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“DANIEL DO CAVAQUINHO” 
Seresteiro, Cantor e Compositor 

                                                                                        
Por José Alberto Amorim 

 

                                                           
 

Nascido em 22 de outubro de 1929, na Fazenda Jundiaí em Propriá/SE. DANIEL 

FAUSTINO DOS SANTOS, filho de Antônio Faustino dos Santos e Dona Maria 

Madalena Vieira dos Santos. Daniel iniciou seus estudos aos doze anos de idade 

incentivado pela sua genitora. 

Ainda jovem, Daniel com seus quinze anos, no intuito de ajudar nas despesas de casa 

resolve ser ajudante de pedreiro na construção do cais da cidade, função essa que só dura 

três dias. Mas, Daniel não se conforma e, parte para outra investida, desta vez como 

“aguadeiro”.  

Mesmo sem profissão definida, casou-se aos 23 anos, com a alagoana Maria José de 

Araújo Gomes dos Santos, uma ex-colega de trabalho da Indústria de Tecidos. Ocioso, 

ele retorna às notas musicais quando tocava cavaquinho escondido do seu pai, pois ele 

era muito “ciumento com o instrumento”. Daniel, adquiriu então na feira livre de Propriá 

seu próprio cavaco. Entretanto, depois da pensão é que se destaca como “Daniel do 

Cavaquinho” nas regiões de Sergipe e Alagoas, foi “se soltando” e torna-se um artista 

interestadual apresentando-se em Itabuna, Ilhéus, Salvador no estado da Bahia, e no 

Recife/PE, dentre outros estados.  

Em Propriá, conheceu Oseas do violão, “Tonho Januário” do saxofone, “Juca” do 

pandeiro. Após apresentação em Muribeca/SE, na manhã do dia 1º de janeiro de 1987, já 

próximo ao trevo rodoviário do município de Propriá na BR-101, um terrível acidente 

desfaz o grupo musical. Na tragédia o violonista “Oseas alfaiate” como era conhecido, 

tem sua vida ceifada. Daí em diante, Daniel perde o entusiasmo pelas apresentações. 

Com o falecimento de sua esposa, Daniel entristecido, abandonou o cavaquinho.  

Hoje morando no mesmo endereço na Rua da Glória, 49, com raríssimas exceções ainda 

toca e canta algumas músicas para poucos amigos. 


