixando de 
ser eleito por cento e oitenta votes!....

Mas nem por isso arrefeceu o meu entusiasmo pela causa 
que defendia, sinceramente.

Se houve dentro das fileiras do Partido Social Progressista 
um correligionário desinteressado, fui eu. Nunca fiz questão 
para alcançar posições destacadas, nem derrotas pessoais me 
desanimaram.

Café Filho tinha autorização para dispor do meu nome da 
maneira que entendesse, colocando-o ou retirando-o de chapas, 
de diretórios, contanto que não se criasse nenhum caso entre 
aqueles que demonstrava desejo de subir... 

Terminada a campanha com a eleição de Café, foi ele para 
a Câmara Federal e o “O Jornal” continuou circulando sob a 
minha direção. 
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MAIS UM DIA

Passado o ardor da campanha, achei que o órgão que eu 
deveria serenar a linguagem e passei a dar outra orientação ao 
seu programa de publicidade, sem, contudo, abdicar do direito 
de ser oposicionista... 

Essa atitude não agradou a certa “ala” que existia no 
partido - a dos Intransigentes, dos que só entendiam jornal 
político atacando sistematicamente, virulentamente. 

Começaram, então, as reclamações do próprio partido. 
Um dia sou convidado pelo Dr. Kerginaldo Cavalcanti, que 

presidia o Diretório Central, a ir ao seu gabinete de trabalho, à 
rua Dr. Barata. Atendi.

Estavam reunidos diversos membros do Diretório. 
O fim da reunião era o caso do “O Jornal”... O Presidente 

queria resolver a “queixa” contra mim. Sentei-me na cadeira 
de réu para ouvir as acusações de corpo presente. Apenas dois 
falaram por muito tempo. Eu nada queria dizer, senão no fim... 

O Dr. Kerginaldo tratava de dar à reunião uma feição 
cordial a despeito de certas caras patibulares 

Quando se havia escoltado toda a matéria, tocou-me a 
vez de falar para entregar nas mãos de S.S. o cargo de diretor 
do “O Jornal”. Notei que a minha resolução surpreendera de 
certo modo, os mais moderados, mas não retirei o meu pedido. 

O resultado de tudo isso foi o completo retraimento dos 
correligionários que deixaram de frequentar a redação. Esperei 
muitos dias, com o Jornal sem circular, esperando alguém 
credenciado a quem eu pudesse entregar o material tipográfico, 
móveis e utensílios. Finalmente, foi incumbido dessa missão, o 
meu companheiro Amaro Magalhães. 
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Fiquei, mais uma vez entregue às agruras do destino, sem 
ter com que ir ao mercado, cheio de compromissos a solver, 
enquanto o material do “O Jornal” era guardado, para meses 
depois voltar à circulação, sob o título de “Jornal de Natal,” com 
uma direção diferente ... 

Chocado pela maneira com que se tratava um amigo e 
correligionário desinteressado e de tantos anos de luta, retraí-
-me da atividade política, mantendo, porém, Integral solida-
riedade ao deputado Café Filho, distante e talvez ignorando os 
fatos que aqui se passavam... 

ELEITO VEREADOR

Aproximavam-se as eleições para a primeira Câmara de 
Vereadores, conjuntamente as de deputados estaduais. Presente 
em Natal o deputado Café Filho, fui como sempre costumava, 
visitá-lo depois dás 22 horas, quando poderíamos tratar à 
vontade dos assuntos políticos de maior relevância. 

Café, sempre não me esquecia, todas as vezes que o 
Partido tratava da composição de uma chapa de nomes para se 
como líder, supondo haver recebido por intermédio de Amaro 
Magalhães a orientação do Partido, falara defendendo: 

“Houve certa relutância de sua parte, alegando que o 
projeto mencionado, corno iria mudar, à última hora de opinião? 
Objetei-lhe que os projetos estão sujeitos a três discussões 
para que os legisladores melhor os estudem, podendo, desses 
estudos surgir motivos para gue se alterem as opiniões, o que 
é corriqueiro na viela dos órgãos legislativos”. 

“O Sr. perguntou-me se não haveria uma fórmula 
conciliatória e, ao responder-lhe eu que o Partido se rebelava 
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contra a nomeação em caráter efetivo do Vereador premiado, 
o Sr. ainda apelou no sentido de que eu fizesse a lei de modo a 
ser o cargo provido mediante concurso. Tentando evitar qual-
quer constrangimento de sua parte, aqui aquieci nesta última 
fórmula, dizendo-lhe, porém, que considerava um abuso sem 
precedentes o que se iria fazer; exigia entretanto, que o verea-
dor a ser nomeado nos entregasse a sua renuncia escrita, antes 
da votação, pois só assim eu teria a certeza de que a promessa 
que lhe haviam feito de sua renuncia seria cumprida.

Não convenci o amigo. O seu ponto de vista se tornava 
irredutível! Quando ouvimos o galo cantar, anunciando a 
madrugada, nada de positivo estava assentado.

Foi quando, para não me tornar intolerante, propus-lhe 
aceitar com a seguinte condição: - ser o seu candidato pessoal. 
A proposta foi aceita.

Restava-me entrar na campanha. E entrei, menos para 
fazer propaganda da minha candidatura, porque nem dinheiro 
eu tinha para mandar imprimir as chapas, somente dez dias 
antes do pleito pude conseguir, e isto mesmo a crédito, na 
Tipografia Galhardo.

Chega o dia da eleição - Sou eleito por 512 sufrágios.
Aliás um dos mais votados, modéstia à parte.
A direção do partido confiou-me a liderança da banca 

serem disputados nos pleitos eleitorais.
Tendo tido conhecimento do que se passara em relação 

ao “O Jornal” tratou de contornar as coisas da melhor forma.
Nesse encontro amigável e cordial, disse-me ele que 

reservara um lugar, para mim, na chapa de Vereadores, já 
homologado pelo Diretório Estadual.

Agradecendo a lembrança, relutei por muito tempo em 
aceitar. Reafirmei-lhe a minha incondicional solidariedade em 
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todos os momentos, mas que me deixasse à margem, porque 
nenhuma posição de destaque eu desejava, pretendendo da, 
composta de sete vereadores: eu, os Sr. O lavo Galvão Elizeu 
Leite, Amaro Magalhães, Sebastião Moreira Antônio Gouveia, 
e Antônio Félix.

A MINHA ATUÇÃO NA CÂMARA

Como na Assembleia Legislativa, procurei na Câmara 
Municipal, corresponder à confiança do meu partido e dos 
que me elegeram. Apresentei inúmeros projetos, indicações de 
interesse para a coletividade, embora. sempre combatido pela 
bancada do Partido Social Democrático, chefiada pelo vereador 
Martinho Machado, que diga-se de passagem, era um verda-
deiro homem de parlamento, hábil, inteligente conhecedor da 
matéria que se discutia. 

Orientei os meus pares sempre no sentido de uma oposi-
ção construtiva, cooperando com a administração municipal 
naquilo que não viesse afetar o programa partidário, mas 
redundasse em benefício do povo. ‘ 

Quando se tornava necessário, ocupava a tribuna para 
verberar certos atos do poder executivo que me pareciam 
passivos de censura e o fazia muitas vezes de maneira veemen-
te mas guardando o decoro e a compostura da minha função 
orientadora. 

O Presidente em exercício do Diretório não concordou e 
a coisa agitou-se novamente. Para que não fosse eu a causa de 
maiores desgostos, prometi não comparecer à sessão daquele dia.

Sempre entendi que o líder de uma bancada, mesmo a 
contragosto, deve ter moderação na linguagem e nas atitudes, 
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porque do contrário, os seus liderados enveredarão por cami-
nhos que poderão chegar à balbúrdia à anarquia ao próprio 
desprestígio da facção que representa.

O primeiro projeto que apresentei foi criando os subsídios 
para os vereadores, a exemplo do que já tinha feito a Câmara 
Municipal do Recife e de outras cidades do Brasil Subsídios 
modestos - Cr$. 1.500,00 fixos.

Tanto “Diário de Natal” como a Rádio Poti não me deixa-
ram sossegar... A pancadaria foi grossa em cima de mim! 

Alegava-se as péssimas condições financeiras da 
Prefeitura, a feiura de se legislar “em proveito próprio” e até 
chama-se a atenção do eleitorado para que nunca mais votasse 
com o autor do projeto!... 

Não me importei com a campanha. Durante vinte sete 
anos me acostumara a dar pancadas e receber pancadas pela 
imprensa... Mais uma não faria mal ... E enquanto “o pau comia” 
o projeto ia tendo a sua marcha natural. 

Finalmente, depois de uma luta tremenda, fui vitorioso. 
Somente decorridos muitos meses, é que o novo Prefeito, 

Dr. Claudionor de Andrade mandou pagar todo o atrasado, 
reconhecendo a legalidade da resolução da maioria da Câmara. 

Como vê o leitor, a minha estreia, mereceu logo bordoa-
das do jornal do Dr. Edilson vareta...

Ainda hoje os senhores representantes do povo na 
Câmara Municipal estão ganhando, e, o dobro do que recebiam 
de início. A imprensa não disse mais nada, porque na Assembleia 
Estadual os nobres deputados haviam aumentado também os 
seus Próprios subsídios, o que reputamos mais grave... 
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OS MEUS DISCURSOS

Muitos discursos proferi na Câmara Municipal, uns escri-
tos e publicados em “Jornal de Natal” e outros de improviso.

Infelizmente não colecionei os números do órgão do 
meu partido, em que os mesmos foram inseridos, dera que os 
pudesse transcrever neste livro a exemplo do que fiz com os 
que pronunciei na Assembleia Legislativa.

Indo à redação, não existia lá nenhuma coleção, não me 
sendo possível realizar o meu desejo, que era o de reeditá-los aqui. 

SURGE UM CASO SÉRIO

Com o falecimento do Senador João Câmara, da banca-
da pessedista, vai ter assento no Mónroe, o dr. Kerginaldo 
Cavalcanti, suplente do Partido Social Progressista e presidente 
do seu Diretório Estadual, cujo cargo passou a ser exercido pelo 
vice-presidente, Dr. Abelardo Calafange, também exercendo as 
funções de diretor do “Jornal de Natal”. 

Aparece, na Câmara, um projeto oriundo do Sr. Prefeito 
Claudionor de Andrade, criando na Prefeitura os cargos de 
Médico Assistente e de enfermeiro. Sabia-se, de antemão que 
o candidato para o primeiro, seria o Dr. Demétrio de Viveiros 
que eleito pela legenda Progressista, havia feito adesão pública 
ao Partido Social Democrático. 

Não tergiversei em dar instruções à minha bancada para 
derrubar o projeto. Antes, porém, de abrir as hostilidades, sou 
procurado pelo meu colega Amaro Magalhães que me trazia um 
pedido do Dr. Demétrio, para um entendimento.



125

Sandoval WanderleyMinha Luta Política

Accedi. S. S. empenhou a palavra de honra de que, se a 
bancada progressista desse o seu apoio ao projeto, ele renun-
ciaria imediatamente a cadeira de vereador, deixando vaga ao 
suplente Antônio Félix.

Vendo nisso um magnífico resultado de ordem político-
-partidária, porquanto ganharíamos mais um vereador na pessoa 
de um cafeísta cem por cento, reuni a bancada explicando o que 
se passava e dei novas instruções. Isto é, para que fosse votado o 
projeto do Sr. Prefeito. Na sua primeira discussão, ocupei a tribu-
na por espaço de meia hora, batendo-me pela sua aprovação, se 
bem que, dentre os que compunham a representação pessedista, 
alguns se levantassem protestando e procurando derrotá-lo.

A sessão foi agitada, terminando à noite, mas sem 
resultado Positivo, em face eia confusão reinante e de se 
haverem retirado do recinto alguns vereadores para não 
darem número à votação.

No dia seguinte, o Dr. Abelardo Calafange telefona, 
pedindo-me um entendimento na sede do partido, afim de 
tratarmos do caso. Fui. Estavam reunidos vários vereadores. 
Expliquei a situação moral em que me encontrava, já tendo me 
comprometido, da tribuna, apoiar o projeto.

Não tendo ainda o Dr. Demétrio de Viveiros apresentado 
a renúncia prometida, o Dr. Abelardo Calafange manda dati-
lografar a mesma e fui eu quem levou aquele vereador para a 
devida assinatura. S.S. negou-se a fazê-lo, alegando que somente 
assinaria depois do proleto aprovado em última discussão e em 
caráter efetivo, o que achei justo.

E não compareci. O projeto, entretanto, foi aprovado. 
No dia seguinte o “Jornal de Natal” publicava um artigo sob 
o título - “Um Projeto Imoral”, com alusões pouco elegantes a 
atuação do líder da bancada, o que chocou-me profundamente, 
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determinando que enviasse ao Dr. Abelardo Calafange a seguin-
te carta: 

“Natal, 24 de abril de 1950.
“Dr. Abelardo Calafange Presidente do Diretório Estadual 

do Partido Social Progressista.
“- Os últimos acontecimentos verificados na Câmara 

Municipal, com a discussão do projeto originário da Prefeitura 
criando o cargo de Médico Assistente para o município, envol-
veram de tal modo a bancada do Partido Social Progressista a 
não haver nenhuma dúvida quanto à sua definição, votando 
unanimemente pela aprovação, em segunda discussão, do 
aludido projeto.

Na qualidade de líder, orientei a bancada no sentido de que 
o mesmo fosse aprovado, tendo eu ocupado a tribuna por mais de 
uma vez para combater os pontos de vista dos seus opositores. 
Fui vitorioso. na direção do Partido nenhuma instrução recebi a 
respeito. Quando da segunda: discussão, continuando o silêncio 
da parte dos que me poderiam orientar, tornei a me bater pela 
vitória do projeto. Foi aí que recebi um chamado para compare-
cer à sua presença, quando fui cientificando de que o Diretório 
considerava “questão fechada” a sua derrota.

“Nessa altura, seria um recuo indesejável de toda a 
bancada e a quebra da minha palavra empenhada, dos argu-
mentos que expus, sustentando a necessidade daquela medida. 
Não concordei com tal exigência, convidado novamente a 
comparecer à sede do Partido, para uma troca de ideias com os 
membros da bancada, ali estive sustentando a minha opinião, 
mas prometendo não comparecerá reunião, da segunda feira, 
quando teria lugar a discussão, para não criar embaraços à 
retardada providência do partido.
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“Ficaram as coisas neste pé quando sou surpreendido com 
a publicação de um artigo no “Jornal de Natal”, sob a epígrafe 
“Um projeto Imoral”, artigo em que se imputava de inconsciente 
os representantes pessepistas por terem votado a favor do proje-
to. Dizia, mais, que nós havíamos sido “pegados de surpresa”, não 
atinando os mesmos o aspecto imoral daquilo que se discutia. 
Não é verdade. Tanto eu como meus colegas tivemos ciência, em 
tempo da apresentação do documento em apreço e o discutimos 
e, votamos conscientemente. Refere-se ainda, o Jornal, que “é 
certo que alguns outros – aqueles que não estão aferrados aos 
interesses da Prefeitura - ainda tentaram forçar a sua aprovação 
pela celeuma que fizeram, encerrando-se a sessão”.

“Ora, quem mais se bateu pela aprovação do projeto foi o 
líder da bancada. que tentou, mesmo, “forçar a sua aprovação”. 

“Recebi, assim, o artigo do jornal do meu Partido como 
uma censura pública à minha atitude, e uma manifestação de 
que já teria perdido a confiança do Partido.

“-Se defendi e votei “um projeto imoral”; se concorri para 
que se consumasse uma “iniquidade”; se o Partido forçou-me a 
tomar nova orientação por não ter eu sabido corresponder o seu 
pensamento, muito embora que esse pensamento permanecesse 
oculto, resta-me apenas depositar em suas mãos a liderança da 
bancada, para que outro de visão mais esclarecida nossa ocupá-la.

“-É o que estou fazendo, em caráter irrevogável, certo de 
que, é esse o único caminho compatível com a minha dignidade. 
Saudações. (a) Sandoval Wanderley”

Essa carta teve como resposta uma outra do Dr. Abelardo 
Calafange, vasada em termos e tratamento bem diferentes da 
que eu lhe havia escrito.

“Natal, 25 de abril de 1950: 
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“Sr. Sandoval Wanderley, Vereador à Câmara Municipal 
de Natal pelo Partido Social Progressista: 

“Acusando sua carta de 24 do corrente, devo comunicar-
-lhe que fico ciente de sua renuncia irrevogável às funções de 
líder da bancada do nosso Partido, na Câmara Municipal de Natal.

“Dessa sua deliberação darei conhecimento ao Diretório 
Estadual, para seu pronunciamento, e bem assim lhe comuni-
carei os pormenores ao infeliz caso criado naquela Câmara, 
quando os interesses do nosso Partido deixaram de ser defen-
didos de acordo com a consciência dos seus representantes, 
que muito facilmente se deixaram envolver pelas malhas de 
adversários sagazes. 

“Nesta carta, entretanto, desejo fazer certas ponderações 
que deverão ser tomadas como explicação a alguns pontos 
daquela a que estou respondendo.  

“Nunca se viu um líder queixar-se de não ter recebido 
orientação do Partido porque o Partido não o tivesse procurado; 
o líder, pela relevância de sua função, senão constantemente, 
pelo menos quando assuntos de importância surja em plenário, 
é que tem o dever precípuo de procurar o Partido. Nunca o Sr. 
me procurou para trocar ideias a propósito de nossos interesses 
partidários, a não ser quando, através de uma conversa telefô-
nica, lhe comuniquei que fora cientificado do projeto, oriundo 
da Prefeitura, criando um cargo para certo vereador que sendo 
nosso inimigo, possui mais a “grande qualidade” de ser um 
trânsfuga do nosso partido. Essa conversa foi presenciada pelo 
vereador Antônio Gouveia, que me procurara para informar-
-me que o projeto em apreço iria naquela tarde ser aprovado 
em última discussão. Mostrei-lhe apenas que deveríamos 
conversar a respeito, porque eu sentia estar em jogo o interesse 
partidário. Ao perguntar-lhe se não poderíamos trocar ideias 
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pessoalmente, o Sr. prontificou-se em ir ao partido, onde eu 
estava com aquele vereador, e onde, algum tempo mais tarde 
conversamos. Vê, assim, o Sr., que não houve fiel reprodução do 
acontecido em sua carta, quando nela diz haver recebido um 
aviso para que comparecesse a minha presença.

“De nossa Palestra, realizada no tom mais amistoso, 
somente uma coisa ficou assentada: o seu inteiro apoio à minha 
opinião, de que o projeto constituía uma arma de que se servia o 
Prefeito contra os partidos que não o apoiam, e, mais ainda, que 
a nomeação do Sr. Demétrio de Viveiros representaria um ato 
merecedor de nossa inteira repulsa. Recordo-me bem de que, 
nessa ocasião, o Sr. me declarou que tinha o mesmo pensamento 
sobre o projeto, que apoiara tendo em vista a insistência de 
nosso correligionário, vereador Amaro Magalhães, na convicção 
de que este levara a palavra de ordem do Partido”.

“O Sr. aceitou de logo o alvitre, e mandou que eu redigisse 
a carta de renúncia, o que foi feito pelo Dr. Fernando Abott 
Galvão, primeiro secretário do Diretório Estadual que já então 
estava presente e assistia a nossa conversa, sempre, em tom 
cordial. Feita a carta, levei o Sr. no meu automóvel à casa do 
vereador Demétrio e voltei para a sede do Partido”.

“-Quando, à tarde compareci à Câmara Municipal, certo 
de que tudo fora resolvido, pouco depois chegava o Sr. aquela 
casa, para dizer-me que o dr. Demétrio se negara a afirmar 
a renúncia, sob a alegação de que somente o teria se a lei o 
nomeasse efetivo... 

“-Ao mesmo tempo o vereador Martinho Machado se 
acercava de mim, (e ao meu lado estavam o dr. Fernando Abott 
Galvão e o Vereador Caubi de Oliveira Barroca) para condenar 
o malsinado projeto dizendo que o combateria· afirmei-lhe 
então que o meu partido não seguiria outro caminho e o Sr. 
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pouco depois admitia a mesma conduta, ajuntando apenas 
que se esquivaria de ocupar a tribuna por uma questão que 
considerava de coerência, mas sugerindo que falasse em nome 
da bancada o vereador Antônio Gouveia”.

“Certo de que nada mais era necessário, abandonei a 
Câmara, para saber à noite que a sessão fora suspensa sem que 
o projeto tenha sido votado.

“Ainda assim, no dia imediato, (sábado), convoquei uma 
reunião da bancada de vereadores e insistimos nos mesmos argu-
mentos, relacionados com as finalidades suspeitas do projeto. 
Todos os presentes, inclusive o Sr., me apoiaram no combate ao 
aludido projeto. Admitimos que seria um descalabro deveria ser 
combatido veementemente pelo partido. Nessa ocasião, porém, já 
o Sr. já modificava a sua conduta em relação a da véspera quando 
votaria contra o projeto - para dizer que não poderia dar tal 
voto... Diante de nossa insistência, porém, comprometeu-se a não 
ir à sessão, com o que todos concordamos.

“No mesmo dia, “Jornal de Natal”, cumprindo a decisão de 
que o Partido deveria combater sem tréguas ao projeto, que é, 
na ‘verdade, imoral, publicava um artigo que deu lugar às suas 
censuras, à sua atitude e a uma moção de desagravo...

“Fiz esse relato para reportar-me ainda à sua carta.
Nela existe incoerência tão grande que só o espírito 

já preparado para o caso lamentável que a sua fantasia criou 
poderia apresentar. 

“-Diz o Sr. que o artigo indiretamente o atingiu citando 
mesmo o tópico em que se fala da balburdia de interessados 
que provocaram a suspensão dos trabalhos porque desejavam 
aprovar o projeto. Se o Sr. tomou como endereçado a sua pessoa 
esse tópico, eu lhe Perguntaria: o Sr. estava interessado na 
aprovação do projeto? O Sr. discursou e, vendo que ele seria 



131

Sandoval WanderleyMinha Luta Política

rejeitado, provocou balburdia ao ponto de ser suspensa a sessão? 
A essas perguntas deve responder a sua consciência.

“-Sei que no artigo condenado escrito por mim, aliás 
nenhuma palavra houve de condenação aos vereadores do P. S. P. 
a não ser para afirmar que eles foram pegados de surpresa e 
fizeram duas votações em vinte e quatro horas, porque se não 
haviam apercebido do que na realidade existia na proposição 
e que, alertados a tempo, se mostravam dispostos a combatê-la 
por perniciosa e imoral. Onde o ataque ao senhor? 

“Fiz-lhe esta carta não por dever de cortesia, dada a sua 
atitude, que não tem justificativa, mas para que venha servir 
ela por ser a expressão da verdade, como documento através 
do qual seja possível julgar nossas condutas.

“Tivesse o Sr. a certeza ou mesmo a simples suspeita de 
que a sua atitude não correspondia ao que eu entendia serem 
C3 interessados do Partido, o caminho honesto a seguir. seria 
procurar-me para uma explicação, que lhe daria com a mesma 
delicadeza e atenção com que sempre o tratei”.

“No entanto, mal saia o jornal o Sr. corria ao encontro do 
vereador Martinho Machado para ler e comentar a seu modo 
o artigo que escrevi em defesa do meu partido E não só isso; 
no dia imediato, um vereador udenista, o Sr. Severino Galvão, 
nelas rua” da Ribeira, como se ostentasse um grande troféu, 
conquistado e minta honesta, decantava a sua carta a mim 
dirigida, a qual ele dizia haver lido, não obstante ela me ter 
sido entregue depois das quinze horas”.

“Tudo ficaria assim, como simples caso desses que surgem 
muitas vezes nos partidos políticos, sem maiores consequências, 
se, na sessão de segunda feira, da Câmara Municipal, o mesmo 
udenista Severino Galvão, em plenário, dizendo-se autoriza-
do pelo Sr., não houvesse pedido sua inscrição para a sessão 
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imediata. E foi nessa ocasião que, para maior estarrecimento 
dos vereadores pessepistas presentes, o Sr. Gentil Ferreira, 
em tom de mofa, ou talvez de sarcasmo, declarou aos mesmos 
vereadores, estas palavras ridículas: ‘esse está no papo’”.

“Não sei o que há com o Sr. mas tenho o dever de dizer-
-lhe o que há comigo. Não me arrependo da atitude assumi da, 
porque cumpri o meu dever. Não fui divulgar o teor de nossas 
conversas, nem o ocorrido em nossa reunião, como alguém 
fez, demonstrando ser elemento suspeito. “No Jornal de Natal” 
não tenho conveniências quando se faz necessário defender os 
interesses do meu partido.

“Pouco se me dá que o Sr. haja votado - para agradar aos 
nossos adversários – uma moção de protesto contra o jornal do 
meu partido, que penso seja o seu partido. O seu voto coincidiu 
com a pérfida publicação, pelo “Diário de Natal” de uma nota 
mentirosa de que há uma desavença entre nós, desde quando 
consegui afastá-Io da direção do Jornal para substituí-lo. Sabe o 
Sr. que isso é mentira. Se o antigo jornal desapareceu, as causas 
devem ser conhecidas pelo Sr. e não por mim.

“Quanto à solidariedade voltada à sua pessoa, dou-lhe os 
meus para bens, por que o Sr. conseguiu novos adeptos ou eles 
um novo correligionário”. (a) Abelardo Calafange, Presidente”. 

Para um correligionário, para um batalhador com 
uma folha de serviços prestados, não só ao Partido Social 
Progressista, mas, também, à causa da redenção do meu Estado; 
para um cidadão que há trinta anos vinha lutando e sofrendo 
todas as vicissitudes, expondo desinteressadamente a própria 
vida, jamais tendo exigido posições de destaque; para um 
companheiro que ainda permanecia na presidência do Diretório 
Municipal do Partido, tendo apenas se afastado da direção da 
bancada, certo que outra deveria ter sido a atitude do Diretório 
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Estadual e não a que tomou, revelando o desejo de me lançar 
fora das hostes progressistas.

O dever de quem chefia um partido é contornar as situa-
ções criadas e que venham atingir a sua hegemonia.

Se o Dr. Abelardo Calafange tivesse, depois do recebimen-
to da minha carta, me procurado para melhores esclarecimen-
tos, ficaria certo, por exemplo, de que, ao saber que o vereador 
Severino Galvão iria apresentar uma moção de solidariedade à 
minha pessoa, pedira-lhe para que não o fizesse, em bora sem 
resultado; teria sabido que pedira aos colegas de bancada que 
negassem o apoio à referida mensagem, caso fosse apresentada; 
teria tido S. S. a certeza de que, quando a mesma fora submetida 
a voto - “aqueles que a aprovassem permanecessem sentados”. 
Fui o primeiro a me erguer da poltrona, acompanhado neste 
gesto por todos os vereadores pessepistas, dando motivo a que o 
vereador Gentil Ferreira, o mesmo que o Dr. Calafange apontara 
como autor da expressão: esse está no papo, me dissesse: - “E’ 
a primeira vez que vejo um homem votar contra si mesmo”.

Esse fato deve estar relatado na ata dos trabalhos 
daquele dia.

Diante, assim, da carta do vice-presidente em exercício 
do Partido Social Progressista, enviei-lhe um ofício solicitan-
do a minha exoneração do cargo de presidente do Diretório 
Municipal, permanecendo, entretanto, nas suas fileiras como 
simples soldado.

Já a essa altura dos acontecimentos, formavam-se grupi-
lhos de correligionários para me atacar de público. Não tive de 
nenhum deles uma palavra que viesse, pelo menos, suavizar o 
ambiente pesado que se formara. Antes pelo contrário, fiquei 
só, sentindo o retraimento de todos, desajustado no meio dos 
próprios colegas de bancada.



134

Sandoval WanderleyMinha Luta Política

Foi quando recebi de Café Filho, o telegrama que aqui 
reproduzo:

“-Rio - Vereador Sandoval Wanderley - Natal Ciente do 
que houve, pedi Kerginaldo seguir até Natal resolver caso. Apelo 
prezado amigo não quebrar unidade nosso partido, voltando 
liderança nossa bancada. Abraços (a) Café Filho.

Esse telegrama li da tribuna da Câmara afirmando o meu 
propósito de aguardar a chegada do Dr. Kerginaldo Cavalcantí 
para lhe pôr a par das ocorrências.

De fato, aquele ilustre amigo chega a Natal e depois de 
um pequeno repouso em sua fazenda, regressa à capital acer-
tando comigo um encontro, que dias depois se realizava no seu 
escritório de advocacia à rua Dr. Barata, quando lhe fiz ciente 
da resolução de me afastar do P.S.P .. Não escondo o grande 
interesse de sua parte, em me convencer de que eu não deveria 
dar semelhante passo, uma vez que a alta direção do partido 
continuava a me dispensar todo apoio e toda consideração. 
Apresentei-lhe, no entanto, argumentos por demais convin-
centes, mostrando-lhe que a minha permanência no partido 
veria, fatalmente, criar casos e novos aborrecimentos. 

E saí do escritório elo Dr. Kerginaldo Calvacanti certo de, 
no dia seguinte, fazer o que me ditava a consciência.

RENUNCIANDO O MANDATO

Desligando da liderança da bancada e da presidência do 
Diretório Municipal, restava-me somente renunciar ao mandato 
de vereador, o que fiz em sessão de 8 de maio de 1950.

Dessa minha atitude final dei conhecimento ao deputado 
Café Filho enviando-lhe a seguinte carta: 
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“Natal, 8 de maio de 1950. Meu caro Café:
“Você já deve estar a par dos lamentáveis e inesperados 

acontecimentos que determinaram o meu pedido de renúncia, 
em caráter irrevogável, da liderança da bancada progressista 
na Câmara Municipal.

“O seu telegrama de apelo a mim dirigido, para que não 
fosse quebrada a unidade partidária, e continuasse eu a dirigir 
a bancada, foi uma prova de que você teve conhecimento de 
tudo quanto ocorreu”.

“Tenho a convicção de que sempre fui um dos mais leais, 
abnegados e decididos correligionários e, sobretudo, um desin-
teressado. Ao seu lado lutei sem medir sacrifícios nem conse-
quências... Enfrentei perigos de toda ordem. Expus a próral, não 
me deixando apanhar nas armadilhas de adversários pria vida 
em constantes e renhidas porfias, na sustentação dos nobres 
ideiais de liberdade e justiça de que tanto necessitava o povo 
humilde de nossa terra. 

“-Você sabe, perfeitamente, da minha resistência 
momanhosos, quando as privações domésticas me enchiam de 
angústias, as quais outros não teriam resistido... 

“-Nas campanhas políticas em que me empenhei ao seu 
lado, nunca neguei a minha cota de sacrifício pelo bem da causa 
que ambos abraçávamos. Nunca recuei em meio às jornadas que 
nos conduziam a destinos desconhecidos. Nunca tergiversei. 
Nunca desertei do posto de combate que me era reservado, 
fossem quais fossem os perigos a enfrentar. 

“-Fundado o Partido Social Progressista, a ele dediquei o 
melhor das minhas energias, todo o meu entusiasmo todas as 
minhas preocupações, tendo em consideração que à frente das 
suas hostes, eu via, não somente um companheiro de todas as 
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horas e de todos os instantes, mas um homem a quem me pren-
diam os laços inquebrantáveis de verdadeira afeição fraternal. 

“-De triunfo em triunfo; de vitória em vitória, você chegou 
a conquistar, pele seu próprio esforço, pelas suas qualidades de 
combatente destemeroso e sincero uma situação de relevo no 
cenário político nacional, motivo, creia-me, de grande satisfa-
ção para mim que nada aspirava a não ser o orgulho de vê-lo 
subir cada vez mais até se tornar “o maior deputado do Brasil.” 

“Fiquei onde você me deixou - sempre na estacada, como 
soldado disciplinado e vigilante, sem ambições de glória, sem 
outra pretensão senão a de ser leal a você e ao partido. 

“-Desgraçadamente comecei a ser mal compreendido. 
Intrigas, deslealdades, desconsiderações, foram-se avolumando 
de cinco anos para cá, numa sequência vertiginosa, até que 
me tornaram um desajustado, um desambientado dentro da 
corrente partidária a que pertencia. 

“-Senti essas desconsiderações quando na direção do  
“O Jornal” amigos lhe insinuavam a minha substituição por não 
estar satisfazendo os anseios dos que só sabem fazer oposição 
retalhando a honra do contendor, senti essas deslealdades 
quando próceres destacados do partido, em presença de adver-
sários meus, faziam eco da minha “decrepitude” e julgavam-me 
“Inválido” para a luta!... Senti essas desconsiderações quando 
deixaram que “O Jornal” sucumbisse em minhas mãos a falta de 
recursos para sua manutenção, indiferentes à sua sorte, afasta-
dos de mim, preconcebidamente. Senti, ainda mais, a realidade 
de tudo isso, quando surgiu “O Jornal”, sob uma nova direção, 
sem que eu tivesse, ao menos, uma palavra de satisfação.

“-O caso da minha derrota nas eleições de 1945, foi típico... 
Concorrentes do próprio partido influíram poderosamente para 
que eu não fosse eleito, trocando minhas chapas, apregoando 
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que eu “não precisava de votos” sob a falsa alegação de que seria 
vitorioso com os sufrágios do funcionalismo público!... Não me 
queixei, todavia. Suportei a derrota com ânimo forte, com a 
mesma disposição de continuar servindo ao partido.

“-Sem desejar, recusando sempre, fui incluído na chapa 
de vereadores no pleito de 48. Eleito, distinguindo-me você com 
a liderança da nossa bancada, aceitei-a, não por vaidade, mas 
para lhe satisfazer. Na Câmara Municipal, se não fui um grande 
vereador de oposição; se não pude conseguir sobressair-me 
pela oratória, tenho a consciência tranquila de ter procurado 
corresponder à sua confiança, orientando a bancada no senti-
do de não comprometer a finalidade de nossa missão. Sofri, 
entretanto, graves censurar pela maneira serena com que me 
conduzia na tribuna, não usando de linguagem agressiva para 
com o adversário, cumprindo, assim, as suas determinações.

“As coisas foram tomando rumo tão precipitado e compli-
cados que culminaram com a minha renúncia da liderança e da 
presidência do Diretório Municipal.

“-A carta em meu poder, do Dr. Abelardo Calafange, em 
resposta a que lhe enviei, em linguagem polida, representa um 
acervo de injúrias à minha dignidade e ao mesmo tempo um 
convite a que me retire do partido. E para que você tenha ideia 
do que seja essa carta, reproduzo apenas alguns períodos:

“Nela, (na minha carta), existe incoerência tão grande 
sua fantasia criou, poderia apresentar”.

“Outro!: - Fiz-lhe esta carta, não por dever de cortesia, 
dada a sua atitude que não tem justificativa,” etc.

“Outro: - “pouco se me dá que o Sr. Tenha votado para 
agradar os nossos adversários uma moção de protesto contra o 
jornal do meu partido, que eu penso seja o seu partido”.
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“Outro: - Quanto à solidariedade votada à sua pessoa 
dou-lhe os meus parabéns, porque, o Sr. conseguiu novos 
adeptos ou eles um novo correligionário”.

“Vê, você, como fui tratado pelo presidente do Diretório 
do Partido Social Progressita!

Nesta situação, meu caro Café, cada vez mais se agra-
vando o caso com os ataques que dentro da própria redação 
do jornal são desferidos contra mim, diariamente, ataques que 
tentam até manchar a minha honestidade pessoal, não é possí-
vel continuar no P.S.P., em cujas fileiras não poderá haver lugar 
senão para um dos dois. E para que casos futuros dessa natureza 
não lhe venham causar mais constrangimento, nem dissabores, 
nem abalar a unidade partidária, desligo-me definitivamente 
do Partido Social Progressista, tendo apenas a lamentar que 
os acontecimentos me tenham conduzido a tomar uma atitude 
que me ampara politicamente do velho e querido companheiro 
de tantos anos de luta, através dos quais construímos o nosso 
património cívico.

“Creia-me sempre seu amigo e admirador sincero, (a) 
Sandoval Wanderley”.

Em resposta recebido o telegrama que se segue:
“Rio 10, Sandoval Wanderley, Câmara de Vereadores 

- Natal - Recebi sua carta. Lamento profundamente que um 
desentendimento pessoal entre valorosos companheiros de 
tanto tempo de bom combate, tenha criado uma situação 
que considera irreparável, para desligar-se do velho amigo. 
Agradeço as palavras generosas com que me distinguiu e espero 
ainda poder trocar impressões sobre lamentável incidente. 
Abraços, (a) Café Filho”.
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IA VIAJAR PARA O RIO

Quando me desliguei do Partido Social Progressista, 
havia recebido todo o subsídio atrasado, na importância de 
trinta e dois mil cruzeiros. Era meu intuito viajar para o Rio e, 
se pudesse, lá fixaria residência. 

Vários dias passei quase em estado de traumatismo 
moral, pelas decepções que a política me causara, a ter sido 
obrigado a desligar-me de um amigo que eu prezava como se 
fora um irmão!

Eu precisava sair de Natal, mudar de. ambiente, para que 
o tempo se encarregasse de cicatrizar as chagas que se tinham 
aberto na minha alma.

Sou surpreendido, entretanto, com· um telefonema do Dr. 
Claudionor de Andrade, então Prefeito da capital, comunicando-me 
que havia baixado decreto nomeando-me Diretor da Diretoria de 
Documentação e Cultura da Prefeitura. Fi-lo várias ponderações 
que não o convenceram, no sentido de ser a mesma sustada.

Enquanto isso, o Sr. Genésio Cabral provocava cautelosa-
mente um encontro do governador José Varela comigo, em sua 
residência à Avenida Deodoro.

Já se murmurava pela cidade que eu iria dirigir a 
“A República”, e a Imprensa Oficial sem que porém eu desse 
crédito ao boato. 

Mas a verdade é que no encontro que tivemos, o governa-
dor José Varela manifestou o desejo de entregar-me a direção 
do velho orgão que era 1931 eu já havia dirigido. 

Feito o convite, apresentei ao Dr. José Varela três restri-
ções, sem as quais eu não aceitaria o cargo: Primeira - não faria 
adesão política, nem escrita nem verbal. Segunda - aproximava-
-se a campanha para presidente e vice-presidente da República, 
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e fossem quais fossem as contingências, eu não abriria campa-
nha contra Café Filho, candidato a vice-presidente da República, 
nem aceitaria que o fizessem pelas colunas da “A República”. 
Terceira – não teria solução de continuidade a nossa amizade 
particular. O Dr. Varela depois de afirmar que desejava fazer 
uma “política larga” e tecer comentários a respeito da atuação 
de Café, como parlamentar rematou: “Se as restrições que você 
apresenta são estas, considere-se nomeado”. 

Um dia depois, o Prefeito baixou novo ato pondo-me à  
disposição do Estado e fui dirigir a “A República”, juntamente 
cem o Departamento de Imprensa. 

CUMPRI O QUE AFIRMARA

Logo na primeira semana “O Jornal de Natal” por um 
de seus colaboradores iniciou contra mim uma campanha de 
ataques pessoais, sem que eu desse atenção ao que o articulista 
escrevia. Pelo rádio, não foi menos terrível. Estive por muito 
tempo no cartaz...

Vem a campanha. Assestam-se as baterias. Os partidos 
lutam uns contra os outros. Os candidatos fazem as suas 
propagandas nas praças públicas, pela imprensa, em boletins, 
excursionando pelo hinterland.

Candidato a deputação estadual pelo Partido Social 
Trabalhista, do qual fui um dos fundadores, pouco trabalhei 
para vitória da minha candidatura, entregando-me especial-
mente às lides jornalísticas.

Tornei parte em uma só excursão a zona seridoense, e em 
alguns comícios na capital.
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“A República” até o fim da campanha, não publicou uma 
linha sequer, contra Café Filho. Enforquei e ainda os posso 
comigo, originais de alguns artigos que me chegavam às mãos, 
de hostilidade à sua candidatura, se bem que esse procedimento 
suscitasse comentários desagradáveis em torno da minha atitu-
de. Mas eu estava à cavalheiro, porque tinha sido essa uma das 
restrições apresentadas ao governador José Varela. Fui mais 
adiante – quando proclamada a eleição de Café Filho, escrevi e 
publiquei na edição da “A República” de 4 de novembro de 1950, 
o seguinte editorial:

“Ninguém poderá dizer que o deputado Café Filho não 
esteja eleito Vice-Presidente da República.

“É um fato consumado, indiscutível. O seu ilustre conten-
dor, Sr. Odilon Braga, foi o primeiro a felicitá-lo pela vitória 
alcançada nas urnas, num abraço cordial e democrático, mesmo 
antes do pronunciamento final do pleito.

“A atitude do companheiro de chapa do Brigadeiro reper-
cutiu simpaticamente, como um passo dos mais avançados na 
prática da democracia brasileira.

“O político que encara uma derrota partidária como 
motivo para expansões de rancores e inimizades pessoais é 
mau cidadão, mau patriota, mau político. 

“Abraçar o adversário pela conquista da vitória é nobre, 
digno e elegante. 

“Os irritáveis, os casmurros, os odientos, não gostam 
dessas atitudes, porque estão muito longe de compreender o 
significado que elas encerram. 

“Os que na última campanha formaram nas fileiras dos 
partidos que não conseguiram vencer, não estão inibidos de 
reconhecer os méritos e proclamar as virtudes cívicas daqueles 
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que, ainda mesmo pertencendo a correntes opostas, real... 
mente as possuem. 

“Isto não exprime uma manifestação de solidariedade 
política. É, antes de tudo, a exteriorização de um sentimen-
to elevado.

“Eis, porque, nos sentimos à vontade para achar muito. 
justa a homenagem que se pretende levar a efeito ao deputado 
Café Filho. tanto mais quanto não é o político partidário que vai 
ser homenageado, mas um filho ilustre da terra que se orgulha 
de ter dado, pela primeira vez, um Vice-Presidente da República. 

“A sua vitória não foi a vitória de um partido, mas a do 
Rio Grande do Norte tão pequeno e relegado ao esquecimento. 

“Se os promotores da manifestação tivessem dado a 
mesma um cunho estritamente partidário, ela teria perdido o 
valor de sua verdadeira expressão social. 

“Podemos continuar distanciados do político, sem todavia 
lhe negar o direito de ser alvo das manifestações entusiásticas 
dos seus coestaduanos”. 

Todas a, vezes Que Café Filho chegava à Natal eu ia 
pessoalmente abraçá-lo ou telegrafava apresentando-lhe meus 
vetos de boas-vindas. Os nossos laços de amizade pessoal jamais 
se partiram. 

Em várias oportunidades tenho ido a Parnamirim 
recepcioná-lo, no meio dos seus correligionários, sem o temor 
de ave alguém me considere um intruso porque todos sabem 
que eu tenho esse direito, que comparece a essas recepções 
de cabeça erguida.

Ninguém mais do que eu vibrou com a sua ascensão 
ao segundo posto supremo do país. Ninguém mais do que eu 
experimentou emoções que chagaram às lágrimas, quando pela 
primeira vez assisti a sua chegada a Natal, como vice-presidente 
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da República, recebendo as continências da Força Aérea em 
formatura! Naquele instante revivi os dias de um passado 
distante, quando juntos lutávamos pela redenção política do 
Rio Grande do Norte e éramos tidos como loucos por querermos 
afrontar as iras dos potentados! O homem que antigamente 
se acompanhava com “a canalha das Rocas”, na expressão dos 
seus antagonistas· que era um indesejável dentro das fronteiras 
do Estado; que fugira para não ser assassinado pelos sabres 
dos policiais; que se refugiara em terras estranhas; que sofrera 
todas as campanhas de miséria, estava ali, cercado pelo mundo 
oficial, recebendo abraços e cumprimentos daqueles que nunca 
o abraçaram e nunca o cumprimentaram. 

Eu me sentia entusiasmado vendo-o no cume da monta-
nha, mesmo que eu tivesse me deixado ficar no rés do chão... 

Outro teria inveja a ela sua glorificação. Eu, porém, senti 
apenas orgulho, sabendo que o companheiro de tantas lutas 
cívicas detinha em suas mãos limpas o prêmio que Deus lhe 
reservara pelo muito que também sofreram. 

Quanto a mim, estou satisfeito com o que o destino me 
presenteou... 

Não me deixei vencer, ainda, pelas derrotas experimen-
tadas. Quem tem o espírito forjado no cadinho de tantas e tão 
prolongadas resfregas, não pode ficar parado, estacionado. 
mesmo que os anos lhe tenham amargurado a vida, numa 
sequência ininterrupta de sofrimentos e decepções. A idade 
não me invalidou para o bom combate. A luta só abate os fracos, 
os que as primeiras borrascas sentem desaparecer as energias 
morais. Desconheço até hoje, a sensação, a volúpia pelos cargos 
públicos. Em todas as campanhas em que eu tenho empenhado 
visei unicamente a vitória dos outros, esquecendo-me de mim 
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próprio... Sempre me senti satisfeito dando todo meu esforço 
material e intelectual para que visse os outros subirem. 

Não tinha importância que eu descesse... 
É assim que eu tenho lutado em política. E talvez por isso 

nunca cheguei às posições de relevo, senão de modo efême-
ro... O tempo necessário ao fracasso de uma campanha...  

CALÚNIA

Quando deixei o Partido Social Progressista fui tido por 
alguns, como um trânsfuga. Não faltou quem atirasse contra 
mim as pedras da calúnia e da maledicência. 

Inventaram toda sorte de mentiras, com o fim de me 
colocar mal perante a opinião pública. 

Chegaram a dizer que eu tinha me vendido por um cargo 
de diretor da “A República”!... 

Essas coisas eu sabia e recebia sem dar nenhuma impor-
tância, porque todo Rio Grande do Norte se habituara a ver 
nas minhas atitudes o desprendimento e desinteresse com que 
sempre lutei. 

A minha luta não foi em proveito próprio. Se o fosse, 
estaria hoje desfrutando uma outra situação, mais rendosa, ele 
maior relevância e de maiores possibilidades, principalmente 
financeiras... 

Depois de tanto trabalho, de tantos incidentes e tantos 
perigos de vida, continuo no ostracismo, sem, entretanto, me 
dizer a sorte, nem me sentir invejoso da felicidade dos outros. 

Na recordação de um passado que me honra e me orgulha, 
encontro o melhor motivo para não ficar indiferente aos destinos 
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da minha pátria, nem afastado por muito tempo do teatro dos 
acontecimentos que surgirão, fatalmente, dentre em breve. 

Vejo-os e observo-os cotidianamente... Desgraçadamente 
a hora que passa é de profundas apreensões. O povo perdeu a fé 
nos homens que dirigem a nau do país. Ninguém está satisfeito. 
Há uma revolta surda lavrando todas as camadas sociais. 

O desemprego, a fome, o filhotismo, os esbanjamento 
o custo da vida, agravam dia a dia a situação nacional, num 
desafio provocante e premeditado à paciência do povo!...

E O VENTO LEVOU

Tudo isso, porém, que aqui deixo escrito, já o “vento 
levou” na voragem do tempo. 

Passaram-se os anos. Outros acontecimentos se desen-
rolaram. A política retome novos rumos. Os homens da chama 
República Velha não foram mais do que produtos de um regímen 
que não poderia ser diferente, por uma contingência do próprio 
panorama político que se descortinava por todo o pais. 

Não foi somente o Rio Grande do Norte que sofreu as 
consequências da época de eleições a bico de pena; das violên-
cias das policiais; do desrespeito às leis; do crer ou morre”. Em 
cada Estado do Brasil com duas ou três exceções, imperava a 
desordem político-administrativa. 

Ninguém tinha o direito de viver livremente. Acredito 
que houvesse governos bem-intencionados, vontadosos de 
seguir uma outra orientação, um outro sistema de dirigir a 
coisa pública, mas que não tiveram a coragem precisa de se 
metamorfosear...
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Assim viveu a República, com os seus erros, os seus 
crimes as suas aberrações, até que as armas da Revolução de 
30 vieram desafogar o povo, cansado de tantas injustiças e de 
tantas opressões.

CONCLUSÃO

E aqui tendes, leitor amigo, a narrativa em linguagem 
simples, mas expressando toda a verdade, dos acontecimentos 
da minha vida política. 

Deve ter escapado alguma coisa de que não guardei 
provas nem a memória me ajudou a recapitular. 

Contra os que me fizeram sofrer não guardo rancores 
nem me inspiram sentimento de vingança... 

A nenhum, desejo mal, pelo mal que me fizeram. 
Aos que desapareceram, rendo a minha homenagem 

sincera de respeito. 
Aos que ficaram, estendo a mão num aperto de reconci-

liação e de perdão.
Saber perdoar, é saber lutar.
E eu continuarei a minha luta dentro desse princípio 

cristão:
Lutando para vencer.
Vencendo para perdoar.

      Março – 1954
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