


(Uma trupe de teatro entra em cena. Estão vestindo roupas de época inspirada nos anos 20. Eles dançam e 

cantam) 

 

Música: Nos trilhos Great Western 

(Renilson Targino e Leniro Costa) 

A vida é cheia de estações/ em uma delas podemos parar/ nossa trupe veio de longe/ para uma história 

contar/é a história de Borborema/ que já foi Boa vista e Vila Camucá/ em 1913/ o trem chegava pro 

progresso avançar. 

Refrão: Ainda guardo na minha lembrança/ de quando eu era criança/ o trem passava por aqui/ no vuco-

vuco e vai vem da vida/ um dia ele se foi e nunca mais o vi. 

A espantosa Maria Fumaça/ era um grande Trem pulsante/ nos trilhos da Gretoeste/ do povo se 

aproximando/ a pedido de José Amâncio / que veio de Araruna para cá/ avistou essas lindas terras/ 

comprou a João da Mata e quis aqui ficar. 

Refrão: Ainda guardo na minha lembrança/ de quando eu era criança/ o trem passava por aqui/ no vuco-

vuco e vai vem da vida/ um dia ele se foi e nunca mais o vi. 

Daquele dia em diante/ começou a empeleitada/construiu uma linda igreja/um engenho/ a casa de 

morada/fez a estrada de ferro/ uma grande fecularia/ uma Usina Hidrelétrica/ que a região toda atendia. 

Refrão: Ainda guardo na minha lembrança/ de quando eu era criança/ o trem passava por aqui/ no vuco-

vuco e vai vem da vida/ um dia ele se foi e nunca mais o vi. 

Pense num homem arretado/ esse tal de Dr.Zé/em toda a nossa história/ não teve outro sequer/ planejou 

essa cidade/ com avenidas e ruas/ ainda tem na sua casa/ uma mesa planejada em forma de lua. 

Refrão: Ainda guardo na minha lembrança/ de quando eu era criança/ o trem passava por aqui/ no vuco-

vuco e vai vem da vida/ um dia ele se foi e nunca mais o vi. 

Agora nesse grande espaço/ convidamos a todos para viajar/ nos trilhos da Gretoeste/ que é uma história 

de se emocionar/ é a história de Borborema/ que agora entra em cena para se recordar 

Refrão: Ainda guardo na minha lembrança/ de quando eu era criança/ o trem passava por aqui/ no vuco-

vuco e vai vem da vida/ um dia ele se foi e nunca mais o vi. 

 

MAQUINISTA - Boa noite senhoras e senhores; meninos e meninas, com vocês... 

TODOS – Nos trilhos da Gretoeste 

(Apagam-se as luzes. Todos saem) 

MAQUINISTA – A história que contaremos hoje, se passará nesses trilhos feitos pela 

empresa da Great western, e contará a história da cidade de Borborema, município que já 

foi chamado de Boa vista e de vila Camucá. Tudo começou em meados de 1912, a 107 

anos. Quando o Dr. José Amâncio Ramalho, bacharel em direito, filho do Coronel 

Antônio Amâncio da Silva e Águeda Rodrigues Ramalho, veio de Araruna e adquiriu 

estas terras a João da Mata Lins Fialho e resolveu desbravá-las. 

 Idealista, corajoso, de espirito criador e acurada visão de futuro, trazia consigo os 

ideais de mudanças despertadas com a chegada do novo século. Logo chamou as terras 



que eram ricas em goiabeiras de Boa vista, divisou novos horizontes e exerceu seu espirito 

empreendedor. E, em 1913, teve a grande ideia de aportar um trem, que facilitaria o 

escoamento de grandes produtos para outras regiões e desenvolveria a localidade. A 

notícia se espalhou de boca em boca. 

(Mariquita entra em cena preocupada) 

MARIQUITA- (Agoniada) Ai meu Deus do céu.  Ai meu Deus do céu. Eu tô sabendo 

que vai chegar um ferro, que sai fumaça e anda ligeiro. Ai meu Deus do céu. Eu vou lá 

em Maria Xixi para saber direito dessa conversa. 

(Mariquita desloca-se até a casa de Maria Xixi e parte na sua janela) 

MARIQUITA- (chamando) Maria xixi, ô Maria Xixi. 

MARIA XIXI- (Surpresa) O que é, Mariquita?  

MARIQUITA- Mas mulher pelo amor de Deus. Eu tô sabendo que vai chegar um ferro 

aí, que sai fumaça e anda ligeiro.  

MARIA XIXI- Mulher, tu vem para minha porta uma hora dessa para fazer fofoca, 

Mariquita?  

MARIQUITA- Claro mulher. Tu num gosta de fofoca.  

MARIA XIXI- Tu num é fofoqueira? Tinha que saber de tudo. Mas claro que eu sei. 

Justo eu, a fofoqueira mais afamada, não saberia de nada?  

MARIQUITA- Então diga ai. 

MARIA XIXI- Minha filha, um tal de Dr. Zé Amanço está vindo lá da serra de Araruna, 

trazendo um negoço bem grande, Mariquita, e faz vuco-vuco-vuco.  

(Elas se remexem ao som do Vuco-vuco-vuco) 

MARIA XIXI- Vai acordar velho, menino, periquito, papagaio. A Vila toda, Mariquita. 

MARIQUITA- (Espantada e indignada) Esse homem é doido de trazer um negócio desse 

para cá.   

MARIA XIXI- (espantada) Mariquita da minha alma, bate na tua boca três vezes. Não 

chama o Doutorzinho de doido. Não chame o Doutorzinho de doido não. Porque daqui a 

pouco ele expulsa a gente da nossa Vila, Criatura!  

MARIQUITA- Eu quero saber o que vai ser de nós agora com esse negócio aqui? 

MARIA XIXI- Eu não sei não. Sabe de uma coisa, eu não quero conversar com tu não. 

Tu viesse me abusar uma hora dessa, eu fumando meu cachimbo. Vai timbora para casa, 

mariquita. 

(Maria Xixi fecha a janela na cara de Mariquita) 



MARIQUITA- Pera aí mulher! Não bate a janela assim não. Ave Maria, esse negócio, 

o que vai ser de nós? 

(Mariquita sai reclamando. Enquanto isso, uma Banda Marcial se aproxima tocando. Entra um locutor e 

todos os casais convidados para a grande inauguração das Estações de Boa Vista e Cacimbas. Mariquita e 

Maria Xixi se aproximam e ficam no meio do público animando a festa e tirando a paciência de todos os 

convidados). 

LOCUTOR - (com voz compassada) Bom dia, moradores de Cacimbas e Boa vista. 

Pessoas gradas de Bananeiras, Moreno, Serraria, Pilões, Vila Maia e grande multidão de 

povo vizinho das localidades de Belém, Alagoinha, Duas Estradas, Pirpirituba, Lagoa de 

Dentro, Serra da Raiz, Dona Inês e Pilõeszinho. Hoje, dia 24 de Novembro de 1913, é 

motivo de muita alegria, pois Inauguraremos as Estações de Cacimbas e Boa Vista, no 

prolongamento D’eu, estado da Parahyba, à cargo da Great Western. 

MARIA XIXI E MARIQUITA- (Eufóricas) Muito bem, muito bem. 

LOCUTOR- (Compassado) Para este ato solene, convidamos grandes homens que 

colaboraram para a era das estradas de ferro desta localidade e que sem dúvidas facilitará 

o escoamento de grandes produtos para outras regiões. (Alegre) Convido o SR.Clemetson 

da superintendência. 

MARIA XIXI E MARIQUITA- (Eufóricas) Muito bem, muito bem. 

LOCUTOR -SR. Coe e SR. Cooper, chefes do almoxarifado e das construções. 

MARIA XIXI E MARIQUITA- (Eufóricas) Muito bem, muito bem. 

LOCUTOR- O SR. Graciliano Martins filho, engenheiro de 1ª classe e encarregado de 

representar o SR. Theophilo de Vasconcelos, engenheiro chefe do distrito de fiscalização. 

MARIA XIXI E MARIQUITA- (Eufóricas) Muito bem, muito bem. 

LOCUTOR- O SR. Afonso Freire de Carvalho, engenheiro fiscal da construção deste 

prolongamento. 

MARIA XIXI E MARIQUITA- (Eufóricas) Muito bem, muito bem. 

LOCUTOR- Dr. José Lima, secretário do distrito. 

MARIA XIXI E MARIQUITA- (Eufóricas) Muito bem, muito bem. 

LOCUTOR- E o Dr. José Amâncio Ramalho, homem visionário, donos destas terras e 

que iniciou uma era de desenvolvimento. 

MARIA XIXI- Eita, Mariquita. É o Doutorzinho 

MARIQUITA- (Eufórica) Viva o Doutor. 

(Dr. José Amâncio cumprimenta Maria Xixi e Mariquita) 

MARIA XIXI- Tá vendo Mariquita. Ele é legal, mas a esposa dele é meia besta. 



LOCUTOR- Antes de iniciarmos o nosso discurso, iniciaremos com nosso Hino 

Nacional. 

(Todos cantam o Hino Nacional) 

LOCUTOR- Agora eu peço uma calorosa salva de palmas para o Senhor Dr. José 

Amâncio Ramalho e o convido para proferir seu discurso. 

DR. JOSÉ AMÂNCIO – Primeiramente, Bom Dia a todos e a todas! Me chamo Dr. José 

Amâncio, e a pouco tempo larguei meu núcleo de nascimento, depois de uma batalha com 

alguns coronéis, os ditos Targinos, que agem de forma rude contra aqueles que ousam a 

fazer concorrência. Desgostoso, mas conciliador, me retirei de Araruna para sempre e vi 

do Alto da serra, o progresso chegando ao Brejo. Adquiri estas terras ao senhor João da 

Mata Lins Fialho e com espirito empreendedor e com a ajuda de grandes amigos ainda 

veremos nascer aqui uma bela cidade. Hoje 24/11/1913, meu coração vibra de alegria, e 

não me restam dúvidas que com a chegada do trem, teremos grande alcance social e 

econômico dentro dos padrões técnicos mais avançados desta época e sinto que trará 

vantagens e práticas indiscutíveis para o serviço de cargas e passageiros. (Vai até o trem, 

corta a fita simbolizando a inauguração do trem) Uma nova era agora se inicia! Está 

inaugurada as estações de Boa Vista e cacimbas. Todos alegres, vamos comemorar! 

(Inicia-se uma grande queima de fogos de artificio. Os casais se organizam para dançar uma polca 1912. 

(Ouve-se um barulho do trem e todos os casais saem). 

MAQUINISTA- A chegada do trem, foi um fator determinante para a economia e para 

o início de uma nova fase dos meios de transporte da região.  Com ele a localidade de 

Boa vista teve um grande alcance social e econômico dentro dos padrões técnicos mais 

avançados daquela época e trouxe grandes vantagens e práticas indiscutíveis para o 

serviço de cargas e passageiros.  

(Começa a música “Encontros e Despedidas” instrumental. Diversas cenas mudas desenrolam ilustrando 

os diversos acontecimentos que ocorriam na estação do Trem. Pessoas indo embora, pessoas chegando de 

viagem, Pessoas doentes, meninos aprontando. Após isso, apagam-se as luzes) 

MAQUINISTA- Dr. José Amâncio Criou uma Fecularia que mantinha através da 

plantação de matéria – prima, mas faltava energia para impulsionar a indústria e florescer 

o comércio e encher os trens de produtos locais. Então,  ele teve a grande ideia de 

barrar o Rio camucá, uma continuidade do Rio Canafístula. Trouxe máquinas do exterior 

e contratou alemães que moravam na região para a construção da primeira hidroelétrica 

do Nordeste. Ao utilizar a força geradora das águas, aproveitando o desnível natural do 

rio Canafístula, começou a gerar energia que iluminava a localidade, tornando assim um 

grande centro comercial que abastecia grande parte do Brejo Paraibano, como as cidades 



de: Bananeiras, Serraria, vila moreno e pilões. O espetáculo da iluminação pública não 

era comum para todos e amedrontou no começo os moradores do lugar. 

MARIQUITA – (com um botijão de água vindo da cacimba) Eita, Eita, vamos ficar sem 

luz, sem a luz da lamparina, vamos aposentar a lamparina. 

(Maria xixi aparece na janela engomando sua calçola e se assusta com Mariquita) 

MARIA XIXI – (Assustada) Ai Mariquita. Vai fazer susto a outra, miserável. Tu não 

cuida mais ada tua casa e dos teus filhos não, Mariquita? 

MARIQUITA- Tu não tem nenhuma novidade não? 

MARIA XIXI- Tô passando minha calçola e tu vem me aperrear, Mariquita? Já viesse 

atrás de fofoca né? 

MARIQUITA- Diz uma aí? 

MARIA XIXI- Aquele tal de Doutor zé, que tu disse que é doido, de doido ele não tem 

nadinha não, Mariquita. 

MARIQUITA- Porque? 

MARIA XIXI- Ele agora tá inventando uma tal de Derereca, perereca. Não sei bem o 

nome não. Mas ele está trazendo agora uma coisa grande também, que vai sair fogo das 

águas. 

MARIQUITA- Ahhhhhh, é por isso Maria. Eu tava lá na cacimba de Dona Dalva, eu fui 

pegar água para fazer meu café e o povo dizendo que agora da água vai sair fogo, o fogo 

vai sair da água. Como é isso ein? 

MARIA XIXI- E eu lá sei. Eu sou fofoqueira, não sou adivinhadora não. Eu só tô triste 

por causa da minha Lamparina. Disseram que vamos ter que aposentar nossa lamparina, 

porque vão colocar fogo numas garrafas bem pequeninas. E agora, o que vamos fazer, a 

gente vai ficar no escuro. 

MARIQUITA- (Surpresa) como é? O que vai ser de nós, Maria? 

MARIA XIXI- E como eu vou usar meu pinico de noite, Mariquita? 

MARIQUITA- Eu num to dizendo a tu, Maria. Esse homem é doido.  

MARIA XIXI- Mariquita, não chama o Doutorzinho de doido não. Vai simbora buscar 

teu caminho d’água, que parece que tu não cuida mais dos teus meninos mais não. 

MARIQUITA- Pior é tu que só faz fofocar. 

MARIA XIXI- Mais do que tu? Filha de uma égua. Vai timbora, que a gente depois se 

encontra na rodagem. 

MARIQUITA- E se e souber de mais alguma coisa, eu te digo. 

(Mariquita sai) 



MARIA XIXI- Vai timbora fofoqueira sem futuro. 

MARIQUITA- É tu danada. 

(A trupe chega com lamparinas acesas e cantando) 

 

Música: Como fica a vida sem a luz da lamparina? 

(Renilson Targino e Leniro Costa) 

Refrão: Eita, Eita, vamos ficar sem luz, sem a luz da lamparina, vamos aposentar a lamparina. 

 

O mundo tá de cabeça para baixo, tá pelo avesso, avesso, avesso, está pelo avesso. 

Agora o Dr. Zé inventou uma tal de Derereca, disseram que vão acabar com a luz da lamparina, vão 

colocar fogo numas garrafas pequeninas. 

Refrão: Eita, Eita, vamos ficar sem luz, sem a luz da lamparina, vamos aposentar a lamparina. 

 

Dizem que vão barrar o nosso Rio Camucá, contratar um alemão para o maquinário instalar. Ô seu Dr. Zé 

da invenção, o que vai ser da nossa vila? Da nossa bendita vida? Da nossa bendita vida? 

Dissero que vão usar as forças da agua do nosso rio, do nosso rio camucá para iluminar esse lugar. 

 

Refrão: Eita, Eita, vamos ficar sem luz, sem a luz da lamparina, vamos aposentar a lamparina. 

 

(A trupe apaga as lamparinas. As luzes acendem como se fosse curtos-circuitos e todos correm 

amedrontados) 

 

MAQUINISTA– O trem e a energia elétrica foram os dois alicerces propulsores de 

desenvolvimento do distrito.  (Solenemente) A maioria das cidades é construída em volta 

de uma igreja, mesmo grande ou pequena é marcada pela presença de uma representação 

religiosa, sendo mais evidente na história brasileira, a igreja católica. A igreja de Nossa 

senhora do Carmo foi construída nos idos de 1920, por uma motivação pessoal. Foi um 

pedido de Dona Luísa Moreira Ramalho, primeira esposa do Dr. José Amâncio Ramalho. 

Construída numa parte elevada, para dar destaque e que dar uma visão geral de qualquer 

ponto da cidade. Posteriormente, construiu amplas escadarias. Em cada desnível os fiéis 

podem contemplar a estátua de um profeta. Quem sobe ou desce os batentes pode parar 

para descansar sobre as vistas de Isaias, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Até hoje no dia 16 

de julho, os fiéis fazem uma grande procissão em homenagem à padroeira Nossa Senhora 

do Carmo.  

(Inicia-se uma procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo) 

 

HINO À NOSSA SENHORA DO CARMO 

Refrão: Sublime estrela do Carmelo, estende a nós o teu fulgor. Ampara e guarda com desvelo o nosso 

puro e santo amor. E já que a Ti nos consagramos com fé sincera e verdadeira, concede que chegar 

possamos ao céu querida padroeira.  

 

 É tanta glória que teu nome encerra. Tanta grandeza que possuis no céu. Que não verás exemplo igual na 



terra. Só te excedente em Majestade Deus. Queremos mãe depositar as flores das nossas preces junto ao 

teu altar. Tua beleza, teus gentis primores as nossas vozes saberão cantar. 

Refrão: Sublime estrela do Carmelo, estende a nós o teu fulgor. Ampara e guarda com desvelo o nosso 

puro e santo amor. E já que a Ti nos consagramos com fé sincera e verdadeira, concede que chegar 

possamos ao céu querida padroeira.  

 

 Seja teu manto nosso doce amparo. Nas feras lutas com o poder do mal. E o escapulário, nosso escudo 

claro, contra as ciladas do dragão fatal. Aceita ò Mãe o nosso eterno apelo. Da vida santa sobre o olhar de 

Deus. Para que um dia no eterno Carmelo cantar possamos os louvores teus. 

Refrão: Sublime estrela do Carmelo, estende a nós o teu fulgor. Ampara e guarda com desvelo o nosso 

puro e santo amor. E já que a Ti nos consagramos com fé sincera e verdadeira, concede que chegar 

possamos ao céu querida padroeira.  

 

MAQUINISTA- A chegada do trem, a usina hidroelétrica, a expansão de uma agricultura 

florescente e a construção na década de 20 da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, foram 

decisões marcantes para que novos moradores se radicassem na localidade e juntos 

participassem da escalada para o progresso. 

 Mas em meados dos anos 20, uma grande peste assolou nosso povoado e levou 

muitos cidadãos desta vila ao óbito. Visto que eram poucos os avanços da medicina da 

época, a família Nogueira, residente na vila, fez uma promessa a São Sebastião e decidiu 

acreditar na fé. Se a peste cessasse, construiriam uma capela em sua homenagem, e que 

todos os anos celebrariam a novena em honra ao grande mártir de Cristo, e assim a peste 

cessou. E foi construída em 20 de fevereiro de 1922, a capela de São Sebastião, situada 

na Rua João Nogueira.  Até hoje, a 97 anos é rezada a novena e feitas grandes procissões 

em homenagem a São Sebastião. 

(Organiza-se uma procissão com a imagem de São Sebastião) 

 

GRANDE ATLETA DA NOSSA SANTA IGREJA. 

 

Grande atleta da nossa Santa Igreja, nosso Mártir oh São Sebastião. Rigoroso, invencível na peleja, da 

virtude eis o nosso brasão! 

Refrão: Acolhei sob a Vossa proteção, a cidade de Borborema. Grande mártir oh São Sebastião, nosso 

bravo e fiel Padroeiro! Acolhei sob a Vossa proteção, a cidade de Borborema. 

O passado cristão da sua história, do porvir nós o havemos de guardar, Do presente Ele sempre a nossa 

glória, que a bandeira da pátria te honrar. 

Refrão: Acolhei sob a Vossa proteção, a cidade de Borborema. Grande mártir oh São Sebastião, nosso 

bravo e fiel Padroeiro! Acolhei sob a Vossa proteção, a cidade de Borborema. 



MAQUINISTA- Aproveitamos o ensejo para homenagear uma Borboremense de muitos 

serviços prestados a nossa terra, capaz de agregar valores em diversas áreas, como 

educação, política, social e na religião. Seu trabalho atingiu a camada mais sofrida e 

promoveu mudanças sem precedentes no seio da nossa gente. Dona Maria de Lourdes 

Leite. 

(Apagam-se as luzes) 

MAQUINISTA– Um comércio efervescente e um centro de compra e venda de 

especiarias formou –se por aqui. Ah! Que saudades da festa que se fazia na saída ou na 

chegada do trem! Vendia-se de tudo. Da água fria em quartinha à tapioca. Da cocada ao 

cuscuz molhado no coco. No Período das festas juninas, além do milho assado, da 

pamonha e da canjica, também se vendia beija de moça, pequenas bombas que os meninos 

compravam para assustar os passageiros que conseguiam dar um cochilo, mesmo com os 

balanços do vagão. Nas estações onde a máquina bebia água dava tempo para estiraaaar 

as pernas e visitar as mesas de quitutes. Em cada estação militava um vendedor mais 

afamado. Me lembro de seu veludo, até enquanto o trem parou na sua estação, manteve 

uma mesa com café, leite e todos os bolos conhecidos naqueles tempos. Encho a boca 

d´agua quando me lembro do pé-de-moleque de seu veludo. Era adocicado com rapadura 

e cozido na folha da bananeira. 

(Os vendedores afamados entram ao som da música “Feira de Mangaio ”instrumental e vende todos os 

seus produtos) 

 

PEDRO LEITEIRO- Olha o leite gostoso e fresquinho, tirado na horinha, diretamente 

da minha vaquinha Jureminha. Vem sinhô, vem senhora, vem correndo, vem comprar. 

Porque leite de boa qualidade, assim você não há de encontrar. 

ZEFA BOLEIRA- Olha o bolinho aí bebê, compra um para eu num morrer. Olha o 

bolinho aí senhora, compra um para eu não pedir esmola. 

DAMIANA- Olha a pamonha, olha a canjica. Vem freguesa, ajudar a veinha. Moça 

bonita não paga, mas também não leva. Olha a pamonha, olha a canjica freguesa. Gostosa 

e fresquinha igual a veinha. 

IRMÃ GRIZELDA-  Meu irmão, aqui neste espaço, estou vendendo obras de Deus. 

Tapioca deliciosa, feita pelas mãos da Irmã Grizelda. Estas belezas lhe deixam salva e 

abençoada. ALELUIA! 

TODOS – Glória a Deus! 



GILVANINHA- Olha a tapioquinha. Vem gatinho, vem gatinha, comprar a tapioquinha, 

boa da Gilvaninha. 

DAMIÃO- Olha o doce Camucá, gostoso assim você não há de encontrar. Venha logo 

comprar. 

SEU ITA- Senhor, senhora e senhorita, vem provar da pamonha e da canjica, aqui na 

venda do Seu Ita. Temos leite e café bem quentinho. Pode vim que tá tudo baratinho. 

SEU JANUÁRIO- Olha a tapioquinha, a tapioquinha gostosinha do veinho. Compra a 

tapioquinha. Olha a tapioquinha, olha a tapioquinha. 

DONA CLOTILDE- Olha o café quente, feito na hora. Aproveita seu Zé e Dona 

Teodora. Venha tomar o café e não deixe pra outra hora. 

IZABÊ-  Olha a água de quartinha, seu menino, sua menina. É da fazenda de Dona Dalva, 

aproveita que está bem gelada. 

DRI PRETÊ- Na barraca de Dri Pretê tem tudo para ocê comer. Tem cuscuz molhado 

no coco, para deixar de tanta asneira. Tem até pé-de-moleque cozido na folha da 

bananeira. 

TEREZINHA- Seu José, Dona Zezé, vem comprar um docinho, pra ei de comprar meu 

filé. 

BASTIANA ROLETE- Olha o rolete de cana doce, meu cumpadi, minha cumadi. 

Diretamente do Sítio Camucá. Tenho certeza que um assim, você não há de encontrar. 

(Os vendedores entregam as comidas e bebidas ao público e saem) 

MAQUINISTA – Por muito tempo, somente o trem, perturbava a calmaria da Vila de 

camucá. Que durante o dia, acalentava o sono da Bela Adormecida dos Eucaliptais. 

Depois de um tempo virou costume, acordar com a sirene da fecularia ou com o apito do 

trem que chegava sempre às 4 da manhã. Qualquer novo morador era notado 

imediatamente e se tornava objeto de curiosidade geral. Foi assim com José Diogo ou Zé 

Diogo para os íntimos. Chegou de repente, sem recomendações, sem aviso prévio ou 

clareza de origem. E logo ficou conhecido como o homem... 

TODOS – Da botija de camucá. 

MAQUINISTA– E em torno dele surgiram inúmeras versões. 

SEU ESTÁCIO– Disseram lá na venda do Seu Ita que esse homem veio fugido para cá. 

JOSÉ- Soube mesmo seu Estácio. 

TEREZINHA - Disseram até, que ele tem uma doença incurável. 

IZABÊ - E que ele veio para cá porque precisa respirar ares novos. 

LUCINHA – como o da vila de camucá? 



ZEFA BOLEIRA-  Eu fico toda agoniada. Disseram que ele conhece até Princesa Isabel. 

GILVANINHA – Soube seu Ita que ele trabalhou até lá em Paulo Afonso. 

SEU ITA – Eu também soube, Dona Gilvânia. 

SEU JANUÁRIO- A vila de camucá tava tão boa, aí chegou esse arruaceiro. Vou é 

embora tomar minha cachaça. 

JOÃO – Toda mulesta trazem para cá. 

MAQUINISTA– E num é que a história foi passando de boca em boca, até chegar, na 

língua mais afiada da Vila de Camucá. 

TODOS – Maria Xixi! 

MARIA XIXI – Tais sabendo Mariquita? Esse tal de Zé Diogo é um farsante. Soube que 

ele tava dizendo lá na venda do Seu Ita que um tal de Arnaldo Tavares inventou uma 

vacina a base de cuspe humano.  

MARIQUITA – Que doidiça é essa? Onde já se viu a pessoa tomar cuspe dos outros? 

TODOS – Ecaaaaaaa! É cada coisa! 

MAQUINISTA- O tal de Zé Diogo era conversador, contava história que até Deus 

duvidava, mas o povo acreditava e assim foi ganhado o povo e foi ficando famoso. 

ZÉ DIOGO – Já andei por esse mundão a fora. Sofri muito nos seringais da Amazônia. 

Trabalhei em Paulo Afonso, e em 1930 vocês não sabem o que aconteceu. 

TODOS – o quê? 

ZÉ DIOGO – Saí de Cruz das Armas e entrei no palácio da Redenção. Para levar umas 

caixas de sapatos, cargas de munição que arrecadava para ajudar João Pessoa na luta da 

Princesa Isabel. 

TODOS- (Surpresos) Princesa Isabel? 

MAQUINISTA– Será que o bicho num mentia de verdade? Ele mentia que só a peste. 

(Lentamente) Mas certo dia surge na vila um burburinho, lá perto do engenho de poço 

escuro, encontraram um enorme buraco. 

(Dois trabalhadores estão cavando e encontram algo estranho) 

SEVERINO- (Assustado) Ô Sebastião, que buraco esse no chão? 

SEBASTIÃO- (Assustado) Um buraco!  

SEVERINO- Que mulesta tem aqui dentro?  

(Aos poucos vai encontrando coisas dentro do enorme buraco) 

SEVERINO- O que é isso? 

TODOS – Pedras de carvão. 

SEVERINO- Eu acho que ainda tem mais coisa aí dentro.  



SEBASTIÃO- O que é isso? 

TODOS- cascas de cebola. 

SEVERINO- Vamos ver se tem mais alguma coisa. (Levanta o que encontra) 

TODOS- dentes de alho, uma galinha viva. 

SEVERINO- Uma galinha viva. Vamos fazer um cozinhado dela. 

(A galinha se solta e Severino e Sebastião correm atrás dela) 

TODOS-  Uma botija foi retirada! 

MAQUINISTA– Isso indica que um defunto deixará enterrada a sua fortuna e aparecera 

em sonho ao felizardo encarregado de desenterrá-la para que pudesse, enfim sua alma 

angustiada descansar em paz! Quem teria sido esse ganhador da loteria do além? A notícia 

se espalhou, de ouvido em ouvido, até chegar nas fofoqueiras da Vila. 

MARIA XIXI E MARIQUITA – Qualquer atitude suspeita a gente sabe quem é o 

botijeiro. Todo mundo sabe que quem tira a mulher morre, corta o dedo e deixa o sangue 

pingar e é proibido revelar senão o dinheiro vira pó ou a pessoa bate as botas e se junta 

ao defunto que a botija doou. Quem será que tirou? 

TODOS – ZÉEEEEEEEEEE DIOOOOGOOO 

(Todos apontam para Zé Diogo e ele fica encabulado) 

MARIA XIXI – a cara dele não nega, ele não diz senão o dinheiro desaparece. 

MAQUINISTA – Zé Diogo aproveitou o ensejo e que tinha carta de crédito vindo do 

além! E passou a comprar fiado em todas as bodegas. Nem regateava preço. O povo besta 

acreditando na história mal contada. 

(Zé Diogo compra em todas as vendas) 

TODOS – como vai pagar? 

ZÉ DIOGO – (Sorridente e sarcástico) Vocês sabem que não depende de mim, depende 

do além!  

MAQUINISTA– Mas o engodo não poderia se perpetuar. As contas estavam 

aumentando e se aproximava o período da quarentena do botijeiro. Em uma madrugada, 

a celebridade pegou o trem e nas estradas da ferrovia, quando o comboio escureceu na 

passagem do túnel em poço escuro, o desgramado desapareceu. Ao clarear do dia não 

havia mais sinal do... 

TODOS – Zé Diogo, desgramado! 

(Apagam-se as luzes) 

MAQUINISTA- Em 1945, a Sra. Luíza Ramalho, 1ª esposa do Dr. José Amâncio, falece 

em Recife e é trazida nos trilhos da Gretoeste, alguns habitantes falam que naquele 



momento Dr. José Amâncio recebera a notícia e pediu para que parasse toda a ferrovia 

para que trouxesse seu corpo. O casamento que durou muitos anos e teve como frutos o 

General Edson Ramalho e Carmésia Ramalho. Em 1947, O Doutor não suportava mais a 

condição de viúvo, e manda avisar ao Juiz que queria casar naquele mesmo dia com sua 

nova paixão, Maria do livramento. 

(Dr. José Amâncio Ramalho sentado, tomando um chá, de repente toca o telefone). 

DR. JOSÉ AMÂNCIO – (Estressado) Atenda! Logo! 

BILUCA – Alô. (Surpresa) O que? (Agoniada) Ele não vem? 

(A empregada vai até o Dr. José Amâncio de cabeça baixa) 

BILUCA- Dr. José Amâncio. 

DR. JOSÉ AMÂNCIO- O que é, Biluca? 

BILUCA- O Juiz acabou de ligar. 

DR. JOSÉ AMÂNCIO – Sim, Biluca. E o que ele disse? 

BILUCA- Ele disse que não vai mais vim fazer o casamento. 

DR. JOSÉ AMÂNCIO- (Estressado) Não entendi. O que ele falou? 

BILUCA- Que não vai vim fazer seu casamento. 

DR. JOSÉ AMÂNCIO- (Estressado) Aquele Juiiiiiiiiiiiiz. Por acaso ele não sabe quem 

eu sou. Por acaso ele não sabe que eu sou dono de todas essas terras e inclusive fui eu. 

(Afirmando) Fui eu que coloquei luz lá naquela vila onde ele mora. Acho que ele não está 

sabendo mesmo quem eu sou. (Chamando a empregada) Vem cá, Biluca. (Estressado) 

Quem eu sou? 

BILUCA- DR. JOSÉ AMÂNCIO! 

DR. JOSÉ AMÂNCIO- (Mais estressado) Quem eu sou? 

BILUCA- DR. JOSÉ AMÂNCIO! 

DR. JOSÉ AMÂNCIO- (Se gabando) Bom saber. Sou o DR. JOSÉ AMÂNCIO 

RAMALHO. Dono de todas essas terras e como lhes fale, fui eu que coloquei luz lá onde 

ele mora. Porque será que ele não vem? (Sarcástico) Mas já que ele não vem, vou dar um 

pequeno castigo para ele. Vou tirar a luz de Bananeiras e da região, para ele saber um 

pouquinho do meu poder. Ele vai se ver comigo. 

(DR. JOSÉ AMÂNCIO exige que desliguem a Hidroelétrica e que todas as cidades que a mesma 

abastecia com a luz elétrica fique no escuro. Na escuridão, o juiz decide mudar de ideia e vim celebrar o 

casamento do Dr. José Amâncio Ramalho. É recebido pelo Dr. José Amâncio de forma rude e sarcástica) 



DR. JOSÉ AMÂNCIO- (Sarcástico) Veio? (Risos sarcásticos) Pensei que não viria. 

(Risos sarcásticos) Pensei que não viria, seu Juiz. Deve ser bem ruim, deve ser ruim 

mesmo ficar na escuridão. Pensei que não viria (Risos sarcásticos). 

(Ouve-se a marcha nupcial. Damas de honra aparecem com flores nas mãos e após Maria 

do Livramento aparece vestida de noiva) 

JUIZ – Estamos reunidos hoje, 08 de fevereiro de 1947 para celebrar a união de Dr. José 

Amâncio Ramalho e Maria do Livramento Ramalho. 

MAQUINISTA– No dia 08 de Fevereiro de 1947, estavam reunidos o Dr. José Amâncio 

Ramalho e Maria do Livramento Ramalho. Dessa nova união, nasceu Antônio Amâncio 

Ramalho, Águeda Ramalho, Benjamim Ramalho e José Amâncio Ramalho Júnior. 

(O casal dança uma valsa) 

 

MAQUINISTA-Por muito tempo, na cidade de Borborema, no período do carnaval, 

Dona Elisa Nogueira, uma das primeiras moradoras e donas de boa parte da vila de 

camucá, organizava o bloco Chiquita bacana, bloco efervescente que alegrava os 

moradores e enchia as ruas e estações de alegria. Era possível ver os papangus que 

amedrontavam os moradores. 

(Forma-se um bloco com pessoas fantasiadas) 

 

 

 CARNAVAL SÓ É TRÊS DIAS  

(Renilson Targino, Leniro Costa e Dona Carmésia) 

 

Carnaval só é 3 dias, viva meu são salvador. 

Carnaval veio do céu, foi os anjos que inventou. 

 

Refrão: Vira, vira ô, olha virada ô. Caia no passo moreninha do amor. (Bis) 

 

Saí de casa no domingo, e no carnaval estou, diga lá a minha sogra, que na quarta feira eu vou. 

 

Refrão: Vira, vira ô, olha virada ô. Caia no passo moreninha do amor. (Bis) 

 

(Apagam-se as luzes) 

 

MAQUINISTA- O Dr. José Amâncio Ramalho, sempre quis ver a emancipação da Vila 

de Camucá, mas infelizmente em 08 de novembro de 1953 ele falece, mas deixa um 

legado imenso na história da nossa cidade. 

 



 

A IDEIA DA EMANCIPAÇÃO 

NARRADOR- Transcorria o ano de 1957 na pacata Vila de Borborema sem qualquer 

anormalidade que alterasse a vida dos seus habitantes. Naquela época, a “febre” 

municipalista dominava o Brasil. Na Paraíba, inúmeras cidades surgiram então. Porque a 

ideia emancipacionista não atingir também a antiga Camucá? 

Certo dia, na casa comercial de seu Dionísio Pereira dos Santos, estavam presentes 

Arlindo Ramalho, vereador; Carmelo Gomes de Souza, alfaiate; Antônio Costa, vereador; 

e Diógenes Pinto, comerciante. Quando de repente, seu Dionísio teve a luminosa ideia. 

DIONÍSIO – Não podemos ficar parados. Borborema precisa se desenvolver, precisa se 

desmembrar de Bananeiras. Precisamos da nossa liberdade. 

ANTÔNIO COSTA- Mas Dionísio, como você acha que o eleitorado da sede do 

município vai reagir? 

ARLINDO RAMALHO- vocês acham que essa insurreição contra a cidade-mãe 

Bananeiras, é uma boa ideia? 

DIONISIO- Sim, precisamos levar este assunto adiante, precisamos lançar a ideia de 

cidadania para Borborema. 

NARRADOR- Os outros concordaram e prometeram levar o assunto adiante.  E parece 

que a insurreição contra a cidade-mãe-Bananeiras, teimava em não sair dos encontros 

festivos, das mesas de bar, das conversas de balcão. E daí por diante, acendeu na Vila, a 

chama da LIBERDADE.  

O PROJETO 

NARRADOR- Passou mais de um ano do lançamento da ideia da cidadania para 

Borborema.  

Na assembleia, o Deputado Antônio Nominando Diniz, de Princesa Isabel, 

apresenta o projeto nº120/58, de 06/08/58.  

ANTÔNIO NOMINANDO DINIZ – (Discursando) Em 1957, quando me encontrava 

no Hospital do IPASE, no Rio de Janeiro, o Dep. Humberto Lucena que apesar de não 

conhecer o meu município, fez-se portador de um pedido de pessoas do seu partido em 

Princesa Isabel para apresentar um Projeto criando o Município de Tavares. Assim, 

atendendo a apelos que me foram feitos, achei por bem, apresentar um Projeto criando a 

Comarca de Borborema e traçando os limites da Lei nº1.198 de 2 de abril de 1955. Sendo 

assim, encaminharei, oportunamente, o projeto à mesa. 



NARRADOR- Após a apresentação do projeto, os deputados que representavam o povo 

da Vila Camucá, passam a se interessar pela aprovação do projeto. Eram representantes, 

os deputados: Clóvis Bezerra, Humberto Lucena e depois Orlando Cavalcanti. 

 Em 15 de agosto de 1958, Clóvis Bezerra pede que se coloque em pauta para a 

votação os projetos que criam municípios e, Orlando Cavalcanti, especificamente, 

apresenta a emenda, marcando as eleições no Município de Borborema para novembro 

de 1959. 

 A apresentação do projeto acendeu na Vila de Camucá a chama da liberdade. Era 

necessária uma mobilização. 

Não demorou muito e marcaram uma reunião oficial no Grupo Escolar Dr. José 

Amâncio Ramalho para tratar do assunto.  Na ocasião, compareceu quase toda população 

ativa do Distrito. Os vereadores Antônio Barbosa da Costa, Antônio Vaz de Oliveira e 

Arlindo Ramalho. 

ARLINDO RAMALHO- Lamento a ausência de ilustres homens que como nós queriam 

ver nossa Vila se emancipar, o imortal Dr. José Amâncio Ramalho, Heliodório Ramalho, 

Osias Guedes, José Percílio e tantos outros que se vivos estivessem, estariam aqui lutando 

denodadamente por esta causa tão importante para nossa comunidade. Queremos 

Borborema independente, para batalharmos pelo seu progresso fazendo realmente dela 

uma cidade, sem decepcionarmos aqueles que lutaram por esta causa tão sublime. Hoje, 

o objetivo desta reunião é angariar fundos para a campanha pela independência da nossa 

Bela Borborema. 

NARRADOR- O objetivo da reunião era também o de angariar fundos para a campanha 

pela independência. Ao final, foram arrecadados Cr$ 16.000,00 (dezesseis mil cruzeiros) 

posteriormente gastos em fotografias dos prédios públicos disponíveis para a instalação 

dos órgãos municipais. A lei exigia que se provasse a possibilidade de sobrevivência da 

Vila, como cidade. E também era preciso que o município sede, autorizasse, por sua 

câmara de vereadores, a separação. A batalha se avizinhava renhida.  

 

A RESOLUÇÃO 

NARRADOR- Para conquistar a independência, era preciso muito trabalho e 

organização. Assim, uma comissão organizadora ficou responsável de preparar todos os 

documentos referentes a Vila de Borborema para a independência.  

Em 18 de agosto de 1958, O Deputado Nominando Diniz enviou um telegrama ao 

vereador Arlindo Ramalho, solicitando esses documentos. 

“Acuso o recebimento de seu atencioso telegrama, datado de 

14 do corrente mês, cuja leitura fiz na sessão de hoje para 



constar nos anais. Agradeceria a remessa de documentos 

previstos no art. 4º da Lei 321 de 8 de janeiro de 1949, cuja 

cópia estou enviando a fim de anexá-los ao projeto de lei, cuja 

tramitação acompanharei, com o devido interesse e simpatia. 

Aproveito a oportunidade para expressar o meu contentamento 

em colaborar na realização do sonho de autonomia do nobre 

povo de Borborema. Subscrevo-me, atenciosamente, Antônio 

Nominando Diniz ”. 

NARRADOR- Enviados os documentos, as formalidades estavam quase todas 

cumpridas. A Câmara municipal de Bananeiras ainda teria que conceder a libertação de 

Borborema. Para isso, a nova cidade teria que nascer com um território diminuído. 

 Na Câmara, os vereadores, ciosos dos seus deveres para com a manutenção da 

integridade do território do Município de Bananeiras, reagiam à alteração. A assembleia  

 No dia 12 de dezembro de 1958, assinados pelos vereadores Antônio Barbosa da 

Costa, Arlindo Rodrigues Ramalho e Manoel Leonel da Costa é apresentado o projeto de 

Resolução nº34. 

ARLINDO RAMALHO- Apresentamos o Projeto de Resolução nº34 que concede 

desmembramento ao distrito de Borborema. 

NARRADOR- Na primeira votação não houve a maioria exigida de 2/3. Em segunda 

votação finalmente aprovado com os votos dos vereadores já citado e mais dois 

vereadores Antônio Vaz de Oliveira e Jaime Pereira dos Santos. Votou contra os 

vereadores Cláudio da Costa Maia e Manoel de Medeiros Guedes (Santos Guedes). Era 

presidente da Câmara o vereador Claver Ferreira Grilo que promulga logo depois a 

Resolução. 

 As formalidades estavam todas cumpridas. A vila de Camucá, antiga Boa Vista, 

agora Borborema, seria transformada em cidade. 

 

A CIDADE 

NARRADOR- Em data de 24 de abril de 1959, finalmente, entra em pauta para votação 

e é aprovado em primeira discussão, o projeto- que cria o município e a comarca de 

Borborema. O Distrito de Maia, incorporado no projeto original, foi apartado e continua 



até hoje vinculado a Bananeiras. No dia 28 é aprovado o projeto em 2º discussão e depois 

sancionado pelo Governador Pedro Gondim. 

 O Projeto de Nominando Diniz transforma-se em Lei nº 2.133 de 18 de maio de 

1959, publicada no Diário Oficial de 19 de maio do mesmo ano. A comarca, todavia, foi 

vetada e até hoje, Borborema continua vinculada à Comarca de Bananeiras, de cuja Zona 

Eleitoral também faz parte. 

 Assim, em 12 de novembro de 1959, nascia a nova cidade.  Tomando posse como 

prefeito nomeado o Sr. Antônio Barbosa da Costa. A instalação do município de 

Borborema, foi comemorado em grande estilo, começando com uma alvorada às 5 horas. 

 

NARRADOR- No ano seguinte, a normalidade constitucional se instala. E em 3 de 

outubro de 1960, ocorre a primeira eleição municipal, sendo eleito o vereador Arlindo 

Ramalho pela União Democrática Nacional. Na mesma data elegeram-se: Governador do 

Estado, Pedro Gondim e Presidente da República, Jânio da Silva Quadros. O primeiro 

Vice-Prefeito de Borborema foi o Sr. Antônio Targino Leão que, juntamente com o 

Prefeito, tomou posse perante a Câmara Municipal presidida pelo vereador Severino Leite 



Ramalho e composta ainda dos seguintes vereadores: Reginaldo Leite Queiroz, José do 

Carmo Ramalho e Cícero Ferreira da Silva pela UDN; Dionísio Pereira dos Santos, Luiz 

Galdino Ferreira e José Luciano de Medeiros pelo PSD. 

 

 

MAQUINISTA- Borborema destacou-se por muito tempo na produção de rapadura, 

existentes nos engenhos do município e em todo o Brejo paraibano. O trem facilitou o 

maior escoamento deste e de outros produtos comuns da região. Mas em 1966, o mesmo 

deixou de circular no ramal, E no vuco-vuco e vai vem da vida, ele se foi e nunca mais 

foi possível vê-lo. Mas dessa grande tristeza, um amor floresceu. 

 Em 1968, quando a estação ferroviária foi desativada, aconteceu aqui uma grande 

história de amor. Os trilhos da Great Western foi cenário para o início da linda história 

de Seu Benedito e Dona Mentinha, que ainda resiste até hoje.   

 

ENTRE FLORES E DORMENTES 

 

(Três casais dançam a música “a namorada que sonhei”. Ao mesmo tempo chegam dois idosos e uma 

criança) 

 

SEU JÚLIO – Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro de uma história de amor 

que aconteceu nos Trilhos da Great Western. A história de Benedito e Mentinha. 

DONA MARGARIDA- (Suspirando) AHHHHHH! Eu sei meu Véi qual é esta história. 

É daquele casal que mora lá na rua da Granja, né? 

SEU JÚLIO- É sim minha véia. 

CONRADO- Conta Vó, conta Vô. Eu quero saber agora! 

SEU JÚLIO- Se eu não estou enganado aconteceu no ano de 1966. Seu Benedito 

trabalhava no escavamento e empedamento dos trilhos da Great Western. Aí um certo 

dia, colocaram ele para trabalhar de Cabedelo para João Pessoa. 

DONA MARGARIDA-  De Cruz do Espírito Santo para Sapé. 

SEU JÚLIO- Depois de Marí para Cachoeira dos Guedes. 

DONA MARGARIDA- Depois de Cachoeira dos Guedes para o trecho de Nova Cruz. 

CONRADO- Ô homem viajado 

SEU JÚLIO- Mas eu não conto para vocês. 



CONRADO- Conta vô. 

SEU JÚLIO- Mandaram ele para Sapé de Novo, para trabalhar no escavamento e 

empedamento daquelas terras tudinha e para calçar de brita. Aí chegaram os irmãos Félix. 

DONA MARGARIDA- Disseram que Seu Benedito, Zé Finado Ciço Novo e Severino 

que era cunhado de Ciço Novo, depois de muito andar pelos empedamento, começaram 

a trabalhar no arrancamento. 

SEU JÚLIO- (Chorando) Aí, Aí, Aí. 

DONA MARGARIDA- Oxe Véi, para de maimota. 

SEU JÚLIO- (Choroso) Ô Véia, é que essa época, foi a época que o trem começou a ir 

embora. Aí começaram a arrancar tudo, tudo, tudo. E a Maria Fumaça foi embora. (Feliz) 

Mas dessa tristeza todinha, teve uma alegria. 

CONRADO- Qual? 

SEU JÚLIO- Benedito passava por Borborema e conheceu Mentinha. E foi amor à 

primeira vista. 

CONRADO- Já eu não tenho uma sorte dessa. 

DONA MARGARIDA- Naquele tempo, Mentinha tinha um roçado com seus pais perto 

da Fecularia e sempre gostou de cantar. 

MENTINHA- (Cantando) Na Glória do céu, ô São Sebastião. Olhai vosso povo, fazei-

nos cristão. 

SEU JÚLIO- Rapaz, ele viu ela e foi amor na certa. 

(Mentinha vê Benedito e se apresenta) 

MENTINHA- Mentinha. 

BENEDITO – Benedito. 

MENTINHA – Queria uns dormentizinhos.  

BENEDITO- Pode pegar quantos quiser. (Envergonhado) Mentinha, você tem 

namorado? 

MENTINHA- Não Benedito. Porque a pergunta? 

(As irmãs de Mentinha chegam e escutam a conversa) 

BENEDITO- Porque eu queria saber se você quer namorar comigo. 

IRMÃS- Eita, vou contar tudo a painho. 

MENTINHA- Vai mais tarde lá em casa. 

SEU JÚLIO-  não passou nem um mês e ele já foi pedir ela em casamento. Não conto 

para vocês. Quando ele chegou na casa dela, o pai deu toda a mulesta com ele, porque 

disseram que Benedito era casado. 



BENEDITO- (Bate palmas) Ô de Casa! 

PAI DE MENTINHA- Quem é uma hora dessa? Abre ali, Mentinha. 

(Mentinha abre a porta e vê Benedito) 

MENTINHA- (Surpresa) Benedito? 

BENEDITO- Mentinha. 

IRMÃS- (Surpresas) Benedito? 

PAI DE MENTINHA- O que se procede aqui, rapaz? 

(Benedito tenta cumprimentar o Pai de Mentinha, mas o mesmo não cumprimenta) 

PAI DE MENTINHA- Quem é você? E o que faz aqui? 

BENEDITO- Me chamo Benedito e vim pedir a mão de Mentinha em casamento. 

IRMÃS- Deixe não Painho, ele é casado! 

PAI DE MENTINHA- (Estressado) Como é a história? Filha minha não se amanceba 

com homem casado não. Rapaz. 

IRMÃS- Aí Pai, Pára! 

DONA MARGARIDA- Foi uma agonia só. O pai de Mentinha não achou bom, bateu 

nela. A mãe se meteu, também apanhou. (Solenemente) Mas na calada da noite, quando 

tudo se acalmou, Mentinha e Benedito, fugiram. 

(Benedito e Mentinha fogem) 

SEU JÚLIO- Mentinha fugiu de pés descalços com Benedito para Logradouro de 

Caiçara. 

DONA MARGARIDA- Parece que a mãe dela era adivinhadora, pois escondeu tudo 

dela antes da fuga. Se ela não tivesse dormido de vestido, como ela ia? Pelada era? 

SEU JÚLIO- Aí véia, tem criança aqui. Não pode falar essas coisas. 

DONA MARGARIDA- Oxe Véi, e eu estou falando o que demais? 

SEU JÚLIO- continuando... eles passaram por Doutor Paulo, em Logradouro de Caiçara 

e se instalaram em Itamataí. 

MENTINHA- (Preocupada) E agora homem de Deus? Eu só estou com a roupo do couro 

e descalça. O que vai ser de nós? 

BENEDITO- Não se preocupe. Confie em mim. 

SEU JÚLIO- Depois dessa confusão todinha. Eles estão juntos até hoje. 49 anos. 

CONRADO- É ano de verdade. Quase bodas de ouro. 

SEU JÚLIO- Eles esquentam a cabeça, dão patada no outro. 

DONA MARGARIDA- Como nois né Véi? 

SEU JÚLIO- Exatamente. Mas depois, é minha fofinha para cá. 



DONA MARGARIDA- É meu fofinho para lá. 

CONRADO- (Triste) E eu só aqui de vela. 

 

(Benedito entrega um Buquê de flores a Mentinha e se beijam.) 

 

A NAMORADA QUE SONHEI 
(Nilton César) 

 

Receba as flores que lhe dou 

Em cada flor um beijo meu 

São flores lindas que lhe dou 

Rosas vermelhas com amor 

Amor que por você nasceu 

Que seja assim por toda vida 

E a Deus mais nada pedirei 

Querida, mil vezes querida 

Deusa na terra nascida 

A Namorada que sonhei... 

No dia consagrado aos namorados 

Sairemos abraçados por aí a passear 

Um dia, no futuro, então casados 

Mas eternos namorados 

Flores lindas eu ainda vou lhe dar... 

Que seja assim por toda vida 

E a Deus mais nada pedirei 

Querida, mil vezes querida 

Deusa na terra nascida 

A Namorada que sonhei... 

 

 

(A trupe com malas se despedem) 

 

O TREM FOI EMBORA 

(Renilson Targino e Leniro Costa) 

Refrão: o Trem foi embora, nunca mais voltou. Ficamos com essa linda história que foi contada com zelo e amor 

(Bis) 

Borborema que um dia foi chamada Boa Vista e Vila Camucá.  

Veio se desenvolvendo para nós aqui viver feliz e admirar.  

Passaram por aqui outros colaboradores após emancipação. 

O senhor Antônio Costa, Arlindo e Aristeu tocaram a administração. 

E outros companheiros que seguiram esse roteio e agora vou citar. 

Zé Lima, Silva Maria, José Amâncio Júnior veio para modernizar. 

https://www.letras.mus.br/nilton-cesar/


O nosso amigo Rei, o Ex-Prefeito Zé e Paula Maranhão, também contribuíram para o desenvolvimento de toda 

população. 

Estamos de malas prontas, o trem parte em movimento, chegou a vez de Gilene construir um novo tempo (Bis) 

Refrão: o Trem foi embora, nunca mais voltou. Ficamos com essa linda história que foi contada com zelo e amor 

(Bis) 

 

 

 



 


