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APRESENTAÇÃO 

VICTOR DO ESPÍRITO SANTO foi um dos primeiros jornalistas, senão o pri-
meiro, ou, quem sabe, o único, a acompanhar forças policiais no combate 
ao banditismo nordestino no tempo do cangaço. Ele que já havia produzido, 
no primeiro semestre de 1930, uma sensacional reportagem a respeito da 
sublevação de José Pereira (Zé Pereira), a quem entrevistou, no famoso ter-
ritório livre de Princesa, na Paraíba, com rápida e marcante passagem pela 
capital sergipana, Aracaju, matéria esta publicada no “O Jornal”, do Rio de 
Janeiro, a qual aqui reproduzo na primeira parte do trabalho. 

Repórter do jornal “A Noite”, do Rio de Janeiro, Vitor do Espírito Santo, no 
final de 1931, foi enviado ao sertão da Bahia, para, na condição de represen-
tante dos “Diários Associados”, acompanhar as volantes da polícia militar, 
auxiliadas que foram por membros do Exército, na auspiciosa campanha pro-
movida pelo governo baiano, de Juracy Montenegro Magalhães, com o obje-
tivo de, nos sertões deste Estado, notadamente na adusta e deserta região 
do chamado Raso da Catarina, prender ou liquidar o rei do cangaço, Virgulino 
Ferreira da Silva, Lampião, e seus célebres cangaceiros, que por ali andavam 
a praticar crimes, aterrorizando as populações. E foram as notícias, impres-
sões e aventuras, decorrentes e trazidas a lume por este destemeroso, pode-
mos dizer, repórter de guerra, que, vendo-as registradas no “Diário de Per-
nambuco”, por oportuno, resolvi apresentá-las aqui, na segunda e derradeira 
parte do livro.

Desta matéria de Victor do Espírito Santo, destaco, por seu ineditismo, uma 
vez que a respeito deste acontecimento, até então os jornais nada tinham 
divulgado, o relato do ataque de Lampião à vila sergipana de Aquidabã, em 
dias de outubro de 1930; relato este, por sinal, reproduzido, tempo depois, 
pelo escritor Ranulfo Prata em seu famoso livro “Lampião”.  Aquidabã, que 
foi, das populações sergipanas que estiveram diretamente com Lampião, a 
mais hostilizada, penso eu.

____

Do jornalista Vitor do Espírito Santo, dizer que se iniciou no jornalismo em 
1919, com apenas 17 anos de idade, como repórter de “O Jornal”, do Rio de 
Janeiro, no exato ano da fundação deste periódico, que passou a integrar ao 
quadro dos “Diários Associados”, de Assis Chateaubriand, a partir de 1924, 
tendo trabalhado em diversos jornais do grupo, no Rio de Janeiro e em ou-
tras capitais. Nos primeiros tempos dos “Diários Associados” percorreu gran-
de parte do país, atendendo orientação do próprio Assis Chateaubriand, no 
sentido de ampliar e consolidar a rede jornalística da qual Victor foi um dos 
voluntários da primeira hora. Exerceu ele cargos de direção na Organização, 
inclusive o de diretor do jornal “Estado da Bahia”, da “Agência Meridional”, 
do jornal e da rádio Tupi e do já mencionado “O Jornal”. Chegou a trabalhar 
na Rádio Educadora e lustrou com sua requintada pena o “Correio de Araca-
ju”. 

Depois da Revolução de 1930, quando o general Juracy Magalhães foi desig-
nado por Getúlio Vargas interventor na Bahia, Victor do Espírito Santo, ami-
go de Juracy de longa data, seguiu com ele para Salvador. Durante todo o 
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período da interventoria e, depois, como governador, eleito em 1935, Juracy 
Magalhães contou com a colaboração de Victor do Espirito Santo. Este, por 
incumbência do chefe do executivo baiano, fundou e dirigiu o “Bahia Jornal”, 
por um tempo considerado a melhor gazeta do Estado.

Com o Estado Novo, onde o país mergulhou na sobreditadura de Getúlio, Ju-
racy Magalhães renunciou ao governo estadual. O “Bahia Jornal” deixou de 
circular e Victor do Espírito Santo retornou ao Rio, passando, então, a chefiar 
a Agência Meridional, trabalhando nos “Diários Associados” até os primeiros 
anos da década de 1940. 
Já no pós-guerra, com a redemocratização do país, atuou Victor de Espirito 
Santo até 1952 na crônica política da cidade, como membro permanente do 
Comitê de Imprensa da Câmara Municipal do antigo Distrito Federal, da qual 
também se tornou servidor tendo exercido altas funções de confiança no as-
sessoramento das comissões técnicas da Câmara dos Vereadores e na chefia 
de gabinete de alguns parlamentares. 

Nos últimos tempos, Victor, que também era advogado, dedicava-se a ativi-
dade no foro e de assessoria de organizações empresariais.

Sobre a personalidade de Victor do Espírito Santo, afirmou o jornalista Aus-
tregésilo de Athayde, presidente da Academia Brasileira de Letras e diretor 
dos “Diários e Emissoras Associadas”: “Era um homem de caráter firme, de 
temperamento muito independente. Prestou serviços às nossas organizações 
entre elas “O Jornal” e o “Diário da Noite”.

Foi membro da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e presidiu a Associa-
ção Guanabarina de Imprensa (AGI). 

Chegou a trabalhar na Petrobras, sendo o seu primeiro assessor chefe de re-
lações públicas. 

Victor do Espírito Santo morreu em 08 de fevereiro de 1981, aos 78 anos de 
idade.

_____________________

Victor do Espírito Santo
Foto do “Jornal do Comércio”, ed. 8-2-1981
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EM BUSCA DE PRINCESA, O MUNICÍPIO REVOLUCIONA-
DO DA PARAÍBA.

Victor do ESPÍRITO SANTO
(Enviado especial d’O JORNAL e do “Diário da Noite” do Rio e do “Diário da Noite” de 
S. Paulo)

__________________________________________

DO RIO A RECIFE EM AVIÃO DA CONDOR – PARADA INESPERADA EM ARACAJU E 
UMA OPORTUNIDADE PARA UMA ENTREVISTA PITORESCA – MANÉ CAROÇO VISTO 
POR UM BACHAREL DE 84 – RECIFE

RECIFE, 13 – (Por avião) – Não fui inteiramente feliz nesta minha primeira viagem 
aérea.

Para que uma viagem assim longa decorra a contento, necessário é que se tenha por 
companheiros pessoas com as quais possamos trocar impressões, tornando menos 
insípidas as longas travessias quando a vista se cansa de admirar o oceano, “que 
castiga pela majestade e o litoral que se repete milhas e milhas sem um fato novo 
que prenda a atenção, que desperte a curiosidade. E eu não tive desses companhei-
ros quando saí do Rio, no “Olinda”, o possante e seguríssimo avião da Condor. Foram 
meus companheiros até à Bahia, dois alemães quase mudos e cujo sono acabou por 
contagiar-me.
Em Canavieiras, porém, assaltou-me a esperança de que ia ser melhorada a viagem, 
pois nessa pequena cidade deveriam embarcar cinco passageiros para a capital baia-
na. Não fui, ainda desta feita, feliz. Os meus novos companheiros eram o prefeito de 
Canavieiras, um engenheiro, um mecânico da Condor, um médico e a sua esposa. A 
não ser o mecânico, todos os demais eram políticos que empregavam todo o tempo 
em discutir o coeficiente de votos que o coronel fulano deveria dar e não dera e ou-
tras coisas que tais enquanto isso, a senhora do médico cansava-se de enjoar...
Na Bahia, a situação mudou-se, afinal. Quando, na Ribeira, esperava o pequeno bote 
que deveria conduzir-me para bordo do novo avião em que iria prosseguir a viagem 
até Recife, uma figura muito nossa conhecida desembarcou de um automóvel para 
seguir também em demanda do aparelho: tratava-se de monsenhor Rosalvo Costa 
Rego, o vigário geral aí do Rio. Ia, enfim, ter uma ótima companhia! E o foi efetiva-
mente. Com a sua palavra atraente, a sua verve encantadora, o seu espírito fino, a 
sua inteligência brilhante e os seus grandes conhecimentos da zona que íamos per-
correr, monsenhor Costa Rego era a companhia desejada.
Era a primeira vez que o ilustre vigário geral do Rio embarca em um avião e o fazia, 
disse-nos ele, sem satisfação devido às condições que o obrigavam a utilizar-se da-
quele meio de viação: desejara chegar a Maceió quanto antes por precisar visitar uma 
pessoa cara que se encontrava gravemente enferma. Infelizmente, a bordo do “Itai-
té”, recebera comunicação de que essa pessoa falecera. E agora prosseguia viagem 
por já estar de passagem comprada e ter de providenciar sobre o espólio da pessoa 
que morrera, sua mãe de criação.
Deixamos a Bahia às 6 horas, e pouco antes das 9, o “Blumenau”, numa descida ele-
gante e suave pousava os seus flutuantes no porto de Aracaju a fim de aí entregar 
a correspondência e receber gasolina. A demora deveria ser rápida, de 15 minutos, 
se tanto. Assim, pouco depois das 9 horas, o “Blumenau” erguia-se das águas, ele-
vava-se sobre Aracaju e contornava a pequena mas linda capital sergipana. O motor, 
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porém, não estava funcionando a contento, conforme foi notado pelos tripulantes do 
avião. E após atingir uma altura de cerca de 1000 metros, o “Blumenau” descia nova-
mente e com rapidez, um tanto precipitadamente para alcançar outra vez o ponto de 
onde partimos.
Era, disse-nos o piloto do avião, o tubo de óleo que não estava funcionando com 
regularidade e, por isso, necessitava de reparos, que demandariam cerca de duas 
horas. Apresentava-se-nos uma oportunidade para percorrer a cidade de Aracaju e 
íamos aproveitá-la.

GREVE DE CHOFERES

Aracaju, a pacata capital do pequenino Sergipe, recebeu-nos a mim e aos meus com-
panheiros de excursão com curiosidade. Ainda é herói em nossa terra quem viaja de 
avião. E nós éramos considerados como heróis...
Tornava-se incômoda aquela situação de alvos da curiosidade pública e, por isso, pro-
curávamos um meio de evitá-la aproveitando também a oportunidade para conhecer 
a cidade.
Saímos em busca de automóveis, mas em vão, pois não encontramos um só desses 
veículos de aluguel na cidade. Um sergipano baixo e cheio incumbiu-se de dar-nos a 
explicação de ausência de autos e fê-lo na sua linguagem de homem do povo, dizen-
do a monsenhor Costa Rego:
- Hoje, “seu” padre, não há automóvel, não sinhô. Os “chofé” estão em greve porque 
obrigaram eles a mudar de ponto.
E um outro habitante de Aracaju atalhou logo, desolado:
- Que triste impressão vão os senhores levar de Sergipe!...
Mas, “há males que vêm para bem” diz o rufião. A greve dos choferes privou-nos de 
percorrer a cidade, que víramos do alto. Em compensação proporcionou-nos ensejo 
de manter com um homem simples, uma palestra pitoresca em que a língua por ve-
zes solta de um velho bacharel, de um bacharel de 84, teve palavras de brasa contra 
muitos dos nossos homens públicos.

UM SENHOR DE ENGENHO, O GOVERNADOR DE SERGIPE:

Na falta de um meio de condução que nos levasse aos diversos pontos da cidade, não 
nos aventuramos a andar a pé pela cidade de Aracaju, para evitar que se formasse 
uma procissão atrás de nós. Era, no entanto, necessário esperar que terminassem os 
consertos no avião. Por isso, encaminhamo-nos para o cais, onde se aglomeravam 
populares para ver o aparelho. Monsenhor Costa Rego, era quem mais chamava a 
atenção dos sergipanos, que para ele se voltavam curiosos. Assim, quando o ilustre 
sacerdote chegou no coreto existente no cais, foi logo abordado por um cavalheiro de 
idade avançada, cabeça inteiramente calva, bigodes brancos e barba por fazer, olhos 
empapuçados e orelhas um tanto grandes, que, de chofre, lhe perguntou:
- Seu padre, o senhor veio de avião?!
- Sim, vim no “Blumenau”.
- Que coragem, seu padre! Eu não viajaria naquele bichinho, nem para ganhar mais 
de dez anos de vida... Deus deu asas aos pássaros e só os pássaros podem voar. 
Se Deus quisesse que os homens voassem, ter-lhes-ia dado asas também. Se não o 
fez...
- Qual! – atalhou o vigário geral – não há o menor perigo em viajar-se em aeroplano. 
Creio que o automóvel oferece menos segurança.
Embora, porém, todos os argumentos de monsenhor Costa Rego, corroborados por 
mim e pelo terceiro companheiro de viagem, o velho mostrou-se irredutível, assegu-
rando:
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- Salviano Corrêa de Oliveira Andrade, advogado formado em 1884, morador em 
São Cristóvão, nunca viajará naquilo. Quero morrer naturalmente e não precipitar os 
acontecimentos.
Em pouco a conversa descambou para a política e o velhinho, entusiasmando se, pro-
vocado sempre por monsenhor, ia falando de uma situação, atacando outra oposição, 
elogiando Pernambuco e dizendo sempre:
- Isto é um país perdido. Então Manoel Dantas é lá homem para governar Sergipe?! 
Ele é um senhor de engenho, um coronel de poucas letras, um homem rude. Honesto, 
isto lá ele é. Mas nunca estudou direito administrativo, não sabe o que é uma admi-
nistração adiantada.
- Então o senhor é oposicionista?
- Não! Sou conservador. Não posso formar com esses malucos dos liberais. Eles que-
rem implantar aqui doutrinas do Soviet e eu, um homem de leis, não posso estar de 
acordo com eles. Sou conservador e, embora tenha admirado o governo que fez o 
doutor Graccho Cardoso, não posso aplaudir-lhe o gesto que vem de ter rompendo 
com o governo. É um homem inteligente mas dessa vez falhou. Eu acho é que nós 
precisamos de uma monarquia como a de D. Pedro II, a de Victor Manoel, a de Jorge 
V. só assim é que consertaríamos a situação má que atravessamos.
- Mas Mussolini é um ditador e o senhor, um homem de lei, não pode aprovar uma 
ditadura! – disse provocadoramente monsenhor Costa Rego.
- De modus in rebus – fez o doutor Corrêa – Ele salvou a Itália do abismo. Eu ando 
bem informado, esteja certo, pois sou assinantes do Diário de Pernambuco, o decano 
da imprensa brasileira.
E o bom velho, atacando os liberais, fazendo caretas horríveis quando pronunciava a 
palavra liberal, entrou a dissertar sobre a política federal, a pernambucana até que, 
provocado por monsenhor Costa Rego, abordou a situação de Alagoas, assegurando:
- Lá está um tal Sr. Paes, um homem de poucas letras, tal como o Sr. Manoel Dantas.
- Mas ele é seu colega, bacharel – disse um dos presentes.
- Ser bacharel, hoje, não é nada. Vai-se agora analfabeto para a Bahia e volta-se 
sobraçando uma bolsa de couro e com o título de bacharel. Pergunta-se a um desses 
bacharéis o que é Corpus Juris e ele dirá que é sanduíche... no meu tempo, sim, é 
que se estudava para se obter um pergaminho assinado em nome de Sua Majestade 
o Imperador. Hoje, parece que os bacharéis sabem tanto como o coronel Manoel Dan-
tas.
Monsenhor Costa Rego procurou ainda encaminhar a palestra para o seu irmão, o ex-
-governador de Alagoas. O avião, porém, já estava pronto e tivemos necessidade de 
deixar o bom velhinho, que, ao despedir-se do sacerdote, depois de abraça-lo demo-
radamente, fez questão de novo abraço, dizendo:
- Esse abraço foi-me ao coração! Dê-me outro, seu padre!
Daí a instantes, depois de uma tentativa frustrada, o “Blumenau” levantava voo e 
demandava a Alagoas, para daí tomar a direção de Recife, onde desembarquei, afinal, 
às 15 ½ horas de ontem.
Preparo-me agora para atravessar o sertão pernambucano, andar várias léguas de 
trem e automóvel para conseguir penetrar em Princesa. Conseguirei? Lograrei defron-
tar-me com o coronel José Pereira e entrevista-lo? É o que vou tentar.

O Jornal - 18.04.1930
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___________________________________________
NO REDUTO DO SR. JOSÉ PEREIRA, O CHEFE SERTANEJO DISSIDENTE DA PARAÍBA –
A VIAGEM DO ENVIADO ESPECIAL D’ “O JORNAL”, DO “DIÁRIO DA NOITE”, DO RIO E 
DO “DIÁRIO DA NOITE” DE S. PAULO ATÉ A CIDADE DE PRINCESA, NO INTERIOR PA-
RAIBANO – OS RECURSOS BÉLICOS DOS CANGACEIROS – O AMBIENTE NO SERTÃO 
DA PARAÍBA

Levado pelo intuito de oferecer aos seus leitores um depoimento tão amplo quanto 
possível, em torno dos acontecimentos que se estão desenrolando no interior parai-
bano, com a ocupação da importante cidade de Princesa por um grupo de homens 
armadas, sob a chefia do Sr. José Pereira, O JORNAL, em combinação com o Diário 
da Noite desta capital e o Diário da Noite de S. Paulo destacou um dos seus redatores 
para colher, de visu, no próprio teatro da luta armada, que ora se trava no interior da-
quela unidade federativa do norte, impressões que logrem dar uma justa ideia e defi-
nir as verdadeiras proporções do levante cangaceiro que se opõe ao poder constituído 
da Paraíba.
O nosso enviado especial teve ensejo, no desempenho da missão de que foi portador, 
de visitar o reduto do chefe dissidente paraibano, onde demorou-se o suficiente para 
observar o vulto e os objetivos das atividades rebeldes do Sr. José Pereira, cuja pa-
lavra, ainda por seu intermédio, os nossos leitores terão oportunidade de conhecer, 
através das correspondências que hoje começamos a publicar.

RECIFE, 15 – É das coisas mais penosas ter-se de atravessar o sertão pernambucano, 
percorrendo léguas e léguas das mais horríveis estradas. Logo que se sai de Recife 
começa o suplício com a viagem em incômodo trem da Great Western, por caminhos 
poeirentos, com paradas intermináveis e marcha de caranguejo. E percorrem-se, as-
sim, durante mais de novo intermináveis horas, 270 quilômetros, para atingir-se Rio 
Branco, o ponto terminal da linha! Viagem bem mais incômoda que em qualquer trem 
da Linha Auxiliar...
De Rio Branco a Princesa são 30 léguas que se percorrem em automóvel, numa ver-
dadeira corrida de obstáculos em que a perícia e o arrojo dos choferes são a cada 
instante reclamados. Chegando a Rio Branco às 16 horas do dia 12, quatro horas 
após embarcava eu em um auto que me deveria conduzir à cidade dominada por José 
Pereira e seus homens.
Não me foi fácil encontrar quem me conduzisse até princesa, dado o receio dos cho-
feres de penetrar na cidade que se encontra fora da lei e onde se afirma José Pereira 
vem desde longos anos fazendo valer a sua vontade, encobrindo crimes e mandando 
executar outros.
Afinal, com a interferência do prefeito de Rio Branco, coronel Antonio Japiassu, que 
tinha interesse em mandar para o seu colega de Flores, coronel Antonio Medeiros, a 
fim de que este as enviasse a José Pereira, duzentas e cinquenta alpercatas de couro 
cru, que recebera de Recife, conseguiu-se um auto com chofer disposto a fazer a lon-
ga caminhada. No auto, porém, deveriam seguir as alpercatas...
No dia imediato, domingo, entrava eu em Princesa, onde a melhor das recepções me 
foi feita e da qual me ocuparei em outra reportagem. Quero agora dizer como en-
contrei a cidade de onde José Pereira se corresponde, como ele próprio me afirmou, 
diretamente com os presidentes da República e de S. Paulo.

DESOLAÇÃO

José Pereira havia sido avisado de minha visita, e, por isso, tratara de preparar am-
biente para que a minha impressão fosse a melhor possível. Mandara vir para a cida-
de algumas famílias, determinara que se preparasse uma mesa farta para o almoço, 
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fizera com que os melhores dos seus homens, os mais abastados, ficassem na parte 
central do lugar, de forma que eu trouxesse de Princesa uma impressão que desmen-
tisse tudo o que de mal se dizia a seu respeito.
E, efetivamente, a julgar pelo que me foi mostrado em Princesa, teria eu de voltar da-
quele longínquo lugar aplaudindo a atitude de José Pereira, se não estivesse bem ao 
par da situação dos verdadeiros motivos que determinavam o seu gesto de rebeldia.
Princesa bem merece o nome que tem, pois é uma cidade de bom aspecto, a melhor 
dos que percorri em toda a zona sertaneja, exceção feita de Triunfo. Possui boas es-
tradas, bens prédios, recursos próprios, embelezamentos naturais e feitos pela mão 
do homem, sendo, no sertão, uma cidade em que se pode viver.
Logo à entrada, porém, da cidade, tem-se a impressão de desolação e tristeza: ca-
sas abandonadas e inteiramente fechadas, com mato a atingir já à altura das janelas. 
Nem uma só pessoa em longa extensão, para afinal só se encontrar homens em ar-
mas, quando se entra na porta central do povoado.
Às margens das estradas, trincheiras construídas de pedra e barro, tendo a guarda-
-las sertanejos de caras assustadas e olhos inquiridores.
E Princesa que, em dias normais, deve ser uma cidade de movimento, atraente e in-
teressante, apresentava naquele domingo em que lá estive um aspecto de desolação.

AS ARMAS DE PRINCESA

Na longa palestra que comigo entreteve, José Pereira teve ocasião de referir-se às 
armas com que conta, armas que, escassas a princípio, ele afirma serem agora abun-
dantes, o mesmo sucedendo com relação à munição, que me foi assegurado bastar 
para seis meses de luta. E disse-me:
- “Afirmar-se que o governo pernambucano me vem auxiliando, fornecendo-me ar-
mas, munição e gente, é uma inverdade. As armas que aqui tenho são de particulares 
e foram adquiridas para combater os cangaceiros, quando Lampião andou por aqui. O 
Sr. João Pessoa quis toma-las, como fez com outros municípios, mas eu não me sub-
meti à sua ordem e por isso, tenho hoje armas. Possuo também duas metralhadoras 
além de um pequeno canhão que só serve para arrombar portas. O governo de Per-
nambuco só tem feito prejudicar-me, com revistas rigorosas e vexatórias à entrada 
da cidade, fazendo ainda com que amigos que tenho em localidades pernambucanas 
deixem de vir dar-me a sua adesão, pelo temor das consequências que as providên-
cias do Sr. Estácio fazem prever.”
Nessa revista o carro em que eu viajei sofreu e foi efetivamente rigorosa. Verificou-
-se o mesmo em Flores, à saída da cidade. Entretanto, pouco antes dela ser feita, o 
comandante do destacamento do lugar, tenente Severino Felix, respondendo a uma 
pergunta por mim feita sobre a passagem para Princesa e os empecilhos que poderia 
encontrar, disse-me:
- “A não ser armas, que só passam com ordem do governo”, tudo mais pode seguir, 
sem qualquer dificuldade”.

OS HOMENS DE JOSÉ PEREIRA

Em Recife, assegurava-se que José Pereira tinha sob suas ordens cerca de 1500 ho-
mens.
O chefe do movimento armado afirmou-me, porém, que conta com 700 homens apro-
ximadamente, o que leva a acreditar ser ainda inferior o número de sertanejos em 
armas.
Os que foram apresentados o farão como fazendeiros, lavradores, operários, gente 
do lugar, exclusivamente, havendo até entre eles um bacharel em direito, que exercia 
em tempo normal as funções de promotor da cidade. Mostravam-se todos animados e 
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confiantes na vitória.
José Pereira teve a habilidade de fazer-lhes crer que se o governo paraibano con-
seguir vencê-los, terão todos eles as suas vidas sacrificadas e as suas propriedades 
incendiadas. Por isso, o encarniçamento com que lutam.
Um desses homens, a quem transportei de Princesa a São José, no automóvel que me 
servia, declarou-me: - “Eu não estou nessa luta por gosto, pois não tenho e nunca 
tive prazer em matar ninguém. Mas devo tantos favores a José Pereira que não posso 
deixar de estar a seu lado. Além disso não quero ser “sangrado” nem tão pouco que 
eles incendeiem a minha propriedade.”
Assegurou-me José Pereira que Princesa unânime está a seu lado e que aqueles que 
não lutam por não terem sangue de homem de guerra, favorecem a sua causa, forne-
cendo-lhe recados, roupa e mesmo gado.

A RESISTÊNCIA DE PRINCESA

Não obstante toda a fanfarronada de José Pereira, dizendo que Princesa não cairá e 
que poderá manter-se em luta durante meses e meses, a impressão que trouxe da-
quela zona e do que observei é que o reduto de José Pereira não poderá resistir a um 
ataque forte das forças paraibanas, ataque que talvez, à hora em que estas notas 
estiverem circulando, esteja sendo feito.
As forças rebeldes não têm chefes capazes de um bom plano estratégico, pois cada 
qual dá a sua opinião, que José Pereira acata, para depois aceitar outra inteiramente 
contrária. Em guerrilhas, em emboscadas, são capazes de manter-se em luta longo 
tempo. Mas a um ataque seguro não terão com que resistir. É preciso saber se a polí-
cia paraibana conta com técnicos capazes de levar a efeito esses ataques.

A VOLTA A RIO BRANCO

Não quis voltar a Rio Branco sem passar por Patos, onde se dera, havia pouco, um 
encarniçado combate entre 50 soldados paraibanos e 300 rebeldes, e por Triunfo, 
onde estão as forças pernambucanas incumbidas de garantir a... neutralidade.
Encontrei Patos abandonada, com suas casas cheias de perfurações de balas, umas 
derrubadas a dinamite e outras bastante estragadas. Nem soldados paraibanos, nem 
sertanejos de José Pereira. Tudo em abandono!
Triunfo é uma vila privilegiada. Situada em lugar de clima aprazível, produzindo tudo 
o que se queira, a Petrópolis pernambucana deveria merecer as atenções dos gover-
nantes do Estado. Celeiro de todo o sertão daqueles lados, Triunfo deveria ter boas 
estradas que lhe dessem acesso, a fim de que o seu movimento correspondesse ao 
seu adiantamento. Entretanto, o Sr. Estácio Coimbra que cobra dos municípios um 
pesado imposto destinado à conservação e melhoria das estradas, deixa a que vai de 
Patos a Triunfo e desta cidade a Flores em estado tal que só mesmo muita necessida-
de pode fazer com que alguém se aventure a percorre-la em automóvel. Foi um traje-
to penoso, cheio de perigos, e que, feito à noite, mais difícil ainda se tornou.
De Flores a Rio Branco, embora melhores, as estradas muito atrasaram a viagem, 
pois por duas vezes vi o carro atolado, só conseguindo pô-lo novamente em movi-
mento depois dos mais ingentes esforços, só postos em prática para que não visse a 
retardada de 48 horas a minha partida para Recife, visto que, se perdesse o trem de 
segunda-feira, só teria outros dois dias depois.
Estava-me ainda reservada uma outra surpresa desagradável. Às 5 horas, depois de 
viajar toda uma noite por péssimas estradas, quando ainda faltavam seis quilôme-
tros para atingir Rio Branco, a gasolina acabou. E eu, que viajara de avião milhas e 
milhas, que fora passageiro de trem e automóvel por caminhos intermináveis, acabei 
por ter de fazer 6 quilômetros a pé para alcançar Rio Branco, onde cheguei, enfim, a 
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tempo de tomar o trem e chegar ontem, à noite, a Recife, para escrever a próxima 
crônica, em que inicio, realmente, o relato da minha palestra com o famoso Zé Perei-
ra.

O Jornal - 24.04.1930

______________________________

O MOVIMENTO SUBVERSIVO DA PARAÍBA – COMO O SR. JOSÉ PEREIRA FALOU EM 
PRINCESA, AO REPRESENTANTE D’ “O JORNAL” E DO “DIÁRIO DA NOITE” – OBJETI-
VOS DA LUTA, SEGUNDO OS PROGNÓSTICOS DO CHEFE REBELDE – À ESPERA DA 
INTERVENÇÃO FEDERAL – UM COMENTÁRIO À MARGEM DA ATITUDE DA JUNTA APU-
RADORA DO ESTADO 

RECIFE, 13 de abril de 1930 – Prosseguindo no meu relato, tive, logo depois, de ace-
der a um convite do Sr. José Pereira para tomar parte no seu almoço. Durante a refei-
ção, a palestra versou sobre os mais variados assuntos, até que, à certa altura, disse-
-me o chefe reacionário de Princesa, empunhando uma taça de champanhe:
- É ainda champanhe que sobrou do banquete que oferecemos ao Sr. João Pessoa.
- E por que – perguntei, sendo oferecido esse banquete num dia logo no outro o Sr. 
rompeu as hostilidades?
- Simples – contestou-me o Sr. José Pereira. É que recebido aqui com todas as festas 
e honrarias, o Sr. João Pessoa sempre que eu lhe fazia perguntas sobre a reunião da 
Comissão Executiva do Partido, fugia do assunto, atacando outra palestra. Quando, 
afinal, deixou Princesa entregou ao major Soubreira um papel para me ser dado. Tra-
tava-se da chapa do Partido. Foi o que mais me exasperou.
O senhor José Pereira, ainda apreciou outros aspectos da questão, falando sempre 
com extrema volubilidade.

RELAÇÃO DE CRIMINOSOS QUE SERVEM AO SR. JOSÉ PEREIRA

Depois de terminado o almoço, passamos à sala, onde a palestra prosseguiu sempre 
animada. Conversador incorrigível, dado a espirituoso, o Sr. José Pereira nem sempre 
guarda a discrição que seria (...) em um homem que tem as suas responsabilidades.
Assim foi que, ao lhe fazer eu perguntas sobre os criminosos que tem entre os seus 
homens, obtive a seguinte resposta:
- Eu não tenho bandidos entre os meus homens, pois procuro selecioná-los sempre. 
Aliás, não faço isso por escrúpulo próprio. Por mim, eu aceitaria tudo o que caísse na 
rede. A questão, porém, é que não quero desmerecer a confiança que em mim de-
positam os senhores Washington Luís e Júlio Prestes, confiança essa manifestada em 
telegramas que tenho em meu poder. Por eles é que não aceito bandidos para servir 
entre os meus homens.
Aludimos, então, à lista de criminosos publicada pela União, órgão oficial do governo 
paraibano.
Sem perceber o alcance de suas declarações, retrucou o Sr. José Pereira:
- Pois então vejamos: “Sinhô Salviano” – esse homem matou efetivamente dois ofi-
ciais, mas fê-lo em defesa de seu irmão, que foi morto. Desse crime já foi absolvido. 
“Tocha” e “Moreno”. – Esses mataram em Triunfo, mas foram absolvidos, tendo o pro-
motor apelado. “Possidônio Cosello Branco” – matou um oficial de polícia em Flores, 
mas já foi absolvido. “Manoel Virgulino” – tirou a vida a um homem, foi condenado, 
porém o crime prescreveu. “José Soares” – esse nunca praticou crime nem foi conde-
nado. Esteve preso, mas por engano, por um crime praticado por outro José Soares, 



11

que não é ele. “Marcolino Diniz” – esse é meu cunhado e teve necessidade de matar 
um homem em Triunfo; entretanto, já foi absolvido. E, assim, todos os demais.
E como para frisar:
- Eu queria agora é que o Sr. João Pessoa, por sua vez, contasse a crônica do famoso 
“Quelé”, tenente José Guedes e outros.

COMO O SR. JOSÉ PEREIRA SE REFERE AO SENADOR EPITÁCIO PESSOA

A palestra, já agora provocada pelo Sr. Epitácio Pessoa de Queiroz, que se achava 
presente, voltou a girar em torno do Sr. João Pessoa, alvo da indignação do Sr. José 
Pereira.
O chefe rebelde de Princesa lamenta, nessa altura, que o Sr. Epitácio Pessoa tenha 
ficado ao lado do atual presidente da Paraíba, acentuando entretanto:
- Eu tenho pelo Sr. Epitácio a mais viva gratidão, a maior admiração, reconhecen-
do nele o maior dos brasileiros vivos. Nada lhe devo a não ser elogios que ele teve 
ocasião de fazer-me no Rio Negro, na presença do Sr. Arrojado Lisboa, ao passo que 
S. Excelência me deve até o governo da Paraíba, pois foi por minha causa que o seu 
nome saiu vitorioso em 1915. Princesa foi o fiel da balança.

AGUARDANDO A INTERVENÇÃO FEDERAL

Mais adiante perguntei ao Sr. José Pereira, como esperava viesse a terminar o movi-
mento subversivo e ainda o que esperava afinal de tudo isso. O chefe rebelde respon-
deu logo:
- Espero pôr fora do governo ao Sr. João Pessoa.
Peguei em armas e não me entrego, visto não querer que amanhã a Câmara de que 
faço parte dê permissão para que eu seja processado como qualquer criminoso co-
mum. Ainda se o governo reconhecesse que se trata de um crime político vá lã. Mas o 
Sr. João Pessoa não entende assim e hostiliza rudemente todos os meus correligioná-
rios, criando um ambiente de irritação surda contra o seu governo, de forma que hoje 
todos os habitantes de Princesa estão em armas em legítima defesa, não só para se-
rem processados como bandidos como também para defender as suas propriedades. 
Se eu tivesse bandidos e quisesse saquear, como se afirma, não teria os escrúpulos 
que venho tendo.
Fez ainda considerações para justificar-se dizendo que tanto a mesa de Rendas como 
os Correios estão intactos.
- Se eu fosse assassino – prosseguiu – não teria poupado os soldados paraibanos que 
aqui estão presos, e não trataria dos feridos que estão em meu poder. São fatos que 
saltam aos olhos.

PLANOS DE GUERRILHAS

Perguntei-lhe, então, se pretendia depor o governo.
- Não. Eu não o atacarei. Continuarei a defender-me com toda a energia, certo de 
que eles aqui não entrarão. Se, por fim, não conseguir defender este reduto, dividi-
rei meus homens em grupos de 50, 100, 200 e entrarei a assolar o Estado, fazendo 
guerrilhas e emboscadas. Mas creio que nada disse se verificará, por ter o governo de 
intervir aqui.
Ponderei que a intervenção se podia dar para garantir o governo legal! da Paraíba.
- Não creia – respondeu o Sr. José Pereira. O governo federal fará a intervenção para 
apaziguar o Estado, retirando do poder o Sr. João Pessoa. Não pode vir contra mim, 
que tenho sofrido pelo apoio que lhe dei, em favor de um adventício da Paraíba, de 
um governo que se colocou fora da lei, de um governo realmente ilegal e revolucioná-
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rio. Nós aqui temos como certa a intervenção do governo federal, que nos dará ganho 
de causa.

VISITANDO A CIDADE

Fui, logo depois, convidado pelo Sr. José Pereira para uma excursão à linha de fren-
te, em Tavares, o que, infelizmente, não foi possível realizar-se, pela intervenção de 
outras pessoas. Diante disse, fizemos uma visita à cidade. Fomos à praça Epitácio 
Pessoa, que o Sr. José Pereira afirmou estar sendo construída a suas expensas. Esti-
vemos nos açudes Macapá e Barão de Ibiapina; andamos pelos arredores, percorren-
do edifícios públicos, para, afinal, voltarmos ao ponto de partida.
A certo ponto, querendo provocar uma manifestação do chefe dos rebeldes sobre a 
atitude da Junta Apuradora da Paraíba, disse-lhe:
- Ninguém, no Rio nem em Recife, mesmo entre os mais exaltados governistas, quis 
ainda defender o ato da Junta Apuradora da Paraíba, diplomando os oposicionistas.
- Efetivamente – respondeu logo o Sr. Pereira – aquilo foi uma decisão escandalosa, e 
ninguém esperava tal decisão. Mas não tenha dúvida de que o presidente da Repúbli-
ca mandará reconhecer os diplomados...
Depois dessa confissão, pouco honrosa, aliás, para o Sr. Washington Luís, o chefe 
rebelde desconfiou, talvez, que teria avançado em demasia, não mais tocando no as-
sunto, passando a dizer, já respondendo a uma pergunta minha, que, de fato, recor-
rera ao padre Cícero, pedindo homens e munições, no que não foi atendido. Assegu-
rou, ainda, que não tinha agentes entre os cangaceiros do Ceará, e, nesse diapasão, 
sempre atacando o Sr. João Pessoa, o coronel José Pereira abordou ainda assuntos de 
menor importância, até à hora em que, afinal, deixei Princesa, com destino a Triunfo, 
para passar pela povoação de Patos, onde se travara vivo combate, há pouco.

O Jornal (RJ) - 26.04.1930

______________________________________________________________
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O JORNALISTA VICTOR DO ESPÍRITO SANTO E A 
CAMPANHA MILITAR NA BAHIA CONTRA “LAMPIÃO”

_____________________________________________________________
Diário de Pernambuco - 03/12/31

EM PLENA ZONA DE OPERAÇÕES CONTRA O CANGAÇO

UM ATENTADO QUE NÃO CHEGOU A CONSUMAR-SE NA VIA-FÉRREA – NA TERRA DE 
SILVIO ROMERO – PARIPIRANGA, TERRA DE QUE LAMPIÃO FOGE ATEMORIZADO – A 
AÇÃO NOCIVA DOS “COITEIROS” – A ESTREITA CAMARADAGEM ENTRE FORÇAS DO 
EXÉRCITO E DA POLÍCIA

PARIPIRANGA, 23 (Via aérea) – Estamos desde domingo nesta aprazível localida-
de dos sertões baianos, Paripiranga, que já teve os nomes de Malhada Vermelha e 
Patrocínio do Coité, é hoje um município de grande desenvolvimento, possuindo, a 
subprefeitura de Cícero Dantas, há pouco a ela anexada, cerca de 40.000 habitantes. 
É presentemente seu prefeito o sr. João Carregosa, que, assumindo a direção do mu-
nicípio logo após a vitória da revolução, vem procurando dar ao mesmo os recursos d 
que necessita.
Paripiranga não teve nunca a visita de Lampião. Os seus habitantes, instruídos pelas 
autoridades estaduais, mantêm-se sempre prontos para uma resistência eficaz, de 
forma que os bandidos, temendo insucessos, passam ao largo, sem daqui se aproxi-
mar.
Em fins de outubro do ano próximo findo, Zé Pereira, na sua fuga de Princesa, pas-
sou por aqui acompanhado do promotor de Princesa. Fazia-se passar por negociante 
e, sob esse disfarce, logrou permanecer aqui alguns dias, adquirindo roupas e demais 
objetos de que necessitava, e conseguindo um guia que o levou para Antas, procu-
rando caminhos onde não pudesse ser surpreendido com encontros desagradáveis. Só 
após a sua partida é que se veio a apurar a sua identidade. Era, porém, demasiado 
tarde e o povo de Paripiranga lamentou sinceramente não o ter entregue às autorida-
des para que recebesse o corretivo de que se tornou merecedor.
Neste período de regime revolucionário, não fora a recua que tanto mal tem feito a 
toda esta parte do Brasil, não fora o banditismo que tanto pavor lança entre os serta-
nejos, e o município de Paripiranga teria progredido bastante, graças à atividade do 
seu prefeito.
A sede do município compõe-se de algumas ruas calçadas com pedras; edificações 
feitas como todas as do sertão nordestino; uma igreja-matriz e uma capela de peque-
nas proporções; uma escola pública de frequência média de 62 alunos; dois merca-
dos, um dos quais (...) do tempo; uma agência telegráfica e outra postal; casas co-
merciais, predominando as que negociam com objetos de couro. Um município enfim 
onde se pode viver sem sentir-se muito as consequências das secas, do abandono dos 
poderes públicos e do banditismo.

SALGADO, LAGARTO, ANÁPOLIS

Para atingir esta parte, do estado da Bahia necessário se tornar cortar uma grande 
faixa do território sergipano. Já na via-férrea, o comboio entra em Sergipe, passando 
pelo seu litoral, para alcançar Salgado, município que se tornou bastante conhecido 
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em virtude dos banhos sulfurosos ali muito procurados.
O Sr. Arlindo Luz deixou da sua administração na estrada que serve a esta parte do 
país traços indeléveis. É devido à sua administração e conforto que ainda gozam os 
passageiros do este baiano. Não fora a poeira, abundantíssima durante o percurso, e 
a viagem poderia ser classificada de boa, sendo as quinze horas que viajamos entre 
Bahia e Salgado transcorridos da melhor maneira, quer nos vagões simples, quer nos 
dormitórios de relativo conforto.
De Salgado a Paripiranga são duas horas de automóvel em boa estrada de rodagem. 
Atravessam-se, nesse percurso, duas cidades sergipanas: a de Lagarto, terra natal de 
Silvio Romero e a de Anápolis, antiga Simão Dias.
Têm essas duas cidades todas as características das cidades do sertão nordestino: As 
suas matrizes, os seus casarios brancos, os seus mercados, as suas praças, os seus 
habitantes prestativos e hospitaleiros, as suas modestas pensões.
Em Lagarto, o orgulho do seu povo é o de ser conterrâneo de Silvio Romero, cuja 
casa de nascimento me foi mostrada como um objeto de culto. O governo do senhor 
Graccho Cardoso dotou o município com ótimos melhoramentos, como seja um con-
fortável grupo escolar, que se ergue em um dos melhores pontos da cidade.
Em Anápolis, onde um grupo de cinco homens de Lampião tem ameaçado as proprie-
dades de um dos seus mais abastados fazendeiros, o coronel Pedro Leite, vi o povo 
disposto à reação, e possuído da convicção de que combater-se o banditismo é obra 
de patriotismo. Tanto nessa localidade como nas demais sergipanas por onde passei, 
é patente o entusiasmo pelo governo do major Augusto Maynard.

UM ATENTADO EVITADO

A viagem do coronel João Felix de Souza, comandante da Força Pública da Bahia, à 
zona em que se desenvolvem as operações contra o banditismo fora anunciada, há 
cerca de um mês. Poucos acreditavam na sua efetivação. Viagem cheia de percalços, 
podendo a cada instante os que a ela se aventurassem cair em emboscadas, ten-
do seus realizadores de suportar vicissitudes diversas, longos trajetos a pé sob o sol 
causticante do Nordeste, má alimentação, água escassa e má, a ver os seus dirigen-
tes procurarem sempre o conforto e mesmo o luxo dos palácios, não podiam conceber 
que o comandante da Força Pública viesse a empreendê-la.
Até mesmo no seio da força houve oficiais que só acreditaram nessa viagem no mo-
mento de partida, ao apresentarem as despedidas aos seus camaradas.
A mim, o coronel João Felix não escondeu um só dos perigos que me iam ameaçar. 
Não queria ver-me colhido de surpresa e, por isso, tratou de mostrar-me tudo o que 
poderia vir a suceder durante a excursão e o desejo que naturalmente terá Lampião 
de emboscar nas caatingas o comandante de forças em operações e os oficiais que o 
comandante de forças em operações e os oficiais que o acompanham.
Esses perigos começaram a manifestar-se já durante a nossa viagem por via-férrea. 
Não deixáramos ainda o território baiano, quando a perícia do maquinista do comboio 
em que viajávamos e os bons freios do trem impediram a consumação de um atenta-
do, no qual poderia perder a vida muitas pessoas inteiramente alheias à campanha.
Foi na altura de Esplanada, madrugada alta, que o maquinista lobrigou no leito da 
estrada figuras que se movimentavam para colocar grandes objetos sobre os trilhos. 
A parada foi tão rápida que todos os passageiros foram despertados pelo solavanco. 
Eram três os malfeitores que se empenhavam nessa obra perversa de descarrilar o 
trem em que viajava as forças e o seu comandante.
Dois deles lograram fugir. Um, no entanto, foi preso e transportado para Salgado para 
dali via Paripiranga, onde seria interrogado devidamente. Antes mesmo desse inter-
rogatório, o coronel João Felix quis ouvi-lo ligeiramente. O acusado, um menino de 
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cerca de dezesseis anos, negou-se terminantemente a declarar o motivo que o levara 
àquela prática, bem como se tivera ou não mandante. Nada quis adiantar nesse breve 
interrogatório.
E nada mais se pôde conseguir, dada a sua fuga verificada nas imediações de Lagarto. 
Só se conseguiu saber que reside em Anápolis.

OS “COITEIROS”

“Coiteiro” é o nome que se dá aqueles que prestam auxílio aos bandidos. Há os que 
se entregam a essa prática movidos pelo terror que lhes inspira Lampião, mas há 
também os que o fazem por interesse, visando lucros fáceis e polpudos. Jeremoabo, 
pela sua extensão territorial e pela falta de comunicações com os demais municípios 
do Estado, é o principal foco de coiteiros. Daí ser a zona mais fecunda de bandidos.
O coiteiro é o principal auxiliar dos cangaceiros e o maior empecilho da ação repres-
sora. Enquanto Lampião consegue usar dos coiteiros para os seus misteres infames, 
a polícia, olhada com antipatia e não podendo usar dos mesmos processos territoris-
tas ou pródigos, vê nos mesmos um adversário que não raro surjam contra a polícia, 
quando os seus representantes procuram reprimir tais colaboradores do cangaço.
Os coiteiros não se limitam a dar agasalho e fornecer mantimentos, munições e rou-
pas aos bandidos. Servem-lhe também de espiões e são mandados a longas distân-
cias para observar a ação policial. São espiões que agem sob o pavor ou antevendo 
polpudos lucros, ou ainda levados pelos dois motivos. É tal a nocividade dos coiteiros 
que qualquer movimentação de tropas chega ao conhecimento dos “cabras” logo ao 
seu iniciado.
Para combater os bandidos, as tropas têm como ação preliminar de precaver-se con-
tra os coiteiros.

UNIÃO DE VISTAS ENTRE FORÇAS DO EXÉRCITO E DE POLÍCIA

Um dos elementos que mais inspiram confiança presentemente na campanha contra 
o cangaço é a colaboração das forças do Exército. A existência da força federal entre 
os que combatem os bandidos parece dar aos sertanejos a certeza de que não serão 
praticados abusos e também de que o Exército não permitirá que a campanha se fin-
de sem se atingir o alvo.
A força do Exército em Jeremoabo, em Anápolis, em Lagarto e Mauá, aqui e em ou-
tras localidades sertanejas. Vemo-los em inteira operosidade em perfeita camarada-
gem com seus colegas da Força Pública. Uma estreita união de vistas entre as forças. 

___________________________
Diário de Pernambuco - 04/12/1931

EM PERSEGUIÇÃO AO BANDO DE LAMPIÃO

S. SALVADOR, 3 – De Jeremoabo: (Do enviado especial dos Diários Associados, junto 
à comitiva em perseguição ao banditismo). – As chuvas abundantes em todo o Nor-
deste têm prejudicado a campanha apagando os rastros. O sargento Luiz Maranhão 
que vinha, desde o dia 23, nas pegadas de Lampião com quem tivera dois encontros, 
perdeu o contato.
Bem montados, parece que os bandidos tomaram a direção da Serra do Chico. O co-
ronel Felix em vista disso acompanhou a colina do tenente Macedo, embrenhando-se 
pelas cercanias de Jeremoabo.
A coluna do tenente Osório seguiu o rastro de “Corisco” que depois de atacar as ime-
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diações de Bebedouro, atravessou Abóboras, atacando a fazenda do Sr. Antonio Guer-
ra, almoçando na fazenda do Sr. Antonio Pinto donde com seus satélites roubaram 
cinco montadas de um homem de nome João Batista.
Seguiram os bandidos desse grupo para a fazenda Cafula, próximo da região denomi-
nada “Queimado”, onde praticaram barbaridades e defloramentos. O tenente Osório 
procura alcança-los.
A coluna do tenente Macedo regressou a Jeremoabo. Na diligência efetuada em Qui-
xaba foram presos três deles e uma mulher do bando em Castilhos.

___________________________
Diário de Pernambuco - 05/12/31

JEREMOABO, 4 – A coluna do tenente Ladislau que saíra de Santo Antônio de Glória 
em perseguição a Lampião chegou aqui, tendo passado em Milão e Várzea da Ema, 
não encontrando os bandidos.
Um jornal daqui informa a prisão de um cangaceiro perto de Uauá.
Foram postados piquetes em vários pontos a fim de evitar que Corisco se junte a 
Lampião.
Os tenentes Liberato, Manuel Neto e Temístocles tomaram providências enérgicas no 
sentido de evitar que os bandidos penetrem na planície de Catarina.

_____________________________________________________
Diário de Pernambuco - 06/12/1931

A MARCHA ATRAVÉS ÀS CAATINGAS EM QUE LAMPIÃO PRATICA OS SEUS CRIMES

PRECAUÇÕES JUSTIFICADAS – A VIDA SEMPRE EM JOGO – A OFICIALIDADE QUE 
ACOMPANHA O COMANDANTE DA FORÇA PÚBLICA – UMA EMBOSCADA DOS BANDI-
DOS

PARIPIRANGA, 24 (Via aérea) – Não há a menor dúvida de que uma das maiores cau-
sas da impunidade de Lampião tem sido a dificuldade de comunicação entre os diver-
sos municípios nordestinos. Basta dizer-se que aquele que se aventurar a ir de Jere-
moabo a Santo Antônio da Glória, terá de passar pelos estados de Sergipe, Alagoas e 
Pernambuco, despendendo nesse percurso cerca de dez dias, quando uma estrada de 
rodagem em boas condições permitiria essa travessia em dois dias, apenas. 
Agora mesmo aqui estamos retidos pelas dificuldades. Os caminhões de condução de 
forças sofreram acidentes consequentes do mau estado das estradas e as peças ne-
cessárias aos consertos terão de vir de Aracaju. Possivelmente partiremos ainda hoje 
para vencer as 22 léguas que separam esse município de Jeremoabo. Será um trajeto 
que nos poderá trazer surpresas desagradáveis, sabendo-se que Jeremoabo é o prin-
cipal campo de operações dos bandidos.
Na estrada que vamos percorrer cinco asseclas de Lampião praticaram os últimos 
atentados de que temos notícia. Um deles visando o tenente Arsênio Alves de Sou-
za, seu perseguidor tenaz, autor da morte de um dos principais do grupo, pelo qual 
Lampião jurou fazer cem mortes. Os demais ocorridos, há poucos dias, quando foram 
destruídas duas fazendas do coronel Pedro Freire. É essa a zona que teremos de per-
correr para atingir Jeremoabo, onde estão aquarteladas forças do exército e da polí-
cia, sob a direção do tenente Liberato e Macedo.
A marcha teremos de fazê-la com toda a precaução, estabelecendo meios de defesa 
para qualquer possível atentado dos cangaceiros. Isso me tem dito continuamente o 
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coronel João Felix, com a preocupação de trazer-me ciente dos perigos que havemos 
de correr.
Daqui a Jeremoabo poderemos seguir em automóvel para depois atravessar todo o 
Estado, até Juazeiro, a pé, transpondo assim as caatingas em que o bando sinistro 
opera com mais frequência.

A OFICIALIDADE DA FORÇA PÚBLICA

Com o comandante da Força Pública Baiana vieram da cidade de São Salvador três 
oficiais da mesma força, 18 soldados ainda de polícia e 22 do exército sendo que es-
ses últimos, recrutas, virão substituir os que já concluíram o tempo e terão (...) logo 
que cheguem à sede da Região.
O coronel João Felix de Souza, é um dos jovens oficiais do Exército que tomaram 
parte no movimento revolucionário iniciado na Paraíba. Descendo com as tropas revo-
lucionárias da capital paraibana, comissionado no posto de coronel, o 1º tenente do 
Exército, João Felix de Souza, foi, vitorioso o movimento, nomeado comandante da 
Força Pública, um posto em que se vem revelando um ótimo administrador e soldado 
de fileira. Natural do estado de Goiás, o comandante da Força Pública é um oficial cal-
mo que pesa bem as suas responsabilidades, segura nas decisões, gozando por isso 
mesmo a confiança dos seus chefes e a estima dos seus comandados.
O capitão João Miguel da Silva, é encarregado do serviço de rádio da Força Pública. 
Dirigindo o serviço de montagem dos aparelhos que estão distribuídos pela zona de 
operações, o capitão comissionado João Miguel da Silva vem sendo um auxiliar dos 
mais eficazes da campanha. É natural de Piancó na Paraíba. Prestou serviços rele-
vantes no Contestado, onde se empenhou em luta contra os fanáticos. Ultimamente, 
João Pessoa aproveitou os seus conhecimentos técnicos para fazer instalar as diversas 
estações de rádio que funcionam no estado da Paraíba, sendo o seu último trabalho 
no pequeno Estado o desmonte da estação de Princesa da qual José Pereira se quise-
ra utilizar para fins criminosos.
O tenente Antônio Medeiros de Azevedo, ajudante de ordens do comandante da For-
ça Pública, é um jovem de compleição franzina mas dedicado e corajoso. Estudioso, 
como não se dedicasse à lisonja, viu-se sempre preterido pelos antigos governadores, 
que lhe deram as mais espinhosas comissões em que procurassem fazer valer os seus 
direitos por ocasião das promoções. Segue agora para os sertões, animado, satisfeito, 
como se fosse desempenhar uma comissão das mais fáceis, das mais cômodas.
O tenente Osório Bodeiro vem de ser comissionado no posto de 2º tenente da Força 
Pública, exclusivamente para os serviços de repressão ao banditismo. Revolucioná-
rio, fez toda a campanha ao lado do general Isidoro Dias Lopes, que o comissionou 
no posto de capitão. Presentemente encontrava-se à frente da subprefeitura de Rio 
Novo, no município de Jequié. Ali o foi buscar o capitão João Facó para a campanha. E 
o tenente Osório Bodeiro segue satisfeito, ansioso por entrar em contato com os can-
gaceiros.
São esses os oficiais que seguem para o sertão e em companhia dos quais eu vou em 
busca de Lampião e seus comparsas.

UM ENCONTRO COM CANGACEIROS

Como já tive ocasião de informar, Jeremoabo é o reduto preferido por Lampião e seus 
cangaceiros. Município de larga extensão territorial, Jeremoabo, sem meios de co-
municações é o ponto em que mais habilmente podiam os bandidos fugirem a ação 
repressiva. As últimas façanhas dos “cabras” foram ali praticadas. Agora mesmo, vem 
de ser conhecido um encontro verificado ontem, no qual a polícia perdeu um dos seus 
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homens e teve outro ferido.
Foi um desses voluntários que encontrou a morte, quando se dirigia para Jeremoabo, 
a fim de se alistar nas forças do tenente Liberato. Seguia com seus companheiros 
entre Várzea da Ema e aquele município, quando dez bandidos os atacaram de sur-
presa. Praticada a emboscada os bandidos se puseram em fuga, negando-se assim a 
lutar.

_________________________
Diário de Pernambuco - 10/12/1931 

Várias fazendas nas redondezas de Jeremoabo, incendiadas por Lampião – outras 
proezas do famigerado bandoleiro

Duas cartas particulares, uma com procedência de Anápolis e outra de Simão Dias, 
e que foram mostradas ao Diário da Noite, trazem notícias impressionantes sobre a 
ação de Lampião e seus comparsas no sertão baiano. Essas notícias, aliás, vêm con-
firmar as que, pelo telégrafo e pelo rádio, nos tem mandado o enviado especial deste 
jornal àquela zona nordestina, acompanhando a expedição organizada pelo interven-
tor Juraci Magalhães.
A carta de Anápolis, datada de 9 do corrente, diz que – Lampião, de posse do terreno 
do Contestado, ateia o incêndio nas fazendas, ceifa vidas, depreda e saqueia. Agora 
mesmo, o Joaquim filho do Minervino, está aqui prostrado no retalhamento a bala de 
que foi vítima na Abobreira (Antas), quando, com Valdemar Modesto regressavam 
de Jeremoabo, para onde transportaram 5 inferiores do 19º de Caçadores, da Bahia. 
Como vê, em plena zona ocupada militarmente pelas forças federais e estaduais, os 
bandidos cometem os maiores atentados. O Pedro Freire teve duas fazendas incen-
diadas e o gado da terceira morto. Os bandidos intimaram os vaqueiros das demais 
fazendas a abandoná-las, sob pena de sangria ou outros processos de eliminação. A 
nossa cidade está cheia de refugiados. O pânico em todo o Nordeste é inenarrável... 
Triste quadro: chacina, miséria, desonra, fogo. Pobre região abandonada”.
Com data de 11 de novembro, a carta de Simão Dias, diz: - “Lampião continua com 
as suas bravatas e tropelias, dando o que fazer a todos. Agora mesmo, atacou um au-
tomóvel a 3 léguas distante de Jeremoabo, o qual conduzia o Valdemar Modesto, que 
saiu ileso, mas bastante ferido por numerosos projeteis o ajudante Joaquim, filho do 
Minervino. Por sua vez, o automóvel ficou todo crivado de balas. Lampião levou ainda 
a cabo outras proezas. Incendiou várias fazendas naquela região, inclusive algumas 
do nosso amigo Pedro Freire, queimando as casas e saindo com os vaqueiros a pon-
tapés. É um verdadeiro horror. Enquanto isto, as forças vão para cima e para baixo, 
mas, até agora, sem nenhum resultado satisfatório.”
O Sr. Pedro Freire, de que falam as cartas acima, é uma das maiores influências polí-
ticas de Sergipe, tendo sido presidente do Estado.
 

_____________________________________________________
Diário de Pernambuco - 12/12/31

O BANDITISMO NO NORDESTE

JEREMOABO, 6 – A coluna de voluntários pernambucanos comandada pelo tenente 
Osório Cordeiro, depois de fazer o percurso, de cem léguas, perseguindo o bando de 
Corisco e abrindo picada nas matas, atingiu o raso da Catarina, alcançando o coito 
dos bandidos.
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Corisco já estava unido ao bando de Lampião.
Surpreendidos numa tocaia onde se encontravam com suas mulheres, não resistiram. 
Iniciado o tiroteio por parte do destacamento, debandaram debaixo de uma chuva de 
balas, deixando dois cavalos, roupas, alpercatas e víveres, carregando os feridos en-
tre os quais os atingidos na luta com o sargento Luiz Mariano em encontro anterior.
O coito é feito de palha e tem capacidade para alojar 50 pessoas.
Foi ferido na refrega o soldado Antônio Cassiano. Pela primeira vez as forças do go-
verno atingiram o raso da Catarina. Um tiro disparado antes serviu de aviso aos ban-
didos.
Espera-se hoje novo combate promovido pelas forças dos tenentes Manuel Macedo, 
Temístocles Cales e Ladislau. É possível que seja esse o combate decisivo da campa-
nha contra Lampião.
A coluna do tenente Liberato não seguiu em contato com os bandidos, devendo seguir 
imediatamente para o raso de Catarina.
Notícias de “Sítio” dizem que Lampião chegou ali com seis homens, quatro dos quais 
feridos. Os bandidos se acham rasgados, esfaimado e de moral abatidíssimo.
Lampião não conseguiu juntar-se a Corisco que voltou em direção a Bom Conselho, 
enquanto Lampião se internou pelo raso da Catarina.
As colunas dos tenentes Carvalho e Cordeiro seguiram em perseguição a Corisco. A 
coluna do tenente Macedo partiu para o raso de Catarina com o objetivo de cercar 
Lampião.
A tropa e os oficiais, mesmo os pertencentes ao Exército a fim de adaptarem-se às 
condições do terreno trajam roupas de cangaceiros.

_________________________________________________
Diário de Pernambuco -13/12/1931 

COLUNAS QUE SE EMBRENHAM NAS CAATINGAS EM PERSEGUIÇÃO AOS BANDOLEI-
ROS

A transformação operada em dois oficiais do Exército, ora entregues à campanha 
contra os bandidos – Um oficial que deixou de voar sobre o Rio para rastejar no solo 
quente das caatingas – Os nazarenos – Como operam os “coiteiros”

JEREMOABO, 27 – O plano de combate a Lampião e seus “cabras” está delineado e 
desenvolve-se de acordo com o estabelecido pelo comandante da Força Pública. Tudo 
foi previsto, providências as mais sutis foram tomadas no sentido de que o combate 
ao banditismo se faça com eficácia, livrando o Nordeste dessa praga que tem sido o 
principal entrave, depois das secas, ao progresso de toda essa vasta zona.
Na minha passagem pelas localidades existentes entre a Bahia a Jeremoabo, tive 
ocasião de ouvir famílias inúmeras, sertanejos incontáveis e de todos colhi a impres-
são de que é o maior possível o entusiasmo provocado pela atitude do governo para 
solucionar o problema. O sertanejo abandona a covardia em que estava mergulhado. 
O abatimento que o vencia é agora vencido pela esperança de que dias melhores lhes 
estão reservados. Há como que uma certeza de que desta vez os bandidos não terão 
para onde fugir. E essa certeza é um incentivo para que o combate se faça com mais 
persistência, se desenvolva com maior eficiência.
Um elemento que nas outras campanhas não fora ainda devidamente aproveitado, 
agora está sendo utilizado com o maior êxito. Não há exagero em afirmar-se que até 
a presente data o rádio tem sido o fator mais eficiente em todo o desenvolver das 
medidas que vêm sendo adotadas. A polícia fez instalar estações de rádio em toda a 
zona infestada pelos bandidos. Vavá, Várzea da Ema, Jeremoabo, Feira de Pau, Brejo 
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do Burro e outras localidades têm a sua estação receptora e transmissora de rádio, 
havendo ainda outras muitas que servem às forças volantes que se embrenham nas 
caatingas.
Graças a essas disposições o comando das forças, a capital do Estado e os governos 
das unidades federativas vizinhas à Bahia estão sempre ao par do que ocorre nos 
campos de operações, habilitadas ainda a determinar providências que se tornem ne-
cessárias, como o destacamento das forças de um para outro ponto, o envio de socor-
ros e abastecimento da tropa e tudo mais.

DUAS COLUNAS QUE PARTEM PARA AS CAATINGAS

Aqui em Jeremoabo encontrei dois oficiais muito conhecidos ali no Rio: o 1º tenente 
de Infantaria Liberato de Carvalho e o 1º tenente de Aviação José Sampaio Macedo, 
esse natural do Ceará e aquele filho deste município de Jeremoabo. (...) conhecesse 
apenas do Rio não os reconheceria agora. Não são aqueles oficiais almofadinhas ami-
gos de fazer avenida, com as suas fardas elegantes justas ao corpo. Assemelham-se 
presentemente a autênticos habitantes dos sertões. Roupas mescladas ou mesmo 
cáqui, alpercatas, embornais, cartucheiras, distribuídos por todo tronco e cintura, 
cabaça para água, longos e agudos punhais, parabélum, chapéus de abas largas para 
abrigo do sol, nada, nada que recorde as fardas bem talhadas do homem da cidade. 
O tenente Silveira deixou criar barba, de forma que se parece extraordinariamente 
com o saudoso capitão Djalma Dutra. Calmo, sereno, falando “macio” é um contras-
te com o seu colega José de Sampaio Macedo, cuja compleição franzina cujos gestos 
irrequietos demonstram logo um homem todo nervoso.
Casado, tendo uma filha encantadora, o tenente Macedo servia à arma da Aviação ali 
no Rio, de onde não poderia sair senão em comissão especial. Tinha conforto, bem-
-estar, os vencimentos majorados em oitenta por cento. Logo, porém, que soube que 
forças do Exército iam ser aproveitadas no combate ao banditismo, ei-lo a empenhar-
-se para tomar parte na campanha. Houve resistência de parte dos seus superiores e 
contra resistência de sua parte. Chegou a ameaçar de tomar licença para poder seguir 
e agora aqui está com os vencimentos reduzidos, longe da família, sem conforto, mas 
satisfeito. Deixou de voar sobre o Rio para rastejar pelas caatingas baianas. 
Um outro oficial foi trazido para aqui para daqui seguir para o mato: o antigo revolu-
cionário Osorio Cordeiro da Silva, ora comissionado no posto de 2º tenente de polícia. 
É um bravo que muito se tem distinguido. Pernambucano de nascimento, estava em 
Jequié, onde fora nomeado subprefeito de Rio Novo, quando foi convidado para tomar 
parte na repressão. Não esperou segundo convite e já está a esta hora no encalço de 
Corisco que, à frente de 15 homens, tem andado por Bebedouro, Mecando e outros 
povoados situados nas proximidades da fronteira sergipana.
Ontem, ao anoitecer, as três colunas seguiram para o mato. Os tenentes Silveira e 
Macedo, à frente de 57 homens cada um e o tenente Osório a comandar 38 pernam-
bucanos seguiram para as caatingas. As colunas Macedo e Osório com destino certo, 
ao passo que a do tenente Liberato com “carta de preso”. Seguiram todos satisfeitos e 
entusiasmados. Pareciam que partiam para uma festa.

OS NAZARENOS

Há em Floresta e Vila Bela, nos sertões pernambucanos uma grande família pela 
abreviatura de Nazarenos. Nos homens dessa família, não obstante a ela pertencer 
também, Lampião tem encontrado inimigos terríveis, que o combatem com encar-
niçamento e bravura. Atualmente os Nazarenos estão nas caatingas baianas sob o 
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comando do tenente Osório Cordeiro. São homens dispostos que variam dos 45 anos 
ao 16. Há entre eles até um primo irmão de Virgulino, um rapazelho de 18 anos de 
idade, que espera mediar-se face a face com o bandido.
Tem ele o nome de Isidoro Lopes da Silva. Imberbe ainda, mas com o organismo já 
afeito às vicissitudes dos sertões. Tal como todos os seus companheiros, encontrava-
-se entregue aos trabalhos da lavoura em Floresta quando o doutor Manoel Novais, 
oficial de gabinete do tenente Juraci Magalhães, o chamou para a campanha. Não va-
cilou um momento e já ontem seguiu para o mato. Não conta valentias. Não diz que 
matará este ou aquele bandido. Mas afirma que espera poder fazer alguma coisa.
Euclides Flor, outro Nazareno, vai comissionado no posto de 2º sargento. Já se mediu 
16 vezes “com bandoleiros de Lampião” e tem o corpo cheio de cicatrizes. De uma 
feita viu o seu irmão cair morto num combate e continuou na luta até que os ban-
didos se puseram em fuga, alcançando os morros de Vila Bela. Só então volta para 
o interior o seu Ildefonso, quando a perseguição não poderia dar mais resultado. E 
assim mesmo só o fez por ordem expressa do então capitão Muniz de Faria, seu co-
mandante. É homem de poucas palavras. Na capital, com o seu semblante simpático, 
vestido de boas roupas, não invejaria qualquer desses nossos patrícios que enchem a 
avenida.
Dentre os Nazarenos era um que é apontado com o melhor atirador. “Cada tiro cada 
vida que se vai”. É um menino de 16 anos apenas. Olhar vivo e inteligente. Irrequieto. 
Chapéu de feltro suspenso à altura da testa, tal qual Lampião. Estatura muito abaixo 
da média. Seria futuramente, caso não se exterminasse de uma vez o banditismo, um 
substituto de Lampião. Tem todos os predicados para tal, inclusive a calma com que 
afirma que só voltará satisfeito se matar uns “cabras”. Os seus companheiros o guar-
dam como mascote. É respeitado por todos não obstante ser de todos o mais jovem.
Aderiu à coluna dos Nazarenos uma figura muito conhecida. Na Paraíba, onde se em-
penhou rudemente no combate aos cangaceiros de José Pereira. O Gaúcho que serviu 
à Polícia Paraibana no posto de sargento. Vai também comissionado naquele posto. 
É um homem valente e mau. Diz que espera não perder um tiro. Mas não vai inteira-
mente satisfeito por não lhe ter sido dado o fuzil metralhadora que “namora” durante 
toda a viagem.
Há ainda uma outra figura temida entre os Nazarenos. O “Manoel da Nica”, que se 
tem destacado em lutas nas caatingas. É mesmo um homem de lutas, de olhar ir-
requieto, compleição forte. Desdentado, mostra todas as falhas de dentes quando ri 
satisfeito ao relatar qualquer proeza de sua autoria. É bom atirador e rastejador “dos 
melhores”, acostumado a passar dias e dias só à rapadura e farinha e mesmo sem 
nada comer.

“OS COITEIROS”

Antes de seguir para as caatingas, o tenente Liberato de Carvalho esteve a palestrar 
comigo alguns instantes sobre os “coiteiros”, alvo principal das suas observações nes-
ses trinta dias que tem permanecido nos sertões. Jeremoabo é, como já tenho dito, 
o principal centro de convergência dos coiteiros. Por isso teve aquele oficial do Exér-
cito campo magnífico para as suas observações, que estão anotadas em um pequeno 
caderno de bolso.
- Há uma verdadeira organização de coiteiros – disse-me o distinto oficial do Exército. 
Os que se deixam vencer pelo terror acabam aderindo a essa organização que lhes 
dá lucros fáceis e vultosos. Os coiteiros variam entre modestos vaqueiros e abastados 
fazendeiros. E são todos auxiliares indispensáveis dos bandidos. Não existisse coitei-
ros o Lampião não poderia fazer o que tem feito, roubando, saqueando, matando e 
zombando das autoridades. O serviço dos coiteiros é perfeito. Nunca o mesmo coitei-
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ro recebe uma ordem de Lampião e a cumpri até o fim. Transmite-a a outro, que por 
sua vez passa adiante até chegar ao local em que deve ser cumprida. Isso para que 
não possa tornar conhecido o lugar em que o bandido se encontra. Às vezes o coiteiro 
cai no desagrado dos bandidos e são castigados com severidade, perdendo até a vida. 
Mas são raríssimos esses. São ainda os coiteiros que apontam aos bandidos as pesso-
as que têm posses e quanto podem dar. Esse dinheiro eles têm uma percentagem. E 
essa circunstância eles se aproveitam para vinditas políticas. Para combater os ban-
didos não haja dúvida, é preciso não sejamos severos com os coiteiros, para anular-
-lhes a ação nociva.

_____________________________
Diário de Pernambuco - 17/12/1931

NO ENCALÇO DE LAMPIÃO

AS COLUNAS VOLANTES ALCANÇAM O COITO DOS BANDIDOS - O ATAQUE AOS GRU-
POS DE LAMPIÃO E CORISCO

VÁRIOS "CABRAS' FERIDOS NA LUTA

Esfarrapados e esfaimados, os perseguidos se acham sem recursos – O movimento 
das forças armadas contra os celerados

JEREMOABO, Bahia, 10 – A coluna do tenente Osório Cordeiro, composta de volun-
tários pernambucanos, depois de perseguir, num percurso superior a cem léguas os 
bandidos capitaneados por Corisco, penetrou no Raso de Catarina, abrindo a mata, 
para afinal alcançar o coito dos celerados localizado bem no centro da região.
Já então, estavam Corisco e seus “cabras” unidos ao grupo de Lampião.
Surpreendidos na toca, onde também se encontravam suas respectivas mulheres, os 
cangaceiros não resistiram ao ataque. Iniciado o tiroteio por parte da coluna militar, 
os bandidos procuraram escapar e, mesmo sob a chuva de balas, caíram em desorde-
nada fuga.
Ao abandonar o coito, deixaram eles dois cavalos, roupas características, alpercatas e 
víveres, carregando, contudo, os companheiros feridos em combate, entre os quais os 
atingidos pela coluna do sargento Luiz Mariano, em luta anterior.
O coito era feito de palha, com capacidade para alojar número superior a cinquenta 
pessoas. Foi inteiramente queimado pela coluna volante.

UM SOLDADO FERIDO

JEREMOABO, Bahia, 10 - No ataque ao coito dos grupos de Corisco e Lampião reu-
nidos no Raso de Catarina, houve um ferido no lado da força regular. Foi o soldado 
Antonio Cassiano.
O combate teve lugar às 10 horas do dia 7. Era a primeira vez que as tropas do go-
verno penetravam no Raso de Catarina.
Um tiro disparado antes de tempo determinou que os bandidos não fossem apanha-
dos a jeito, dando a oportunidade de mais facilmente realizar a fuga.



23

ESPERA-SE NOVO COMBATE

JEREMOABO, Bahia, 10 (Pelo rádio via João Pessoa) – Espera-se que hoje se trave um 
novo combate promovido pelas forças dos tenentes Manuel Macedo, Temístocles Cales 
e Ladislau. É possível que seja ele decisivo para a campanha contra Lampião e seus 
sequazes.

APRESTANDO-SE PARA ENTRAR NA LUTA

JEREMOABO, Bahia, 10 (Pelo rádio via João Pessoa) – A coluna comandada pelo te-
nente Liberato de Carvalho não conseguiu ainda entrar em contato com os bandidos, 
apresentando-se, entretanto, para seguir esta semana com destino ao Raso da Cata-
rina.

LAMPIÃO COM SEIS HOMENS, APENAS

JEREMOABO, Bahia, 10 (Pelo rádio via João Pessoa) – Notícias chegadas de Sítio in-
formam que Lampião chegou ali com seis homens, dentre os quais quatro feridos.
Esses feridos são ainda os que a coluna do sargento Luís Marinho conseguiu alcançar.
As notícias acrescentam que os bandidos estão completamente desolados, alguns já 
manifestando arrependimento da vida que até agora levaram. Todos se apresentam 
rasgados, esfaimados, absolutamente sem recursos.

CARTAS TROCADAS ENTRE LAMPIÃO E CORISCO

JEREMOABO, Bahia, 10 (Pelo rádio via João Pessoa) – Lampião enviou uma carta a 
Corisco. Este respondeu. Parece que os dois cabeças do bando combinaram novo en-
contro, a fim de penetrar ainda em Raso de Catarina.

NOVAS COLUNAS EM MARCHA

JEREMOABO, Bahia, 10 (Pelo rádio via João Pessoa) – O coronel João Felix, coman-
dante da Força Pública da Bahia e que aqui se encontra dirigindo as operações, de-
terminou a partida das colunas dos tenentes Liberato de Carvalho, Osório Cordeiro, 
Temístocles Cales, Manuel Neto e Campos de Meneses para pontos de possível acesso 
dos bandidos para o Raso da Catarina.
O propósito dessa medida é evitar a execução do plano acertado por Lampião e Coris-
co nas cartas trocadas.
O RUMO DOS BANDIDOS

JEREMOABO, Bahia, 10 (Pelo rádio via João Pessoa) – Devido às providências adota-
das pelo coronel João Felix, Lampião não conseguiu juntar-se de novo a Corisco.
Este último bandido já agora voltou em direção de Bom Conselho, enquanto Lampião 
se internou no Raso de Catarina, levando os seus quatro feridos.
As colunas dos tenentes Liberato de Carvalho e Osório Cordeiro seguiram em perse-
guição de Corisco. Para a zona do Raso de Catarina partiu, por seu turno, a coluna do 
tenente Manuel Macedo, levando instrução para fazer o cerco a Lampião.

A INDUMENTÁRIA DA TROPA

JEREMOABO, Bahia, 10 (Pelo rádio via João Pessoa) – Não obstante comandadas por 
oficiais do Exército, as tropas que operam contra Lampião e seus grupos procuram 
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adaptar-se às condições do meio, quer quanto à organização de pequenos grupos vo-
lantes, quer quanto à indumentária própria para viajar na caatinga.
Os tenentes Liberato de Carvalho e Manuel Macedo chegaram mesmo a abandonar as 
suas fardas para envergar as típicas roupas sertanejas, o que lhe empresta um as-
pecto curioso.

____________________________
Diário de Pernambuco - 20/12/31

A PERSEGUIÇÃO AO BANDITISMO

CONTINUA A FALTA DE NOTÍCIAS DA COLUNA DO TENENTE MACEDO NA QUAL VIA-
JAVA O JORNALISTA VICTOR ESPÍRITO SANTOS, ENVIADO ESPECIAL DOS DIÁRIOS 
ASSOCIADOS.

JEREMOABO, 19 (Da Sucursal do Diário de Pernambuco) – Há três dias que não chega 
notícia da coluna do tenente Manuel Macedo que saiu na pista de Lampião, acompa-
nhada pelo coronel João Felix, comandante da polícia baiana, e pelo jornalista Victor 
Espírito Santo, enviado especial dos Diários Associados junto à comitiva em persegui-
ção ao banditismo. A coluna do tenente Macedo era composta de soldados de polícia e 
do Exército.
Esse oficial é bastante experimentado em lutas no sertão.
O coronel João Felix comandou ao lado do major Juarez Távora.
Todavia continua a falta de notícias.
Acredita-se mesmo que a coluna tenha caído em uma emboscada dos bandidos, cuja 
ferocidade diante dos últimos revezes, aumentou consideravelmente.

____________________________
Diário de Pernambuco - 22/12/1931

CONTINUA A FALTA DE NOTÍCIAS DA COLUNA DO TENENTE MACEDO NA QUAL VIAJA 
O JORNALISTA VICTOR DO ESPÍRITO SANTO, ENVIADO DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS

RIO, 21 (Da Sucursal do Diário de Pernambuco) – As comunicações do enviado do 
capitão João Miguel Silva, encarregado do serviço de rádio da polícia baiana ora em 
operação em Jeremoabo dizem que até agora não há notícias da coluna do tenente 
Manuel Macedo na qual viajava o jornalista Victor do Espírito Santo, enviado dos Diá-
rios Associados que também não tiveram mais notícias de seu correspondente.

PERSEGUINDO LAMPIÃO

S. SALVADOR, 21 (Da Sucursal do Diário de Pernambuco) – O capitão Macedo conti-
nua em perseguição a Lampião, estando no município de Paulo Afonso, em Alagoas.
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_____________________________
Diário de Pernambuco - 23/12/1931

PERSEGUIÇÃO AO BANDITISMO

FOI ENCONTRADA A COLUNA DO TENENTE MACEDO DA QUAL FAZ PARTE O JORNA-
LISTA VICTOR ESPÍRITO SANTO ENVIADO DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS

RIO, 22 (Da Sucursal do Diário de Pernambuco) – Depois de vários dias de expecta-
tiva chegaram notícias do paradeiro da coluna do tenente Manuel Macedo internado 
nas caatingas em perseguição a Lampião.
O jornalista Victor do Espírito Santo, representante dos Diários Associados junto às 
forças em operações enviou-nos o seguinte despacho: “Santa Brígida, 15 (Pelo rádio, 
via João Pessoa) – Fizemos longa e exaustiva marcha através das caatingas, iniciada 
sábado passado. O coronel João Felix prossegue acompanhando a coluna no encalço 
dos bandidos.
O tenente Irlito Macedo não abandonará o rasto de Corisco até lhe dar o combate 
final, ao mesmo tempo que o tenente Ladislau procura encontrar-se com Lampião. Os 
bandidos se acham divididos em três grupos, o maior deles comandado por Lampião 
que atacou uma fazenda no território de Sergipe, cometendo todas as séries de atro-
cidades.
Perseguem também os bandos as colunas da polícia sergipana com resultados eficien-
tíssimos. Espera-se o combate definitivo no dia 22.

_____________________________
Diário de Pernambuco - 30/12/1931 

NO ENCALÇO DE LAMPIÃO

Novas proezas dos bandoleiros através dos sertões de Sergipe – A ação das tropas de 
quatro Estados nordestinos – Os “cabras” pretendem municiar-se para continuar seu 
raid sinistro

Grupo de Lampião, atacado nas cercanias de Cipó de Leite, sofre grandes perdas

PARIPIRANGA, 23 – Devido à ação das colunas volantes que estão em sua persegui-
ção, os bandidos foram obrigados a abandonar o território da Bahia, ganhando o de 
Sergipe, conforme comunicação que já enviei.
Depois de passar por Sítio, Canabrava e Planta de Milho, os bandoleiros encaminha-
ram-se para a região de Monte Alegre, também em Sergipe, onde praticaram uma 
série de roubos e depredações. Tomaram, logo após, o rumo da região de São Paulo, 
e daí prosseguiram até Aquidabã, onde assaltaram uma fazenda e apunhalaram um 
vaqueiro, roubando-lhe seis contos de réis.
Assim até agora, continuam os bandidos no território de Sergipe, realizando ali um 
raid bastante intenso e só ligeiramente mantendo combate com as forças militares. 
Tendo sido alcançados pela coluna do tenente Manuel Macedo, logo trataram de fugir, 
indo a mesma coluna no seu encalço.
Esta, como outras volantes, prosseguem sua ação na pista dos diversos grupos, para 
evitar que eles ingressem, de novo, no estado da Bahia.
Com as forças baianas, lutam conjuntamente contra Lampião e seus bandos, tropas 
de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe.
Corisco, que se separou de Lampião, ficando com as mulheres do grupo, está nas 
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imediações de Canabrava, havendo também forças em sua perseguição. Três ban-
didos, conhecidos por “Gatinho”, “Ferrugem” e “Alecrim”, perderam-se do bando de 
Corisco, tendo praticado roubos em Sancho, Canudos e arredores de Jeremoabo.

O RUMO E SITUAÇÃO DOS BANDIDOS

PARIPIRANGA, 23 – Assevera-se que o principal objetivo do raid que os bandidos vêm 
realizando em Sergipe é adquirir novas munições e armamentos.
Parece que, nos últimos combates se registraram onze baixas entre eles, cujo grupo 
aliás, está composto, quase exclusivamente, de rapazes de 17 a 20 anos.
Viajam todos rasgados, sujos, desanimados, havendo alguns quase nus. 
Estive oito dias agregado à coluna do tenente Manuel Macedo, percorrendo as caatin-
gas baianas e sergipanas.
No lugar denominado Saco do Ribeiro, em Sergipe, os bandidos fizeram alguns ata-
ques à coluna, sendo repelidos pela tropa com arrojo e deixando, ao fugir, cinco ar-
mas nas mãos dos soldados, bem como toda a cavalhada.
Também a tropa comandada pelo tenente pernambucano Manuel Neto está perse-
guindo tenazmente os bandidos.

A EXCURSÃO DO CAPITÃO FACÓ

PARIPIRANGA, 23 – O capitão Facó, chefe de polícia da Bahia, depois de visitar Mauá, 
Tucano, Canudos, Bom Conselho e Bonfim, chegou domingo a Jeremoabo, devendo 
regressar à capital baiana esta semana.
Pôde ele verificar que as populações estão vivamente entusiasmadas com a cam-
panha contra Lampião, pois nunca se fizera uma repressão tão intensa como agora, 
nestas paragens, contra o banditismo.

O CAPITÃO MAYNARD VISITA O SERTÃO

PARIPIRANGA, 23 – O capitão Maynard, interventor de Sergipe, é esperado hoje em 
Anápolis e Lagarto, devendo também visitar Paripiranga.

ATAQUE CONTRA LAMPIÃO

PARIPIRANGA, 23 – Assegura-se que houve ontem um combate de uma das colunas 
contra o grupo de Lampião, nas cercanias de Cipó de Leite, em Sergipe. Acrescenta-
-se que os bandidos sofreram grandes perdas.
(Do Diário da Noite, do Rio).

___________________________
Diário de Pernambuco - 05/01/1932

NO ENCALÇO DE LAMPIÃO

OS HEROIS IGNORADOS

QUANTO DE BRAVURA, DE ENERGIA, DE RESISTÊNCIA EXIGE A PROFISSÃO HUMÍLI-
MA DO CARTEIRO NOS SERTÕES INFESTADOS PELO BANDITISMO

JEREMOABO, 6 – Costume de brim ordinário, camisa de algodão, chapéu de abas lar-
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gas, alpercatas de couro grosso, um embornal, uma cabaça para água é ela toda a in-
dumentária do carteiro destes sertões longínquos. Às vezes, quando as circunstâncias 
permitem e as distâncias o obrigam, um cavalo é o seu companheiro de caminhada. 
Atualmente, porém, a montada só lhe serve de empecilho. Nenhuma arma.
Quem vive nos centros civilizados, onde não faltam os melhores meios de locomoção, 
onde o trem, o bonde, o automóvel, cortam distâncias enormes sem as exigências 
de qualquer esforço, não sabe o que de bravura e mesmo heroísmo requer a profis-
são humílima de carteiro nestas paragens, onde tudo é atraso, onde tudo é abando-
no, onde a própria natureza conspira e atua contra o homem. O carteiro aqui é um 
herói autêntico, mas ignorado. Vencendo léguas e léguas por caatingas desertas e 
tabuleiros infindáveis, o caboclo que transporta a correspondência de um para outro 
ponto do sertão vê a cada momento a morte e enfrenta o perigo com um sangue frio 
e um desassombro de pasmar. No entanto, não se jata de bravo nem se diz valente. 
Cumpre o seu dever com um estoicismo sem par, uma naturalidade tão grande que o 
homem da cidade não pode deixar de olhá-lo com admiração profunda. 
O carteiro que trouxe a correspondência de Canudos é um tipo perfeito de caboclo 
nordestino. Magro, tez queimada, barba rala, olhar irrequieto, de poucas palavras, 
aspecto de homem cansado. Viajara dois dias e uma noite para aqui chegar. Vezes di-
versas tivera de embrenhar-se no mato, quando pressentia qualquer ruído que podia 
provir de passadas dos bandidos. Isto alongaria a caminhada, mas nem por isso se 
queixava de fadiga.
Lampião e seus sequazes os têm, bem como os seus companheiros, como inimigos 
que é necessário exterminar. A vida de qualquer deles está sempre por um fio. Mas 
o carteiro nem assim deixa de cumprir o seu dever. A vida nada vale diante do dever 
a cumprir. Cada mala que chega ao seu destino representa noites e dias de perigos, 
de emboscadas iminentes e o povo que recebe a correspondência olha o seu portador 
com indiferença, às vezes nem mesmo o olha. 
Nunca se imaginaria houvesse profissão tão árdua, tão espinhosa e tão mal remu-
nerada. Todo esse esforço, todo esse desprendimento para que ao carteiro venha a 
caber uma migalha ínfima, que qualquer aprendiz operário repeliria aí no Rio.
O carteiro trouxera de Canudos notícias alvissareiras que serviriam, se apanhadas 
por Lampião, como condenação à morte do seu portador. O coronel Felix quis que ele 
fosse portador de outra mensagem contendo ordens sobre movimentação de tropas e 
informações sobre localização de bandidos.
O carteiro não vacilou em aceitar a incumbência que lhe poderá trazer a morte. O 
oficial ponderou-lhe o perigo que corria e perguntou-lhe se não desejava para facili-
tar-lhe a incumbência um cavalo para a caminhada.
- Nhô não. – Foi a resposta – Eu levo carga e o cavalo atrapaiava. Vou entrá em vere-
da onde o cavalo não entra.
E, cosendo entre as costuras do paletó a mensagem do comandante das forças, o car-
teiro lá saiu calmo, sereno, no desempenho da missão que homens corajosos, desses 
que apregoam valentia e bravura, talvez não aceitassem.
E o carteiro destas paragens faz essas caminhadas diariamente, andam sob o sol ar-
dente e sob a lua acariciadora sem demonstrar temor, impulsionado por uma compre-
ensão muito exata, muito nobre do cumprimento do dever.
Verdadeiros heróis anônimos ignorados!



28

____________________________
Diário de Pernambuco - 06/01/1932

NO ENCALÇO DE LAMPIÃO

A GENEROSIDADE SUSPEITA DE CORISCO

COMO FOI POUPADA A VIDA DO COMANDANTE FELIX E DOS MEMBROS DE SUA CO-
MITIVA – O CERCO A LAMPIÃO NO RASO DA CATARIANA

JEREMOABO, 7 – As diligências para a exterminação do bando sinistro de Lampião, 
orientadas daqui pelo coronel João Felix de Souza, prosseguem numa progressão ma-
temática, seguidos rigorosamente todos os planos previamente traçados. Até o pre-
sente instante, todos os cálculos previstos têm sido realizados. Não fora se encontras-
sem os bandidos bem montados, ao passo que os seus perseguidores são forçados a 
desbravar as caatingas a pé, sob o peso não pequeno dos embornais, cartucheiras, 
cabaças e demais objetos indispensáveis às longas travessias, e, a estas horas, a co-
luna do sargento Mariano já teria dado o combate decisivo aos “cabras” terríveis.
Embora, porém, essa diferença de recursos de que dispõem perseguidos e persegui-
dores, Lampião não deixou de ter aos seus calcanhares a volante destemida e foi sob 
a ação dos repressores que teve de vencer léguas e léguas de mato sem poder rea-
lizar um atentado, sem lhe sobrar tempo para angariar medicamentos para os seus 
quatro feridos. Os bandidos passaram por diversas localidades sertanejas, sob o ter-
ror dos respectivos habitantes, mas passaram como relâmpagos, para fugir à ação 
dos perseguidores que lhe iam no encalço. Entravam nas localidades, bebiam sofrega-
mente a água que lhes serviam e partiam novamente para que qualquer das volantes 
não os alcançasse. Foi toda a marcha uma fuga precipitada, veloz. Como não dispu-
sesse de recursos para os seus “cabras”, quis Lampião juntar-se ao bando de Corisco, 
que fizera marcha idêntica em sentido contrário. Nem isto lhe foi possível. As volantes 
dos tenentes Liberato de Carvalho e Osório Cordeiro foram uma barreira que eles não 
puderam transpor. E assim teve Lampião de embrenhar-se no raso da Catarina, a fim 
de, entre as feras que a habitam, fugir ao contato dos homens que o perseguem para 
lhe exigir a expiação dos crimes incontáveis que vêm praticando há mais de dois lus-
tros.
No seu encalço, com o mapa do raso da Catarina traçado rigorosamente, com todas 
suas veredas tortuosas descritas, com todas as suas paradas anotadas, partiu des-
de sábado a coluna montada do tenente José Sampaio Macedo, o aviador que se fez 
catingueiro destemido.
Para cortar-lhe as demais saídas, outras colunas foram convenientemente dispostas e 
para acuá-lo, para apertar-lhe o cerco, para dar-lhe a batida final seguiu hoje, com o 
esquema de ação que terá de desenvolver convenientemente estabelecido, a volante 
do tenente Ladislau Reis de Souza.
Tudo está convenientemente disposto para que aos nordestinos seja dado o presente 
de Natal porque tanto anseiam.

CORISCO E A SUA MARCHA DE BEBEDOURO À REGIÃO DE ROSÁRIO

Os bandidos de Lampião não atacam senão as tropas que sabem grandemente infe-
riores às de que dispõe. Só procuram combate quando certos de vencerem. Não se 
aventuram nunca a uma luta indecisa para que a derrota não lhes traga o amargo que 
não querem provar.
Os fracos são sempre as suas vítimas. Uma localidade onde saibam existir dez ho-
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mens em armas eles respeitam. Só lhe atrai a luta em que a vitória é certa.
O tenente Ladislau, de uma feita, à frente de um punhado insignificante de sertane-
jos, perseguiu numa extensão de 60 léguas os bandidos numericamente superiores. 
Foi uma marcha extenuante, em que os perseguidores diminuíam cada vez mais a 
distância que os separava dos perseguidos. Em toda a parte, a tropa encontrava reca-
dos atrevidos, ameaças que se não cumpriam. Foi uma fuga desabalada até o raso da 
Catarina, onde afinal o rastro foi perdido. Assim tem sido sempre. O ataque a Mosso-
ró é uma exceção única.
Corisco, em quem Lampião tem o seu auxiliar mais preferido, a quem encarrega das 
empresas em que não pode tomar parte, vem realizando um “reide” hípico que dura 
há quase um mês. Deixando o raso da Catarina, tomou direção inversa à de Lampião, 
rumando à fronteira sergipana.
Quando o comandante Felix e sua comitiva passavam pelo Sítio do Quito, lugarejo 
situado entre Antas e Jeremoabo, chegou-lhes a notícia de que, na véspera, o antigo 
cabo do Exército assaltara uma fazenda, localidade a uma légua de Bebedouro, por 
sua vez distante dez léguas de Sítio do Quito.
Ninguém teve dúvida de que os bandidos estavam próximo. Certamente, eles se co-
locariam à margem da estrada para ver passar o comandante da Força. Houve quem 
temesse uma emboscada, mas os que conheciam os bandoleiros afirmaram desde 
logo nada haver a recear. Corisco não se atreveria a atacar uma força numerosa como 
aquela.
E passaram todos pela Abobreira, lugar preferido pelos “cabras” para as suas em-
boscadas, de olhos atentos para as caatingas. Passamos assim por outras fazendas, 
até que fizemos um alto na Baixa da Pedra, a alguns quilômetros do Vaza-Barris. Dos 
bandidos nem sombra.
Passaram-se os dias. Ontem regressou de Salgado uma força que ali fora mandada. 
O trajeto percorrido foi o mesmo que nós percorremos. Não encontrara essa força os 
bandidos, mas colhera provas de sua passagem: um bilhete escrito ao coronel Jesuíno 
de Sá exigindo-lhe certa importância, bilhete esse entregue ao portador, que o deve-
ria levar àquele fazendeiro no dia justo em que se dera a nossa passagem pela locali-
dade.
O “fac-símile” desse bilhete publicamos na reportagem anterior.
Mais ainda: Corisco e seus sequazes nos vira parar na Baixa da Pedra. Acompanhara 
os nossos passos ali e, partida a caravana, 15 minutos após ele também ali apeava 
para mitigar a sede. E contara, satisfeito, que tivera nas mãos a vida do comandante 
e que a poupara generosamente. Não o matara porque não quisera.
A verdade, porém, é que não atentara contra nós porque a revanche certamente lhe 
seria fatal.

_______________________________
Diário de Pernambuco - 08/01/1932

BAHIA

A BATIDA DA POLÍCIA BAIANA AO GRUPO DE LAMPIÃO

S. SALVADOR, 6 – Chegou ontem a esta capital o coronel João Felix, comandante da 
polícia e que se encontrava na zona de operações contra Lampião.
Entrevistado, o coronel João Felix disse que acredita que Lampião esteja nas caatin-
gas do raso da Catarina que tem cerca de 180 quilômetros quadrados. Mesmo assim, 
as colunas policiais apertam o cerco.



30

_______________-____________
Diário de Pernambuco - 18.01.1932

NO ENCALÇO DE LAMPIÃO

O CHEFE DE POLÍCIA DA BAHIA NO CENTRO DE OPERAÇÕES CONTRA O BANDITISMO

INTERPELADO PELOS “DIÁRIOS ASSOCIADOS”, O CAPITÃO JOÃO FACÓ EXPÔS O PLA-
NO DE REPRESSÃO POR ALTO ORGANIZADO, E DECLAROU ESPERAR QUE, ATÉ O DIA 
15 DE JANEIRO, OS BANDIDOS ESTEJAM EXTERMINADOS OU CAPTURADOS

JEREMOABO, 21 (Via Aérea) – A cidade de Jeremoabo hospeda desde ontem o che-
fe de polícia, capitão João Facó. Querendo conhecer “de visu” o desenvolvimento do 
plano de ação que ele próprio traçou para combater os cangaceiros, o chefe da polícia 
baiana abalou-se da capital do Estado e, depois de uma viagem martirizante, aqui 
chegou em meio de demonstrações de simpatia e entusiasmo do povo desta terra.
O sertanejo é uma gente boa e facilmente catequizável. Os que residem nesta zona 
têm motivos de sobra para querer mal à polícia, para ver com maus olhos o represen-
tante da autoridade, por isso que forças que aqui estiveram praticaram maiores atro-
cidades que as que Lampião comete com o seu grupo facinorosos.
De muitos ouvi que preferiam ter contato com Lampião a verem de perto, por exem-
plo, o tenente Dourado. Era, portanto, até certo ponto justificável que as forças, aqui 
chegando, fossem recebidas com reserva e, mesmo com hostilidade. Mas os tenen-
tes José S. Macedo e Liberato de Carvalho, primeiramente, e o coronel João Felix de 
Souza, mais tarde, souberam de tal forma tratar o sertanejo que este lhe ficou cativo 
e pôde retomar a confiança na tropa. Por isso, pôde o capitão João Facó aqui chegar 
em meio da satisfação e do melhor acolhimento do povo. Todos, do mais abastado ao 
mais humilde, procuraram cercar Sua Senhoria e sua comitiva de atenções e conforto, 
procurando dar-lhe da cidade a melhor impressão.
O chefe de polícia veio de Uauá, onde permanecera alguns dias, retido por necessida-
de de serviço. De Uauá a Jeremoabo, a viagem poderia ser feita em algumas horas, 
em automóvel, se houvesse estradas de rodagem ligando essas duas cidades. Entre-
tanto, para aqui chegar teve o chefe de polícia de passar por Canudos, Monte Santo, 
Cumbe, Tucano, Pombal, Bom Conselho, Antas e Sítio do Quinto. Dois dias de viagem! 
É esse o principal mal do Nordeste, a falta de estradas de rodagem, de meios de co-
municação.
Acompanhado o chefe de polícia, aqui chegaram também, o engenheiro Dr. Oliveira 
Campos, o Dr. Oseas Pimentel Filho, médico de Uauá; o tenente Almerindo Vergne, 
ajudante de ordens e uma escolta comandada pelo tenente Noblat. Hospedou-se a 
S. Senhoria no edifício da Prefeitura, onde o fui procurar hoje para ouvir-lhe as im-
pressões sobre o desenvolvimento da campanha contra o banditismo e a sua opinião 
sobre a marcha do plano de Sua Senhoria traçado.

O PLANO DE COMBATE AO CANGACEIRISMO

Aquiesceu prontamente o capitão João Facó em satisfazer o meu pedido e, apontando 
para um mapa do nordeste baiano, disse-me:
- Incumbido pelo interventor federal na Bahia de organizar um plano de repressão 
ao banditismo, procurei desde logo desempenhar-me dessa missão. Estudei primei-
ramente a maneira de ação dos bandidos para verificar qual o meio mais eficiente 
de dar-lhes combate. O território baiano é grande e vastíssimo, é o campo de ação 
dos bandidos. Zona repleta de caatingas agressivas, onde o homem, para penetrá-la, 
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vê-se forçado a abrir mato a facão, cortando-se a cada momento, nos espinhos agu-
díssimos de plantas agrestes; estendendo-se a cada momento, nos espinhos agudís-
simos de plantas agrestes; estendendo-se desertos por léguas e léguas onde a solda-
desca não encontra o que beber nem comer; havendo sempre carência completa de 
recursos em toda essa vastidão, procurei desde logo reduzir esse campo de ação dos 
bandidos e limitar-lhe os movimentos dentro mesmo desse campo reduzido de ação. 
Para, de colaboração com as polícias de Alagoas e Sergipe e com as forças federais, 
foram criados destacamentos desde Curaçá, Patamoté, Barro Vermelho, Poço de Fora, 
Variá, Canudos, Tarrachi, Brejo do Burgo, Jeremoabo, Serra Negra, São José, Santa 
Brígida, até o rio do Sal; toda a margem do rio São Francisco, de Juazeiro a Santo 
Antônio da Glória, de Boa Vista a Quixaba, e daí à fronteira sergipana, bem como 
toda a linha limítrofe até Salgado. Esses destacamentos tiveram a incumbência de de-
fender essas localidades e auxiliar as volantes em caso de necessidade, não dispondo 
cada um deles de mais de 50 homens. Foram assim postos destacamentos em toda 
a zona de operações dos bandidos, limitando-lhes a ação e organizando a defesa de 
localidades. Para atacá-los foram organizadas volantes com um mínimo de 50 homens 
cada uma e dispondo cada qual de um ou dois fuzis, metralhadoras, uma ambulância 
de campanha e duzentos cartuchos para cada soldado. Essas volantes foram orga-
nizadas com habitantes destas localidades, conhecedores do terreno e dos hábitos, 
sendo dados os comandos das mesmas aos tenentes Macedo, Liberato e Pinto, do 
Exército; Ladislau e Temístocles, da polícia baiana; Osório Cordeiro, civil comissionado 
em tenente; Manuel Neto e Luiz Mariano, da força pernambucana, e José Joaquim, de 
Alagoas. Cada uma dessas volantes dispõe também algumas de um aparelho portátil 
de rádio. Nem todas possuem desses aparelhos devido as dificuldades de transporte. 
Essas volantes percorrem as caatingas, perseguem os bandidos e têm dado magní-
ficos resultados pela bravura dos que as compõe e pelo devotamento com que cada 
qual procura desempenhar-se da missão que lhes foi afeta.

OS SERVIÇOS DE REMUNICIAMENTO, REABASTECIMENTO, SAÚDE, RÁDIO-TELEGRÁ-
FICO

- Os meios de transporte e de comunicação nesta zona, como certamente já teria vis-
to, são deficientíssimos. Neles reside a principal dificuldade com que a tropa luta para 
combater o banditismo. Tudo é conseguido com as maiores dificuldades, pois tudo fal-
ta nestas paragens. Procurei solucionar da melhor forma esses problemas para o que 
fiz criar postos de remuniciamento em Patamoté, Várzea da Ema, Uauá e Jeremoabo, 
a cargo respectivamente dos doutores Álvaro Conde Lemos e Oseias Filho; depósitos 
de armamentos e munição em Paripiranga e Bomfim e estações radiotelegráficas fixas 
em Jeremoabo, Uauá, Brejo do Burgo, Várzea da Ema, Feira de Pau, Canudos e na 
capital. Dessa maneira, tem a campanha podido desenvolver-se regularmente, com 
muitas das dificuldades promovidas relativamente.

O PRÓXIMO FIM DA CAMPANHA

- Estou plenamente satisfeito com o desenvolvimento da campanha. O plano que está 
sendo executado não pode deixar de dar os melhores resultados. Pode quando muito 
tardar a exterminação do bando, mas nunca falhar. Com a entrada, agora, dos bandi-
dos em Sergipe, o que se verificou em virtude da ação destemerosa do tenente Osó-
rio, que os destocou do até então inviolado raso da Catarina, creio não errar vatici-
nando o fim da campanha até o próximo de 15 de janeiro. Em Sergipe é muito menos 
difícil dar-lhes combate. Terreno muito menor, mais povoado e portado de estradas. 
Além disso maior número de perseguidores. Creio, portanto, que a missão policial 
está prestes a concluir-se para dar lugar à missão social, também relevante, impres-
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cindível, para que novos bandos não se venham a formar

______________________________________________________
Diário de Pernambuco - 19/01/1932

NO ENCALÇO DE LAMPIÃO

A OBCECAÇÃO DE UM FILHO, ESPOSO E PAI QUE DESEJA VINGAR OS VEXAMES SO-
FRIDOS POR ENTES CARÍSSIMOS – AS ATROCIDADES PRATICADAS POR LAMPIÃO E 
OS SEUS BANDIDOS EM AQUIDABÃ – ASSASSÍNIOS, ROUBOS, PERVERSIDADES – O 
HEROÍSMO DE UMA SERTANEJA – HOMENS SEM ORELHAS – SANGRAMENTOS

Quando, há três anos, visitei a Penitenciária de Recife, tive ocasião de palestrar lon-
gamente com Antônio Silvino, que, depois de implantar o terror no Nordeste, pra-
ticando infindável rosário de crimes, vive naquele presídio inteiramente entregue à 
criação de bombos e à fabricação de pequenos objetos de uso. Estava velho, mas era 
forte ainda. Conversava com desembaraço e com desembaraço respondia às pergun-
tas que lhe eram feitas. Menos desumano do que Lampião, o velho bandoleiro não 
deixava de referir-se com remorso a um crime que praticara involuntariamente, ma-
tando indefesa moça. Enquanto que o chefe do bando que presentemente tanto mal 
causa ao Nordeste, não conhece o que é remorso e tem imolado vítimas indefesas, o 
que a faz sorrir, cruelmente, satisfeito.
Em meio da conversação, perguntei-lhe se tinha esperança de ver Lampião.
- Eu não creio – foi a resposta. A menos que aconteça o mesmo que sucedeu comigo. 
Eu zombei dos homens mais valentes, pus a correr muita força, não recuava dian-
te do mais destemido, e fui cair nas mãos justamente daqueles que eu julgava mais 
fraco, daquele a quem eu nunca prestara atenção. É possível que venha a suceder o 
mesmo a Lampião. O filho, o esposo ou o pai de uma de suas vítimas talvez que lhe 
venha causar um insucesso irreparável.
Reporto-me a essas afirmativas de Antônio Silvino em virtude de fatos que presen-
ciei durante a minha excursão pelos sertões nordestinos. Vi nas forças volantes que 
operam sob as ordens do coronel João Felix, filhos sequiosos de vingança; esposos 
desejosos de ver os autores de seu ultraje supliciado; pais ansiosos por um encontro 
decisivo com os que privaram do convívio de seus filhos.
Sob o terror que domina os habitantes do sertão freme a sede de vingança. Há indiví-
duos obcecados, que dariam a própria vida se, em troca, lhes dessem o prazer de ver 
Lampião e seus sequazes supliciados, por instantes que fosse. E no estado de ânimo 
dessa gente é que reside o maior perigo para Lampião. Possivelmente, como acon-
teceu com Antônio Silvino, o chefe do bando sinistro cairá nas mãos de um desses 
homens, que não sentem fadiga, que não se deixam abater pela fome nem pela sede, 
que parecem alimentar-se exclusivamente do desejo de vindita.
Em Santa Brígida, eu tive a minha atenção despertada para um rapaz de feições frias, 
olhar inteligente, boa palestra e que formava entre os soldados que compunham o 
contingente da polícia sergipana, ali destacado. Fui imediatamente informado sobre 
a sua identidade. Não se tratava de um sertanejo inculto, de um desses indivíduos 
que passam a vida inteira sem ter a menor noção do que existe nas cidades civiliza-
das. Era um jovem, de regular fortuna, educado em bons estabelecimentos de ensino, 
viajado. Tendo passado algum tempo nesta capital, aqui fizera sólidas amizades. No 
desempenho do cargo de escrevente da Armada, na ilha da Trindade, travara rela-
ções com quase todos os oficiais revolucionários que por ali passaram. Por ocasião 
da revolução, servira como tenente de uma coluna que atravessou o Nordeste e dava 
demonstrações de bravura, de resistência e conhecimento da arte bélica. E deixara 
o conforto do lar, a sua esposa, a sua família, os seus velhos pais, os amigos, para 
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envergar uma farda de contratado, pegar em um fuzil e atirar-se para as caatingas 
em perseguição a Lampião. Só um motivo muito forte poderia levá-lo a tal. Tratei de 
apurar que motivos fortes seriam aqueles. O relato que me foi feito é que procurei 
reproduzir para os leitores dos “Diários Associados”. É uma das inúmeras páginas ne-
gras da vida de crimes dos bandidos chefiados por Lampião.

UM GOLPE DE SORTE EM FAVOR DOS BANDIDOS

Otoniel Bezerra é o meu jovem informante. Filho de um fazendeiro abastado, mora-
dor em Aquidabã, no estado de Sergipe, o atual controlado da polícia deste Estado é 
casado e pai, e é por amor à sua família que atualmente se encontra dela distante. 
Atendendo à minha solicitação, dispôs-se a dizer-me quais os motivos por que deixara 
o conforto do lar, o aconchego da família, para entregar-se à vida incerta e cheia de 
vicissitudes de soldado das volantes sergipanas. 
- Eu vivi sempre para a minha família – disse-me. Tinha, para tornar-me feliz a exis-
tência, o carinho dos meus pais, a solicitude de uma esposa virtuosa e a inocência de 
uma filhinha. Por ocasião da revolução, tudo isso se acabou para mim. Eu me empe-
nhara na luta em prol da liberdade do país, quando Lampião e o seu bando invadiram 
a cidade em que resido. E as barbaridades que praticaram é que me levaram a pegar 
em armas para combater o banditismo. Não estarei satisfeito enquanto não vingar as 
ofensas feitas a toda a minha família.
Em outubro de 1930 – prosseguiu – os revoltosos, querendo obter todos os meios de 
condução para o transporte de forças de uma margem para outra do rio São Francis-
co, se dispuseram a apreender todas as embarcações que encontrassem em trânsito. 
Assim, começaram a fazer. Muitas dessas embarcações passaram para as mãos dos 
revolucionários. Uma houve, porém, que conseguiu burlar a ação daqueles patrio-
tas, e saiu em disparada, ganhando distância em rumo contrário àquele em que se 
encontravam as forças rebeldes. Distante já do local em que essas forças estaciona-
vam, a embarcação fugitiva cruzou com outra que seguia para Propriá. O barqueiro 
que fugia avisou aos que seguiam na outra embarcação o destino que os esperava se 
prosseguissem viagem naquele sentido. Não foi necessário novo aviso, e o barco em 
questão mudou de direção e foi encostar à outra margem do rio, evitando assim um 
encontro com os rebeldes. Nessa embarcação viajavam Lampião e 18 bandidos. Um 
golpe de sorte livrou-se de captura certa, e encaminhou-os a Aquidabã, para desdita 
de todo o povo da minha pequenina cidade.

O ARDIL DE UM VELHO E A COVARDIA DE LAMPIÃO

- Há muita gente que pensa ser Lampião um homem valente, destemido, cheio de co-
ragem e bravura. Engano completo. O bandido é, como todos os perversos, covarde. 
Não é capaz de enfrentar quem esteja em igualdade de condições. Só escolhe para 
vítimas quem não pode defender-se, os fracos, os que estão em condições de grande 
inferioridade. O fato que se passou à entrada de Aquidabã é um exemplo frisante do 
que afirmo. Poucas léguas antes de chegarem à minha cidade, os bandidos detiveram 
o fazendeiro José Custódio de Oliveira, mais conhecido por “José do Papel”, e pergun-
taram-lhe se havia forças em Aquidabã. A resposta foi negativa. Mais adiante, um 
outro sertanejo foi detido. Era um velho sexagenário, de nome José Vicente. Pergunta 
idêntica lhe fez Lampião. O velho, desejando livrar a cidade daquela visita indese-
jável, não trepidou em enganar os bandidos, assegurando-lhes que a cidade estava 
bem guarnecida, com uma força de 20 homens, que ali chegara pouco antes de sua 
saída. Lampião olhou para José do Papel, já disposto a matá-lo, certo de que o ser-
tanejo mentira ao lhe negar a existência de forças em Aquidabã. As explicações e as 
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súplicas do desgraçado o salvaram, mas não lhe deram liberdade. A informação dada 
pelo velho José Vicente deixou Lampião transtornado. Acovardado, o bandido dirigiu-
-se aos seus comandados assegurando-lhes que todo o seu plano tinha fracassado. 
Não mais atacaria Aquidabã, preferindo retroceder. Não convinha atacar uma cidade 
guarnecida. Foi quando um do bando se adiantou para contrariar o chefe. Era Corisco. 
Protestou contra aquela covardia. Já que Lampião tinha medo de atacar Aquidabã, ele 
sozinho entraria na cidade, ainda que tivesse de morrer aos primeiros passos. Fica-
ram todos atônito, e mais ainda se surpreenderam quando viram Lampião modificar a 
sua atitude, para seguir à orientação do seu lugar-tenente. E o velho José Vicente viu, 
naquele rumo de Lampião, a sua morte, pois que a sua mentira seria descoberta.

AQUIDABÃ INVADIDA – A FUGA DE JOSÉ VICENTE

- Esses fatos se passaram ao anoitecer de 14 de outubro. Nesse mesmo dia os ban-
didos entraram na minha cidade. Foi estabelecido o plano de ataque. Dividido o ban-
do, cada grupo teve a sua ação determinada. Uns atacariam a casa do juiz de direito, 
outros a do delegado, enquanto que Lampião pela frente e seu irmão Ezequiel pelos 
fundos invadiram o corpo da guarda. Enquanto eram assim distribuídas as forças, 
o velho José Vicente tratou de fugir. Foi a sua salvação, pois logo que verificou não 
haver forças na cidade Lampião procurou-o para matá-lo. Mas já ele desaparecera 
aproveitando as trevas da noite. Assim foi Aquidabã invadida para ser teatro de cenas 
vandálicas, incríveis, verdadeiramente indescritíveis.

A FAMÍLIA XAVIER DO MONTE ULTRAJADA

- O chefe político local e juiz municipal, Dr. Juarez de Figueiredo estava ausente. Em 
sua residência se encontravam o doutor Xavier do Monte e sua família, que para ali 
tinham ido fugindo dos revolucionários. Dormiam todos quando Lampião e seus asse-
clas invadiram a casa. O que se passou foi horrível. Não respeitavam nem mulheres 
nem crianças. Bolos foram distribuídos entre todos além de se praticarem inúmeras 
outras selvagerias. Perversos, os bandidos praticaram toda sorte de barbaridades, 
sorrindo satisfeitos. O delegado local, Dr. José Lourenço Loia, foi retirado a seguir de 
sua residência. Surraram-no também, e não satisfeitos, fizeram-no montar em um ju-
mento xucro, pondo na cangalha do animal um espeto para torturar a autoridade, um 
homem gordo que sofreu resignadamente todo aquele suplício.

UMA HEROÍNA

- Divididos pela cidade, os bandidos se entregaram ao saque. Roubaram todas as 
casas, maltrataram os respectivos moradores e satisfaziam também os seus instintos 
lúbricos. Um grupo de bandidos penetrou na residência do fazendeiro e negociante 
José Xavier de Figueiredo, exigindo-lhe dinheiro. O pobre homem quis defender os 
seus haveres, afirmando nada possuir. De nada lhe valeu, porém, a negativa. O es-
bordoamento a que o sujeitaram levou-o a apontar o local onde guardara 26 contos. 
Esse dinheiro foi roubado incontinenti. Mas nem assim cessou o espancamento do 
pobre homem. A palmatória dos bandidos continuou a cair com toda a força nas mãos 
do desgraçado, que suplicava compaixão. Foi quando a esposa da vítima, dona Celina 
de Figueiredo, indignada com aquela selvageria não se conteve e declarou aos ban-
didos que eles só assim agem por ela ser mulher: “Bandidos! – afirmou – Bandidos 
e covardes!”. Lampião segurou-a imediatamente e mandou que os seus bandidos a 
esbordoassem também. E a palmatória entrou novamente a funcionar, brandida pelo 
braço musculoso do negro Mariano.
Isto na presença do marido da pobre moça, que, desesperado, implorou aos bandidos 
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que não prosseguissem, que o matassem, que o torturassem, mas que não conti-
nuassem a supliciar a sua esposa. D. Celina indignou-se com a atitude do marido e, 
enérgica, para ele se virando exclamou: “Nada peças a esses miseráveis. A bandido 
nada se deve pedir”! E estendendo as mãos, imperturbável, sem um gemido, sem 
uma lágrima ordenou aos cangaceiros que prosseguissem na sua covardia. Os bandi-
dos continuaram infligindo-lhe ainda uma dúzia de bolos depois do que se retiraram 
satisfeitos com a bravata praticada.

BÁRBAROS

- José do Papel, que fora detido pelos bandidos à entrada da cidade, foi por ele leva-
do. Entregue à guarda de Ezequiel, irmão de Lampião, o pobre homem tudo fez para 
cair na simpatia dos bandidos. E conseguiu-o com relação a Ezequiel, o que mais tar-
de só lhe serviu de causa à desgraça que o atingiu.
É que em Aquidabã, Ezequiel e os bandidos sob o seu comando entraram a saquear 
todas as casas onde podiam encontrar valores. O dinheiro em cédulas, os bandidos 
guardavam com eles mesmos. Já as pratas e níqueis eram postas nos bolsos do in-
feliz. Mariano, Volta Seca e Ferrugem constituíam um grupo dos mais perversos. Por 
onde andavam praticavam selvagerias, e, vendo José do Papel parado no meio de 
uma rua enquanto Ezequiel levava a efeito um saque, trataram de esbordoá-lo, lan-
çando-o ao solo. Com a queda todo o dinheiro espalhou-se. Os três bandidos avança-
ram e, insultando-o, entraram a esbordoá-lo. Um seu irmão, de nome Antônio, dese-
jando pôr fim aquele suplício correu a chamar Ezequiel, o que fez com que Volta Seca, 
Mariano e Ferrugem se exasperassem e cortassem uma das orelhas de cada um dos 
dois irmãos, espancando-os ainda demoradamente.

A VALENTIA DE UM ANCIÃO

- O velho Aurélio Teodoro dos Santos é um homem virtuoso, muito estimado em Aqui-
dabã. Geralmente quando os bandidos atacam qualquer localidade, entram nas tascas 
e bebem e obrigam o povo a beber. Lampião quis que o Aurélio bebesse um copo de 
parati. Fez o velho ver que nunca bebera e que, portanto, não podia satisfazer-lhe 
o desejo. O bandido exasperou-se e, dando uma retumbante gargalhada, disse-lhe: 
“Já sei, o copo é pequeno. Vou dar-lhe outro maior”. O velho pegou no copo, olhou 
longamente para o bandido e atirou ao chão, espatifando-a, a vasilha que continha o 
parati. Lampião indignou-se e lançando mão de um litro de álcool despejou sobre a 
cabeça de Aurélio determinando que partisse na sua frente, pois fora o único homem 
que encontrara na cidade. Logo, com os olhos a arder pelo contato do álcool, o pobre 
velho foi cair mais adiante onde uma senhora o socorreu.

O ASSASSÍNIO BRUTAL DE UM POBRE LOUCO

- Há entre os bandidos uns mais ferozes do que outros. Dentre todos, porém, nin-
guém pode ser comparado a “Volta Seca”, que só está bem, só se sente feliz quando 
pratica atrocidades. Mariano e Ferrugem são geralmente os seus companheiros predi-
letos. E isto porque são também selvagens. Havia em Aquidabã um rapaz que sofria 
das faculdades mentais, filho de um velho de nome Manuel do Norte. Encontrava-se o 
pobre louco na cidade no dia em que se verificou o assalto. Vendo Volta Seca e seus 
dois companheiros arrombar uma casa comercial, o demente chamou-os à ordem, 
com o epíteto de bandidos, ladrões. Os três cangaceiros responderam com insulto, e 
o louco para eles avançou, desarmado. Não dera dois passos quando um tiro lhe atra-
vessou a garganta, fazendo-o cair por terra. Volta Seca, jubiloso, (...) para o corpo 
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cuja vida se finava e, enquanto Mariano lhe dizia para que agisse antes que o desgra-
çado morresse, o bandido sangrou o demente, fazendo-lhe com a faca uma cruz na 
testa e outra no peito. E era de ver-se a satisfação com que praticavam aquelas bar-
baridades incríveis.

O DELEGADO INSTRUMENTO DE UM CRIME

Os espancamentos, os roubos, as deformações a ferro em moças indefesas não bas-
tavam aos bandidos. Desejavam maiores atrocidades e queriam associar populares 
aos seus crimes. Foi o que fizeram com o delegado Lourenço Loia. Detendo um la-
vrador conhecido por José Pretinho, Lampião determinou que a autoridade policial 
segurasse uma das orelhas do desgraçado e a puxasse com toda força para que fosse 
cortada. O delegado quis recuar, mas vários punhais começaram a picar-lhe o corpo. 
Teve assim de obedecer e a orelha do desgraçado ficou nas mãos de um dos bandi-
dos, acompanhada de quase toda a face esquerda.

UM GESTO DE PIEDADE DE ÂNGELO ROQUE

- Eu tive também o meu quinhão de dor e de opróbio. Os bandidos penetraram em 
minha casa, onde minha mulher guardava o leito em companhia de minha filhinha. 
Meus velhos pais também lá se encontravam. Eu estava ausente, fora da cidade, ao 
serviço da revolução. Meus pais tiveram de receber bolos que os bandidos lhes aplica-
ram. Eram os três perversos. Mariano era quem brandia a palmatória sinistra. Coube 
depois a vez à minha mulher. Os cangaceiros penetraram na minha alcova e passa-
ram a aplicar bolos na pobre Anísia. As súplicas de meus pais e o choro assustado de 
minha filhinha de nada valeram. Foi quando entrou em casa Ângelo Roque, o canga-
ceiro conhecido por “Labareda”. Este se condoeu da sorte de Anísia e mandou que 
suspendessem o castigo. Mariano quis desobedecer, afirmando que cumpria ordens de 
Corisco. Ângelo Roque indignou-se e fez cessar a selvageria, pois que não reconhe-
cia superioridade em Corisco. E os bandidos obedeceram, o que fez com que a minha 
mulher só recebesse seis bolos. Mas até hoje eu tenho a minha filhinha doente por 
causa dessa selvageria. O golpe de ar e o susto apanhados abalaram até hoje a sua 
saúde. E eu aqui estou de armas nas mãos, ansioso por combater os bandidos. Não 
estou satisfeito porque o meu comandante não quer sair daqui. E eu vou pedir baixa 
para incorporar-me a uma das volantes baianas. Só estarei satisfeito quando vir Lam-
pião e os seus bandidos sem vida. Espero que isto venha a verificar-se breve. Então 
poderei morrer satisfeito, pois a minha vingança terá sido alcançada. 

_____________________
Diário de Pernambuco - 21/01/1932

OS ARTIFÍCIOS EMPREGADOS POR LAMPIÃO PARA ILUDIR OS SEUS CABRAS E DE-
FENDER-SE DA REPRESSORA

O bandido transformado em santo milagroso – Um enviado de Deus que anseia por 
ver terminado a sua missão na Terra – Como foi alijado o antigo chefe da repressão 
no estado de Alagoas

Jeremoabo – Lampião, um trapeiro branco, quase analfabeto, selvagem, perverso, 
é servido, no entanto, por uma matreirice que só encontra similar nestas paragens. 
A sua vida de banditismo tem-lhe dado ensinamentos extraordinários, quer quanto 
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à arte de combater, quer quanto à de estudar a psicologia humana. Ele sabe sem-
pre como tratar os seus “cabras” para manter a ascendência sobre os mesmos. Sabe 
como deve agir no momento oportuno: se pela violência, se pelo suborno, se pelo 
pavor, se pela brandura, se pelo misticismo. Nesses artifícios tem ele mostrado o se-
gredo de manter-se a salvo da ação repressora e de conservar o prestígio tenebroso 
sobre os seus bandoleiros. Graças a essas espertezas é que consegue obter o auxílio 
eficaz dos coiteiros. E graças também a elas é que pôde livrar-se da perseguição de 
um dos mais terríveis inimigos que encontrou na sua vida de crimes.
Colaborando com o bandido no seu mister de iludir os “cabras” que o acompanham, 
a sorte tem sido também um fator decisivo. Quando tudo se afigura perdido para os 
cangaceiros, um golpe de sorte vem a salvá-los e os criminosos logram sair impunes 
das mais apertadas armadilhas. Isto tem feito com que os bandidos creiam no que 
lhes diz Virgulino, que se faz passar por Cristo que tudo suporta para cumprir o seu 
destino.

A MISSA DE CORPO PRESENTE

O saudoso professor Coelho Lisboa era um homem cheio de bondade e franqueza. 
Os alunos estimavam-no extraordinariamente. Tinham pelo velho mestre veneração 
profunda. Para as suas aulas todos acorriam satisfeitos, certos de que ali os acolhia 
a bondade extrema do velho servidor. Nas suas preleções, o saudoso professor tinha 
sempre um fato a contar para que as aulas não se tornassem maçantes. Adversário 
dos padres, Coelho Lisboa não perdia uma oportunidade para provar-lhes a hipocrisia, 
os meios tortuosos de ação. 
O que tenho colhido sobre os artifícios de Lampião, faz-me lembrar um episódio histó-
rico relatado à feição do mestre saudoso. Contar a Coelho Lisboa como se dera a ba-
talha de Alcácer Quibir em que morreu o jovem namorado de Portugal D. Sebastião. 
Dizia antes de morrer:
- Os padres desejavam ardentemente ter um sacerdote no trono de Portugal. D. Se-
bastião, jovem rei católico, solteiro, tinha, por morte, como sucessor o seu velho tio, 
Cardeal João Henrique. Este aliou-se aos seus colegas para afastar do trono D. Sebas-
tião. E, unidos todos, acabaram por convencer o monarca adolescente da necessida-
de de combater os antirreligiosos na África. Tudo foi preparado para que um num dia 
mais ou menos determinado, em Alcácer Quibir, D. Sebastião fosse assassinado pelos 
comparsas dos padres. E nesse dia, D. Henrique em meio de um sermão, transfigu-
rou-se, deixou-se cair de joelhos e transmitiu para o povo a informação divina que lhe 
acabava de chegar: Naquele mesmo momento D. Sebastião vinha de encontrar morte 
heroica combatendo pela religião católica. Todos se deixaram cair de joelhos e, confir-
mada a notícia, já no trono, D. Henrique passou a ser considerado santo pelo milagre 
que praticara.
Lampião, nas suas marchas longas costuma parar de súbito, acender uma vela na 
estrada, recolher-se e rezar com fervor durante alguns minutos, enquanto os seus 
“cabras” o espreitam respeitosos e em recolhimento. Levantando-se, Lampião replica-
-lhes:
- Recebi neste momento um aviso de Deus comunicando-me que estão celebrando 
uma missa de corpo presente para mim. Rezando, eu afastei o perigo! Deus não me 
abandona!
E os “cabras” creem piamente no que lhes é dito e respeitam cada vez mais o chefe 
cruel.
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ENVIADO DE DEUS

O padre Mato Grosso, vigário de Uauá, pregando um sermão na Igreja de sua fregue-
sia, declarou de público aos fiéis que o ouviam que Lampião era um enviado de Deus 
em missão na terra.
Essa heresia o bandido procura torná-la conhecida como verdadeira entre os seus 
“cabras” e no seio dos habitantes das caatingas. Sempre que penetra numa cidade, e 
a primeira visita é invariavelmente feita ao vigário e a Igreja. Só, inteiramente desa-
companhado e desarmado o bandido penetra nos templos e aí se recolhe alguns mi-
nutos em reza. Vendo-o, nessas ocasiões, ninguém dirá que aquele indivíduo quase 
preto, de olhar meigo, longos cabelos a cair-lhe sobre as espáduas, cabeça pendida 
sobre o peito, é o autor de tantos crimes, é o veículo de tantas misérias e de tantos 
lutos. Para (...) o mais inofensivo dos mortais. Um sacerdote é para ele sagrado. Se 
nas suas marchas pelas estradas encontra um padre, desse da montaria, ajoelha-se 
no caminho, beija-lhe a mão que lhe é estendida, e oferece ao sacerdote a sua ajuda 
e dos seus homens.
Ao soarem as doze badaladas do meio dia, Lampião apeia-se invariavelmente do seu 
cavalo, ajoelha-se, transfigura-se, e erguendo o único olho que possui bem para o 
céu, exclama símplice:
- Meu Deus! Quando terminará a missão que me destes na terra? Já é tempo de ter 
concluído o meu trabalho!
Os bandidos creem naquela força e um terror místico deles se apodera, tornando 
maior o respeito que nutrem pelo seu chefe. Nenhum deles confiou ainda que tudo 
aquilo não passa de uma artimanha usada para fazê-los acompanhar sempre o chefe 
e respeitá-lo cada vez mais.

O TERROR DA SOLDADESCA

Os que compõem as tropas volantes lançadas nas caatingas para combater o bandi-
tismo são filhos desta zona calçada por tantas misérias e tantas provações. São ho-
mens cheios de superstições e que se apavoram ante qualquer possibilidade de cas-
tigo de Deus. Lampião disso se aproveita. Indivíduo de cor escura, quase preta, mas 
de cabelos corridos, o bandido não corta os cabelos e deixa-os cair sobre os ombros. 
A maioria dos seus “cabras” imitam-no. Nos combates com as tropas, os bandidos 
soltam gritos terríveis, relincham, praguejam, ameaçam os nomes de Deus, do Diabo 
e dos Santos nas suas apostrofes, com o fito de apavorar os soldados sertanejos. De 
um provisório que manteve fogo com os bandidos, ouvi o seguinte:
- Aqueles cabelos doidos apavoram. Foi o que me fez correr.
Soldados diversos têm-se deixado imolar sem atirar contra os bandidos, transidos de 
medo ante as suas caras tremendas, os seus gritos selvagens, as suas fisionomias 
desfiguradas.

O CHOCALHO DE BODE

Dois animais existem que suportam os rigores do tempo nesta zona desprotegida: o 
jumento e o bode. São os únicos animais caseiros que habitam as caatingas. É neles 
que os sertanejos pobres buscam recursos para manter-se. Os bodes das caatingas 
trazem quase sempre ao pescoço um chocalho, aqui denominado de cincerro.
Lampião, quando ataca as tropas do governo, usa sempre um desses cincerros. Foi 
com um chocalho desses que conseguiu iludir o pessoal do tenente Arsênio. E isso 
tem ocorrido vezes diversas. Os comandantes das volantes julgaram que o bandido 
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usava aquele objeto com o fito único de não ser pressentido, de abafar o ruído das 
passadas. Verificou-se agora que não é essa a única finalidade. Com o cincerro, Lam-
pião faz também a ligação com os seus “cabras”. O ruído do cincerro é um ponto de 
referência. A retirada, o cangaceiro ordena com tiros de parabélum.

O ARDIL PARA AFASTAR UM INIMIGO TERRÍVEL

Quando operava em Alagoas, Lampião encontrou em um fazendeiro local um inimigo 
terrível. O governo alagoano dava a esse fazendeiro o comando das tropas repres-
soras. E o coronel fazendeiro vinha-o perseguindo tenazmente. Era um inimigo que 
precisava afastar. O bandido enviou diversos embaixadores, mas em vão. Ameaçou-o, 
mas não foi mais feliz.
Que lhe ditou o cérebro imaginoso? Tratar de desacreditar o inimigo no seio do gover-
no alagoano. E, cada vez que passava pela fazenda do coronel consertava uma cerca, 
dava de beber aos animais, limpava os tanques, tudo procurando fazer crer ser ami-
go do adversário. E o ardil sentou o efeito desejado. O inimigo desacreditou-se e foi 
afastado do comando das tropas. Era um inimigo alijado.

A GENEROSIDADE DO BANDIDO

Às vezes Lampião procura passar por generoso para castigar indivíduos que lhe cau-
sam asco. Um fato ocorrido, há tempos, próximo de Antas mostra uma das facetas do 
bandido, e também crueldade de um pai desnaturado.
Assaltou o bando sinistro uma fazenda de propriedade de um indivíduo conhecido por 
“Chico Tança”. Uma fazenda de boa construção, de algum conforto e considerada boa 
nessas paragens. Os bandidos prenderam um filho de Chico Tança e exigiram do pai 
500$000 para soltá-lo. O fazendeiro não satisfez a exigência nem mesmo quando viu 
o filho arrastado para o mato, mostrando-se irredutível ante os rogos da esposa de-
sesperada. Dizia simplesmente:
- Quer eu dê o dinheiro, quer eu não dê, o rapaz está condenado, melhor é então que 
morra sem o dinheiro. O prejuízo é menor.
Lampião carregou o rapaz para o mato e, chegando, soltou-o dizendo que o fazia por 
que Chico Tança não era um pai que merecesse o sacrifício de um filho. Era um ho-
mem desprezível.
Dois dias depois, Chico Tança, que dizia não possuir a menor quantia, procurava em 
Jeremoabo o capitão Ângelo Romano de Santana para depositar em suas mãos a 
quantia de 8:000$000.

_____________________________
Diário de Pernambuco - 28/07/1932

A CAÇA A LAMPIÃO

UMA PÁGINA INÉDITA SOBRE A CAMPANHA SISTEMÁTICA CONTRA O BANDITISMO 
NO NORDESTE BRASILEIRO

Durante a minha permanência no hinterland baiano, convivendo diariamente com 
numerosos sertanejos, auscultando-lhes os sentimentos, ouvindo-lhes sobre cada 
comandante de forças, só ouvi elogios aos oficiais que se acham empenhados na re-
pressão ao banditismo. Muitos infelizes moradores daquelas zonas miseráveis remon-
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taram a tempos idos, a fim de ressaltar a diferença formidável entre o tratamento que 
lhes dispensavam as forças em operações noutras épocas e aquelas que atualmente 
se acham ali destacadas. Elogiavam sem reservas o coronel João Felix, os tenentes 
Liberato, Macedo, Pinto, Manuel Neto, Luiz Mariano, Costinha, Campos de Meneses 
Ladislau e outros, enumerando as ações boas que cada um praticara, os gestos de 
caridade e benevolência de que todos eram autores.
Uma exceção, no entanto, todos faziam. Era quanto ao tenente Douradinho, diminuti-
vo porque é conhecido em todo o sertão o tenente Dourado.
Quando se referiam a esse oficial da polícia baiana, os sertanejos o faziam com ter-
ror, dizendo-o extremamente perverso. Eu não quis acreditar no que a respeito desse 
oficial se afirmava. Não era possível que assim fosse, pois, certamente, a ser verdade 
tudo aquilo, não mais faria ele parte da briosa oficialidade daquela força. Era, sem 
dúvida, a comprovação do velho brocardo que diz “faze a fama e deita-te na cama”.
Mas na minha volta a Bahia vi renovadas todas aquelas acusações. Já não eram ape-
nas os sertanejos que acusavam aquele oficial. Alguns dos seus próprios colegas, bem 
como (...) dos prisioneiros que encontrei na Casa de Detenção.
Um dos detidos é o sertanejo Nascimento, que, ao ser transportado para a capital 
baiana, o tenente Dourado autor de sua prisão, fez trombetear que levara a efeito a 
captura do perigoso bandoleiro, apanhado na posse de um rifle e copiosa munição. E 
a notícia desse feito veiculou em quase todos os jornais do país, transportada que foi 
para os diversos pontos do território nacional pelas linhas telegráficas.
Na Detenção baiana eu fui encontrar o desgraçado Nascimento. Está abatido, aspecto 
doentio, acabrunhado. Pouco fala, quase não come e vive sempre retirado para um 
canto da prisão a que foi recolhido. Dentre todos, os que se achavam presos, não vi 
um só que o acusasse, quer como coiteiro, quanto mais como bandido. Volta Seca 
defende mesmo com certo ardor, ao mesmo tempo que mostra quais os seus compa-
nheiros de presídio que são coiteiros ou bandoleiros.
Tive natural curiosidade de conhecer alguma coisa da vida do desgraçado sertanejo. A 
muito custo, ele falou-me:
- Eu sempre vivi na minha roça, com cujo produto me mantinha. Há tempos, um 
irmão meu caiu morto pelas balas dos bandidos. Depois vi irmãs minhas serem rou-
badas pela gente de Lampião. Jurei vingar-me. Eu tenho um conhecido que vive no 
bando de Lampião. É o “Português”. Sabendo que eu estava disposto a vingar o mal 
que os bandidos haviam feito à minha família, “Português procurou-me para revelar-
-me quem fora o autor da desgraça que me atingira. Aquilo era obra de Corisco que o 
fizera para humilhar-me. E “Português” contou-me como os fatos se passaram de for-
ma a não ter eu mais qualquer dúvida de que fora mesmo Corisco quem matara meu 
irmão e roubara minhas irmãs. Como eu não possuísse arma, “Português” ofereceu-
-me ainda o seu rifle e a munição de que dispunha, a fim de que eu pudesse realizar 
a minha vingança. Desde então vive na esperança de encontrar Corisco e matá-lo. Na 
minha roça, em casa, em toda parte, não me fugia da lembrança o mal que me havia 
atingido e o desejo de vingança. Armei diversas emboscadas que nunca deram resul-
tado. E estava entregue aos meus afazeres quando fui preso e mandado para cá com 
a acusação de ser também bandido. E deixei em casa sem recursos uma pobre moça 
de quem sou o único arrimo. Estou doente e sinto que vou morrer.
O administrador do presídio deu-me informações sobre Nascimento, dizendo-o sem-
pre muito retraído, calado, sem querer alimentar-se. Os seus companheiros procuram 
consolá-lo, sem o conseguir. O coronel João Costa, que me acompanhou na visita, 
mostrou-se também penalizado com a situação do infeliz, dizendo estar certo da 
injustiça que se praticava com aquela detenção. Mas o caso estava afeto à Justiça e 
nada podia ser feito. E o pobre, os lábios inchados pela febre, tiritando, lá se foi para 
o seu canto, desconsolado, vencido pelos infortúnios, que o vem atingindo.
Volta Seca à nossa saída, depois de levar-nos o “niquizinho pro cigarro”, pediu ao co-
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ronel Costa que soltasse o Nascimento. Prendesse só os bandidos e coiteiros.

A DESDITA DE UM COITEIRO

O tenente Liberato de Carvalho é, em Jeremoabo, o oficial mais estimado de todos os 
habitantes daquele município longínquo. Espírito bom, caridoso conhecedor de todos 
os sofrimentos dos sertanejos, sertanejo que também é, o jovem oficial do Exército 
está sempre disposto a mitigar a miséria alheia percorrendo diariamente as casas dos 
mais necessitados para socorrê-los.
Esse seu modo de proceder tem-lhe proporcionado a cooperação valiosa de muitos 
sertanejos, embora não raro seja também causa de logro que lhe infligem moradores 
daquelas paragens.
Residia em Jeremoabo um sertanejo, Faustino Pereira, que era conhecido coiteiro de 
Lampião e possuía até uma filha entre os bandidos, com o seu consentimento. A po-
lícia fê-lo abandonar a caatinga e fixar residência na cidade, onde o tenente Liberato 
lhe dava conselhos procurando fazê-lo seguir o caminho do bem, auxiliando as forças 
na sua missão. Tal o procedimento de Faustino que o bravo oficial do Exército acredi-
tou piamente na sua conversão, passando então a auxiliá-lo constantemente.
Passaram-se assim alguns meses, até que o tenente Liberato veio a apurar que o seu 
protegido continuava a corresponder-se com os bandidos, com os quais tinha repeti-
dos encontros. Era um espião que Lampião mantinha na cidade, ao lado das forças.
Foi por isso preso o coiteiro para ser recambiado para a capital. Antes deveria perma-
necer alguns dias na cadeia da cidade aguardando condução.
Ao ser conduzido para a cadeia é que Faustino foi vítima de sua própria atitude. Sen-
tindo-se culpado e temendo que o tenente Liberato o castigasse pela sua traição, o 
coiteiro, ao se aproximar da cadeia, tratou de fugir. Desprendendo-se das mãos dos 
seus condutores, saiu a correr desesperadamente, não atendendo às intimações que 
lhe foram dirigidas nem aos tiros que foram disparados para o ar.
Os policiais, vendo cada vez mais o coiteiro ganhar distância, resolveram alvejá-lo 
e, baleado no braço direito, o desgraçado caiu ao solo a sangrar abundantemente. 
Socorrido, o infeliz teve de submeter-se à amputação do braço ferido e se encontra 
atualmente preso na Casa de Detenção, onde aguarda destino conveniente.
É hoje um precioso informante de que a polícia dispõe.
Quando Volta Seca se põe a mentir cinicamente para fazer-se inocente, é Faustino 
quem corajosamente protesta, dizendo-lhe à face os crimes que o pequeno bandido já 
praticou perversamente, que só deseja ser útil para resgatar a sua grande falta.
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