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Aldenice de Andrade e Raimundo Bezerra (avós da que vos escreve) participando de quadrilha na               
Rua Cesário Aragão - não se sabe precisar o ano; Foto: arquivo pessoal; Francisco Amaral               
participando de Comissão Julgadora de Quadrilhas junto com sua filha, Adilane Alves do Amaral;              
Sala da casa de Francisco Amaral, uma foto dele atualmente. Na parede títulos como o de cidadão                 
santacruzense. Fotos: arquivo pessoal 

  
“Quem sabe as coisas antigas de Santa Cruz é eu e Jota Oliveira”. Não há               

resquício de dúvida na fala de Francisco Amaral, cada palavra que sai de sua boca               
passeia pela memória que também não deixa a desejar. Amaral abre a porta azul de               
sua casa e nos acomoda em sua sala. Cortinas de cd’s cobrem suas paredes e a                
cadeira de balanço embala sua mente à procura de lembranças. Entre os últimos             
tragos de um cigarro que Francisco segura entre os dedos, a história começa a ser               
contada. 

Francisco Amaral, 73 anos de idade, nasceu em São Caetano, no estado de             
Pernambuco. Se criou em Caruaru e no dia 1 de janeiro de 1967 começou sua               
carreira como habitante da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, agreste           
setentrional do estado. Nessa época, não havia rodoviária nem supermercados, a           
cidade começava a existir e em todo lugar havia espaço para algo novo. 



 
Francisco Amaral além de quadrilheiro é também Radialista. Iniciou o          

trabalho como locutor ainda no sistema de radiodifusão e, em seus 43 anos de              
carreira radiofônica, passou por várias rádios, entre elas: Cultura, Tribuna de           
Santos, Vale do Capibaribe e Comunidade FM. A frase “Santa Cruz, a terra de              
meus amores!” marca sua carreira como radialista. Amaral conta que nesses           
cinquenta anos que mora em Santa Cruz nunca teve um inimigo sequer e ressalta,              
enquanto visita o olhar de cada pessoa que ali se encontra: “seu pai é meu amor, o                 
pai dele é meu amor, você é meu amor, essa menina é meu amor. Sabe por que?                 
porque eu considero todos vocês e vocês me consideram.” Francisco ainda           
relembra um episódio em que Bartôl, outro radialista conhecido na cidade, indaga            
sobre como sua mulher se sente em relação à isso, ao que ele responde: “ela já                
sabe quem possui, e radialista tem que ter grau de intimidade". O homem alto,              
magro, de expressão séria e cabelo branco refere-se a si mesmo como “um             
camarada que gosta de valorizar a vida e ajudar as pessoas quando é possível”. 
  

“Quanto mais animação, melhor!” 
  

Na rua do Alto se concentravam os festejos juninos da cidade de Santa Cruz              
do Capibaribe. As festividades eram organizadas por ‘Raimundo de João Véi’ e            
‘Severino de João Véi’. Amaral conta que eles aguardavam os caminhoneiros           
retornarem de São Paulo, pois estes emprestavam as lonas para cobrir a palhoça             
que era “arrudiada de palha de coco”. Francisco não consegue precisar a data, mas              
diz que em determinado ano os organizadores dos festejos o convidaram para            
participar e ele aceitou. Mas o fato da festa acontecer apenas a noite o incomodava,               
foi aí que ele pensou “mas, fazer uma festa só de noite? vou inventar um negócio                
pra ser durante o dia”. As quadrilhas em Santa Cruz do Capibaribe nascem dessa 
‘invenção’. 

“Eu arrumei o finado Luiz de Sá Juquinha pra ser o padre; Brisa e Pedro               
Venâncio, as testemunhas; os noivos foram Benedito de João Velho e Lucidalva,            
uma menina lá da Rua dos Doidos; o soldado era Zé de Jovi, já falecido, e Jovi                 
também”. O casamento Matuto estava se organizando, mas Francisco Amaral          
precisava ainda arrumar um carro de boi, então falou com Raimundo Aragão, então             
prefeito da cidade, que disse “Ói Amaral, eu tenho dois bois lá, agora eles são mei                
brabo, o carreiro é quem domina eles”, ao que Amaral respondeu “Pronto! Vem o              
carro de boi e o carreiro mesmo, se preocupe não que eu pago!”. Tudo pronto para                
o matrimônio. 

O animador da quadrilha foi Raimundo Catanha, segundo Amaral “era quem           
tocava minhas quadrilhas, começou tocando comigo”. A partir das duas horas da            
tarde daquele dia, o que hoje é a Avenida Padre Zuzinha foi tomada pela quadrilha:               



“carro de boi na frente, o sanfoneiro tocando atrás. Aí Severino disse: ‘Ô Amaral              
começa gritando uma coisa aí rapaz, pra não ir tudo calado’, aí eu comecei gritar a                
quadrilha, foi esse o início das quadrilhas de rua de Santa Cruz.” 
 A quadrilha que começou com quinze pares, foi ganhando devotos ao longo            
do percurso, segundo Amaral alguns diziam “ô Amaral! A gente pode entrar aí?”.             
Sua resposta não só atendia ao pedido mas também coordenava a dança “um do              
lado e outro do outro”, a essa altura já eram mais de sessenta e cinco damas e                 
cavalheiros. 
 Francisco puxou a quadrilha em direção à igreja matriz, chegando lá o            
‘Finado Mané de Augusto’ entregou-lhe um recado que ‘Zé Neves’ tinha lhe            
mandado. Nesse recado convidava Amaral e a quadrilha para irem à casa dele,             
onde havia uma grande mesa repleta de comidas típicas: “tinha de tudo, pamonha,             
canjica, aguardente, cerveja. Mas como um camarada gritando uma quadrilha ia           
comer?”. A quadrilha se serviu e, com o tanque cheio, voltaram à dança. 
 De volta aos arredores da Igreja Matriz, o som do fole foi atraindo público “aí               
foi juntando gente, juntando gente, aí comecei a gritar a quadrilha. Não tinha carro              
de som nessa época, era na guela” Francisco continua tocando a quadrilha, desta             
vez o palco é a Rua Treze de Maio. Lá, estava Augustinho Rufino, que mais tarde                
seria prefeito da cidade, acompanhado de uma 
banda de músicos de Santa Cruz que estava se organizando para tocar no Carnaval              
de Recife. 
 Francisco, “de braço” com sua ex-mulher, chegou à barraca onde todos se            
encontravam “fumo entrando na barraca, tava Augustinho perfilado com os          
músicos”. Amaral levanta o braço e mostra como ainda hoje se arrepia ao falar              
sobre esse momento: “tocou parabéns pra você, aí foi a primeira festa que eu fiz em                
Santa Cruz, foi desse jeito, a primeira quadrilha 
que eu marquei foi essa”. 

Depois da primeira quadrilha, Francisco Amaral foi chamado para marcar          
outras. Ele conta que os donos de bar sempre o chamavam para fazer a quadrilha               
em frente ao estabelecimento, pois isso movimentava o negócio e a festa fazia             
“vender mais uma cachacinha”. Amaral cobrava cinco cruzeiros a cada par e            
“botava um lacinho de fita pra saber de quem já tinha cobrado”. Às vezes verde, às                
vezes vermelho, o importante era não cobrar duas vezes ao mesmo par. 

Já imaginou uma quadrilha com mais de seiscentos pares? Francisco Amaral           
também fez, “com microfone sem fio, correndo de rua acima rua abaixo, eu nunca vi               
uma coisa tão grande daquele jeito”. Pergunto a Amaral em que ano aconteceu             
essa quadrilha, ao que ele responde: “ah eu não me lembro mais não, minha filha.               
Eu sei que faz tempo”. 
  



 
Depois de ouvir essa histórias do homem que gosta muito de se deitar numa              

rede ‘quando quer pensar nas coisas’, pergunto sobre o que não pode faltar numa              
quadrilha. Francisco Amaral, hoje já aposentado da vida de Arraiá, diz: “Alegria!            
você não pode dançar uma quadrilha triste, você tem que ser alegre, tanto a dama               
como o cavalheiro, quando mais animação, melhor!” 
 


