


INFORMES JORNALÍSTICOS SOBRE OS 
CANGACEIROS 

ANTONIO MATILDE E OS IRMÃOS 
PORCINO, 

MESTRES DE LAMPIÃO



APRESENTAÇÃO

 A história do banditismo no sertão do Nordeste do Brasil, conhecido por CANGAÇO, 
imperante de anos do século XIX a meados do século XX, tem registrado em seus anais a 
atuação de notáveis bandoleiros, como Cabeleira, Jesuíno Brilhante, Antonio Silvino, Luiz Pa-
dre, Sinhô Pereira, Virgulino Lampião, Sabino, Corisco, e também os cangaceiros ANTONIO 
MATILDE e os IRMÃOS PORCINO, estes últimos, iniciadores, preceptores, mestres daquele 
que veio a se tornar o mais célebre dos cangaceiros que existiram no Brasil, considerado o “rei 
do cangaço”, o já acima citado VIRGULINO LAMPIÃO.
	 Fui	buscar	Antonio	Matilde	e	os	filhos	de	Porcino	Cavalcanti	de	Lacerda,	Antonio,	Ma-
nuel,	Pedro,	gente	das	terras	alagoanas,	a	fim	de	compor	a	coleção	de	textos	que	ora	apresento,	
nos jornais pernambucanos, Diário de Pernambuco, A Província e o Jornal do Recife, e, um 
único informe, no diário carioca A Noite, public
ações estas disponibilizadas na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional.
 Detalhe: reuni somente as notícias e comentários trazidos a lume pelos sobreditos perió-
dicos,	nas	datas	contemporâneas	ou	relativamente	próximas	aos	episódios	dos	quais	fizeram	
parte Antonio Matilde e os irmãos Porcino, para, com isso, proporcionar ao leitor os primeiros 
escritos, as iniciais formulações históricas dos momentos germinais do cangaço produzido por 
Lampião.
 São relatos onde se percebe, nas entrelinhas, o quão isolado e abandonado, pobre e 
desvalido encontrava-se o sertão nordestino naqueles remotos anos, terminais do Império e 
iniciais da República, tempo de secas prolongadas e fome epidêmica, condição esta, em boa 
parte, resultante da inexistência, ali, do Estado verdadeiramente promovedor de justiça e pro-
gresso, cultor do bem-estar social, cuja presença meramente formal, simbólica, omissa, sele-
tiva, interesseira, terminou por transformar o adusto rincão nordestino num campo fértil de 
banditismo e messianismo, expressões de dor e sofrimento, brado de desespero de um povo.
 Podemos também imaginar, lendo estes pequenos artigos, o que poderia não ter sido a 
vida cangaceira de Lampião, tão abrangente e impactante, caso ele tivesse deixado o cangaço, 
como	o	fizeram	os	seus	sobreditos	comandantes,	Luiz	Padre	e	Sebastião	Pereira,	bem	como	os	
seus monitores Antonio Matilde e os irmãos Porcino.
 Ao preferir continuar trilhando os caminhos da criminalidade organizada, o que o fez 
até às últimas consequências, Lampião terminou por herdar destes seus maiorais, um sem nú-
mero	de	figadais	inimigos,	perseguidores	vorazes	e	contumazes,	ávidos	por	extirpá-lo	da	face	
da terra; como se não lhe bastassem os seus originais inimigos e os seus algozes das volan-
tes. Lampião que terminou, por um lado, alastrando e agravando a grave e perniciosa doença 
social; e por outro, dizendo aos quatro cantos do mundo e do Brasil, com sua espetaculosa e 
beligerante	atuação,	ainda	que	de	forma	reflexa,	inconsciente,	da	existência	de	uma	nação	cha-
mada Sertão.
 Outras coisas mais podemos retirar desta leitura.
	 Agradecendo	sempre	ao	meu	filho	Thiago,	pela	capa	e	diagramação,	encerro	a	apresen-
tação do E-book, pensando estar contribuindo.

 Aracaju, dezembro de 2019.

    Antônio Corrêa Sobrinho
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O CANGACEIRISMO EM VILA BELA – PROJETO CRIMINOSO 

 Vila Bela, 18 (Do nosso correspondente especial). – Fazem hoje três 
dias que os cangaceiros roubaram em diversos lugares deste município 
quinze animais. Ontem, os mesmos cangaceiros atacaram um grupo de 
romeiros, roubando-lhes a quantia de duzentos mil réis e toda a roupa. 
O tenente José Alvino diz ter sabido que Sebastião Pereira está reunindo 
cangaceiros, para juntar-se ao grupo de Antônio Matilde e depois atacar 
a fazenda Juá, no município de Floresta. Ontem seguiram para o referido 
município 10 praças do destacamento daqui, ficando a cidade apenas com 
15 praças. Parece que as anormalidades aqui reinantes, não são comuni-
cadas ao doutor chefe de polícia pelo atual delegado. 

A Província (PE) – 19.10.1920

GRUPOS DE BANDOLEIROS – O CAPITÃO JOSÉ CAETANO SEGUIU EM DI-
LIGÊNCIA 

 Vila Bela, 20 (Do nosso correspondente especial) – Pessoas vindas de 
Salgueiro e Bom Nome afirmam que o grupo de Antônio Matilde se compõe 
de 40 cangaceiros e o de Sipauba de dez. Esses grupos operam sob a dire-
ção do bandoleiro Sebastião Pereira, e pretendem atacar a fazenda Serra 
Vermelha. O capitão José Caetano seguiu em diligência para as imedia-
ções daquela fazenda, havendo probabilidade de encontrarem-se. Ficaram 
guarnecendo a cidade apenas cinco praças. Em vista do avultado número 
de bandidos, que é superior ao número de praças, receia-se que seja sa-
crificado o referido capitão, no caso de haver tiroteio, como aconteceu ao 
capitão Teófanes Torres. 

A Província (PE) – 21.11.1920

NOTÍCIAS DE VILA BELA 

 Vila Bela, 1 (Do nosso correspondente especial). – Um viajante da 
casa Loureiro Barbosa, homem chegado aqui, vindo de Floresta, declarou 
que encontrou na viagem daqui a Floresta diversos cangaceiros tanto na 
ida como na volta. Os grupos de cangaceiros chefiados por Antônio Ma-
tilde, Sebastião Pereira e Antônio Ferreira, continuam neste município. A 
população desta cidade acha-se sobressaltada, receando um ataque, visto 
a força que guarnece esta cidade achar-se em Floresta com o capitão José 
Caetano, delegado daqui. É de urgente necessidade que o doutor chefe de 
polícia faça regressar este capitão para aqui. 

A Província (PE) – 02.12.1920
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O GRUPO DE SEBASTIÃO PEREIRA ATACA E ROUBA VIAJANTES 

 Vila Bela, 7 (Do nosso correspondente especial). – O viajante Pedro 
Antonio da Silva, procedente do Ceará e residente em Águas Belas, ao 
passar ontem nas proximidades da fazenda Passagem do Meio, deste mu-
nicípio, e Carnaúba, foi atacado pelo grupo de Sebastião Pereira e roubado 
em dinheiro e objetos na importância de trezentos mil réis. Também fomos 
informados de que o mesmo grupo tomou um rifle e uma pistola Máuser 
pertencentes ao indivíduo Luiz de Barros. Consta ainda que parte do grupo 
de Antônio Matilde sendo atacado em Alagoas, procurou refúgio na fazen-
da Agreste, do município de Belmonte, tendo à frente o célebre bandido 
conhecido por Baliza, um dos mais afamados ladrões do grupo de Sebas-
tião Pereira. 

A Província (PE) – 08.02.1921

O BANDIDO ANTONIO PORCINO

 As polícias de Pernambuco e de Alagoas andam no encalço de um 
perigoso celerado de nome Antonio Porcino, que chefia um grupo de oito 
cangaceiros e constitui terrível ameaça para os municípios de Água Branca, 
Paulo Afonso, Santana do Ipanema e para uma localidade pernambucana 
– Espírito Santo. Antonio Porcino nasceu em Água Branca, no lugar deno-
minado Olho d’Água de Fora, onde mora a sua numerosa parentela conhe-
cida pelos Porcinos, composta de homens eminentemente trabalhadores. 
A sua estreia no crime deu-se na cidade que é a sede do município de seu 
nascimento. Vendia Antonio Porcino umas vacas e, no momento em que 
negociava com um feirante, interveio um terceiro, estranho ao negócio, e 
em quem, por um motivo frívolo, vibrou o sicário várias punhaladas que o 
mataram. Conseguindo evadir-se, o perverso criminoso ludibriou dos que 
o pretendiam livrar no júri, praticando outros assassínios e ferimentos em 
uns romeiros que se dirigiam para um lugar de peregrinações conhecido 
por S. Cruz do Deserto, no município de Paulo Afonso. Determinou esses 
novos crimes uma razão sobremodo fútil. Daí por diante o trabalhador de 
outras eras se transformou em terrível cangaceiro, que tem como braço 
forte um de seus irmãos, também assassino, de nome Manoel Porcino. Ar-
guto e perspicaz o novo êmulo de Antonio Silvino tem conseguido fugir à 
perseguição da polícia, permanecendo como elemento de intranquilidade 
na zona extensa de suas proezas.

Diário de Pernambuco (PE) – 22.02.1921
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 Tendo o tenente Lucena procurado capturar os membros da quadrilha 
de Antonio Porcino, que tem cometido as maiores tropelias nos municípios 
de Água Branca e Paulo Afonso, travou com aqueles perigosos bandidos 
renhido tiroteio, de que resultaram, entre estas duas mortes.

Diário de Pernambuco (PE) – 02.06.1921

 BANDITISMO NO INTERIOR – O Dr. chefe de polícia recebeu do dele-
gado do município de Buíque o seguinte telegrama:
 “Comunico a V. Exc.ª que continuam nas imediações do povoado de 
Santa Clara diversos grupos chefiados pelo bandido Antonio Porcino e ou-
tros, perfazendo seguramente o total de 80 cangaceiros, segundo informa-
ção de Antonio Cavalcante, chegado dali hoje. No povoado acha-se grande 
número de pessoas do lado do subdelegado que aguarda reforço a fim de 
seguir imediatamente na perseguição dos bandidos.”

Diário de Pernambuco (PE) – 04.06.1921

 Apesar das providências das autoridades superiores da polícia do Es-
tado continua o banditismo a assolar de uma forma terrível os nossos 
sertões, prosseguindo Antonio Porcino, o terrível celerado, na sua faina de 
crimes inauditos. 
 Há poucos dias, no município de Paulo Afonso foi assaltada a residên-
cia do Sr. Firmino Brandão, que foi roubado em joias e dinheiro.
 Hoje deve se efetuar no lugar denominado Espírito Santo uma reu-
nião das polícias de Pernambuco e Alagoas para acertarem os meios de 
captura de tão perigosos bandidos como são o êmulo de Antonio Silvino, 
os Matildes e os bandos capitaneados pelos mesmos.

Diário de Pernambuco (PE) – 07.06.1921

 Malgrado as diligências postas em prática pelo governo, ainda não foi 
possível debelar o último surto do banditismo que põe agora em sobressal-
to as populações de Paulo Afonso e Água Branca, onde Antônio Porcino e 
os Matildes espalham o terror e a insegurança.

Diário de Pernambuco (PE) – 09.06.1921
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BANDITISMO NO INTERIOR 

 Tem-se formado nos municípios alagoanos de Santana, Paulo Afonso, 
Água Branca, alguns grupos chefiados por indivíduos temíveis, com raízes 
nos municípios deste Estado. Em perseguição daqueles grupos que têm 
praticado toda a sorte de depredações, seguiu, no princípio deste ano, uma 
companhia inteira da polícia de Alagoas, com quatro oficiais para Paulo 
Afonso, retirando-se sem nada fazer. 
 Agora ressurgiu o chefe principal daqueles bandoleiros, de nome An-
tonio Porcino que, aliando-se a um célebre indivíduo de nome Matilde de 
tal, dos sertões deste Estado, traz as populações sertanejas em constante 
sobressalto, saqueando e assassinando.
 Contra esses grupos, estão agindo agora em comum os capitães Teó-
fanes Torres e José Caetano e tenente Carneiro de nossa polícia e tenente 
José Lucena, da polícia de Alagoas.
 No dia 3 do corrente, essas forças cercaram a vila de Mariana, não 
mais encontrando um dos grupos que ali estivera pouco antes.
 Esse grupo era formado de 51 homens armados a rifles, com 450 car-
tuchos para cada homem.
 A esse respeito, o Dr. chefe de polícia recebeu do capitão Teófanes 
Torres o telegrama seguinte, transmitido de Floresta.
 “Comunico a V. Exc.ª que regressou a esta localidade, depois de estar 
ausente desta delegacia 19 dias tendo percorrido parte dos municípios de 
Buíque, Águas Belas, Santana de Ipanema e Paulo Afonso, estes do estado 
de Alagoas, em perseguição ao grupo chefiado pelo bandido Antonio Porci-
no. No dia 5, no lugar Pilão do Gato, município de Santana, tiveram encon-
tro o grupo de Porcino e a força. Os bandidos evadiram-se em precipitação, 
debaixo de forte tiroteio.
 O chefe do grupo deixou animais, punhais, alpercatas e fardamento, 
pertencente ao tenente Eutichio da polícia alagoana que ultimamente aque-
le bandido havia tomado do mesmo oficial, sendo tudo por nós entregue a 
José Lucena. Devido ao desaparecimento do roteiro do grupo no município 
de Santana, falta de dinheiro para fornecimento das forças e bem assim 
estarem os soldados completamente estropiados, dali seguimos para Paulo 
Afonso onde, no dia 13, nos separamos das forças de Alagoinhas”. No dia 
14 em Espírito Santo, separei-me do capitão Caetano e do tenente Campos 
que seguiram respectivamente para os municípios de Vila Bela e Jatobá.

Diário de Pernambuco (PE) – 19.06.1921
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O BANDITISMO NO INTERIOR

 O capitão José Caetano, delegado volante no sertão, telegrafou, on-
tem, de Jatobá, ao doutor chefe de polícia, comunicando ter, no lugar Pilão 
de Gato, travado luta com um grupo de 13 cangaceiros, chefiado pelo ban-
dido Antonio Magalhães. Depois de forte tiroteio, os bandoleiros evadiram-
-se, constando ter ido os mesmos reunir-se ao grupo de Antonio Porcino.
Não houve morte de nenhum dos lados. 

Diário de Pernambuco (PE) – 20.06.1921

O BANDITISMO NO INTERIOR

 O Dr. chefe de polícia vem de receber do delegado de Jatobá, o tele-
grama abaixo:
 “Antonio Matilde acompanhado de quatro cangaceiros seguiu antes da 
diligência em direção da Paraíba, conduzindo a família.
 A força conjunta ao se aproximar da fazenda Pilão do gato, no mu-
nicípio de Santana, no dia 5, foi presenciada por Antonio Porcino e um 
cangaceiro. Ambos desfecharam tiros de rifles contra ela, fugindo precipi-
tadamente debaixo de grande tiroteio, deixando ficar chapéus, alpercatas, 
roupas, bornais com munições, inclusive fardamento. Tenente Eutichio da 
força alagoana, em seguida encontrou restante do grupo de Porcino com-
posto de quatro cangaceiros, emboscado, na ocasião em que ia lavrar a 
apreensão dos animais, sendo recebido com um tiroteio. Bandidos fugiram 
também debaixo de grande descarga. Não houve incidentes de ambas par-
tes. Dias depois deste tiroteio restante do grupo de Antonio Matilde em 
número de treze juntou-se ao grupo de Porcino tomando direção ignorada, 
sendo então perseguidos pela força, sem proveito. Saudações. (a) Tenente 
Carneiro Campos, delegado de polícia.

A Província (PE) – 21.06.1921 

TIROTEIO EM VILA BELA

 O Dr. chefe de polícia recebeu, ontem, de Vila Bela, o telegrama que 
se se segue, datado de 20 do corrente:
 “Comunico V. Exc.ª regressei, hoje, delegacia, trem do dia 13 do cor-
rente me reparado tenente Lucena, na cidade de Paulo Afonso, estado de 
Alagoas, e no dia 14 capitão Teófanes, tenente Carneiro Campos, em Es-
pírito Santo, os quais seguiram seus municípios. Em ação conjunta estes 
oficiais e forças, efetuei diligência percorrendo municípios Buíque e Águas 
Belas, deste Estado e Santana de Ipanema, Paulo Afonso, Alagoas. No dia 
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5, no lugar Pilão de Gato, município de Santana tivemos encontro parte 
grupo chefiado bandido Antonio Porcino que deparando aproximação força, 
evadiu-se precipitadamente, debaixo de grande tiroteio, conduzindo ape-
nas rifle, deixando animais, chapéu, punhal, etc.
 Apreendemos fardamento que o mesmo bandido havia tomado te-
nente Eutichio, da força alagoana. Em face nenhum roteiro grupo e devido 
praças completamente exaustas, regressei este município. Saudações. – 
(a) Capitão José Caetano, delegado de polícia.”

Jornal de Recife (PE) – 22.06.1921

BANDITISMO NO INTERIOR 

 O doutor chefe de polícia recebeu, ontem, do secretário do Interior 
do estado de Alagoas, telegrama comunicando ter a força dali, de comum 
acordo com a deste Estado, travado luta com o grupo chefiado pelo ban-
doleiro Antonio Porcino, na fazenda Santa Cruz limite dos dois Estados, re-
sultando a prisão de Porcino, tendo sido vários outros cangaceiros feridos.
O Dr. chefe de polícia telegrafou ao delegado de Jatobá, pedindo notícias 
da força sob o seu comando.

Diário de Pernambuco (PE) – 23.06.1921

GRANDE TIROTEIO

NOS LIMITES DE PERNAMBUCO COM ALAGOAS AS FORÇAS DESTE ÚLTIMO ESTADO 
TRAVAM GRANDE TIROTEIO COM UM GRUPO DE CANGACEIROS, HAVENDO MORTES E 
FERIMENTOS DE PARTE A PARTE. O CHEFE DOS BANDOLEIROS FOI PRESO.

 Ontem, às primeiras horas de manhã, o Dr. Liberalino de Almeida, 
interinamente respondendo pelo expediente do doutor chefe de polícia, 
recebeu um telegrama do Dr. secretário geral do estado de Alagoas narran-
do-lhe o resultado do encontro das suas forças com o grupo de cangaceiros 
chefiados pelo célebre bandido Antonio Porcino.
 Acrescentava o despacho telegráfico ter havido um cerrado tiroteio na 
fazenda Santa Cruz, limites daquele Estado com o de Pernambuco, dando 
em resultado mortes e ferimentos de parte a parte.
 Adiantava ainda o telegrama achar-se preso o célebre Antonio Porci-
no, chefe do grupo criminoso.
 Ficando a fazenda Santa Cruz no município de Jatobá, o Dr. Liberalino 
de Almeida telegrafou ao respectivo delegado solicitando informes mais 
detalhados a respeito do encontro.

A Província (PE) – 23.06.1921
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TIROTEIO NO INTERIOR

 O Dr. Liberalino de Almeida, delegado do 1º distrito da capital, ora 
respondendo pelo expediente da chefatura, recebeu telegrama ontem do 
secretário da Justiça do Estado de Alagoas, comunicando que na fazen-
do Santa Cruz, nos limites daquele Estado com este, houve encontro das 
forças em operações com o grupo chefiado pelo célebre bandido Antonio 
Porcino, havendo grande tiroteio, resultando morte e ferimentos de parte 
a parte e prisão do bandido Porcino.
 O doutor Liberalino de Almeida telegrafou ao delegado de Jatobá, pe-
dindo informações detalhadas sobre a força deste Estado.

Jornal de Recife (PE) – 23.06.1921

BANDITISMO NO INTERIOR 

 O Dr. Liberalino de Almeida, chefe de polícia recebeu, ontem, do se-
cretário do interior do estado de Alagoas, um outro telegrama, confirman-
do o anterior já publicado ontem nesta seção.
 Dizia o referido despacho ter havido um encontro das forças deste e 
daquele Estado com o grupo de cangaceiros, chefiado pelo bandoleiro An-
tonio Porcino, no lugar Espírito Santo, município de Jatobá, resultando do 
mesmo a morte de um soldado e de um cangaceiro, tendo saído feridos 
vários soldados e cangaceiros.
 O bandido Antonio Porcino foi preso enquanto o seu grupo em deban-
dada, debaixo de forte tiroteio, fugia.

Diário de Pernambuco (PE) – 25.06.1921

BARBARIDADES DA POLÍCIA NO SERTÃO

 Chegam ao nosso conhecimento, trazidas por pessoas idôneas, ver-
dadeiras cenas de canibalismo praticadas pela polícia deste Estado, de par-
ceria com a de Alagoas, atualmente empenhadas ambas na perseguição do 
banditismo que infesta os nossos sertões, em covizinhança com os daquele 
vizinho Estado.
 As cenas de depredações e barbaria cometidas pelas aludidas policiais 
são absolutamente mais criminosas que as dos próprios cangaceiros que 
perseguem, e disto temos a dolorosa prova nos fatos que vamos relatar, 
indignos de grupos policiais dirigidos por oficiais, que se supõem dotados 
de educação, quando, entretanto, desconhecem o alto sentimento de hu-
manidade, senão da dignidade humana, que parece obliterado nos seus 
instintos de homens.
 É assim que, depois dos últimos ataques, levados a efeito pelos capitães 
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Teófanes Torres, José Caetano e tenente José Carneiro, por parte da polícia 
de Pernambuco, e pelo tenente José Lucena, da polícia de Alagoas, contra 
o grupo de cangaceiros chefiados pelo bandido Antonio Porcino, nas proxi-
midades do lugar Pilão de Gato, município de Santana, esses oficiais, sob 
o comando do primeiro, e pelo pretexto fútil de que o povoado Mariana, 
em Buíque, havia dado guarida aos bandoleiros, assaltaram as casas ali 
situadas, retirando rifles, quebrando móveis, queimando casebres, consu-
mando o ataque à propriedade alheia com dezenas de espancamentos em 
pessoas indefesas, inclusive mulheres, entre as quais a esposa do chefe 
do grupo que perseguiam, abandonando-a quase morta na estrada, sob 
impropérios brutais.
 De um infeliz sertanejo, de nome Manoel Geroncio, arrancaram-lhe 
violentamente os olhos, na suposição de que este servia de guia aos can-
gaceiros.
 Feita a trágica empreitada, o capitão Teófanes Torres, cognominado 
no sertão com o epíteto de Átila, tal a esteira de crimes que tem cometido 
em nome da legalidade, seguiu para Floresta.
 A população de Mariana está deveras alarmada e premida numa dupla 
contingência: de sofrer o ataque do bando de Antonio Porcino, que ronda 
as vizinhanças e zomba da polícia, e suportar a devastação homicida dos 
policiais chefiados pelo capitão Teófanes, ainda mais perigoso e temível 
que os seus adversários.
 Diversas famílias daquele infeliz povoado, sem garantias da menor 
espécie, procuraram Buíque e outras, miseráveis lavradores, buscam a 
caatinga para escapar à fúria das feras humanas.
 Tais acontecimentos refletem bem o estado de desorganização que 
reina no espírito dos que estão encarregados de manter a ordem numa 
região devassada pela maior praga do Nordeste: – o banditismo.
 Não deve continuar semelhante procedimento de uma polícia que 
apavora mais que os bandidos.
 Cumpre ao governo tomar medidas severas contra esse estado de 
coisas, que depõe grandemente de nossos foros de cultura jurídica e de 
moralidade administrativa.

A Província (PE) – 26.06.1921

MACEIÓ, 24 de junho de 1921

 Segundo comunicação recebida pelo governo do Estado, a força po-
licial comandada pelo tenente José Lucena, enfrentou, anteontem, na fa-
zenda Cruz, na Ribeira do Moxotó, o grupo de cangaceiros chefiados pelo 
célebre Antonio Porcino, travando tiroteio de que resultou a morte de uma 
praça e de um dos bandidos, havendo feridos de parte a parte.
 Os cangaceiros depois do tiroteio, dispersaram-se, continuando a se-
rem perseguidos pela nossa polícia.



12

 Na véspera do encontro, na aludida fazenda Cruz, os cangaceiros ti-
nham assassinado e roubado o caixeiro viajante Sr. Artur Mariano. 

A Província (PE) – 26/06/1921

DIÁRIO EM ALAGOAS

 Ao governador do Estado foi endereçada uma comunicação, segundo 
a qual se sabe que a força comandada pelo tenente José Lucena e cons-
tante de 120 praças, enfrentou a perigosa choldra de bandidos chefiados 
por Antonio Porcino, travando-se renhido tiroteio, de que resultou a morte 
de um soldado e de um bandido, havendo feridos de ambas as partes. Os 
cangaceiros se dispersaram, sendo perseguidos pela polícia. O encontro 
se efetuou na fazenda da Cruz, ribeira do Moxotó, onde os sicários tinham 
roubado e assassinado o caixeiro viajante de nome Artur Mariano.

Diário de Pernambuco (PE) – 28.06.1921

BANDITISMO NO INTERIOR

 O Dr. chefe de polícia recebeu do delegado de Jatobá o seguinte tele-
grama:
 “Inteirado do telegrama de V. Exc.ª, informo que a força alagoana cer-
cou no dia 20 do corrente, a Antonio Porcino e seu grupo, na fazenda Cruz 
de Alagoas, havendo tiroteio de ambas as partes, morrendo uma praça e o 
bandido conhecido por Cavagnac, saindo gravemente ferido Pedro Porcino, 
deixando rifle. Constantino e outros bandidos feridos. O grupo evadiu-se.

Diário de Pernambuco (PE) – 28.06.1921

O BANDITISMO NO INTERIOR

 Os bandoleiros continuam assaltando os municípios do interior.
 Ainda ontem recebemos de Buíque, o seguinte despacho telegráfico:
“Em dias de junho, povoado Santa Clara foi tomado assalto grupo quarenta 
criminosos chefiados por Antonio Porcino e Matildes, estava ocasião meu 
irmão Antonio Cavalcante que devido tino d’alma não se deu lamentáveis 
consequências. Delegado mandou quatro praças, retirando-as depois oito 
dias novos avisos próximo ataque bandidos nos prevenimos em defesa 
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famílias e nossas casas negócios. Delegado José Nunes sabendo atitude 
pacatos habitantes me escreve dizendo reagir contra os que se armam le-
gítima defesa. Em nome habitantes Santa Clara pedimos solicitar garantias 
das altas autoridades Estado quanto ao tenente Nunes deve ser recompen-
sado seu ato de bravura. Saudações. – Luiz Tenório.”

Jornal de Recife (PE) – 03.07.1921

BANDITISMO NO INTERIOR 

 Recebemos o seguinte telegrama:
“Buíque, 2 – Em dias de junho transato o povoado de Santa Clara foi to-
mado de assalto por um grupo de 40 criminosos, chefiado por Antonio 
Porcino e Matildes. Nessa ocasião estava presente meu irmão Antonio Ca-
valcante devido a quem não se verificaram lamentáveis ocorrências. O 
delegado mandou quatro praças, retirando-as, porém, depois de 8 dias. 
Novos avisos recebemos de próximos ataques dos bandidos, pelo que nos 
prevenimos em defesa das famílias e de nossas casas de negócios. O dele-
gado, José Nunes, saindo da atitude dos pacatos habitantes, escreveu-me 
dizendo reagir contra os que se armavam em legítima defesa. Em nome 
dos habitantes de Santa Clara, pedimos solicitar garantias das altas auto-
ridades do Estado. Quanto ao Sr. Nunes deve ser recompensado pelo seu 
ato de bravura. Saudações. (a) Luiz Tenório.”

Diário de Pernambuco (PE) – 04.07.1921

BANDITISMO NO INTERIOR 

 O Senhor Antonio Guilherme Dias Lima, comerciante em Gameleira 
de Buíque, esteve ontem na chefatura de polícia em palestra, abordando o 
caso do banditismo no interior.
 O Sr. Guilherme contesta ter sido preso ou ferido o perigoso bando-
leiro Antonio Porcino, acrescentando que, no último tiroteio, morreram um 
soldado e um cangaceiro, tendo saído ferido um soldado.
 Antonio Porcino, para desviar a polícia do seu encalço, dividiu o seu 
pessoal em pequenos grupos, continuando a cometer desatinos, roubos e 
assaltos pelo sertão. 

Diário de Pernambuco (PE) – 08.07.1921
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BANDITISMO NO INTERIOR 

 Pelo subdelegado de Santa Clara, no interior deste Estado, foi preso 
o indivíduo João Alexandre, um dos cangaceiros do grupo de Antonio Por-
cino.
 Esse indivíduo, que é acusado como autor de uma morte em Mata 
Grande, no estado de Alagoas, foi remetido, devidamente escoltado, a esta 
capital e ontem interrogado pelo doutor chefe de polícia.
 João Alexandre, embora afirme ter feito parte do grupo de Antonio 
Porcino, nega, no entanto, ter tomado parte em qualquer combate, acres-
centando que acompanhava aquele bandoleiro, temendo ser assassinado.
Disse que o grupo de Porcino se compõe de 17 homens, todos armados a 
rifle, com cartucheiras de três filas de bala e ainda um bornal cheio.
 O doutor chefe de polícia mandou identificá-lo, devendo hoje fazê-lo 
embarcar com destino a Alagoas.

Diário de Pernambuco (PE) – 10.07.1921

O DIÁRIO EM ALAGOAS

 A respeito do banditismo, que está causando sérios danos ao muni-
cípio de Paulo Afonso e outros limítrofes, insere o Jornal do Commercio a 
seguinte entrevista:
 “É sabido que o governo está agindo no sentido de dar caça aos ban-
didos que infestam os nossos sertões.
 E nesse louvável intuito tem remetido oficiais para essa zona, ontem 
soubemos ter um deles chegado do interior. Resolvemos ouvi-lo.
 É ele o tenente Enéas de Barros, que nos recebendo gentilmente, dis-
se-nos, ciente, da nossa missão:
 Daqui, segui para Santana do Ipanema, com 14 praças.
 Ali chegando, encontrei a cidade alarmada pelas notícias de que o 
bando de Antonio Porcino vinha saqueá-la também. Por isso, todas as noi-
tes, estávamos de prontidão. Dias depois, soube-se que o tenente Lucena 
encontrara-o na fazenda Cruz da Ribeira do Moxotó, morrendo aí um sol-
dado e um dos bandidos. Agora há pouco faleceu um cabo, que fora ferido 
nesse encontro e que era aqui conhecido por “cabo Cavagnac”. Porcino tem 
atualmente 17 homens e anda ainda por aquela zona. Contou-me que o 
tenente Eutichio está como eu, doente, e talvez volte em breve.
 O tenente Lucena, porém, continua a perseguir os facínoras. As popu-
lações ali vivem sobressaltadas, mas confia na ação do governo. Antonio 
Matilde, um dos perigosos da quadrilha, separou-se dela e rumou para os 
sertões da Paraíba.
 Despedimo-nos do tenente Enéas, agradecendo-lhe a gentileza.
 Como se vê, o caso é sério e o governo não deve esmorecer na per-
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seguição dessa gente que, assim atrapalha a existência econômica dos 
nossos sertões. É preciso agir mas de maneira enérgica e eficaz.”

Diário de Pernambuco (PE) – 12.07.1921

A SITUAÇÃO EM ÁGUAS BELAS É GRAVE

EMBOSCADA, ASSASSINATO E FERIMENTO – QUEM SÃO AS VÍTIMAS – RE-
CEIA-SE UMA REAÇÃO POR PARTE DA FAMÍLIA DO MORTO.

 Águas Belas acaba de ser teatro de um crime bárbaro, que revoltou 
a sua população.
 Pelas notas que nos forneceram, o fato teria assim ocorrido:
 O Sr. Loreto Guimarães, moço muito relacionado e estimado em Águas 
Belas, onde reside há tempos, ultimamente sofreu uma desfeita naquela 
cidade, do tenente Eduardo de Siqueira, comandante de uma das nossas 
forças volantes, a mandado de um chefe político oposicionista, que o apon-
tou ao referido oficial como protetor do grupo de cangaceiros, chefiado por 
Antonio Porcino.
 Diante dessa denúncia o Sr. Loreto Guimarães foi desarmado e preso, 
jurando vingar-se quando foi posto em liberdade, por ter ficado apurada a 
improcedência da referida denúncia.
 Anteontem na ocasião em que esse moço passava pela fazenda Nova, 
situada em Águas Belas, em companhia do Sr. Raul de Araújo Guimarães, 
foi emboscado, recebendo diversos tiros pelas costas, morrendo inconti-
nente. 
 Quanto ao seu companheiro, ficou gravemente ferido, por ter sido 
atingido por um dos projéteis que lhe fraturou a clavícula esquerda.
 Ao que nos informaram, chefiou o grupo que emboscou as vítimas 
um dos filhos do proprietário da fazenda Nova, conhecido pela alcunha de 
Grossi, que é neto do chefe político da oposição, a que acima aludimos.
 O Sr. Raul de Araújo Guimarães reside nesta cidade, é filho do Sr. 
Abílio de Araújo Guimarães, um dos mais antigos funcionários das Obras 
públicas do Estado e irmão dos senhores Amadeu e Filemon de Araújo Gui-
marães, estabelecidos com mercearias nesta cidade, respectivamente na 
rua dos Guararapes e Jiquiá.
 É também sobrinho do tenente-coronel Alfredo Duarte, comandante 
interino da Força Pública do Estado.
 Quanto ao morto, pertence a uma das boas famílias de Águas Belas, 
pelo que se receia uma reação.
 Para Águas Belas seguiu, ontem, o Sr. Amadeu de Araújo, que conta 
em o nosso meio social de um vasto círculo de amizades pelo modo lhano 
de tratar a todos que privam de seu convívio.
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 O Sr. Raul de Araújo no momento em que foi ferido, destinava-se ao 
povoado de Espingarda, em Águas Belas, a fim de ajustar casamento com 
uma senhorita. 

A Província (PE) – 15.07.1921

O JORNAL EM ALAGOAS

 O interior do nosso Estado está cheio de bandoleiros que diariamente 
operam em numerosos povoados, saqueando-os e trazendo as populações 
em verdadeiro sobressalto.
 O Correio da Tarde, insere, a propósito, uma carta sobre a última 
ocorrência que se verificou no povoado Olho d’Água do Chicão, no municí-
pio de Santana do Ipanema, onde os bandoleiros têm operado de comum 
acordo com o comissário de polícia local.
 Ei-la:
 “Desejando o tenente Lucena, que vai prestando bons serviços na 
perseguição dos bandoleiros que infestam os sertões alagoanos, enfrentar-
-se com o grupo de Antonio Porcino, ordenou que de Águas Belas e Santa-
na seguissem forças dos respectivos destacamentos policiais, para o Olho 
d’Água do Chicão, onde ele tenente se encontrava.
 No dia aprazado para o encontro as praças ali se acharam, bem assim 
o delegado de Santana Agripino Damasceno, acompanhado de capangas, 
os mesmos que tem cometido todas as depredações no referido municí-
pio. O tenente Lucena, ou porque se arreceasse de que o grupo de Porcino 
na sua ausência, resolvesse atacar o povoado ou porque tivesse nojo de 
acompanhar-se com cangaceiros, chefiados por uma autoridade policial de 
maus precedentes, ordenou que Agripino Damasceno e o sargento Benedi-
to ficassem em Olhos d’Água de Chicão”.
 Dois dias depois o grupo de Agripino Damasceno começou a derrubar 
portas e saquear casas, apesar da reprovação do sargento Benedito.
 Os bandidos assaltaram até a igreja do povoado e roubaram os para-
mentos, que foram tomados pelo referido sargento.
 Tendo conhecimento das “proezas” dos bandidos, o seu comandante 
em chefe Agripino Damasceno disse que nada podia fazer, “aquilo” era ne-
gócio de “cabras”.
 É admirável, senhor redator, que o governo, ou antes o chefe político 
de Santana proteja esse Agripino, que foi destituído do cargo de comissário 
e tempos depois reassumia o mesmo cargo, sabendo o protetor do “cujo” 
que ele é sócio de Porcino e de outros bandoleiros, com o lucro nos roubos 
de 50%.
 Ainda temos cousas mais feias a narrar. – Moradores em Santana.”

Jornal do Recife (PE) – 17.07.1921
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O DIÁRIO EM ALAGOAS

 Tendo sido capturado em Buíque, chegou a esta metrópole escoltado 
por praças da polícia pernambucana, o bandido João Alexandre do grupo 
de Antonio Porcino. O citado bandido é ainda muito moço, contando ape-
nas 18 anos.

Diário de Pernambuco (PE) – 23.07.1921

O JORNAL EM ALAGOAS

O BANDITISMO NO INTERIOR 

Maceió, 24 de julho de 1921

 Os bandidos continuam a assaltar as propriedades sertanejas neste 
Estado e no de Pernambuco.
 Uma força volante da polícia militar percorre os sertões alagoanos, 
em perseguição dos bandoleiros; mas pelo que parece, sem resultado prá-
tico.
 Os governos desses dois Estados devem, pois, redobrar de intensida-
de a ação policial, para tranquilidade das nossas paragens sertanejas.
 A propósito da captura de João Alexandre, que foi apanhado pela polí-
cia, na cidade de Buíque, desse Estado e que se achava aliado ao grupo de 
bandoleiros que é chefiado pelo célebre facínora Antonio Porcino, a direção 
do Jornal do Commercio destacou um dos seus auxiliares de redação para 
ouvir a João Alexandre, que se achava até então incomunicável na Casa de 
Detenção desta capital, à ordem do Sr. chefe de Polícia.
 O Jornal do Commercio publica a sua imprensa sobre João Alexandre 
e assim se expressa:
 “Conforme noticiamos em primeiro lugar, foi preso em Santa Clara, o 
indivíduo João Alexandre, natural do povoado Forquilha, município de Mata 
Grande.
 Posto em incomunicabilidade pelo senhor secretário do Interior, dei-
xamos que cessasse a força da lei para ouvi-lo depois.
 E o fizemos ontem, valendo-nos da gentileza com que somos sempre 
recebidos pele tenente Lima, atual administrador da Detenção.
 Vimo-lo.
 João Alexandre tem dezoito anos; é alto, magro, pálido como um per-
feito ancilostomíase, sacudindo pesadamente, tardiamente, as manápulas 
semeadas de grossos calos que lhe legou a enxada, instrumento de que 
vive, sem um pretexto contra os nossos governos, que se servem do nosso 
caboclo para apresentá-lo, chistosamente aos reis que nos visitam, para 
que suas majestades conheçam de perto o nosso “Jeca”, como fez agora o 
Sr. Epitácio.
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E o João Alexandre, que se amedrontou com a nossa presença, esbuga-
lhou os grandes olhos amarelados pelas desordens hepáticas, e nos falou 
espantadiço:
 – Eu estava trabaiando. Tive fome ao meio dia e vim pra casa.
 No caminho encontrei um bandão de home fardado.
 Um deles me dixe: – pegue esse rifle e venha comigo.
 – E – atalhamos – levavam munição?
 – Inhor não.
 Só na cartucheira.
 – Conduziam dinheiro?
 – O chefe, o senhor Porcino levava, mas pouco.
 Eu não queria ir. Mas ele ameaçou-se de me matá.
 Quem era que não ia?
 Fui.
 No outro dia, já ele tinha me dado essa roupa (dólmã e calças de ca-
qui, militares, feitos por alfaiate), que o povo dele só anda assim...
 – Tem muita gente?
 – Dezessete home.
 Como ia dizendo, no outro dia, perto de uma encruzilhada, quando eu 
vi foi os tiros.
 Era a tropa, larguei o rifle e corri.
 Vim pra casa... Daí a três dias o bando passou e me procurou, para 
me matar.
 Meu pai com medo, mandou que eu fosse me queixar em Santa Clara.
 Eu fui e contei a minha história.
 Me prenderam...
 E eu fui para o Recife e vim pra aqui.
 Não tenho nem um cigarro pra fumar...
 Estávamos satisfeitos.
 E íamos sair apiedados da sorte do pobre estafermo, anemiado e 
pançudo, quando ele nos perguntou boçalmente, estendendo-nos os olhos 
tardos, julgando-nos alguma autoridade:
 – Quando é que eu me vou embora?
 Cá fora, um sentenciado, afeito a grande psicologia dos criminosos, 
disse-nos, rindo:
 – Seu dotô, aquilo no mundo, pode dar, quando muito, pra guia de 
cego...

Jornal de Recife (PE) – 28.07.1921  
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 Remetido pela polícia desse Estado, foi recolhido à Casa de detenção 
de nossa metrópole o indivíduo Alexandre Gomes da Silva, acusado, sem 
fundamento, de fazer parte da quadrilha de Antonio Porcino.

Diário de Pernambuco (PE) – 30.07.1921

 O Brasil Jornal noticiou que um grupo de bandoleiros chefiado por 
Antonio Porcino, mandou uma carta avisando ao major Antonio Braga, 
proprietário da Usina Esperança situada em Itamaracá neste Estado, que 
ia visitar a referida usina, tendo o usineiro feito aquisição de armamento e 
munição, estando disposto a enfrentar qualquer ataque.

Jornal de Recife (PE) – 30.07.1921

BANDITISMO NO INTERIOR 

 O Sr. chefe de polícia recebeu ontem o seguinte telegrama do delega-
do de Garanhuns: “Comunico a V. Exc.ª que hoje pela madrugada a patru-
lha foi avisada de que um grupo armado de rifles entrara nesta cidade. Saí 
em perseguição, sendo a força recebida a bala havendo tiroteio, resultan-
do ferimentos em Francisco Leite da Silva, assassino de Luiz Vapor, crime 
ocorrido no município de Pedra, que se acha preso. Evadiu-se o indivíduo 
conhecido pela alcunha de Criança, pertencente ao grupo de Porcino. Pro-
cedi as diligências, ficando provado terem vindo assassinar aqui a Francis-
co Coutinho, corrido do distrito de Santo Antonio de Tará.”

Diário de Pernambuco (PE) – 21.08.1921

BANDITISMO NO INTERIOR 

 Do delegado de Águas Belas, o doutor chefe de polícia recebeu, on-
tem, o seguinte telegrama:
 “O capitão Teófanes Torres, em diligência neste município e imedia-
ções de Cacimbinhas, em Alagoas, onde esteve, acaba de me participar o 
seguinte: O tenente Eutichio, da força de Alagoas, conduzindo presos Ben-
jamim de tal, acusado como protetor de Pedro Porcino, e mais dois canga-
ceiros, com destino a Palmeira dos Índios, foi vítima de uma emboscada, 
distante de Cacimbinhas 3 léguas, travando-se tiroteio, resultando a morte 
de um cangaceiro, fugindo os outros. O mesmo oficial pede a V. Exc.ª par-
ticipar o fato ao chefe de polícia do Estado de Alagoas, solicitando reforço. 
O capitão Teófanes seguiu em auxílio do tenente Eutichio, a fim de evitar 
um assalto a Cacimbinhas e perseguir os bandidos.

Diário de Pernambuco (PE) – 18.09.1921
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ASSASSINATOS EM VILA BELA

OS BANDIDOS NO INTERIOR

 Continuam os desmandos dos facínoras no interior do Estado, não 
obstante as perseguições que lhe são movidas pelas forças volantes do 
Estado.
 A propósito, inserimos, linhas abaixo, o telegrama que do delegado 
de Águas Belas recebeu ontem o Dr. chefe de Polícia, capitão Teófanes, em 
diligências neste município e nas indicações de Cacimbinha do estado de 
Alagoas, onde estive, acaba de participar-me o seguinte: “Tenente Eutichio 
com força de Alagoas conduzindo presos Benjamim, acusado protetor de 
Pedro Porcino e mais dois cangaceiros com destino a Palmeiras dos Índios, 
foi vítima de uma emboscada distante Cacimbinha três léguas.
 Travou-se tiroteio morrendo um cangaceiro fugindo Benjamim e um 
outro.
 O referido oficial pede V. Exc.ª participar a polícia de Alagoas solici-
tando reforço ao dito capitão Teófanes, auxílio solicitando tenente Eutichio 
seguiu Cacimbinhas a fim de juntos evitarem assalto promovido e perse-
guição dos bandidos.
 Saudações. (a) Cap. Holanda, delegado de polícia.”

Jornal de Recife (PE) – 18.09.1921

BANDITISMO NO INTERIOR 

 O Dr. chefe de polícia recebeu, ontem, do secretário do interior do es-
tado de Alagoas, o seguinte telegrama: “Agradecendo a sua comunicação 
acerca do bandido Pedro Porcino e o seu protetor Benjamim Lucas, tenho 
a comunicar-lhe que o mesmo Benjamim foi morto em tiroteio com a força 
do tenente Eutichio. Pedro Porcino com o seu grupo seguiu em direção à 
fronteira de estado de Sergipe e foi atacado pela força do tenente Lucena, 
sendo mortos dois bandidos”.

Diário de Pernambuco (PE)
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NOTÍCIAS DA BAHIA

 No município de Saúde na ocasião em que a polícia tentava prender o 
criminoso Antonio Porcino, processado em Sergipe, Alagoas e Pernambuco, 
o criminoso em companhia de seus camaradas fizeram fogo na polícia que 
depois de muito matou o criminoso, ficando feridos diversos soldados de 
polícia e alguns jagunços foram presos.
 
A Província (PE) – 20.09.1921

OS CANGACEIROS EM ALAGOAS

 Sobre a ação de cangaceiros, no estado de Alagoas, o Dr. chefe de 
polícia recebeu ontem do secretário dos Negócios Interiores dali o seguinte 
telegrama:
 “Agradecendo sua comunicação sobre o bandido Pedro Porcino e seu 
protetor Benjamim Lucas, tenho a cientificar-lhe que o mesmo Benjamim 
foi morto em tiroteio com a força do tenente Eutichio.
 Pedro Porcino com seu grupo, seguindo direção fronteira estado de 
Sergipe, foi atacado pela força do tenente Lucena, sendo mortos dois ban-
didos.
 Força continua em perseguição. Cordiais saudações.  (a) Augusto Gal-
vão”

Jornal de Recife (PE) –  20.09.1921

O BANDITISMO EM ALAGOAS

 Do Dr. secretário dos Negócios do Interior, do vizinho estado de Ala-
goas, o doutor Luiz Correia, chefe de polícia, acaba de receber o telegrama 
que se segue:
 “Agradecendo sua comunicação sobre o bandido Pedro Porcino e seu 
protetor Benjamin Lucas, tenho a cientificar-se que o mesmo Benjamim foi 
morto em tiroteio com a força do tenente Eutichio.
 Pedro Porcino com seu grupo, seguindo direção fronteira estado de 
Sergipe, foi atacado pela força do tenente Lucena, sendo mortos dois ban-
didos.
 Força continua em perseguição. Cordiais saudações. – (a) Augusto 
Galvão.”

A Província (PE) – 21.09.1921
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O DIÁRIO EM ALAGOAS

 Em luta com a polícia da Bahia, estado para onde se tinha evadido, 
terminou a sua negregada existência o bandido Antonio Porcino. No confli-
to faleceu um sargento.

Diário de Pernambuco (PE) – 22.09.1921

 O grupo de celerados que, atualmente sob o comando de Pedro Por-
cino, está alarmando o sertão, como fez recentemente em Cacimbinhas, 
promovendo um conflito de que resultaram 3 mortes, acha-se homiziado 
na povoação do Poço das Trincheiras, município de Santana do Ipanema.

Diário de Pernambuco (PE) – 06.10.1921
 

O DIÁRIO EM ALAGOAS

 O bravo tenente Lucena, que tanto tem se empenhado pela restaura-
ção da ordem em nossos sertões, vítimas agora de numerosas hordas de 
bandidos, endereçou ao doutor secretário do Interior o seguinte telegrama: 
“Conforme instruções de V. Exc.ª segui Cacimbinhas depois de ter proce-
dido diligências no município de Santana onde capturei José Cambirimba e 
Dionísio Cambirimba, pronunciados em Anadia por crime de morte. No dia 
seguinte parti em perseguição do bandido Antonio Tarugo, autor de várias 
mortes em Viçosa e outros municípios, sendo um dos que tomaram parte 
nas façanhas de Pedro Porcino, e tendo ele resistido houve vários tiros, 
resultando a morte do mesmo.” 

Diário de Pernambuco (PE) – 12.10.1921

ALAGOAS

 O interior do Estado continua assolado pelo banditismo.
 Em Santana do Ipanema reapareceu o grupo de cangaceiros do fale-
cido Antonio Porcino. Repelido da região pela força ao mando do tenente 
Lucena, depois da morte de Antonio Porcino, esse bando refugiou-se no 
município de Águas Belas, estado de Pernambuco, de onde veio agora che-
fiado por Pedro Porcino, que já havia sido ferido no tiroteio da fazenda da 
Cruz.
 Esse bando atacou o povoado Olho d’Água do Chicão, que foi defendi-
do pelos moradores, resultando da luta muitos ferimentos e duas mortes.
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O secretário do Interior fez seguir para aquela região a brigada do Batalhão 
Policial, conhecedor da zona porque serviu todo o tempo sob as ordens do 
tenente Lucena, como segundo sargento.
 O tenente Lucena anda no encalço do grupo chefiado por Antonio Ger-
mano, que, consta, já se passou para o estado de Pernambuco.
 O responsável por essas incursões é o próprio governo que, por mo-
tivos eleitorais, fez virem do interior para Maceió as forças policiais que ali 
se achavam, deixando campo aberto para os celerados.

A Província (PE) – 25.03.1922

O DIÁRIO EM ALAGOAS

Maceió, 15 de julho de 1922

 No dia 8 do corrente, no lugar denominado Espírito Santo, a polícia, 
em número de 30 praças, sob o comando do tenente Medeiros, sustentou 
renhido tiroteio com os bandoleiros, que, no mês transato, haviam assal-
tado a cidade de Água Branca, travando luta em que os incumbidos da se-
gurança pública ficaram quase desprovidos de munições.
 Os cangaceiros se achavam em posição muito estratégica, o que ex-
plica o seguinte resultado da luta, entre os nossos soldados: mortos – o 
sargento Agapito Farias e o soldado João Miguel Gomes; feridos – o anspe-
çada Pedro Ferreira dos Santos e os soldados João Vieira da Silva e Olímpio 
José dos Santos; extraviado – o soldado Vicente José dos Santos.
 Dos facínoras, cujo número se eleva a mais de 50 entre os quais se 
inclui o famigerado Lampião, não se sabe a quanto montam os mortos nem 
os feridos. 
 O secretário do interior telegrafou ao chefe de polícia desse Estado 
pedindo a cooperação da polícia pernambucana para a repressão desses 
surtos de banditismo, a que vai dar combate o tenente Lucena, que muito 
tem se distinguido na luta contra os que trazem as paragens sertanejas em 
constante sobressalto. 

       



24

MACEIÓ, 16 de julho de 1922.

 Desaparecido do cenário do crime, em Alagoas, Antonio Porcino en-
controu um substituto em outro indivíduo conhecido pela alcunha de Lam-
pião, o qual, por suas façanhas invulgares, assume proporções enormes 
na imaginação incendida de nosso povo. Lampião comandou o assalto à 
cidade de Água Branca e tiroteou recentemente com um destacamento 
alagoano num lugar limítrofe entre o nosso e esse Estado – a povoação do 
Espírito Santo.

Diário de Pernambuco (PE) – 22.07.1922

UMA CIDADE ALAGOANA DOMINADA PELOS CANGACEIROS
SAQUE E DEPREDAÇÕES CONTRA RESIDÊNCIAS PARTICULARES

 MACEIÓ, 4 (Serviço especial da A NOITE) – A cidade de Água Branca 
foi invadida às quatro horas da tarde por uma horda de bandidos, sob o 
mando do cangaceiro Porcino.
 Após o ligeiro tiroteio oferecido como resistência da população, os 
invasores dominaram a situação e de rifles apontados saquearam de casa 
em casa, inclusive a residência da baronesa de Água Branca, mãe do sena-
dor Torres e do juiz de direito local, ambos amigos do governo.
 Todo o interior do Estado ficou assim à mercê dos criminosos desde 
que o Sr. Fernandes Lima fez concentrar a polícia em Maceió, para as ar-
ruaças de que temos dado notícia.

A Noite (RJ) – 04.07.1922

OS CANGACEIROS

 O Jornal de Alagoas deu a seguinte notícia a propósito da invasão de 
cangaceiros ao município de Água Branca:
 Telegramas recebidos pelo secretário do Interior dizem que os canga-
ceiros invadiram Água Branca. O grupo era grande e pelas 4 horas da ma-
nhã de anteontem assaltou casas. Os cangaceiros conseguiram penetrar 
na residência da baronesa de Água Branca, de onde roubaram dinheiro e 
objetos de valor.
 O destacamento de Água Branca tiroteou com os bandidos, não se 
sabendo ainda do resultado positivo da perseguição.
 Logo que recebeu a comunicação do assalto dos cangaceiros, o doutor 
Moreira Lima ordenou ao tenente Medeiros, comissário de polícia naquela 
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circunscrição com sede em Penedo que, com o destacamento sob suas or-
dens, seguisse com urgência no encalço dos bandidos.
 
Jornal de Recife (PE) – 06.07.1922

O DIÁRIO EM ALAGOAS
(Do nosso correspondente especial)

PROEZAS DE BANDIDOS

 Maceió, 4 de julho de 1922.
 
 Viajantes vindos do sertão narram alguns pormenores do assalto que 
sofreu a baronesa de Água Branca. Contam eles que um grupo de cinquen-
ta bandoleiros improvisamente caiu sobre a cidade desprecatada, cercando 
a casa da veneranda senhora de quem tomaram joias de ouro e prata, além 
de dinheiro, e roubando mais, de um redil próximo, vinte e cinco cabras. 
Os esforços empregados para a prisão dos terríveis cangaceiros resultaram 
completamente nulos.

Diário de Pernambuco (PE) – 07.07.1922

A NOTÍCIA

Informa:

“Temos informações de que o tenente Medeiros, chefe de uma das forças 
volantes que perseguem os cangaceiros no interior deste e dos Estados 
vizinhos, teve, há dias, encontro com um grupo de bandidos, que ofereceu 
resistência, nas imediações do município do Espírito Santo.
 Travou-se renhido tiroteio, de que resultou a morte de alguns solda-
dos, cangaceiros e uma mulher.
 Consta que uma das vítimas foi o sargento Agapito, da mesma força.
Os bandidos restantes evadiram-se e a força regressou a Água Branca.
 Está ameaçada pelos cangaceiros a cidade de Paulo Afonso, cujos ha-
bitantes se preparam para repeli-los.”

Diário de Pernambuco (PE) – 29.07.1922
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O DIÁRIO EM ALAGOAS
(Do nosso correspondente especial)

PROEZAS DE BANDIDOS

 Maceió, 1º de agosto de 1922

 Eis o trecho de uma carta vinda da cidade de Paulo Afonso, vizinha 
da de Água Branca, recentemente assaltada por bandoleiros: “Meu amigo, 
nas capitais dos Estados trata-se de campanhas políticas; aqui nos sertões 
cogita-se das façanhas dos bandidos. Há pouco (em dias de junho próximo 
findo) um grupo de facínoras cercou Água Branca, fazendo forte tiroteio e 
saqueando a casa da baronesa, cujo prejuízo foi calculado em mais de 30 
contos de réis em dinheiro, joias, roupas e utensílios de uso doméstico. O 
que os celerados não puderam conduzir, quebraram. Durante o assalto não 
houve mortes, nem ferimentos.
 Pelo telégrafo fomos avisados de que os cangaceiros cuja incursão em 
Água Branca se fizera a 28 de junho pela madrugada tinham tomado a de-
liberação de nos assaltarem também. O aviso, recebido aqui às 8 horas da 
manhã, produziu grande alvoroço. Afinal, nos decidimos a defender nossas 
vidas, famílias e fazendas a custo mesmo dos maiores sacrifícios. Por isso, 
nos pusemos em armas, aumentando as nossas fileiras, compostas em sua 
totalidade de comerciantes, com 40 homens que podemos aliciar. 
 Diante de nossa atitude firme e resoluta os cangaceiros, em número 
de 30, se dirigiram, no mesmo dia 29 para a fazenda Carnaúba, de pro-
priedade do padre Firmino Pinheiro e ali pernoitaram, partindo em segui-
da para a povoação do Espírito Santo, onde cometeram tantas tropelias e 
barbaridades que da morte só escapou quem fugiu. O povo daquela loca-
lidade, em sua maioria está aqui refugiado. Os cangaceiros já arrasaram 
diversas propriedades que ficam nos arredores do Espírito Santo.
 No dia 5 deste, chegou aqui o tenente Medeiros, comandando 40 
praças. Com os paisanos que aguardavam a força seguiram para aquele 
povoado, entrando em luta no dia 9 pela manhã, numa fazenda chama-
da Poço d’Areia, distante meia légua do povoado. Naquela fazenda foram 
grandes os estragos havidos, o que não obstou a fuga dos cangaceiros, que 
deixaram três soldados mortos, inclusive um sargento e dois gravemente 
feridos.
 Deve chegar aqui amanhã (a carta é de 12 do mês transato), con-
forme comunicação do governo, o bravo tenente Lucena com mais força e 
munição para novo encontro com os bandidos. A população está toda alar-
mada, porém disposta a dar combate aos inimigos. É o jeito.

Diário de Pernambuco – 05.08.1922
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UM CRIMINOSO PERVERSO

 
 MACEIÓ, 17 de agosto de 1922.
 
 Não faz muito tempo que o povoado Pariconha, município de Água 
Branca, foi assaltado por cangaceiros sendo vítima do avultado roubo o 
próprio intendente municipal, Gervásio Teixeira Lima. Dirigiu o grupo as-
saltante um indivíduo de nome Antonio Matilde que, em qualquer país me-
dianamente civilizado, seria um homem de bem, cuja energia deveria se 
mostrar apenas do desempenho de seus trabalhos.
 Natural de Baixa Verde, Triunfo, e ali residente, Antonio Matilde en-
trou em conflito com o famigerado Casimiro Honório, que foi provocador 
da luta. Tenazmente perseguido, o desditoso sertanejo buscou refúgio em 
Alagoas, onde não encontrou o descanso ardentemente procurado, pois 
aqui mesmo, no meio de suas roças imensas foi alcançá-lo o ódio de Casi-
miro Honório amparado pela polícia alagoana.
 Levado ao desespero, vendo malogrados os seus propósitos de viver 
com dignidade, Antonio Matilde resvalou para o cangaceirismo, e, enquan-
to fazia o assalto de que já falamos, conseguia que numa tocaia sinistra 
Casimiro Honório lhe pagasse o mal que havia feito.
 Para fazer a agressão à casa de Gervásio Teixeira Lima, o desditoso e 
tantas vezes citado Antonio Matilde reuniu um grupo em que se encontrava 
o indivíduo de nome Virgulino Lampião, natural do Riacho do Navio, desse 
Estado. Tais foram as tropelias praticadas por Lampião, que o seu chefe, 
refugiando-se nas últimas belezas morais de sua alma inegavelmente bem 
formada, abandonou a senda do crime, e, apesar de caçado com fereza, foi 
se abrigar num lugar remoto do Nordeste brasileiro.
 Lampião formou um grupo de celerados e, com o auxílio de um ir-
mão, está implantando o terror nas paragens sertanejas de Alagoas e Per-
nambuco. Apesar de ter apenas 25 anos, Lampião, que é um tipo moreno, 
franzino e indiscutivelmente bravo, é de uma perversidade insólita e tão 
acentuada que orça pela paranoia. 
 É com essa entidade semi-fantástica que anda agora às voltas a polí-
cia alagoana.

Diário de Pernambuco (PE) - 22.08.1922 
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OS BANDIDOS NO INTERIOR 

 O desembargador chefe de polícia, recebeu ontem um despacho tele-
gráfico do tenente Optato Gueiros, chefe da força volante, procedente de 
Jatobá de Tacaratu comunicando que houve um encontro entre as forças 
volantes e um grupo de bandidos, chefiado pelo célebre criminoso conhe-
cido por “Lampião”. Dizia ainda o despacho que após cerrado tiroteio, os 
bandidos fugiram, em direção ao município de Floresta.

Diário de Pernambuco (PE) – 10.12.1922

ALAGOAS

 Maceió, 25 de março de 1926

A FORMAÇÃO DE UM BANDIDO

 Antonio Matilde, perseguido por motivos políticos no município per-
nambucano de Floresta, procurou refúgio em Água Branca, onde já perma-
necera em certo tempo até ser esquecido um crime por ele praticado na 
ribeira do Navio e pelo qual respondeu júri, sendo absolvido.
 Apesar desse crime, o mesmo indivíduo tinha certos pendores para 
uma vida honesta e laboriosa, que teria realizado plenamente, se vivesse 
numa ambiência, onde a lei tivesse execução cabal e os cidadãos garantias 
completas.
 Egresso de sua terra em virtude dessas ferozes e truculentas lutas 
partidárias, Antonio Matilde, em sua nova residência no município água-
branquense, deu mostras de que era um homem morigerado e trabalhador.
Ali abriu ele roçados amplíssimos, onde trabalhava com um grupo de com-
panheiros e parentes vindos do riacho do Navio.
 Nesse (...) quando já lhe acenavam com as miragens da prosperidade 
os seus labores árduos, chega a Alagoas um ofício em que se pedia a pri-
são de Antonio Matilde.
 Justificavam as autoridades essa atitude com o fato de haver o desdi-
toso proletário ido ao município de Floresta, vingar-se não só de anteriores 
ultrajes e avanias, como de outras afrontas que lhe foram irrogadas e das 
quais era a mais terrível o espancamento bárbaro de sua velha genitora.
 Perante a reclamação das autoridades pernambucanos, agiram as au-
toridades alagoanas, que, embora não lograssem a captura do indivíduo 
procurado, não souberam se manter dentro dos limites estritos da prudên-
cia.
 Daí a atitude de rebeldia de Antonio Matilde, que, em certa oportu-
nidade, teve um encontro com um destacamento de policiais e apenas de 
Alagoas, não resultando do conflito nem mortes nem ferimentos.
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 Diante da tenacidade com que estava sendo perseguido o infeliz ser-
tanejo, vendeu o gado de que era possuidor e que se dizia adquirido por 
furto, e saiu de Água Branca, alardeando que se retiraria dali para provar 
que não era cangaceiro, nem pretendia se entregar ao banditismo.
 Acrescentou, porém, que os verdadeiros facinorosos ficariam no mu-
nicípio, e eram os seus sobrinhos, filhos de Antonio Ferreira.
 E partiu, tomando rumo incerto, pensando alguns que ele tivesse se 
dirigido para o Ceará e outros que tivesse tomado a direção do Sul.
 Se estava afastado o perigo que representava a permanência de An-
tonio Matilde em Água Branca, subsistia uma ameaça de consequências 
mais sérias, que ainda hoje se eterniza.
 Consistia essa ameaça no fato de ali continuarem os sobrinhos do 
mesmo sertanejo, que neles conhecera ferocidade de instintos e inclina-
ções perversas.
 Era preciso, pois, arredar aquele estorvo à ordem, e, para isso, agiu 
sem a devida circunspecção a polícia de Alagoas.
 Foram à casa de Antonio Ferreira, cunhado de Antonio Matilde, dema-
siaram-se em atos de irreflexão, travando-se uma luta de que resultou a 
morte do primeiro.
 O espírito de vingança tão generalizado no Brasil, mesmo entre as 
classes mais cultas, despertou violento no ânimo dos filhos do morto, entre 
os quais Virgulino Lampião era figura apagada que deveria depois tomar 
tão estranho relevo.
 Juntando-se ao grupo de Antonio Porcino, os Ferreiras tiveram novo 
e renhido tiroteio com um destacamento comandado pelo tenente, hoje, 
capitão, José Lucena.
 Esta cena teve palco às margens do Moxotó, no lugar denominado 
Poço Branco.
 Da luta resultou a morte de um dos bandidos e de uma praça de po-
lícia.
 Ferreiras e Porcinos se separaram logo após esse incidente, começan-
do então Virgulino a tomar a posição de preeminência de que hoje aufere 
a maior ufania, alardeando o propósito de ser o vingador do pai.
 Com esse propósito, já assaltou Água Branca, fazendo grande saque 
e vociferando ameaças contra o ex-delegado Amarilio Batista Vilar; já pôs 
em polvorosa a cidade de Paulo Afonso, tendo feito diversas incursões em 
vários pontos do hinterland nordestino.
 O grupo de Virgulino, por alcunha Lampião, não ultrapassa de 25 ho-
mens, consistindo a sua tática de guerra em guardar sempre a retirada, 
para fugir, quando a sorte não lhe sorri.
 Queixam-se moradores das paragens sertanejas que Lampião não 
está preso por causa das deploráveis cumplicidades encontradas nestes 
últimos tempos entre chefes políticos do interior de Pernambuco.
 Uma das últimas proezas deste celerado foi a emboscada que ele (...) 
contra uma coluna de revoltosos, que sofreram algumas perdas.
 Lampião é um tipo bronzicor, alto, fanado, defeituoso de um dos olhos, 
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que anda sempre a lacrimejar, tem cabelos corredios e feições normais.
Sabe ler e escrever e é muito fanfarrão, mostrando-se afável e insinuante, 
mantendo sempre limpa a sua indumentária.
 Usa roupas caqui, chapéu de couro, alpercatas cobertas e fortes, tra-
zendo as armas muito polidas.

Diário de Pernambuco (PE) – 31.03.1926

COMO “LAMPIÃO” SE FEZ CHEFE DE BANDO
INTERESSANTES PORMENORES SOBRE A VIDA DO FAMOSO CANGACEIRO

 Sobre a ação do bando de Lampião através dos sertões nordestinos 
narra ao Diário da Noite, do Rio, o Sr. Cícero Rodrigues de Carvalho:

CHACINAS HORRIPILANTES

 Caracterizava a assoladora seca de 1919 o terror contagiante da caa-
tinga. As consequências mais lamentáveis se impuseram às populações 
inermes e os rebanhos eram dizimados pela fome, pela sede, em suma, 
pelo sol que tudo abrasava. Nesse tempo de calamidades, os irmãos Fer-
reira regressaram a Matinha, Água Branca, em Alagoas, para onde seguiu, 
pouco depois, o velho José Ferreira com a família. Os primeiros foram in-
corporados ao grupo de Sebastião Pereira e Luiz Padre. 
 Dessa estada da família nasceu a invencionice, a que hoje muita gen-
te dá crédito, de que o bandido nascera na terra do Marechal de Ferro.
 Passava-se o ano de 1920. Pereira e seu bando regressaram ao Pajeú. 
Quanto aos irmãos Ferreira, conservavam-se sob a proteção de importan-
te político daquela terra, quando acompanharam o grupo de bandoleiros, 
chefiados por Antonio Matilde, à povoação de Pariconha. O comércio dessa 
localidade foi pilhado totalmente, perpetrando os assaltantes outros desa-
tinos e atentados.
 Perseguidos por tropas da polícia estadual, que obedeciam ao co-
mando do tenente José Lucena, Antonio Matilde teve de fugir para lugar 
ignorado. Os Ferreira incorporaram-se, então, aos bandidos capitaneados 
pelos irmãos Manuel e Antônio Porcino, operando pelas circunvizinhanças e 
trechos das Alagoas num período de dois anos. As depredações e prejuízos 
se repetiam sem resistências apreciáveis e sem remédio. Antonio Porcino, 
mencionado acima, era um bandoleiro temível, sendo memorável nos fas-
tos do cangaço os crimes que praticou com o seu bando no sítio da Água 
Branca, de 1920 a 1921, mantendo-se sempre nas proximidades para es-
cárnio das autoridades.
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A MORTE DO PAI DE LAMPIÃO

 Com a retirada do quadrilheiro, assumiu a chefia da malta a figura 
vesga do bandoleiro Lampião, sendo perseguido pelo mesmo oficial. Ain-
da nessa época o tenente José Lucena organizou um cerco à residência 
dos progenitores de Lampião, resultando a morte do setuagenário e de 
um passageiro que ali se hospedara. Lampião e seus irmãos conseguiram, 
após esforços inauditos, romper o tiroteio de em torno. Entretanto, indig-
nados por terem deixado no campo, esticado e sem vida, o velho pai, preo-
cupou-lhe desde esse momento um plano que revertesse numa vingança 
sumária.
 Emboscaram os algozes de seu pai no lugar Poço Branco e conse-
guiram ali fuzilar um sargento e dois soldados da força alagoana. Fizeram 
mais: desbarataram a família Quirino, que por várias vezes se incumbiu do 
serviço de espionagem contra Lampião. Este bandido matou não somen-
te o fazendeiro Abilio Quirino, como também a mãe do mesmo, um seu 
cunhado, Artur e seus irmãos João, Francisco e José, deixando vivo apenas 
o velho Antonio Quirino, uma espécie de patriarca, que, todavia, sofreu 
ainda graves ferimentos. Todas as criações, bens e propriedades da família 
foram devastados.

O PRESTÍGIO DO PADRE CÍCERO

 Estávamos em fevereiro de 1922. No alto sertão espalhou-se a alvis-
sareira notícia de que o padre Cícero, com o sortilégio do seu nome que as 
multidões reverenciam como o de um emissário dos céus, obtivera a reti-
rada do grupo de Pereira para os rincões longínquos de Goiás. Coinciden-
temente, aquele chefe de bando dispensara dois terços dos seus homens, 
formara assim um grupo selecionado de dez figuras, traçando então um 
rumo para os sertões do Estado mediterrâneo. Parecia que a paz, há tan-
to desejada, descia sobre os campos e as cidades do Nordeste, para que 
todos pudessem se entregar, finalmente, ao trabalho fecundo, gozando ao 
mesmo tempo as alegrias da vida simples daquelas paragens.

“LAMPIÃO” APARECE COMO CHEFE DE BANDO

 Abril se iniciava. De repente, aparece uma espécie de furacão que 
vai devastando tudo que encontra na sua rota através dos sertões  per-
nambucanos. É “Lampião”, já agora não como “cabra” sujeito a um chefe, 
mas ele próprio chefe de uma malta terrível. Organizaram uma farândula 
de celerados, homens requintados  no crime, e que do crime resolveram 
fazer profissão. Repetiam, já então, os assaltos, os incêndios, os saques, 
os assassínios e, intermitentemente, os tiroteios sangrentos com as forças 
policiais. Estas obedeciam, a esse tempo, ao comando do major Teófanes 
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Torres e do capitão José Caetano, os quais sempre se portaram com reco-
nhecida bravura e tato militar. Numerosos combates, de que muito sacrifí-
cio resultou, foram travados. O capitão Caetano, isoladamente, sustentou 
com o grupo de Sebastião Pereira, lutas cruéis, e tal era a raiva que aquele 
bandido tinha dele que lhe aplicou o cognome acanalhado de Comadre 
Zefa.

Diário de Pernambuco (PE) – 18.12.1931 



33


