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APRESENTAÇÃO

Mais uma efeméride, este meu trabalho: publicações referentes ao famo-
so cangaceiro Manoel Baptista de Moraes, conhecido por ANTONIO SIL-
VINO, constantes das edições contemporâneas às atividades delituosas 
deste, extraídas do JORNAL DE RECIFE, do ESTADO DE S. PAULO e do 
DIÁRIO DE PERNAMBUCO. 

São notícias, informes, comentários, impressões, relacionados às ações 
criminosas praticadas por este bandoleiro contra as populações sertane-
jas de quatro estados nordestinos, majoritariamente as das regiões situa-
das no norte de Pernambuco e sul da Paraíba, dos anos finais do século 
XIX a novembro de 1914, data da sua prisão.

São textos que faço aqui reunidos, de forma intercalada e na sequência 
cronológica das edições, constituindo, desta forma, um conjunto bastante 
substancioso de artigos sobre as proezas belicosas e criminosas de Anto-
nio Silvino, bem como da sua prisão, pelo então alferes Teófanes Torres, 
e os julgamentos a que fora submetido, tudo com o propósito de facilitar 
a leitura e auxiliar no processo de análise e compreensão desta que foi 
uma das mais significantes histórias de violência e sofrimento experimen-
tadas pelos sertanejos nordestinos, além de resgatar do ostracismo a que 
foram submetidas estas matérias, trazendo-as para os dias atuais, depois 
de mais de cem anos de publicadas, revestidas com a estética tipográfica 
moderna e a ortografia hoje utilizada.      

Permitam-me eu achar que esta é a narrativa que mais me atrai, a que 
ora apresento, elaborada e dada à luz no exato tempo do cangaceiro An-
tonio Silvino, de um lado, extorquindo, roubando, matando, incendiando, 
destruindo patrimônio alheio; de outro, por vezes distribuindo aos mais 
pobres resultados dos seus assaltos e extorsões; ou censurando e impon-
do condutas morais ao povo. Pois são nestas reportagens que vislumbro 
um Antonio Silvino mais real, autêntico, original, vez que ainda não sub-
metido à inescapável forja da mitificação nem da romantização do seu 
nome e das suas façanhas ilícitas, quer pelas artes, quer pela própria 
historiografia, malgrado a tendenciosidade, interesses e intenções da im-
prensa.

Nestes artigos que agora colho, não é Antônio Silvino ainda o “rifle de 
ouro”, que avistamos, com o passar do tempo, em versos de Leonardo 
Mota, Ariano Suassuna e outros, bem como em livros e cordeis; também 
não é ele ainda “o rei do cangaço, nem o governador do sertão, nem o 
valente, atrevido, arrojado, com gestos generosos e humanos”, como as-
sim o decantou o grande Câmara Cascudo; muito menos como o definiu o 
notável escritor Graciliano Ramos, quando o visitou na prisão, em 1938: 
“Antonio Silvino é um homem branco, onde mais razoável seria que fosse 



um representante das raças inferiores que no Nordeste e outros lugares, 
consituem a maiora da classe inferior. Na caatinga imensa, perseguido, 
queimado pela seca, Antonio Silvino teve sempre os modos dum gran-
de senhor, muitas vezes mostrou-se generoso e caprichou em aparecer 
como uma espécie de cavaleiro andante, protetor dos pobres e das mo-
ças desencaminhadas”.

Não, o que lemos nestas publicações é um Antonio Silvino, inclusive, ain-
da sem seu êmulo Virgulino “Lampião”, elemento de comparação, cuja 
atuação, a deste, mais abrangente e duradoura, mais insidiosa, cruel e 
sanguinária, em muito concorreu para a transfiguração que logo se deu 
da imagem daquele, Antonio Silvino, de muito negativa para quase positi-
va.

Grato.

Aracaju, Sergipe, 22 de fevereiro de 2019.

Antônio Corrêa Sobrinho
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PUBLICAÇÕES SOBRE ANTONIO SILVINO EXTRAÍDAS DO JORNAL DE RECIFE, 
O ESTADO DE S. PAULO E O DIÁRIO DE PERNAMBUCO

   __________________________________________

Jornal de Recife – 25.07.1899

ESTADOS

PARAÍBA

Sob a epígrafe Cangaceiros, escreve A União:

“Segundo telegramas de Campina Grande e que nos foram mostrados no dia 18 do 
corrente, os cangaceiros foram alcançados nas alturas de Boa Vista na direção de S. 
João do Cariri, pelo destacamento sob o comando do alferes Coura, do batalhão de se-
gurança.

Eram em número de oito, mas vinham armados, e o destacamento compunha-se ape-
nas de dez praças.

Travou-se ligeira luta, fugindo os mesmos cangaceiros, mas abandonando as armas, 
roupas, dinheiro e mobílias. 

A força saiu incólume da luta, e só cessou a perseguição dos fugitivos depois de mar-
char após eles cerca de 9 léguas.

Desarmados e sem dinheiro, torna-se agora mais fácil a captura desses bandidos que 
desde fevereiro inquietam o interior do Estado.

- Carta, vinda ontem do Ingá, adianta alguns pormenores sobre esta diligência.

Os cangaceiros foram sitiados em uma casa onde a força os surpreendeu.

Fugiram por uma porta escusa da mesma casa, internando-se nos matos existentes ao 
derredor. Sabia-se, porém, que o chefe dos mesmos, Antonio Silvino, havia sido alcan-
çado por um projetil e supõe-se que houvesse falecido. Também constava o ferimento 
de um outro cangaceiro.

A força não foi atingida pelos projeteis dos criminosos, como acima dissemos.

Aguardamos a respeito a parte oficial, para comunicá-la aos nossos leitores.”

___________________________________________

Jornal de Recife – 31.07.1900

OS CANGACEIROS EM TIMBAÚBA

- Desde alguns dias, segundo consta-nos, o município de Timbaúba está seriamente 
ameaçado de ser invadido pelos cangaceiros da Paraíba.

Até agora aquela cidade nada sofreu, mas, as povoações que ficam nos seus arredores, 
como Cruangi, Macapá e Pindoba, já foram visitadas por esses miseráveis assassinos e 
ladrões, cujo chefe principal é um célebre Antonio Silvino que tomou parte no assalto 
da Usina Santa Filonila.

Atualmente a força policial destacada em Timbaúba compõe-se apenas de 8 praças, as 
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quais não poderão resistir a um ataque dado em certas condições pelos cangaceiros.

O governo do nosso Estado, esperamos, agirá de modo a livrar o território pernambu-
cano dessa horda de vampiros, que tantos males tem causado à família paraibana.

___________________________________________________

Jornal do Recife - 01.08.1900 

CANGACEIROS

Escrevendo sobre esta horda de malfeitores, que por várias vezes tem invadido o ter-
ritório pernambucano, quando se travou um combate entre ela e forças policiais daqui 
do vizinho estado da Paraíba, dissemos que era indispensável que a ela se fizesse uma 
perseguição enérgica, feroz, sem tréguas, até aniquilá-la de vez porque, enquanto as-
sim não se procedesse, a zona sertaneja não poderia gozar de paz e tranquilidade.

Infelizmente, as nossas previsões realizaram-se e agora voltam aqueles bandidos a 
praticar novas façanhas, derramando o terror, a devastação e morte nos lugares por 
onde passam, o que incontestavelmente está merecendo por parte do governo do Esta-
do medidas as mais rigorosas, no sentido de fazer cessar de vez este estado de cousas 
anormal, em que se acha o sertão.

No último combate havido entre a polícia e os cangaceiros, embora estes tivessem tido 
sérias perdas, em todo caso estas não foram bastante avultadas para determinar a dis-
solução desta associação de malfeitores tão perigosa para a tranquilidade dos nossos 
irmãos, habitantes do interior do Estado.

Gozando de proteções no Estado da Paraíba, onde têm os cangaceiros o seu quartel 
general, refizeram-se das perdas sofridas e ei-los novamente bem armados e municia-
dos a perturbar a paz do sertão pernambucano, causando sérios prejuízos os que têm 
a infelicidade de morar nos lugares que eles invadem.

Nada respeitam, cousa alguma os comove.

Feras humanas, sanguissedentas, atacam uma cidade, uma povoação, matam, ferem, 
espancam, roubam, derramam o luto e a dor onde chegam, depois desaparecem para 
de novo aparecer, praticando as mesmas façanhas com a mesma crueldade.

Sem o menor sentimento de probidade, surdos às leis da honra, completamente ina-
daptáveis ao meio social, tendo cada um deles pelo menos duas mortes, só há um 
meio para contê-los e este é o emprego da força da qual sem hesitar deve lançar mão 
o nosso governo.

Agora, segundo informações que nos foram ministradas, a horda de assassinos tenta 
atacar a cidade de Timbaúba já tendo dado assalto nos lugares Cruangi, Macapá e Pin-
doba, arredores da mesma cidade, o que revela o propósito deliberado em que estão 
de não abandonarem o nosso território, passando para o da Paraíba, enquanto não le-
varem a bom fim o intento de que estão animados.

É fácil de calcular as apreensões que trabalham o espírito dos habitantes de Timbaúba, 
esperando o assalto a cada momento, havendo na cidade apenas 28 praças de polícia 
para repeli-lo!

É uma situação aflitiva que não pode deixar de ser remediada pelo ilustre governador 
do Estado, o Exmo. Sr. Dr. Gonçalves Ferreira, que certamente fará seguir para aquele 
município uma força capaz de fazer frente aos bandidos.

A testa desta gente, sem escrúpulos, capazes das maiores infâmias, dos mais indignos 
atentados, acha-se, segundo consta, o feroz criminoso Antonio Silvino, um bandido da 
pior espécie, cuja fama tristemente célebre ocorre por todo o nosso Estado.
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Todos nós ainda temos bem vivos na memória as peripécias da horrível tragédia de 
Santa Filonila, onde os assaltantes comandados pelo famigerado Antonio Silvino mata-
ram sem razão, sem motivo, uma graciosa criança.

Conhecidos os precedentes deste bandido, é fácil de prever as atrocidades que come-
terá a horda de cangaceiros, tendo como chefe Antonio Silvino, desde que o assalto for 
levado a efeito.

É preciso de uma vez por todas que o governo de Pernambuco faça cessar estes ataques 
ao nosso território, ainda que para isto seja necessário aniquilar à bala um por um 
destes indivíduos.

As feras são tratadas assim e estes bandidos não passam de feras que há necessidade 
de destruir.

Uma perseguição tenaz deve ser feita pela polícia, acabando-se de vez, com estes as-
sassinos, restabelecendo-se assim a paz e a tranquilidade na zona sertaneja.

____________________________________________________________ 

Jornal de Recife – 17.01.1901

OS CANGACEIROS EM PERNAMBUCO – Os cangaceiros que ultimamente devastaram 
os sertões da Paraíba, acabam de passar-se para o nosso Estado, fazendo as suas ha-
bituais depredações.

Na noite de 14 do corrente, invadiram a localidade de Nazaré, denominada Vicência, 
e dirigindo-se ao lugarejo Campestre assaltaram a casa do Sr. Cosme Dias, de quem 
extorquiram 100$000 e um cavalo selado.

Em seguida dirigiram-se à propriedade do Sr. João Cardoso, em cuja residência pene-
traram, obrigando-o a dar-lhes 400$000 e todas as peças de roupa que possuía.

Daí foram à casa do Sr. Antonio Lopes onde limitaram-se a fazer grandes libações de 
aguardente por não terem encontrado dinheiro e objetos de valor para roubarem.

Os bandidos conduziam diversos animais com enormes cargas de fazendas e vários 
objetos sendo capitaneados pelos célebres criminosos Antonio Silvino e “Pilão Deitado”.

Mais adiante, noutro lugarejo, roubaram de um pequeno proprietário 300$000 e um 
cavalo; prosseguindo em sua marcha devastadora.

A população acha-se com muita razão alarmada, pois os facínoras, além de saquearem 
tudo que lhes cai às mãos, ameaçam assassinar a quem tente opor-lhes a mais simples 
resistência.

Levamos esse fato, que nos foi relatado por pessoa fidedigna, ao conhecimento das 
autoridades superiores do Estado, esperando que sejam tomadas prontas e enérgicas 
providências no sentido de serem garantidas a vida e a propriedade dos habitantes do 
interior, seriamente ameaçadas pelos miseráveis invasores.

___________________________________________________________

Jornal de Recife – 22.01.1901

EM PROL DA ORDEM

A malta, composta de indivíduos da mais baixa esfera, de assassinos da mais requin-
tada perversidade, de elementos os mais deletérios, que infesta o estado da Paraíba, 
continua a de quando em vez, invadir o território pernambucano, causando alarme no 
seio da população sertaneja, derramando o terror em todos os lugares por onde passa.
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Malgrado os esforços do Exmo. Sr. Dr. Gonçalves Mello no sentido de evitar a passagem 
desses bandidos pelas nossas fronteiras e consequente invasão da terra pernambuca-
na, não tem sido possível impedir que esses fatos se reproduzam, pela simples razão de 
que eles encontram mão forte na Paraíba, onde tudo lhes é fornecido, desde as armas 
modernas até dinheiro.

Batidos em território pernambucano, sofrendo grandes perdas, passaram para o vizi-
nho Estado, onde de novo se organizaram e ei-los novamente prosseguindo na sua mis-
são destruidora, mensageiros de inúmeras desgraças, roubando, pilhando, matando.

No Campestre, lugarejo de Nazaré, a horda de bandidos, sob a chefia do famigerado 
Antonio Silvino, tristemente célebre nos anais do crime, cometeu os maiores atentados, 
retirando-se em seguida em paz.

Agora, ameaçam eles invadir Timbaúba, uma das mais florescentes cidades do nosso 
Estado, tendo a audácia de mandar um emissário a conceituado negociante avisá-lo 
de que se não fosse atendido o pedido que por ele mandava fazer, em breve Timbaúba 
seria atacada.

É fácil compreender o que se passa atualmente naquela cidade sob a iminência de um 
ataque dos temerosos cangaceiros, cujas crueldades correm de boca em boca por toda 
a parte.

O sobressalto, o terror, vivem em todos os corações, paralisando o curso das transa-
ções comerciais, perturbando as condições normais da vida dos habitantes daquela 
circunscrição.

Por este, ou por aquele motivo, o que é certo é que os vândalos encontram guarida no 
território paraibano, fato este que não pode, nem deve continuar.

Impõe-se ao Exmo. Sr. Governador da Paraíba a restrita obrigação de pôr um paradeiro 
a este estado de cousas, dando fim a tão temerosa quadrilha que, além de perturbar o 
sossego da Paraíba, ainda vem causar males sem conta aos habitantes deste Estado.

A existência de um bando de malfeitores, como este, mostra que a polícia do vizinho 
Estado é impotente, ou então não cumpre bem o seu dever, deixando a vida e a pro-
priedade dos seus concidadãos à mercê dos ataques de Antonio Silvino e dos seus as-
seclas.

Convém que a ação da autoridade se faça sentir enérgica e mesmo violenta, exter-
minando os bandidos, contanto que não mais continuem a se reproduzir as cenas de 
vandalismo de que por mais de uma vez se tem ocupado a imprensa daqui do vizinho 
Estado.

Os crimes, os latrocínios, as infâmias praticadas por Antônio Silvino e os seus apani-
guados precisam ter um fim e, para isto, é indispensável que as autoridades tomem 
medidas especiais de conseguir tão nobre desiderato.

Não fosse a proteção criminosa que lhes é dispensada por certos indivíduos no vizinho 
Estado, tivesse a polícia dali punido este e feito perseguição atroz aos bandidos, certo 
eles já se teriam dispersado, voltando a tranquilidade a reinar na Paraíba e nos sertões 
do nosso Estado.

Quase que é escusado chamar a atenção do ilustre Dr. Gonçalves Melo para tais sal-
teadores, pois bem sabemos que S. Ex. não se descurara dos seus deveres, o que, 
porém, não nos inibe de pedirmos à S. Ex. que determine aos seus auxiliares que com 
semelhante gente não tenham a mínima contemplação, perseguindo-as à bala, como 
animais ferozes, aos quais podem perfeitamente ser equiparados.

É necessário limpar os sertões pernambucanos dos elementos nocivos que encontram 
guarida na Paraíba, sendo lícito para isto, todas as vezes que eles invadirem as nossas 
fronteiras o emprego do ferro e do fogo.

Seria mesmo conveniente que os governos dos dois Estados se entendessem a respeito 
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para perseguir tais inimigos da ordem, levando a bom fim uma cruzada que pode ser 
chamada a cruzada do bem.

_______________________________________________________________

Jornal de Recife – 23.01.1901

FORÇA VOLANTE – O honrado governador do Estado, o Exmo. Sr. Conselheiro Gonçal-
ves Ferreira acaba de determinar a organização da força volante destinada a bater os 
cangaceiros que, sob o comando do célebre Antonio Silvino infestam os sertões per-
nambucanos.

É digno dos maiores elogios o ato de S. Excelência, ato que terá como resultado o 
restabelecimento da tranquilidade que sempre fruíram os pacíficos e laboriosos 
habitantes da zona sertaneja.

_________________________________________________________________

Jornal de Recife – 26.01.1901

REPARTIÇÃO CENTRAL DA POLÍCIA

- Comunicou-me o delegado de polícia do município de S. José do Egito, que no dia 14 
do corrente, em sítio Cangalha, daquela localidade, um grupo de criminosos, coman-
dados por Antonio Silvino, atacou em sua própria casa e tentou assassinar a Avelino 
Ferreira da Costa.

Sobre o fato procede a aludida autoridade de conformidade com a lei.

__________________________________________________________________

Jornal de Recife – 31.01.1901

OS CANGACEIROS – De uma carta particular datada de 22 do corrente, e escrita de 
Campina Grande, estado da Paraíba, extraímos os seguintes períodos:

“Os cangaceiros, sendo acossados aqui, fugiram para o sertão, constando de ontem 
para cá que se acham homiziados na povoação de Cangalha do termo de São José do 
Pajeú desse Estado.

Anda uma força daqui no encalço deles. O seu número está reduzido a menos de 12, 
sempre dirigidos pelo Antonio Silvino, um dos assaltantes da Usina Santa Filonila, com 
o nome de Batista.”

___________________________________________________________________

Jornal de Recife – 06.02.1901

OS CANGACEIROS – Segundo uma carta, que nos enviaram de Timbaúba, sabemos 
que os cangaceiros já se retiraram de S. José de Pajeú, neste Estado, para o território 
da Paraíba.

No dia 28 do mês último foi encontrado, pouco acima do Ingá, o célebre grupo de An-
tonio Silvino.

___
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O Comércio, da capital do vizinho Estado, em seu número de 30 de janeiro findo, insere 
a seguinte notícia sob a epígrafe Itambé:

“Na noite de 25 do corrente, pelas 11 horas os cangaceiros fizeram uma visita ao en-
genho Floresta, deste município e propriedade do tenente-coronel Joaquim Francisco 
S. Galvão, fizeram-no abrir a porta e roubaram 100$000 em dinheiro, joias, relógios e 
peças de roupa.

Felizmente deixaram-no com vida.

Depois deste saque, foram a casa de Pedro de Melo na Chã do Ingá e roubaram-lhe 
800$000 em dinheiro e diversas peças de roupa.

Seguiram até Serrinha e roubaram ainda três casas. Tudo isto na noite de 25.

Anunciaram os cangaceiros uma visita a Itambé, dizendo que vinham aqui cear lauta-
mente.

Dizem eles que pertencem ao grupo chefiado por Antonio Silvino.

Ora, depois do que vimos de noticiar achamos prudente que o governo do Estado refor-
ce o destacamento de Pedras de Fogo, a fim de garantir os seus habitantes.”

______________________________________________________

Jornal de Recife – 25.10.1901

Apesar da tranquilidade da ordem, não podemos deixar de notar a falta que existe 
nesta localidade, de um destacamento policial, e principalmente agora que estamos 
informados, de que o célebre Antonio Silvino regressou do alto sertão para os mesmos 
lugares, onde tantos assassinatos e roubos praticou o ano passado.

Ontem uma pessoa de toda confiança encontrou-se no lugar Junco do Termo de Natu-
ba, estado da Paraíba, com os célebres cangaceiros “Cocada” e “Rio Preto”, comparsas 
de Antonio Silvino, e, devido à intervenção desse amigo, não foi vítima da bala dos 
facínoras, um preto, pelo simples fato de ser o peito da camisa de cor encarnada, e 
pensarem eles, cangaceiros, ser o mesmo preto, Macaco (soldado).

Nós, portanto, como representante do povo vicentino, solicitamos ao Exmo. Sr. Dr. 
chefe de polícia um destacamento, a fim de que não venhamos mais tarde passar pelo 
estado assombroso em que estivemos até em abril deste ano.

Por diversas vezes no auge do desespero solicitamos garantias à S. Ex. e prontamente 
fomos satisfeitos; portanto, confiamos que, ainda desta vez, nosso pedido será aten-
dido.

________________________________________________________

Estado de S. Paulo - 05.02.1901

PARAÍBA

Quatro salteadores do grupo capitaneado por Antônio Silvino foram cercados pela for-
ça estadual, no lugar denominado Mulunguzinho, na comarca de Campinas. 
Os bandidos opuseram resistência, armando tiroteio, do qual resultou ficar ferida uma 
praça. 
Finalmente, os salteadores foram mortos. 
(Dos nossos correspondentes)
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____________________________________________________

Diário de Pernambuco – 18.02.1903

REPARTIÇÃO CENTRAL DA POLÍCIA

- Por telegrama datado de 15 do corrente, participou-me o delegado de polícia do mu-
nicípio de Bom Jardim, que foi assassinado Francisco Antonio Sobral, subdelegado do 
distrito de Figueiras, daquela localidade, constando terem sido autores do crime Anto-
nio Silvino e outros.

Ordenei imediatamente que fossem tomadas todas as providências necessárias e fiz 
demorar uma escolta de dez praças, que ali fora conduzindo presos, a fim de serem 
feitas as diligências recomendadas. 

_________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 10.06.1903

MUNICÍPIOS

São Vicente

Escreve-nos o nosso correspondente:

- Graça à índole do nosso bom povo e a boa administração policial, continua a ordem 
sem alteração alguma; entretanto ainda nos achamos atemorizados do célebre Anto-
nio Silvino, temendo um ataque por parte deste e seus companheiros, a este povoado, 
principalmente agora que força pública alguma existe por aqui. Neste povoado tem 
apenas um cabo policial, para aqui mandado pelo delegado de Timbaúba.

Em uma freguesia como esta que conta 20.000 habitantes, e compreende 2 distritos 
policiais, tem para garantia da ordem, um cabo policial e 2 soldados municipais em 
Macapá.

Apelamos para o digno Sr. Dr. Chefe de polícia, que em ocasiões perigosas como a 
que nos achamos, sempre atendeu aos pedidos do comércio daqui, fazendo estacionar 
grande força para nos garantir, razão esta porque confiamos em S. Excelência que nos 
mandará garantir, fazendo destacar aqui algumas praças, porém sem caráter volante.

_______________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 16.07.1903

O grupo de bandidos, chefiados pelo celebérrimo Antonio Silvino, o terror da zona norte 
do Estado, no dia 7 do corrente, cerca de meia noite, atacou a propriedade Caraúba, do 
Sr. Manoel Ribeiro e situado no lugar Terra Vermelha, do município de Nazaré, e, sob 
ameaças de pôr abaixo a porta da casa de vivenda da mesma propriedade, intimou a 
sua abertura.

Diante das terríveis ameaças que lhe foram feitas e receoso de ser assassinado, o Sr. 
Manoel Ribeiro franqueou aos bandidos a sua propriedade.

Introduzidos no interior, os bandidos procederam à arrecadação do que lhes pareceu 
mais cobiçoso, levando a quantia de duzentos mil réis em dinheiro, joias de ouro e pra-
ta, roupas, chapéus, botas, arreios para animais e outros objetos. 
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Montado a cavalo os salteadores, que eram em número de oito e entre os quais con-
tavam-se além de Antonio Silvino, os apelidados por “Salamandra” e “Cocada”, dirigi-
ram-se para Lagoa do Carro, onde assaltaram também o engenho Açude do Meio, de 
propriedade do Sr. Coronel João Barbosa.

Intimando o proprietário daquele engenho a que também lhes franqueasse a casa, o Sr. 
Coronel João Barbosa clamou por socorro, acudindo diversos moradores, o que obrigou 
os criminosos a evadirem-se.

Os senhores Araújo Coutinho e Albuquerque Wanderley, subdelegados dos distritos 
policiais de Terra Vermelha e Lagoa do Carro, tomaram conhecimento e diligenciam 
capturar os aludidos indivíduos.

_______________________________________________________

Diário de Pernambuco - 23.07.1903

Um grupo de quatro indivíduos, entre os quais intitulava-se um como o célebre crimi-
noso Antonio Silvino, assaltou no dia 7 do corrente, a casa de residência do Sr. Manoel 
Amaro Teixeira, morador no lugar Várzea de Bredos, do município de Bom Jardim.

Além da quantia de 400$000 em dinheiro, os assaltantes roubaram do Sr. Teixeira di-
versas peças de roupas, arreios e selas para cavalos e diversos outros objetos.

Daí encaminharam-se os aludidos indivíduos para a casa do Sr. Manoel Justino, também 
ali residente, onde roubaram diversos objetos e 152$000 em dinheiro.

Não satisfeitos com os roubos e sedentos de sangue os assaltantes assassinaram o pai 
do Sr. Justino, indefeso setuagenário, que na casa se achava.

Contra os criminosos que se evadiram, procede, de acordo com a lei, o delegado local, 
Sr. Manoel de Lima.

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco - 03.10.1903

Comunicam-nos de Surubim que os célebres cangaceiros Antonio Silvino, “Cocada” e 
outros, invadiram aquela povoação, na manhã de um dos dias da semana transata e 
que além do saque, estabeleceram o pânico e o terror em toda localidade.

Saciados os seus desejos, tomaram os bandidos as suas direções, deixando a popula-
ção, sob o peso da mais assustadora impressão.

___________________________

Diário de Pernambuco - 13.10.1903

NOTAS INDISCRETAS

- Ó João Braz, meu salvador em crises da imaginação! Vê se desentrouxas duas ideias 
das tuas! Olha que tens leitores especiais em Lisboa, meu velho amigo.

Assim exclama Silva Pinto em uma das suas crônicas, reunidas nesse livrinho interes-
sante que ele batizou com o título expressivo – Neste vale de lágrimas.

- Tens tu aí alguma história daquelas que me forneces para as gazetas? Continua ele, 
pachorrentamente.

Também assim procede A Província. Quando lhe faz negaças a veia humorística, quan-
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do lhe fogem pretextos para exercitar a sua vaidade de mestre-escola, que sabe de cor 
e salteada a gramática de Castro Nunes, volta-se para a polícia e atira-lhe foscas!

Um destes dias, de Queimadas, povoado do município de Bom Jardim, remeteram-lhe 
uma missiva contando nova proeza do famigerado Antonio Silvino e ela editou e de-
senvolveu as acusações às autoridades locais para terminar perguntando umas coisas 
engraçadas ao Dr. Chefe de polícia!

Faltam, porém, à denúncia que A Província recebeu uns tópicos necessários.

Efetivamente, Antonio Silvino, pelas 7 horas da manhã de 29 de setembro último, sur-
preendeu os habitantes de Queimadas com a sua visita e foi ali recebido e obsequiado 
pelo capitão Abílio Alípio de Souza Barbosa.

Terminada a refeição, a que assistiram diversas pessoas conhecidas no lugar, a convi-
te do estimado comerciante, como qualifica o missivista d’A Província o capitão Abílio, 
voltando-se este para os amigos presentes, disse-lhes:

- Meus senhores, o senhor capitão Antonio Silvino anda sem dinheiro e nós precisamos 
ajuda-lo.

E realmente, corrida a bolsa, apurou-se a quantia de setenta e tantos mil réis, que foi 
entregue ao facínora, enquanto algumas senhoras prendiam-lhe aos ombros laços de 
fitas!

Avisado, o subdelegado chegou pouco depois e ao aproximar-se de Antonio Silvino 
disse que não o perseguia por não ter praças, mas ia oficiar ao delegado, o que fez na 
própria casa do capitão Abílio, em presença de Antonio Silvino.

Esse ofício foi escrito às 11 horas do dia, mas só o remeteram às 2 da tarde para Bom 
Jardim, quando o criminoso há muito havia partido!

Ora, quando recebeu o aviso, o delegado compreendeu que inutilmente mandaria pro-
curar Antonio Silvino em Queimadas, duas léguas distantes, e, dividindo em piquetes o 
destacamento, ordenou fossem batidos os arredores daquele povoado.

Também ainda assim nada conseguiu, mas de quem a culpa?

O subdelegado que não soube cumprir o seu dever foi imediatamente demitido, toman-
do o doutor chefe de polícia novas providências para a captura de Antonio Silvino e de 
seus cúmplices.

O afamado cangaceiro, porém, parece possuir algum amuleto que o garante e protege!

Quanta promessa não terá ele feito para escapar à punição?

Na cidade da Beira Alta, diz ainda Silva Pinto, de quem acima falamos, existe entre os 
culpados o velho costume de, em momentos aflitivos, o sujeito oferecer a qualquer 
santo de sua devoção, telas furadas! Conseguindo o milagre, o beneficiado vai de noite 
pelos telhados dos vizinhos e faz mão baixa sobre as telhas mais bem conservadas.

Para tranquilidade nossa, os santos em nossa terra não aceitam essas promessas. 

Mais hoje ou mais amanhã, Antonio Silvino terá de ajustar suas contas.

_______________________________________

Diário de Pernambuco – 27.10.1903

NOTAS E IMPRESSÕES

Sob esta epígrafe inseriu Fox um artigo no jornal de 17 do andante, no qual deixou, 
como resultado de algumas considerações sobre a estada de Antonio Silvino e seus 
companheiros pela região norte do Estado, duas perguntas, a primeira das quais, en-
cerrando uma insinuação perversa a nosso respeito, temos o direito e a obrigação de 
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responder. Sem descermos às minudências do ocorrido, sobejamente conhecido de 
todo o município, alvejamos simplesmente a resposta, como uma consideração devida 
ao público que nos conhece: Oposicionistas, sem elementos portanto, têm os assistido, 
podemos assim dizer, impassíveis, à uma série inumerável de assaltos a domicílios na 
região em que habitamos, praticados por numeroso grupo de facínoras, capitaneado 
pelo muito célebre e muito conhecido Pedro Brasilino que em todas as casas se apre-
senta com o nome de Antonio Silvino.

Sobre isto ninguém tem dúvida aqui onde moramos.

Os três cangaceiros, Silvino, Cocada e Rio Preto, que de há muito transitam impune-
mente neste município, tendo até, segundo nos consta, demoras prolongadas em al-
guns lugares, apareceram pela primeira vez no lugar Sapé, no dia 12 do corrente, onde 
chegaram pela madrugada, retirando-se às 11 horas do mesmo dia, pela estrada do 
norte à cuja margem fica o engenho Tabatinga onde entraram e donde, a instâncias do 
proprietário, retiraram-se, já à vista da força.

Nenhum poder oculto interveio em favor destes, nem também a cobardia dominou os 
corações, como aprouve parecer ao Sr. Fox: - o dono da casa pôde evitar um conflito 
que em nada lhe seria aproveitável.

O Sr. Fox (engraçado pseudônimo!) pretendeu fazer crer que por nossa parte houve ou 
há proteção a Antonio Silvino, e não erra senão em nos atribui-la.

A este respeito nos aguardamos, limitando-nos simplesmente a dizer que nos julgamos 
muito pequenos para tanto.

Um jornalista tem sempre conhecimentos variados: - Fox, na variação dos seus conhe-
cimentos, julga que um engenho de Guerra é fábrica de guerra.

Nazaré, 20 de outubro de 1903.

José Gonçalves Guerra

Antonio Flávio Pessoa Guerra

Joaquim Pessoa Guerra

_______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 26.11.1903

Noticiamos há dias ter sido assassinado em Nazaré o capitão Porfírio Queiroz, proprie-
tário do engenho Jucá daquele município.

Já se conhecem os pormenores do lutuoso fato. Às 6 horas da tarde de 21 do corrente, 
à porta da casa de vivenda daquele engenho chegou um preto, que disse ao seu pro-
prietário ser o célebre Rio Preto, com ordens do bandido Antonio Silvino, de quem trazia 
o pedido de ir encontrar-se com ele, levando-lhe a quantia de 100$000.

Imediatamente o capitão Porfírio Queiroz entrou nos seus aposentos particulares e mu-
nido daquela quantia acompanhou o negro até o ponto indicado.

Aí esperava-o um grupo de sete indivíduos que o mataram a pauladas. Os assassinos, 
não contentes com isto, dirigiram-se ao engenho Jucá, cuja casa de vivenda quiseram 
à força arrombar.

Não o conseguiram, porém, devido à resistência das portas e aos gritos que a distinta 
senhora da vítima soltava, apesar da maior agitação.

Não obstante, os sete indivíduos começaram a disparar tiros de revólver.

Levado o fato ao conhecimento das autoridades competentes, foram tomadas as ne-
cessárias providencias, sendo capturado o referido preto que foi submetido a rigorosos 
interrogatórios.
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O preto disse que Manoel Emiliano, residente em Nazaré, oferecera-lhe 30$000 para 
desempenhar-se da incumbência de ir ao engenho Jucá chamar o seu proprietário, em 
nome de Antonio Silvino. Fez realmente o que lhe pediram e foi cúmplice no assassinato 
do inditoso proprietário. Entretanto, Manoel Emiliano e seus sete companheiros, ao as-
sassinarem o capitão Queiroz, roubaram-lhe todo o dinheiro que ele levava, bem como 
joias, dando-lhe apenas a ridícula e insignificante quantia de 1$000. Acrescenta o preto 
que o intento dos sete indivíduos era não só matar, como o fizeram àquele senhor de 
engenho, como assassinar sua esposa, filhos e atearem fogo à casa de vivenda.

Manoel Emiliano e um seu irmão já se acham presos.

As autoridades policiais de Nazaré prosseguem nas diligencias.  

___________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 17.12.1903

ANTONIO SILVINO

Por carta particular de que tivemos notícia, sabemos que o ilustre senhor coronel Ro-
drigues Porto, digno prefeito do município de Caruaru, recebeu uma missiva com a 
assinatura de Antonio Silvino, comunicando-lhe que nestes poucos dias iria almoçar e 
jantar com ele.

O Sr. Coronel Porto, embora não dê crédito àquele estranho aviso, fez recolher em pri-
são o portador da carta, para averiguações.

____________________________________

Diário de Pernambuco – 25.12.1903 

UFA!

Lê-se na mensagem apresentada à Assembleia Legislativa da Paraíba, este ano, pelo 
governador do Estado:

“Até mesmo o feroz bandido Antonio Silvino que em anos anteriores chefiara um nume-
roso grupo de criminosos que ameaçara deveras a ordem pública com suas constantes 
e frequentes excursões crimes e depredações em limitada zona onde encontrara, pelo 
terror e fama que desgraçadamente, conseguiu incutir no espirito do maior número, 
como pela proteção que espontaneamente lhe dispensaram e ainda hoje dispensam ou-
tros que desconhecem os sentimentos elevados que caracterizam o verdadeiro patriota 
ou mesmo o que vulgarmente se denomina um homem de bem – isto é, alguns em 
cujos corações só encontra agasalho e guarida o egoísmo, o interesse sórdido ou ainda 
a natural perversidade, irmanada ou associada à instintiva malevolência até mesmo 
esse execrável bandido, repito, contra quem tenho mantido constante vigilância e inin-
terrupta perseguição legal, no atual momento acha-se evadido do termo da Barra de 
São Miguel, em cujo território vira-se coagido pela força pública incumbida de sua cap-
tura a restringir sua funesta e perniciosa esfera de ação e perpetrara em dias do mês 
que acaba de findar frio e feroz assassinato após outro que com a mesma ferocidade 
e canibalismo praticara no mês anterior na povoação de Mogeiro de Cima do termo de 
Itabaiana à vista e face de seus habitantes impassíveis, indiferentes e bestializados, e 
refugiado, ao que consta, na comarca de Bom Jardim do estado de Pernambuco, onde, 
segundo notícia a imprensa daquele Estado, prossegue em sua vida de crimes, tendo 
ali no povoado de Surubim em pleno dia saqueado a respectiva população cobrando e 
recebendo em companhia de seus dois únicos companheiros de façanhas canibalescas, 
Cocada e Rio Preto, de porta em porta, a contribuição pecuniária arbitrada e exigida, 
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sem que a voz da autoridade local ou qualquer outra se levantasse a embargar-lhes a 
travessura, o desembaraço e ousadia.”

Ufa!! É preciso ser faquir, com fôlego de gato, para acompanhar o Sr. Peregrino em seu 
modo de escrever.

Diga-se, porém, a verdade: há no período transcrito um ponto que é um consolo, um 
alívio para quem tem de atravessar aquela selva escura.

É o ponto final, espécie de porto de salvação a desesperançado náufrago.

___________________________________________________

Diário de Pernambuco – 16.01.1904 

Publica a Cidade, de Nazaré:

Os fatos criminosos que têm se desenrolado em certa zona deste município, são de gra-
vidade real, devem ser punidos severamente e para isso fazer as autoridades policiais 
e judiciárias deste município não tem poupado esforços.

O que é mais grave, porém, mais triste e deponente é a campanha que se está fazendo 
em torno desses fatos, visando fins secundários que não a punição dos criminosos.

Uma carta de S. Vicente, publicada na A Província de 3 do corrente e relativa a estada 
de Antonio Silvino naquela povoação, diz que o feroz bandido fez revelações compro-
metedoras ao tenente Hermógenes Cabral, comandante do destacamento de Nazaré.

Que valor podem ter as revelações de um celerado, autor miserável de uma infinidade 
de crimes contra o comandante de uma força que o tem perseguido inúmeras vezes, 
fazendo-o foragir-se do território do Estado?

De que natureza poderão ter sido essas revelações?

O missivista fez mal em escutá-las. A sua afirmativa é de tal gravidade, que deveria ter 
sido clara, minuciosa, principalmente tratando-se de um oficial da força estadual e que 
merece do governo a máximo confiança.

O tenente Hermógenes está em Nazaré há mais de três anos e nós declaramos bem 
alto, que ele tem cumprido o seu dever, sendo que de boa-fé ninguém dará crédito a 
afirmativa da carta de S. Vicente.

A história deve ser escrita com a narração positiva de fatos verídicos e não com insi-
nuações aleivosas e indignas.

________________________________

Diário de Pernambuco – 14.02.1904

O CRIME DE JUCÁ E O CORONEL PESSOA

Conforme prometi, volto a rebater a calúnia torpe e inepta, em que se acha envolvido 
o nome do coronel Manoel Caetano Pereira de Queiroz, de ter procurado o auxílio do 
acelerado Antonio Silvino para a punição dos implicados no crime de Jucá.

Tão baixas imputações foram levadas à Província por um Sr. coronel Antonio da Silva 
Pessoa que veio a público assumir a responsabilidade do quanto informou aquele Jornal 
e ainda mais, segundo disse, esclarecer alguns fatos obscuros, varrendo a sua testada 
das insinuações pouco lisonjeiras que fiz à sua pessoa.

Naquelas informações se afirma, vejamos bem, que o coronel Queiroz procurando em 
S. Vicente a Silvino cuja intervenção pediu para “não serem postos em liberdade os 
indivíduos presos como assassinos do capitão Porfírio, deu-lhe a quantia de 500$000 
em paga das garantias recebidas”; que Silvino prometeu então, “que os homens não 
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seriam soltos e se alguém tentasse libertá-los por habeas corpus passaria pela boca do 
seu rifle”, exigindo e obtendo ainda como preço desse serviço a inclusão de Bernardino, 
seu inimigo, no processo do Jucá!!!

Foi essa a série de fatos altamente criminosos e sobremodo deponentes que o coronel 
Pessoa atribuiu ao coronel Queiroz e se propôs a demonstrar com a sua carta de 11 do 
corrente.

As minhas informações basearam-se no seguinte, disse o coronel Pessoa:

“Logo depois da estada de Silvino em S. Vicente fui informado de que o coronel Quei-
roz procurava ali o bandido e pedira a sua intervenção no sentido de não serem soltos 
os indivíduos presos como mandatários do assassinato do seu inditoso irmão o major 
Porfírio.”

Desde logo vemos que as informações que assevera o coronel Pessoa ter recebido sem 
se dignar adiantar donde partiram, ficaram muito a quem das instruções que ele forne-
ceu à Província que as sumariou no editorial de 7 do corrente.

Continuando, afirma o coronel Pessoa que não acreditou em semelhante história, mas 
informado de que Manoel Bernardino, seu morador e protegido estava incluído no pro-
cesso do Jucá, aceitou-a, procurando os redatores d’A Província para reclamar do go-
verno uma providência contra aquele fato!

De modo que, além das vagas informações que o coronel Pessoa repugnou aceitar, foi 
a inclusão de Bernardino no processo do Jucá, que deu àquele Coronel a certeza da 
lúgubre aliança do coronel Queiroz e Antonio Silvino em S. Vicente!!!

E foi nisso firmado, que o senhor coronel Pessoa fez inserir nas colunas editoriais d’A 
Província as mais sérias acusações, os mais baixos aleives ao chefe de uma família a 
que ele tributa, segundo alega, grande soma de afeição, acatamento e respeito!!

Já uma vez o disse, e dos autos respectivos consta de modo a não poder ser isso objeto 
de dúvida, que Manoel Bernardino foi incluído no processo do Jucá desde os últimos 
dias de novembro próximo passado.

Resta, portanto, ao Sr. coronel Pessoa as informações que disse ter recebido.

Nesse ponto o amigo da família do capitão Porfírio, aí não teve a intenção de embaraçar 
a marcha do dito processo, intrigando o coronel Queiroz com os seus amigos e correli-
gionários de Nazaré, foi de uma leviandade sem nome.

S. S. foi o primeiro a confessar que o encontro do coronel Queiroz com Silvino em S. 
Vicente foi por todos presenciado.

Por que não indagou o coronel Pessoa desses indivíduos presenciais ao mesmo encon-
tro, como se deu ele?

Tratando-se de um fato público como confessa que o foi, S. S. como homem de honra 
e dignidade, que por certo não são privilégios de minha humilde pessoa, não tinha o 
direito de referi-lo deturpando-o de modo altamente ofensivo ao coronel Queiroz, sem 
que pudesse provar as suas afirmativas.

O coronel Queiroz tem a consciência tranquila de não ter praticado ato algum que desa-
bone a sua conduta de homem que se presa e por isso não nega nem jamais o fez, que 
tivesse encontrado, sem que o quisesse, aquele bandido, estando felizmente naquela 
ocasião fora do lugar onde mora e exerce por confiança de seus amigos o lugar de 2º 
suplente de delegado.

O Sr. coronel Pessoa bem sabe que não são esses indivíduos, que assim tem a infeli-
cidade de se ver em presença daquele celerado, que podem ser acusados de com eles 
transigir.

A carta do Sr. coronel Antonio Pessoa nenhum fato obscuro mais esclareceu e se algu-
ma cousa deixou clara é que S. S. não é tão indiferente, como quis fazer acreditar, ao 
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processo do Jucá, em que se acha envolvido Manoel Bernardino, que só agora soube 
ser seu empregado e protegido, sem falar no denunciado mandante, cunhado de um Sr. 
Ulisses Cabral, de quem é S. S. amigo íntimo, protetor e tio afim.

Devo terminar, mas não o faço sem aconselhar ao Sr. coronel Pessoa que jamais apanhe 
das ruas a lama que envolver as calúnias vis e intrigas soezes para atirá-la nas pessoas 
que, tendo alguma cousa a perder no meio em que vivem, estão sempre dispostas aos 
maiores sacrifícios em defesa da sua honra e dos seus direitos.

Sair desta norma de conduta é se arriscar aos mais graves erros, é se nivelar aos indi-
víduos da mais baixa esfera social, que são os malsins da honra alheia.

A propósito, recordo-me de que não há muito tempo tive ocasião de acompanhar uma 
forte discussão pela imprensa entre um senhor coronel Antonio da Silva Pessoa, que 
não sei se será o mesmo a quem agora me refiro, e o Dr. Trindade Henriques, em que 
asseverava esta que aquele coronel Pessoa era um defraudador das rendas públicas.

Não tendo motivos para saber nem procurar conhecer da veracidade dessa grave afir-
mativa, nunca mais lembrei-me desse fato, que jamais atribuirei ao coronel Pessoa ou 
a qualquer outro indivíduo sem que disso tenha a mais absoluta certeza.

Timbaúba, 12 de fevereiro de 1904.

Antonio Vicente Pereira de Andrade

_____________________________________________________________   

Diário de Pernambuco – 03.03.1904

NOTAS INDISCRETAS

A Província acolheu ontem uma carta anônima que lhe endereçaram de Bom Jardim, 
carta em que são feitas umas referências ao famigerado Antonio Silvino e aos seus 
companheiros de corso, e termina com algumas considerações da própria redação:

“Quem nos escreve de Bom Jardim é tão ingênuo que ainda admite a hipótese de pro-
vidências da parte do Dr. Gonçalves Ferreira ou do Dr. Gonçalves Mello...

Estamos cansados de fazer reclamações inúteis.

É pena que Antonio Silvino não venha com a sua quadrilha dar um passeio no Recife...

Aqui as festas seriam abrilhantadas com as duas bandas de música da polícia.”

A mão que escreveu estas linhas mostra ser a mesma que pintou o quadro alegórico da 
Sociedade 10 de março nos dias do carnaval...

Está ali estereotipado o seu caráter odiento e vilão!

Em boa e sã consciência ninguém poderá contestar o empenho do governo em libertar 
o nosso Estado das façanhas de Antonio Silvino.

Um só dia o honrado Sr. Dr. Gonçalves Ferreira não afrouxou as suas ordens severas 
e positivas, estando em ação algumas providências, que nos parecem decisivas e que 
não podemos denunciar, para não lhes prejudicar os efeitos.

 Desgraçadamente, porém, parece que conspiram contra as medidas policiais a covardia 
de uns, a criminosa condescendência de outros e o partidarismo mesquinho de alguns!

Compreende-se facilmente como é mais difícil a eficácia das ordens administrativas em 
semelhantes circunstâncias.

A presença da força pública espanta o malvado facínora e a sua aproximação quanta 
vez há sido prevenida por impensado e inconsequente sentimento de muitos habitantes 
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das zonas que ele percorre!

O nome de Antonio Silvino fascina e desarma todas as coragens e quantos preferem 
capturar-lhes as simpatias por um ato de injustificável pusilanimidade e traição aos 
princípios da honra e da altivez!

Basta um fato, que é significativo:

Em dias do mês de dezembro, dois homens bateram à porta de uma vivenda em um 
dos municípios do norte, confessando um deles que era Antonio Silvino.

Tanto bastou para lhe fossem proporcionadas todas as facilidades, merecendo hospe-
dagem distinta, almoço frugal e oferecimento de dinheiro.

Servidos e melhorados, se despediram por fim os dois bandidos, quando, uma hora 
depois, teve o cavalheiroso plantador notícia de nenhum deles fora Antonio Silvino!

Então, sentindo-se ludibriado, cheio de ira, dispôs-se a marchar ao encalço dos dois 
criminosos.

Armando seus moradores, conseguiu captura-lo e levou-os à prisão!

Tudo isso consta de autos.

Ora, como se explica que esse agricultor, que tão pronta e eficazmente pôde providen-
ciar para defender-se de dois assaltantes e entrega-los à justiça, se mostre tão tole-
rante com Antonio Silvino?

E como ele muitos outros, que estão embaraçando as providências policiais.

Dizer-se, porém, o que aventurou A Província é um cúmulo de audácia, de perversidade 
e de sentimentos.

O governo continua a agir com afinco e interesse, e há de em breves dias talvez, en-
carcerar o temeroso bandido.

_________________________________________

Diário de Pernambuco – 29.03.1904

A QUADRILHA DO SILVINO

Em a madrugada de 17 do corrente, um grupo de malfeitores, dizendo-se chefiados 
pelo célebre Antonio Silvino, assaltou a casa de vivenda do engenho Retiro, proprie-
dade do Sr. capitão Francisco Gomes de Andrade Lima e situado no distrito policial de 
Aliança, município de Nazaré.

Cinco ou seis assaltantes penetraram no interior da casa, abrindo por suas próprias 
mãos as gavetas dos móveis que encontraram, arrecadando 150$000 em dinheiro, um 
relógio de níquel e uma cadeia de ouro.

O Sr. capitão Francisco de Andrade, aterrorizado assistiu à busca que os bandidos da-
vam em sua casa, rogando insistentemente aos mesmos que lhe poupassem a vida e 
guardassem o devido respeito à sua família, no que foi atendido.

Saindo da casa de vivenda os malfeitores encaminharam-se à estribaria de onde reti-
raram dois cavalos, uma sela, uma manta e uma faca de ponta.

Daí os assaltantes foram ter ao engenho Cipó, pertencente ao capitão Feliciano de 
Araújo Lima, não invadindo a respectiva casa de vivenda por suporem que a mesma 
estivesse guardada por trabalhadores armados.

Continuando as depredações, os bandidos tomaram a direção da casa de Rosendo de 
tal, morador em terras do mesmo engenho.
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Rosendo a princípio opôs certa resistência aos assaltantes, porém estes alvejaram-lhe 
alguns tiros, conseguindo pôr abaixo a porta de entrada, o que fez Rosendo abandonar 
a casa de que eles tomaram imediata posse.

Nada encontrando que lhes agradasse, apanharam, talvez para não perder o tempo, 
um cavalo magro.

Ao retirar encontraram os bandidos em caminho um trabalhador do citado engenho, 
armado com uma espingarda e, agredindo-o a bofetões, com a própria arma, alveja-
ram-lhe um tiro, cujo projetil foi alojar-se lhe no quadril direito.

Estava finda a noite e da quadrilha não houve mais notícia.

O delegado de Nazaré, Sr. coronel Luiz Ignácio Pessoa de Melo, logo que teve conheci-
mento desses fatos, fez seguir uma força em perseguição dos criminosos, não obten-
do, porém, resultado satisfatório; entretanto urge que as autoridades se disponham a 
empregar meios que tragam frutuosas diligências contra os salteadores que infestam 
o seu município.

______________________________________

Diário de Pernambuco – 27.04.1904

Por telegrama datado de ontem, o delegado de Bom Jardim, Sr. tenente Thomé de 
Holanda comunicou ao Sr. Dr. chefe de polícia constar ali que o celebérrimo Antonio 
Silvino, atacara no dia 21 do corrente, ao povoado de Vertentes, do município de Ta-
quaritinga, saqueando várias casas.

___________________________

Diário de Pernambuco – 29.04.1904

NOTAS INDISCRETAS

Um desses velhos patrícios, para quem as cousas passadas sempre oferecem ensina-
mentos e razões, escutava ontem, no serão de um grupo de amigos, a palestra anima-
da em que se empenhavam.

O assunto discutido era esse famigerado Antonio Silvino, que, pelo interior do nosso 
Estado e do da Paraíba, atenta contra a ordem e a segurança públicas, a propriedade e 
a vida de seus habitantes.

Cada qual que narrasse uma proeza do bandido, explicando-a conforme a versão que 
lhe chegaria aos ouvidos.

Calmo e seguro de si mesmo, sem exageros de emoções, falou então o patrício a quem 
nos referimos:

- Vocês não se recordam de Vicente Ferreira de Paula? Muitos talvez nem ouvissem 
falar nesse afamado malfeitor...  Pois, em mil, oitocentos e quarenta e tantos, para fins 
políticos, armaram a Vicente e o induziram à devastação e às guerrilhas. Depois, como 
falhassem as manobras, abandonaram o salteador, que, despeitado, entregou-se fran-
camente ao roubo e à pilhagem. Nas matas do Jacuípe homiziou-se ele e dali ordenou 
e praticou as maiores atrocidades. Para capturá-lo, o governo lutou com embaraços 
indizíveis, de todo o gênero. Só muito tempo depois é que pôde ser preso Vicente, 
que cumpriu sentença em Fernando. A cousa deu que falar, tal qual como esse Antonio 
Silvino. Donde surgiu agora este outro desgraçado? Vocês se lembram da presidência 
do Dr. Antonio Massa, na Paraíba? É de ontem isso...  Em hostilidades ao governo do 
Dr. José Peregrino, forjaram as candidaturas do Dr. João Tavares e desse Dr. Massa, à 
presidência e vice-presidência do Estado, candidaturas que o grupo Epitácio afirmava 
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terem sido vitoriosas nas urnas. Não se querendo prestar à comédia o Dr. Tavares, foi 
o Dr. Massa quem serviu como presidente daquela tentativa infeliz. Olhem, o secretário 
do Dr. Massa foi até o doutor Odilon Nestor, que vocês conhecem aqui... Não vingando 
a manobra, que visava apear do poder os amigos do Álvaro Machado, dissolveu-se o 
partido Epitácio. Ora, datam daí as proezas de Antonio Silvino...

Quando terminou esse velho patrício, para quem as cousas passadas sempre oferecem 
ensinamentos e razões, entreolhavam-se os ouvintes, silenciosos, até que, fungando 
uma pitada de rapé, outro velho, não menos prático e conhecedor dos fatos, exclamou, 
convicto:

- Na verdade! Parece que você tem razão...

_________________________________________

Diário de Pernambuco – 03.05.1904

NOTAS INDISCRETAS

O Sr. Odilon Nestor escreveu-nos as seguintes linhas:

“Sr. redator do Diário de Pernambuco”. – Posso afirmar-vos que não tem razão esse ve-
lho patrício, que vos forneceu assunto para as Notas Indiscretas do dia 29 do corrente, 
no que diz respeito às coisas da Paraíba, num certo período da sua vida política.

Antonio Silvino não é, como ali se insinua, uma criação do partido que em 1900, na-
quele Estado, apesar de achar-se no ostracismo desde a deposição do governador Dr. 
Venâncio Neiva, conseguido eleger deputados federais e o presidente do Estado, derro-
tando o governo na própria capital e municípios vizinhos.

Nesse tempo já Antonio Silvino era bandido célebre, tendo começado a sua carreira 
criminosa no assalto à vila de Teixeira, em 20 de junho de 1897, quando fez parte do 
grupo de facinorosos capitaneados por Silvino Aires, de quem tomou o nome, grupo 
aliás composto em sua quase totalidade de cangaceiros do Moxotó e Afogados de In-
gazeira, deste Estado.

Assisti, infelizmente, à estreia de Antonio Silvino, pois tinha ido passar o São João com 
a minha família, que então residia em Teixeira, e bem me lembro daquela madrugada 
dum terror indescritível, em que despertei com o estampido dos tiros que se sucediam 
a breves trechos, tomando de sobressalto os habitantes da vila, que, sem guarnição 
capaz de oferecer resistência aos assaltantes em grande número e magnificamente ar-
mados, acharam-se de repente expostos a todos os perigos!

Nessa época ainda nem se falava na entrada do Dr. Epitácio Pessoa para o ministério 
do governo Campos Sales, que, como é sabido, começou em 15 de novembro de 1898.

Também não posso deixar de contestar um outro ponto das considerações do velho pa-
trício, e é aquele em que afirma não ter querido o Dr. Tavares se prestar à comédia de 
servir como presidente do Estado, assumindo então o Dr. Massa.

O Dr. João Tavares sempre se julgou eleito e proclamado presidente da Paraíba, e se 
não assumiu ele próprio o governo do Estado no dia 22 de outubro de 1900, foi porque 
tendo na véspera saído de seu engenho, em Alagoa Nova, aconteceu adoecer em ca-
minho, ficando na estação de Mulungu, onde o aguardavam muitos amigos, inclusive o 
Dr. Venâncio Neiva. Quanto a mim, seria dele o secretário, como fui do vice-presidente 
que o substituo por aquele motivo.”

S. S. que a conta assim, lá deve ter as suas razões, diferentes certamente das d’A Pro-
víncia, que, oficiosa, nos rebateu deste modo:

“O nosso ilustre amigo coronel Antonio Pessoa, digno irmão do Dr. Epitácio Pessoa, 
digno irmão do Dr. Epitácio Pessoa, é um dos condenados à morte pelo famoso bandido 
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que encontrou e encontra em Pernambuco agasalho, proteção e recursos.”

Pode limpar a mão à parede com essa defesa... 

O Dr. Odilon Nestor assevera que Antonio Silvino não foi uma criação do partido que em 
1900, na Paraíba, apesar de achar-se no ostracismo, elegeu deputados e o presidente 
do Estado...

Ficamos avisados.

Mas, suponhamos que para essas eleições, para fazer frente ao governo, o partido que 
sustentava as candidaturas dos senhores João Tavares e Antonio Massa, dos quais era 
secretário o Dr. Odilon Nestor, teve de fato, como imaginou esse velho patrício de quem 
ouvimos a palestra, precisão de recorrer aos serviços conhecidos de Antonio Silvino, 
cuja estreia o próprio Dr. Odilon Nestor presenciou, quando foi passar o S. João com 
sua família, no Teixeira.

Suponhamos isso, que aliás não foi hipótese contestada pelo Dr. Odilon.

Não havendo vingado o governo do Dr. Massa, deveria Antonio Silvino, desiludido de 
recompensar, abandonado às urtigas, tratar a confeitos o Sr. Antonio Pessoa, irmão e 
preposto do chefe da maquinação política, pela qual ele tanto trabalhara?

Desculpe-nos a indiscrição o Dr. Odilon Nestor.

Sua carta não deveria trazer o nosso endereço, e sim o desse velho patrício que co-
nhece bem as coisas da Paraíba, como S. S., com espírito, qualifica as manobras do Dr. 
Epitácio...

___________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 06.05.1904

NOTAS INDISCRETAS

Bem razão tinha Pascal quando escrevia que tous les hommes se haissent naturelle-
ment les uns les autres.

A carta que nos endereçou o Sr. Odilon Nestor, a propósito de ligeira palestra que ou-
vimos sobre as coisas da Paraíba, tem provocado as mais cruéis contestações que nos 
são remetidas.

Da capital do vizinho Estado, por exemplo, recebemos ontem a seguinte missiva:

“Sr. redator das Notas Indiscretas. – Acabo de ler a carta que no vosso jornal inseriu o 
Dr. Odilon Nestor, na qual ele diz haver o Dr. João Tavares deixado de assumir o governo 
do Estado da Paraíba no dia 22 de outubro de 1900, por ter adoecido em sua viagem 
para a capital.

Efetivamente, o doutor João Tavares ficou em Mulungu, não por doença, como afirma 
o Dr. Nestor, mas, porque, ali chegando, encontrou o Dr. Venâncio Neiva, que lhe fora 
comunicar não ser possível tomar a oposição conta do governo, visto a falta de apoio 
da União, e também porque o partido chefiado pelo senador Álvaro Machado se achava 
pronto para a resistência.

Esta é a verdade, que vos assegura – Um paraibano.”

Ora, aí está: o Dr. Odilon Nestor perdeu uma excelente oportunidade para ficar calado!

Além dessa, algumas outras missivas temos também em nossa mesa de trabalhos.

Uma delas nos assevera que, ao contrário do que publicou A Província, essa inimizade 
de Antonio Silvino com o Sr. Antonio Pessoa é uma balela, tanto que o famigerado ban-
dido, que tantas fazendas há atacado no interior, ainda nenhum dano causou à do Sr. 
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Antonio Pessoa.

Outra dessas missivas nos informa que o próprio Sr. Antonio Pessoa recebeu uma vez 
ali a visita de Antonio Silvino e até mandou dar-lhe, a seu pedido, a quantia de duzen-
tos mil réis, acrescentando que, ao retirar-se, o malfeitor foi surpreendido com um tiro 
que lhe desfecharam de emboscada e que ele atribui ao mesmo Sr. Pessoa.

É possível que sejam reais essas afirmações?

Compreendendo talvez bem a verdade da vida, afirma Montaigne que o homem é um 
cúmulo de mesquinhez, vítima das paixões, egoísta e hipócrita.

É doloroso o conceito, mas a gente vacila...

Ainda a propósito dessa palestra do velho patrício que tanto incomodou o Dr. Odilon 
Nestor, mandaram-nos há dias pelo correio um exemplar d’ A Cidade, de Nazaré, edição 
de 7 de novembro do ano passado, em que vem estampadas e marcadas a lápis azul, 
curiosas revelações de Antonio Silvino.

Dessas revelações, que foram aliás transcritas pela A Província, destacamos as seguin-
tes:

“............... Muitos chefes políticos da Paraíba me protegem, porque tenho-lhes pres-
tado os meus serviços.

Tenho ódio hoje ao Dr. Epitácio, cujos amigos me prometeram até perdão...

O Sr. Antonio Pessoa, irmão do Dr. Epitácio, está me perseguindo agora.........................”

Diante de todas essas denúncias, graves e comprometedoras, teria sido melhor ao Dr. 
Odilon Nestor e A Província, oficiosa defensora do Sr. Antonio Pessoa, o silêncio com-
pleto.

A palestra do velho patrício passaria mais despercebida...

__________________________________________________

Diário de Pernambuco – 07.05.1904

Em Carpina, distrito policial do município de Nazaré, foi no dia 27 do mês findo, cap-
turado pelo subdelegado local, o indivíduo Venâncio Pereira da Silva, pelo reprovável 
e hediondo fato de haver ali desvirginado a duas de suas próprias filhas: Julia, de 14 
anos e Maria de 17.

O monstro, interrogado pelo delegado de Nazaré, Sr. coronel Luiz Ignácio, confessou 
não só o crime, como também ter sido durante três anos companheiro do célebre An-
tonio Silvino.

___________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 17.05.1904

Lendo A Província de 10 do corrente, deparei com uma missiva de Nazaré, na qual o 
infame missivista, acobertado pela capa do anonimato para fazer insinuações a meu 
tio Dr. Herculano Bandeira e a meu Pai, como ao meu particular amigo Coronel Luiz 
Ignácio Pessoa de Melo, digno delegado de polícia, faz uma aleivosa referência a mim, 
atribuindo-me o que eu nunca disse em loja no Recife.

Pelo dedo se conhece o gigante e eu bem sei de quem é aquela carta em que o calu-
niador vil e infame não soube esconder a cauda. Eu fui ao Recife este ano duas vezes 
a negócio meu, tendo demorado apenas um dia de cada vez e posso afirmar que não 
é verdade que tivesse dito em loja alguma que a inimizade de Antonio Silvino com An-
tonio Pessoa é uma balela, pois se ela existisse já Silvino o teria morto e danificado a 
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sua fazenda.

O vil caluniador e cínico missivista bem sabe quem disse isto e eu não devo por hora 
entrar em apreciação a respeito desse assunto.

Posso, entretanto, acrescentar, quanto ao miserável missivista, que não é admirável 
o fato de estar ele a par de todos os acontecimentos da vida de Antonio Silvino e seu 
bando, uma vez que comunga com eles.

É verdade que no engenho Pagi já esteve homiziado um criminoso que bem poderia 
estar expiando a sua falta em um cárcere, mas esse bandido é muito conhecido do 
missivista da carta de 10 do corrente em A Província e em um espelho ele bem poderia 
reconhece-lo. Felizmente somos muito conhecidos em nossa terra onde todos sabem 
que vivemos à custa de nosso trabalho honrado sem ostentar fortuna ou posição polí-
tica à custa de cangaceiros em bando ou contrabandos. O cínico e miserável missivista 
e caluniador tem ampla liberdade de apontar quais os passadores de dinheiro falso em 
Nazaré, quais os políticos que tem firmado prestígio à custa de bandidos e quais os en-
genhos por eles frequentados assiduamente com os quais se diz tão bem identificado. 
A ser verdade, de certo não é no partido chefiado por meu tio que eles estão. Tire o vil 
e infame caluniador a capa do anonimato e venha à imprensa com a responsabilidade 
de seu nome, sem o que jamais responderei. O amigo do Sr. Antonio Pessoa defenda-o, 
está no seu direito, mas veja como encaminha a sua defesa. 

Engenho Santa Luzia, 14-5-904.

Joaquim Xavier de Moraes.

_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 28.05.1904

Pelo juiz de direito de Taquaritinga Sr. Dr. Fiacrio de Oliveira e Souza, foi remetida an-
teontem ao Sr. Dr. chefe de polícia, a macaca que o célebre Antonio Silvino deixara no 
campo, no último encontro que tivera com o destacamento da força pública do Estado, 
ali estacionado.

_______________________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 29.07.1904

A Chefatura de polícia recebeu ontem, por comunicação telegráfica do Sr. alferes José 
Francisco Carneiro, delegado volante, a notícia do falecimento do célebre criminoso 
“Rio Preto”, companheiro do famigerado salteador Antonio Silvino.

O alferes Carneiro achava-se em Taquaritinga há uns 8 dias, quando por ter chegado 
ao Sr. Dr. Santos Moreira a notícia de que o bando do facínora Antonio Silvino se acou-
tara no povoado S. Vicente, ordenou-lhe o digno chefe que saísse em perseguição do 
bandido.

O telegrama do mesmo alferes, ao qual nos referimos, é datado de ontem e procedente 
de  Bom Jardim.

___________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 31.07.1904

Em o município de Afogados de Ingazeira, no dia 6 do corrente, ao realizar-se a feira 
do povoado Espírito Santo, o facínora Francisco Batista de Moraes, conhecido por Chico 
Batista e irmão de Antonio Silvino, vibrou traiçoeiramente duas punhaladas em Noé 
Ramos, ferindo-o gravemente.
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Há tempo os dois nutriam sérias rixas.

O criminoso evadiu-se.

____________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 25.08.1904

Pedem-nos para transcrever d’Cidade, de Nazaré:

“A Província de 18 do corrente, transcrevendo da notícia que deu A Cidade, em seu 
número anterior, sobre Antonio Silvino, somente a parte que lhe convinha, fez certos 
comentários, contra os quais mais uma vez protestamos, porque eles constituem, per-
mitam-nos os colegas, a rude franqueza, depois das inúmeras explicações que temos 
dado, uma exploração indigna e revoltante.

Antonio Silvino esteve em “visita” ao engenho Conceição, do Dr. José Queiroz, inespe-
radamente, mas esse nosso amigo – levou o fato, no mesmo dia, ao conhecimento da 
polícia de Timbaúba, que agiu, como devia e podia.

O bandido já esteve por duas vezes no engenho Iguape, do Dr. Flavio Guerra, duas ve-
zes em “Tabatinga” do Dr. José Guerra, sendo ambos oposicionistas. 

Por esse motivo pode se dizer que esses ilustres e dignos cavalheiros protegem Antonio 
Silvino?

Conhecemos muitos oposicionistas que são amigos do bando e é pena que A Província 
finja ignorar umas tantas cousas.

O desmentido da morte do Rio Preto veio-nos de Bom Jardim, e outros amigos d’A 
Província que conhecem Antonio Silvino mais de perto, fazem abertamente iguais de-
clarações.

O Dr. José Queiroz não é filho do delegado de polícia de Nazaré e é um moço dotado de 
raras qualidades de caráter e de coração.

Quais são os chefes políticos situacionistas que protegem o bandido?

A Província ponha os pontos nos ii, seja leal, seja correta e não ande à cata de boatos 
de ruas, de pequenas intrigas, para fazer explorações indecentes e marear reputações 
firmadas através de nobres tradições de probidade e altivez.

A Cidade, cujos locais são sempre interpretados ao sabor ao sabor d’A Província, não 
quer, não pode e não deve servir para manejos ignóbeis.

_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 20.09.1904 

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

ANTONIO SILVINO

À tona da discussão e das explorações volta novamente o nome famigerado de Antonio 
Silvino, como uma bandeira de guerra, levantada de quando em quando, para certos 
fins e por certos motivos.

A propósito do encontro do Dr. Joaquim Bandeira com o bandido, no engenho Indepen-
dência, distante de Nazaré mais de seis léguas, uns tantos ódios acharam oportunidade 
para explodir, adulterando fatos, através de reticencias e de grifos.
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O Correio do Recife, há muito arvorado em censório das cousas públicas de nossa terra, 
desde que nas salteiras do Sr. Julio Maranhão foram colocadas as esporas de ferro de 
cavaleiro vingador de oprimidos, apanhou os vômitos negros da calúnia de um despei-
tado e atirou aos ventos da publicidade uma notícia falsa, ignóbil e revoltante.

Não satisfeito ainda com a aleivosia, o Correio respondendo ao que o nosso amigo Dr. 
Archimedes de Oliveira escreveu no Diário de Pernambuco, teve a suprema coragem de 
declarar que era perfeitamente exato o seu primeiro artigo, isto é, que Antonio Silvino 
esteve no engenho Conceição, onde jantou com o Dr. Joaquim Bandeira.

O Correio que é o jornal menos competente da imprensa pernambucana, inclusive jor-
nalecos do interior como A Cidade, para notar erros gramaticais de quem quer seja, 
anda em delírio, reiterando a afirmativa de calúnias, como esta de Antonio Silvino, des-
mentida solenemente pelo Dr. Flávio, pelo Dr. José Guerra e por seu cunhado Sr. João 
Pessoa, os quais declaram sem reservas que o bandido nunca esteve no engenho Con-
ceição, tendo o último em carta ao Dr. Bandeira, que está em nosso poder, declarado 
que Antonio Silvino não jantou com aquele nosso amigo em Independência, onde aliás 
e encontrou-o muito irritado com a presença do audaz criminoso.

O Correio chama de infeliz ao município de Nazaré.

Infeliz e por quê?

Porque cidadãos conspícuos aqui residentes, levam-lhe informações falsas.

Voltemos ao fato principal do presente artigo, que é uma resposta sintética a tudo que 
se publicou durante a semana sobre Antonio Silvino.

O Dr. Joaquim Bandeira no dia 29 do passado saiu do engenho Pagi, em companhia do 
coronel Antonio Xavier e família para a fazenda deste no Cariri, em viagem de recreio.

Nesse dia foram pernoitar no engenho Independência, na extrema deste município com 
o de Bom Jardim.

À tarde, Antonio Silvino que estava no engenho Oito Porcos de propriedade de um 
cunhado do Dr. José Gonçalves Guerra, veio para o engenho Tabatinga, a este pertencente 
e daí para Independência.

O Dr. Joaquim Bandeira não tinha na ocasião elementos para resistir ao bandido, que 
muito propositalmente contou façanhas e bravatas.

Instantes depois, chegaram à Independência o Dr. José Guerra e um seu cunhado o 
major João Pessoa, que encontraram o Dr. Bandeira bastante irritado e seriamente 
contrariado.

Nessa ocasião o Sr. Major João Pessoa disse-lhe: “Vá comendo, vocês dizem que nós 
protegemos”!

Então o Dr. Bandeira escreveu ao Dr. Archimedes e ao Exmo. Sr. Dr. Sigismundo Gon-
çalves, comunicando o fato e pedindo providências.

Essas cartas foram entregues abertas ao Sr. Major João Pessoa.

São essas as cartas a que se refere o Dr. Flávio Guerra, em seu artigo n’A Província, 
emprestando-lhes um mistério que elas não têm, num assomo vitorioso de quem vai 
descobrir a pólvora.

S. S. na citada publicação diz que Antonio Silvino anda impunemente em Nazaré.

Talvez S. S. tenha razão.

Engenhos há nesta terra onde Antonio Silvino tem demoras prolongadas, na ignorância 
da polícia, que bem poderia ser avisada se houvesse da parte dos generosos hospedei-
ros um pouco de má vontade ao bandido.

E o Dr. Flávio e mais o Dr. Guerra poderiam, para acabar de vez com essa questão, pu-
blicar os nomes de todos os governistas e oposicionistas que protegem Antonio Silvino 
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e seu bando.

Seria conveniente, mesmo para dissipar certas dúvidas, porque não falta por aí quem 
diga que Antonio Silvino já tem estado no engenho Babilônia, ao pé desta cidade, no 
que absolutamente não acreditamos.

Do encontro de Antonio Silvino com o Dr. Bandeira foram testemunhas o Dr. Guerra e 
seu cunhado que testemunharam também a contrariedade de nosso querido amigo.

E se assim foi, porque esse ruído, por que esse alvoroço feito em torno de um fato tão 
insignificante?

Latet anguis in herbis...

A verdade aí fica narrada, sem ambages, claramente, como o fato se deu.

Continuem as explorações embora, os ódios mal contidos a manifestar-se sorrateira-
mente, coleadonas veredas como a cascavel para morder de emboscada, continue o 
Correio, a sua campanha de difamação contra Nazaré, continuem a nos invectivar os 
homens susceptíveis por excelência e que têm o privilégio da nobreza, da probidade e 
da honra, façam uma orquestração uníssona de tudo isso e A Cidade continuará impávi-
da e todos os homens públicos deste município ficarão de pé, porque têm a consciência 
de suas responsabilidades e a compreensão exata do que seja o cumprimento do dever, 
mesmo nestes tempos de profunda crise moral em que o nome de um miserável ban-
dido é transformado em bandeira de guerra...

(D’A Cidade). 

________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 23.09.1904

- Faça alto, camarada.

- Quem é o senhor, Deus do céu?

- Sou o Antonio Silvino; passe-me para aqui cem mil réis de que preciso.

- Cem mil réis! não os tenho. Não me mate. Trago comigo quatorze contos de réis, que 
não são meus.

- Está bem, eu precisava de cem mil réis. Esse dinheiro, porém, não é seu, o senhor 
não pode dar e eu não quero que seja ladrão por minha causa. Vá em paz.

Esse diálogo repetiu ontem conhecido comerciante, em um dos trens de subúrbio, 
acrescentando que Antonio Silvio é afinal de contas um homem de consciência!

Originalíssima consciência!

Curiosíssimo escrúpulo o desse bandido, a ser verdadeiro esse diálogo, ocorrido entre 
ele e um caixeiro de certa casa do Recife...

____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 25.10.1904

O Sr. Miguel Arcanjo dos Santos Teré, delegado de Timbaúba, enviou em data de an-
teontem o seguinte ofício ao Sr. Dr. chefe de polícia:

“Ontem às 7 horas da noite, um grupo de 10 indivíduos fardados, chegaram ao quartel 
do povoado de Macapá, conduzindo um preso, e como a praça Municipal ali destacada, 
reconhecesse que o preso era o cangaceiro Cocada, os bandidos prenderam a praça e a 
obrigaram a levá-lo até à casa do subdelegado, onde Antonio Silvino, que usava as di-
visas de sargento, exigiu ao mesmo Subdelegado, uma certa quantia no que não foi sa-
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tisfeito, declarando nessa ocasião o mesmo Antonio Silvino que o negócio dele naquele 
povoado era com o negociante Manoel Francisco de Paula, para onde se dirigiram, ainda 
com o soldado Municipal preso e ali chegando, fizeram as maiores ameaças ao mesmo 
Manoel Francisco de quem levaram dinheiro, 30 guarda-sóis, peças de cachemiras, ri-
fles e muitas outras mercadorias, as quais conduziram em cavalos, e se não fossem os 
pedidos do soldado, por certo eles teriam realizado o plano que levaram, o de assassi-
nar o mesmo Manoel Francisco, de quem exigiram 6 contos de réis; dirigiram-se então 
a outros estabelecimentos comerciais donde levaram dinheiro, e muitas mercadorias, 
indo concluir suas façanhas na casa onde funciona a estação fiscal, subordinada à Mesa 
de Rendas Rosa e Silva de cuja estação levaram todo o dinheiro que encontraram, fu-
gindo o respectivo empregado para esta cidade.

Às 11 horas da noite retiraram-se os bandidos, levando a carabina e sabre do soldado 
Municipal, e dirigiram-se para o engenho Macapá de João Francisco de Mello Cavalcanti, 
e daí já às 5 horas da manhã de hoje passaram ao engenho Bonito, de João do Rego 
Cavalcanti e pouco depois no engenho Santa Teresa, de Francisco Prefeito de Albu-
querque Maranhão, donde tomaram direção de Mogança, comarca de Bom Jardim. Em 
perseguição dos bandidos fiz seguir o destacamento desta cidade, 9 praças, ficando a 
cadeia que contem 28 detentos, guarnecida por 3 praças.

Renovo o pedido de providências que foi em telegrama.

__________________________________

Diário de Pernambuco – 27.10.1904

Da REPARTIÇÃO CENTRAL DA POLÍCIA nos remeteram o seguinte:

“Não é exato que o doutor chefe de polícia houvesse telegrafado ao alferes Cavalcanti, 
quando este oficial comandava uma força volante no interior do Estado, em persegui-
ção de Antonio Silvino, ordenando-lhe que se apresentasse a valioso chefe de aldeia ou 
a quem quer que fosse.

Pelo contrário, aquele oficial teve ampla liberdade de agir como entendesse, podendo 
penetrar em qualquer município do Estado e nos limítrofes da Paraíba, aproveitando-se 
também da força de que necessitasse e neles existente, nada lhe recusando o Dr. chefe 
de polícia para o bom êxito da diligência que lhe foi confiada.

Ainda mais: havendo o alferes Cavalcante solicitado apenas um contingente de vinte 
praças para o desempenho de sua comissão, o Dr. chefe de polícia elevou o número de-
las a trinta, dando-lhe o direito de escolha entre as que lhe merecessem mais confiança 
além de facilitar-lhe prontos recursos econômicos.

A Província, pois, foi mais uma vez mal informada. O Dr. Santos Moreira somente reco-
mendou ao referido oficial inteira independência e completa energia nas medidas con-
ducentes à captura do bandido Antonio Silvino, sem se preocupar um só instante com 
a proteção que por ventura lhe pudesse ser dispensada.

É esse o intuito já por vezes manifestado pelo governo que não necessita de encampar 
crimes e pelo contrário tem procurado por todos os meios entregar à seção da justiça 
aqueles que infringem as leis.

Quanto à volta do capitão Caetano, o Dr. chefe de polícia ao assumir o exercício do seu 
cargo já encontrou aquele oficial no comando de esquadrão de cavalaria, sendo igual-
mente infundada nesse ponto a censura levantada pela A Província.
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_________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 04.11.1904

ANTONIO SILVINO

(Da Cidade, de Nazaré)

A Província de 26 do corrente, em artigo editorial, ocupando-se das últimas proezas 
de Antonio Silvino e seus sequazes, diz que “enquanto as misérias políticas obrigarem 
o Dr. Sigismundo Gonçalves a manter em seus cargos as autoridades policiais e Tim-
baúba, Antonio Silvino e seus nove companheiros acharão nesses quatro municípios 
quem os acoite e proteja, quem os arme e se utilize de seus favores”.

Mais adiante diz A Província que a expedição do alferes Cavalcanti fracassou, porque o 
Dr. chefe de polícia mandou-o apresentar-se a valioso chefe de aldeia.

Essa última parte do editorial da contemporânea, que traz no bojo uma insinuação mui-
to perversa e caluniosa, foi desmentida diretamente pela repartição central da polícia, 
em publicação feita em todos os jornais de anteontem.

A primeira, porém, é a reprodução de uma eterna ladainha, mil vezes entoada e mil 
vezes desmentida por nós.

As autoridades de Nazaré não temem uma devassa sobre o assunto, ainda mesmo que 
dela venha incumbido qualquer dos redatores d’ A Província, que seja muito homem 
para dar uma lição aos matutos daqui, rebocando Antonio Silvino pelas orelhas, como 
quem pega um rato morto pela cauda.

Mas, para A Província e para o Correio do Recife Antonio Silvino só frequenta engenhos 
de governistas, vive em companhia de autoridades, sendo seus inimigos todos oposi-
cionistas.

Quando desafiamos essa gente para publicar os nomes dos senhores de engenhos re-
lacionados com o bandido, nem resposta nos dão.

É claro que falamos de Nazaré.

E vive-se a gritar pedindo garantias, inventando terrores, tudo muito calculadamente.

Existe um raciocínio original para justificar as maledicências.

Se Antonio Silvino ainda não foi preso, é porque é protegido pelas autoridades e pelos 
chefes políticos, que precisam de seus serviços.

Para quê, santo Deus?

A polícia deveria cercar todos os engenhos frequentados pelo bandido, mas aqui A Pro-
víncia acha que isso não pode suceder, porque são as próprias autoridades, e a própria 
polícia que convivem com Silvino.

Como se bolam as trocas!

É bem o caso.

Não há dúvida nenhuma.

Em Nazaré toda gente vive com Antonio Silvino, desde o senador Herculano Bandeira, 
até o último de seus votantes.

É um fato que entra pelos olhos de um cego e pelos ouvidos de um surdo.

Peça-se uma prova, a citação de um fato e responderão:  vive, porque vive.

E durma-se com um barulho destes!
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___________________________________________

Diário de Pernambuco – 08.11.1904

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

ETERNO ESTRIBILHO

Não sabemos que mal fizeram à A Província os homens que em Nazaré ocupam as po-
sições públicas.

A contemporânea não se limita a fazer acusações oriundas de falsos informes, mas 
aceita generosamente em suas colunas a vasa peçonhenta dos despeitados, uns men-
tirosos torpes, que sejam ele quem forem, não mereceriam mais a honra de uma res-
posta decente, se não fosse a consideração que devemos ao público.

A Província, inserindo em sua parte editorial, no dia 1º do corrente, a carta que diz 
ter sido escrita de Nazaré, quebrou a sua compostura fidalga de órgão criterioso, que 
jamais deveria servir de cano de esgoto para os vômitos de alguns despeitados, que 
se revelam tão perversos e tão perigosos quanto Antonio Silvino, porque se este rouba 
a bolsa ou a vida, aqueles procuram roubar a honra – que é uma cousa tão sagrada 
quanto a vida.

A carta que A Província publicou é torpe, imensamente vil, grandemente caluniosa.

O Dr. Ranulfo Queiroz, nomeado promotor público de Caruaru é nela miseravelmente 
caluniado.

O digno moço tem o crime de ter sido surpreendido na casa de vivenda de seu enge-
nho, distante 4 léguas de Timbaúba, por Antonio Silvino e seus companheiros, estando 
desprevenido e só, do que deu ciência imediata às autoridades locais. 

Como tudo isso é torpe!

A Cidade, diz ainda a miséria anônima, já chegou ao esquecimento das próprias conve-
niências noticiando a honrosa visita da quadrilha.

Ah, cão! Como nós queríamos pegar-te pela gola e esfregar-te a focinheira em toda a 
coleção d’A Cidade, para mostrares a notícia que inventaste!

A última parte da carta traz a repetição de um eterno estribilho, entoado para produzir 
efeitos fora de Nazaré.

O senador Herculano Bandeira, que para certa gente tem o grande crime de ter virtudes 
e de ter elevadíssima posição, é o magno protetor de Antonio Silvino!!!

Quem haverá por aí que conheça o eminente político que dê crédito a semelhante mi-
séria?

Mas, para que a calúnia tome foro de cidade, é preciso que seja positivada em um fato 
qualquer, não bastando para isso o encontro do bandido com o Dr. Joaquim Bandeira, 
no engenho Independência.

O cérebro doentio do missivista inventou uma história infantil: a existência de uma 
carta no correio desta cidade para o Capitão Antonio Silvino, aos cuidados do Dr. Her-
culano Bandeira.

Ainda mesmo que isso não fosse uma falsidade, o que provaria essa carta?

Nada mais, nada mesmo do que uma pilhéria boçal a que nenhum homem de critério 
ou de senso comum daria a mínima importância.
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Essa parte da missiva, tão gostosamente publicada pela A Província, não mereceria de 
nossa parte o mínimo reparo, se não jogasse com o nome de um homem respeitável e 
digno da brilhante posição social que ocupa e do nome imaculado – que tem enchido 
de brilho, em toda sua vida pública e privada.

Continuem os caluniadores em sua ignóbil campanha de difamação.

Mais cedo ou mais tarde, o bandido será preso, e então A Província, cuja boa-fé aliás 
não admitimos, ficará pasma diante de revelações assombrosas e incontestáveis.

Enquanto não chega essa hora ansiosamente esperada por nós, podem gritar A Provín-
cia e seus informantes, podem agir todos os caluniadores, que não lhes daremos mais 
a honra de uma resposta. (D’ A Cidade, de Nazaré)

_________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 27.06.1905

De Itabaiana, em data de 16 do corrente, escrevem-nos o seguinte:

“Já começa a realização do intuito do novo governo da Paraíba, para terminar com a 
horda de cangaceiros que há anos infesta os sertões paraibanos estendendo-se pelo 
norte de Pernambuco.

No termo de Ingá desta comarcar, vivia em uma casa, que mais parecia antro de feras, 
o célebre João Pereira de Mello, vulgo Pisco, que se acha pronunciado pelo juiz do Ingá 
como mandante do assassinato de Neco Marcelo, dado há anos no Surrão.

Amigo íntimo de Antonio Silvino, como claramente se vê do seu depoimento, era em 
sua casa que Silvino estabelecera o quartel general e onde recebia as notícias que lhe 
enviavam de Campina Grande e outros lugares, relativamente ao movimento das for-
ças, o que lhe permitia, conhecendo todos os planos do governo, evitar qualquer en-
contro e perseguição.

No dia 12 do corrente, um contingente de 18 praças, sob o comando do alferes José 
Lopes, cercou a casa de Pisco, às 6 horas da manhã.

Convidado pelo comandante da força a render-se, ele respondeu que não se entregaria 
de modo algum, sendo nisto aconselhado pela própria filha. Depois, porém, conhecen-
do a superioridade da força, pediu garantia para as armas, respondendo-lhe o alferes 
José Lopes que de modo algum lhe garantiria. 

Pediu ele então que lhe fossem garantidos a vida e bens e sendo-lhe concedida a garan-
tia pedida, entregou-se à prisão, vindo para Itabaiana e daqui seguindo para a cadeia 
da Paraíba no dia 14.

Encontra-se em sua casa 1 rifle com bastante munição, 1 garrucha, 1 punhal, 1 revól-
ver, 1 facão e máquinas próprias para fabricação de cartuchos.

Resta agora punir-se severamente este criminoso e acabar-se de vez com a proteção 
escandalosa que encontram os mesmos no interior do Estado.

Punido este, a sua falta será um grande atropelo para Antonio Silvino; e continuan-
do-se assim, em breve talvez possamos dar parabéns à Paraíba e do mesmo modo a 
Pernambuco.”

_____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 07.09.1905

RELATÓRIO apresentado ao Exmo. Sr. Desembargador Sigismundo Antonio Gonçalves, 
governador do Estado pelo chefe de Polícia Dr. Manoel dos Santos Moreira, em 31 de 
janeiro de 1905.
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(...)

SEGURANÇA INDIVIDUAL

Foram diversas as diligências nesta capital e nos municípios do interior das quais releva 
notar como mais importantes as seguintes:

No intuito de extinguir a quadrilha de salteadores que, sob a chefia do célebre bandido 
Antonio Silvino, tem assolado a zona do norte em parte, deste Estado, principalmente 
a que se limita com o vizinho estado de Paraíba, tenho expedido várias diligências no 
encalço da mesma quadrilha, sendo improfícuos todos os esforços até hoje empregados 
para a captura daqueles criminosos.

Assim, em maio do ano passado, fiz seguir uma força numerosa, sob o comando do 
então alferes Joaquim do Rego Cavalcanti, que se demorou por algum tempo na zona 
percorrida pela referida quadrilha, seguindo-se posteriormente outras diligências dirigi-
das pelo alferes José Antonio Carneiro e pelos delegados militares dos municípios mais 
próximos.

Perseguido neste Estado, o celerado Antonio Silvino interna-se nos sertões da Paraíba, 
sempre que contra ele seguem forças em diligência.

Acresce ainda que a prisão de Antonio Silvino se tem tornado quase impossível de efe-
tuar-se, por ter aquele bandido avassalado a população da zona que percorre, parte 
pelo pavor que inspira a sua presença e a fama de que é precedido e parte aliciada por 
donativos que ele distribui dos dinheiros extorquidos.

Mantenho em diversos pontos deste Estado, limítrofes como o da Paraíba, destacamen-
tos volantes, sob o comando de oficiais, em perseguição daquele grupo de criminosos 
e principalmente para evitar que penetrem em nosso território.

Além desse grupo, outros tem praticado assaltos em diversos municípios, determinan-
do a expedição de várias diligências volantes.

É assim que, nos limites de Pedra com o município de Garanhuns, deu-se o encontro da 
força com o grupo chefiado pelo célebre bandido André Tripa, resultando a morte deste 
e de uma praça.

Igualmente nos limites de Iguaraçu uma diligência por mim expedida capturou, depois 
de renhida luta, o não menos célebre Antonio da Rede, principal protagonista no assalto 
do lote 92 da Colônia Suassuna. 

Outros criminosos afamados têm sido presos, conforme se verifica do mapa nº 5.

Vários foram os fatos criminosos perpetrados durante o ano, dentre os quais por sua 
relevância deve destacar os 

(...)

_____________________________________________

Diário de Pernambuco – 20.09.1905

ANTONIO SILVINO

Consta que esse celerado, que, nos últimos tempos, tanto tem preocupado a polícia, 
acaba de atravessar a serra Branca, do estado da Paraíba.

O conhecido facínora anda à procura do grupo do seu comparsa conhecido pela alcunha 
de Cocada, de quem vive da há muito distante e sem receber notícias.

Em companhia de Silvino, andam presentemente 8 cangaceiros, todos criminosos de 
morte e célebres pelas suas façanhas.
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_______________________________

Diário de Pernambuco – 17.10.1905

Este bandido, que tanto tem enchido de terror as nossas paragens sertanejas e as de 
outros Estados vizinhos, passou, na sexta-feira última, em um lugarejo pertencente 
ao município de Bom Jardim, onde se demorou durante quatro horas, visitando, entre 
outras casas, a que serve de quartel ao pequeno destacamento ali estacionado!

Acompanhavam ao sanguinário indivíduo, sete cangaceiros, todos fardados e cavalgan-
do bonitos animais.

Soubemos que a povoação visitada pelo terrível facínora foi a de Surubim, onde resi-
dem muitos fazendeiros importantes.

Antonio Silvino, durante o tempo de sua demora, cousa admirável! não cometeu arbi-
trariedades, seguindo para Umbuzeiro, a fim de unir-se a um novo grupo que o espera.

Os habitantes dali acham-se amedrontados, tendo o Sr. chefe de polícia dado imediatas 
providências para garanti-los.

__________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 26.11.1905

ANTONIO SILVINO

Infelizmente continua o célebre bandido a semear o luto e a desolação pelos lares ser-
tanejos do nosso Estado!

Ao ouvir descrever o quanto de perversidade praticou o sanguinário, no assalto ultima-
mente feito ao povoado Carapatós, distante apenas seis léguas de Caruaru, sente-se 
o coração coberto de tristeza e não se pode calar um grito de maldição contra aquele 
temeroso inimigo da paz e da prosperidade dos habitantes do interior.

Acompanhado de seus terríveis sequazes, o homem, depois do conflito em que perece-
ram três pais de famílias, honestos e trabalhadores, saiu a bater de casa em casa, exi-
gindo e recebendo dinheiro, inutilizando móveis e recebendo joias, arrancadas, entre 
lágrimas, das mãos de suas possuidoras.

Até o pobre padre que tinha ido, no exercício de sua profissão, celebrar missa, teve ne-
cessidade de tirar a carteira do bolso da batina e entregar ao célebre capitão uma por-
ção de cédulas, quantia superior a 200$000, segundo informou-nos pessoa fidedigna.

Só 24 horas depois dessas cenas, foi avisado o delegado do município.

Força embalada, soldados prontos para a luta, aquela autoridade seguiu em demanda 
do lugarejo, cujas casas fechadas davam-lhe um aspecto sobremodo tristonho e lúgu-
bre.

Quando chegou a polícia, os cadáveres varados pelas balas do grupo assaltante já 
haviam sido sepultados, correndo, porém, de boca em boca a ordem de Silvino: Não 
façam feira neste lugar. Acabem com isto para não haver grande arrependimento!

De um infeliz velho, lavrador honesto, o facínora levou perto de três contos de réis, afo-
ra as pequenas parcelas colhidas em diversas moradias e estabelecimentos comerciais!

Para garantir aos moradores daquele pedaço de Pernambuco, ficaram diversas praças, 
às ordens do subdelegado do distrito, que não possuía então elementos para reagir 
contra gente tão afeita à prática de todas as misérias humanas.
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_____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 26.11.1905

REPARTIÇÃO CENTRAL DA POLÍCIA

- Em aditamento ao telegrama inserto na minha parte de 21 do corrente, com referên-
cia ao célebre bandido Antonio Silvino, dirigiu-me o delegado de Caruaru o ofício que 
faço transcrever.

Delegacia de polícia do município de Caruaru, em 20 de novembro de 1905.

Ilmo. Sr. Dr. Manoel dos Santos Moreira mui digno chefe de polícia.

Conforme vos comuniquei por telegrama de 18 do corrente tendo ciência de que o céle-
bre bandido Antonio Silvino e companheiros haviam invadido este município e atacado 
o lugar Trapiá do distrito de Carapatós, reassumindo o exercício do meu cargo naquela 
data e imediatamente para lá me transportei acompanhado da força pública de que dis-
punha a fim de proceder às necessárias diligências e dar caça aos criminosos, se ainda 
estivessem neste município, pois não tinha ordem nem elementos para ir além.

Somente chegando ao meu conhecimento a notícia do assalto vinte e quatro horas 
depois, quando ali cheguei já estavam sepultados os cadáveres de Antonio Nicacio e 
Manoel Cirilo Coelho, vítimas da ferocidade dos bandidos, havendo ocorrido o seguinte:

No dia 17 do corrente, às 11 horas da manhã, Antonio Silvino e seus sequazes Tem-
pestade, Baliza, Ventania e Bezerra, armados de rifles, pistolas e punhais, chegaram 
àquele povoado, encontrando grande número de pessoas reunidas, para assistir à mis-
sa e a feira, que ali havia.

O inspetor Nicacio, em companhia de Raimundo de tal enfrentou, destemidamente, o 
grupo, disparando contra Antonio Silvino o clavinote que levava, e vendo que não o 
atingira, lançou-se de faca em punho a lutar com o bandido, caindo, porém, transpas-
sado pelas balas deste e dos companheiros.

Depois de haverem mutilado horrivelmente os cadáveres dos infelizes, Antonio Nicacio 
e Manoel Cirilo, que também fora alcançado pelas balas, os criminosos continuaram a 
disparar as armas contra as pessoas, que fugiam aterrorizadas e trataram do saque.

Dirigiram-se primeiramente à casa do negociante Miguel Vicente de Carvalho e depois 
de o espancarem, subtraíram-lhe a quantia de cento e sessenta mil réis, objetos de 
ouro e inutilizaram os móveis e as mercadorias.

Depois foram à casa do major João Luiz, espancaram-no barbaramente, roubaram-lhe 
três contos de réis em dinheiro e objetos de ouro, queimando grande quantidade de 
algodão que estava em uma das dependências de sua casa.

Daí se dirigiram à casa do alferes Antonio Tó de Oliveira, que não foi vítima, graças à 
intervenção do vigário Vitorino, que deu duzentos mil réis para não o matarem, ficando, 
porém, Oliveira, com diversos ferimentos.

Ainda foram à casa de Manoel Pepeu, roubando e quebrando o que encontravam e com 
muito interesse procuravam a José Caetano, parente de José Gouveia e Raimundo, 
companheiro de Nicacio, aos quais queriam assassinar.

Vitorino, que diante disto foi obrigado a retirar-se sem celebrar missa.

Ficaram gravemente feridos por bala Cândido de Barros, João Ferreira e Gonçalves José 
Francisco.

Os salteadores não cessaram de atirar alvejando as pessoas, que fugiam e ameaçavam, 
a quem sepultasse os cadáveres de suas vítimas, dizendo que só a polícia os enterraria 
sendo, entretanto, enterrado por filhos de Nicacio que, morando distante, ao saberem 
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do ocorrido vieram para tal fim.

Retirou-se o grupo de facínoras a 1 hora da tarde, mais ou menos declarando Antonio 
Silvino que fizera aquilo, para mostrar o seu valor e não consentiria que houvesse mais 
feira naquele povoado.

Os salteadores montaram a cavalo e tomaram a direção de Taquaritinga passando às 4 
horas da tarde do mesmo dia no povoado Algodão daquele município. Saúde e frater-
nidade. O delegado, assinado – João Coriolano de Oliveira

__________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 07.12.1905

ANTONIO SILVINO E A SOCIEDADE

A sociedade entregando o indivíduo a si próprio ou a seus únicos recursos não o faz 
livre como se supõe, mas, sim, desprezado, só se lembrando dele para lhe dar castigo 
ou impor-lhe os tributos.

O indivíduo assim colocado, se é muito rico, constitui-se um potentado sem, contudo, 
possuir a segurança de sua própria vida; se é miserável voluntaria ou involuntariamen-
te constitui-se criminoso vulgar.

Num desses casos está Antonio Silvino e com ele muitos outros que se vão criando para 
um futuro mais ou menos próximo. As leis podem garantir o direito de propriedade e 
punir os criminosos, porém, jamais poderão restituir as vidas que se vão ceifando a 
golpes de facínoras.

Recife, 1905       

L. de F.

__________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 11.01.1906

ANTONIO SILVINO

Sobre este famigerado bandido escreve, em data de 6 do corrente, A Cidade, de Na-
zaré:

“Depois do sucesso de Trapiá, em que um heroico inspetor de quarteirão enfrentou 
esse covarde e perverso bandido, tendo sido assassinado, porém, no meio de mais de 
cem homens, Antonio Silvino refugiou-se no município de Bom Jardim, não tenho pe-
netrado na Paraíba, como disseram os comandantes das diligências saídas de Recife 
em sua perseguição.

O bandido e seus sequazes não podem penetrar no território paraibano, onde o Sr. 
José Gouveia e alguns parentes estão preparados para prendê-lo ou mata-lo.

A sua última proeza é admirável.

Em a noite de 31 de dezembro para 1° do corrente, Antonio Silvino foi tomar parte 
nos festejos da povoação de Queimadas, uma légua distante de Bom Jardim, tendo 
feito larga colheita de dinheiro.

E o que é mais admirável é que o bandido praticou essa proeza sozinho, no meio de 
numerosa multidão, acovardada, sem ânimo para defender a propriedade, sem brio 
para defender a honra e incapaz de defender a vida.

Triste degradação moral!”
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_________________________________

Diário de Pernambuco – 28.01.1906

ANTONIO SILVINO

A PRISÃO DE SEUS COMPARSAS

REVELAÇÕES IMPORTANTES

Pelo trem da Great Western, chegaram ontem, pela manhã, vindos de Bom Jardim, os 
cangaceiros que, fazendo parte do grupo de Antonio Silvino, haviam sido presos, con-
forme há dias comunicamos, pelo capitão José Gouveia, em comissão policial na zona 
que a horda do famigerado bandido tem infestado.

Devidamente escoltados por dez praças, sob o comando do sargento Antonio do Car-
mo Ribeiro, foram conduzidos à presença do Sr. Dr. chefe de polícia, que os submeteu 
a interrogatório, em presença dos repórteres das folhas matutinas.

Eram este os presos aludidos, mas apenas de quatro foi possível tomar os depoimen-
tos.

O primeiro a falar foi José Felipe Carmo dos Santos. Este pardavasco, um dos mais 
terríveis e perversos do conhecido grupo de bandidos, pela presteza na execução de 
seus crimes, foi denominado pelo chefe Antonio Silvino com o expressivo nome de 
“Relâmpago”. Ao entrarmos no gabinete, pelo delegado do 2º distrito da capital esta-
va sendo interrogado o referido facínora.

Às perguntas que lhe eram feitas, respondia sem hesitação.

Sua fala é ungida de piedade e quem de perto o ouvir, dirá que não é capaz de tantas 
misérias e crimes.

O miserável vestia calça de algodão listado, camisa clara, já muito usada, suja e sem 
botões.

Tem a fronte espaçosa, pouca barba e uns olhos pequenos, pretos e brilhantes.

Usa barba a nazareno, um tanto salpicada de cabelos brancos, pois o célebre saltea-
dor conta mais de cinquenta anos de idade.

Na ocasião do interrogatório braços cruzados, notava-se que as mãos de Relâmpago 
estavam extraordinariamente inchadas. 

Ele explicou o motivo dessa inchação e fez referências à luta.

Viam-se lhe na cabeça diversas cicatrizes de velhos ferimentos, sendo bem notável 
uma que apresenta sobre a fronte direita.

Relâmpago é casado e residente no lugar Paulino, de Cachoeira e Cebolas.

Interrogado, declarou que, em outubro do ano passado, foi convidado por seu sobri-
nho Ignácio do Carmo, residente em Vertentes; que, ali chegando, encontrou Antonio 
Silvino, acompanhado de 7 cangaceiros, trajando todos fardamento da polícia.

Depois da sua chegada, Antonio Silvino encetou conversação, apresentando-lhe os 
seus companheiros, “Cocada”, “Ventania”, “Tempestade” e mais outros, convidando-o 
em seguida para fazer parte do referido grupo, onde a ele nada havia de faltar: di-
nheiro, armas e tudo quanto desejasse.
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Disse que, em vista das promessas vantajosas, não trepidou em aceitar o convite, en-
gajando-se incontinenti.

Na mesma ocasião em que se alistou recebeu de Antonio Silvino um rifle, um facão, 
pistola e mais armamentos.

Logo que passou a fazer parte do grupo, seguiu, em companhia de Silvino e de outros 
cangaceiros para Macapá, a fim de atacar a casa do negociante Manoel Belo.

Declarou ainda que todos iam fardados, estando Silvino com as divisas de sargento.

Ao chegar em Macapá, dirigiram-se ao posto policial, encontrando ali uma praça de 
polícia que prenderam.

O soldado foi por Silvino intimado a servir-lhe de guia a fim de levá-lo com os compa-
nheiros à casa de Manoel Belo.

A praça, reconhecendo os cangaceiros, ficou aterrorizada, pedindo a todos que não a 
matassem, pois que estaria pronta para prestar todo o serviço.

Acompanhados do referido soldado, foram à casa procurada, onde Antonio Silvino ba-
teu, pedindo hospedagem, declarando ser uma força do governo que andava em per-
seguição dos cangaceiros.

Manoel Belo, em vista da declaração, abriu a porta, dando-se então o saque.

Metade dos companheiros de Silvino entrou e outra parte ficou guardando a casa, a 
fim de evitar aproximação de pessoas suspeitas.

Depois de muito tempo, Silvino saiu da casa do Manoel, conduzindo fazendas, cha-
péus e muitos objetos. 

Uma vez de novo reunidos, saíram todos para o Piruá, sabendo, ele Relâmpago, em 
caminho que além dos objetos roubados havia Silvino arrecadado mais cinco contos 
de réis em dinheiro.

Disse mais que, chegando em Pirauá, separou-se de Silvino, dizendo-lhe este que, 
com o companheiro, seguia para a casa do tenente José Alves, em Catuama prome-
tendo, ao voltar, dar a quantia a que ele tinha direito no roubo de Macapá.

Algum tempo depois, prestou-se novamente ao grupo chefiado por Silvino, atacando 
diversos lugares, entre eles Santa Maria e São Thomé, onde fizeram excelente colhei-
ta.

Relâmpago afirma que Silvino é muito protegido no estado da Paraíba por pessoas 
gradas.

O subdelegado de Surubim o protege escandalosamente e manda sempre avisá-lo da 
aproximação de forças.

Antonio Silvino, nas suas excursões, sempre visitava a casa de seu irmão, João do 
Carmo, em Vertentes, e a casa do Manoel Alves, pai de sua amásia. 

A última vez que fez parte do grupo, foi quando este assaltou a feira do Trapiá, sendo 
nessa ocasião assassinado o inspector Nicacio, que reconhecera Silvino e se prepara 
para capturá-lo.

Depois deste crime, Antonio Silvino dividiu o seu grupo em dois, sendo um chefiado 
por Cocada e outro pelo próprio Silvino.

Conhecedor de sua destreza e aptidão o chefe tomou-o como pessoa de confiança, 
chamando-o então pela alcunha de Relâmpago.

A morte de “Rio Preto” é inexata, porquanto, não há seis meses, teve ocasião de vê-
-lo no grupo de Silvino.

Os únicos companheiros que morreram foram Baliza, casualmente, disparando uma 
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arma, e Pedro de tal, que foi assassinado.

Repetidas vezes costuma o Silvino dividir o grupo.

No ano passado, acompanhou Silvino à Cachoeira, onde fizeram boa coleta de dinhei-
ro e víveres.

Ao entrar no grupo deu ao Silvino o seu verdadeiro nome.

E assim terminou Relâmpago as suas informações. 

___

Depôs então Francisco Carmo dos Santos.

Filho de Relâmpago, tendo apenas 21 anos de idade, foi também capturado e acha-se 
recolhido com os seus companheiros à cadeia desta capital.

Muito antipático este indivíduo, que é pardo.

Fala precipitadamente e, antes de pronunciar as palavras, tem o costume de olhar de 
soslaio para as pessoas que o escutam.

Sua cabeça é chata, usa cabelo baixo, tem a boca rasgada, é muito pálido e possui a 
dentadura perfeita.

Francisco vestia camisa de algodão e calça escura de quadrinhos.

Com admirável calma, descrevia as cenas de sua vida

Antonio Silvino, disse ele, gosta muito de meu pai e tem nele muita confiança.

Chamava-o meu Relâmpago e nunca o desprezava.

Eis o resumo do seu depoimento:

É solteiro, natural da Paraíba e residente em Paulino, do distrito de Ingá.

Há mais de três anos mantem relações com Antonio Silvino, por ser ele muito amigo 
do seu pai José do Carmo Felipe em casa de quem costumava ir frequentemente. 

Conhece todos os companheiros de Silvino, Baliza, Rio Preto, Tempestade, Ventania, 
Bezerra e muitos outros.

O ano passado, não recorda a data, foi à casa de seu pai e um primo, de nome Igná-
cio Carmo, morador em Vertentes, de Taquaritinga. 

Chegando esse primo, seu pai chamou-o particularmente, conversando os dois por 
muito tempo.

Depois da conversa, almoçaram juntos e saíram, declarando seu pai, ao sair, que ia a 
Vertentes, à casa desse primo.

Somente passados 15 dias, voltou o velho e, em conversa, declarou que tinha acom-
panhado Antonio Silvino a Trapiá, onde assassinaram o inspetor Nicacio, não dizendo 
se tinham praticado outras mortes ou ferimentos, ou se tinham praticado algum rou-
bo.

Quando seu pai chegou à casa, apenas trouxe a quantia de quinze mil réis, cuja pro-
cedência ignora.

Um mês antes de Silvino ir dar o assalto em Trapiá, estivera, em companhia dos can-
gaceiros, em casa de seu pai e daí todos reunidos, seguiram para Cachoeira, onde de-
ram assalto.

Ao voltar seu pai de Cachoeira, declarou que Antonio Silvino nada lhe havia dado do 
que tinham arrecadado.
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Seu pai mantém relações com Silvino mais ou menos há 3 anos; em companhia dele 
tem praticado inúmeros assaltos, demorando-se muitos dias.

Antonio Silvino, com os seus, frequentava sempre a casa do seu tio, João do Carmo, 
pai de Ignácio, não sabendo, porém, se seu tio acompanhava Silvino nas suas empre-
sas.

Além da casa do seu tio, frequentava também Silvino as residências de João Trapiá, 
Severino Martins, Henrique de tal, negociante em Cachoeira, e de muitos outros, sen-
do sempre bem tratado.

No assalto de Macapá seu pai tomou parte, merecendo muita confiança de Silvino.

Passou a ser interrogado Manoel Alves de Moraes, conhecido por Manoel Ferreira.

É um rapaz branco e de fisionomia agradável.

Sua casa, no povoado de Aroeira, próximo à Barra de Natuba, tem servido muitas ve-
zes de hospedagem aos sanguinários indivíduos que obedecem à direção de Silvino.

Conversamos com ele por alguns instantes.

Em ligeiras palavras, descreveu-nos sua moradia.

Uma casa de vivenda à margem de larga estrada de rodagem, cercada de frondosas 
árvores e palmeiras.

Disse-nos que ali morava com seus velhos progenitores e uma sobrinha.

Nunca praticara crimes.

- Se damos agasalho a Silvino, disse-nos o rapaz, é porque tememos o resultado de 
contrariá-lo.

Algumas vezes cheguei até a servir-lhe de portador de bilhetes.

Tem 22 anos este infeliz.

Estava no momento do interrogatório vestido com uma camisa clara de listas.

Nasceu mesmo no lugar onde foi capturado e desconhece outras paragens, afora as 
do seu sertão.

Seus cabelos são pretos e lisos tendo da mesma cor o pequeno bigode.

Morais fez a exposição dos fatos a si referentes com desembaraço e brandura.

Às vezes, contou-nos o prisioneiro, o capitão fornecia-nos a importância das despe-
sas, mas por inúmeras vezes mandava tomar nota.

Manoel Alves de Moraes é natural da Paraíba, solteiro, agricultor e residente em 
Aroeiras.

Há 5 anos tem relações com Antonio Silvino e todos do seu grupo, sabendo, por lhe 
haver dito Silvino, que Baliza e Pedro de tal tinham morrido, o primeiro assassinado e 
Pedro vítima de um desastre.

Há mais de um ano, Silvino e seus companheiros mataram um seu primo de nome 
Severino.

Não obstante este acontecimento, continuou a receber Silvino em sua casa e a pres-
tar-lhe todos os serviços.

No princípio de dezembro do ano passado, foi à casa de seu padrinho José Pereira da 
Silva, residente no lugar Estreito, e exigiu-lhe, a mandado de Silvino, a importância 
de duzentos mil réis.

Esse dinheiro não lhe foi entregue, por declarar seu padrinho que não tinha no mo-
mento.
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Tempos depois, então seu padrinho mandou o dinheiro, entregando ele próprio a Sil-
vino a importância recebida, quando este teve ocasião de passar por sua casa.

Diversas vezes Silvino o encarregou de ir a Aroeiras buscar mercadorias em casa do 
Sr. Mesquita, sendo sempre satisfeito nos pedidos.

Além da sua casa, frequentava Antonio Silvino todas as dali, sempre em todas muito 
bem recebido.

Antonio Silvino e companheiros assaltaram há tempos um povoado do Ingá, assassi-
nando nessa ocasião o fazendeiro Manoel Rodrigues.

Nos fins do ano passado Silvino e seu grupo invadiram o lugar Trapiá, assassinando 
um inspetor.

Silvino tem cometido diversos roubos e assassinatos, mas os moradores são obriga-
dos a tratá-lo bem, devido à falta de garantias.

___

Falou por fim Manoel Alves de Almeida. Verdadeiro tipo de sertanejo. Nasceu no lugar 
Tatus, município de Bom Jardim e tem 63 anos de idade.

O paletó e a calça que vestia eram de cor azul e a camisa de um roxo bastante carre-
gado.

Usa alpercatas.

Veio com um chapéu de couro, de abas largas e bordadas.

Fala pouco, respondendo demoradamente às perguntas que lhe fizemos.

Sua cabeça é grande, tendo os cabelos recentemente aparados. 

A barba está completamente encanecida.

Quando conversamos com ele mostrou-se surpreendido com a prisão, pois nunca pro-
cedera mal.

Isto disse o bandido, encarando-nos com desfaçatez e cinismo.

Manoel Alves de almeida é agricultor e residente em Tatus, município de Bom Jardim.

Conhece Antonio Silvino de nome, há muito tempo.

Há dois meses mais ou menos, soube que este mantinha um certo namoro com sua 
filha Antonia.

Silvino, na sua ausência, frequentava sua casa, fazendo presentes a sua filha.

Entre outros, sabe que Silvino ofereceu-lhe uma máquina de costura.

Sua filha cosia camisas para Silvino.

No dia 16 do corrente, foi que conheceu de perto o sertanejo, em casa de José Seve-
rino Almeida, vulgo Cazuzinha, seu vizinho.

Nessa ocasião conversaram amistosamente, ouvindo histórias interessantes contadas 
por Silvino sobre valentia.

Algum tempo depois, Silvino chamou-o para uma mata próxima e, aí chegando, disse 
querer levar sua filha para o alto sertão, onde se casaria.

Em presença mesmo do Silvino, disse Almeida que esse casamento era impossível, 
porquanto ele era um homem perdido, perseguido pela polícia.

Silvino replicou que isso pouco importava e não levava em conta polícia, nem gover-
no.
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A 18 do corrente, Antonio Silvino, às 6 horas da tarde, passou em sua casa, donde 
saiu para a casa de José Domingos, na serra do Imbé.

No domingo último foi ao povoado Santa Maria fazer feira, donde voltou a 23.

Regressando a casa, aí lhe apareceu, às 6 horas da tarde, o Sr. capitão José Gouveia, 
acompanhado de força em procura de Antonio Silvino.

O capitão exigiu que ele apresentasse Silvino, que constava se achar ali escondido.

Franqueou a casa ao capitão Gouveia, que deu rigorosa busca, não encontrando o fa-
moso cangaceiro, e perguntou se nas imediações não existia uma casa junto a uma 
lagoa.

Respondeu afirmativamente, declarando que naquela casa morava João Machado.

Incontinente, Gouveia para ali se dirigiu.

Momentos depois ouviu uns tiros para o lado da referida casa.

Não acompanhou o capitão Gouveia à casa de Machado, por ter recebido ordem de 
não sair de casa.

No dia seguinte, deram-lhe um recado do mesmo capitão, pedindo uma rede para 
conduzir o ferido.

Cumpriu a ordem recebida, sendo depois preso por Gouveia, que o conduziu para 
Surubim e daí pra Bom Jardim.

Antonio Silvino é protegido de muita gente boa e de autoridades.

Em Tatus é Antonio Silvino protegido por José Severino de Almeida, vulgo Cazuzinha, 
em Lagoa por Joao Carlos, major Dutra, Joaquim Fernandes, proprietário de uma casa 
de descaroçar algodão e outros de que não recorda os nomes; em Santa Maria pelo 
alferes José Braz, coronel Vicente Queiroz e capitão Elias de Queiroz; em Taquaritinga 
pelo Sr. Dantas, José Cabeça Branca, João Faustino e por todas as pessoas ricas e po-
bres.

Eis a súmula do que disse Manoel Alves de almeida.

___

Os outros capturados são irmãos.

Fortunato Pinto de Menezes, é o mais moço.

Tem 20 anos de idade, alto, magro, amarelo e de cor parda.

Sua fronte é fugidia.

Cabelo baixo e imberbe.

Vestia paletó preto de quadros brancos, calça clara e camisa de algodãozinho.

Joao Joaquim Pinto de Menezes tem 22 anos, é de cor escura e sobremodo antipático.

Vimo-lo ligeiramente, em um dos corredores da repartição de polícia.

Usava calça de brim escuro e camisa clara.

Manoel Joaquim Pinto de Menezes. Seus traços fisionômicos são de sujeito perverso e 
criminoso.

Conta 51 anos de idade. 

Sua barba é pequena e tem pouco bigode.

Todos três nasceram no município de Bom Jardim.

Oportunamente serão interrogados.
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O Dr. chefe de polícia mandou ontem mesmo fotografá-los em grupo e separadamen-
te a Relâmpago.

- Segundo confissão de Relâmpago, Antonio Silvino anda sempre de posse de avulta-
das quantias.

Constantemente, o bandido muda de toilete, possuindo diversas novas e de muito 
boa fazenda.

Gosta muito da farda.

Ora se apresenta aos seus comparsas, vestido com as insígnias de sargento, ora de 
oficial superior.

Não despreza magníficos extratos e só usa Orisa para o cabelo.

A propósito, disse-nos aquele bandido: por onde seu capitão passa fica tudo cheiran-
do.

______________________________________________________  

Diário de Pernambuco – 17.02.1906

ANTONIO SILVINO

Este conhecido facínora anda presentemente percorrendo alguns lugarejos da Paraíba.

Há poucos dias, achando-se hospedado em uma casa da povoação denominada Mi-
neiro, cinco léguas acima de Cabaceiras, agrediu o estafeta dos correios incumbido do 
serviço entre Monteiro e aquele Estado.

Após terríveis ameaças, o bandido apoderou-se de todas as malas do citado emprega-
do, que por felicidade extraordinária não foi vítima do punhal do sicário.

Silvino, após violar toda a correspondência e vendo não conter valores, queimou-a na 
presença do mesmo estafeta, dizendo: faço isto porque preciso de dinheiro para fazer 
frente à perseguição que me move o governo.

Acompanhava o célebre capitão um grupo composto de oito cangaceiros, fardados e 
armados a comblain.

Sobre o fato que chegou a 10 do corrente, ao conhecimento do Sr. Dr. Alfredo Espín-
dola, administrador dos correios da Paraíba, S. S. passou imediatamente o seguinte 
telegrama para o Rio de Janeiro:

“Paraíba, 10-2-06 (Urgente). Diretor Geral Correios, Rio. – Acaba chegar estafeta 
linha Alagoa Monteiro, declarando ter sido atacado grupo cangaceiros chefiados An-
tonio Silvino, que tomou malas Cabaceiras, Barra de S. Miguel, S. João, S. Thomé e 
Alagoa do Monteiro e queimou-as.

Agentes Barra S. Miguel e Cabaceiras confirmaram fato. Tal grupo perseguido muito 
tempo improficuamente força deste Estado e de Pernambuco.

Malas não continham valores, Antonio Silvino declarou estafeta que queimaria todas 
as malas que por ali passassem. Rogo-vos providências.
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___________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 20.02.1906

O BANDO DE ANTONIO SILVINO

Pelo trem da Great Western, chegaram ontem, à tarde, presos, a esta capital, vindos 
de Bom Jardim, Hisbelo Alves Almeida, Joaquim Alves de Almeida e Antonio Francisco 
de Arruda, filhos os três de Manuel Alves, que fora ultimamente trazido à chefatura de 
polícia, preso em companhia de Relâmpago e outros cangaceiros, conforme noticia-
mos.

Antonia era amásia de Antonio Silvino e havendo fugido para Cortez, foi a polícia ali 
busca-la e aos seus irmãos, sendo todos ontem mesmo recolhidos à casa de deten-
ção.

Hoje serão interrogados na repartição.

_______________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 22.02.1906

Somente hoje, pelas 12 horas do dia, serão interrogados na chefatura de polícia, os 
indivíduos Hisbelo Alves de Almeida e Joaquim Alves de Almeida.

São os dois irmãos de Antonia Francisca de Arruda, que, segundo declarações dos 
comparsas de Antonio Silvino, é amásia do famoso bandido.

_____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 23.02.1906

Foi ontem, à ordem do Sr. Dr. chefe de polícia, fotografada, pelo Sr. Luiz Santiago, 
Antonia Francisca de Arruda, amásia do célebre facínora Antonio Silvino.

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 25.03.1906

Chega hoje, a bordo do costeiro Una, o facínora Rio Preto, famoso companheiro de 
Antonio Silvino.

Será recolhido à casa de detenção.

_____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 27.03.1906

PROEZAS DE ANTONIO SILVINO

Compareceu ontem à chefatura de polícia Miguel Libório Ferreira Filho, acompanhado 
de seu sobrinho Aureliano Ferreira de Almeida.

Foi esta a história que narraram:

Ambos residem em Santa Maria de Taquaritinga e vieram a esta cidade, no propósito 
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de se alistarem no corpo policial.

Conta Libório que há 6 anos passados morava com sua família, no lugar Cazuzinha.

Um belo dia, porém, lhe apareceu à porta o célebre cangaceiro Antonio Silvino, à 
frente de grande grupo.

Invadiram a sua propriedade, saquearam-na praticando toda sorte de barbaridades.

Ao retirar-se, o bandido levou todo o dinheiro que encontrara.

Indignado com tão bárbaro procedimento e dispondo de alguns elementos de ação, 
transportou sua família para Santa Maria e, acompanhado de alguns amigos, saiu em 
perseguição do bandido.

Oito meses passou assim, sem se oferecer uma ocasião em que pudesse enfrentar o 
grupo do bandido e tirar a sua vingança.

Vendo baldados os seus esforços, regressou à casa procurando viver sossegadamen-
te.

Há poucos dias, entretanto, recebeu em Santa Maria um recado do bandido, que lhe 
participava em breve iria cortar-lhe a orelha!

No mesmo dia outro cavalheiro recebeu do bandido um recado para que lhe guardas-
se um conto de réis, pois em breve iria buscar.

Aterrorizado com essas ameaças e sabendo de quanto é capaz seu inimigo, procurou 
o auxílio da polícia.

________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 28.03.1906

ANTONIO SILVINO E SUA GENTE

Lemos n’ A Cidade, de Nazaré, em data de 24 do corrente:

“As últimas notícias Antonio Silvino tinha passado a fronteira da Paraíba, onde atacara 
a povoação de Salgado, na comarca de Itabaiana.

O seu grupo compõe-se de 8 indivíduos bem armados, entre os quais dizem achar-
-se Rufino de tal, que foi oficial da polícia pernambucana, no governo do Dr. Barbosa 
Lima.

- Em a noite de 16 do corrente, um grupo de cerca de 10 bandidos atacou a casa de 
residência do Sr. Antonio de Barros Vieira de Mello, morador em uma propriedade nas 
proximidades do povoado de Camboa, no município de Paudalho. 

Os bandidos derrubaram duas portas da casa, deram tiros para o interior, mas não 
conseguiram seus intentos devido ao alarme dos moradores vizinhos, entre os quais o 
coronel José Franco.

Os assaltantes fugiram às pressas, montados, havendo notícias de terem seguido 
rumo de Limoeiro.

O subdelegado do 4° distrito policial de Paudalho, Sr. Floriano Carneiro, chegou ime-
diatamente ao local do assalto, encontrando no terreiro da casa algumas balas de ri-
fle.

- Julgamos o povoado de Lagoa do Carro em vésperas de um assalto por parte de An-
tonio Silvino.

Nota interessante:
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Esse bandido mostra atualmente, a quem queira ver pelas estradas, uma peia de cou-
ro cru, enfeitada de fitas multicores, dizendo que a tem para açoitar gente grande, 
porque para os pequenos tem bala.

______________________________________________

Diário de Pernambuco – 29.03.1906

“RIO PRETO”

SEU DEPOIMENTO

Damos abaixo o depoimento do famigerado cangaceiro Rio Preto.

Algumas outras declarações fez ele perante o Dr. chefe de polícia.

Estas, porém, precisam, por enquanto, ficar em segredo de justiça.

Eis o depoimento:

“Firmo José de Lima, 24 anos, natural de S. Vicente, solteiro, não sabe ler, nem es-
crever.

Declarou o seguinte:

Era trabalhador de Manoel Francisco, no lugar Junco, do município de Umbuzeiro, na 
Paraíba, quando há quatro anos, Antonio Silvino, em companhia de nove cangaceiros, 
assaltou a casa de seu patrão, roubando-o e espancando-o barbaramente. 

Terminando o assalto, Antonio Silvino obrigou-o a acompanha-lo, a fim de fazer parte 
do grupo.

Desde esse dia, começaram as suas relações com o célebre bandido Silvino, relações 
que conservou até dois anos passados, quando teve necessidade de abandonar o gru-
po, levado por uma discussão havida entre ele e Silvino, da qual não resultou funes-
tas consequências, devido à intervenção do seu companheiro Cocada.

Motivou a discussão querer Silvino obriga-lo a espancar três homens que passaram 
no Mogeiro de Cima, desobedecendo ordens que neste sentido tinham sido dadas.

Cocada, tomando parte na discussão, colocou-se de seu lado, dando-lhe razão e se-
parando-se, em companhia de Relâmpago, do grupo de Silvino.

Algum tempo depois, ao novo grupo se reuniram Nevoeiro e Barra Nova, ficando o 
grupo do Silvino composto pelos cangaceiros Tempestade, Ventania, Baliza e Dois Ar-
roz.

Depois da separação, Silvino procurou novos companheiros, constituindo forte grupo.

Esta separação não trouxe, porém, entre os dois grupos intriga séria, tanto que, 
quando Silvino tinha necessidade de dar um assalto perigosos, convidava o seu gru-
po, do qual era chefe Cocada, sendo sempre atendido.

Todas as vezes que se separavam combinavam encontros em lugares determinados.

Há mais de um ano, achando-se com Cocada no lugar Gitó, aí encontrou-se com Silvi-
no. 

Nessa ocasião, o famigerado bandido convidou seu chefe para, reunidos os dois gru-
pos, assaltarem o estabelecimento de Manoel Belo, em Macapá, a fim de não só rou-
barem tudo quanto pudessem, como também assassiná-lo.

Recusou-se ele e igualmente Cocada a acompanharem Silvino, porque este tinha o fir-
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me propósito de assassinar Manoel Belo.

Em vista da recusa por eles apresentada, comprometeu-se Silvino não matar a Belo, 
aceitando então eles a proposta.

Entraram em Macapá, Silvino, Cocada, Relâmpago, Baliza e Tempestade, cantando 
modinhas.

Procuraram o cabo de polícia ali destacado, desarmaram-no e o obrigaram a ensinar 
onde ficava o estabelecimento do Manoel Belo. 

Chegando à porta de Belo, bateram, declarando que era uma força do governo, vinda 
de Timbaúba, sob o comando do sargento Lopes de Macedo, e que desejavam que o 
Sr. Belo lhes fornecesse o prometido café.

Manoel Belo, acreditando realmente tratar-se de uma força legal, não hesitou em 
abrir a porta.

Todos eles precipitaram-se para o estabelecimento, donde roubaram grande quanti-
dade de mercadorias, conduzindo-as em um cavalo, que para este fim tinha levado 
Silvino.

Após a prática do roubo, retiraram-se para Piran, onde novamente se separaram os 
grupos, tomando cada um direção oposta.

Antonio Silvino, ao sair, levou o cavalo carregado com as mercadorias, dando antes 
da partida uma gratificação, em dinheiro, a Cocada, gratificação que foi dividida entre 
os companheiros.

Depois de um tiroteio que sofreu com Cocada, tiveram necessidade de se separarem, 
o que fez.

Deixando Cocada, foi para o engenho Barrocas, com recomendações do major Filé-
mon Nestor e de José Rezende.

Em poder de Rezende deixou uma comblain, de que Nestor lhe havia feito presente.

Cocada, depois da sua saída, foi homiziar-se no engenho Pagi, em Nazaré.

Passado algum tempo, receou ser preso no engenho, constando-lhe já ser conhecida 
a sua permanência naquele lugar. 

Deixou o engenho indo para Aroeiras, da Paraíba, onde se encontrou com Silvino e 
Cocada.

Reunidos, seguiram juntos para Fagundes, onde mataram um empregado de José 
Alves, por desconfiarem ter este rapaz denunciado às autoridades de Ingá, que pela 
polícia havia sido morto.

Ainda reunidos, dirigiram-se ao Surrão, onde Antonio Silvino tomou um rifle ao nego-
ciante Manoel de Melo, dele fazendo-lhe presente.

Em seguida, dirigiram-se para Figueiras, onde, pelas 5 horas da manhã, do dia 15 de 
fevereiro de 1903, assaltaram a casa do subdelegado Francisco Antonio Sobral, ma-
tando-o em seguida.

Este assassinato teve como causa desconfiar Silvino que um tiroteio sofrido tinha sido 
promovido pelo Sobral.

Pouco tempo depois da morte do Papa Mel, foi, a convite de Silvino e acompanhado 
de Cocada, à casa de Marcos dos “Pinhões”, a quem assassinaram, por ter constado 
que Pinhões o perseguia.

Após o assassinato, dirigiram-se todos para a casa de Antonio Pagi, em Guaribas, 
onde almoçaram.

Não tomou parte, nem Cocada, no assassinato de Severino de tal, fato este ocorrido 
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em Aroeiras.

Motivou este assassinato desconfiança de que Severino denunciara Silvino à força que 
o atacara em Torres, pouco acima de Aroeiras, em casa de Manoel Ferreira.

Depois do assassinato, fugiram todos e ocultaram-se em casa de João de tal, vaqueiro 
de João Barbosa, no lugar Tamanduá.

Há dois anos passados, se achava em companhia de Cocada e Antonio Silvino na resi-
dência do major Nô, no “Mogeiro”, quando passou Manoel Paes, ex-sargento de polícia 
e inimigo deles.

Antonio Silvino chamou-o e, reconhecendo-o disparou contra ele o rifle, matando-o 
instantaneamente.

Tendo o grupo informações de que a força policial não se achava no Pilar da Paraíba, 
resolveram dar ali um assalto, o que levaram a efeito.

Ao chegarem à cidade, mandaram chamar o carcereiro da cadeia e ordenaram-lhe a 
entrega das respectivas chaves.

De posse das chaves, soltaram todos os presos, desarmando dois soldados que ali en-
contraram, prendendo-os, em companhia do carcereiro.

Em seguida saíram pelas ruas, angariando dinheiro das pessoas dali, entre elas o Sr. 
comendador Napoleão.

Pouco tempo demoraram, levando o armamento dos soldados.

Cocada tinha sob a sua proteção uma menina de 12 anos de idade, a qual foi ofendi-
da por Francisco Paes.

Chegando esse fato ao conhecimento do seu companheiro, esse escrevera ao ofendi-
do, pedindo 500$000 para resgatar a falta que cometera.

Francisco Paes, ao receber a carta, consultou ao vigário da freguesia, que o aconse-
lhou a enviar pelo menos 200$000.

Ele, porém, não aceitou o conselho, respondendo que para Cocada tinha balas.

Em vista disso, Cocada resolveu ir à sua casa, encontrando-o em companhia de um 
filho.

Contra o rapaz, que fugiu, dispararam as armas, vendo-o cair, a pouca distância.

Antes de assassinarem Francisco, obrigaram a dar 100$000.

Em dezembro de 1903, combinaram almoçar em casa do velho Felismino em Manoe-
los, na Paraíba.

Na ocasião, estava ele e Cocada e, ao entrarem na casa do velho, viram um oficial de 
polícia, que depois souberam ser o capitão Caetano com alguns soldados.

Logo que deram com a presença da força fugiram precipitadamente.

Pouco adiante, encontraram Silvino, que declarou não ter ido porque recebera aviso 
de que a força se achava à sua espera, em uma moita próxima à casa do velho Felis-
mino.

Nesse momento, Silvino contou que há anos tinha travado um forte tiroteio na usina 
Santa Filonila, do qual resultou a morte de uma menina, fato que lamentara.

Sendo apresentada na chefatura uma macaca, confessou Rio Preto conhece-la, dizen-
do que pertencia a Baliza e não a Antonio Silvino, macaca, que fora deixada em Ta-
quaritinga, quando ali houve um tiroteio com o destacamento.

É impossível precisar as datas dos fatos em que esteve envolvido, sendo natural não 
se lembrar de todos eles.
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Alguns fatos são atribuídos ao grupo de que fez parte, porém indevidamente.

Quando Cocada assaltou a casa de Francisco Paes, foi por ele acompanhado e por Ne-
voeiro e Relâmpago.

Relâmpago foi quem, à ordem de Cocada, atirou no filho de Francisco.

Em dezembro do ano passado, separou-se de Cocada em Pirauá, donde, em compa-
nhia de uma moça, com quem pretendia casar dirigiu-se para o norte em procura de 
trabalho, pois já se achava aborrecido da vida de cangaceiro.

Um mês e oito dias passou em Mamanguape, em companhia da moça, trabalhando 
em terras de uma mulher conhecida ali por Dona Aninha.

Todo o tempo em que ali esteve, conservou-se incógnito, retirando-se por desconfiar 
ser preso pelo subdelegado, que receava ter ele raptado a moça que o acompanhava.

Seguiu para o norte, chegando em Goianinha no dia 10 do corrente.

Aí procurou trabalho, sendo finalmente acolhido no engenho Jardim, onde foi preso no 
dia seguinte à sua chegada.

O nome verdadeiro de Cocada é Manoel Marinho, sendo sua idade 40 anos e natural 
da Guarita, termo de Itabaiana.

Antonio Silvino conseguiu, por intermédio do coronel Belém, residente no Crato, do 
Ceará, assentar praça em três cangaceiros de seu grupo, conhecidos pelos nomes de 
Dois Arroz, Pau Revesso e Manoel Ventura.

Há cinco anos passados, uma força do estado da Paraíba, comandada pelo tenente 
Paulino Pinto, unida a outra força deste Estado, comandada pelo capitão Angelim en-
controu, no lugar Surrão, Silvino, Antonio Francisco, Formigão, atualmente separado 
do grupo, e muitos outros cangaceiros, em número superior a 50, sob a chefia de 
José Gato.

Resultou do encontro renhido combate, do qual saíram muitos cangaceiros mortos e 
outros feridos.

Na ocasião do combate estava doente, o que motivou não tomar parte nele.

Ao terminar o fogo Antonio Silvino fugiu, indo a ele reunir-se.”

_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 04.04.1906

“RIO PRETO”

NOVOS DEPOIMENTOS

Damos abaixo em resumo o segundo depoimento prestado pelo célebre facínora Rio 
Preto em presença do Sr. Dr. chefe de polícia e algumas declarações fornecidas à polí-
cia pelo Sr. Antonio Francisco Barbosa.

Declarou Rio Preto o seguinte:

Há dois anos mais ou menos em companhia de Cocada e Silvino foram, de 7 para as 
8 horas da noite, à casa de João Guilherme no engenho Jundaí, em Bom Jardim.

Recusou entrar, ficando junto a Cocada à espera de Silvino.

Este demorou-se cerca de duas horas e, ao sair, foram dormir no canavial do mesmo 
engenho.
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Às 4 horas da manhã levantaram acampamento, seguindo todos para o lugar Chã do 
Olho d’Água.

Nas matas Silvino procurava dormir sempre afastado dos seus companheiros, mas em 
lugar que estes soubessem.

Ignora quem fornece armamentos e munição a Antonio Silvino e Cocada e apenas 
pode acrescentar que, há dois anos passados, o negociante Frederico, de Campina 
Grande, fez presente a Antonio Silvino de doze ou treze caixas de cartuchos para rifle.

Em todos os lugares da Paraíba, frequentados por Silvino, as autoridades o protegem.

Silvino é ótimo atirador; por mais de uma vez o viu atirar com perícia na boca de uma 
garrafa.

Antonio Silvino nem sempre anda fardado e do grupo é quem mais corre.

Ordinariamente conduz um rifle de 16 tiros, uma pistola Mauser e um punhal, medin-
do dois palmos a lâmina.

Não é inimigo do Silvino, separou-se do seu grupo; mas todas as vezes que se encon-
travam, falavam amistosamente e juntos agiam.

Silvino sempre que se separa de Cocada combina com este o dia e o lugar em que 
devem encontrar-se.

Em todas essas entrevistas que Cocada tem realizado com Silvino, sempre acompa-
nhou o seu chefe que é Cocada.

Antonio Silvino o ano atrasado demorou-se por duas vezes 15 dias no engenho Palma 
de Orobó, pertencente a uma mulher conhecida por Dona Zezé.

Algum tempo depois soube que Silvino havia rompido as suas relações de amizade 
com dona Zezé.

Sendo interrogado se conhecia a amante de Antonio Silvino, confessou que sim.

Antonio Silvino a raptou e a depositou em casa de “Cabeça Branca”, onde em agosto 
do ano passado a encontrou.

Nessa noite Cocada e sua companhia passaram toda a noite a dançar e a cantar ao 
som de um harmônio, tocado pela amásia do Silvino. 

Ao terminar o pagode, Cocada ofertou à amásia de Silvino dez mil réis.

Silvino, ao contrário de Cocada, não gosta de dançar nem frequenta sambas.

Sendo-lhe apresentado um retrato, declarou reconhecer Antonia Francisca de Paula, a 
amante do Silvino.

A moça desvirginada, que em sua companhia foi encontrada no Rio Grande do Norte, 
onde ficou, chama-se Ana Maria da Conceição.

Há três anos foi em companhia de Antonio Silvino e Cocada ao engenho Tabatinga em 
Nazaré e ali estiveram no sobrado com o Dr. Guerra, proprietário do mesmo engenho.

Ao retirarem-se, foram cercados por Germano, que estava acompanhado de oito indi-
víduos. Nessa ocasião houve forte tiroteio, do qual não resultou ferimentos.

Por duas ou três vezes, em companhia de Cocada e Silvino, estiveram nos engenhos 
Mocoans, Bom Viver, Iguapé e Independência.

O capitão Lulu reside em Timbaúba e José Rezende na serra do Uruçu, sendo ambos 
protetores do célebre bandido.

Momentos depois do tiroteio do Surrão, Silvino e seus companheiros cercaram a casa 
do capitão Ildefonso de Farias Braga, subdelegado de Cachoeira de Cebola.
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Na ocasião em que Ildefonso abriu a porta, Silvino o assassinou.

Antonio Silvino e Antonio Ferreira há uns três anos passados assassinaram a facadas 
o indivíduo Manoel Henrique, no lugar Oratório.

No Boqueirão, estado da Paraíba, Silvino matou um soldado de polícia e em mil nove-
centos e três assassinou em Pedreiras do Rio Grande do Norte dois sargentos de polí-
cia.

Em Pedreiras, na ocasião do assassinato dos sargentos, houve grande tiroteio, no 
qual pereceram três cangaceiros.

Sendo-lhe apresentado o Antonio Barbosa, declarou reconhece-lo, lembrando-se de 
que no ano passado, no lugar Machado, distante uma légua de Jundaí, Barbosa lhe 
fizera não só a sua barba como a do seu companheiro Cocada.

____

Depoimento prestado por Antonio Francisco Barbosa residente no lugar Inveja do mu-
nicípio de Bom Jardim, fazendo as seguintes declarações:

Conhece Antonio Silvino pessoalmente há mais de 8 anos e a primeira vez que teve 
ocasião de vê-lo, foi em casa do Sr. coronel José Gomes, no engenho Serra Verde, 
onde foi a negócio.

Na residência do referido coronel, encontrou não só a Silvino como Cocada e mais 
treze cangaceiros.

De outra ocasião, estando de viagem e sendo chamado por Gervásio de tal, cunhado 
do capitão João Guilherme, residente no Jucá, para barbeá-lo ali, encontrou Silvino, 
acompanhado de Rio Preto, Cocada e mais seis companheiros.

Há três anos achava-se em casa do Eduardo Gomes Barbosa, residente em Chã do 
Rocha, quando apareceu o célebre cangaceiro Silvino, acompanhado de numeroso 
grupo.

Amedrontado com semelhante visita, procurou ocultar-se por trás de uma máquina a 
vapor que ali existia.

Na ocasião em que Silvino chegou, declarou o Sr. Eduardo Gomes Barbosa que mo-
mentos antes matara em Japaranduba o indivíduo Chico Marinheiro, subdelegado de 
Figueiras, no município de Bom Jardim.

Ao ver Antonio Silvino entrar para o interior da casa, o dono desta fugiu amedronta-
do. 

Alguns dias depois, conversando no engenho Jundaí, com o capitão João Guilherme, a 
respeito da morte de Chico Marinheiro, ouviu a declaração seguinte: “Estou muito sa-
tisfeito com Silvino por ter assassinado Chico Marinheiro, pois deste modo livrou-me 
do trabalho de fazê-lo e por isso devo-lhe um favor que não sei como pagar.”

Chico Marinheiro era odiado pelo Sr. Guilherme, por ter uns oito dias antes de ser as-
sassinado, dado um cerco no engenho e domicílio do mesmo Guilherme.

Em outubro do ano passado, morava no engenho Jundaí e estando na casa de vivên-
cia conversando com João Guilherme viu chegar Antonio Silvino, acompanhado de nu-
meroso grupo.

Às 7 horas da noite retirou-se para casa, deixando Silvino, não podendo precisar a 
hora em que o bandido se retirou.

Sabia que Silvino estava sendo perseguido pelo governo, mas receava denunciá-lo às 
autoridades, porque sendo morador de João Guilherme, que é poderoso no lugar, te-
mia ser perseguido pelo mesmo capitão como está sendo agora.

O João Guilherme o encarregou de assassinar ao major Francisco Barbosa de Lucena, 
proprietário em Bom Jardim e ao capitão João Florentino, senhor do engenho Figuei-
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ras, e não se prestando a satisfazer os perversos desejos do seu patrão, foi por ele 
despedido do engenho.

Sabe que Antonio Silvino é muito protegido em Bom Jardim por João Guilherme, Ar-
celino de Moura, subdelegado e morador do lugar Machado, por dona Francisco de tal 
e muitas outras pessoas de influência no lugar.

______________________________________________________   

Diário de Pernambuco – 17.04.1906

Pelo Sr. Dr. chefe de polícia, foi no dia 11 do corrente, interrogado de novo, na casa 
de detenção, o célebre facínora Rio Preto, que fez as declarações que em seguida 
transcrevemos:

“Que quando estiveram ele respondente, Antonio Silvino e Cocada, logo depois do as-
sassinato de Marcos, dos “Pinhais”, na fazenda de Antonio Pagi, onde jantaram, esse 
já havia se retirado para o engenho; que Antonio Silvino falava sempre no Dr. Guerra 
de “Tabatinga”, a quem visitava, dizendo ser ele seu amigo; que ao ano próximo pas-
sado ele respondente, Cocada, Relâmpago e Nevoeiro estiveram no lugar Angélicas, 
em Nazaré, onde Cocada extorquiu dinheiro de várias pessoas ali residentes; que ele 
respondente trocou o rifle que possuía por uma pistola comblain pertencente a José 
Pedro, morador no lugar Lagoa Seca o qual adquiriu há pouco tempo um sítio no lugar 
Pedra Furada, junto de Guarabira, negociando também com o mesmo José Pedro uma 
égua por um cavalo, visto aquela já se achar cansada da viagem; que Antonio Silvi-
no disse a ele respondente haver passado alguns meses na casa de Yoyo Eufrásio em 
Sapé de Cabaças, na Paraíba, há cerca de dez anos, dizendo-lhe também ter sido ali 
que conheceu Cocada e outros, que lhe foram apresentados por Eufrásio, organizan-
do-se então o bando de cangaceiros a princípio sob a chefia do mesmo Eufrásio que 
se retirou do grupo depois que o alferes Paulino Neves com uma força da Paraíba deu 
cerco à sua engenhoca onde houve forte tiroteio; que desde este dia Yoyo Eufrásio 
desligou-se do grupo que ficou sob a direção de Antonio Silvino, continuando entre-
tanto a manter relações de amizade com este que ainda frequentava a referida enge-
nhoca; que algum tempo depois Antonio Silvino com quatro companheiros, assaltou 
o Ingá, travando-se novo tiroteio entre ele e a força do governo da Paraíba; que a 
primeira vez que ele respondente e Antonio Silvino estiveram em Tabatinga, em casa 
do Dr. Guerra este lhes fez presente de uma caixa de munição para rifle; que uns 15 
dias depois do assalto à casa de Manoel Belo, negociante em Macapá, ele, respon-
dente e Cocada voltaram de Cachoeira para o lugar Lagoa do Junco junto ao Piraná, 
onde o sargento José Pedro com 8 praças passou bem perto deles sem que os visse 
por se acharem escondidos nos matos; que soube no lugar Mulungu, próximo a Lagoa 
Grande na Paraíba, dias depois de haver se separado de Cocada que este, Nevoeiro e 
outro haviam ferido na perna ao sargento José Pedro, subdelegado de S. Vicente em 
Timbaúba, entre os lugares Aroeira e Barra; que Antonio Silvino no intuito de desmo-
ralizar a polícia dizia ter relações de amizade com o alferes José Lopes, da Paraíba, 
alferes Joaquim Cavalcanti, capitão Pinto Ribeiro, alferes Thomé, tenente Hermóge-
nes e sargento José Caetano e que os havia comprado, mas ele respondente desco-
nhece tais relações e está convencido que elas nunca existiram; que ele respondente 
e Cocada iam diversas vezes à Serra Redonda, na Paraíba, onde assistiam às feiras 
e passeavam comodamente ali e bem assim no lugar Serra do Pontes, junto aque-
la; que Francisco Paixão, subdelegado de Piraná, na Paraíba, limites de Pernambuco, 
conversava sempre com Antonio Silvino e ele respondente todas as vezes que por ali 
passavam; que não conhece pessoalmente e sim de nome o major Mariano de Bar-
ra de Natuba; que ao sair da Paraíba para Pernambuco era este o itinerário preferido 
por ele respondente: Condado, Aurora, Chã do Machado, Olho d’Água, Serra Verde e 
Matinadas; que a pistola comblain e um punhal pertencentes a ele respondente fo-
ram apreendidos pelo delegado de Goianinha do Rio Grande do Norte, sendo retiradas 
aquelas armas de sua casa, de dentro de um baú; que o itinerário indicado é também 
o preferido por Antonio Silvino, sendo a mesma zona percorrida pelos dois grupos que 
sempre se encontram e fazem combinações”. 
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_____________________________________

Diário de Pernambuco – 19.04.1906

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

A PROVÍNCIA

Em sua edição de 5ª feira a Província, respondendo ao nosso editorial de 7 do cor-
rente, em que rebatíamos umas tantas acusações feitas ao coronel Antonio Xavier de 
Morais pelo mesmo órgão de imprensa, a propósito do depoimento do bandido Rio 
Preto, volta a insistir no assunto, mas, cavilosamente, torcendo o sentido de certas 
frases e dando-lhes uma significação que elas não têm, nem poderiam ter.

E não satisfeita com semelhante modo de apreciação, para robustecer seu modo ori-
ginalíssimo de acusar, a contemporânea diz mais que Rio Preto declarou ao chefe de 
polícia que Cocada estivera três meses no engenho Pagi!

Nos depoimentos publicados não há semelhante declaração, salvo se ela foi feita a al-
guém de Província ou ao Sr. coronel Antonio Pessoa, que, pelo menos, tem sido o ins-
pirador dessa campanha.

Ainda mais: a propósito da declaração de que Cocada passara em Pagi (passara) a 
Província canta o hino de sua triste vitória, porque a Cidade de 14 de maio de 1904 
asseverou que Antonio Silvino nunca estivera em Pagi.

Risum teneatis...

O coronel Moraes confirma em parte, diz a Província, o depoimento de Rio Preto, es-
quecido da indignação da Cidade!

E o seu argumento é tão ilógico, tão ridículo, que em vez de indignação só nos pode 
provocar a melhor das gargalhadas.

Se Cocada passou em Pagi, logo foi Antonio Silvino quem passou!!

A Cidade de hoje é a Cidade de ontem e a sua linha de conduta não sofre solução de 
continuidade.

A Província pergunte aos seus íntimos, aos que lhe pedem a publicação de notícias 
sobre Antonio Silvino, quem são os que trocam obséquios com o bandido e sua gente!

Outra inverdade da Província.

Pelo desejo de acusar, diz que não são decorridos seis anos ainda, depois da passa-
gem de Cocada pelo engenho Pagi, porque somente há quatro anos Rio Preto juntou-
-se ao bando de Antonio Silvino, conforme consta de seu depoimento.

Ora, desse depoimento consta que no cerco do Surrão, em junho de 1899, Rio Preto 
estava doente nas proximidades do local da luta, onde pouco depois chegou Silvino!

E assim a Província está escrevendo a história, uma história que ela não sabe, por-
que na vida ocupadíssima que tem o coronel Antonio Pessoa, ele não lhe pode con-
tar, como seria conveniente, explicando mesmo a razão do ajuntamento criminoso do 
Surrão.

E essa razão era tão temerosa para a situação dominante na Paraíba que o governo 
do Estado mandou um enviado a Pernambuco, a fim de solicitar o auxílio de sua polí-
cia, sem o que não assumiria o governo no dia 22 de outubro daquele ano, o Sr. de-
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sembargador José Peregrino!

A Província faz ainda grande estardalhaço, porque o coronel Moraes não prendeu o 
bando de Cocada em Guaribas, ou a Cocada somente em Pagi.

As razões apontadas pelo coronel Moraes não procedem.

Ele deveria arriscar a vida e os interesses, num estoicismo, num desprendimento he-
roico para livrar a sociedade dos bandidos.

Mas, o Sr. coronel Antonio Pessoa é réu do mesmo crime, já tendo estado com Anto-
nio Silvino em sua fazenda.

A Cidade pediu informações à Província sobre o delegado de Umbuzeiro e a contem-
porânea indica o coronel Pessoa para responder-nos, como se este pudesse dizer 
quem é essa autoridade, remontando-se a certos fatos passados, que justificam per-
feitamente as ligações presentes do Sr. Mariano com o chefe da temerosa quadrilha 
de salteadores.

Agora saiba a Província que de Pagi à Nazaré é muito mais longe que de seu escritório 
ao local donde o delegado de Umbuzeiro lhe enviou o artigo publicado em sua edição 
de 10 do andante.

A Cidade não descansará mais, enquanto se não fizer a mais completa luz sobre esses 
grupos de bandidos, suas relações e suas origens.

(Transcrito da Cidade, de Nazaré, de 14 de abril de 1906)

__________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 22.04.1906

Procedentes de Afogados de Ingazeira, deram entrada ontem na casa de detenção os 
indivíduos José Alves de Queiroz vulgo Dedé e José Francisco Guabiraba ambos con-
denados pelo júri do referido município.

O último fez parte por algum tempo do grupo do facínora Antonio Silvino segundo 
teve ocasião de dizer.

É pardo, muito antipático, de altura regular e tem apenas 17 anos de idade.

Comandou a escolta que conduziu os dois criminosos a esta capital o sargento de po-
lícia Joviniano de Sá Barreto.

___________________________________

Diário de Pernambuco – 24.04.1906

ÚLTIMA RESPOSTA

AO SR. CORONEL ANTONIO PESSOA

Eu não posso discutir com V. S., porque sou um partidário rancoroso, alma feita de 
ódio e de intriga, ao passo que V. S. é uma criatura angélica, devotado ao bem públi-
co, anjo Gabriel com uma espada de fogo a apontar aos maus caminhos do inferno.
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Nem a maneira de Plutarco eu posso fazer uns paralelos inocentes, porque – ai de 
mim! V. S. descobre alusões ferinas, e atribui intenções secundárias a todos os meus 
intuitos generosos.

Escrevo pela Cidade contra os bandidos, e V. S. diz que eu sou advogado de malfeito-
res e que o humilde e obscuro periódico nazareno está às ordens de Antonio Silvino.

Que Deus me arme de paciência!

O artigo de V. S. a mim dirigido e publicado n’A Província de ontem, V. S. não se san-
gue, é um artigo delicioso e divertido, não resistindo à análise imparcial e despreveni-
da.

Eu sou o redator chefe da Cidade, mas não sou o seu único redator, o que aliás é mui-
to sabido aqui, vindo daí a minha estranheza à escolha que V. S. fez de meu humilde 
nome, para o pelourinho de seus artigos.

Amigo do Sr. senador Herculano Bandeira, eu não podia silenciar ante a campanha 
movida por V. S. contra ele e seus amigos, afirmando que são eles os protetores de 
Silvino.

E não poderia silenciar, porque estou à frente de um periódico local, que apesar de 
não ser francamente partidário, não deixa de ter certa feição política, pelo que o de-
ver de defender o bom nome e as tradições de cultura que sempre foram o orgulho da 
sociedade nazarena.

E demais, Sr. Coronel, eu tenho a certeza mais absoluta da lealdade e da seriedade 
de todos os meus amigos de Nazaré, que desejam ardentemente a extinção desses 
grupos de bandidos.

Mas V. S. não crê em minha boa fé, e eu não posso obriga-lo a fazer de mim bom juí-
zo.

Eu não quero fazer crer a ninguém que V. S. deseja ser político em Nazaré: seria o 
cúmulo da parvoíce.

Os meus amigos, não sei por que, dizem que V. S. está a frente dessa campanha de 
intrigas desde maio de 1904, e eu já começo a crer que eles têm razão. 

A Cidade não aconselhou ainda pessoa alguma a não denunciar Silvino e a dar-lhe 
hospedagem. Só os olhos de V. S. divisaram em suas colunas semelhantes conselhos!

Onde ultrajei, Sr. coronel, aos perseguidores de Antonio Silvino?

Onde defendi interesses de malfeitores?

Seria ultrajar o governo do Estado, empenhado na captura dos bandidos, seria ultra-
jar aos meus melhores amigos.

O ilustre Dr. Santos Moreira, digno chefe de polícia, sabe bem como defendo interes-
ses de malfeitores, pelo que me não atinge a boutade do Sr. Coronel Pessoa.

Creio piamente no desinteresse com que pastoreia V. S. de longe o rebanho do Um-
buzeiro, com o Sr. Mariano Lauriano à frente, e é pena que V. S. não dirija soberana-
mente a polícia dos dois Estados, Paraíba e Pernambuco, para serem abolidas as ca-
deias, à falta de criminosos e de crimes!

V. S. estranha que eu me considere um homem de certo cultivo intelectual, o que me 
dá direito a ter aspirações.

Mas o que quer? Tenho um diploma científico e a pouca modéstia de considerar-me 
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com o tal cultivo, que é a única arma que possuo para os combates da vida.

Eu não fui importado, Sr. coronel, e não lhe faço a minha autobiografia, porque V. S. 
bem deve saber como deixei o meu Estado, há 10 anos, perseguido e odiado por uma 
política sem entranhas.

Por amor aos interesses e à vida do próximo, eu, que não tinha, como V. S., a fibra de 
S. Francisco de Assis, preferi emigrar para esta parte de meu país, para Pernambuco, 
terra hospitaleira e generosa, que me abrigou em seu seio.

Não quis pedir misericórdia aos vencedores...

Sinto muito os incômodos de V. S. e mais o sacrifício que fez para a gestação do arti-
go a que respondo.

Em 20-4-906

______________________________________

Diário de Pernambuco – 17.05.1906

OS CANGACEIROS

O Sr. governador do Estado recebeu ontem de Limoeiro o seguinte telegrama:

“Ontem, 10 horas noite, Antonio Silvino assaltou engenho coronel Afonso, incendian-
do móveis, levando todo dinheiro de casa, ferindo mulher, filhos. O bando compunha-
-se de 24 cangaceiros. Providências. – Comércio.”

- Sobre o fato também o Dr. chefe de polícia teve este aviso:

“Recebi agora, 10 horas manhã, comunicação que ontem, de dez para onze horas da 
noite, um grupo superior vinte homens armados rifles comblains atacaram residência 
coronel Afonso Sá de Albuquerque, reside em Lagoa Comprida, arrombando portas, 
conduzindo dinheiro e incendiando conteúdo interior casa. Coronel Afonso resistiu, 
resultando tiroteio, ferimento grave um seu morador. Supõe-se grupo Antonio Silvi-
no. Telégrafo Bom Jardim, Nazaré e transporto-me lugar crime, perseguindo grupo. – 
Moura Vasconcelos, delegado.”

Providenciando, o Sr. Dr. chefe de polícia ontem mesmo telegrafou a essa autoridade, 
ordenando-lhe que proceda às diligências policiais necessárias.

Aos delegados de Caruaru, Taquaritinga e Bom Jardim determinou o Dr. chefe de po-
lícia que se dirigissem em perseguição do grupo, a fim de auxiliar o delegado de Li-
moeiro.

____________________________________________________

Diário de Pernambuco – 29.06.1906

OS CANGACEIROS

No dia 19 do corrente, pouco depois de 6 horas da tarde, um grupo de cinco a seis 
bandidos, que se diziam chefiados pelo célebre facínora Antonio Silvino, assaltou a 
residência do sexagenário Jovino Ferreira Calado, no sítio Capivara, do município de 
Pesqueira.
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Ao entrarem os facínoras na residência do infeliz Calado, assassinaram-no de pronto, 
obrigando em seguida a mulher da vítima, dona Josefa Leopoldina de Lima Calado, a 
entregar as chaves de todas as malas.

A pobre criatura, somente depois de barbaramente martirizada, atendeu aos perver-
sos.

De posse das chaves, começaram eles o saque arrecadando entre outros, o seguinte: 
1 libra e uma quarta de ouro em joias, 130$000 em dinheiro, uma peça de madapo-
lão, um corte de merinó lavrado, dois cortes de chita, dois uniformes de brim, quatro 
redes e outros objetos de menos valor.”

Na ocasião em que os bandidos deram o assalto, achava-se na residência do infeliz 
Calado um seu filho adotivo, Manoel Ferreira Calado, que pôde escapar-lhes da sanha.

Ainda, porém, o perseguiram até uma distância de duzentas braças.

O Sr. Ferreira Calado, ao fugir, reconheceu, entre os seus perseguidores, o célebre 
Galdino José da Silva, que, tendo sido preso em 1904, se evadira em Antonio Olinto, 
das mãos de uma escolta que o conduzia, juntamente com outros presos, da casa de 
detenção para o município de São Bento, onde iam ser submetidos a julgamento.

Em 1904, o célebre Galdino tentou assaltar a casa do infeliz Calado, o que não conse-
guiu, devido à resistência que lhe foi imposta.

Neste último assalto, entretanto, ao assassinar o pobre velho, dizia o bandido:

Não é mais como da outra vez, resista agora.

Estas palavras foram ouvidas pela mulher da vítima, que as repetiu à autoridade que 
tomou conhecimento do fato.

Todos os assaltantes trajavam roupa de algodão azul e se achavam muito bem arma-
dos.

Destacava-se do grupo um ainda moço, altura regular, trajando roupa branca e cha-
péu da mesma cor.

Este era um dos mais perversos!

De faca em punho, ameaçava matar a pobre mulher, que, indefesa se achava a mercê 
de tão horripilantes algozes.

Tomando conhecimento do fato, a autoridade local verificou todos os estragos ocasio-
nados pelos bandidos e mandou proceder na vítima ao exame cadavérico.

Acompanhado de cinco praças, saiu no encalço dos facínoras até o lugar Poço da 
Lama, do município de S. Bento, onde, à falta de notícias da passagem dos crimino-
sos, não pôde continuar a diligência.

____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 18.07.1906

Um missivista rabiscando para o brilhante periódico que se publica nesta Capital – Jor-
nal Pequeno – em circunstanciada notícia a respeito do terrível facínora, que há anos 
traz em completo desespero a vida do cidadão sertanejo, envolveu, com requintada 
perversidade, o nome vantajosamente acatado do digno prefeito de Campina Grande, 
coronel Cristiano Lauritzen, tendo até o descritério de afirmar que a fazenda deste 
distinto coronel é hospitaleiro agasalho àquele celerado. Essa acusação não atinge, 
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de leve, ao alvo que se propõe, entretanto na qualidade de campinense, me assiste o 
direito de protestando contra semelhante calunia, concitar esse detrator para provar a 
veracidade de suas alegações.

Antonio Pessoa de Sá

Acadêmico de direito

________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 29.07.1906

LADRÕES EM TIMBAÚBA

Remetem-nos:

(...)

- No mesmo dia 26, Antonio Silvino, com onze cangaceiros invadiu a propriedade Mas-
saranduba do coronel Rafael Pessoa, e exigiu do mesmo, dinheiro que lhe foi dado na 
importância de quinhentos mil réis, revestindo o assalto de grande encenação.

Para isso tomou todas as direções de saída e entrada para o mesmo engenho, levando 
mais um rifle que tinha comprado o mesmo proprietário.

Aproveitando a saída daquela zona da força existente, começa novamente com corre-
rias.

Tomou sempre as providências exigidas o delegado de polícia, as quais não serão co-
roadas de feliz êxito, devido ao grande temor que o mesmo Silvino tem inspirado em 
todos os moradores dos campos, que ocultam sempre da polícia, não só o seu paradei-
ro, mas ainda o meio de seguir-lhe a pista.

Desta vez dizem montar o cortejo a quase cinquenta homens; sendo onze os da guarda 
do mesmo bandido.

O coronel Rafael veio imediatamente com toda a família, que é numerosa, para esta 
cidade, abandonando sua propriedade que fica a quarto de légua do povoado do Pirauá 
onde ultimamente esteve o capitão José Francisco, que, hoje provado está, era uma 
garantia à invasão do temível bandido.”

____________________________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 14.08.1906

O “BALIZA”

DECLARAÇÕES IMPORTANTES, SEU INTERROGATÓRIO 

– O CANGACEIRO “ARROZ-DOCE”

A bordo do Alagoas, chegou ontem a esta cidade o célebre facínora Manoel Batista Eli-
far, mais conhecido pela alcunha de Baliza. 
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Por ordem do Dr. chefe de polícia foram buscar a bordo o criminoso os senhores tenente 
Lemos e capitão Muniz de Almeida.

Conduzido por uma escolta de seis praças foi o cangaceiro levado à presença do Dr. 
Santos Moreira, onde chegou pouco depois de 7 horas da manhã.

Baliza é ainda moço, contando 26 anos de idade, compleição robusta, alto, cor preta, 
pouca barba e a fisionomia simpática.

Trajava paletó azul de algodão e calça de listas da mesma fazenda.

Em presença do doutor chefe de polícia mostrou-se calmo, dizendo-se uma das vítimas 
do famigerado Antonio Silvino.

Declarou que era empregado do Sr. Teodoro Gonçalves, quando foi obrigado a entrar 
para o grupo, chefiado por Antonio Silvino.

Seu patrão era agrimensor e negociante.

Nas demarcações de terras sempre o auxiliava o Sr. Teodoro, razão pela qual o chama-
vam Baliza, nome com que continuava a ser conhecido no grupo.

O seu patrão, quando tinha notícias que Antonio Silvino se achava nas proximidades 
da sua propriedade, costumava reunir homens armados, a fim de garantir-se contra as 
façanhas de Silvino.

Estas medidas por ele empregadas chegaram ao conhecimento de Antonio Silvino, que 
sem tentar abrir luta procurava, no entanto, atemorizar aqueles que auxiliavam o Sr. 
Teodoro Gonçalves.

No ano de 1903, confessou Baliza, teve ocasião de encontrar-se com o Silvino, cuja 
presença o atemorizou.

Antonio Silvino sabendo que ele era empregado e defensor do Teodoro, perguntou-lhe 
porque motivo o perseguia.

Ficou confuso, sem nada poder responder.

Vendo a sua indecisão, diz Antonio Silvino: aqueles que me perseguem costumo matar 
quando se me apresenta ocasião.

Em seu auxílio veio o Rio Preto, pedindo que nada se fizesse com o Baliza, que podia 
para o futuro ser um ótimo companheiro de luta.

Era um negro robusto, parecia corajoso e, portanto, convinha conservá-lo.

Em vista do pedido, Antonio Silvino perguntou se ele Baliza estava disposto a acompa-
nha-los.

Receoso e vendo que, recusando segui-lo, seria assassinado, aceitou o convite, prome-
tendo tudo fazer em benefício de seus novos companheiros.

Ao lado deles tomou parte no assalto da vila do Pilar da Paraíba, onde soltaram todos 
os presos que existiam na cadeia e prenderam alguns soldados da polícia. 

Em Macapá, assaltou a casa de comércio do Sr. Manoel Belo e em Ameiras tomou parte 
no assassinato de Severino de tal.

Acompanhava o grupo, continuou Baliza, porque tinha receio de ser assassinado, entre-
tanto, procurava a todo o momento uma ocasião para dele se desligar.

Em uma das viagens que Antonio Silvino fez ao interior do estado do Ceará, conseguiu 
abandoná-lo, ficando sob a proteção de um fazendeiro.
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Passado algum tempo, mostrou desejo de entrar na polícia daquele Estado, conseguin-
do alistar-se no destacamento do Barbalho.

Aí esteve algum tempo, sem que ninguém suspeitasse ser ele o cangaceiro Baliza.

Dias antes da sua prisão, em conversa com um dos soldados do destacamento, contou, 
arrependido, o seu passado.

O companheiro, de posse das suas declarações, denunciou-o ao comandante da força, 
que o prendeu.

Não resistiu à prisão e confessou que efetivamente tinha por algum tempo sido com-
panheiro de Silvino.

Pediu àquela autoridade que o mandasse para Pernambuco, a fim de ser julgado.

Durante todo o tempo que andou no grupo tomou parte em todos os assaltos.

No estado de Pernambuco, diz o Baliza, Antonio Silvino é protegido por alguns senhores 
de engenho.

Em companhia dele visitou os engenhos Tabatinga, do Dr. Guerra, e alguns outros.

Ao doutor chefe de polícia confirmou as declarações feitas ao chefe de polícia do Ceará, 
dizendo ter Antonio Silvino por protetores pessoas da oposição.

- O Dr. chefe de polícia mandou fotografar Baliza pelo Sr. Luiz Santiago.

- Referindo-se ao cangaceiro Tempestade, diz Baliza que ele é desertor do exército e 
tem nove mortes.

À tarde, o doutor chefe de polícia mandou recolhê-lo à casa de detenção, devendo hoje 
prosseguir no interrogatório.

- Na cidade do Crato, onde se homiziara, foi igualmente capturado o célebre bandido 
Arroz doce, companheiro de Antonio Silvino.

Arroz doce já se achava ali há algum tempo, conseguindo escapar à ação da justiça.

Ultimamente, porém, recordando-se das suas façanhas, pôs em prática os seus hábitos 
antigos, assassinando um pobre homem.

A polícia local conseguiu captura-lo em flagrante delito, sendo contra ele instaurado o 
processo.

___________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 23.08.1906

O CANGACEIRO BALISA

Perante o chefe de polícia do estado do Ceará, assim depôs o famigerado cangaceiro 
Baliza:

“Perguntado qual o seu nome, idade, estado, filiação, naturalidade, profissão, residên-
cia, e se sabia ler e escrever.

Respondeu chamar-se Manoel Batista de Elifar, conhecido por Baliza, filho de Antonia 
Maria da Conceição, natural de Pernambuco, do lugar Jundiaí, com vinte e seis anos de 
idade, solteiro, agricultor, residente no lugar donde é natural, presentemente recolhido 
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nesta cadeia, não sabe ler nem escrever.

Perguntado onde havia sido preso? 

Respondeu que na cidade de Barbalha, deste Estado.

Há que tempo havia chegado à cidade de Barbalha e de onde viera?

Que, quando se apresentou ao major Fonteles Linhares, em Barbalha, com o fim de 
assentar praça, havia cinco dias que chegara àquela cidade, vindo de Milagres, onde 
estivera um ano e quatro meses.

Que veio fazer à cidade de Barbalha?

Que veio assentar praça, como já disse.

Quem o mandou assentar praça na cidade de Barbalha?

Que os coronéis José Ayres e Pedro Nogueira, de Milagres.

Qual a razão de procurar a cidade de Barbalha para assentar praça?

Que estando o major Fonteles Linhares agenciando voluntário para o batalhão de Se-
gurança deste Estado, o respondente, a conselho de alguém, procurou o referido major 
para admiti-lo no número dos voluntários que pretendiam verificar praça nesse Bata-
lhão, e o respondente assim resolveu receando qualquer mal que lhe pudesse fazer 
Antonio Silvino.

Qual a razão de recear o respondente que Antonio Silvino lhe fizesse mal?

Que Antonio Silvino era intrigado com um piloto (agrimensor) com quem ele respon-
dente morava, de nome Teodósio Gonçalves, morador no lugar Jundiaí, e que numa 
ocasião, tendo ele respondente ido ao lugar Palma, duas léguas e meia do lugar Jundiaí, 
aí encontrou o grupo de Antonio Silvino que lhe perguntou onde morava e se ele era 
dos que defendiam Teodósio Gonçalves, e como o respondente lhe retorquisse que não 
tinha força para defender Teodósio contra ele Antonio Silvino, este, em resposta, ainda 
lhe disse que o respondente já havia posto ao ombro uma espingardinha em defesa de 
Teodósio.

Que nessa ocasião, um dos do séquito de Silvino dissera: “Com inimigo não se caçoa”, 
palavras proferidas por um tal Coco Verde, intervindo, nessa ocasião, o afamado Coca-
da que reflexionou nestes termos: Este negro pode nos acompanhar. Não nos acompa-
nhas, negro? ao que o respondente afirmou que os acompanharia.

Que de Palma o respondente seguira com Silvino, Tempestade, Coco Verde e Moita 
Brava, para o lugar Olho d’Água do Manso, daí para Batinga e desse último lugar para 
Milagres, tendo estado apenas quatro meses, fazendo parte da quadrilha de Antonio 
Silvino.

Em que tempo se deu este fato?

No começo do inverno de 1904.

Que tempo gastaram de Palma para chegar a Milagres e o que fizeram neste trajeto?

Que três meses levaram nessa viagem e que ele respondente apenas vira Antonio Sil-
vino se dirigir a algumas pessoas que encontrava na estrada às quais pedia para lhe 
fornecerem algumas arrumações para a viagem, visto como ele Antonio Silvino, perse-
guido como estava sendo pelo governo, desde a morte de seu pai, achava-se naquela 
ocasião, sem recurso e precisava de alguma coisa para prosseguir a viagem, recebendo 
sempre nessas ocasiões algum dinheiro que variava de cinco a dez mil réis.
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Quantos criminosos acompanharam Antonio Silvino em suas correrias?

Que Moita Brava, Rio Preto, Cocada, Relâmpago, Coco Verde, Tempestade e que Coca-
da quando acompanha Antonio Silvino toma o nome de Baliza e quando anda só, o de 
Cocada, sendo o seu verdadeiro nome Manoel Marinho, natural de Quixeramobim deste 
Estado; que Moita Brava é de Pajeú de Flores, estado de Pernambuco, que Coco Verde 
e Relâmpago, da Paraíba, assim como Rio Preto e Tempestade, de Limoeiro, estado de 
Pernambuco.

Que crimes cometeu durante o tempo que andou com Antonio Silvino?

Disse que não cometeu nenhum crime nem durante o tempo que andou com Antonio 
Silvino, nem quando residiu no estado de Pernambuco.

Que pessoas protegem Antonio Silvino e seu séquito nos diferente Estados que percor-
re?

Respondeu que toda a oposição de Pernambuco e do Ceará protege Antonio Silvino.

Perguntado se o respondente tivera uma amásia que se evadira após a sua prisão?

Respondeu que nunca teve mulher alguma em sua companhia e que Antonio Silvino 
recomendava sempre aos do séquito que respeitassem a honra das famílias, nestes ter-
mos “o cabra que não quiser padecer nas minhas unhas, respeite as mulheres casadas, 
moças e meninas, porque a gente só pode andar neste mundo agradando”.

Quais os criminosos mais afamados que atualmente acompanham Antonio Silvino?

Cocada e Tempestade.

Acrescentou mais ainda o respondente que, quem sabe contar a história de Antonio 
Silvino, não é ele, e sim José Victor, preso na cadeia do Crato por um crime de homicí-
dio, isto é, por ter morto um homem dormindo, que o referido José Victor acompanhou 
Antonio Silvino por muito tempo e conta muitas façanhas do chefe da quadrilha, bem 
como do fogo que o mesmo sustentou em Cabaças, na Pedreira, Surrão, Nogueira, 
Cachoeira, Cabaceira ou da Pedreira; que ele respondente por ter estado somente 4 
meses com Antonio Silvino, isto mesmo coagido, nada mais podia acrescentar ao que 
acima deixa o referido. E mais não disse. E por nada mais dizer nem lhe ser pergunta-
do, por achar conforme, assina a seu rogo com Exmo. Sr. Dr. chefe de polícia, o tenente 
Alfredo Alves Cavalcante.

Eu, Candido Olegário Moreira, servindo de escrivão, o escrevi. Francisco de Oliveira 
Memoria Alfredo Alves Cavalcante.”

_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 25.08.1906

O CANGACEIRO “BALIZA”

Damos em seguida o auto de perguntas feitas a Manoel Batista de Elifar, cognominado 
Baliza:

“Aos treze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e seis, nesta cidade do 
Recife e repartição central da polícia, presente o Dr. Manoel dos Santos Moreira, chefe 
de polícia, comigo abaixo assinado escrivão ad-hoc compareceu Manoel Batista de Eli-
far, vulgo Baliza, de vinte e seis anos de díade, natural deste Estado, sem residência 
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atualmente, solteiro, filho de Antônia Maria da Conceição, não sabe ler nem escrever 
e às perguntas que lhe foram feitas respondeu do seguinte modo: Que nasceu e se 
criou em Palmas de Orobó do município de Bom Jardim, empregando-se no ano de mil 
novecentos com o agrimensor Teodósio Gonçalves, estabelecido com uma venda em 
terras do engenho Jundiaí, de propriedade do Sr. João Guilherme; que em agosto de mil 
novecentos e três ele respondente, de volta de Limoeiro, onde fora levar uma carga de 
algodão de Teodósio, encontrou-se em Palmas de Orobó com Antonio Silvino, Cocada 
e Rio Preto, perguntando-lhe o primeiro quem era ele respondente, de onde vinha, de 
quem era empregado e se tinha visto em caminho seus companheiros e que, satisfei-
tas as perguntas, separaram-se dele respondente que foi dormir em casa de sua mão, 
moradora naquele lugar, pretendendo no dia seguinte regressar para Limoeiro com 
outra carga de algodão pertencente ao seu primo Sebastião Jorge, também residente 
em Palmas; que quando se preparava para ir a Limoeiro apareceram lhe novamente 
Antonio Silvino e Cocada e posteriormente Rio Preto, dizendo-lhe aquele o seguinte: 
“Então você é empregado de Teodósio, é o seu Baliza? Sabe quanto custa perseguir 
um cangaceiro? E tendo ele respondente declarado que não o perseguia e nem tinha 
elementos para isso, Antonio Silvino retorquiu dizendo que sabia haver Teodósio por 
diversas vezes mandado ele respondente com outros emboscá-lo em Trembeque, pró-
ximo a Jundiaí, em Natuba e outros pontos contíguos; que depois de algumas ameaças 
Antonio Silvino, aconselhado por Cocada, intimou ele respondente a fazer parte de seu 
grupo, dizendo-lhe ainda que daquele dia em diante ficaria sendo o baliza de seu ri-
fle; que desde logo ele respondente se tornou companheiro de Antonio Silvino a quem 
entretanto nunca falou sobre seu ex-patrão Teodósio com receio de que contra este 
fosse exercida alguma vingança; que Teodósio não era inimigo de Antonio Silvino, mas 
estava sempre armado receando ser assaltado, em vista dos constantes recados que 
Silvino lhe mandava prevenindo-o que tivesse pronto o café que em qualquer dia iria 
fazer-lhe uma visita; que alguns dias depois de se haver juntado a Antonio Silvino este 
separou-se de Cocada, organizando-se dois grupos – um chefiado por Cocada a quem 
acompanharam Rio Preto e Relâmpago e outro chefiado por Antonio Silvino a quem 
seguiram ele respondente, Tempestade, Coco Verde, Torce Coqueiro e posteriormente 
outros; que, em época que não se recorda, ele respondente, Antonio Silvino, Cocada, 
Rio Preto e Relâmpago foram à cadeia da cidade do Pilar, na Paraíba, onde se achavam 
apenas dois soldados e ali Antonio Silvino e Cocada, que estavam fardados de sargento, 
depois de soltarem os presos, prenderam os dois soldados, recolhendo-os ao xadrez e 
em seguida foram à casa do coronel Napoleão onde se demoraram cerca de duas ho-
ras; que em agosto de mil novecentos e três ele respondente, Antonio Silvino, Cocada 
e Rio Preto foram ao meio dia a Pirauá onde encontraram uma força da Paraíba que fez 
fogo contra eles, dispersando-os; que ele respondente, Antonio Silvino, Cocada, Rio 
Preto, Tempestade, Relâmpago, o pai e o irmão deste foram a Macapá, onde Antonio 
Silvino, chamando um soldado da guarda municipal para servir de guia, dirigiu-se ao 
estabelecimento de Manoel Belo, mandando dizer a este que era uma força do governo 
comandada pelo sargento Macedo, saqueando em seguida aquele estabelecimento; 
que daí seguiram todos, à exceção do pai e irmão de Relâmpago para o lado da Paraí-
ba, separando-se Antonio Silvino de Cocada acima de Pirauá, indo este com Rio Preto e 
Relâmpago para a Paraíba e aquele com Tempestade e ele respondente para Milagres, 
no Ceará, onde mora Zeferino Batista de Morais, conhecido por Vicente Silvino, irmão 
de Antonio Silvino; que ele respondente não conhece a importância do roubo feito em 
casa de Manoel Belo, tendo ouvido dizer tempos depois que Antonio Silvino fez conduzir 
um cavalo carregado de mercadorias; que Antonio Silvino, na ocasião de separar-se 
de Cocada, deu apenas a ele respondente e a Tempestade cinco mil réis a cada um; 
que confirma a declaração que fez perante o chefe de polícia do Ceará de ser Antonio 
Silvino protegido por algumas das pessoas que fazem oposição ao governo deste e da-
quele Estado; que dois ou três meses antes dele respondente entrar para o grupo de 
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Antonio Silvino, este, Cocada e Rio Preto estiveram no engenho Tabatinga, pertencente 
ao doutor Guerra, onde ao saíram foram encontrados por uma força de polícia havendo 
forte tiroteio; que ainda era empregado de Teodósio Gonçalves quando em uma madru-
gada de fevereiro de mil novecentos e três ouviu um tiroteio em casa do subdelegado 
Francisco Sobral que ficava a uma distância de cerca de meia légua e na ocasião em 
que ele respondente se preparava para sair a fim de verificar o ocorrido chegou um 
portador comunicando que Antonio Silvino, Cocada e Rio Preto acabavam de assassinar 
aquele subdelegado; que dias depois de haver entrado para o grupo de Antonio Silvi-
no foi comeste e Tempestade a Aroeiras, onde Antonio Silvino manifestou desejos de 
dar uma surra em Severino de tal; que nessa ocasião ele respondente separou-se dos 
seus companheiros para ir falar com uma mulher que residia em cima de uma serra, 
quando ouviu uns tiros e voltando já encontrou assassinado o mesmo Severino que se 
havia refugiado em uma casa; que o assassinato de Marcos dos Pinhões e de Manoel 
Paes, em Mogeiro, foi praticado por Antonio Silvino, Cocada e Rio Preto; que dias antes 
do assassinato de Severino estava ele respondente com Rio Preto na calçada da casa 
de Manoel Ferreira, no lugar Torres, próximo a Aroeiras quando foram surpreendidos 
com uns tiros disparados por três homens que se achavam emboscados em um curral 
defronte da casa de Manoel Ferreira, fugindo nessa ocasião ele respondente e Rio Preto 
em direção à Pedra d’Água onde se encontraram com Antonio Silvino; que a mulher e 
os filhos de Cocada residem abaixo de Itabaiana na fazenda Mendonça, pertencente ao 
major Virgínio; que ele respondente reconhece como pertencente a Antonio Silvino a 
macaca que acaba de lhe ser apresentada, a qual foi deixada por ele respondente num 
tiroteio que sofreu em Taquaritinga em casa de João Cecílio, onde ele respondente, 
Antonio Silvino, Cocada e Rio Preto foram almoçar; que o referido tiroteio foi dado pelo 
destacamento de Taquaritinga e eles não responderam o fogo porque Antonio Silvino 
não quis comprometer o seu amigo João Cecílio. E nada mais respondendo nem lhe 
sendo perguntado deu-se por findo o presente auto que depois de ser lido e achado 
conforme vai assinado pelo Dr. chefe de Polícia, por Estevão Fernandes Paes a rogo do 
respondente, pelas testemunhas e por mim João de Barros Santigado Ramos, oficial da 
repartição central de polícia, escrivão o escrevi (assinados) Manoel dos Santos Morei-
ra. -Estevão Fernandes Paes. – Manoel José de Mendonça. – Thomaz Bezerra Marinho 
Falcão. -João de Barros Santiago Ramos.”  

________________________________________________

Diário de Pernambuco – 28.08.1906

Relativamente ao editorial d’A Província, de 25 do corrente, afirmando não constar pro-
cesso algum instaurado contra Antonio Silvino e seus companheiros de crime, cumpre-
-me declarar-vos de acordo com as informações de diferentes autoridades policiais e 
judiciárias do interior do Estado que aquele bandido e muitos outros de seu séquito, são 
pronunciados por crime de morte e roubo nos municípios de Flores, S. José do Egito, 
Bom Jardim, Limoeiro, Escada, Caruaru e Timbaúba, sendo o bandido a que o mesmo 
editorial se refere também pronunciado nos dois últimos municípios.

_______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 25.09.1906

NA CARTEIRA DO REPÓRTER

Sabe-se ter havido, em fins da semana passada, um encontro de populares com os 
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cangaceiros do grupo de Antonio Silvino, em terras do município de Flores.

Do tiroteio resultaram quatro mortes de ambos os lados.

_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 07.10.1906

VÁRIAS

O doutor chefe de polícia recebeu ontem do delegado de Triunfo um telegrama, co-
municando que, além do irmão do célebre facínora Antonio Silvino, foram também 
capturados os cangaceiros João Olegário, Belo Olegário e João de Melo, que se acham 
recolhidos à cadeia de Afogados de Ingazeira.

Estes últimos capturados faziam parte do grupo de Antonio Silvino e eram seus primos.

_____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 14.10.1906

OS CANGACEIROS

O Sr. Dr. Luiz Correia, delegado em comissão na cidade de Limoeiro e que se acha nesta 
cidade em visita à sua família, recebeu ontem daquele município um telegrama cha-
mando-o com toda a urgência.

O despacho telegráfico dizia que o célebre facínora Antonio Silvino, acompanhado de 
um grupo de 12 cangaceiros, se achava nas imediações daquela cidade e tencionava 
assaltar o engenho Passassunga.

Providenciando, o Dr. Luiz Correia requisitou uma força de 6 praças e para ali se dirigiu 
ontem mesmo, no trem de 3 e 45 da tarde.

O destacamento de Limoeiro conta apenas 16 soldados, que reunidos aos 6 que daqui 
ontem seguiram, perfazem o número de 22, que ainda parece insuficiente para conse-
guir-se a captura de tão terrível criminoso.

___________________________________

Diário de Pernambuco – 23.10.1906

Escrevem-nos de Taquaritinga:

“Em visita aos amigos e à família esteve aqui por alguns dias o Sr. capitão João Isidoro 
de Albuquerque, digno oficial da força policial do Estado.

Acolhido fraternalmente pelos parentes e amigos, o capitão Isidoro, pródigo em genti-
lezas, soube, como sempre, captar as simpatias dos seus conterrâneos.

Separado da terra querida por força do cargo que exerce, aqui veio em caráter pura-
mente particular; todavia, sabendo aquele brioso oficial honrar a farda que enverga, 
ao ter notícia de achar-se neste município o bandido Antonio Silvino, acompanhado de 
11 facínoras, fez ciente ao Exmo. Sr. Dr. Elpídio Figueiredo, digno secretário geral do 
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Estado.

Recebendo ordens superiores, imediatamente seguiu em perseguição ao grupo de ban-
didos, levando em sua companhia apenas 5 praças.

Não conseguiu enfrentar o grupo de salteadores, mas fê-lo retirar-se do município, 
deixando-nos a salvo de suas proezas; é, pois, mais um serviço relevante que presta à 
sua terra aquele conspícuo cidadão, cujo serviço ficará gravado na memória dos bons 
patrícios, que saberão agradecer. Despediu-se dos amigos, o bom filho desta terra, dei-
xando-nos repletos de saudades e levando gratas recordações.

Ao nosso visitante desejamos muita felicidade. Taquaritinga, 19 de outubro de 1906.”

______________________________________________

Diário de Pernambuco – 28.10.1906

O RIO TRÁGICO

Quem, dentre os senhores que porventura me leem, estiver dando graças aos deuses 
por não morar nessas paragens onde o famigerado Antonio Silvino, herdeiro das glórias 
sangrentas do Cabeleira, espalha o terror e a morte, não venha morar também nesta 
grande populosa e policiada capital da República.

O império do crime não são somente as desertas que ligam as afastadas povoações 
do sertão do Norte; não são as picadas umbrosas e as gargantas soturnas, próprias 
para as emboscadas; não são os lugarejos onde os homens vivem confiados somente 
na força do seu braço, no espírito cristão dos seus vizinhos e à mercê dos revéis, e dos 
impulsivos que afrontam os costumes e rasgam a lei a golpes das boas lâminas de Pa-
jeú das Flores.

O Império do crime é também e principalmente aqui, neste grande formigueiro huma-
no, neste vasto empório de almas vindas de toda a parte e trazendo consigo todas as 
virtudes e todos os vícios de suas múltiplas origens, exacerbadas pela ganância, agu-
çadas pelo atrito das ambições, temperadas na forja da miséria.

Antonio Silvino é um acelerado que vai para a estrada de faca e bacamarte enfrentar 
a força pública, expor a vida para roubar a vida e os bens alheios, fazendo jus à bala 
misericordiosa que, mais dia, menos dia, vem sempre pôr termo a essas existências 
que se projetam para além da órbita jurídica da sociedade; mas há na sua ação alguma 
coisa de épico, de insólito, de audacioso que lhe vale a admiração do povo e lhe traz 
uma cumplicidade que não é feita somente de medo.

O muzzolino pernambucano tem por si, estou certo, como tinha o italiano, dedicações 
espontâneas e calorosas de muitos homens e o entusiasmo passional de muitas mu-
lheres.

No fundo, pondo de parte as convenções cobardes da história, um salteador não é se-
não a miniatura de um desses famosos caudilhos, desses conquistadores que trucidam 
povos e arrasam cidades.

Em outro tempo, com outra cultura, com outros recursos, Antonio Silvino, quem sabe? 
seria um Alexandre, um César, um Bonaparte.

Há nele, inegavelmente, obscuro, grosseiro, odioso e incipiente, o traço característico 
dos heróis: ele é um parente remoto, ínfimo, bastardo, mas um parente dos grandes 
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dominadores de homens.

O povo bem o sente, e daí a sua admiração por ele, a sua cumplicidade, a solicitude 
com que o auxilia a livrar-se da perseguição da força pública.

Mas aqui, nestas veredas de pedra e cal que são as ruas de uma grande cidade, o crime 
é frio, cobarde, ignóbil, como o instinto assassino das serpentes.

Agora mesmo uma larga e profunda emoção domina a população carioca com o assas-
sinato dos irmãos Fuoca e o roubo da joalheira da rua da Carioca.

Esta pequena rua, ultimamente alargada e melhorada em sua iluminação, liga os dois 
largos do Rocio e da Carioca, isto é, os dois pontos onde se concentra toda a vida no-
turna do Rio de Janeiro. Por ela transita toda a gente que sai dos teatros, e os notívagos 
de toda a espécie enchem-lhe os cafés e restaurantes. Não há uma hora qualquer da 
noite em que ela esteja completamente deserta, porque a vida do dia que finda emenda 
com a do dia que começa. 

Por isso é esse um dos pontos da cidade para onde mais converge a atenção da polícia, 
cuja repartição central fica à distância de um tiro de espingarda.

Pois bem, depois de terem atraído para longe e assassinado o empregado da joalheria 
para lhe tomarem a chave, os ladrões penetraram nesse estabelecimento, abrindo mais 
tarde a porta para puxar para dentro um irmão da vítima, e, assassinando-o também, 
roubaram cerca de cinquenta contos de joias e dinheiro e retiraram-se sem que fossem 
pressentidos!

Demonstrada assim a falta de segurança em que se vive mesmo no coração da cidade, 
é inteiramente justo o alarma em que está a população, principalmente os que vivem 
arredados do centro, nos extremos da vasta zona da cidade, onde o policiamento é 
quase ou inteiramente nulo.

O Rio, que sob muitos aspectos, tem qualquer coisa de uma grande aldeia pacífica e 
bonachona, tem também todos os atributos sinistros desses grandes centros onde o 
crime brota violento e trágico da fermentação do vício e da miséria.

Se não fossem outros requisitos, esse lhe bastara para lhe valer os foros de cidade ci-
vilizada, como é o Londres de Jack Estripador, o Paris de Vacher e dos apaches.

Isto é um vasto repositório cosmopolita, como o são todas as grandes cidades, que pa-
recem destinadas ao papel inconsciente de laboratórios onde se preparam a unificação 
e a confraternização dos povos.

Mas dessa grande operação de química social resultam escorias terrivelmente nocivas, 
como da elaboração de certos corpos preciosos se desprendem tóxicos violentos.

Para corrigir esse inconveniente, a sociedade dos grandes núcleos civilizados inventou 
aparelhos de segurança que protejam a comunidade, e entre esses aparelhos se conta 
principalmente uma boa polícia, como as que possuem Londres, Paris e outras capitais 
a cujo número pertence incontestavelmente Buenos Aires.

A nossa é que, infelizmente, não pode ser incluída nesse rol. Nunca tivemos, nem se 
sabe quando teremos um bom serviço de policiamento. Quando à frente desse serviço 
se acha um homem criteriosos e de boa vontade, as coisas correm relativamente bem, 
tão bem quanto é possível consegui-lo de um sistema gasto e atrasado, servido por 
indivíduos apanhados ao acaso entre os que precisam de empregos e têm bons empe-
nhos para apadrinhar-lhes as pretensões.

Nisso, como em tudo mais, vigora o nosso processo de procurar cargos para os homens 
e não para homens para os cargos.
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O pessoal subalterno é formado nas mesmas condições. Não se consultam aptidões, 
não o educam para as suas funções, não lhe fazem conhecer os bons modelos de agen-
tes da segurança pública, como são o gendarme, o policeman e o sereno argentino.

Com a criação da guarda-civil, substituindo o bronco e relaxado soldado de polícia por 
indivíduos de melhor aspecto e de melhor cultura, o nosso serviço policial melhorou 
alguma coisa, principalmente em sua exterioridade; mas falta a essa gente o tato pro-
fissional, o amor ao ofício, a compenetração de seu verdadeiro papel e esse tirocínio 
que pede tempo e uma boa orientação vinda do alto.

No caso da rua da Carioca, o guarda civil de ronda viu, ou devia ter visto, através do 
orifício praticado na porta, que o interior da joalheria estava às escuras, e esse fato 
anormal não lhe causou espécie. Viu Paulino Fuoco bater muito tempo na porta com o 
punho e depois com uma pedra, e não se aproximou para ver o que era isso.

Se o houvesse feito, teria salvo a vida de Paulino e apanhado os ladrões em flagrante.

Tal descaso ou relaxamento bem demonstra quanto estamos longe de possuir o tipo do 
bom policial. Este só se poderá criar quando se reformar de alto a baixo o nosso obso-
leto e péssimo serviço de segurança.

É isso, dizem, o que pretende fazer o chefe de polícia do futuro governo, o Dr. Alfredo 
Pinto, em quem reconhecemos toda a competência para essa tarefa.

Que venha essa reforma, e que a nossa capital deixe de ser, como tem sido até agora, 
uma Floresta Negra de pedra e cal, onde se vive à mercê dos profissionais do crime.

Rio, outubro, 906.   -  Antonio Salles

________________________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 25.11.1906

Há dias foi capturado pelo delegado de Afogados de Ingazeira o indivíduo João Alves 
Feitosa, comparsa do célebre facínora Antonio Silvino.

Alves Feitosa encarregava-se de fazer entrega das cartas que Antonio Silvino dirigia às 
suas vítimas.

Preso, confessou a sua culpabilidade declarando mais que Antonio Silvino é bem rela-
cionado com pessoas de posição.

À última vez que o visitei, continuou Alves Feitosa, ali encontrei o tenente coronel 
Marcolino Pereira Lima Filho, prefeito do município de Princesa, acompanhado de 
ordenanças.

Algumas outras declarações fez o criminoso, porém, de nenhuma importância.

O auto de perguntas foi dirigido ao doutor chefe de polícia.

_______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 16.01.1907

Há poucos dias, o Sr. general comandante do distrito recebeu do capitão João Carlos 
Formel, que se acha no interior do estado da Paraíba, em perseguição ao grupo de can-
gaceiros chefiados por Antonio Silvino, um despacho telegráfico pedindo aumento de 
forças.
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Sua Excelência respondeu incontinente, avisando-o de que desta guarnição não poderia 
expedir o reforço pedido, mas que daria as necessárias providências a respeito.

Para o tenente-coronel Febrônio de Brito, comandante da guarnição do Rio Grande do 
Norte, expediu S. Excelência ordem para que dali fossem retiradas as necessárias pra-
ças para auxiliar o capitão Formel.

As ordens do Sr. general Rocha Calado, imediatamente cumpridas, partiram do Rio 
Grande do Norte 40 praças do 2º batalhão de infantaria, bem municiadas e sob o co-
mando de dois oficiais.

Tomadas essas medidas necessárias, o governador da Paraíba, monsenhor Walfredo, 
que ainda não as conhecia, telegrafou igualmente ao Sr. general, secundando o pedido 
do capitão João Carlos Formel.

Sua Excelência, respondendo, fez sentir as últimas providências tomadas, declarando 
que o pedido do capitão Formel fora atendido.

Em carta, o capitão Formel declara achar-se na pista dos bandidos, acrescentando que, 
com auxílio de forças, conseguira a captura.

A chefatura de polícia não tinha até ontem à noite, bem como o Sr. general Calado, 
notícias de outros fatos.

___

Perseguido pela força volante, apresentou-se, a poucos dias, ao delegado de Bom Jar-
dim o célebre cangaceiro Barra Nova, companheiro de Antonio Silvino.

Barra Nova, durante o tempo em que fez parte do grupo desse facínora, tornou-se cé-
lebre pelas suas perversidades.

Em são Vicente, na ocasião de um ataque do grupo, foi Barra Nova quem atirou no sar-
gento José Pedro, subdelegado local.

Atualmente está ele recolhido à cadeia de Bom Jardim, devendo ser em breve transpor-
tado para a casa de detenção.

_________________________________

Diário de Pernambuco – 16.01.1907

Em telegrama de 10 do corrente, comunicou-me o delegado de Caruaru que, no dia 
anterior, no lugar Boa Vista, distrito de Carapatós, o célebre cangaceiro Antonio Silvi-
no, acompanhado de outros, assaltou a residência do tenente-coronel Manuel Limeira 
e além de inutilizar os móveis, incendiou roupas e cerca de 300 sacos de algodão e 
matou diversos animais.

Contra os criminosos, que se evadiram procede a aludida autoridade às necessárias 
diligências.
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_________________________________

Diário de Pernambuco – 17.01.1907

OS CANGACEIROS

O Sr. general Rocha Calado, comandante do distrito, recebeu ontem do capitão Odorico 
Mendes, que se acha no interior do Estado, em perseguição ao grupo chefiado por An-
tonio Silvino, o seguinte telegrama:

“Cheguei aqui forças sem alteração, Saudações. – Odorico.”

O capitão Odorico acha-se atualmente em Sanharó, proximidades da cidade de Pes-
queira.

Quanto à morte do 2º tenente do 6º batalhão de infantaria Alfredo Dantas Correia de 
Góes, fato noticiado por um jornal vespertino, o Sr. general comandante do distrito ne-
nhuma informação recebeu a respeito, parecendo ser infundada a mesma notícia.

______________________________________________

Diário de Pernambuco – 18.01.1907

OS CANGACEIROS

O Sr. general comandante do distrito telegrafou ontem ao capitão Odorico, que se acha 
em Sanharó, de regresso da excursão que fizera em perseguição ao grupo do bandido 
Antonio Silvino, indagando se efetivamente era verdadeira a notícia da morte do 2º 
tenente do 6º batalhão Alfredo Dantas Correia de Góes.

O capitão Odorico ontem mesmo respondeu, contestando a notícia aqui divulgada e 
acrescentando que, ao passar na cidade do Teixeira, ali encontrara o 2º tenente Dan-
tas, sem nenhuma alteração.

A esta cidade deve hoje chegar pelo trem da Great Western o citado capitão, com a 
força que o acompanha.

_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 24.01.1907

O PESSOAL DE ARRELIA

Da cadeia de Limoeiro foi ontem removido para esta cidade o célebre cangaceiro Barra 
Nova.

Hoje, na repartição central da polícia, será ele submetido a interrogatório, em presença 
do doutor chefe de polícia.

Em ligeira qualificação ontem feita na casa de Detenção, declarou o facínora chamar-se 
João Martins de Oliveira e ser companheiro de Cocada e de Nevoeiro.
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Este grupo, segundo afirmou, anda há muito tempo separado do que tem por chefe 
Antonio Silvino.

_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 27.01.1907

“BARRA NOVA”

VISITA À DETENÇÃO

Declarações do cangaceiro

Visitou ontem a detenção um repórter desta folha, a fim de ver e ouvir o cangaceiro 
João Martins de Oliveira, vulgo Barra Nova, velho companheiro do célebre Cocada, do 
grupo de Antonio Silvino.

Recebido pelo coronel administrador daquele estabelecimento, o nosso companheiro 
comunicou-lhe o motivo que ali o levara, sabendo então ser impossível colher algumas 
notas do próprio facínora, em vista de ainda não ter sido ele interrogado pelo Dr. chefe 
de polícia.

Apesar disto, aquele funcionário permitiu ao representante do Diário aproximar-se da 
sela de Barra Nova, sele que fica na 1ª ordem do raio sul e tem na entrada o nº 4, em 
tinta escura.

A porta da prisão estava batida.

O guarda abriu-a e ao trilar de um apito o criminoso aproximou-se da grade, braços 
cruzados e acenou ligeiramente com a cabeça, conservando sempre a vista voltada 
para o chão.

Vestia camisa azul, calça branca e tinha os pés calçados em grosseiros sapatos de couro 
vermelho.

Barra Nova conta 40 anos de idade, é branco e pálido, mede 1 metro e 62 centímetros 
de altura, rosto oval e possui muito pouca barba.

Ao dirigir-se uma pergunta o empregado da casa, ele levantou demoradamente os 
olhos, que são castanhos e brilhantes.

Sem tratar de saber das peripécias de sua vida de selvagem, em virtude da observação 
do coronel Santos Silva, conseguiu o nosso companheiro ligeiras declarações do ban-
dido.

Nasceu o mesmo na Paraíba, no lugar Pirauá.

É filho do agricultor João Correia Dias, ali morador e muito conhecido.

Sendo criado pelo seu avô João Martins de Oliveira, desde tenta idade passou a usar o 
nome da família deste, o que ainda conserva.

Possui Barra Nova 13 irmãos, sedo 8 homens e 5 mulheres, dos quais falou enterneci-
damente.

Disse ter sido o motivo de procurar a polícia para se entregar, a perseguição sofrida por 
seus parentes desde o dia em que se soube ao certo pertencer ele ao grupo de facíno-
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ras chefiado por Silvino, hoje o terror das paragens sertanejas do nosso Estado.

De Cocada, ele confessou sempre receber dinheiro, asseverando ter acompanhado o 
bando de ladrões e assassinos, por instâncias daquele, o qual chegou a fazer-lhe as 
mais sedutoras promessas.

- Despreza este trabalho de lavrador, dizia-lhe constantemente o bárbaro indivíduo; 
isto envelhece e mata a gente, sem o menor proveito. Vem comigo e nada te faltará. 
Deixa de ser tolo.”

Barra Nova, quando se despediu dos camaradas, ao entregar a cartucheira e a arma a 
Cocada, este lhe deu 5$000 em cédula, manifestando-se muito contrariado por seme-
lhante retirada.

Sem que nenhuma indagação fosse feita, o preso contou isto e mais contaria, se não 
quisesse o representante desta folha observar o aviso do administrador da detenção, a 
quem agradecemos as gentilezas dispensadas ao nosso repórter.

____________________________________________

O Estado de S. Paulo – 29.01.1907 

OS CANGACEIROS

Há poucos dias, o senhor General-comandante do distrito recebeu do capitão João 
Carlos Formel, que se acha no interior do estado da Paraíba, em perseguição ao grupo 
de cangaceiros chefiados por Antônio Silvino, um despacho telegráfico pedindo au-
mento de forças. 
Sua Excelência respondeu incontinente, avisando-o de que desta guarnição não pode-
ria expedir o reforço pedido, mas que daria as necessárias providências a respeito. 
Para o tenente-coronel Febrônio de Brito, comandante da guarnição do Rio Grande do 
Norte, expediu S. Exc.ª Ordens para que dali fossem retiradas as necessárias praças 
para auxiliar o capitão Formel. 
Às ordens do senhor general Rocha Calado, imediatamente cumpridas, partiram do 
Rio Grande do Norte 40 praças do segundo batalhão de infantaria, bem municiadas e 
sob o comando de dois oficiais. 
Tomadas essas medidas necessárias, o governador da Paraíba, monsenhor Walfredo, 
que ainda não as conhecia, telegrafou igualmente ao senhor general, secundando o 
pedido do capitão Joao Carlos Formel. 
S. Exa., respondendo, fez sentir as últimas providências tomadas, declarando que o 
pedido do capitão Formel fora atendido. 
Em carta, o capitão Formel declara achar-se na pista dos bandidos, acrescentando 
que, com o auxílio de forças, conseguirá a captura.

- Perseguido pela força volante, apresentou-se, há poucos dias, ao delegado de Bom 
Jardim o célebre cangaceiro Barra Nova, companheiro de Antônio Silvino. 
Barra Nova, durante o tempo em que fez parte do grupo desse facínora, tornou-se cé-
lebre pelas suas perversidades. 
Em S. Vicente, na ocasião de um ataque do grupo, foi Barra Nova quem atirou no sar-
gento José Pedro, subdelegado local. 
Atualmente está ele recolhido à cadeia de Bom Jardim, devendo ser em breve trans-
portado para a casa de detenção. 
- Pessoa vinda de Caruaru trouxe a desagradável notícia de que naquela cidade acaba 
de praticar mais uma de suas costumadas façanhas o célebre facínora Antônio Silvino, 
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acompanhado de um grupo de 14 bandidos. 
O ponto escolhido para a prática das novas perversidades foi a fazenda do tenente-
-coronel Manuel Emídio da Silva Oliveira, subprefeito em exercício do município de 
Caruaru. 
“Santa Maria”, que é o nome dessa fazenda, dista da cidade apenas oito léguas. 
O bandido, ao aproximar-se, procurou um morador do tenente-coronel Emídio e inti-
mou-o a acompanhá-lo até à residência do patrão. 
O infeliz relutou e tanto bastou para que o perverso o assassinasse. 
Praticado o crime, dirigiu-se o famigerado para a residência do tenente-coronel Emí-
dio, onde praticou as mais horríveis cenas de selvageria.
______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 06.02.1907

No próximo sábado embarcará, pelo trem da Great Western, com destino ao interior da 
Paraíba, um contingente de 40 praças do 40º batalhão de infantaria, sob o comando de 
um oficial subalterno.

Esta força vai juntar-se à que ali se acha, sob o comando do capitão João Carlos For-
mel, que anda em perseguição do grupo de cangaceiros chefiado pelo célebre facínora 
Antonio Silvino.

__________________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 22.02.1907

Comunicam da Paraíba do Norte que a força federal, que anda em perseguição de An-
tônio Silvino, prendeu o célebre bandido Bento Quirino e espera capturar brevemente 
o outro facínora. 
Um novo grupo de cangaceiros, chefiado pelo celerado Antônio Felix, vulgo “Tempes-
tade”, tem praticado muitos roubos e assassinatos, no interior do estado de Pernam-
buco.
_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 24.02.1907

OS CANGACEIROS

De Caruaru recebeu ontem o Dr. chefe de polícia o seguinte despacho telegráfico:

“Denunciado dia 20 que emissários bandido Antonio Silvino andavam agenciando di-
nheiro moradores povoado Serra Verde desde município, providências seguindo dili-
gência comando tenente Carneiro, donde voltou ontem trazendo três emissários que 
se acham recolhidos cadeia desta cidade, sendo destes, dois presos lugar Copado em 
Taquaritinga onde também apreendeu cartas e dinheiro a fim de ser entregues a seus 
donos Francisco Batista, Manuel Quaresma e José David, moradores Serra Verde.

Prossigo demais diligências. Saudações. – João Coriolano, delegado de polícia.”

- Ontem mesmo o Dr. chefe de polícia telegrafou, determinando que os bandidos presos 
fossem interrogados com a máxima urgência e transportados para esta cidade.
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________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 26.02.1907

Atribui-se ao célebre cangaceiro pernambucano Antônio Silvino, em cujo encalço anda 
atualmente uma força federal, a autoria de 56 assassinatos e muitos roubos.
____________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 01.03.1907

ANTÔNIO SILVINO

A propósito deste já famoso bandido que enche de pavor os sertões de Pernambuco e 
dos estados vizinhos, um redator da “Gazeta do Norte”, do Recife, teve uma entrevis-
ta com dois oficiais do Exército que estiveram em diligência contra o temido cangacei-
ro. 
Eis como esses oficiais explicam por que ele ainda não foi capturado: 
“- E o governo consente que os lugares do interior estejam sem destacamento bem 
municiado? 
- Há lugares frequentemente visitados por Silvino e nos quais existem, apenas, 3 ou 4 
praças! 
- Então esse é um meio indireto de proteger a audácia do celerado... 
- Mais ou menos; se as autoridades e os chefes locais se dispusessem a cumprir as 
ordens do governo, ou se este mudasse chefes e autoridades, talvez que o célebre 
assassino já houvesse sido capturado. Mas infelizmente assim não sucede e, até ouvi-
mos dizer que o comandante de uma força que anda em procura do bandido almoçou 
numa casa em que este se achava oculto!”

AINDA OS CANGACEIROS

Contando novas proezas de Antônio Silvino, escreveu de Taquaritinga à “Província” do 
Recife: 
“Por volta das 8 horas da noite de sábado, 20 de janeiro findo, Antônio Silvino, com o 
seu grupo de 12 bandidos, assaltou a povoação de Barra de S. Miguel, do vizinho es-
tado da Paraíba e limites deste Estado, povoado que dista desta cidade oito léguas, e 
dirigiu-se o grupo à mesa de rendas, repartição fiscal paraibana, criada ali há alguns 
anos para o recebimento de impostos – os tão perniciosos e inconstitucionais impos-
tos interestaduais. 
Na casa contígua estavam quatro soldados, que ali se acham destacados, aos quais o 
bandido tomou o fardamento, armas e munições, obrigando-os em seguida a acom-
panhá-lo à residência do subdelegado do lugar, que, também sob ameaças de morte, 
acompanhou o mesmo bandido. 
Antônio Silvino, com o subdelegado e as quatro ex-praças, estas em camisa e cerou-
la, dirigiu-se à casa de alguns negociantes da localidade e, no seu modo de roubar, 
fez uma colheita de um conto de réis, aproximadamente. Terminando essa ‘visita’ vol-
tou a repartição fiscal que invadiu e ali encontrou pequena quantia que embolsou e 
em seguida deu suas ordens para a destruição, ordens que foram prontamente cum-
pridas, pois todo o arquivo inclusive estampilhas e selos e outros papéis foram des-
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truídos. 
O chefe da repartição achava-se ausente na vila de São João. Pouco depois retirava-
-se essa horda de salteadores tendo antes o celerado chefe dado uma grande surra 
em um dos pobres soldados, que ficou semimorto! 
Numa outra carta publicada pelo “Jornal do Recife”, o prefeito da vila de Umbuzeiro, 
estado da Paraíba, relata assim novos crimes de Antônio Silvino e seu bando: 
José Candinha e Manuel Coco saíram daqui na tarde de anteontem para Serra Verde, 
a fim de assistirem a uma novena em casa de Wenceslau. 
Contam pessoas que eles se achavam, por volta de 2 horas da madrugada de ontem, 
estando José Candinha sentado, apreciando um jogo, o Manuel Coco dormindo, foi 
o primeiro inesperadamente agredido, recebendo pelas costas diversos tiros, que o 
prostraram logo sem vida. 
Um dos bandidos desfechou-lhe sobre o ouvido direito, à queima roupa, um tiro, cujo 
projetil lhe arrancou o pavilhão do ouvido e grande parte dos músculos da face. 
Os sicários, sedentos de sangue e de vingança, cravaram-no de punhaladas, deixando 
a cabeça quase separada do tronco, por um grande golpe dado na parte anterior do 
pescoço. 
- Antônio Silvino, depois que cometeu os assassínios, seguiu em direção ao (...), 
ocultando-se no lugar Jararaca, em casa de um tal Francisco Muniz. Nesta ocasião 
passava o Antônio Galdino, procurador do município, pela estrada, quando o perverso 
Muniz o apontou a Silvino, como morador em Umbuzeiro. Silvino prendeu-o e ia as-
sassiná-lo pois já havia garantido matar a todos os habitantes do Umbuzeiro que en-
contrasse; Galdino, porém, afirmou não morar no Umbuzeiro e ser parente do capitão 
Henrique, de S. Vicente. Esta afirmativa livrou-o de ter morrido às mãos do sicário; 
mas Silvino roubou-o todo o dinheiro que levava. Horas antes já Silvino havia atacado 
o coronel Eduardo Gomes, de quem roubou 500$000 réis. 
O nosso bom amigo alferes José Caetano que, antes da sua saída daqui se achava 
destacado em Queimadas, logo que teve conhecimento dos assassinatos transportou-
-se, doente como se acha, a esta vila, dando todas as providências que o triste acon-
tecimento exigia.
_________________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 02.03.1907 

PARAÍBA

O bandido Antônio Silvino, na madrugada de hoje, entrou na vila do Pilar, com um 
grupo de cangaceiros, atacando a cadeia local, de onde soltou os presos. 
Em seguida saqueou as casas comerciais e a estação da arrecadação estadual.

______________________________________________________
Diário de Pernambuco – 02.03.1907

ANTONIO SILVINO

Novas proezas. Em Piancó e no Pilar. A audácia do cangaceiro. Telegrama ao monsenhor 
Leal, governador do estado da Paraíba. Assalto ao estabelecimento do comendador Na-
poleão. A reportagem do DIÁRIO.

Ontem, pouco depois das 7 horas da noite, soubemos que, no Hotel Lusitano, sito na 
praça da Independência, nº 20, se achava um sertanejo, contando novas proezas do 
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bandido Antonio Silvino.

Incontinenti, para lá nos dirigimos.

Ao criado do hotel indagamos se ali estava uma pessoa de nome Manuel Paraguai.

Apontaram-nos para uma mesinha no interior do estabelecimento, onde jantava um 
homem moreno, trajando paletó e calça de algodão listrado; não trazia colarinho.

Aproximamo-nos.

- É o senhor que se chama Manuel Paraguai?

- Sou eu mesmo.

E sentamo-nos, começando a nossa arguição.

- Sabemos que o senhor traz notícias de Antonio Silvino, esse famigerado bandido que 
flagela os sertões de Pernambuco e Paraíba, enchendo de luto e de miséria tantas fa-
mílias...

- É verdade. Sou morador em Piancó, estado da Paraíba, de onde parti em direção ao 
Recife. Chegando na cidade de Campinas, segunda-feira passada, pela manhã cedo, 
soube que a tropa do 27º batalhão de infantaria estava em forte tiroteio, cercando 
o cangaceiro no lugar Aroeira, distante desta cinco léguas. Às 3 horas da tarde saí 
de Campinas, prosseguindo na minha viagem. Levava comigo um companheiro. Ao 
assomarmos o cabeço da ladeira, avistamos a tropa que vinha ao nosso encontro. 
Entramos eu e o meu companheiro numa venda. Os soldados que vinha a galope, 
apearam-se e também entraram na venda. Aí então, eu soube que no tiroteio haviam 
morrido dois soldados de linha, tendo-se foragido Antonio Silvino.

O que acabamos de mencionar, afirmou-nos o Sr. Manuel Paraguai, que é cargueiro do 
coronel Firmino Aires Costa, fazendeiro em Piancó e atualmente também se encontra 
no Recife.

O Sr. Manuel Paraguai chegou ontem, à tardinha, de Limoeiro.

*** Ainda não tínhamos terminado estas linhas, outro fato reclamava a nossa atenção.

Desde segunda-feira desta semana que se acha nesta cidade tratando de seus negó-
cios, hospedado na casa Andrade Lopes & Cia. o comendador Joaquim Pio Napoleão, 
comerciante conceituado e influência política da cidade do Pilar, no vizinho estado da 
Paraíba.

Ontem, pela manhã, recebeu ele de sua esposa dona Inês da Costa o seguinte aflitivo 
telegrama:

“Pilar da Paraíba, 1 de março de 1907. – Fui ontem noite atacada Antonio Silvino. – 
Inês da Costa

Imediatamente o comendador Napoleão dirigiu um despacho à sua esposa, pedindo 
que lhe contasse tudo o que havia acontecido. Em resposta recebeu este telegrama:

“Comendador Joaquim Pio Napoleão. – Recife. – Antonio Silvino fez-me correr casa, 
lançando mão das chaves, abriu todas as gavetas, menos da burra, ameaçou-me incen-
diar estabelecimento, rebentou burra, obrigando-me dar-lhe um conto e oitocentos em 
dinheiro e mais fazendas. Telegrafou ao governo com atrevimento. – Inês da Costa.”

O comendador Napoleão que segue hoje para a Paraíba no 1º trem da Great Western, 
que parte da estação de Limoeiro às 7 e 5 da manhã, ficou possível que transfira sua 
residência para esta capital.
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_______________________________

Diário de Pernambuco – 05.03.1907

ANTONIO SILVINO

NO PILAR – NOTAS MINUCIOSAS

Sobre o assalto ultimamente praticado no Pilar, do estado da Paraíba, pelo bandido An-
tonio Silvino, fato de que nos ocupamos na nossa edição de 1º do corrente, temos hoje 
a acrescentar, aos nossos leitores, informações prestadas por pessoa fidedigna ontem 
chegada daquela localidade pelo trem da Great Western.

Narrou-nos o cavalheiro o seguinte: 

No dia 28 do mês findo, pouco depois de 7 horas da noite, espalhou-se a notícia de que 
o famigerado Antonio Silvino em companhia de dez sicários havia chegado com o fim 
de atacar a vila.

A notícia propagou-se com extraordinária rapidez, aterrorizando todos que dela se cien-
tificavam.

Dentro de poucos minutos se chegou à evidência de que efetivamente ali estava o ban-
dido e os efeitos perniciosos de sua presença se fizeram em breve sentir.

O acelerado ao chegar à vila, dirigiu-se em primeiro lugar à cadeia, prendendo e desar-
mando dois soldados de polícia que montavam guarda.

Praticada esta primeira façanha, o cangaceiro se apoderou das chaves do presídio, dan-
do liberdade a cinco presos que ali cumpriam sentença.

Entre os detentos existiam dois condenados a 30 anos de prisão celular, estando ape-
lados.

Um dos presos, em reconhecimento ao obséquio Antonio Silvino acabava de prestar-
-lhe, ofereceu os seus serviços, sendo na mesma ocasião armado convenientemente e 
aceito no bando.

O noviço tinha os requisitos necessários para fazer parte do grupo: moço ainda já se 
achava recluso em um presídio respondendo por crime de morte.

Era esta uma qualidade que bastante o recomendava.

Ao terminar o cerco da cadeia estacionavam em frente do edifício, mais de seiscentas 
pessoas que, aterrorizadas, aplaudiam as façanhas do bandido. 

Em seguida Antonio Silvino declarou que ia à casa do comendador Napoleão receber os 
juros de uma cédula falsa que o mesmo lhe passara na sua última visita.

Sempre acompanhado por inúmeras pessoas chegou à residência do comendador, onde 
falou com a Exma. Sra. Dona Inês, esposa daquele cavalheiro.

D. Inês recebeu-o com altivez, declarando que o seu marido se achava ausente da vida 
a negócios do seu interesse.

Antonio Silvino não acreditou nas declarações da respeitável senhora e obrigou-a a per-
correr todo o prédio, a fim de ver se o comendador Napoleão se ocultara.
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Convencido de que ali não se achava o dono da casa, exigiu dois contos de réis com a 
máxima brevidade.

A senhora dona Inês fez ver que era impossível satisfazer tal pedido.

Em sua casa, continuou a aflita senhora, não tinha aquela quantia.

Ameaçou-a de incendiar o prédio, caso lhe não fosse dado o dinheiro.

Em vista disso, dona Inês mandou chamar seus empregados, conseguindo arranjar um 
conto e oitocentos mil réis.

Satisfeito, seguiu Antonio Silvino para a residência do Sr. Medeiros Sobrinho, comer-
ciante e delegado de polícia.

Ao entrar, o Sr. Medeiros ofereceu-lhe café e bolachinhas. 

Terminada a ligeira refeição confessou que a sua visita ali, tinha por fim arrecadar di-
nheiro de que estava necessitando e fazendas para si e seus companheiros.

O Sr. Medeiros não relutou e com presteza satisfez-lhe o pedido.

Em palestra com o delegado exigiu Antonio Silvino que lhe fossem entregues os proces-
sos dos criminosos, que acabava de pôr em liberdade.

O Sr. Medeiros lh’os negou, alegando que sendo os presos apelados tinham todos os 
processos seguido para a Relação.

O cangaceiro aceitou a explicação e despediu-se.

Ao sair distribuiu com os pobres que estacionavam em frente à casa do delegado, mais 
de 200$000 em dinheiro e grande quantidade de fazendas.

Os populares entusiasmados com tamanha liberalidade vitoriaram-no calorosamente.

Entre a multidão continuou a percorrer a cidade, visitando ainda o estabelecimento do 
Sr. Anísio Silva.

Nesta casa de comércio comprou diversas mercadorias, pedindo ao retirar-se um co-
bertor de lã como recordação.

Já passavam de 11 horas da noite, quando o famoso assassino reuniu todos os seus 
companheiros e declarou que no dia seguinte, pela manhã, o esperassem em um ponto 
determinado.

Partindo os seus companheiros, ficou por alguns minutos na vila fazendo as suas des-
pedidas.

Dirigiu-se ao povo e declarou que do Pilar levava gratas recordações e que em breve 
voltaria.

Fazendo as últimas despedidas pediu que ninguém o acompanhasse, desaparecendo 
em seguida por uma das ruas próximas.

- No dia seguinte ao ataque do Pilar, o Dr. Heráclito Cavalcante, juiz de direito de Ita-
baiana, pôs ao encalço dos cangaceiros 17 praças de polícia bem municiadas.

Esta força nas proximidades da serra da Raiz e em terras do engenho do capitão João 
Benício encontrou um indivíduo suspeito, efetuando incontinenti a sua prisão.

Ali comparecendo o capitão João Benício convenceu as praças que o indivíduo preso 
não era um criminoso. Morava na serra da Raiz, onde era conhecido como homem de 
bons costumes.
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Em vista destas declarações, a força soltou o preso, continuando a diligência.

Mas adiante, porém, soube o comandante do destacamento que o indivíduo que mo-
mentos antes soltara, se chamava Manuel Branco, liberto na noite anterior pelo Antonio 
Silvino e sentenciado pelo júri de Pilar.

Em perseguição do criminoso voltou e ao chegar em serra da Raiz, não o encontrando, 
prendeu o capitão João Benício que auxiliara a sua fuga.

Em Itabaiana acha-se o capitão Benício recolhido, havendo contra ele se instaurado 
processo.

- O telegrama que Antonio Silvino transmitiu do Pilar ao governador do estado da Pa-
raíba foi concebido mais ou menos nos seguintes termos:

“Peço V. Excelência retirar força federal interior Estado. Prometo nada mais fazer. A 
minha palavra é como um tiro”.

___________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 22.03.1907

VÁRIAS

Por telegrama particular, que nos foi obsequiosamente mostrado, sabemos ter sido pre-
so anteontem na Paraíba o cangaceiro José Moleque, companheiro do famoso Antonio 
Silvino.

___________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 01.05.1907

REPARTIÇÃO CENTRAL DA POLÍCIA

- Ao Dr. chefe de polícia. - Conforme solicita o Sr. general comandante do 2º distrito 
militar em ofício 93, de 7 do corrente, recomendo-vos que espeçais ordem às autori-
dades policiais dos municípios limítrofes com outros do estado da Paraíba, no sentido 
de auxiliarem a força do exército que se acha no interior daquele Estado, com o fim de 
capturar o bandido Antonio Silvino caso a mesma força tenha de penetrar em território 
de Pernambuco no intuito de persegui-lo.

Nesta data, foi concedido ao mesmo Sr. general a autorização que também solicitou 
para que a mencionada força possa operar no interior do Estado.

______________________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 07.05.1907

- Em ordem do dia de ontem determinou o Sr. general comandante do distrito que seja 
substituída a força do 27º batalhão, que atualmente se acha no interior do estado da 
Paraíba em perseguição ao grupo de cangaceiros chefiados pelo célebre facínora Anto-
nio Silvino.

Para substituir foi designado o 14º batalhão de infantaria que deverá ter prontas 100 
praças, sob o comando do capitão Alfredo Afonso do Rego Barros e três oficiais subal-
ternos para seguir na primeira oportunidade.
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- Dos oficiais que se acham na expedição do 27º serão substituídos o comandante João 
Carlos Formel e os segundos-tenentes Silvério Plínio Gravatá e Joao Ramos.

O senhores primeiro tenente Toscano de Brito e segundo tenente Thomé Ulysses per-
manecerão ali junto ao contingente do 14º.

________________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 08.05.1907

OS CANGACEIROS

NO MUNICÍPIO DE CARUARU

ASSASSINATOS E DEPREDAÇÕES

Continua Antonio Silvino a plantar a desolação no seio da família sertaneja de nosso 
Estado.

Domingo último, acompanhado de seus esbirros, o bandido assaltou o lugarejo Ca-
choeira de Taboca, do município de Caruaru, tendo praticado ali dois assassinatos e 
obtido bastante dinheiro.

Além daquele povoado, os perversos estiveram em Mandaçaia e Trapiá.

Teve notícia dos lamentáveis fatos o subdelegado de Carapatós, que, possuindo somen-
te 7 praças no destacamento e mesmo para não ficar abandonado o seu distrito, deixou 
de seguir em perseguição dos assassinos e ladrões.

Silvino esteve hospedado em casa do jornaleiro José Alves da Silva e eleva-se o seu 
grupo a 30 cangaceiros, competentemente armados e municiados.

___________________________________

Diário de Pernambuco – 09.05.1907

REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA

- Em ofício de anteontem cientificou-me o delegado de polícia de Caruaru que, na ma-
drugada de 4 do corrente, no lugar Cachoeira de Tabocas do distrito de Carapatós, o 
cangaceiro Antonio Silvino em companhia de outros, além de assassinar a Pedro Fer-
reira da Silva e Antonio Ferreira da Silva, saqueou aquela localidade, praticando em 
seguida iguais crimes no distrito de Mandaçaia do município do Brejo.

Contra os criminosos, procede o mesmo delegado às diligências legais.
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______________________________________

Diário de Pernambuco – 16.05.1907

ANTONIO SILVINO

Um telegrama ao general. Antonio Silvino preso. Tiroteio em Bodocongó. Boatos. A 
chegada de uma força. Aglomeração na estação de Limoeiro. A pretendida prisão do 
cangaceiro. Narração do fato pelo sargento Paulo Eleutério. A nossa reportagem.

Ontem, pelas 11 horas da manhã, circulou o boato de que o Sr. general Rocha Calado, 
comandante do 2º distrito militar, recebera um telegrama do capitão João Carlos For-
mel, comandante da força expedicionária que se acha no interior do estado da Paraíba, 
comunicando-lhe que o famoso cangaceiro Antonio Silvino fora gravemente ferido.

Este boato encheu de alegria os habitantes da cidade que pressurosos procuravam in-
teirar-se da veracidade do fato.

Para o quartel general seguiu imediatamente um nosso representante, sendo ali pelo 
tenente Ernesto Medeiros, ajudante de ordens do comandante do distrito, mostrado o 
seguinte telegrama.

“Itabaiana, 15. – Acabo de receber parte oficial ter havido encontro dia 9 piquete sar-
gento Ferreira.

Informa autoridade policial Bodocongó Claudiano Luna está Silvino ferido no peito e 
outro companheiro. – Capitão Formel.”

Esse telegrama foi afixado pelo Jornal do Recife, Jornal Pequeno e Diário, sendo avida-
mente lido por todos que dele tiveram conhecimento.

De posse dessas informações, o nosso representante dirigiu-se à residência do Exce-
lentíssimo Sr. general Rocha Calado à cata de informações mais circunstanciadas sobre 
o fato.

Ali, fidalgamente recebido pelo comandante do distrito, soube o nosso representante 
que S. Excelência havia telegrafado às 2 horas da tarde ao capitão Formel, pedindo no-
tícias detalhadas sobre o corrido, que, a ser verdade, nos enchia de satisfação.

Na cidade, no entanto, continuavam a circular diversos boatos, falando-se até que não 
só fora Antonio Silvino ferido, como preso pela força do Exército.

Pouco depois das 5 horas da tarde, no bairro do Recife, constou que pelo trem da Great 
Western vinha uma força do 27º batalhão, escoltando para esta cidade o famigerado 
cangaceiro e um seu companheiro.

Às 6 horas da tarde a estação do Brum achava-se repleta de populares que aguardavam 
a chegada da força e dos cangaceiros.

Efetivamente ao entrar o comboio na gare divisamos a força e por momentos foi crença 
geral que ela conduzia os facínoras.

Ávidos de novidades e desejos de êxito da força expedicionária, precipitaram-se diver-
sos populares para as portinholas dos carros, onde estava a força, convictos de distin-
guirem entre as praças do Exército os cangaceiros que por tanto tempo têm aterroriza-
do os pacatos habitantes da zona sertaneja.

Não estavam, porém, no vagão nem o facínora criminoso nem seus companheiros; 
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apesar disso não se davam por vencidos os curiosos que ali foram, pois, por muito tem-
po ainda afirmaram a prisão e a chegada dos bandidos.

Alguns exaltados diziam: Antonio Silvino veio no meio da força; outros acrescentavam: 
Ele está preso, mas seu estado é tão grave que por certo não escapará.

E assim, entre as mais desencontradas opiniões, passou o contingente sob o comando 
do 2º tenente Thomé Ulisses para o pátio externo da estação do Brum, onde depois de 
formar em ordem de marcha, desfilou para o seu quartel, chegando às 7 horas da noite.

Durante o trajeto foi a força acompanhada por diversos populares, acompanhamento 
que se avolumou à medida que do quartel se aproximava o contingente.

O nosso representante depois de obter o necessário consentimento do oficial de estado 
no quartel, entendeu-se com o sargento Paulo Eleutério, de quem pôde colher as se-
guintes declarações:

Saímos anteontem do Ingá em vista de uma ordem telegráfica recebida pelo nosso co-
mandante capitão João Carlos Fornel.

Ontem mesmo, antes da nossa partida, chegou àquela vila o sargento Ferreira que, no 
dia 9 do corrente, acompanhado de 12 praças, conseguiu encontrar-se com o grupo de 
Antonio Silvino, entre Bodocongó e Queimadas.

Ao avistar o grupo dos bandidos que no máximo se compunha de oito homens, o sar-
gento Ferreira preparou a sua força e mandou fazer fogo contra os facínoras.

Os soldados bem disciplinados e desejosos de captura-los obedeceram às ordens rece-
bidas e com precisão avançaram sobre o grupo dos perversos que se achava a alguma 
distância.

Antonio Silvino e seus companheiros não ofereceram resistência e fugiram precipitada-
mente.

Por muito tempo os soldados os perseguiram, alvejando-os com as carabinas, não sen-
do, ao que parece, nenhum dos bandidos atingidos pelas balas, pois, não encontrou 
indício a força na exploração que fez no caminho percorrido pelos cangaceiros.

Na fuga precipitada deixaram ficar na estrada um realejo, um chapéu de sol e um corte 
de casimira.

O sargento Ferreira depois de dar caça ainda por muito tempo, aos criminosos, resolveu 
regressar para o Ingá, onde chegou anteontem, apresentando-se ao capitão Formel, a 
quem fez estas declarações.

Agradecemos ao delicado inferior as informações que procurávamos e retiramo-nos.

Até a hora de entrar para o prelo o Diário, nada mais nos constou sobre este fato.

- O Sr. general Rocha Calado não recebeu resposta do telegrama que passou ao capitão 
Formel devido talvez a Great Western só receber despachos até às 6 horas da tarde. 
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_____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 19.05.1907

AINDA ANTONIO SILVINO

No dia em que se divulgou, nesta cidade, a notícia do encontro das forças do Exército 
com o grupo do facínora Antonio Silvino e ter este bandido recebido no peito um feri-
mento, o doutor chefe de polícia telegrafou com urgência ao doutor juiz de direito de 
Itabaiana, pedindo sobre o fato exatas informações.

Ontem, recebeu o Dr. Santos Moreira, daquele magistrado, o seguinte despacho tele-
gráfico:

“Itabaiana, 18. Houve encontro 9 proximidades Queimadas fugindo bandidos deixando 
munição e outros objetos. Quanto ao mais nada se pode afirmar. Saudações. Heráclito 
Cavalcante, juiz de direito.”

____________________________________________________________ 

O Estado de S. Paulo – 20.05.1907

OS CANGACEIROS DE SILVINO

Continua Antônio Silvino a plantar a desolação no seio da família sertaneja do Estado. 
Em princípio deste mês, acompanhado de seus esbirros, o bandido assaltou o lugarejo 
(?) da Taboca, do município de Caruaru, tendo praticado ali dois assassinatos e obtido 
bastante dinheiro. 
Além daquele povoado, os perversos estiveram em Mandaçaia e Trapiá. 
Teve notícia dos lamentáveis furtos o subdelegado de Carapotós, que possuindo so-
mente sete praças no destacamento e mesmo para não ficar abandonado o seu distri-
to, deixou de seguir em perseguição dos assassinos e ladrões. 
Silvino esteve hospedado em casa do jornaleiro José Alves da Silva e eleva-se o seu 
grupo a 30 cangaceiros, competentemente armados e municiados.
____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 28.05.1907

Pelo trem da Great Westrn, segue amanhã para o interior da Paraíba, a fim de ali in-
corporar-se à força do exército que se acha em perseguição ao grupo de cangaceiros 
chefiado pelo Antonio Silvino, o senhor 2º tenente Thomé Ulysses.

____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 29.05.1907

Escoltados pela força do alferes José Caetano, chegaram ontem a esta cidade, pelo 
trem da Great Western, os dois criminosos ultimamente capturados em Amaragi por 
aquele oficial.

Esses criminosos fizeram por algum tempo parte do grupo do célebre cangaceiro Anto-
nio Silvino.
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_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 01.06.1907

Em telegrama de hoje comunicou-me o Dr. delegado do município de Limoeiro, que on-
tem foi capturado ali pelo cidadão Manuel Claudio Ferreira, o criminoso Joaquim Moura, 
vulgo Serra Branca, que em companhia do cangaceiro Antonio Silvino, assaltou aas 
casas dos coronéis Aquino, naquele município, e Limoeiro em Caruaru.

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 02.06.1907

Regressou ontem pelo trem da Great Western do interior do estado da Paraíba, onde 
comandava as forças expedicionárias que se acham em perseguição ao grupo de ban-
didos chefiados pelo Antonio Silvino, o Sr. capitão do 27º batalhão de infantaria João 
Carlos Formel.

S. S. acha-se bastante adoentado e veio a esta cidade em busca de melhoras.

____________________________________________________

Diário de Pernambuco – 05.06.1907

ANTONIO SILVINO

Notícias alarmantes sobre o célebre e famoso Antonio Silvino circularam ontem, à tar-
de, nesta cidade e infelizmente, à noite, tivemos a confirmação dos boatos pelo Dr. 
chefe de polícia que, a respeito, recebera comunicação dos seus auxiliares, no interior 
do Estado.

É mais uma façanha do bandido que temos a registar, mais uma vingança por ele 
exercida contra um dos seus desafetos.

Anteontem, segundo os telegramas transmitidos ao doutor chefe de polícia, o cangacei-
ro, acompanhado do seu grupo, atacou um comboio pertencente ao Sr. Lucas Donato 
de Moura, negociante em Triunfo, ateando fogo em 17 cargas de gêneros.

Sobre o mesmo assunto os senhores Nunes Fonseca & Cia. receberam também os se-
guintes telegramas, que se dignaram de nos mostrar:

“Triunfo, 3. Antonio Silvino queimou 17 cargas Lucas estrada Monteiro. Consta ter ele 
empiquetado estradas Pinta e Alagoa de Baixo. Muito cuidado. – Ulisses.”

“Triunfo, 3. Acabo receber notícia certa Antonio Silvino queimou 17 cargas minhas. – 
Lucas.”
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________________________________ 

Diário de Pernambuco – 12.06.1907

Há poucos dias, foi capturado, no lugar Jatobá, do Brejo da Madre de Deus, pelo tenen-
te José Antonio Carneiro, o conhecido criminoso José Ignácio Xavier.

É este um dos companheiros do célebre Antonio Silvino e sua fé de ofício é farta em 
roubos de cavalos e de dinheiro.

Quando preso em Jatobá, foram encontrados em seu poder 1 rifle, 1 pistola, 1 punhal, 
14 cartuxos e mais 67$000.

Esta quantia, que se soube ter sido roubada, foi, após a prisão, entregue ao respectivo 
dono, o Sr. Antonio de Arruda. 

Recolhido à cadeia, confessou Xavier, que os objetos e o dinheiro apreendidos eram de 
Antonio Silvino.

Continuam as diligências.

______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 26.06.1907

ANTONIO SILVINO

TRAGÉDIA EM RIO GRANDE

Lendo n’A Província, de 6 do andante, um telegrama, transmitido daqui, dizendo que 
as mercadorias do Sr. Lucas Donato incendiadas por Antonio Silvino no dia 31 de maio 
próximo passado, na fazenda Rio Grande, não haviam sido incendiadas por Silvino e 
sim devoradas por particulares, venho, como proprietário da referida fazenda, protestar 
contra o calunioso despacho telegráfico, por conter ele uma mentira revoltante, digna 
somente de um homem despido de dignidade como é o vil caluniador que o transmitiu.

Protestando contra a aviltante e maquiavélica mentira do miserável gafeirento autor do 
referido telegrama, onde ressaltam a má fé e a falta de brio, descrevo alguns tópicos 
da triste tragédia que pela vez primeira passei pelo dissabor de ver.

___

Eram mais ou menos 11 horas do dia 31 de maio.

Sentados em minha sala estávamos eu, Antonio Gomes, Antonio Escrivão e mais pes-
soas, quando um rapaz disse: ali vem uma força, em seguida, Antonio Escrivão, já co-
nhecido de Antonio Silvino, disse – é Antonio Silvino, que eu o conheço.

Ao aproximar-se da casa, Antonio Silvino endereçou-se para um juazeiro que tem em 
frente à casa onde estavam descansando uns almocreves condutores do comboio, que 
se compunha de 17 cargas. Ali chegando disse com voz aterradora: estas cargas estão 
presas, à minha ordem, e o matuto que falar toma bala.

Os pobres almocreves, estupefatos, com o terror que lhes envolvia o ânimo, nem uma 
palavra proferiram. Dada a ordem de prisão, Antonio Silvino dirigiu-se para minha casa, 
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e depois de cumprimentar a mim e aos demais que ali estavam, disse – major, mande 
preparar almoço para mim e minha gente que temos fome, e, logo que estiver pronto 
o almoço, mande-me chamar, que vou esbandalhar aquelas cargas, pois aquilo que é 
de inimigo meu, é do diabo. Pedi com muita instância que ele não fizesse aquilo, que 
era um horror, mas ele disse nem me peça que eu não deixarei de queimar isto; pois 
fazem 3 dias que ando atrás deste comboio. Em seguida, ordenou aos seus comparsas 
que seguissem para onde estava o comboio a fim de queimar tudo.

Com uma sanha horrível abriram caixotes, quebravam garrafas, abriam manteiga, que-
bravam ancoretas de vinho, etc. Não se satisfazendo com o estrago referido, mandou 
empilhar tudo que restava e ateou fogo. Consumado o bárbaro incêndio, Silvino dirigiu-
se a mim e pediu-me que lhe arranjasse 100$000, o que prontamente fiz: entreguei-
lhe a quantia pedida, sem nada reclamar. Antonio Silvino, tendo satisfeito seu nefando 
desejo, retirou-se, tendo escrito ao Sr. Lucas Donato, mandando que pagasse os fretes 
aos almocreves.

Esta cena triste foi testemunhada pelos almocreves, condutores das cargas, pelos se-
nhores Antonio Gomes, Antonio Escrivão e muitas outras pessoas, que presenciaram 
melhor que eu; pois eu não fui ao local, conservei-me presenciando da porta aquela 
revoltante cena.

O bandido conduziu diversos gêneros que presenteou a diversas pessoas por onde pas-
sava, como fez em Tapagem e em Cachoeirinha.

- E como o miserável transmissor do telegrama publicado n’A Província diz que as mer-
cadorias em questão não foram incendiadas por Silvino, e sim devoradas por particu-
lares?!

Desafio ao despudorado caluniador a vir em público exibir provas que contradigam mi-
nhas declarações.

Diversos artigos que escaparam às chamas, quase em sua totalidade ferragem, estão 
guardados em minha casa para entregar ao seu dono, e disto mandei cientificar ao Sr. 
Lucas Donato (a quem censuro pela leviandade ousada), pelos próprios almocreves.

Depois da retirada de Silvino, convidei aos almocreves para guardarmos o que escapa-
ra do incêndio a fim de minorar o prejuízo do Sr. Donato; eles recusaram meu convite 
dizendo que Silvino se soubesse, tornar-se-ia inimigo deles, mas eu disse que me aju-
dassem a guardar as mercadorias do moço e podiam dizer ao facínora que fui eu quem 
guardou as mercadorias.

Pelos mesmos almocreves mandei dizer ao Sr. Lucas que mandasse ver o resto das 
mercadorias que estavam guardadas, devendo mandar caixas porque as caixas em que 
vinham foram devoradas pelo incêndio.

Há muitos anos moro nesta terra e até hoje tenho, com minha humilde família, me 
mantido à custa do meu trabalho honrado, sem ter uma nódoa em minha vida que 
possa malear minha consciência limpa. A biles vomitada, maquiavelicamente, pelo vil 
caluniador com o fim de ferir um homem de caráter impoluto, de um nome sem nódoa, 
de dignidade intacta, muito longe de atingir-me, cairá sobre sua fronte desbriada onde 
o cinismo está a repontar a infâmia.

Todos quantos tiverem lido o calunioso despacho telegráfico, as torpezas de um le-
proso, o insulto atirado à nobreza de caráter e à honestidade de um cidadão que bem 
compreende o dever de um homem para com a sociedade e que pauta suas ações pela 
norma do dever; todos que tiverem admirado a infâmia vil, suspendam seus juízos a 
respeito da vítima da calúnia, diante da repulsa cabal, do protesto esmagador, de um 
homem honesto que tem vida pura, ao miserável sem honra e sem nome, que não tre-
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pida em caluniar.

Acho que o caluniador é igual ao bandido Antonio Silvino; pois se este tenta contra a 
vida e propriedade, aquele tenta contra a honra e dignidade.

Alagoa de Baixo, 16 de junho de 1907.

Caetano Gomes Baptista.

____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 26.06.1907

AO PÚBLICO

AO SR. LUCAS DONATO

Por achar-me fora desta Vila, devido a incômodos de saúde na pessoa de meu filho, 
que acaba de falecer, só hoje, devido à gentileza de um amigo, que me forneceu um 
número d’A Província, foi que vi um telegrama do Sr. Lucas Donato, negociante em 
Triunfo, dirigido à redação daquela folha, no qual o mesmo senhor procura de alguma 
forma atassalhar a minha reputação na qualidade de chefe político deste município e 
bem assim ao delegado de polícia.

Disse o Sr. Lucas Donato no aludido telegrama, que conforme aviso que recebera da-
qui, sabia que as 17 cargas de mercadorias suas, incendiadas por Antonio Silvino no 
lugar Rio Grande deste município, tinha sido a maior parte estragada e carregada por 
transeuntes; e que se o delegado e o chefe político daqui não tivessem propositalmen-
te deixado de proceder às diligências e cumprido o seu dever, o seu prejuízo teria sido 
pequeno e que desta forma o público via, que as autoridades de Alagoa de Baixo pac-
tuavam com o célebre facínora!

Não posse deixar de vir pela imprensa protestar contra a linguagem leviana do Sr. Lu-
cas Donato, em se referindo ao meu nome, sem primeiro indagar sobre o meu procedi-
mento. Como chefe político deste município sou por todos conhecido como um homem 
pobre sim, porém honrado e jamais dispensei proteções a Antonio Silvino, a quem 
nunca vi; pois, para assim proceder, era mister que eu não tivesse dignidade e nem 
respeitasse a sensatez do meu partido, que obedece à sábia orientação do conselheiro 
Rosa e Silva!

O ataque feito por Antonio Silvino no comboio do Sr. Lucas Donato, foi no dia 31 de 
maio findo e somente no dia seguinte é que tínhamos notícia, quando já sabíamos 
também que o bandido caminhava com direção ao município de Afogados de Ingazeira, 
onde já devia estar, de forma que não podia sair força daqui em sua perseguição, tanto 
mais que o nosso destacamento, composto de oito praças nessa ocasião, guarnecendo 
a cadeia com cinco presos, achava-se em preparativos de viagem para Pesqueira, a fim 
de conduzir três criminosos.

O delegado, porém, apesar disto, dirigiu-se ao local do crime procedendo ao respectivo 
inquérito, cumprindo assim com o seu dever.

O proprietário da fazenda Rio Grande, major Caetano Patriota, é um cidadão distinto, 
criterioso e sensato, incapaz de cometer uma infâmia. Assim é que em seu poder estão 
3 ou 4 cargas de mercadorias salvas do incêndio pertencentes ao Sr. Lucas Donato, 
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que nesta data já deve ter recebido comunicação a este respeito do delegado daqui. 
Ditas cargas não foram conduzidas por seus almocreves, porque estes negaram-se a 
isto, pois foram intimados por Antonio Silvino para assim não procederem, sob pena de 
serem assassinados em caminho.

Saiba o Sr. Lucas Donato, que eu não protejo Antonio Silvino.

Penso que esse aviso lhe foi transmitido daqui pelo Sr. Jacinto Antunes, telegrafista, 
meu inimigo político. Miserável como é, de caráter baixo, acho-o capaz de procurar 
emprestar-me qualidades que não possuo. No entretanto, ele é quem é capaz de pac-
tuar com os feitos de Antonio Silvino, conhecido como é entre nós, por ladrão, pois a 
um parceiro daquele bandido já comprou, por menos do seu valor, um relógio de ouro 
do coronel Dantas, roubado no ataque que lhe foi feito em Teixeira, cujo relógio, por 
conveniência, já extraviou, e que agora se acha denunciado pela promotoria pública 
da comarca, como incurso no art. 330, § 4º, do Código Penal, por ter ferrado com sua 
marca um boi que não lhe pertencia.

Desta forma acredito que o Sr. Lucas Donato ficará fazendo melhor conceito de mim, 
pois, mais ou menos ficará conhecendo as péssimas qualidades do seu informante ca-
luniador.

Ao público, portanto, peço que desfaça o mau juízo que talvez tenha feito de mim com a 
leitura do referido telegrama; e ao Sr. Lucas Donato, repelindo a sua linguagem leviana, 
advirto-lhe que deverá ser mais refletido nos seus atos...

Alagoa de Baixo, 20-6-907.

Manoel Coelho Lins de Albuquerque Né.

____________________________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 03.07.1907

NOTAS AVULSAS

De Manaus onde fora comandando um contingente, regressou ontem, a bordo do Ma-
ranhão o 2º tenente Leovegildo Prazeres que ontem mesmo se apresentou ao coman-
dante do distrito militar.

- Pelo Sr. general Rocha Calado foram designados os segundos-tenentes Idalino Lins 
do 14º batalhão e Antonio Araújo Lins do 34º, para seguirem para o interior do Estado 
da Paraíba, a fim de auxiliarem as forças do Exército na perseguição dos bandidos 
chefiados por Antonio Silvino.

______________________________________

Diário de Pernambuco – 03.08.1907

O PESSOAL DE ARRELIA

No município da Escada foi ontem preso, como gatuno, o indivíduo de nome Augusto 
Vieira de Souza.

No momento da prisão, Vieira reagiu, travando-se renhida luta, da qual resultou saírem 
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feridas cinco pessoas.

Subjugado afinal, confessou Augusto Vieira que, além do crime que acabava de come-
ter, era também criminoso de morte no Pilar do estado da Paraíba, donde se evadira o 
ano passado.

Afirma que a sua fuga foi facilitada pelo célebre cangaceiro Antonio Silvino.

Em breve será transportado para esta cidade.

_______________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 03.08.1907

RECIFE – O chefe de polícia desta capital recebeu um telegrama do juiz de direito de 
Timbaúba, dizendo que um grupo de cangaceiros, capitaneados por Antônio Silvino, 
atacou o engenho de Jussara, em 31 do mês último, matando um morador e condu-
zindo dois contos de réis, quatro cavalos selados e mercadorias. 
Os malfeitores seguiram em direção à serra de Mascarenhas, indo a polícia no seu en-
calço.
__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 04.08.1907

REPARTIÇÃO CENTRAL DA POLÍCIA

“Ontem 7 horas noite foi atacado por Antonio Silvino, Cocada e companheiros engenho 
Jussara deste município, tendo sido assassinado um morador do engenho.

Delegado teve ciência meia hora depois de meia noite, seguindo em continente perse-
guição bandidos e tomando as providências que forem necessárias.

Urge aumento força.

Saudações. – Thomaz Soriano, juiz direito.”

______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 13.08.1907

ANTONIO SILVINO

Por uma carta particular, que nos foi obsequiosamente mostrada, escrita de Bom Jar-
dim, sabemos que o famigerado cangaceiro, que se supunha estar no sertão, esteve, 
na segunda-feira atrasada, em Muruabeba, seguido por quatro companheiros, em casa 
do coronel Pires.

Na terça-feira, almoçou e jantou em Mumbuca e na quinta passou em Serra Verde, para 
os lados de Patos.
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____________________________________ 

Diário de Pernambuco – 15.08.1907

ANTONIO SILVINO

O Dr. Santos Moreira, chefe de polícia, recebeu ontem o seguinte telegrama do delega-
do de polícia de Caruaru:

“Antonio Silvino ontem tarde esteve povoado Trapiá, deste município, incendiando casa 
major João Luiz e quebrando portas demais casas, arrecadando dinheiro.

Renovo urgência pedido força aumentar diligência, que desde domingo fiz seguir cap-
tura bandidos. – João Coriolano.”

- Ainda de uma carta particular, escrita de Bom Jardim, devidamente autorizados, rei-
teramos as seguintes linhas sob o facínora:

“No dia 12 do corrente, Antonio Silvino esteve no Tamanduá, município de Bom Jardim, 
légua e meia da cidade, onde passou 5 horas.

Mandou dali recado para o povoado Malhadinha de Limoeiro, para concertar o cemité-
rio, senão ele botaria as casas abaixo quando lá voltasse.

Se precisassem de dinheiro, acrescentou ele, daria quinhentos mil réis. 

Ao retirar-se do referido lugar, passava um vendedor de queijo para a feira de Boa Vis-
ta; Silvino pediu um queijo, dizendo: ande logo que aí vem os soldados.”

_____________________________________

Diário de Pernambuco – 29.08.1907

OS CANGACEIROS

Os habitantes do povoado de Serra de Vicente e do Brejo estão verdadeiramente alar-
mados após as últimas façanhas de Antonio Silvino no primeiro dos referidos lugares.

Ali, o bandido e a horda que o acompanha assaltaram casas comerciais e residências de 
famílias, levando gêneros, fazendas, dinheiro, roupas, joias e objetos de valor.

Ontem lemos uma comunicação do juiz municipal daquela paragem sertaneja onde ele 
dizia há sérios e bem fundados receios de que os cangaceiros visitem a cidade.

No ataque à Serra, eles entraram em pleno dia, disparando os rifles e nas portas das 
pessoas mais abastadas deram verdadeiros tiroteios, produzindo assim o pânico e apo-
derando-se sem relutância dos possuídos de mais fácil condução.

Apesar das constantes correrias ao grupo de selvagens ele continua a encher de pavor 
os lares sertanejos, outrora florescentes à sombra da paz.

Muitos dos homens que se dedicam aos serviços agrícolas se outros às criações estão 
esmorecidos, vendo que de um momento para outro, os frutos de seus trabalhos vão 
servir para encher a bolsa dos sanguinários indivíduos.
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_____________________________________ 

Diário de Pernambuco – 28.09.1907

PELOS MUNICÍPIOS

TAQUARITINGA

Penosa é a situação dos sertanejos na quadra difícil que atravessamos com o tenebroso 
flagelo da seca que tudo ameaça devorar.

Apesar dos seus grandes efeitos, a ordem pública continua inalterada, notando-se ape-
nas as investidas do bandido Antonio Silvino, que não mais penetrou neste município, 
depois que assumiu ultimamente o exercício de delegado de polícia o alferes Cristóvão 
Gonçalves.

Na verdade, este oficial tem desenvolvido o seu policiamento dum modo correto, pelo 
que é digno dos encômios por parte dos habitantes deste município.

Importantes diligências têm ele efetuado, e capturado alguns criminosos. Temos na-
quela autoridade, a garantia dos nossos direitos, pelo que lhe somos muito gratos.

___________________________________  

Diário de Pernambuco – 04.10.1907

VÁRIAS

Para o interior do estado da Paraíba seguiu ontem comandando um contingente de 43 
praças do 14º batalhão, o 2º tenente Francisco Barreto de Menezes.

Estes praças vão se reunir às que ali estão a fim de prosseguirem nas diligências contra 
o facínora Antonio Silvino e seus comparsas.

_________________________________

Diário de Pernambuco – 06.10.1907

O RAMAL DE CAMPINA GRANDE 

Devendo realizar-se a inauguração do ramal de Campina Grande da Great Westerns, o 
Diário incumbiu o seu repórter que estava a serviço em Floresta dos Leões, de acom-
panhar a primeira viagem do trem até àquela cidade.

Descrevendo minuciosamente o que ali ocorreu, enviou-me o nosso companheiro a 
seguinte missiva:

(...)

Surrão! Adiantou um companheiro de viagem. Foi ali, naquele casebre abandonado 
(apontava o passageiro) que há anos passados Antonio Silvino e seus companheiros 
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tiveram um encontro com as forças de polícia da Paraíba e Pernambuco.

Entrincheirados naquela casinha fizeram fogo à polícia, sendo afinal presos com exce-
ção de Silvino, e trucidados naquela garganta da serra, mostrava-nos o local o orien-
tado companheiro.

O Surrão falado é hoje abandonado, tendo algumas dezenas de casas desabitadas.

A custo vencíamos esse ponto, procurando avivar na memória a triste tragédia conhe-
cida do público, quando subitamente um movimento qualquer paralisa por completo a 
marcha do trem.

Como era natural os passageiros ficaram assustados, parando de repente em meio as 
serras, havendo quem afirmasse ser alguma arte de Antonio Silvino, pois diziam que 
jurara ele não correr a linha nesse dia.

_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 07.11.1907

OS CANGACEIROS

O Dr. chefe de polícia recebeu ontem o seguinte telegrama do delegado de Limoeiro:

“Fiz prender Manuel Pedro da Silva, vulgo Manuel Catolé, do grupo de Antonio Silvino, 
no lugar Pedra Tapada, sendo recolhido à cadeia dessa cidade. – Augusto César, dele-
gado.”

_____________________________________________________

Diário de Pernambuco – 13.11.1907

OS CANGACEIROS

O doutor chefe de polícia recebeu ontem do delegado de Timbaúba o seguinte despacho 
telegráfico:

“Timbaúba, 12. Acabo de ser informado com segurança que Antonio Silvino e quatro 
companheiros estiveram anteontem no engenho Escorras, seguindo ontem para o en-
genho Tabatinga, tudo em Nazaré.

Expedi força em perseguição e peço avisar delegados circunvizinhos. – Capitão Filadel-
fo, delegado.”

Ontem mesmo o Dr. Santos Moreira deu as necessárias providências determinando que 
as autoridades próximas à Timbaúba prestassem os auxílios necessários ao capitão Fi-
ladelfo, coadjuvando-o na captura dos temíveis facínoras.
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__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 05.12.1907

AVULSOS

A propósito da notícia editada pelo Corsário de ter Antonio Silvino estado no Recife.

Não! de crer nessa história vou fugindo:

Se ao Recife o Silvino houvesse vindo,

Para ser alvo dos louvores finos

Que com tanta frequência 

Tem sido feito a benemerência 

De outros muitos Silvinos

Não teria deixado, certamente,

(Nem há quem me convença do contrário)

De levar pessoalmente

As suas homenagens ao Corsário...

                    Lulu Senna

____________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 13.12.1907

UM BANDIDO BENEMÉRITO

Já se acha quase terminado o cemitério de Malhadinha, em Limoeiro. 
Esse benefício deve-se ao bandido Antônio Silvino, que ali aparecendo há meses e 
sentindo mau cheiro que provinha de corpos em decomposição, intimou os moradores 
do lugar a darem melhores sepulturas aos cadáveres. 
Logo no dia seguinte a ordem começou a ser executada, e homens, mulheres e crian-
ças, temendo qualquer ataque do cangaceiro que há doze anos se constituiu o ter-
ror dos sertões de Pernambuco e dos estados vizinhos, atiraram-se ao trabalho com 
grande afinco, de forma que brevemente será inaugurado o aludido cemitério.
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_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 19.12.1907

MINHAS IMPRESSÕES

A esse bandido de triste fama que dava pelo nome de Cocada, assassino, ladrão e sá-
tiro, estava reservada a morte trágica que tem sido o epílogo forçado da vida de todos 
os bandidos de nossos sertões.

O salteador, por muito tempo, zombou da ação das autoridades, da justiça, da lei e da 
moral.

Era um tigre que descera dos sertões, tigre indomável e sanguissedento, matando e 
roubando, como se fosse um anjo mau, exterminador e cruel...

E a sua audácia abatera o ânimo dos mais fortes.

De resto esse abatimento é um sintoma patológico de degeneração de uma raça.

E isto para não dizer que é uma transigência com o crime, um incentivo ao banditismo, 
um triste e deplorável sinal dos tempos!

Cocada, armado de seu rifle e só, tinha o arrojo de ir a qualquer engenho e aí exigia do 
proprietário, sendo satisfeito, avultadas quantias.

Antonio Silvino fez a mesma coisa.

E o que é mais grava é que essas visitas são esperadas, com antecedência, a tempo de 
serem tomadas medidas eficazes de reação.

Mas assim não sucede.

O proprietário rural deixa-se espoliar, dando a Silvino, como dava a Cocada, certas 
quantias, mais ou menos avultadas e ainda por cima um lanche de doce e queijo e um 
copázio de vinho do pasto.

Após a saída dos bandidos, muitas horas após, manda-se avisar a polícia local, que são 
às tontas, iludida sempre por falsas informações, marchando para o sul quando eles, 
os astutos celerados, tomaram o rumo do norte!

O povo rude, talvez por uma remota circunstância de atavismo, simpatiza com a vida 
aventureira do cangaço e protege como pode, aos assassinos profissionais, indivíduos 
pábulos e alegres, que sabem cantar toadas à viola e têm no pescoço um rosário e uns 
dois bentos encerrando orações miraculosas.

A força pública ao pisar no sertão ou na zona das caatingas, em busca dos bandidos, 
está em território inimigo, precisando ser prudente e astuciosa, ao invés do que tem 
sido...

Por detrás das aroeiras altas e ramalhadas, das moitas cerradas e densas das quixabei-
ras e dos rochedos escuros, à margem dos rios secos, os bandidos, com os dedos nos 
gatilhos dos rifles, assistem calmamente à passagem pelas estradas de areias arden-
tes, dos soldados extenuados e desconhecedores do terreno.

O povo, por sua vez, vai dando informações falsas, para salvar os rapazes.

Há por ali, naquelas regiões, um desrespeito absoluto pela vida humana, mas a honra 
da mulher é tida em grande conta e qualquer atentado contra ela é resolvido à bala e 
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a punhal.

Antonio Silvino, certamente por astucioso cálculo, não deu ainda para dom Juan de 
chapéu de couro e de garrucha à cinta e nem admite que os seus homens dirijam a 
menor pilhéria a qualquer moça ou senhora casada.

E vai mais longe: nas casas que visita só aperta a mão dos homens!

Cocada não quis fazer assim.

Armou-se de um livro, fingindo de santos evangélicos e nele fazia as donzelas triguei-
ras, de olhos negros, jurarem, à força, já se vê, que lhe haviam de pertencer.

E a posse, a posse brutal realizava-se na própria casa dos pais, em noites altas, no si-
lencia majestoso dos campos e ao brilho vivo e trêmulo das estrelas...

E, enquanto o tigre devorava a ovelhinha das serras, os seus homens, tão bestiais como 
ele, montavam guarda, velando pela segurança do chefe.

Foi a sua perdição.

A filha de Pinica pau, seu companheiro, fora designada para vítima dos seus instintos 
bestiais.

Pinica-pau que não recusara diante do assassinato, do roubo e do sacrifício de outras 
donzelas, rugiu de dor e de cólera quando soube das preferências e dos desejos do 
chefe a respeito de sua filha.

E à noite, no silêncio da mata, à luz melancólica do crescente que se coava através das 
nuvens, ele, o bandido em nome da honra da filha, matou o chefe adormecido, vibran-
do-lhe, como um louco, 35 punhaladas!

E depois cortou uma das orelhas do cadáver.

Era o troféu que o seu amor de pai ia depor aos pés da filha, cuja honra estava salva!

______________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 28.01.1908

NOTAS MILITARES

Em detalhe de ontem o senhor general Rocha Calado determinou que o 14º batalhão 
de infantaria tenha de prontidão, a fim de seguir na primeira oportunidade para a ci-
dade de Campina Grande, um oficial subalterno, dois segundos sargentos e 10 praças 
de pret.

Esta força vai reunir-se à que ali se acha destacada em perseguição ao grupo dos can-
gaceiros chefiados pelo célebre facínora Antonio Silvino.

_______________________________   

Diário de Pernambuco – 30.01.1908

O doutor chefe da polícia mandou ontem pôr em liberdade o indivíduo Manoel Pedro da 
Silva, vulgo Catolé, preso o ano passado como companheiro do bandido Antonio Silvino.
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__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 04.02.1908

ANTONIO SILVINO

Continua a zombar de toda a perseguição policial o famigerado cangaceiro.

Há bem poucos dias esteve ele bem próximo da cidade de Itabaiana, do estado da Pa-
raíba.

Jogador de bichos, conseguiu ganhar cerca de quatrocentos mil réis no touro e mandou 
um de seus emissários receber o cobre do banqueiro.

Esse emissário foi preso, saindo a força pública em procura de Antonio Silvino, cujo 
paradeiro fora indicado.

A diligência, entretanto, fracassou.

_________________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 17.02.1908 

RECIFE, 16 – No lugarejo Machados, distante duas léguas de Bom Jardim, onde esta-
ciona numerosa força policial, o bandido Antônio Silvino, acompanhado de mais cin-
co celerados, assassinou, a 1 hora da tarde, cinco pessoas, inclusive um inspetor de 
quarteirão e feriu gravemente treze, saqueando depois todas as casas. 
Os habitantes não reagiram. 
Sobem a mais de sessenta os assassinatos cometidos pelo facínora Antônio Silvino e 
sua quadrilha nestes últimos anos. 
São fabulosos e incalculáveis os prejuízos causados pelos bandidos desde 1897.
___________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 18.02.1908

OS CANGACEIROS

Assalto no sítio Machado. Cinco assassinatos. As providências da polícia.

Mais uma façanha, praticada pelo famoso bandido Antonio Silvino, chegou ontem ao 
conhecimento do dr. chefe de polícia.

O celerado, acompanhado de seis cangaceiros, dirigiu-se, como de costume, ao lugar 
Machado, do município de Bom Jardim, a fim de arrecadar algum dinheiro.

Ao chegar, procurou a mercearia do Sr. Manuel João, de quem extorquiu a importância 
de 400$000.

Seriam 10 horas da manhã, quando a notícia da presença do bandido, na casa de Ma-
noel João, circulou na feira do Machado.

Atemorizados os matutos começaram a dispensar, receosos de um assalto à feira.

O inspetor do quarteirão, porém, reuniu um certo grupo e tentou efetuar a prisão, não 
só de Antonio Silvino, como de seus companheiros.
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Dessa resolução tiveram logo conhecimento os temíveis cangaceiros, que calmos aguar-
davam o momento de sua execução.

Acompanhado do grupo, o inspetor encaminhou-se para a referida mercearia, onde os 
deveres do seu cargo o chamavam e resolutamente deu ordem de prisão aos bandidos.

Como resposta, recebeu uma cerrada descarga de tiros de rifle, ocasionando a sua 
morte e de quatro de seus companheiros.

Praticados os assassinatos fugiram os cangaceiros em direção ao povoado de Pedra 
Fina.

Sobre o triste acontecimento recebeu o Dr. chefe de polícia os seguintes telegramas:

“Bom Jardim, 16. Antonio Silvino mais cinco bandidos atacaram ontem 1 hora tarde 
Machado. Mataram cinco pessoas inclusive inspetor, feriram gravemente três, saquea-
ram quantia superior 400$000. Acho-me lugar delito encarregando diligências subde-
legado Moganga e sigo bandidos direção Pedra Fina e Palma. Pinto Ribeiro, delegado.

Limoeiro, 16. Antonio Silvino atacou Machado.

Delegado Bom Jardim pede auxílio. Sigo força perseguição. Houve cinco mortes e di-
versos ferimentos. José Caetano, delegado.

Nazaré, 16. Acabo receber telegrama delegado Bom Jardim pedindo auxilio força por 
ter Antonio Silvino atacado propriedade Machado daquele município. Sigo auxílio mes-
ma autoridade. Hermógenes Cabral, delegado.

Timbaúba, 16. Fiz seguir direção Pedra Fina, força auxiliando delegado Bom Jardim 
encalço Silvino que saqueou lugar Machado, matando cinco pessoas. Capitão Filadelfo, 
delegado.

_________________________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 20.02.1908

MINHAS IMPRESSÕES

Antonio Silvino continua a ser o dominador dos sertões.

Campeia pelas caatingas eriçadas de espinhos e de serras altas e nuas, como um do-
minador, um anjo mau de extermínio e de morte.

A lei, naquelas regiões, quase desertas, é o seu rifle e quando ele quer, intervém nas 
disputas de família ou nas questões de interesse, como um juiz de alpercatas e de cha-
péu de couro, senhor da vida e da morte da vassalagem submissa.

Nas casas rústicas, à margem dos caminhos, por onde passam as boiadas e os com-
boios, quer ele chegue durante o dia ou nas madrugadas em que os galos cantam nos 
terreiros distantes, cabe-lhe o primeiro lugar e recebe honrarias que o lisonjeiam.

O sertanejo, pacato embora, simpatiza aquela vida de aventuras e de crimes e acha 
que o bandido só ofende a quem o ofende, só procura matar a quem o persegue!

E demais, dizem os campônios que ele não rouba: pede quando tem fome.

É uma lenda falsa que nimba a figura sinistra desse bandido de má catadura, covarde, 
astucioso, mas de uma perversidade assombrosa.
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Tem um ativo talvez de 80 assassinatos e Deus sabe até onde chegará com as suas 
horripilantes façanhas!

Granjeou a estima das populações rudes, dividindo com a pobreza os despojos dos sa-
ques e arvorou-se em protetor da honra.

E assim venceu no sertão...

___

Mais de 200 homens, de forças federais e de polícia de dois Estados perseguem o fa-
migerado bandido.

E ele escapa das emboscadas, rompe os cercos, caminha na retaguarda das forças que 
o procuram na frente!

A sua última façanha, no lugarejo Machado do município de Bom Jardim, prova que ele 
vai perdendo a covardia habitual e aumentando de audácia.

Enfrentado por um inspetor temerário que o intimou à prisão, Silvino, com o auxílio de 
seus sequazes, respondeu com uma descarga, cujas consequências foram cinco mortes 
e três ferimentos. E depois saqueou barbaramente a pequena localidade.

A polícia seguiu na pista do bandido, uma pista que se perde na primeira encruzilhada 
de veredas sinuosas.

Todos os esforços do governo têm sido infrutíferos.

 Mesmo em Bom Jardim há um destacamento policial de carca de 40 praças e, por uma 
circunstância inexplicável, Antonio Silvino zomba de todas as vigilâncias e dos esforços 
do poder público.

Por que?

Esta interrogação é o ponto melindroso do problema, mas é preciso dizê-lo, mesmo 
para orientação dos governos.

Todos os viajantes que se aventuram pelos sertões passam o mau quarto de hora de 
um encontro com Antonio Silvino.

A polícia nunca o encontrou e, a não ser no Surrão, jamais divulgou ao menos a sua 
sombra esquiva, por entre o cerrado das capoeiras secas.

E por isso era acusada e acusados eram também os chefes políticos das localidades do 
interior.

Estes protegiam o bandido para fins políticos, aquela era subornada e evitava-o quando 
não anunciava a sua presença nos caminhos, a toques de corneta que vibravam longe, 
na sonoridade quieta do ar.

___

A causa do insucesso das diligências é muito outra.

A Tribuna, do Rio, acha que o governo da República deve mandar contra o bandido um 
forte contingente de força federal.

Mas esse contingente já esteve e ainda está em campo, de modo infrutífero, justifican-
do assim o insucesso da polícia.

Silvino conta com as simpatias da população rude, em toda parte esconde-se e além do 
mais é um emérito conhecedor das zonas que percorre.
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Por sua vez essa mesma população odeia a polícia, porque foi espancada a sabre pelas 
estradas, porque se viu sem garantias, quase todas as vezes que pelos seus campos 
passavam os representantes armados do poder público!

Esta é a triste verdade.

Depois os comandantes dessas forças não têm sido bastante hábeis para tirar partido 
de certas situações.

Quando foi designada a força federal para tentar a captura do bandido houve um mo-
vimento de esperanças.

Mas o que se passou todo mundo sabe e o ódio ao soldado aumentou naquelas pobres 
regiões infelizes, que tiveram a sua população tratada como gente vencida nos antigos 
tempos.

Eu mesmo conheço episódios tristes...

Não! Para a captura do bandido não são precisas numerosas forças.

É preciso que se reconquiste a confiança do povo, que ele veja na polícia ou no soldado 
federal um elemento de ordem e de garantia, um representante da lei e nunca um 
elemento de terror.

Silvino foi mais hábil.

E de habilidade é que se precisa agora.

Ramon de Oliva.

_____________________________________________________

Diário de Pernambuco – 22.02.1908

PELO BISPADO

O delegado do município de Afogados de Ingazeira certificou ao Dr. chefe de polícia que, 
constando acharem-se homiziados no sítio Jorge desse município os criminosos João e 
Ildefonso Godé, expediu no dia 26 de janeiro passado uma escolta, a fim de captura-
-los.

Posto cerco ao referido lugar, travou-se renhido tiroteio entre os bandidos e a força 
policial, resultando sair ligeiramente ferido o oficial de justiça Valdevino Antonio Lopes, 
evadindo-se os malfeitores em seguida.

No dia 28 do mesmo mês, foi encontrado no mato o cadáver de João Godé, que, como 
preceitua a lei, foi vistoriado pela referida autoridade.

João Godé pertenceu, por algum tempo ao grupo de Antonio Silvino.
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_____________________________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 25.02.1908

OS CANGACEIROS

Antonio Silvino e seus comparsas, de audácia em audácia, estão alarmando as popula-
ções do interior do Estado.

Depois do assalto a Machado, pequena povoação de Bom Jardim, em que os bandidos 
praticaram 5 assassinatos e dissolveram a feira à bala, seguiram para o engenho Bom 
Destino em busca do respectivo proprietário que não estava em casa, a quem preten-
diam assassinar conforme declararam à família que os ouviu presa do maior terror.

Daí seguiram para o engenho Maravilha em procura do coronel Marcolino de Queiroz, 
que avisado fugiu a tempo.

Desse engenho seguiram para Pedra Fina, de cujo proprietário Silvino é inimigo ferre-
nho, o qual também não foi encontrado por achar-se em Limoeiro. 

A polícia de Bom Jardim teve notícias dos bandidos até o engenho Palma onde eles en-
contraram sempre seguro homizio. 

No último sábado Silvino foi a Bela Vista, propriedade do major Ageu Bandeira, no mu-
nicípio de Nazaré.

Aquele cavalheiro achava-se em Iguarassu e o bandido exigiu da família dinheiro e 
mercadorias, tendo extorquido assim a quantia de 1:500$000.

Silvino esteve anteontem no engenho Imbú, também de Nazaré e daí seguiu para Oito 
Porcos no município de Timbaúba.

O Dr. Chefe de polícia comunicou-se ontem com os delegados de Bom Jardim, Naza-
ré, Timbaúba e Limoeiro, expedindo ordens urgentes para perseguição do famigerado 
bandido.

- O major João Isidoro de Albuquerque, nomeado delegado de Bom Jardim para ali se-
guirá hoje à tarde.

________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 29.02.1908

OS CANGACEIROS

ANTONIO SILVINO EM PUREZA. UMA PRAÇA DE POLÍCIA. INGLÊS NÃO PRECISA DE 
DINHEIRO! VITALINO MARINHO. A MORTE DE “COCADA”. LENDA DESFEITA. ASTÚCIA 
DE BANDIDOS.

Não são verdadeiras as notícias que corriam a respeito da fuga de Antonio Silvino para 
o vizinho estado do norte. 

Na última quarta-feira 26 do mês que hoje termina, o bandido chegou à estação de 
Pureza, da Great Western, seção do norte, logo após a passagem do trem que descia 
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de Timbaúba para o Recife. 

Pureza fica a duas léguas de Timbaúba e a 4 de Nazaré.

Ali se achava na ocasião uma praça de polícia que foi logo desarmada por Silvino e seus 
sequazes, não sendo assassinada graças aos rogos do Sr. Lima, funcionário da Great 
Western e agente da cidade estação de Pureza.

Depois Silvino entrando no edifício da estação intimou o Sr. Lima a abrir o cofre, dizen-
do-lhe:

- Veja o dinheiro que tem aí. Inglês não precisa de dinheiro.

O agente explicou que o dinheiro tinha sido remetido para o Recife pelo trem que pas-
sara há pouco.

Silvino satisfez-se, mas exigiu jantar para sua gente que sentia fome, no que foi aten-
dido.

De Pureza retirou-se o bandido tomando a direção de Timbaúba.

- Em Itambé, no engenho Manimbú foi preso anteontem por paisanos, após renhido 
tiroteio, o facínora Vitalino Marinho, antigo companheiro do célebre Cocada.

Recolhido à cadeia daquele município e interrogado pela autoridade, conforme soube-
mos, declarou que a história do assassinato de Cocada por Pinica Pão é uma lenda.

O bandido adoecera em consequência de uns abacaxis que comera, tendo até tomado 
um purgante de óleo de rícino, vindo a falecer quando menos se esperava.

Depois de morto Cocada, Vitalino e Pinica Pão obtiveram simpatias do povo e perdão 
das autoridades, a couce d’armas, esmagaram a cabeça do cadáver e deram-lhe 19 
facadas, inventando a história do assassinato, para prova do qual e para parecer que 
procediam de encomenda, cortaram-lhe uma orelha.

Vitalino é criminoso de morte em Itambé e autor de muitos assaltos. A ser exata a 
história desse facínora, fica desfeita a lenda da morte de Cocada e verifica-se até que 
ponto pode chegar a astúcia desses bandidos que zombam dos melhores esforços do 
poder público.

______________________________________ 

Diário de Pernambuco – 06.03.1908

ANTONIO SILVINO

Rio, 12

A TRIBUNA de hoje, transcrevendo as notícias publicadas pelo Diário de Pernambuco 
sobre o bandido Antonio Silvino, pede aos poderes federais providencias no sentido 
de ser efetuada a sua captura.
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_________________________________________________

Diário de Pernambuco – 31.03.1908

ANTONIO SILVINO

O Dr. Santos Moreira recebeu ontem diversos telegramas alarmantes, procedentes do 
município de Timbaúba.

Registam os aludidos despachos telegráficos, mais uma façanha posta em prática, pelo 
terrível grupo do facínora Antonio Silvino.

Muito embora estejam na zona sertaneja, destacados, um contingente de praças do 
Exército e diversas patrulhas da força policial, o bandido tem conseguido, com habili-
dade, furtar-se à ação dos mantenedores da ordem e praticado as mais bárbaras cenas 
de sangue e de roubo.

Damos na íntegra os telegramas recebidos pelo doutor chefe de polícia.

Ei-los:

“Timbaúba. Antonio Silvino acaba de atacar povoado Poço Comprido, levando depois 
preso com destino Pirauá, negociante Joaquim Tavares, a fim deste arrumar ali contos 
de réis com amigos. 

Sigo perseguição. – Inocêncio Sá, delegado.”

____

“Timbaúba. Antonio Silvino assaltou Poço Comprido, de onde levou amarrado conse-
lheiro municipal Joaquim Tavares com destino a Pirauá.

Bom Jardim e Umbuzeiro podem auxiliar.

Força seguiu perseguição. – Batista Lira, prefeito.”

___

“Timbaúba. Antonio Silvino esteve hoje, 6 horas, povoado Poço Comprido, roubando 
diversos, levando preso negociante Joaquim Tavares.

Seguiu Pirauá alferes fazer diligência.

População alarmada. – Antonio Vicente.”

___

Ao receber os telegramas o Dr. Santos Moreira expediu ordens aos delegados de Li-
moeiro, Nazaré e Bom Jardim, para perseguirem o grupo.

A situação é deveras alarmante e estamos certos de que o doutor chefe dará as provi-
dências que o caso exige.

Algumas casas comerciais receberam despachos relativos ao fato de que nos ocupa-
mos.

___

Damos em seguida um, recebido pela firma Mendes Lima & Cia.
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“Poço Comprido, povoação daqui três léguas, atacado cangaceiros.

Força pequena, faça ciente governo. – João de Andrade.”

___

- Por uma carta procedente de Timbaúba e que por um próprio nos foi entregue, tive-
mos a confirmação do assalto ali ocorrido, às 6 horas da manhã.

Acrescenta o nosso informante, que Antonio Silvino assaltara Poço Comprido em com-
panhia de seus cangaceiros, todos armados a rifle.

Não só a casa comercial do senhor Joaquim Tavares, como outras ali existentes, foram 
saqueadas.

É crença geral em Timbaúba que os facínoras tenham assassinado o Sr. Tavares no 
trajeto de Pirauá e Poço Comprido.

___

- Comerciantes de Timbaúba dirigiram-nos ontem, sobre o fato, o seguinte telegrama:

“Antonio Silvino companheiros acabam saquear povoado Poço Comprido distante três 
léguas cidade, levando preso comerciante Joaquim Tavares, destino ignorado.

Comércio alarmado pede providências governo intermédio imprensa. – Antonio Vicente 
& Cia, Higino Pedrosa, Moura & Irmão, Raimundo Moura, Misael Montenegro, Severino 
Veloso, Dr. Antonio Miguel, Antonio Parede, Vieira Rocha, Joviniano Pragim, Marcos 
Andrade Lima, José Gonçalves, José Pacheco, Francisco Paixão, Moraes Pinheiro, Ivo 
Borba, Mauricio Moura, Severino Amaral, Alfredo Ferreira e José Furtado.

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 01.04.1908

ANTONIO SILVINO

Sobre o último assalto praticado pelo bandido Antonio Silvino em Poço Comprido, mu-
nicípio de Timbaúba, recebeu ontem o Dr. Santos Moreira os seguintes telegramas:

“Ontem Silvino seguindo Pirauá soltou Tavares.

Indo engenho Massaranduba ali encontrou força sargento José Pedro, havendo tiroteio.

Consta José Pedro esgotado munição abandonou sítio luta sendo feridos um soldado e 
um cangaceiro. – João B. Lira, Prefeito.”

___

“Segue soldado ferido tiroteio Massaranduba.

Força continua perseguição bandidos. – João B. Lira, prefeito.”

___

“Bom Jardim. Conforme vossas ordens seguiu força Pirauá.

Infelizmente hoje 3 horas madrugada, engenho Califórnia recebi tiros emboscada, sen-
do gravemente ferido cabo João Felipe.

Tenho prazer dizer V. S. ser força amiga comandada tenente José Caetano.
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Fiz seguir minha força Pirauá, sob comando mesmo oficial. Saudações. – João Isidoro, 
delegado.”

___

“Quipapá. Sigo diligência povoado Jurema, deste município, perseguição cangaceiros.

Portador carta, aqui, dizendo ser emissário Antonio Silvino. Lemos, delegado.”

___

Um comerciante de Timbaúba, que atualmente se acha no Recife, mostrou-nos o se-
guinte telegrama, ontem recebido:

“Joaquim Tavares foi conduzido com Antonio Silvino engenho Massaranduba, saindo-se 
bem cangaceiros.

Poço Comprido foram roubados todos. João de Andrade”.

- Pelas 5 horas da manhã de anteontem foi o povoado Poço Comprido atacado pelo 
bandido Antonio Silvino, que ali realizou inúmeros saques.

Na casa do Sr. Joaquim Tavares Vieira de Melo, o facínora não se limitou somente ao 
saque, indo mais adiante em suas violências.

Ao encontrar-se com o Sr. Joaquim Tavares exigiu logo a importância de um conto de 
réis para livrá-lo da morte, ao mesmo tempo que o amarrava com cordas; dando em 
seguida saque à casa de suas vítimas arrebentou tudo o que encontrara, distribuindo 
pela pobreza mercadorias e fazendas e espalhando o dinheiro de cobre existente em 
uma das gavetas do balcão.

Terminado essas depredações, fez enfardar um pouco de fazendas que foram carrega-
das para Pirauá, pelo senhor Tavares, que ali tinha de arranjar com o negociante Gon-
çalinho a quantia de um conto de réis, salvadora de sua vida.

Em Pirauá, em vista de não ter conseguido a quantia exigida para o seu resgate, esteve 
o Sr. Tavares prestes a ser assassinado, não o sendo, porém, porque Silvino resolveu 
aceitar a importância de duzentos mil réis, oferecido por Gonçalinho.

De posse deste dinheiro, o bandido pôs o prisioneiro em liberdade, tendo antes ouvido 
prolongadas descomposturas.

Depois seguiu o perverso cangaceiro para o engenho Massaranduba, onde pretendia 
ajustar contas com os filhos do coronel Rafael, aos quais já por diversas vezes ameaçou 
de morte.

Em procura de Silvino, porém, andava o sargento José Pedro, desde que teve conheci-
mento de sua presença em Poço Comprido e em suas diligências, o referido sargento, 
tendo de passar pelo engenho Massaranduba, encontrou-se com o facínora.

Embora mal municiado procurou entrincheirar-se na boca da fornalha do engenho, 
enquanto Silvino e os companheiros, ameaçando os criados, procuraram descobrir o 
paradeiro dos filhos do coronel Rafael.

Na ocasião em que Tempestade vai ferir um dos criados, o sargento José Pedro rompe 
o tiroteio, obrigando os bandidos a se recolherem no engenho, de onde bem providos 
de munições não só corresponderam ao tiroteio, como também puseram em poucos 
minutos, os inimigos em debandada, em virtude de estes serem diminutos e estarem 
muito mal municiados.

Da luta saiu baleado num braço um soldado, que ficou logo fora de combate.
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À noite chegaram a esta cidade os filhos do coronel Rafael.

Em perseguição dos cangaceiros saiu de Timbaúba uma força comandada por um cabo, 
a qual se informou do ocorrido com a vítima do Silvino.

Estando ausente o respectivo delegado, alferes Teixeira, em serviços policiais, o capitão 
Elpídio Dutra, ex-delegado não quis sair em perseguição do bandido, constando até que 
dissera em ar de troça: o governo vai construir um aeroplano para prender Silvino.

______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 05.04.1908

VÁRIAS

Pelo Dr. Sigismundo Gonçalves, foi concedida uma pensão de 30$000 mensais ao 2º 
sargento do 1° corpo José Pedro de Oliveira, ferido ultimamente pelo grupo do facínora 
Antonio Silvino no distrito de S. Vicente, município de Timbaúba, onde houve um en-
contro dos cangaceiros com a força pública.

Aquele valente inferior ainda está bastante enfermo.

_____________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 14.04.1908

NA CHEFATURA

O delegado de Timbaúba representou ao Dr. chefe de polícia contra o 2º sargento Elpí-
dio Júlio Victor da Fonseca, ex-subdelegado de Macapá, pelo fato de se ter recusado a 
perseguir Antonio Silvino no assalto dado por esse bandido no povoado Poço Comprido, 
no dia 30 de março.

O Dr. chefe de polícia mandou oficiar ao Sr. coronel comandante da força estadual para 
os devidos fins.

______________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 19.04.1908

“RIO PRETO”

O administrador da Casa de detenção comunicou ontem ao Dr. Ulisses Costa, chefe de 
polícia, o falecimento do sentenciado Firmo José de Lima, ocorrido ontem mesmo na 
enfermaria daquela penitenciária.

Trata-se do famigerado Rio Preto, companheiro de muitas das empreitadas criminosas 
de Antonio Silvino.

Rio Preto cumpria a pena de 30 anos de prisão imposta pelo júri de Timbaúba e a de 9 
anos e 4 meses pelo júri de Bom Jardim.
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Depois das formalidades legais, foi o cadáver sepultado no cemitério de Santo Amaro.

________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 30.04.1908

OS CANGACEIROS

O célebre bandido Antonio Silvino continua a praticar as suas costumadas façanhas no 
interior do estado da Paraíba.

Nestes últimos dias a sua audácia tem tomado proporções assustadoras, atemorizando 
cruelmente, não só os habitantes daquela zona, como os viajantes que se destinam ao 
sertão.

Acompanhado de numeroso grupo, tem o célebre facínora atacado diversas povoações, 
dando surras e roubando avultadas quantias.

Uma de suas últimas proezas foi a corrida no povoado Sapé, onde foi vítima o Sr. Sim-
plício Alves Coelho.

Do pudor deste negociante extorquiu o cangaceiro a quantia 3:000$ em dinheiro e di-
versos objetos de valor.

Após a prática do roubo, percorreu o salteador as ruas da povoação, recebendo no pas-
seio uma farda de major, que lhe foi oferecida por um morador daquele povoado.

Concluída a sua excursão, encaminhou-se o bandido para o telégrafo, donde afirma-se, 
transmitiu o seguinte despacho para o monsenhor Walfredo Leal, governador do Esta-
do:

“Monsenhor Walfredo Leal. Comprei oficial Gurinhem 600$, ele autorizou-me dar duas 
surras, porém dei dez.

Antonio Silvino da Paz tudo quanto promete faz.”

Em palestra declarou Antonio Silvino que se acha preparado para atacar o trem da 
Great Western no município de Guarabira, quando em viagem ali passasse o monse-
nhor Walfredo Leal.

Declarou ainda que em breve atacaria o município de Santa Rita, no qual esperava fa-
zer boa colheita.

_______________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 01.05.1908

OS CANGACEIROS

Do gabinete do doutor chefe de polícia recebemos ontem a seguinte declaração:

“Tendo um dos jornais da tarde noticiado que Antonio Silvino esteve no município de 
Limoeiro, fazei público que não é exata semelhante notícia.

O bandido conserva-se em território paraibano, onde tem praticado toda sorte de de-
predações.”
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___________________________________________________

Diário de Pernambuco – 03.05.1908

OS CANGACEIROS

Mais uma façanha do célebre facínora Antonio Silvino, temos hoje a registar. 

Aquele bandido, seguido de seus funestos companheiros, esteve, na quinta-feira últi-
ma, no município de Alagoa Grande, estado da Paraíba, assassinando ali barbaramente 
um ex-sargento de polícia, sobrinho do prefeito daquela localidade.

Perpetrado o crime, retirou-se calmamente de Alagoa Grande, sem sofrer a menor per-
seguição.

___________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 15.05.1908 

RECIFE, 14 – Uma força de vinte praças da polícia pernambucana atacou em Araras, 
no estado da Paraíba, o grupo de Antônio Silvino. 
Foram mortos dois bandidos. O resto fugiu, abandonando rifles e munições.
____________________________________________________

Diário de Pernambuco – 15.05.1908

OS CANGACEIROS

A AÇÃO DO GOVERNO

O governo do Estado vai imprimindo a todos os departamentos da administração públi-
ca o cunho de sua energia e da moralidade a mais severa.

Todos os assuntos que se prendem ao interesse público, desde a normalização das con-
dições financeiras do Estado, até as garantias da segurança individual, têm sido objeto 
de carinhosos cuidados.

A campanha contra o banditismo foi iniciada com segurança e êxito, sob a direção do 
Dr. chefe de polícia com o apoio, o estímulo e a confiança dos doutores governador e 
secretário geral.

A zona deste Estado frequentada pelo bandido Antonio Silvino foi fortemente guarneci-
da por numerosos contingentes de força pública, ao mando de oficiais da confiança do 
governo.

Ao mesmo tempo, em virtude de acordo celebrado com o governo da Paraíba, foram 
enviadas forças para o interior daquele Estado, no intuito de tornar eficaz a perseguição 
ao famoso bandido.

Há 15 dias partiu desta cidade o capitão Zacarias Neves, comandando uma dessas for-
ças, composta de 21 homens escolhidos.
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O capitão Zacarias foi nomeado delegado em comissão pelo Dr. Aníbal Freire, no dia 29 
de abril e no sentido de agir livremente recebeu instruções reservadas do doutor chefe 
de polícia.

A força seguiu à paisana.

Anteontem, à noite, o Dr. Ulisses Costa recebeu telegramas do interior da Paraíba, 
anunciando um encontro dessa força com o grupo de Antonio Silvino, na fazenda Arara, 
do município de Cabaceiras.

A fazenda é propriedade do coronel Patrício Maracujá, conhecido capitalista nos sertões 
do vizinho Estado.

Os bandidos enfrentaram a polícia pernambucana, estabelecendo-se nutrido tiroteio de 
que resultou a morte de um deles e ferimentos graves em outros.

Silvino conseguiu fugir abandonando os companheiros.

A polícia aprendeu algumas carabinas rifles e munições, além de uma farda de oficial 
pertencente a Silvino, que está sendo perseguido muito de perto por diversos contin-
gentes de força pública, devendo esperar-se em breve a notícia de sua captura.

- Logo que recebeu telegrama dando-lhe a notícia acima, o doutor Ulysses Costa man-
dou mostra-lo ao doutor Herculano Bandeira, que se achava no teatro Sana Isabel, às 
10 horas da noite.

Idêntica comunicação foi feita ao Dr. Aníbal Freire.

Deve-se registrar aqui que Antonio Silvino ainda não penetrou em território pernambu-
cano depois do dia 7 de abril.

_______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 19.05.1908

OS CANGACEIROS

A propósito do encontro da força do capitão Zacarias das Neves com o grupo do bandi-
do Silvino, fato que tivemos ocasião de noticiar, encontramos o seguinte n’o Norte, bem 
feito jornal diário da Paraíba:

“Soubemos ontem de um encontro do grupo de paisanos do capitão da Guarda Nacional 
Zacarias das Neves com o grupo de Antonio Silvino.

O capitão Zacarias das Neves é natural de Alagoa do Monteiro e foi, há pouco tempo, 
comissionado pelo governo de Pernambuco para dar caça ao feroz bandido.

O encontro teve lugar no município de Cabaceiras deste Estado e foi bastante renhido, 
estabelecendo-se cerrado tiroteio entre os paisanos do capitão Zacarias e os cangacei-
ros de Silvino.

Afinal, Silvino foi batido, deixando no campo da luta um morto e um ferido.

Escapou milagrosamente, rolando de uma ribanceira abaixo servindo-se de escudo do 
corpo de um cangaceiro.

O dito cangaceiro devia ter saído ferido pois em baixo os paisanos encontraram vestí-
gios de sangue por dentro do mato.
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E pode mesmo ter sido o próprio Silvino que saiu ferido.

Durante a luta o famigerado bandido rolava pelo solo ao mesmo tempo que respondia 
ao fogo.

E assim conseguiu mais uma vez escapar-se o intangível cangaceiro.

Agora lhe saiu a coisa pelo avesso e a estas horas deve estar se tratando escondido na 
casa de algum de seus protetores.

O capitão Zacarias foi escolhido para perseguir Antonio Silvino por intermédio do doutor 
Ulisses Costa, chefe de polícia de Pernambuco, e seu amigo particular.

O capitão Zacarias tem um irmão recentemente formado em direito, o doutor José Ne-
ves.

___

Estava escrita a notícia acima quando obtivemos mais as seguintes informações, for-
necidas por pessoa fidedigna e que passou pelo local da luta, duas horas após estes 
sucessos.

O combate deu-se em São João do Cariri, na fazenda Arara, de propriedade do coronel 
Patrício Maracajá, abastado fazendeiro daquelas redondezas.

Ocorreu pela manhã de 11 do corrente, às 8 ½ horas em ponto, achando-se Silvino 
sentado à calçada da referida fazenda, aguardando um almoço que pedira àquele coro-
nel para mandar preparar.

Releva ponderar que Silvino estivera ali na noite anterior, tendo antes encomendado o 
almoço.

Estavam todos, como se disse acima, sentados à calçada palestrando, quando surgiu 
inopinado tiroteio por parte da gente do capitão Zacarias.

Comandava estes vinte homens escolhidos e tinha vindo seguindo muito de perto as 
pegadas de Silvino.

Todos os matutos a quem interrogavam-lhes respondiam: Silvino vai aí perto... vai aí 
perto.

Os cangaceiros de Silvino, colhidos de surpresa, mal tiveram tempo de responder ao 
fogo.

Silvino conseguiu apenas dar uns três tiros, revelando bastante coragem.

Vendo-se, porém, perdido, teve o sangue frio de jogar com o coronel Maracajá, e agar-
rando este projetou-o de frente sobre os seus perseguidores, amparando-se das balas.

Já a esse tempo os cangaceiros se punham em fuga, e os paisanos do capitão Zacarias, 
não querendo matar o coronel Maracajá, tiveram um momento de hesitação, de que se 
aproveitou Silvino para salvar-se.

O pátio da fazenda ficou atulhado de cartuchos detonados.

O coronel Maracajá tendo oferecido almoço ao capitão Zacarias, este recusou, solicitan-
do daquele coronel lhe fornecesse pessoa para continuar na perseguição dos bandidos.

Ignoramos se obtiveram o auxílio solicitado, sendo certo, porém, que continuaram a 
perseguição aos cangaceiros, servindo-se em grande extensão das manchas de sangue 
sobre o terreno.

A 10 horas de viagem do local da luta encontrava-se um outro grupo de paisanos, do 
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comando do Sr. Adelino Bezerra, igualmente encarregado da perseguição de Antonio 
Silvino.

Silvino conseguiu ainda levar um cangaceiro gravemente ferido.

O seu grupo compunha-se de 8 a 10 homens e do capitão Zacarias de 20, como acima 
ficou dito.”

_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 21.05.1908

OS CANGACEIROS

ANTONIO SILVINO

Pessoa fidedigna chegada ontem do interior deu-nos os seguintes informes relativos a 
Antonio Silvino:

Após o tiroteio de Santo André, Silvino e cinco companheiros estiveram em uma fa-
zenda, nas proximidades da Barra de S. Miguel, em Cabaceiras, ali chegando muito 
desanimados.

Silvino tinha na roupa grandes manchas de sangue, pois fora ferido levemente, no tiro-
teio. Pediu almoço ao fazendeiro, para si e seus companheiros, tendo comido às pres-
sas, porque, disse ele, vinha sendo perseguido por um bando de diabos.

Feira a refeição os bandidos retiraram-se e horas depois por ali passara o bravo capitão 
Zacarias Neves com sua força.

- Na repartição central da polícia não havia notícias ontem das forças em perseguição 
ao bandido.

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 31.05.1908

ANTONIO SILVINO

Tendo o Jornal do Recife de ontem noticiado que Antonio Silvino se achava em Bom 
Jardim, o doutor Ulisses Costa, chefe de polícia, expediu ao delegado daquele município 
o seguinte telegrama:

“Alferes Nicolau Teixeira. – Bom Jardim. – Jornal Recife afirma Silvino aí. Que providên-
cias tomastes? Responsabilizo-vos fuga bandido, caso ainda escape vossa ação.”

Em resposta, o doutor chefe de polícia recebeu o telegrama abaixo:

“Dr. chefe de polícia. – Recife. – Município plena paz. – Ignoro bandidos aqui e verifiquei 
boatos passagem inverídicos. – Alferes Nicolau, delegado.”

Como se vê, o delegado de Bom Jardim afirma não ser exato que Antonio Silvino se 
ache em território pernambucano.
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_________________________________________

Diário de Pernambuco – 09.06.1908

OS CANGACEIROS

ANTONIO SILVINO

O Dr. Ulysses Costa, chefe de polícia, foi ontem procurado em seu gabinete pelo coro-
nel Lindolfo Montenegro, negociante na cidade de Campina Grande, do vizinho estado 
da Paraíba, que mostrou àquela autoridade um telegrama particular comunicando-lhe 
que o coronel Silvino Campos, residente na fazenda Muribeca, fora atacado por Antonio 
Silvino.

A fazenda Muribeca dista de Campina 4 léguas e o seu proprietário é progenitor do Dr. 
Afonso Campos que ultimamente se inscreveu em um concurso na Faculdade de Direito 
do Recife.

Mais tarde, o doutor chefe de polícia teve comunicação oficial do assalto.

Silvino depois dos encontros que teve com o bravo capitão Zacarias Neves, refugiou-se 
em alguns pontos do município de Cabaceiras e de Barra de S. Miguel, pontos já conhe-
cidos pela polícia.

Somente agora põe-se novamente em campo, com a audácia habitual, iniciando os 
seus assaltos pela comarca de Campina Grande.

- Há dias noticiou-se a sua entrada em território pernambucano, o que não foi exato, 
apesar de uma local com intuitos de confirmação publicada na Folha do Povo, de Li-
moeiro.

Essa notícia nasceu do fato de terem sido vistos entre Pedra Fina e Palma, no município 
de Bom Jardim, dois indivíduos armados de rifles.

O Dr. chefe de polícia telegrafou aos delegados de Bom Jardim, Nazaré, Timbaúba, Li-
moeiro e Taquaritinga, ordenando diligências em todos os pontos indicados.

O delegado do primeiro dos municípios citados, por telegrama, afirmou não ser exata a 
notícia, mas, não obstante, em companhia dos alferes Manuel Bezerra e Antonio Januá-
rio, com numerosa força percorreu toda a zona suspeita.

Ontem o doutor Ulysses Costa recebeu por ofício, do alferes Nicolau Teixeira, o resul-
tado dessa diligência.

Os dois indivíduos armados de rifles e que tanto rumor causaram, foram o senhor João 
de Almeida e o feitor do engenho Espera, os quais viajavam em Bom Jardim, a negócio 
particular.

- Os oficiais souberam mais que Silvino no dia 28 de maio estivera na fazenda Salinas, 
em Cabaceiras.
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_____________________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 27.06.1908

PARAÍBA

Os cangaceiros – No termo de Princesa deu-se um terrível encontro entre os temíveis 
cangaceiros e uma força-policial comandada pelo alferes Augusto de Lima, nomeado 
delegado em comissão no interior do Estado. 
Esses cangaceiros formavam um grupo que há muito tempo se achava homiziado no 
lugar denominado Tavares, do município de Princesa, de onde faziam correrias que 
traziam em constante sobressalto os moradores dos arredores. 
O alferes Augusto Lima chegando à casa em que se achavam entrincheirados os ban-
didos que, sentindo-se cercados, romperam cerrado fogo contra a força, que respon-
deu também (...), durando o fogo, ininterruptamente, cerca de quatro horas. 
Cessado o tiroteio ficaram no campo da luta, mortos, três cangaceiros, sendo preso 
três. 
Da tropa morreu um soldado, ficando ferido mortalmente dois paisanos que auxilia-
ram a força. 
E assim vai aos poucos sendo reprimido o banditismo que infelizmente procurou fi-
xar seus (...) no interior do Estado, implantando o terror e cometendo toda ordem de 
atrocidades. 
Diversos destacamentos volantes andam pelo interior a fim de capturar outros bandi-
dos, inclusive o tristemente célebre Antonio Silvino, a cuja sanha estão ainda expos-
tos os pacatos e laboriosos sertanejos, que, além de martirizados pela seca, inda se 
veem perseguidos pelo banditismo que campeia por todo o Estado.

Antônio Silvino – Consta-nos, diz “O Norte”, que esse chefe de salteadores ainda não 
saiu do município de Campinas, em cujos arredores anda pervagando com seu bando. 
Do capitão Zacarias, consta que anda no encalço daquele cangaceiro, sem conseguir, 
porém, alcança-lo. 
Silvino substituiu o cangaceiro morto no tiroteio da fazenda Arara. 
Dois outros bandidos entraram para o bando. 
Há dias mandou Silvino um recado anunciando para breve uma visita ao Ingá, cujos 
habitantes o estão esperando armados até os dentes. 
Pessoas vindas de Pernambuco dizem ser profundamente “diabólico” o plano da polí-
cia daquele Estado para prender o célebre facínora, plano de cuja execução está en-
carregado o capitão Zacarias. 
Cremos pouco nestes planos diabólicos, em se tratando do mais diabólico ainda Anto-
nio Silvino. 
“O Município”, que se publica em Itabaiana, recebeu uma carta pormenorizada do re-
cente ataque de Antônio Silvino à fazenda Muribeca, município de Campina Grande. 
Eis a carta: 
“No dia 7 do corrente, pelas 5 horas da tarde, Antônio Silvino chegou em casa do co-
ronel Silvino, abriu a porta, entrou, cumprimentou-o e disse ser um oficial do estado 
de Pernambuco; em seguida perguntou o nome de uma pessoa, da baixa camada so-
cial, e deu voz de prisão. Feito isto, Antônio Silvino disse que o seu fim ali, já tendo 
entrado outros cangaceiros, era receber, de ordem do Dr. Afonso Campos, um conto 
de réis em pagamento da correspondência em que botou nos jornais chamando-o de 
bandido. 
O coronel disse não ter dinheiro em casa; retorquindo Antônio Silvino que naquela 
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casa existia dinheiro, então exigiu as chaves, fazendo-se acompanhar do coronel e 
sua mulher e por um cangaceiro de nome Tetéo, deu rigorosa busca em todas as ga-
vetas e malas, tendo arrecadado pouco mais de dois contos e duzentos mil réis em 
dinheiro e cerca de um conto em joias. 
Quando os cangaceiros chegaram, estavam em casa do coronel dois moradores, ten-
do chegado depois mais três ou quatro. 
O bandido estragou os móveis, tratou mal o coronel e sua mulher, dizendo que só não 
os matava porque ele era um homem bom; intimou-o para se mudar dentro de 24 
horas e mandou surrar dois ou três moradores presentes.”
______________________________________

O Estado de S. Paulo – 11.08.1908

PARAÍBA

Do nosso colega do O Norte, tiramos a seguinte notícia: 
“Morreu o célebre bandido Antônio Felix, vulgo Tempestade, companheiro de Antônio 
Silvino, nas imediações de Campina Grande. 
O boato de sua morte corria ontem com insistência em Itabaiana. 
Determinou a sua morte um ferimento de bala, que recebera num dos pés, no fogo 
havido na fazenda Arara, entre o grupo de Antônio Silvino e do capitão Zacarias das 
Neves. 
Após o fogo, no qual salvara a vida a Antônio Silvino, fora tempestade tratar-se ocul-
tamente. 
Agora corre a notícia de sua morte, em consequência de gangrena do ferimento. 
Tempestade era de extraordinária bravura e o melhor lugar-tenente do bandido Antô-
nio Silvino. 
Também foi preso um bandido que tinha o apelido de Jaçanã, por ser muito ágil e ma-
treiro”. 
Antônio Silvino – Andam no encalço do célebre cangaceiro, neste Estado, cerca de 
200 praças da polícia de Pernambuco. 
Com a prisão de Jaçanã e a morte de Tempestade deve estar muito reduzido o grupo 
de Silvino que, apesar disse, ainda há pouco apareceu numa cidade praticando mais 
de uma de suas proezas. 
O capitão Zacarias está agora à frente de 40 soldados escolhidos. 
Se ainda desta vez Silvino escapou é porque muito o protege a sorte...
__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 19.08.1908

O delegado de Panelas, Firmo dos Santos Silva, remeteu ao doutor Ulysses Costa, inú-
meros objetos de valor apreendidos na residência do célebre bandido João de Arruda 
Cordeiro.

O cerco à casa desse indivíduo foi realizado pelo alferes Antonio Quintino de Lemos, em 
dias do mês de junho.

Eis a lista dos objetos depositados na chefatura:

1 rosário de ouro com um crucifixo do mesmo metal, 1 trancelim e caçoleta de ouro, 2 
colares, 1 par de brincos de ouro, 1 pente de prata chapeado de ouro, 1 anel de prata, 
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4 pulseiras de prata, 3 moedas de prata, 2 voltas de plaquet, 1 corrente de plaquet para 
relógio, 1 berloque, 1 relógio de prata, 2 calças de flanela, 1 capa de borracha, 3 calças 
de casimira preta, 3 paletós de casimira preta e 1 cabeçado com fivelas de metal.

João de Arruda foi o companheiro das façanhas dos famigerados salteadores Antonio 
Silvino e Tempestade e fez parte do grupo dos cangaceiros Manuel Lourenço, Francisco 
Soares, João Soares, Manuel Amâncio, Francisco do Monte e outros.

Durante muito tempo infestou os municípios de Bezerros e Bonito.

______________________________________________________________ 

O Estado de S. Paulo – 01.03.1909 

NOTAS E INFORMAÇÕES

No interior do estado da Paraíba, no lugar denominado Medalinha, houve um encontro 
entre a força comandada pelo sargento Couto e o grupo do bandido Antônio Silvino, 
tendo sido trocados, conforme notícias recebidas, mais de trezentos tiros. 
Os bandidos conseguiram evadir-se. 
Consta que morreu o dono da casa, onde esteve entrincheirado o grupo. 
A força seguiu em perseguição do perigoso bando.
________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 06.09.1908

OS CANGACEIROS

O Dr. chefe de polícia ontem, à noite, recebeu telegramas do alferes Inocêncio de Sá e 
do capitão Zacarias Neves, comunicando a prisão de um dos cangaceiros do grupo de 
Antonio Silvino.

Esse cangaceiro é conhecido pela alcunha de Reboliço.

A prisão foi efetuada pelo sargento Januário, da polícia pernambucana.

Silvino acha-se homiziado atualmente no município de Cabaceiras, do vizinho estado 
da Paraíba.

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 10.09.1908

OS CANGACEIROS

PRISÕES IMPORTANTES

Há muito tempo o célebre cangaceiro Jeremias dos Santos era o terror de uma grande 
zona sertaneja.
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Homiziado em Aguas Belas o bandido organizava expedições com o fim de assassinar 
e roubar, não só naquele município, como em Garanhuns, Bom Conselho e outras loca-
lidades.

São conhecidos 18 assassinatos praticados por esse célebre criminoso.

O doutor chefe de polícia, há cerca de dois meses que se empenhava vivamente pela 
captura de Jeremias e neste sentido deu ordens ao tenente José Caetano de Melo, de-
legado e comandante do destacamento do município de Pedra.

Essas ordens foram fielmente cumpridas, dando o melhor resultado.

Jeremias dos Santos foi preso anteontem, no município de Águas Belas, por uma força 
comandada por aquele oficial.

Sentindo-se cercado o bandido resistiu, havendo um ligeiro tiroteio, de que lhe resultou 
um ferimento leve.

Da cadeia de Pedra será Jeremias transportado para a casa de detenção do Recife, a fim 
de ter o conveniente destino.

- O cangaceiro Reboliço, do bando de Antonio Silvino, foi apresentado ao doutor chefe 
de polícia, em Caruaru, pelo sargento Januário, que efetuou sua prisão.

Reboliço vai ser remetido para a casa de detenção, onde será interrogado.

______________________________

Diário de Pernambuco – 13.09.1908

OS CANGACEIROS

Pelo trem da Great Western, seção central, chegaram ontem à tarde, convenientemen-
te escoltados, os criminosos Jeremias dos Santos e Reboliço, companheiro de Antonio 
Silvino.

Foram mandados recolher à casa de detenção, onde se conservam incomunicáveis por 
ordem do Dr. chefe de polícia, que os interrogará amanhã.

__________________________________

Diário de Pernambuco – 20.09.1908

SEMANAIS

(...)

Voltando a mania de celebridade e de publicidade, que hoje constitui um mórbido es-
tado d’alma, é forçoso confessar que o jornal é por excelência o seu lisonjeador máxi-
mo.

Há vaidades que se resignam com pouco, atingindo à suma satisfação com uma ridi-
cularia qualquer, como uma criança com um velocípede ou um carrinho de mão.

Estão neste caso os que usam os botões característicos da guarda nacional, satisfa-
zendo os seus instintos belicosos e o seu amor aos dourados das fardas militares com 
um distintivo tão inexpressivo e tão simples.
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Os bandidos, os assassinos e os gatunos gostam imenso de ter o nome em jornais.

Eça de Queiroz cita o caso de um meliante, de ventas chatas e bigode hirsuto, que 
em uma taberna gritava para um vadio, arremessando-lhe um jornal: - É verdade, 
em todas as letras o meu nome todo! Na segunda coluna, em cima, onde diz: - ontem 
um infame e ignóbil bandido... Sou eu! O nome todo!

Antonio Silvino, há meses, na casa de uma fazenda, na comarca de Itabaiana, viu um 
jornal e teve interesse de saber se o seu nome vinha ali.

E ficou muito contente com a resposta afirmativa.

Eis aí um lado mau do jornal.

Os homens simples gostam de ter notícias, em tipos graúdos, no jornal que assinam, 
de seu aniversário natalício, do aniversário da esposa e dos filhos, de suas moléstias 
e de suas viagens, do falecimento de pessoas da família, de tudo finalmente.

Outros escrevem mesmo essas notícias ou pedem a amigos para fazê-las.

Ah! os jornais, os jornais!

Fazem tanto mal aos homens, que até eu, para ter o nome neste cantinho do Diário, 
escrevi e assino o rodapé de hoje. 

Ramon de Oliva.

_________________________________

Diário de Pernambuco – 02.10.1908

OS CANGACEIROS

ANTONIO SILVINO

O Norte, folha diária que se publica na capital do vizinho estado da Paraíba, em sua 
edição de anteontem noticia que Antonio Silvino acompanhado dos bandidos que 
constituem o seu grupo estivera no dia 28 em São José dos Cordeiros, onde exigiu di-
nheiro dos comerciantes, sendo satisfeito.

Diz O Norte que o bandido parece que há meses não tem saído de São João do Cariri, 
município de que faz parte o povoado assaltado.

São João fica acima de Campina Grande cerca de 20 léguas.

_______________________________

Diário de Pernambuco – 31.12.1908

ANTONIO SILVINO

Por carta recebida ontem de pessoas que nos merecem toda a confiança, somos in-
formados que este terrível cangaceiro se acha em preparativos de assaltos e depreda-
ções à cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, tendo sido visto anteontem 
no lugar ligeiro, fazenda Caridade, e povoação do Jorge, onde esteve bastante tempo, 
assistindo a uma novena numa das casas principais dali.

A população campinense, justamente atemorizada com a aproximação do bandido, 
que há algum tempo se achava oculto, trata dos meios de repeli-lo, já estando de so-
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breaviso a força estadual.

O capitão Zacarias Neves esteve há dias em Campina com os seus homens, sendo daí 
afastado por informações falsas prestadas por algumas influências do lugar, reconhe-
cidos protetores de Silvino.

Recebeu, porém, ontem mesmo aviso do que relatamos acima.

A referida carta afirma ainda que o capitão Zacarias é atualmente a garantia única 
dos moradores daquela zona, contra Antonio Silvino, estando seriamente empenhado 
no resultado seguro da missão que lhe foi confiada.

_____________________________

Diário de Pernambuco – 06.01.1909

PRISÃO DE UM CANGACEIRO

A polícia de Pernambuco que dia a dia mais ativa se torna, na perseguição do grupo 
chefiado pelo bandido Antonio Silvino, conseguiu ontem capturar um dos celerados 
daquela horda de vândalos: o facínora conhecido pela alcunha de Labareda.

Neste sentido recebeu telegrama o Dr. Ulysses Costa.

Efetuou a prisão do temível cangaceiro, o sargento José Pedro, que de há muito se 
acha no interior em perseguição aos perturbadores da paz sertaneja.

Aquele inferior já teve ocasião o ano passado de se encontrar com o bando de perver-
sos, trocando forte e renhido tiroteio.

_________________________________

Diário de Pernambuco – 09.01.1909

OS CANGACEIROS

CAPTURAS IMPORTANTES

Foram recolhidos anteontem, à casa de detenção, por ordem do doutor chefe de po-
lícia, os célebres facínoras Pedro Francisco da Luz, vulgo Labareda, Manuel Eduardo 
Ferreira de Brito e Amâncio Guedes de Farias, conhecido pela alcunha de Gato.

Esses indivíduos foram capturados pelo alferes Nicolau Pinto Teixeira, delegado do 
município de Bom Jardim, sendo Labareda preso no engenho Mocoans, Manuel Eduar-
do, no lugar Cumbe, no município de Limoeiro, e Gato, no sítio Periperi, na comarca 
de Vitória.

Os cangaceiros de nomes Labareda e Gato fizeram, por algum tempo, parte do grupo 
chefiado pela famigerado Antonio Silvino, havendo assistido a vários assaltos e teste-
munhado as cenas de violência e de rapacidade, de cuja autoria é acusado o terrível 
bandoleiro.

Do próprio depoimento prestado em Bom Jardim, no dia 31 do mês findo, pelo canga-
ceiro Labareda, extraímos a presente notícia:

Na presença do ativo delegado daquele município, disse Labareda – haver sido com-
panheiro de Antonio Silvino, durante 2 meses, entrando em diversas empresas e 
tendo feito estreia no perigoso mister de quadrilheiro, no assalto dado pela horda ao 
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lugar Ingá.

A segunda cena de roubo e violência, em que Labareda tomou parte, deu-se no sítio 
Macapá, à casa de residência dum senhor Manuel Belo.

O bandido assistiu também aos tiroteios de Serra Redonda, Surrão de Baixo, Mogeiro, 
Maçaranduba, Paraná e Pilar.

Em recompensa desses infames serviços prestados ao bando, recebeu de Antonio 
Silvino uma parte opulenta dos despojos, obtendo assim dinheiro, armas, fazendas e 
joias.

As joias, deu-as o bandido Labareda a umas irmãs suas, residentes no Brejo do Fa-
gundes, em cuja localidade habitava com um tal Prisco, pessoa da confiança do Sr. 
Christiano Laurintzen, de Campina Grande, onde Antonio Silvino costumava fazer de-
pósito de armas e munições.

Labareda conheceu os mais afamados companheiros de Silvino, mantendo relações de 
amizade com Cocada, Rio Preto, João Ramalho, vulgo Jaçanã e Luiz, conhecido pela 
alcunha de Asa Branca.

No lugar Aroeira, afirmou Labareda, habita um indivíduo de nome Paizinho, que nego-
ciava em nome de Antonio Silvino, de quem recebera várias quantias emprestadas.

- Labareda conta apenas 22 anos de idade e é natural do estado da Paraíba.

Foi capturado no dia 31 do mês findo, de que demos notícia trasanteontem, pelo sar-
gento José Pedro, do destacamento de Bom Jardim.

- Os bandidos fazem outras revelações que a polícia resolveu conservar em segredo.

- O doutor Ulisses Costa mandou recolher a este Estado as forças pernambucanas que 
operavam na Paraíba, chamando a esta cidade o capitão Zacarias Neves, com quem 
largamente conferenciou ontem.

O capitão Zacarias foi incumbido de importante comissão no sertão deste Estado, se-
guindo hoje, no trem da Great Western para Belo Jardim.

__________________________________________

Diário de Pernambuco – 14.01.1909 

VÁRIAS

Um vespertino ontem censurou a polícia de Pernambuco por ter Antonio Silvino apa-
recido em Alagoa Nova, no vizinho estado da Paraíba.

Não existem forças pernambucanos naquele Estado e nem é certo que o Dr. chefe de 
polícia tenha mandado recolher a esta capital as forças em diligência no interior, que 
não se acha infestado de cangaceiros como falsamente afirmou o maldizente vesperti-
no.

Para manter a ordem nesta capital o governo tem elementos suficientes.

______________________________________

Diário de Pernambuco – 21.01.1909

SUMÁRIO DA IMPRENSA

Acha-se detido na cadeia da vila de Leopoldina, o cangaceiro Antonio Candido, que 
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fez por algum tempo, parte da horda chefiada pelo célebre facínora Antonio Silvino.

O turbulento indivíduo residia a 5 léguas de distância de Leopoldina, e trazia em com-
pleto desassossego a população ordeira do local.

_____________________________

Diário de Pernambuco – 18.02.1909

VÁRIAS

A Província de ontem, transcrevendo d’O Norte, da Paraíba, a notícia de assaltos co-
metidos por Antonio Silvino, em diversas localidades do vizinho Estado, encerrou a 
transcrição com uma cesura ao Dr. Ulysses Costa pelo fato de não ter sido preso ain-
da o famoso bandido.

O Dr. Ulysses Costa não é chefe de polícia na Paraíba, onde o governo de Pernambuco 
não tem forças atualmente.

A verdade é que Silvino se afugentou de Pernambuco e a zona atual de suas opera-
ções fica muito longe mesmo da fronteira deste Estado.

É muita vontade de acusar!

_______________________

Diário de Pernambuco – 21.02.1909

OS CANGACEIROS

O tenente Barros e Silva, delegado de polícia de Limoeiro, capturou anteontem, por 
ordem do Dr. chefe de polícia, o cangaceiro conhecido por Borboleta e que tomou par-
te em diversos assaltos praticados por Antonio Felix, vulgo Tempestade.

A prisão foi efetuada na propriedade Espinho Preto, daquele município.

Ontem mesmo o Dr. Ulysses Costa submeteu o criminoso a longo interrogatório, ob-
tendo curiosas revelações.

- Por telegrama do delegado de Timbaúba o doutor chefe de polícia teve ciência on-
tem que Antonio Silvino, capitaneando um grupo de 10 homens, assaltou anteontem 
os povoados Salgado e Cachoeira de Cebolas, no vizinho estado da Paraíba.

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 04.07.1909

OS CANGACEIROS

O BANDIDO “TEMPESTADE”

Em dias do mês passado autoridades policiais de Garanhuns e de S. Bento comunica-
ram ao Dr. Ulysses Costa que entre aqueles dois municípios e o de Canhotinho faziam 
correrias diversos cangaceiros, constituídos em grupo, sob a chefia de um crioulo, 
completamente desconhecido naquelas localidades.
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O Dr. chefe de polícia combinou com o Dr. João Paes, promotor de Garanhuns, a rea-
lização de uma diligência, de modo a ser coroada de êxito e neste sentido expediu 
ordens ao tenente Bernardo Lucas de Figueiredo, oficial do regimento policial, estacio-
nado em Canhotinho.

Efetivamente, a diligência foi realizada, dando-se o encontro da força com o grupo de 
bandidos no lugar Matinha.

Depois de renhido tiroteio, em que foi ferida uma praça, os bandidos puseram-se em 
fuga, internando-se em uma mata próxima.

O comandante da força, que não pôde continuar a perseguição por ter esgotado a 
munição, verificou grandes manchas de sangue no caminho seguido pelos bandidos.

Quatro dias depois foi encontrado, nas imediações, o cadáver de um crioulo apresen-
tando grande ferimento produzido por bala de carabina comblain, arma usada pela 
polícia.

Junto ao cadáver, que à cintura tinha uma cartucheira com 120 cartuchos e uma pis-
tola mauser, achava-se uma carabina rifle, nova e muito limpa.

O cadáver, como dissemos, era de um homem de cor, quase imberbe, tendo no alto 
da cabeça os cabelos em forma de bedegó, como se diz na gíria popular.

- Depois disto o delegado de Garanhuns procedeu a indagações para verificar a identi-
dade do morto, cujo resultado remeterá por estes dias ao doutor chefe de polícia.

Parece, entretanto, não haver mais dúvida que se trata do bandido Antonio Felix, vul-
go Tempestade, antigo companheiro de Antonio Silvino e autor de numerosos crimes 
neste Estado.

Além dos sinais característicos do morto coincidirem perfeitamente com os de Antonio 
Felix, sucede que a polícia já verificou que o crioulo, chefe do grupo a que nos referi-
mos acima, procurava em Garanhuns uma irmã de Antonio de Arruda, conhecido sal-
teador atualmente no grupo de Silvino.

Essa mulher era amásia de Antonio Feliz e residira em Bom Jardim, de onde foi expul-
sa pelo então delegado alferes Nicolau Pinto, retirando-se então para Panelas e dali 
para Garanhuns.

Em Limoeiro e Bom Jardim não há notícias de Antonio Felix, pelo que tudo leva a crer 
que foi ele morto pela força do tenente Bernardo.

Publicaremos, logo que chegue à chefatura de polícia, o relatório do delegado de Ga-
ranhuns. 

______________________________________________________  

Diário de Pernambuco – 23.07.1909

O BANDIDO “TEMPESTADE”

CONFIRMAÇÃO DE SUA MORTE

O Dr. chefe de polícia recebeu ontem o relatório do delegado de Garanhuns e as dili-
gências procedidas ali para verificação da identidade do indivíduo morto em um en-
contro de forças policiais daquele e do município de Canhotinho com um grupo de 
cangaceiros.

Não há mais dúvida que esse indivíduo foi o célebre bandido Antonio Felix, vulgo 
Tempestade, que, por muito tempo, foi o terror das populações rurais de Taquaritinga, 



119

Bom Jardim, Limoeiro, Gravatá, Bezerros e Caruaru.

O território do Estado vai pouco a pouco ficando livre da praga do banditismo, o que é 
empenho máximo da atual administração.

É oportuno declarar que há mais de um ano Antonio Silvino não penetra em território 
pernambucano.

Interrogado a respeito, há cerca de um mês, pelo proprietário de um engenho no mu-
nicípio de Pilar, no vizinho estado da Paraíba, Antonio Silvino respondeu:

- As coisas em Pernambuco estão ruins para mim.

A seguir damos o resumo das diligências recebidas ontem pelo doutor Ulysses Costas:

- O capitão Antonio Paes da Silva Souto, delegado de Garanhuns, diz em seu relatório 
que no lugar Matinhas, situado nos limites de seu município com os de Canhotinho 
e S. Bento, João Ferreira de Araújo, conhecido por Manuel Novato, indivíduo dado à 
prática de crimes, organizou um grupo de malfeitores, do qual faziam parte Joaquim 
Beato e outros indivíduos.

Manuel Novato, segundo declarou Antonio Vicente, seu companheiro de crimes, ao 
seu cunhado João Raymundo da Silva, foi companheiro de Antonio Silvino e com esse 
bandido tomou parte no assalto de Trapiá, onde foi assassinado o respectivo inspetor 
de quarteirão.

Ciente dessas ocorrências o delegado de Garanhuns comunicou-as ao Dr. chefe de po-
lícia que então ordenou a diligência, que, em parte, deu tão bom resultado.

Do comando da força foi incumbido o tenente Bernardo Lucas de Figueiredo que levou 
como auxiliar o tenente da Guarda Nacional Pedro Rodrigues da Silva.

Do encontro da força com o grupo é sabido que resultou a morte de um dos bandidos.

Para verificação da identidade o delegado interrogou os indivíduos Antonio Bento da 
Paixão, João Alexandre de Moraes, João Raymundo da Silva, cunhado de Antonio Vi-
cente, que fazia parte do grupo de malfeitores, e Manuel Simão de Souza.

Todos os depoimentos são contestes em afirmar que foi Antonio Felix o indivíduo mor-
to.

Antonio Bento da Paixão disse que uns vinte dias antes do tiroteio, chegou ao sítio 
Lagoa, pertencente ao seu pai, um indivíduo que dizia vir dos lados de Taquaritinga 
e chamar-se João Ferreira. Eram seus sinais característicos: altura regular, grosso, 
usando somente bigode, branco e cabelos pretos, trazendo família; que dias depois 
do tiroteio um menor, filho de Jeronimo Candido, estranhando a frequência de urubus 
em uma capoeira próxima, chamou sua atenção para o caso; que com o mesmo me-
nor e seus irmãos João Alexandre, Antonio Candido e outros foi verificar o que era; 
que lá chegando encontraram o cadáver de um indivíduo de cor escura, quase negro, 
cabelos meio pixaim, em abundância na frente, formando uma trunfa, de altura regu-
lar, grosso, espadaúdo, trajando camisa de riscado e roupa de brim de algodão, trazia 
um bornal também de brim de algodão pendurado a tiracolo por um cadarço e abo-
toado com botões de madrepérola; que o cadáver estava recostado em um tronco de 
árvore, sentado, com um rifle apoiado sobre as pernas; que o rifle estava carregado 
com doze balas; que encontrou também uma cartucheira tecida de lã de diversas co-
res e forrada de couro, um grande punhal, uma pistola mauser e 150 cartuchos para 
carabina rifle. O rosto do cadáver estava muito deformado, mas notou que o nariz 
não era muito grosso; que o cadáver apresentava dois ferimentos de bala, um abaixo 
da região lombar e outro no umbigo; que dias depois ele respondente foi à casa de 
João Ferreira, o tal indivíduo que viera de Taquaritinga e aí umas mulheres da família 
dele disseram-lhe que rezasse pela alma de Antonio Felix, que era o morto; que logo 
depois João Ferreira desapareceu do lugar, levando a família; que soube então que 
João Ferreira era o célebre bandido João de Arruda e que uma das mulheres era sua 
irmã e amásia de Antonio Felix.
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A testemunha de Manuel Simão disse que morando no lugar Matinhas tinha amiza-
de com Manuel Novato e este lhe contava toda a sua vida, chegando a dizer-lhe que 
no norte era conhecido por Cassaco e que fora companheiro de Antonio Silvino, com 
quem tomara parte no assalto de Trapiá, onde foi morto um inspetor, e que também 
era amigo de Antonio Felix.

Disse mais que depois do encontro da força do tenente Bernardo e do tenente Pedro 
Rodrigues com os cangaceiros, soube que um dos bandidos tinha sido morto pelo te-
nente Rodrigues, saindo também ferido e que depois soube de Antonio Vicente, que 
fazia parte do grupo, que o cangaceiro morto fora Antonio Felix.

- Os outros depoimentos além de esclarecerem a identidade do morto, como os dois 
acima, declaram que Antonio Felix comprara munição em Panelas e que fora a Mati-
nhas em procura da irmã de João de Arruda.

O fato ocorreu conforme noticiamos há dias, com a diferença de que o autor dos tiros 
que produziram a morte de Antonio Felix foi o tenente Pedro Rodrigues que, à frente 
de soldados e alguns paisanos, corajosamente enfrentou o grupo de bandidos, saindo 
ferido, mas prestando relevante serviço à sociedade.

- O tenente Rodrigues esteve ontem no gabinete do Dr. Ulisses Costa.

- Os dois indivíduos que em Avencas, do município de Gravatá, atacaram uma casa, 
nada têm de comum com Antonio Felix.

Após a publicação desse fato n’A Província o Dr. chefe de polícia fez seguir para Gra-
vatá o alferes Nicolau Teixeira, com uma força, que procedeu às necessárias indaga-
ções.

Trata-se de um mandato de assassinato que vai ser verificado pela justiça de Gravatá. 

______________________________________________

Diário de Pernambuco – 05.10.1909

OS CANGACEIROS

Na cidade de Areia, do vizinho Estado do norte, foram presos anteontem os canga-
ceiros Moitinha, Gato Brabo e José Caicó, companheiros de Antonio Silvino e que, há 
meses, tinham abandonado o grupo do famoso bandido.

Silvino, segundo notícias vindas da Paraíba, acha-se no município de Campina Gran-
de, daquele Estado, continuando a extorquir dinheiro dos habitantes daquela região.

O Dr. Ulysses Costa, chefe de polícia, recebeu ontem de Salgueiro o seguinte despa-
cho telegráfico:

“Comunico V. Exc.ª. que em diligência município Novo Exu cerquei e prendi lugar Ria-
cho Santo Antonio, dia 25 de setembro, velho João de Holanda, autor assassinato 
preso cadeia Capim Grosso, requisitado falsamente mesmo Holanda que assassinou 
lugar Barra, município Boa Vista mesmo dia cerquei criminoso Liberato logrou eva-
dir-se depois tiroteio. Tomei quatro rifles poder bandidos. Saudações – José Caetano, 
delegado.”



121

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 06.05.1910

ANTONIO SILVINO

Este bandido continua a praticar audaciosas proezas no interior do vizinho Estado do 
norte.

Dentre as últimas, torna-se digna de menção a realizada em Patos, cidade do sertão 
paraibano, assim populosa e dispondo conseguintemente de elementos para repelir o 
bandido e seu escasso grupo de cangaceiros.

Silvino, porém, foi recebido quase como um triunfador, não recebendo hostilidades 
dos habitantes.

Minuciemos o caso.

Foi a 18 do passado que Silvino acampou a meia légua distante de Patos.

Não querendo dar-se ao trabalho de entrar na cidade, o quadrilheiro mandou uma lis-
ta quotizando diversas pessoas importantes.

Não exigia muito: 2:400$000 apenas.

Foi executada a lista e somente conseguiu-se arranjar 1:200$000.

Entregue a quantia a Silvino, por uma comissão de 30 pessoas das mais gradas do lu-
gar, entre as quais diversas autoridades, o famoso bandido deu-se por satisfeito com 
aquela importância, retirando-se logo após sem cometer maiores depredações.

Simplesmente vergonhoso...

__________________________________  

O Estado de S. Paulo – 26.05.1910 

O bandido Antônio Silvino – Uma carta do deputado Serafico Nobrega. 
PARAÍBA – Causou geral indignação aqui o fato de terem os jornais “Norte” e “União” 
publicado uma carta que o deputado Serafico Nobrega dirigiu ao “Jornal do Comércio” 
a respeito do bandido Antônio Silvino.
_____________________________________

Diário de Pernambuco – 31.05.1910

Pessoa ontem vinda da Paraíba refere que ali constava ter havido um encontro de for-
ça estadual com o bando de Antonio Silvino, no interior do Estado.

Corria na capital que tinham sido mortos o alferes Mauricio, comandante da força, e 
quatro praças, nada sucedendo aos bandidos.

___________________________________________

O Estado de S. Paulo – 31.05.1910

PARAÍBA, 30 – As forças que penetraram no interior do Estado para capturar o bandi-
do Antônio Silvino, foram apanhadas de emboscada pela malta do terrível assassino. 
Caíram mortos o alferes Antônio Maurício, comandante da força e um soldado de polí-
cia. 
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Ficaram feridos mais três soldados. 
O grupo de Silvino fugiu, não oferecendo combate como é seu costume.
______________________________________

Diário de Pernambuco – 01.06.1910

ANTONIO SILVINO NO SERTÃO DA PARAÍBA

Antonio Silvino parece tomar uma nova atitude para sua carreira de crimes, os mais 
abomináveis.

O terrível bandido sempre evitou a força pública, sustentando tiroteios, em retirada, 
quando era surpreendido.

Atualmente mudou de atitude, tornando-se agressivo, de modo que dentro de poucos 
meses já enfrentou destacamentos policiais da Paraíba por duas vezes, em ambas fa-
zendo vítimas.

Da primeira vez foram mortas duas praças e agora a audácia de Silvino teve resultado 
mais lamentável e mais triste.

Em dias da semana passada Silvino saíra do município de Patos para o Batalhão, al-
gumas léguas distante de Campina Grande.

Em Patos Silvino declarou ter o propósito de assassinar o alferes Mauricio, valente ofi-
cial da polícia paraibana que há muito o persegue com uma tenacidade digna de lou-
vores.

Infelizmente o bandido cumpriu a sua palavra, conforme foi o Diário o único matutino 
de ontem a noticiar.

Chegando nas proximidades de Batalhão, localidade populosa e prospera Silvino man-
dou um emissário com a lista dos contribuintes e o quantum que lhe devia ser remeti-
do.

Os habitantes de Batalhão responderam pela negativa, confiados no alferes Mauricio 
que ali se achava com 14 praças e que logo se pôs no encalço da quadrilha.

Em S. André o oficial teve notícias de Silvino e então dividiu, talvez imprudentemente, 
a sua força, em duas patrulhas de 7 praças.

Com a patrulha comandada pelo alferes Mauricio seguiu um paisano, incumbido de 
rastejar o bando de criminosos.

Caminhava essa força quando dentre o matou rompeu cerrada descarga, sendo ime-
diatamente mortos o oficial e o rastejador e caindo um soldado gravemente ferido.

O alferes Mauricio foi ferido por uma bala de rifle no ouvido.

O resto da força debandou e Silvino, saindo do mato, assassinou a punhal o soldado 
ferido e mutilou o cadáver do desventurado oficial, de cuja farda arrancou os botões.

Os cadáveres do alferes Mauricio e das outras vítimas foram sepultados na vila de So-
ledade.

A situação do interior da Paraíba, diz o nosso informante, diante desses aconteci-
mentos é quase de terror, esperando as respectivas populações as providências mais 
enérgicas do governo do Dr. João Machado.
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__________________________________

Diário de Pernambuco – 03.06.1910

ANTONIO SILVINO

O cangaceiro Antonio Silvino está agora em plena atividade de sua vida de bandido.

Ainda, há dias, noticiamos o ataque da horda do célebre facínora à força de polícia 
paraibana, resultando a morte do alferes Mauricio que a dirigia.

A luta travou-se, como sabem os leitores, nas imediações de Taperoá.

Ontem soubemos mais que Antonio Silvino, cujas façanhas parecem não ter paradei-
ro, acaba de cortar 5 quilômetros de fio telegráfico, no município de Soledade, tam-
bém no estado da Paraíba, declarando da forma que lhe é habitual, não consentir pelo 
local a passagem da rede telegráfica.

__________________________

O Estado de S. Paulo – 04.06.1910

PARAÍBA, 3 (A) – Telegrama recebido nesta capital noticia que o destacamento poli-
cial se encontrou com o bandido Antônio Silvino, nas proximidades do município de 
Taperoá. 
Foram mortos dois companheiros do famigerado facínora. 
Vários contingentes da polícia estão espalhados pelo interior, a fim de capturar Antô-
nio Silvino e o seu bando.
____________________________________

Diário de Pernambuco – 06.06.1910

O BANDITISMO

A Província noticiou ontem que Antonio Silvino estava em S. Vicente, do município de 
Timbaúba, conforme telegrama recebido por um seu amigo.

É falsa a notícia transmitida a A Província, que se prevaleceu da oportunidade para 
umas ironias ao atual chefe de polícia do Estado.

Há dois anos, Silvino tem limitado sua ação no vizinho Estado do norte, onde foi per-
seguido também por forças pernambucanas, havendo até um encontro em que o ban-
dido perdeu dois companheiros, armas e munições.

Depois desse encontro, Silvino foi refugiar-se no Ceará, em lugar limítrofe à Paraíba.

Descoberto esse esconderijo e depois de tomadas as medidas indispensáveis ao caso, 
teve ordem de seguir em busca do bandido o capitão Zacarias Neves, levando roteiro 
seguro.

Ao passar esse oficial em Alagoa do Monteiro, foi intimado pelo trefego Dr. Augusto 
Santa Cruz a entregar as armas da força que comandava. Nessa ocasião o capitão 
Zacarias foi agredido à bala, tendo de reagir também à bala, para manter a dignidade 
da força pública que comandava.

Diante desses acontecimentos, teve ordem o capitão Zacarias para regressar a Per-
nambuco.
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Algumas semanas depois eram anunciadas a passagem de Silvino por diversas loca-
lidades do sertão paraibano e sua chegada à zona da comarca de Campina Grande, 
campo predileto de suas operações e onde o governo do Dr. João Machado não tem 
cessado de persegui-lo um só instante.

Há dois anos precisamente Antonio Silvino não vem a Pernambuco.

No governo do ilustre Sr. desembargador Sigismundo Gonçalves, Antonio Silvino fazia 
correrias pelos municípios de Taquaritinga, Timbaúba, Bom Jardim, Limoeiro, Caruaru 
e Pesqueira, tendo estado diversas vezes em Nazaré.

O doutor Sigismundo Gonçalves e o doutor Santos Moreira já têm declarado, mais de 
uma vez, que não lhes cabe a mínima responsabilidade no insucesso das persegui-
ções ao famigerado bandoleiro.

O governo confiou essa perseguição ao coronel Antonio Pessoa, a quem tudo facilitou, 
não lhe negando recurso de espécie alguma, segundo expressão textual do honrado 
ex-governador de Pernambuco.

O coronel Antonio Pessoa é íntimo do senhor Baltazar Pereira.

Numerosas forças do Exército, durante meses, estiveram empenhadas em capturar o 
bandido. Que fizeram?

A Província quer responsabilizar o atual chefe de polícia pelas proezas de Antonio Sil-
vino nos estados vizinhos, não querendo reconhecer que há dois anos o bandido não 
vem a Pernambuco e muito menos reconhece a contemporânea, de sistemática que é, 
os esforços do governo pela segurança e tranquilidade das populações do interior.

Cessou a continuidade dos assaltos contra a propriedade e as estatísticas policiais as-
sinalam um número avultado de capturas de criminosos.

Quanto a Antonio Silvino, apenas o delegado de Bom Jardim, major João Isidoro, co-
municou anteontem por telegrama, ao doutor Ulysses Costa, ter recebido denúncia de 
que o bandido fora visto com o seu grupo nos limites daquele município com a Paraí-
ba.

Nesse despacho o major João Isidoro comunicava que partia naquele mesmo momen-
to, com força suficiente, para verificar a veracidade da denúncia.

Deixe A Província as suas ironias para outras ocasiões e fique certo de que se Antonio 
Silvino penetrar no território pernambucano, o governo saberá cumprir o seu dever.

________________________________ 

Diário de Pernambuco – 08.06.1910

A Província de ontem, voltando a tratar de Antonio Silvino e querendo fazer espírito 
com oposição, ou oposição com espírito, em sua forma habitual começa por inverter 
os fatos, fazendo afirmativas as mais descabidas.

Dia A Província que a ação da polícia de Pernambuco tem chegado aos sertões pelas 
ondas hertzianas, negando fatos que estão no domínio público e no conhecimento da 
própria A Província.

O delegado de Bom Jardim não garantiu ao chefe de polícia que Silvino estivesse na-
quele município, limitando-se a comunicar que tivera denúncia do aparecimento do 
bandido em Serra Verde, para onde seguia, a fim de verificar a procedência dessa de-
núncia. Até ontem nada constava a respeito dessa denúncia na repartição central de 
polícia, onde, ao contrário, havia notícia da estada de Silvino no município de Caba-
ceiras, na Paraíba.

A Província, sem negar que há dois anos Silvino não vem a Pernambuco, diz que o co-
ronel Antonio Pessoa nunca exerceu aqui a mínima parcela de autoridade e, portanto, 
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não foi incumbido da direção de diligências contra Antonio Silvino, sendo esta afirma-
tiva uma tolice do Diário.

Tolice do Diário!

Como é desmemoriada a A Província.

O ilustre senhor desembargador Sigismundo Gonçalves tem feito essa declaração, 
pela imprensa e em palestras, dezenas de vezes, e nunca foi contestado pelo senhor 
coronel Pessoa.

Esquecida do que dissera linhas acima, A Província declara que graças aos esforços do 
coronel Pessoa foram presos diversos assassinos e ladrões do bando de Silvino.

Se o coronel Pessoa não tinha a direção, como poderia fazer tão importantes captu-
ras?

E onde estão esses presos?

Rio Preto foi capturado no Rio Grande do Norte e Baliza no Ceará.

A Província está enganada: o atual chefe de polícia prometeu guerra sem trégua ao 
banditismo e essa promessa tem sido cumprida sem desfalecimentos.

Tolice é a da A Província em negar a verdade dos fatos, querendo que a polícia de 
Pernambuco seja responsável pelo que se passa nos Estados vizinhos, ou que a des-
ses Estados responda pelo que sucede entre nós.

_____________________________________

Diário de Pernambuco – 09.06.1910

ANTONIO SILVINO

O Dr. Ulysses Costa recebeu ontem do delegado de Bom Jardim o seguinte telegrama: 
“Última notícia Silvino em Trambeque, onde estive, sabendo ter saído daí no dia 3 às 
11 horas, tendo arrecadado 150$000. Percorri Serra Verde e Munganga, não tendo 
notícias, sabendo, entretanto, que não entrou território pernambucano. – Major João 
Isidoro, delegado.”

A Província de ontem noticiou que o bandido esteve em S. Vicente, distrito de subde-
legacia, dando assim a entender que Silvino esteve no próprio povoado, onde há um 
destacamento policial.

Um outro jornal da tarde, macaqueando A Província, julgou-se habilitado a fazer igual 
afirmativa.

Com esse grito de – Catilina ad portas, os bem informados órgãos querem fazer polí-
tica.

Ninguém contesta que Silvino possa entrar em Pernambuco; o que se quer é consta-
tar que há dois anos o bandido não penetra no território de nosso Estado.

- Os nossos ilustres colegas d’A União, da vizinha capital do norte, interpretaram mal 
uma de nossas notícias relativas ao encontro de uma força paraibana, com o grupo do 
temível salteador que é Antonio Silvino.

Dissemos mesmo que o alferes Mauricio, o bravo oficial tão infamemente assassinado, 
fora morte de emboscada e todas as demais informações que transmitimos aos nos-
sos leitores nos forma trazidos por pessoa vinda da Paraíba e que até as escreveu a 
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lápis em nosso escritório.

Não quisemos pôr em dúvida a bravura da polícia paraibana e dissemos que o alfe-
res Mauricio imprudentemente dividira sua força em duas patrulhas de 7 praças cada 
uma.

Era natural que mortos o oficial e uma ou duas praças de uma das patrulhas, as pra-
ças restantes debandassem ante a superioridade do número de cangaceiros.

Isto é muito humano e uma debandada em tais condições não é uma desonra. 

Foi o nosso informante quem nos disse que na zona em que se deu o crime, nas pro-
ximidades de Taperoá, reinava o terror entre as populações, que confiavam, acrescen-
tamos, nas providências do ilustre doutor João Machado.

Também achávamos natural esse terror e o consignamos sem segundas intenções.

A União, porém, contesta essa circunstância, dando-nos a notícia de que uma embos-
cada de bandidos contra uma força legal e o assassinato de um oficial valoroso, em 
nada alteram a brônzea psicológica das populações vizinhas, que ficam como se as-
sistissem a um espetáculo comum.

Repetimos que não tivemos segundas intenções, dando publicidade aos informes re-
cebidos.

Conhecemos de perto os dirigentes da política paraibana e fazemos justiça à elevação 
de seu patriotismo.

Sabemos que o Dr. João Machado, ilustre presidente da Paraíba, e seus dignos auxi-
liares são incapazes de transigir com criminosos que ali, como aqui, são perseguidos 
tenazmente. Para a captura de Antonio Silvino, o governo do doutor João Machado, 
como o do monsenhor Walfredo Leal, não tem poupado os mais ingentes sacrifícios.

Nem de leve tivemos a intenção de amesquinhar a ação do governo da Paraíba e o 
valor de seus soldados, que são iguais aos nossos e a todos os brasileiros.

Sendo assim, não compreendemos a piada d’A União, lembrando os criminosos de 
Pernambuco que têm sido presos pela polícia da Paraíba. Quiséssemos retaliar e da-
ríamos a lista dos criminosos da Paraíba presos pela nossa polícia.

Há no caso uma simples permuta, que não constitui favor, que é um dever de todos 
os governos na luta contra a criminalidade.

A União fala, com uma ironia que mal disfarça da cadeia de S. José do Egito e que ti-
nham sido presos por forças paraibanas, os quais agora voltam a flagelar o interior da 
Paraíba.

A União sabe que o grupo que atacou a cadeia de S. José do Egito partiu da fazenda 
do coronel Sergio Dantas, sob as ordens de Joaquim Magro e Pedro Mãozinha, bandi-
dos da pior espécie e por aquele coronel poderosamente protegidos.

A fazenda do coronel Sergio fica na Paraíba e de lá vieram os libertadores dos presos 
de S. José do Egito. E essa libertação de bandidos custou as vidas de três praças do 
regimento policial de Pernambuco!

Criminosos há em toda parte e o que os governos da Paraíba e de Pernambuco devem 
fazer é não interromper um só instante a campanha enérgica que iniciaram contra o 
banditismo e seus protetores, em bem de nossa civilização e da segurança da socie-
dade.
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_________________________________________________________ 

O Estado de S. Paulo – 11.06.1910

PARAÍBA, 10 (A) – O governador determinou a organização de mais uma expedição 
policial que seguirá para o interior, a fim de perseguir o bandido Antônio Silvino.
_______________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 14.06.1910

PARAÍBA, 2

Um bandido célebre – As últimas façanhas de Antônio Silvino. – Parece que este ter-
rível bandido vai tomando uma nova atitude, em sua carreira de crimes, os mais abo-
mináveis. 
Antônio Silvino, até agora, procurou sempre evitar a força pública; chegou a susten-
tar tiroteios, mas só quando foi surpreendido. 
Agora, porém, o temível facínora tornou-se agressivo, de modo que dentro de poucos 
meses já enfrentou duas vezes destacamentos policiais, fazendo vítimas em ambas. 
Da primeira vez foram mortas duas praças e agora a audácia de Silvino teve resultado 
mais lamentável e mais triste. 
Em dias da semana passada, Silvino saíra do município de Patos para o de Batalhão, 
algumas léguas distante de Campina Grande. 
Em Patos, Silvino declarou ter o propósito de assassinar o alferes Maurício, valente 
oficial da polícia paraibana, o qual há muito o persegue com uma tenacidade digna de 
louvores. 
Infelizmente o bandido cumpriu a sua palavra. 
Chegando nas proximidades de Batalhão, localidade populosa e próspera, Silvino 
mandou um emissário com a lista dos contribuintes e o quantum que lhe devia ser re-
metido. 
Os habitantes de Batalhão responderam pela negativa, confiados no alferes Maurício, 
que ali se achava com 14 praças e que logo se pôs no encalço da quadrilha. 
Em S. André o oficial teve notícias de Silvino e então dividiu a sua força, talvez impru-
dentemente, em duas patrulhas de 7 praças. 
Com a patrulha comandada pelo alferes Maurício seguiu um paisano, incumbido de 
rastejar o bando de criminosos. 
Caminhava essa força quando dentro do mato rompeu cerrada descarga, sendo ime-
diatamente mortos o oficial e o rastejador e caindo um soldado gravemente ferido. 
O alferes Maurício foi ferido por uma bala de rifle no ouvido. 
O resto da força debandou e Silvino, saindo do mato, assassinou a punhal o soldado 
ferido e mutilou o cadáver do desventurado oficial, de cuja farda arrancou os botões. 
Os cadáveres do alferes Maurício e das outras vítimas foram sepultados na vila de So-
ledade. 
A situação do interior da Paraíba, diante desses acontecimentos, é quase de terror, 
esperando as respectivas populações as providências mais enérgicas do governo do 
Dr. João Machado.
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_________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 12.06.1910

ANTONIO SILVINO

NOTAS CURIOSAS

Antonio Silvino, o quadrilheiro feroz hoje conhecido em todo o país e tendo a mesma 
legenda famosa de Mussolini e de outros, não é um caso único nos sertões do norte.

As crônicas sertanejas estão cheias de histórias dos antecessores de Silvino.

Jesuíno Brilhante, no Rio Grande do Norte, Adolfo Meia Noite, na Paraíba e Cabeleira, 
em Pernambuco, tiveram também sua época e ainda hoje figuram na poesia sertaneja 
e seus feitos são narrados pelos trovadores, ao som das violas.

Disse um escritor que a configuração de um país, a forma das montanhas, o brilho do 
céu, a pureza do ar, as brisas dominantes, todas as condições materiais que gover-
nam a vida, modificam profundamente a constituição dos habitantes como a morfolo-
gia das plantas e, por uma sorte de ação plástica, moldam por assim dizer, a persona-
lidade mental sobre a personalidade física, em relação com a geografia, as altitudes e 
o clima.

O sertão tem os mais curiosos aspectos. No inverno é a vegetação luxuriante – os 
grandes umbuzeiros em flor e os ribeiros cheios, na eterna cantiga das águas.

Os vaqueiros correm em corcéis velozes, entre o mato cerrado, juntando o gado de 
pelo luzidio e à tarde, na porteira do curral, canta monotonamente à boiada que se 
recolhe. É a felicidade do sertanejo. 

No verão caem as folhas das árvores e secam os ribeiros.

Somente os juazeiros ostentam a folhagem verde.

A terra abrasa e das montanhas distantes, pedregosas e altas o sol arranca faiscações 
de aço polido.

As tardes têm uma profunda tristeza e o viajante, muitas vezes, em certos sítios, tem 
a impressão de que se encontra no seio de uma catedral imensa e sombria.

O sertanejo deveria ser um contemplativo, talvez.

É antes um homem forte, e tendo uma intuição original ao modo de resolver certas 
pendências.

Tem impulsos de violência, mas no fundo está a ingenuidade para de uma alma dócil, 
que será facilmente levada pelas conquistas da civilização, no dia em que as locomo-
tivas apitarem por entre as suas serras e as escolas de ensino primário e profissional 
fizeram a educação do povo, como ela deve ser feita.

Enquanto isto não suceder, de tempos em tempos, aparecerão nos sertões esses ban-
didos famosos, que zombam do poder público e são protegidos largamente pelo povo.

É o caso de Antonio Silvino.

Não falta quem o esconda da polícia, quem o avise da passagem de uma força.
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E o bandido para mais ficar senhor da situação, rouba dos que têm e distribui uma 
parte de suas colheitas com os que nada possuem e vivem na miséria.

Silvino é socialista a seu modo.

De um inteligente cavalheiro, chegado anteontem da Paraíba, ouvimos interessantes 
pormenores de um encontro que teve com Antonio Silvino, há uns 15 dias, mais ou 
menos, acima de Taperoá, no vizinho Estado.

Silvino estava de bom humor, tendo ao seu lado 9 companheiros, todos armados de 
rifles e punhais. Faz parte do grupo o célebre Antão Godê, que é o letrado do trupe, 
quem lê os jornais e lança o visto a lápis, nas cartas que são apreendidas, violadas e 
restituídas aos portadores.

Silvino tinha os dedos cheios de anéis, entre os quais dois com bonitos brilhantes, 
duas correntes de relógio e flores no cinto e na botoeira de um paletó de cachemira 
cinzenta. Alguns de seus comparsas têm os nomes de autoridades do vizinho Estado 
e deste.

O bandido contou muitas façanhas, algumas evidentemente falsas e outras verdadei-
ras.

Disse que tem ajudado Deus a matar umas 60 pessoas; que ainda pretende atacar os 
trens que sobrem para Campina Grande e que assassinará o capitão Zacarias Neves, 
ainda mesmo de emboscada.

Nessa ocasião Antão Godê referiu que em um encontro que teve com a polícia de Per-
nambuco, há dois meses, perdeu dois de seus melhores companheiros.

Foi depois desse encontro que Godê fugiu para a Paraíba, unindo-se ao grupo de Silvi-
no nas proximidades do povoado de S. José dos Cordeiros.

Silvino perguntou ao nosso informante, por que motivo a Assembleia da Paraíba não 
podia perdoá-lo.

Aí foi difícil a explicação, porque o bandido se manifestou muito contrário a argumen-
tos constitucionais...

O nosso informante perguntou a Silvino do que mais gostava no mundo, tendo a se-
guinte resposta, que não deixa de ser curiosa:

Eu gosto muito das flores.

E mostrou as que trazia no cinto da cartucheira e na botoeira.

Antonio Silvino pediu a Antão Godê para mostrar ao cavalheiro que nos deu tão pre-
ciosos informes, o seu arquivo.

Começaram por uma coleção de retratos, os dos senadores Álvaro Machado, Walfredo 
Leal, do Dr. Herculano Bandeira (em cartão postal), do Dr. Ulisses Costa e de Pio X.

Depois foram mostradas algumas cartas, jornais e uma polianteia em honra ao presi-
dente da Paraíba, o Dr. João Machado, por ocasião de seu último aniversário.

Silvino despediu então o viajante, dizendo-lhe afinal: - Veja que não sou tão ruim 
como se diz.
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__________________________________  

Diário de Pernambuco – 23.06.1910

Por iniciativa do Dr. Ulysses Costa e do coronel Suetônio Camucé, chefe de polícia e 
comandante do regimento policial, foi aberta uma subscrição entre oficiais, inferiores 
e praças, em favor da família do bravo alferes Maurício, da polícia da Paraíba, assassi-
nado ultimamente pelo bandido Antonio Silvino.

Essa subscrição rendeu a quantia de 1:000$000.

O Dr. Ulysses Costa que comunicara esse resultado ao Dr. João Machado, presidente 
da Paraíba, recebeu ontem de Sua Excelência o seguinte telegrama: “Acuso recebi-
mento vosso telegrama noticiando patriótica e nobre iniciativa bravo regimento poli-
cial esse Estado favor família inesquecível e valente alferes Mauricio. Em meu nome 
e do estado da Paraíba agradeço tão bela conduta pedindo transmita esses agradeci-
mentos aos briosos oficiais da força pública de Pernambuco. Afetuosas saudações.”

________________________________________

Diário de Pernambuco – 02.07.1910

O Correio do Recife publicou ontem um artigo interessantíssimo sobre o banditismo.

O signatário do artigo depois de pintar com as cores mais negras a situação do Esta-
do, depois de falar de uma honrada tragédia e de coisas sucedidas em 1898 ou 1899, 
achou a explicação para a ausência de Antonio Silvino do território pernambucano.

E sabem qual é?

É verdade que o escritor não afirma nada, põe mesmo em dúvida a sua explicação, 
mas, em todo o caso, não trepidou em publicá-la.

Pode ser que pegue, que corra mundo e conquiste foros de cidade, como muitas ou-
tras potocas.

Antonio Silvino não tem vindo a Pernambuco por um motivo muito simples.

Existe um pacto com o bandido para não frequentar a nossa terra durante o atual pe-
ríodo de governo.

Ninguém se lembrou ainda de semelhante hipótese...

______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 02.08.1910

O BANDIDO ANTONIO SILVINO. EDITORIAL DA TRIBUNA

A Tribuna, na edição de hoje louva a ação conjunta dos governos de Paraíba e Per-
nambuco no sentido de exterminar o bandido Antonio Silvino.
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Diário de Pernambuco – 15.12.1910

ANTONIO SILVINO

O famoso bandido Antonio Silvino continua no interior da Paraíba a praticar as suas 
proezas, com uma audácia inconcebível.

Há poucos dias esteve no povoado de Sapé, estação da estrada de ferro Great Wes-
tern e a poucos quilômetros da capital da Paraíba.

Era 7 de setembro e o pequeno povoado estava em festas. Silvino, chegando com o 
seu bando, mandou vir a sua presença a música da localidade que executou algumas 
peças de seu repertório, sendo o mestre da banda, ao que nos informam, gratificado 
com a quantia de 50$000.

Em seguida, o bandido dirigiu-se para a residência do coronel Simplício que lhe deu a 
quantia de 300$000.

Depois de arrecadar mais algum dinheiro, o salteador retirou-se em paz.

Dias antes, estivera nas proximidades da cidade de Areia, onde estacionou uma força 
de 50 praças.

Ali o proprietário coronel Manuel Felix Pereira de Melo foi atacado, dando ao grupo 
avultada quantia, depois do que, amarrado e escoltado pelos facínoras, foi obrigado a 
fazer grande caminhada, a fim de guia-los até a residência de um seu parente.

Diz o nosso informante que o oficial comandante da força estacionada em Areia decla-
rou ser impossível capturar o bandido porque este tem valiosos elementos de apoio, 
levando isto ao conhecimento do próprio Dr. João Machado.

As forças pernambucanas que operavam na Paraíba foram todas recolhidas a esta ca-
pital, por ordem superior.

_________________________________

Diário de Pernambuco – 14.01.1911

ANTONIO SILVINO

Irineu Pessoa de Araújo, fazendeiro em Massaranduba, veio queixar-se das violências 
e depredações cometidas pelo bandido Antonio Silvino em sua propriedade.

O queixoso esteve hoje na Associação da Imprensa e será ouvido amanhã pelo mare-
chal Hermes.
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Diário de Pernambuco – 23.01.1911

VÁRIAS

O doutor Ulysses Costa recebeu ontem comunicação telegráfica dos delegados de 
Itambé e Timbaúba noticiando a estada de Antonio Silvino e seu bando nos povoados 
de Serrinha e Ferreiros.

O primeiro desses povoados fica na fronteira de Pernambuco com a Paraíba e per-
tence ao município de Pilar, do vizinho Estado e o segundo pertence ao município de 
Itambé.

Em Serrinha, Silvino arrecadou no comércio quantia superior a um conto de réis.

O delegado de Timbaúba seguiu para Ferreiros e ontem mesmo o doutor chefe de po-
lícia expediu por telegramas diversas ordens a autoridades do interior do Estado, na 
zona limítrofe com a Paraíba.

De Ferreiros seguiu Antonio Silvino em direção a Itabaiana, conforme comunicou, à 
tarde, a chefatura de polícia, o delegado de Itambé.

_______________________________

Diário de Pernambuco – 07.02.1911

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

PROTESTO

Deparando na Província de 27 do corrente, transcrito no Diário de Notícias do Rio de 
Janeiro, com uma denúncia dada por Irineu Pessoa de Araújo, contra Antonio Silvino, 
acusando o Digno Chefe de Polícia Dr. Ulysses Costa, e seus delegados, acusações es-
tas sem procedência.

Na qualidade de pai de Irineu reprovando o seu procedimento que muito me tem con-
trariado e aflito, venho perante às primeiras autoridades deste Estado e da capital fe-
deral declarar que meu filho Irineu sofre das faculdades mentais e a prova evidente é 
a maneira dele manifestar-se com tanta arrogância contra as dignas autoridades des-
te Estado, e ao mesmo tempo comprometendo não só a mim como também aos seus 
irmãos. Os meus pequenos haveres são em propriedade nos municípios de Timbaúba 
e Nazaré. No engenho Massaranduba mora o meu filho Feliciano Pessoa de Araújo, 
donde tira os meios de subsistência para sim, e para mim, e aí vive descansado, pois 
não temos que ver com a vida de Antonio Silvino, as denúncias de Irineu nada valem 
e como pai peço às ilustres autoridades perdoar suas fraquezas.

Engenho Brejinho no município de Nazaré, 29 de janeiro de 1911.

Rafael Nuno Camelo Pessoa.
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Diário de Pernambuco – 12.03.1911

CANGACEIRO SILVINO

O Dr. Alfredo Machado, ora respondendo pelo expediente do chefe de polícia, recebeu 
ontem, de Alagoa de Baixo, um telegrama reservado, historiando a diligência que se 
efetuou no lugar Boa Vista, do município de S. João do Cariri, contra o famoso bandi-
do Antonio Silvino.

O referido despacho é assinado pelo alferes Mendonça, da polícia pernambucana, e 
noticia o cerco dado numa casa onde havia fundas desconfianças de se encontrar o 
célebre quadrilheiro.

Entretanto, à aproximação da força pública, Silvino e cinco dos seus companheiros de 
crime conseguiram fugir, deixando na escapula alguns objetos, entre eles uma túnica 
preta com os galões de major, um crucifixo de ouro, que afirmam trazer o acelerado, 
todos os dias, ao pescoço, um fino estojo para barba e coisas mais de pequeno valor.

Os policiais seguiram no encalço dos bandidos, não logrando captura-los, a despeito 
dos esforços empregados para tal fim.

________________________________________

Diário de Pernambuco – 13.03.1911

VÁRIAS

O Sr. Dr. Alfredo Machado, 1º delegado de polícia, encarregado do expediente da che-
fatura, recebeu ontem de Bom Jardim o seguinte telegrama:

“Tive notícia de que Antonio Silvino esteve anteontem em Serra Verde. Sigo em dili-
gência. – João Francisco, alferes delegado.

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 18.06.1911

ANTONIO SILVINO

Há tempos que não se falava em Antonio Silvino.

Parecia que o célebre facínora, cansado da vida criminosa que levava, se recolhera a 
algum pouso desconhecido, havendo renunciado à existência de quadrilheiro.

Tal não se deu, infelizmente, pois acabam de chegar notícias referindo novas proezas 
do terrível delinquente.

No dia 12 do corrente, Antonio Silvino esteve à ½ légua de Guarabira, exigindo di-
nheiro de vários comerciantes dali, recebendo 500$000 do Sr. Virginio Guedes e ou-
tros 500$000 do irmão deste, o Sr. Feliciano Guedes.
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No dia 14, acampou no lugar Sapé, à frente de cinco cangaceiros, aí sendo banque-
teado pelo chefe político, Sr. Antonio Manuel Fernandes.

A pedido do bandoleiro houve danças, em que tomaram parte diversas moças da lo-
calidade.

Em Mamanguape a colheita foi mais rendosa, pois lhe valeu 4:000$000 em dinheiro, 
concorrendo para a quota o delegado de polícia, com a importância de 100$000.

De um caixeiro-viajante Antonio Silvino exigiu quatro frascos de extrato.

_________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 13.12.1911 
 

Gazeta de Notícias – R. Manso reproduz na sua crônica parte de uma narração de via-
gem pelo sertão da Paraíba, feita por um engenheiro das obras contra as secas: 
“Em trabalhos contra a seca atravessava eu o sertão da Paraíba. Eu e o meu ajudan-
te Neves, que se sentia doente, com o fígado já engorgitado, furúnculos rompendo a 
pele, falta de apetite, porque havia um mês, mais de um mês, que não brigava. Che-
gamos a Cabeceiras e fomos para o hotel. Estava o Neves a tomar um copo de cerve-
ja, a um lado da mesa, quando entrou um sujeito e lhe esbarrou no ombro. A cerveja 
entornou-se. O Neves se ergueu e disse-lhe um desaforo. O homem, com boas ma-
neiras, tirou o chapéu de couro e pediu humildemente perdão, que não fora por que-
rer. O Neves não aceitou as desculpas e desafiou, provocou, pediu, suplicou, instou 
com o sertanejo para brigar com ele. Depois de muito rogado, o sujeito disse: 
- Moço o senhor tem aí uma pratinha? 
O Neves tirou uma moeda de 500 réis e deu-lhe. Ele tomou-a e dobrou-a com os de-
dos. Depois abaixou a cabeça e disse: 
- Faça obséquio de olhar aqui. 
O Neves olhou e viu mais de vinte riscas em todas as direções; não dessas riscas pre-
cárias, feitas a ponto e que se desmancham de um momento para outro, mas boas 
gilvazes definitivas, abertos a facão. Depois abriu a camisa, mostrou na cintura um 
arsenal e no peito a mais surtida coleção de cicatrizes que se pode encontrar reunida 
em espaço tão diminuto e acrescentou: 
- Veja. Aqui o senhor encontra recibo de faca, foice, chuço, punhal, rifle, chumbo e 
bala. Eu tenho no corpo mais chumbo do que o preciso para fundir em peso de quilo. 
Dez homens como o senhor não são gente para mim sozinho. Meu nome é Antônio 
Silvino... O senhor ainda quer brigar? 
O Neves ficou uns instantes mudo; mas não era de cólera, não. Pelo contrário. Ele é 
um rapaz de muito bom coração e aceitou, logo que lhe voltou a voz, as desculpas do 
Antônio Silvino. Fê-lo tomar um copo de cerveja, obrigou-o a jantar conosco e no dia 
seguinte, pediu licença e voltou para a capital. 
Antônio Silvino chega nas coletorias, agências de correio e de telégrafos, arrecada 
todo o dinheiro que encontra e deixa recibo; mas sem estampilha. É uma questão de 
capricho. Ele diz que não sela os recibos porque não quer dar lucro de trezentos réis 
ao governo, que nada faz pelo sertão. 
Ele não tem às suas ordens o número de cangaceiros que dizem. Efetivos só tem 
trinta e dois. Esses são os do quando, os vitalícios, os que têm direito ao montepio. 
Quando há necessidade para o serviço, ele nomeia cangaceiros em comissão, diárias, 
a 5$ por dia, com direito ao rifle. Ia fazer agora uma reforma, aumentar o pessoal, 
criar uma agência em Princesa, para tomar conta do João da Banda. Finalmente, este 
se uniu a ele e a reforma ficou adiada. 
O Antônio Silvino você vendo-o, não imagina de que ele é capaz. É um sertanejo de 
boas maneiras, muito respeitador (et por cause...) e tem fama de ser homem de uma 
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só palavra. 
Quando me retirei de Cabaceiras corria entre os admiradores de Antônio Silvino uma 
subscrição (na qual assinei vinte mil réis) para adquirirem e lhe oferecerem um cemi-
tério.
_________________________________

O Estado de S. Paulo – 23.07.1912 

A Política de Pernambuco e as Proezas do Cangaceiro Antônio Silvino – RIO, 22 – A 
propósito do cangaceiro Antônio Silvino, chefe de uma quadrilha de facínoras que 
opera no sertão de Pernambuco, onde saqueou várias localidades, o Sr. Ulisses Costa, 
chefe de polícia daquele Estado, durante as administrações dos senhores Herculano 
Bandeira e Estácio Coimbra, interrogado, disse que a afirmação de que Antônio Sil-
vino está aliado aos partidários do senhor Rosa e Silva não passa de um recurso de 
politicagem muito usual. 
A verdade é que o estado de Pernambuco está anarquizado, barbarizado. O entrevis-
tado salientou o fato de terem os telegramas registrado os ataques, e os tiroteios e os 
saques, não fazendo a menor referência à ação policial, quando as localidades ataca-
das distam apenas um dia de viagem da última estrada de ferro. 
Esses movimentos sediciosos do sertão, essas depredações que se notam pelo inte-
rior do Estado, são, na sua opinião, os primeiros frutos que o governo atual colhe da 
anarquia que ali implantou, tendo em vista a agitação política turbulenta travada em 
fins do ano passado, quando da propaganda eleitoral. 
Os partidários do senhor Dantas Barreto, nos municípios do Brejo e Madre de Deus, 
contrataram os serviços de Antônio Silvino e do ladrão Antônio Godê, chamado espe-
cialmente dos sertões paraibanos, para tomar parte na campanha eleitoral. 
Em tais condições, Antônio Silvino se julga senhor do terreno para agir desembaraça-
damente. 
Não quer dizer que o governo de Pernambuco pactue com o banditismo, isto porque 
faz justiça ao atual chefe de polícia do Estado. É certo, porém, que o governo não 
contará com os seus amigos, nos municípios flagelados, para reprimir o banditismo. 
Assim, a situação da falta de segurança em Pernambuco aumentará, dadas as perse-
guições políticas, as deposições dos governos municipais, como sucedeu em Jaboatão. 
Os pernambucanos que se acham fora de Pernambuco e que não são solidários com a 
situação política do Estado estão impossibilitados de voltar ao seio de suas famílias e 
cuidar de seus interesses abandonados. 
No seu tempo, a polícia de Pernambuco tiroteou com a gente de Antônio Silvino, no 
território paraibano, onde se faz sentir a ação conjunta das polícias pernambucanos e 
paraibana. Com o advento do Dr. Dantas Barreto, este chamou a si as atribuições de 
todas as autoridades, daí resultando a anarquia. 
Depois da autoridade do Sr. Dantas só existe ali a autoridade do tenente Melo, co-
mandante da polícia. Em tais condições, o banditismo, atentando contra as vidas e as 
propriedades, alastra-se pelo Estado, correndo parelhas com as anarquias administra-
tivas e política. 
A falta de garantias individuais é um dos traços mais característicos da atual situação 
pernambucana.
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________________________________________

O Estado de S. Paulo – 09.08.1912 

OS CANGACEIROS – Partida de força para Campina – RECIFE, 8 (A) – Sob o comando 
do tenente Francisco Pinheiro partiu para Campina um contingente de sessenta praças 
do Exército, da terceira companhia isolada. Essa força vai garantir aquela localidade 
contra possíveis ataques do bando de cangaceiros. 
Os habitantes do município de Pesqueira estão ameaçados de ataque por parte dos 
homens de Antônio Silvino, sob a chefia do chamado Quinta-Feira e de Vicente, o 
preto. A população está firmemente decidida a não entregar mais dinheiro aos canga-
ceiros que já levaram dali importantes somas e espancaram vários negociantes e fa-
zendeiros, inclusive os senhores Claudino da Silva e senhora; Manuel Corrêa, Manuel 
Barbosa e Antônio Moreira. 
Este último foi obrigado a entregar aos assaltantes 2:500$000. 
Os cangaceiros, no que parece, são instigados pelos inimigos da atual situação.
_______________________________

O Estado de S. Paulo – 13.10.1912 

ANTONIO SILVINO

Façanhas do bandido Antônio Silvino – RIO, 12 – Telegramas particulares aqui rece-
bidos dizem que é alarmante a situação de vários municípios do Rio Grande do Norte, 
onde o bandido Antônio Silvino exige tributos fabulosos das pessoas abastadas.
_____________________________________

O Estado de S. Paulo – 07.11.1912 

O BANDIDO ANTONIO SILVINO – NATAL, 6 (A) – Chegam a esta capital notícias do 
bandido Antônio Silvino, que, acossado pelas forças de polícia, está atualmente acoi-
tado no lugar denominado S. Bento do Brejo, no estado da Paraíba. 
As forças rio-grandenses do norte continuam a persegui-lo tenazmente, estando bas-
tante esperançosas de poder capturá-lo. 
O coronel Franco Rabelo, governador do estado do Ceará, telegrafou ao Dr. Alber-
to Maranhão, presidente deste Estado, dando autorização para que as forças do Rio 
Grande do Norte penetrem no estado do Ceará a fim de efetuarem a captura do ban-
dido.
________________________________________

O Estado de S. Paulo – 05.12.1912

PERNAMBUCO

As Famosas Proezas do Bandido Antônio Silvino – o Terror do Norte Brasileiro – 
Lemos no “Pernambuco”: 
“Recebemos uma carta de um nosso amigo particular, residente em Caicó, que, por 
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ser enviada por um negociante criterioso e probo que nos merece inteira confiança, 
damos dela alguns tópicos: 
As famílias moradoras em Caicó estão aflitíssimas com a ameaça que fez Antônio Sil-
vino de em breve invadir a referida localidade. 
Há poucos dias mandou ele participar a todos os políticos, autoridades e comerciantes 
dali, que ia fazer na fazenda do coronel Joel Macena uma conferência pública. 
A ela compareceram pessoas de todas as classes que queriam saber o fim da confe-
rência pública. 
Antônio Silvino discorreu calmamente sobre os pontos seguintes: 
1. Exigia dos chefes políticos e autoridades locais permissão sob juramento – para 
descansar e permanecer provisoriamente no Estado; 
2. Entenderem-se os chefes políticos com o Governo, a fim de que este não consinta 
entrada em Caicó dos trapos “estranhos” que o perseguem; 
3. Que todo aquele que não o avisasse de qualquer movimento federal ficaria sujeito 
às penas do calibre 44; 
4. Que o delegado de polícia que não o auxiliasse na cobrança do dízimo costumeiro 
não lhe mereceria a confiança; 
5. Que o “candidato” futuro ao Governo seria o deputado Lamartine e que contava 
com o apoio de todos e, em caso de oposição “queimaria o último cartucho”, e que 
todo aquele que votasse no capitão José da Penha ficaria sujeito à morte. 
Alguns delegados de polícia estão espantados e pensando na tal incumbência de co-
brança; porém o de Serra Negra, o senhor Francisco Luiz de Medeiros, de muito bom 
grado aceitou a missão e já efetuou a primeira cobrança. 
Estreou com a família Marcelino da qual extorquiu a quantia de 500$000. 
Um outro delegado vizinho sacou por ordem do famigerado bandido 2:500$000 para 
Laranjeiras. 
Tudo isto foi feito sob a ameaça de morte, a fim de evitar delongas e protestos. 
Os habitantes de Caipó já fizeram uma quotização que monta a mais de 5:000$000, 
e, não obstante ter sido Antônio Silvino bem recebido pela população daquela loca-
lidade e pelas autoridades e comerciantes dali, fez a arrecadação de todo dinheiro 
existente e embolsou-o. 
As famílias estão assustadas e receiam a entrada do bandido em Caicó. 
A segunda conferência que ele, Silvino, teve com o major Seabra, comandante do 
destacamento, foi muito cordial e demorada, nada, porém, transpirou a respeito do 
assunto da falada conferência. 
Em Conceição do Azevedo foi recebido, há poucos dias, hospedando-se em casa do 
“mandão local”, onde houve banquete e música por ocasião de sua chegada. 
O que é mais importante, entretanto, é que o senhor Promotor de Serra Negra, en-
carregou-se da montagem de uma casa de jogo e de um bilhar, para ser agradável a 
Silvino, quando ele chegasse. 
Na alfaiataria do dito promotor tem o assassino uns uniformes caquis, que pelo mes-
mo foi mandado fazer. 
Agora mesmo acabo de saber que o bandido em questão, acompanhado do seu gru-
po, que é composto de 20 homens, saiu na madrugada de ontem com destino à Serra 
Negra e Paulista; o comércio está enfraquecendo muito e as feiras são desertas. 
Espera-se a todo o momento a entrada do famoso cangaceiro, e o Sr. Major Seabra, 
comandante do destacamento, diz ser estranho e indiferente a todo o movimento. 
O governador Maranhão conserva-se calado e jaz em completa imobilidade, diante de 
fatos tão graves. 
As autoridades ou mandões aconselham ao povo apavorado que cotizem, a fim de re-
ceberem-no bem, pois é o único meio de salvação possível. 
Anteontem soube que João da Banda, em companhia de dois fugitivos da cadeia de 
Nazaré, passou no lugar Várzea da Serra, em direção ao Caicó. 
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Consta que chegou a Flores o conhecido assassino e ladrão José Mole, que fugira de 
Aracati, e está refugiado em uma fazenda, a duas léguas de Flores, com quatro com-
panheiros já “encangaçados”. 
Ali termina a carta em que o nosso amigo nos revela tão transcendentes aconteci-
mentos. 
O público admiro e considero as proezas de Antônio Silvino, o terror dos nossos ser-
tões, e a apática e criminosa atitude das autoridades locais.
______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 21.02.1913

ANTONIO SILVINO

Por informações de todo fidedignas, sabemos que o famoso bandoleiro Antonio Silvi-
no, acompanhado de numeroso grupo, apareceu em dias desta semana no lugarejo 
Caveira do município de Nazaré. Esse lugarejo fica a meia légua pouco mais do po-
voado e estação de Aliança, da estrada de ferro de Limoeiro.

A notícia é tanto mais grave quanto nos asseguram ser esta a primeira vez que o te-
mível bandido irrompe em Pernambuco depois de novo governo, que sabemos estar 
resolvido a agira com a máxima energia no sentido de afugentar tão incômodo hóspe-
de.

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 13.06.1913

UM TELEGRAMA DO GOVERNADOR DA PARAÍBA AO MINISTRO DA VIAÇÃO

Rio, 10.

O Dr. Castro Pinto, governador da Paraíba, telegrafou ao Dr. Barbosa Gonçalves, mi-
nistro da Viação, narrando, nos seguintes termos, as ocorrências da agência postal de 
Lagoas:

“Acabo de mandar ouvir o administrador dos Correios aqui, relativamente ao agente 
postal de Lagoas o qual declarou o seguinte:

- É antigo o fato de haver o bandido Antonio Silvino ameaçado aquele agente que, 
por motivo de intrigas, receou sofrer um ataque do bandido, procurando então vir re-
sidir nesta cidade, onde se acha exercendo um cargo estadual – A administração dos 
Correios deste Estado solicitou, por aquele tempo, garantias para a aludida agência, 
tendo este governo providenciado imediatamente, oferecendo toda a segurança, tanto 
assim que foi logo restaurada, funcionando até hoje regularmente.

Acabo de mandar declarar ao administrador que este governo porá sempre ao seu 
dispor a força necessária a fim de garantir o serviço postal em todo o Estado, onde, 
felizmente, devido às medidas enérgicas que tenho tomado, reina absoluta ordem, 
restando ainda alguns bandidos em lugares mais remotos, ocultos nas serras”.
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______________________________

Diário de Pernambuco – 24.05.1914

NA CÂMARA 

(...)

Ocupou quase toda a hora do expediente o senhor Sergio Magalhães que, embalado 
por cantos de passarinho verde, estava achando baixa demais sua terceira cadeira, da 
primeira fila à direita. E diziam que a culpa toda era de um telegrama de A Província, 
combinado com outro de O Tempo.

O Sr. Sergio de Magalhães – Parece-me, está no domínio público que alguma coisa de 
anormal se está passando no 3º distrito. Boatos de origem paraibana trouxeram sé-
rias apreensões para a polícia e isso determinou a remessa de um grande contingente 
de praças para Triunfo.

O Sr. Costa Neto – É um fato de todo natural.

O Sr. Sergio – Sê-lo-ia, não há dúvida, se houvesse motivo para esse movimento béli-
co. Nós oposicionistas estamos dentro da ordem, não a queremos provocar e só tere-
mos uma arma contra o governo, com a qual o derrotaremos: o voto eleitoral.  

Sabe V. Exc.ª. o que é a repercussão da notícia da remessa de um contingente “elei-
toral” para o interior do Estado? É como a aproximação de uma praga. A retirar-se em 
dobadoura, abandonando todos os interesses, para salvar a honra da família e a vida, 
porque por onde a força de polícia passa é como se passasse um tufão; tudo devasta.

Quando eu e Vossa Excelência que nesse tempo estava ao lado do povo, onde ainda 
estou, reclamamos contra o banditismo de Antonio Silvino em nosso território, o go-
verno federal mandou em perseguição força do Exército. Apesar da disciplina ser ou-
tra, de outra ser a educação, havendo grande diferença entre o soldado de linha e o 
de polícia, sabe V. Exc.ª. que tais atos praticaram que o povo preferiu a generosidade 
de Antonio Silvino ao terror dos seus perseguidores. Até oficiais – Sr. presidente – até 
oficiais responderam por crime de defloramento, sendo vários os inquéritos sobre to-
dos os gêneros de crimes praticados pelas praças.

Imaginem com a polícia! Eu próprio tenho a experiência. Quando era juiz de direito de 
Jatobá, no governo Correa Araújo, S. Exc.ª. mandou para ali 260 praças, sob ordens 
de um oficial superior. Esta força, em vez de auxiliar a justiça, em vez de obstar que 
para os jagunços passassem gêneros, armas e munições, cometeu toda a sorte de 
crimes, obrigando-me a oficiar ao governo para uma providência.

O Sr. João Benigno – Não nos cabe a responsabilidade do passado.

O Sr. Sergio – A falta de meios de subsistência, os soldados lançam mãos de medidas 
extremas. O povo que já conhece os processos se apavora, abandona os interesses e 
foge. Tenho cartas e telegramas que o provam.

O Sr. Roberto Gomes – Deviam ter medo, era do padre Cícero.

O Sr. Sergio – Os soldados invadem as fazendas, destroem os roçados, furtam bodes, 
etc.

O Sr. Costa Neto – Era assim, antigamente. Hoje a coisa é outra.
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O Sr. Sérgio – Se a polícia estivesse sob o comando do Sr. Costa Neto, eu tranquiliza-
ria os meus amigos.

Esse aparato de forças dá a entender que existe alguma coisa de anormal em Per-
nambuco.

O Sr. Rodolfo Gomes – Aqui não. No Ceará.

O Sr. Sergio – V. Exc.ª. não conhece o interior, além de Itambé, onde é prestimoso 
chefe. Os libertadores do Ceará nada têm com Pernambuco.

O Sr. Costa Neto – Todo o sertão está satisfeito com as medidas do general Dantas.

O Sr. Sergio – Não é possível, pois, está em paz e vê-se invadido pela força pública. 
Tenho cartas de Exu, Granito e Bodocó, onde há completo êxodo devido à conflagra-
ção pela polícia. Não as apresento porque estão com um meu amigo, jornalista, para 
bem informar do que vai pelo centro. Mas tenho aqui um telegrama de Triunfo.

Em vista disso, pediria à Câmara o obsequio de me conceder uma interpelação ao go-
verno: - Que há de anormal nas fronteiras de Pernambuco? Que quer o governo, por 
que me bati, prometendo aos amigos justiça, paz e liberdade?

No telegrama a que aludo, afirmaram-me que a polícia apreende desde a faca do ser-
tanejo ao armamento do negociante.

O Sr. Costa Neto – O governo federal tem feito o mesmo aqui.

O Sr. Sergio – Sei que o governo federal apreendeu todo o armamento do governo do 
Estado e o depositou na fortaleza do Brum. Então é uma vingança do governo do Es-
tado contra os sertanejos?

O Sr. Costa Neto – O governo apenas toma providências para evitar que os cangacei-
ros invadam Pernambuco.

O Sr. Sergio – Não há invasão; ninguém cogita disso. O povo cearense fez por si sua 
revolução. O coronel Franco Rabelo não podia ser governador de um povo livre. O 
cearense nada tem conosco. Pernambuco está completamente em paz. Se houvesse 
reação, não partiria de Triunfo; surgiria daqui, da praça pública.

Vozes da maioria – Temos força para abafar qualquer movimento.

O Sr. Sergio – Mas não há motivo; não queremos desordens. De Pernambuco não foi 
nenhum cangaceiro para o Ceará; a polícia, sim, tentou invadir o território daquele 
Estado.

Não sei como a concentração desse exército em Triunfo. Eis o meu pedido de informa-
ções:

“Indico que, pela mesa da Câmara, se peçam informações à secretaria da justiça e in-
terior sobre o que há de anormal nos municípios do sertão do Estado, especificamente 
Triunfo, para onde foi pelo governo determinada a remessa de grandes contingentes 
da força policial. Sala das sessões, em 23 de maio de 1914 – Sergio de Magalhães”.  



141

_____________________________________________

Diário de Pernambuco – 16.06.1914

MAIS UMA FAÇANHA DE ANTONIO SILVINO

O famigerado bandido Antonio Silvino mais uma vez levou a efeito uma criminosa fa-
çanha.

Este facínora, para a captura de quem têm sido burlados todos os esforços da polícia, 
a 12 do corrente, assaltou, em Nazaré, o engenho Cepo, de propriedade do coronel 
Joaquim Dias Ribeiro Borba. 

O malfeitor vinha à frente de um pequeno grupo.

Exigiu dinheiro e sendo atendido, retirou-se levando consigo grande quantia.

_____________________________________

Diário de Pernambuco – 17.06.1914

ANTONIO SILVINO

Há talvez quinze anos já que esse temível bandoleiro, com o seu grupo ora numeroso 
oura reduzido, infesta os sertões de Pernambuco e Paraíba sem que até hoje pudesse 
os governos desses dois Estados livrar desse flagelo as populações do interior.

Já não tem conta os assaltos a povoações e fazendas, os roubos e assassinatos pra-
ticados por essa horda de facínoras em diversos pontos da sua zona predileta, que 
compreende uma grande parte do sertão norte deste Estado e uma extensa zona ao 
sul da Paraíba. Homiziada nos limites dos dois Estados a terrível quadrilha vem há 
anos matando, saqueando, roubando através de lugarejos e povoações; e até hoje 
não pôde a polícia de Pernambuco, nem a da Paraíba, conseguir mais do que fazê-lo 
retrair-se temporariamente para reaparecer em seguida com audácia maior.

Agora mesmo o temeroso bando acaba de irromper através dos municípios de Tim-
baúba, Bom Jardim, Nazaré e Limoeiro, atacando povoações e engenhos.

Os delegados desses municípios, cujos destacamentos mal suprem as necessidades 
do policiamento normal, telegrafam ao chefe de polícia noticiando o aparecimento dos 
bandidos e solicitando o necessário reforço aos respectivos destacamentos.

O governo fez seguir para Limoeiro 25 praças e, ao que parece, não mais se preocu-
pou com o assunto.

Entretanto, o caso está a reclamar providências muito sérias. Uma batida em regra 
através da zona ameaçada é providência que se impõe. O governo tem o estrito dever 
de cuidar seriamente da segurança de toda uma importante zona do Estado, ameaça-
da por esses bandidos que nada poupam; nem bens, nem vidas.

Toda gente tem visto como, à problemática ameaça duma quase impossível incursão 
de fanáticos do Juazeiro, o governo vem concentrando em Triunfo e Salgueiro contin-
gentes numerosos que ali, mercê de Deus, se mantêm inativos.

Se para um tão vago e inconsistente perigo, move-se quase um batalhão inteiro, 
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como é então que, para acudir a uma zona próxima, infestada de bandoleiros faça-
nhudos e terríveis como Antonio Silvino e os do seu grupo, apenas dispõe o governo 
de 25 praças?

Vê-se bem que há nisso um grave descuido, senão criminoso descaso diante dos ris-
cos a que estão expostos as vidas e os bens dos habitantes duma região, que é das 
mais populosas do Estado.

Não há muito tempo que a Associação Comercial apresentou ao governador um abai-
xo assinado de agricultores e comerciantes de Timbaúba, solicitando garantias contra 
a ameaça permanente de depredações e saques em que vive o comércio de numero-
sas povoações daquela zona.

Numa época em que o governo mantém as classes trabalhadoras sob o arrocho de 
contribuições absurdas e extorsivas como a da “estatística”, para aumentar em cente-
nas de contos a despesa ordinária com a força púbica, é de estranhar que uma incur-
são de bandoleiros temíveis ameaçando o sossego e a vida dos habitantes do interior, 
mereça tão medíocre atenção. 

Devemos, pois, esperar que, melhor atentando na gravidade do assunto, o Sr. general 
governador digne-se ordenar providências capazes de levar uma certa tranquilidade 
às populações que na hora presente, se encontram justamente alarmadas com a pre-
sença dos célebres bandoleiros cuja audácia está bem na razão da pasmosa impuni-
dade com que há anos vem desafiando e afrontando todos os governos.

__________________________________

Diário de Pernambuco – 19.06.1914

ANTONIO SILVINO

Sob o título Saneamento moral dos nossos sertões publicou A Tarde de ontem:

Antonio Silvino já se tornou uma figura tragicamente lendária de terrível bandido ser-
tanejo.

Há muitos anos que o bandoleiro, nas suas tremendas correrias pelos sertões de Per-
nambuco e Paraíba, vem cometendo toda a série de roubos, assaltos, assassinatos.

Ele, e a horda de facínoras que o acompanha, representa um flagelo para a vida labo-
riosa das nossas populações do interior.

Estas já são mal garantidas, não só pela deficiência de um policiamento inteligente e 
eficaz, como pela prepotência de muitos chefes políticos, senhores de baraço e cutelo.

Os nossos campônios vivem, pois, debaixo de uma pressão moral lastimável numa 
democracia onde o princípio da justiça e da ordem seriam os grandes fatores sociais, 
por excelência, do seu progresso.

Agora mesmo o temeroso bando de Antonio Silvino acaba de irromper, em correrias 
sanguinolentas, através dos municípios pernambucanos de Bom Jardim, Limoeiro, Na-
zaré e Timbaúba, atacando propriedades e investindo contra pacíficos núcleos rurais.

A polícia do Estado, à requisição dos delegados regionais, fez seguir forças policiais 
para a zona flagelada pela horda sinistra.

Achamos que esta medida não é suficiente para normalizar a zona percorrida pelo 
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bando de Antonio Silvino.

Faz-se mister que o governo de Pernambuco encare estes acontecimentos, por sua 
natureza deponentes e lamentáveis, como eles devem ser olhados.

Se não nos enganamos o Exc.ª. Sr. general Dantas Barreto, em sua plataforma políti-
ca, com que se apresentou ao eleitorado pernambucano, prometeu cuidar seriamente 
do saneamento dos nossos sertões.

É uma grande campanha a se empreender.

E já que a administração do Estado se encontra onerada com enormes despesas, 
mercê do aumento do efetivo da Força Pública, justamente estacionada no sertão do 
Estado, achamos que seria uma medida acertada e criteriosa, levar a efeito numa 
ação conjunta, inteligente e honesta, entre os governos de Pernambuco e da Paraíba, 
uma batida em regra através da zona flagelada, no propósito humanitário de livrar as 
populações do interior das terríveis quadrilhas de salteadores.

A impunidade vem lhes sendo garantida há muitos anos, graças a múltiplas causas, 
entre as quais apontaremos o descaso lamentável e criminoso dos governos, a pro-
teção clara de chefes políticos e em último lugar, o fanatismo reinante entre a plebe, 
mercê do analfabetismo que a domina.

O primeiro dos fatores, sendo o mais fácil, deve ser resolvido prontamente. O gover-
no de caça aos bandidos garantindo os bens e as vidas dos habitantes do interior do 
Estado.

Sobra-lhe dinheiro nos cofres, conforme se depreende das informações oficiais. Não 
lhe falta polícia nos quarteis. Talvez não haja um desejo forte de resolver esta crise 
de nossa vida social.

Em todo caso não temos direito de duvidar das boas intenções do governo.

E já que a prepotência dos chefetes ou o fanatismo reinante são cousas mais traba-
lhosas de resolver o governo movimente os seus soldados, em caça dos bandidos.

Esperamos, pois, que o Exmo. Sr.  general Dantas Barreto, atendendo a gravidade do 
assunto que se lhe antolha leve a feito resolver o magno problema do saneamento 
moral de nossos sertões.

Em agosto do ano p. passado foi dirigida à Associação Comercial de Pernambuco: - 
Os abaixo assinados, agricultores e comerciantes do município de Timbaúba, vimos 
trazer a essa corporação ilustre e patriótica a presente reclamação contra a falta qua-
se absoluta de garantias em que se encontram para as suas vidas e propriedades.

Estabelecidos neste município, tendo a zelar os seus créditos para corresponder à 
confiança e defender interesses recíprocos e respeitáveis, os negociantes e notada-
mente os que demoram os povoados de S. Vicente, Macapé, Poço Comprido e Pirauá, 
chegaram às tristíssimas condições de abandonar, alguns os seus haveres, e outros as 
suas ocupações diárias para viver armados e municiados em constantes sobressaltos, 
à espera de um ataque prometido a todas as horas, pelo grupo temeroso do célebre 
facínora Antonio Silvino.

As autoridades policiais deste município, a quem reclamaram, como deveriam fazê-lo 
primeiramente, os signatários se acham quase impossibilitadas de um movimento sé-
rio no sentido de garanti-los com eficácia porque não tem à sua disposição força pú-
blica que neste município é quase nenhuma. 



144

___________________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 21.06.1914

O TEMPO

“O Jornal Pequeno publicou anteontem uma carta da Paraíba dizendo que não havia 
razão para pensarmos estar Antonio Silvino em Pernambuco, porquanto o famoso sal-
teador estava muito bem na Paraíba.

E dava outros detalhes:

Não imagina o missivista o mal que fez à oposição. Se Antonio Silvino não estiver em 
Pernambuco desaparece essa tecla na área oposicionista. É preciso que ele esteja em 
Pernambuco, é preciso que ele apareça em todos os lugares do território pernambu-
cano, para assim haver motivo de dizer que a polícia está de braços cangados, que o 
governo permanece inerte enquanto Antonio Silvino se multiplica pelos sertões. 

Foi uma ducha no entusiasmo “silvinista” essa carta da Paraíba, dizendo que o famoso 
bandido anda por lá e que os que andam por Pernambuco a se inculcar de Antonios 
Silvinos, são falsificados.”

(...)

________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 14.07.1914

ANTONIO SILVINO

SUAS FAÇANHAS

Não cessaram ainda pelo interior do Estado as cenas de vandalismo praticadas por 
Antonio Silvino e seu bando.

Esse celebérrimo “capitão”, que não se atemoriza diante das perseguições que lhe são 
feitas, continua a trazer em sobressalto o espírito da população sertaneja, já pela fe-
rocidade em seus ataques, já pela rapinagem com que se sacia a si e à sua gente.

Há pouco mais de um mês que do Recife partiu em sua perseguição comandando uma 
força volante composta de 12 praças o capitão João Nunes.

Antonio Silvino, porém, sabe fugir a essas providências ainda que pelo sertão anda à 
sua cata aquela força de polícia.

Assim vai percorrendo um outro itinerário, visitando lugares outros desorientando os 
seus perseguidores.

Na semana finda esteve o facínora nas seguintes localidades: Algodão, Olho d’Água 
dos Bredos, Vertentes de Taquaritinga.

O capitão João Nunes com sua força, tendo ciência de que o bandido visitara tais lu-
gares, seguiu-lhe as pegadas, não o alcançando, porém.
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A rir talvez, dos esforços policiais vai ele prosseguindo na senda do crime. Não há 
muito ainda, pois foi na quinta-feira da semana passada, mandou avisar ao Sr. José 
Vicente, coletor de Santa Maria, que precisava de dinheiro, intimando-o a enviar-lhe a 
importância de dois contos de réis, com o que ficaria acabado o mal que lhe quer.

O capitão João Nunes foi avisado dessa proeza do facínora e providencia a respeito.

_______________________________________

Diário de Pernambuco – 15.07.1914

CONTRA ANTONIO SILVINO

Chegado do interior, para onde seguira em diligência contra o bandido Antonio Silvino, 
esteve ontem em conferência com o chefe de polícia o capitão João Nunes.

Consta que esse oficial voltará novamente a diligências pelo interior do Estado.

_________________________________________________

Diário de Pernambuco – 21.07.1914

PLÁGIO?

O CABO ESPÍRITO SANTO – SUAS FAÇANHAS – SUA CHEGADA AO RECIFE

Vindo do município de Aliança, acompanhado de um ofício, foi ontem apresentado ao 
Dr. Mauricio Wanderley o cabo do 1º regimento policial de nome João Serafim do Es-
pírito Santo que depois de ouvido por essa autoridade, foi remetido ao tenente-coro-
nel Alfredo Duarte, sendo recolhido ao xadrez.

Quem é o Espírito Santo? E por que veio preso do interior?

É um mantenedor da ordem e comandava o destacamento policial da localidade acima 
mencionada.

Veio preso porque andava plagiando Antonio Silvino.

Espancava, prendia e solicitava “empréstimos” aos agricultores, ameaçando-os feroz-
mente.

Um dia o subdelegado local recebeu uma queixa, “outra mais”, “mais outra”, enfim, 
dezenas de queixas...

Apurou o caso e viu que todas elas procediam.

Que fez? Mandou-o para o Recife a fim de que seja ele tratado com as honras que 
merece.

Ora, o Espírito Santo a plagiar bandidos...
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___________________________________

Diário de Pernambuco – 01.1914 (ed. 241)

ANTONIO SILVINO E SEU BANDO

O banditismo que assola o interior do Estado vai aumentando sem que as medidas le-
vadas a efeito pela polícia consigam reprimi-lo.

É constantemente noticiada essa calamidade de que até hoje ainda se não pôde livrar 
a população sertaneja.

O nome de Antonio Silvino é o terror de quantos nestas zonas mais afastadas da capi-
tal possuem avultados haveres.

O bandido chefe, quando não pessoalmente à frente de seu grupo, tem sempre fieis 
executores de suas façanhas escudados na fama terrível que o precede, e que são fa-
cilmente atendidos em suas ameaçadoras exigências.

Desta vez foram dois do bando que audaciosamente se apresentaram na cidade de 
Timbaúba, à plena luz meridiana, bacamartes a tiracolo, levando ao negociante Matias 
Cabral uma mensagem do chefe.

Eram dois verdadeiros salteadores esses conhecidos pelos nomes de Otaviano Vieira 
de Araújo, vulgo Paizinho, e José Elias da Silva, alcunhado Quincas Porqueiro.

Daquele negociante exigiram a quantia de 4:000$000, no que foram imediatamente 
atendidos.

Ao dia seguinte a vítima levou o fato ao conhecimento do delegado local.

Esta autoridade, iniciando as providências que se faziam precisas, conseguiu em um 
cerco que fez, efetuar a prisão dos dois criminosos, recolhendo-os à cadeia local.

Entretanto, à noite, apesar da vigilância da guarda, ambos os bandidos puderam fu-
gir, tendo tido apenas o trabalho de iludirem a sentinela.

É este um fato que reclama urgentes providências, porque o negociante, que 
satisfizera o pedido dos bandoleiros, em consequência da denúncia apresentada, 
sente-se ameaçado, temendo a volta do bando.

________________________________________

Diário de Pernambuco – 28.11.1914

UMA NOTÍCIA SENSACIONAL

ANTONIO SILVINO PRESO APÓS INTENSO TIROTEIO

TELEGRAMAS RECEBIDOS PELO DR. CHEFE DE POLÍCIA

O Dr. Mauricio Wanderley chefe de polícia recebeu hoje do juiz de direito de Taquari-
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tinga um telegrama, comunicando-lhe que o alferes Teófanes Torres, comandante de 
um destacamento volante, teve em terras daquele município um encontro com o céle-
bre bandido Antonio Silvino, travando-se vivo tiroteio de que resultou sair gravemente 
ferido o famigerado bandoleiro.

Mais tarde aquela autoridade recebeu outro despacho informando a prisão de Silvino 
e a reclusão do mesmo à cadeia local.

- O alferes Teófanes Torres tem 39 anos, é solteiro, e conta 16 anos de praça na polí-
cia do Estado.

- A prisão de Antonio Silvino é um acontecimento sensacional para toda a zona do 
norte entre Pernambuco e Ceará.

Há uns quinze anos que o terrível bandoleiro infesta os sertões de Paraíba, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte, cometendo depredações, roubando, espoliando, sempre 
com sucessos, sempre impune.

A polícia lhe tem movido perseguição sem trégua; mas Silvino com meia dúzia de ho-
mens, decididos, audazes e afeitos ao crime, vinha burlando todas as tentativas.

A sua história que a lenda tem cercado de incidentes os mais variados tem, hoje, até 
nas canções populares do norte um lugar de destaque.

Por isso a notícia que recebemos de chofre se reveste da mais verdadeira sensação, e 
vai levar como que um alívio às populações sertanejas há anos entregues à sanha do 
terrível facínora.

- As comunicações da polícia não circunstanciam: relatam o fato sem pormenores que 
satisfaçam a justa curiosidade do público.

___

Taquaritinga, 28. – Alferes Teófanes cercou Antonio Silvino; havendo forte tiroteio fi-
cando o mesmo Silvino gravemente ferido preso.

Novaes, juiz de Direito.

______________________________________

Diário de Pernambuco – 29.11.1914

A PRISÃO DE ANTONIO SILVINO

O CÉLEBRE CANGACEIRO ESTÁ GRAVEMENTE FERIDO

NOTÍCIA SENSACIONAL – ÓDIO ANTIGO – OS ESFORÇOS DA POLÍCIA – O ENCON-
TRO DECISIVO – TRAÇOS DA VIDA DO BANDIDO – O TENENTE TEÓFANES, CHEFE DA 
DILIGÊNCIA CAPTORA – NOTAS E PORMENORES

A cidade que, entrara em seu aspecto habitual de calma e trabalho e repousava já 
descansada das primeiras sensações da guerra e dos sobressaltos da organização do 
ministério do doutor Wenceslau Braz, foi ontem abalada com a notícia sensacional da 
prisão de Antonio Silvino.
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Esse bandido célebre, que tanto preocupara a atenção dos governos de Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, até há pouco estivera livre da tática das forças 
policiais e até do Exército que o perseguiram por muito tempo.

Diminuíra ele o seu furor, fugindo sempre às expedições que o procuravam por toda a 
parte.

O resultado negativo dos esforços empregados com risco de vida para a prisão do fa-
migerado salteador, fez cair uma relativa descrença sobre a ação da polícia, não só 
deste Estado, mas também daqueles que igualmente sofreram as constantes depre-
dações praticadas pelo bandido, assim tido como invencível.

Tudo isto fez quase esquecer Antonio Silvino.

Só de longe em longe chegavam os ecos de novos crimes seus, ferozes e revoltantes, 
mas felizmente raros.

Ninguém mais no Recife se impressionava muito com a existência do bandido. Entre-
tanto, a polícia não o perdia de vista; e calmamente, sem aparato de forças, por toda 
parte ainda o buscava.

Antes de entrarmos em outros detalhes sobre o caso vamos tratar de um dos mais 
positivos fatores que concorreram para a prisão do terrível facínora.

Em Santa Maria, no município de Taquaritinga, residia o senhor José Alvim, homem 
trabalhador e estimado da gente do lugarejo.

Com pequeno capital, adquirido à custa de um esforço laboriosa e constante, ele con-
seguira estabelecer-se.

Econômico e diligente, em pouco tempo viu o seu pequeno negócio prosperar.

Um dia apareceu no local Antonio Silvino com o seu bando. A população toda assom-
brou-se, mas o bandoleiro, apenas procurou o estabelecimento do Sr. José Alvim que, 
não podendo satisfazer o pedido de dinheiro que lhe foi feito, teve de fugir diante das 
violências de Antonio Silvino; este saqueou à vontade o seu estabelecimento, quei-
mando em seguida a casa, reduzindo-o assim à mais extrema miséria.

Em tal estado, e na impossibilidade de readquirir os seus haveres ou de vingar-se do 
criminoso, o Sr. José Alvim veio para o Recife e verificou praça na então Força Policial.

Guardava consigo o seu objetivo. Esperou que a sorte e suas poucas habilitações o 
colocassem melhor entre seus camaradas. Logo que se viu promovido a sargento co-
meçou a manifestar desejos de perseguir o bandido que fora a causa da sua desgra-
ça.

Assim, todas as vezes que se organizava uma diligência para a captura de Antonio Sil-
vino ele insistia para fazer parte dela. Sua vontade neste ponto era sempre atendida 
e ele atualmente fazia parte da força que estacionava em Santa Maria perseguindo o 
aventureiro.

___

O doutor Mauricio Wanderley, chefe de polícia, recebeu à tarde os seguintes telegra-
mas:

“Taquaritinga, 28. – Alferes Teófanes cercou Antonio Silvino, havendo forte tiroteio fi-
cando o mesmo Silvino gravemente ferido preso.

Novaes, juiz de direito”.
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___

“Taquaritinga, 28. – Antonio Silvino recolhido cadeia força incólume.

Novais, juiz de direito.”

Já na sexta-feira última o Dr. chefe de polícia havia recebido um telegrama, proceden-
te de Taquaritinga, que lhe fora expedido pelo tenente Teófanes Torres.

Este oficial comunicava que Antonio Silvino encontrava-se em Santa Maria, localidade 
que dista apenas quatro léguas de Taquaritinga. Acrescentava ainda o mesmo oficial 
que seguiu acompanhado de soldados para atacar aos criminosos.

Na noite daquele mesmo dia o tenente Teófanes iniciou diligências.

Sua tropa compunha-se de 8 praças e no comando da mesma servia como auxiliar o 
sargento José Alvim Correia de Queiroz. Neste inferior o comandante da força deposi-
tava firme confiança e previsão de êxito.

O grande criminoso e seu bando foram alcançados no lugar Lagoa Lage, travando-se 
luta em campo raso, entre ele e a polícia.

Da peleja resultou a morte do cangaceiro Joaquim Moura e sair Antonio Silvino grave-
mente ferido, o que fê-lo cair nas mãos dos seus perseguidores que se apressaram a 
recolhê-lo à cadeia de Taquaritinga, sendo em seguida expedidos ao Dr. chefe de polí-
cia os telegramas a que acima nos referimos.

Antonio Silvino, de verdadeiro nome, Manoel Baptista de Moraes, é filho de Francisco 
Silvino Baptista de Moraes. É cangaceiro há 16 anos. Pelos seus inúmeros crimes está 
pronunciado incurso nos artigos 294 e 358 do Código Penal, em Belo Jardim, Afoga-
dos de Ingazeira, Escada, Limoeiro, Bom Jardim, Timbaúba, Caruaru, no distrito de 
Tapera, Brejo, Lagoa de Baixo, Altinho e muitos outros lugares do interior.

Conta 39 anos de idade e tinha 16 anos de banditismo.

Ao contrário do que muitos pensam, Antonio Silvino não é natural de Pernambuco. 
Nasceu em Alagoa do Norte. Fez-se cangaceiro para tirar revide do assassinato de seu 
pai, Francisco Baptista de Moraes. Tomou então o nome de guerra porque é conhecido 
indo buscar o sobrenome Silvino à história do seu tio Silvino Ayres, conhecido e temi-
do bandido dos sertões da Paraíba.

Quando depois de relativo sucesso do assalto à usina Santa Filonila, o célebre saltea-
dor promoveu-se a chefe de “desesperados”. Em 1911 ele apenas era um elemento, 
se bem que influente, do grupo de José Francisco, o de triste e execranda memória, 
grupo que quase todo ficou destruído no embate contra 100 praças da polícia de Per-
nambuco e da Paraíba. Deve à vida talvez ao fato de ter procurado logo retirar-se, o 
que fez depois de manter fogo durante alguns minutos.

Dos sequazes que o acercavam, Antonio Silvino escolhera para suas “almas danadas” 
os célebres Cocada e Rio Preto. Deles o primeiro finou-se na casa de detenção e o se-
gundo o acompanhou até morrer. 

Um seu primo de nome Argemiro Pereira de Moraes, também cangaceiro, há tempos 
conseguira fugir de Fernando de Noronha, onde cumprira sentença.

De seu bando fizeram parte dos celerados Bacurau, Pilão Deitado, Relâmpago, Cavalo 
do cão, Cossaco e muitos outros.

Antonio Silvino é solteiro e de estatura regular.

- O tenente Teófanes Torres, nasceu em 1892, verificou praça a 15 de janeiro de 
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1912. Suas promoções foram sucessivamente estas: anspeçada a 27, cabo a 29 de 
fevereiro, sargento a 4 de maio, sargento ajudante a 5 de julho, alferes ou 2º tenente 
a 5 de agosto. Pertence ao 3º batalhão. É natural de Pernambuco, tendo nascido no 
município de Floresta.

Não é a primeira vez que se distingue na repressão do banditismo. De sua estadia, 
em Vila Bela, como delegado, conseguiu capturar o cangaceiro José Cipriano, um An-
tonio Silvino que em miniatura espalhava o terror naquela zona.

Depois em Triunfo ainda teve o esforço e êxito de alcançar e subjugar o celerado An-
tonio Soares, mas somente depois de travar um renhido tiroteio.

Afinal no mês passado foi nomeado delegado de Taquaritinga, tendo sido neste porto 
que acaba de praticar a sua mais brilhante façanha.

Hoje seguem para Taquaritinga 15 praças sob o comando do sargento Edmundo Melo, 
para pôr a bom recato o criminoso prisioneiro.

O tenente Teófanes e o sargento José Alvim serão promovidos ao posto imediato, por 
ato de bravura. As praças que tomaram parte na diligência chegarão imediatamente 
ao posto de 2º sargento pelo mesmo motivo.

- O Dr. Mauricio Wanderley expediu para Taquaritinga o telegrama seguinte:

“Tenente delegado – Felicito-vos – Dispensai especiais cuidados tratamento Antonio 
Silvino, a fim poder chegar esta capital. Estiver perigo vida avisar incontinente. Dia 
30 seguirá força conduzi-lo devendo acompanhardes preso.

Louvo vossos comandados relevante serviço prestado causa pública. Saudações – 
Joaquim Mauricio Wanderley, chefe de polícia”.

Ontem à noite recebeu o chefe de polícia os telegramas abaixo nos quais se confirma 
a prisão de Antonio Silvino: 

- “Sr. chefe de polícia – Recife.

Taquaritinga – Tenho satisfação comunicar Vossa Excelência que tendo saído acom-
panhado oito praças perseguição Antonio Silvino consegui alcançá-lo ontem 17 horas 
lugar Lagoa Laje deste município a onde em campo raso travei renhido combate de 
uma hora resultando luta prisão famigerado bandido gravemente ferido. Foi morto 
combate terrível cangaceiro Joaquim Moura de tal sentenciado 30 anos fugido Fernan-
do Noronha. Antonio Silvino resistia acompanhado cinco bandidos, achando-se reco-
lhido cadeia local.

Os quatro bandidos restantes tomaram rumo ignorado apesar esforços captura-los 
deixando munição e vestígios sangue força incólume. Saudações. – Alferes Teófanes 
Torres, delegado”.

___

Taquaritinga, 28. – Silvino ferido lombar parece grave ferimento tendo continuadas 
sincopes muita febre. Saudações – Novaes, juiz de direito”.

___

Taquaritinga, 28 – Agradeço telegrama V. Exc.ª. tendo dispensado especiais cuida-
dos tratamento Silvino achando grave ferimento região lombar, sincope continuadas 
conveniente força vir urgência. Saudações – alferes Teófanes Torres, delegado de po-
lícia”.

- Segundo informações do chefe da segurança pública quinta-feira marca o prazo 
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mais próximo para a vinda a esta cidade do temido cangaceiro. No caso dele vir a fa-
lecer, será o seu corpo embalsamado e conduzido para o Recife.

__________________________________________________

Diário de Pernambuco – 29.11.1914

Rio, 28. – Causou excelente impressão aqui a notícia, hoje recebida, da prisão do 
bandido Antonio Silvino.

_____________________________________________

Diário de Pernambuco – 30.11.1914 

A PRISÃO DE ANTONIO SILVINO

O DR. CHEFE DE POLÍCIA SEGUIU ONTEM PARA TAQUARINGA COM A ESCOLTA QUE 
DEVE TRANSPORTAR O BANDIDO PARA ESTA CAPITAL

UM TELEGRAMA DO CORRESPONDENTE ESPECIAL DO “DIÁRIO” EM TAQUARITNGA

A prisão de Antonio Silvino encheu o dia de ontem. Em todas as rodas era o caso o 
assunto quase único que se comentava.

Durante o dia o Dr. chefe de polícia recebeu muitas felicitações pela vitória alcançada 
pela polícia na diligência de que resultou a prisão do grande criminoso.

A cidade toda numa expectativa de curiosidade justificada anseia pela chegada do 
prisioneiro, cujo estado de saúde parece ir melhorando, segundo se depreende desse 
telegrama, hoje recebido:

“Taquaritinga, 29 – Dr. chefe de polícia – Antonio Silvino tem passado regularmente 
conversa facilidade narrando peripécias sua vida cangaceiro - Novaes juiz de direito.”

___

Em trem especial, que daqui partiu ontem às 20 horas e 16 minutos, seguiu para Ta-
quaritinga o Dr. chefe de polícia.

Acompanham esta autoridade seus oficiais de gabinete, Dr. Frederico Curió, médico 
legista da polícia; major Santiago Ramos, chefe do serviço de identificação da polícia; 
João dos Santos, enfermeiro do necrotério público; repórteres da A Província, Oscar 
Melo; do Jornal do Recife, Leovigildo Junior; do Correio do Norte, Francisco Pinheiro, e 
do Diário, tenente Armando Boudoux.

Além dessa comitiva, seguiu pelo mesmo trem uma força de 15 praças devidamente 
embalada e municiada sob o comando do sargento Edmundo de Melo, e um piquete 
de 8 soldados do esquadrão de cavalaria, comandados pelo sargento José Tomé.

O trem, que tem como chefe o condutor Joaquim Holanda, fará paradas somente nas 
estações de Vitória e de Bezerros para abastecimento de água.

- Ligado ao mesmo comboio, seguiu também um horse box com os necessários cava-
los para o piquete e para a comitiva que (...) deixarão o trem Caruaru, daí então se-
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guindo para Taquaritinga.

- Do chefe de polícia do vizinho Estado do norte recebeu ontem o Dr. Mauricio Wan-
derley o seguinte despacho:

Paraíba, 29 – queira V. Exc.ª. aceitar minhas sinceras felicitações pela prisão bandido 
Antonio Silvino, cuja glória coube ao alferes Teófanes Ferraz, embora longe e dispen-
diosa ação combinada contra banditismo louvo o seu maior resultado. Saudações – 
Alfredo Massa, chefe de polícia.”

___

Taquaritinga, 29 – O alferes Teófanes Ferraz Torres saiu daqui no dia 26 às 20 horas 
em perseguição ao bandido Antonio Silvino em virtude da denúncia do subdelegado 
de Santa Maria, percorrendo nessa noite nove léguas.

Amanheceu em Pau Santo onde teve informações seguras da passagem do celerado 
ali, em companhia de cinco cangaceiros, às 11 horas do dia anterior.

Em seguida, partiu a força que se compunha do inferior José Alvim e praças Antonio 
Marques da Silva, Manoel Correia Amorim, Antonio Tavares dos Santos, Pedro da Silva 
Sobral, Fenelon Gomes, João Farias e Ernesto Nazareno, em direção a Riacho Direito 
e Junco, fazenda deste município, passando também em Caruaru e finalmente em La-
goa da Laje, onde teve lugar forte tiroteio, de que resultou a prisão de Antonio Silvino 
e a morte em combate do temível criminoso Joaquim Moura. Este cumpria sentença 
de 30 anos em Fernando Noronha, de onde fugiu, e exercia entre os bandidos o cargo 
de capitão ajudante de Antonio Silvino.

Chegando a força à fazenda última, o alferes Teófanes procurou informações de Anto-
nio Silvino, tendo cercado a casa de Joaquim Pedro que negava o paradeiro do bandi-
do.

O alferes Teófanes presumindo serem inverídicas tais informações, penetrou na casa 
referida prendendo a família, pois, supunha tratar-se dum plano para fuga dos canga-
ceiros que estavam acampados dentro do cercado na mesma fazenda.

Momentos após essa acertada medida, viu chegar à casa um menor de 13 anos com 
uma bacia contendo talheres e pratos. Interrogando o pequeno, se levava comida aos 
cangaceiros, obteve resposta negativa, afirmando o deponente ter sido portador de 
comida para trabalhadores do roçado.

Intimados, seguiram o proprietário e o menor a fim de mostra à força os trabalhado-
res a que este se referia.

No caminho, confessaram os dois que de fato se tratava de Antonio Silvino.

O alferes Teófanes saiu então ladeando o cercado até surpreender a quadrilha acam-
pada sob um grande juazeiro.

Para não dar tempo à fuga dos celerados, o alferes deu ordem que a força avançasse.

O grupo de Silvino foi obrigado a aceitar a luta, travando com a polícia um cerrado ti-
roteio que durou uma hora, na distância de 10 braças.

Os bandidos foram recuando e entrincheiraram-se num serrote próximo, onde resisti-
ram até às 18 horas quando Antonio Silvino ferido foi afinal capturado.

Morreu o cangaceiro Joaquim Moura; os outros fugiram.

Silvino trajava uniforme de tenente-coronel, vindo preso sob a vigilância imediata do 
alferes Teófanes.
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Apesar de ferido, mostra-se calmo e altivo, contando peripécias de sua acidentada 
vida.

O povo desta cidade recebeu o alferes com festas, havendo música e foguetes em si-
nal de regozijo.

Em nome da população, falou o promotor público, enaltecendo o valoroso oficial e 
seus companheiros. Em nome do alferes Teófanes, falou agradecendo o padre Leal, 
que terminou seu discurso dando parabéns ao general Dantas Barreto pelo sucesso 
que o fato representa para a sua administração.

A Antonio Silvino tem sido dispensado especial tratamento.

O povo faz uma verdadeira romaria à cadeia pela curiosidade de ver o bandido.

Há intenso júbilo nesta cidade pelo bom resultado da expedição do alferes Teófanes.

- Durante a curta ausência do chefe de polícia responderá pelo expediente da chefatu-
ra o Dr. Enéas de Lucena, 1º delegado da capital.

______________________________________________

O Estado de S. Paulo – 30.11.1914

A prisão do facínora Antônio Silvino – RECIFE, 29 – Antônio Silvino, cujo nome ver-
dadeiro é Manuel Batista de Moraes, é filho de Francisco Silvino Batista de Moraes e 
cangaceiro há mais de 14 anos. 
Pelos seus inúmeros crimes está pronunciado nos artigos 294 e 338 do Código Penal 
em Belo Jardim, Timbaúba, Caruaru, Distrito de Tapera, Brejo, Lagoa Baixa, Altinho e 
muitas outras localidades. 
O famigerado facínora conta 39 anos de idade, tendo nascido em Alagoa do Monteiro, 
no estado da Paraíba do Norte. 
Fez-se cangaceiro para tirar desforra do assassínio de seu pai. 
Tomou o nome de guerra porque é conhecido, indo buscar o seu sobrenome à história 
de seu tio Silvino Ayres, conhecido e temido bandido da Paraíba. 
Depois do assalto à usina de Santa Filonila, o célebre salteador promoveu-se, em 
1911, a chefe de grupo, onde era influente José Francisco, de triste e execranda me-
mória. 
Esse grupo quase todo foi destruído na luta que teve de travar contra cem praças da 
força policial de Pernambuco e Paraíba. 
Antônio Silvino deve a sua vida talvez ao fato de ter procurado retirar-se, o que fez 
logo depois de manter fogo durante alguns minutos. Silvino escolhera para suas al-
mas danadas os célebres “Cocada” e “Rio Preto”. O primeiro desses bandidos finou-se 
na casa de detenção e o segundo acompanhou até a morte o seu primo Argemiro Pe-
reira, cangaceiro, que conseguiu fugir da ilha de Fernando de Noronha, onde cumprira 
sentença. 
Do seu bando fizeram parte os celerados “Bacurau”, “Pilão Deitado”, “Relâmpago” e 
“Cavalo do cão cassaco”. 
Antônio Silvino é de estatura regular.
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_________________________________________________

Diário de Pernambuco – 30.11.1914

JORNAIS DE ONTEM

O ESTADO DE PERNAMBUCO

De Terêncio Gomes:

A notícia da prisão de Antonio Silvino, vem, mais uma vez, confirmar o meu paradoxo 
de que ao “cangaceiro”, em geral, falece a genuína bravura.

Mui raro – e só em último recurso – ele aceita o combate peito a peito, e, preferente-
mente, mata à traição, de emboscada.

É antes um solerte caçador de homens, do que um lutador destemido.

Provido duma cabaça com água e dum saco com farinha e rapadura, permanece ho-
ras infindas dias após dias, oculto por traz dum pedregulho, ou dum “pé de pau”, à 
espera do adversário descuidado. Para segurança maior da pontaria, descansa habi-
tualmente o cano da arma em algum ramo de árvore ou saliência de rocha; antes de 
apontar o moderno rifle, entupia grosso bacamarte com formidolosa carga de muitas 
balas e numerosos grãos de chumbo, e, ainda o melhor atirador não desdenha a pre-
caução de só visar o ronco do inimigo, com medo de errar o alvo!

Jamais esquece uma só das cautelas aconselhadas pela covardia.

Caída a vítima sob a chuva da metralha do trabuco, ou aos repetidos disparos da Win-
chester, acaba-a, prudentemente, a faca ou a punhal, sangrando-a quando se não de-
leita ignobilmente em lhe amargurar a agonia com doestes obscenos.

Se, porém, acontece falhar o tiro, ou o agredido, mesmo ferido, se dispor à resistên-
cia, o truculento “cangaceiro” foge desabaladamente, caatinga a dentro, a fim de ar-
mar adiante nova cilada, ou de adiar para ensejo mais azado a realização do traiçoei-
ro desígnio.

Tal é o “cangaceiro” real, despido da aureola lendária e mendaz que lhe empresta a 
pusilanimidade coletiva das nossas populações rurais, desamparadas das garantias de 
vida e de propriedade peculiares às sociedades policiadas, e expostas, sem defesa, às 
correrias dos malfeitores.

E assim é também este celebérrimo Antonio Silvino, que sempre antepôs a fuga ao 
combate: haja exemplo a surpresa do Surrão, perto do Ingá, quando escapou ao 
massacre da sua horda numerosa e aguerrida, desaparecendo sutilmente no mais 
aceso da refrega.

A sua resistência de ontem, no cerco de Taquaritinga, acuado como uma besta feroz 
foi, certamente, determinada pela precipitação da força agressora, à qual ter-se-ia 
rendido sem combate, percebida a impossibilidade de fugir.

Um homem, realmente, bravo teria elegido uma morte, d’armas em punho, ante o ig-
nominioso prolongamento da vida em cárcere! 
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________________________________________________

Diário de Pernambuco – 30.11.1914

ANTONIO SILVINO PARTIU DE TAQUARITINGA

Em aditamento às minuciosas informações publicadas em a edição matutina do Diário 
sobre a prisão de Antonio Silvino e transmitidas pelo nosso correspondente especial 
em Taquaritinga temos a acrescentar que o célebre bandido já seguiu daquela cidade, 
acompanhado de escolta para esta capital.

Nesse sentido recebemos às 13 horas um despacho o qual fizemos afixar em nosso 
escritório.

________________________________________

Diário de Pernambuco – 30.11.1914

AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DE ANTONIO SILVINO

TELEGRAMAS DO ENVIADO ESPECIAL DO DIÁRIO A TAQUARITINGA

TAQUARITINGA, 30 (Do nosso enviado especial) - Adiantei-me comitiva, encontrando 
ao pé da serra de Taquaritinga, o alferes Ferraz e destacamento conduzindo Antonio 
Silvino.

Este vinha montado num burro e amparado por duas praças. Uma vez por outra as 
feridas faziam-no gemer, mas vinha calmo e resignado.

Quando lhe falei comunicando-lhe as disposições do governo em trata-lo convenien-
temente, limitou-se a sorrir. Em seguida contou que, ao receber a primeira bala, que 
o feriu gravemente, caíra em síncope, sendo despojado do seu rifle e de 700$000 que 
trazia, pelos próprios companheiros que, logo depois, o abandonaram.

Foi então preso pela força legal. É provável que a comitiva volte do caminho.

O tenente Ferraz e o sargento Alvim mostram-se satisfeitos, portando-se toda a força 
com muita correção.
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_____________________________________

Diário de Pernambuco – 01.12.1914

PRÊMIO AO MÉRITO

UMA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA EM FAVOR DO OFICIAL E PRAÇAS QUE EFETUARAM A 
PRISÃO DO BANDIDO ANTONIO SILVINO

Conforme anunciamos ontem, o Diário de Pernambuco decidiu iniciar uma subscrição 
pública destinada a premiar os modestos soldados que efetuaram a captura do famo-
so bandoleiro Antonio Silvino.

Não é mister encarecer a justiça deste movimento ante a excepcional benemerência 
do serviço que acabam de prestar à causa pública o alferes Teófanes Torres e seus 
comandados, na diligência de quinta-feira, cujo brilhante êxito ficará assinalado na 
história dos últimos quinze anos da vida pernambucana, com o relevo próprio dos 
grandes acontecimentos inesquecíveis.

Em toda a zona do norte, desde o Ceará até Alagoas, ninguém ignora até que ponto 
o famoso bandoleiro, agora finalmente preso, constituía um elemento permanente de 
susto e terror para a população laboriosa e ordeira.

O serviço prestado, não somente a Pernambuco, como aos seus vizinhos por esse pe-
queno grupo de abnegados e obscuros servidores do Estado, não é serviço que uma 
simples promoção de posto ou o elogio regulamentar das “ordens do dia” possa re-
compensar devidamente.

Ao governo estadual cabe, a nosso ver, estatuir para esses homens uma recompensa 
extraordinária, não à coragem e à fidelidade ao dever que devem ser triviais no solda-
do digno desse nome, mas à abnegação com que o cumpriram, quando já o desem-
penho dessa tarefa, de tantos insucessos repetidos, se tornara como que inacessível 
às melhores e mais resolutas tentativas da polícia de três estados, através de um lon-
go período de três lustros.

Mas e, sobretudo ao comércio desta capital e do interior, aos fazendeiros e agriculto-
res, aos habitantes do centro e do sertão, a toda a população laboriosa das zonas até 
agora irremissivelmente expostas às depredações do lendário bandidos, àqueles cujo 
sossego, vidas e bens estiveram até agora entregues à mercê de Antonio Silvino e do 
seu bando, a esses é que especialmente dirigimos o presente apelo , na certeza de 
que a nossa iniciativa encontrará o mais franco e decidido apoio no reconhecimento a 
que todos somos obrigados pelo inestimável benefício público que o alferes Teófanes 
e seus dignos companheiros levaram corajosamente a efeito.

___

O River Plate Bank desta praça, tendo se prestado obsequiosamente a se constituir 
depositário das quantias arrecadadas, prevenimos às pessoas que desejaram subs-
crever que deverão requisitar em nosso escritório uma guia impressa, a fim de efe-
tuar ali o recolhimento das suas contribuições, até ulterior deliberação sobre o melhor 
modo de ser aplicado o resultado total das mesmas.

___
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Aqui daremos conta diariamente, dos donativos que, por nosso intermédio, ali forem 
recolhidos.

Fica, pois, desde hoje, aberta a subscrição com a nossa quota: 

Diário de Pernambuco 100$000

__________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 01 e 02.12.1914

ANTONIO SILVINO

SUA CHEGADA AO RECIFE. PERIPÉCIAS DA VIAGEM. IMPRESSÕES. A COMITIVA, SUA 

IDA E SEU REGRESSO.

INFORMES E NOTAS

Regressou hoje às 7 ½ da manhã o trem especial conduzindo o chefe de polícia e a 
comitiva que daqui partiram no domingo à noite, para conduzir a esta cidade o bandi-
do Antonio Silvino.

A viagem daqui para Caruaru – ponto mais próximo de Taquaritinga – foi sem inciden-
te. 

O trem partira às 20 horas e duas horas depois parava na cidade de Vitória onde de-
morou alguns minutos.

Acedendo a um convite do major Fortunado de Matos, o chefe de polícia e a comitiva 
fizeram pequeno lanche em casa do mesmo senhor que naquela noite mesma festeja-
va o enlace matrimonial de uma sua sobrinha.

Minutos depois, partia o trem diretamente para Caruaru, onde chegou às 24 horas.

A comitiva hospedou-se no hotel Dantas Barreto, à rua Vigário Freire, de propriedade 
do Sr. José Fernandes Lima.

Aí jantaram, todos partindo às 2 ½ para Taquaritinga, todos montados, exceto a in-
fantaria de polícia que seguiu na frente em marcha acelerada.

Ao ar fresco da madrugada, pela estrada quase deserta, pouco e pouco foi a comitiva 
galgando os lugares Salgadinho, Riacho Seco, Cova da Onça, Barreira, Queimada e 
finalmente Torres, dez léguas além de Caruaru.

Eram 8 e 40 horas quando ali chegaram, hospedando-se em casa do negociante Sr. 
José Pereira Taboza. Aí o Dr. Mauricio Wanderley recebeu uma comunicação do alferes 
Teófanes Ferraz, informando-lhe que saíra de Taquaritinga com Antonio Silvino, em 
direção à Caruaru às 6 horas.

___

Poucos minutos depois, às 9 horas mais ou menos chegava a Torres Antonio Silvino, 
escoltado pela força que o aprisionara.

O prisioneiro cavalgava um burro e vestia dólmã de brim listado, tendo cinco fitas 
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como distintivo de tenente-coronel em cada punho, posto porque era tratado entre os 
companheiros.

Estava abatido, pálido, gemia às vezes e com dificuldade pôde apear-se, auxiliado 
pelo alferes Teófanes que o não abandonava um minuto.

Às 10 horas era Antonio Silvino recolhido à casa do Sr. Germano de Araújo Lins, seu 
inimigo, no largo da matriz da Torre. Recebeu os primeiros curativos do Dr. Frederico 
Curió, em presença do Dr. Mauricio Wanderley e representantes da imprensa.

Devido aos ferimentos, Silvino estava muito abatido. Pouco falava. Não podia sentar-
-se. A respiração era difícil, devido a bala ter atravessado o pulmão direito.

Depois do tratamento do médico legista, Silvino mostrou-se evidentemente melhora-
do, sentou-se, conversou, pediu perdão aos negociantes Manoel e Pedro Taboza dos 
males que lhes causara perseguindo-os para lhes extorquir dinheiro. Em seguida pe-
diu ao chefe de polícia para lhe permitir alguns momentos de repouso, em vista do 
abatimento que lhe causara a viagem.

Somente à tardinha, quando o sol do sertão já não queimava, às 17 horas mais ou 
menos, depois do jantar, partiu a caravana demandando Caruaru. Na frente, passo a 
passo, marchava a força de infantaria que daqui seguira; em continuação, o chefe de 
polícia e a comitiva; ao centro Antonio Silvino numa rede por doze homens que se re-
vezavam tendo ao lado o doutor Frederico Curió e o destacamento policial de Taquari-
tinga. À retaguarda vinha a força de cavalaria.

A caravana parava apenas minutos na estrada, quer para mudar de condutores da 
rede, quer para a alimentação líquida do ferido, sempre carinhosamente examinado 
pelo médico legista.

Em todo o percurso da estrada havia uma multidão de curiosos.

A comitiva deu entrada na cidade de Caruaru, em regresso, aos primeiros minutos do 
dia de hoje, dirigindo-se logo para a estação da Great Western invadida pelo povo.

Enquanto preparavam o trem para regresso foi Silvino trancado no armazém de ba-
gagens, para ser evitado da aglomeração que estacionava nos arredores disputando o 
prazer de falar ao prisioneiro.

Às 3 horas largava o trem de Caruaru, demandando esta cidade. Era composto de 
dois carros tendo por chefe o Sr. Artur Paranhos. Estacionou minutos em Vitória onde 
a comitiva tomou café e aqui chegou às 7 ½ horas.

Na estação central aguardavam o trem os doutores Enéas de Lucena e José Vieira, 
delegado da capital os doutores Alfredo Costa, Abelardo Baltar e Fausto Pinheiro, mé-
dicos da Assistência Pública, várias autoridades e extraordinária multidão que desde 
as primeiras horas da manhã esperava o regresso de Antonio Silvino.

O bandido foi retirado do três numa maca e daí conduzido para o automóvel da Assis-
tência Pública, que o levou até a Casa de Detenção, acompanhado por seus praças de 
cavalaria.

Em todo o percurso havia grande número de curiosos.

Além de detido, dos enfermeiros e médicos, tomaram lugar no automóvel da Assis-
tência os dois delegados da capital.

Silvino foi imediatamente transportado para a enfermaria da Casa de Detenção, sub-
metendo-se a novo exame médico e tratamento mais completo.
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Logo que entrou na cadeia, pediu que lhe apresentassem o bandido Baliza, seu ex-
-companheiro de cangaço. Satisfeito, o terrível assassino se limitou a dar um aperto 
de mão no visitante, com um olhar expressivo.

___

No intuito de melhor informar o público acerca do acontecimento do dia um dos nos-
sos companheiros esteve na Casa de Detenção onde se acha recolhido o famigerado 
bandoleiro.

Depois de obtida a necsária licença do Sr. administrador do estabelecimento Sr. Co-
ronel Antonio Américo Carneiro Pereira dirigimo-nos, em companhia de outros repre-
sentantes de imprensa, funcionários de polícia e mais pessoas, ao raio leste daquela 
cadeia subindo para o Salão Médico, onde o capturado está gravemente ferido.

Confiado aos cuidados clínicos do Sr. Dr. Vieira da Cunha Filho o ferido parece, entre-
tanto, disposto, julgando o referido facultativo poder o mesmo escapar.

No aludido salão assistimos os curativos ministrados ao doente que recebeu uma inje-
ção de óleo canforado para se reanimar.

Atingido por bala humanitária de carabina Mauser no terço médio da coluna vertebral 
o projetil atravessou o pulmão direito indo sair na região subaxilar.

Antonio Silvino no momento em que lá estivemos tinha febre, acusando 140 pulsa-
ções por minuto e só respirando pelo pulmão esquerdo.

O seu tratamento é auxiliado pelo enfermeiro Sr. João Osorio de Gusmão e pelo pre-
so-servente Francisco de Souza Ferraz.

O diagnóstico final foi pneumonia traumática.

O doente teve hoje larga hemorragia o que o fez estar bastante pálido.

Como é natural a afluência à Detenção foi desde pela manhã numerosa: todos dese-
javam ver Antonio Silvino e falar-lhe.

Tendo, porém, o médico assistente proibido terminantemente as visitas ao enfermo, o 
doutor chefe de polícia enviou ao administrador do estabelecimento o seguinte ofício:

“Ao Sr. administrador da Casa de Detenção, do Recife.

Recomendo-vos que providencies no sentido de vedar à pessoa alguma comunicação 
com Antonio Silvino, aí recolhido hoje.

Saúde e fraternidade – Mauricio Wanderley, Chefe de Polícia.

Durante o tempo que ali estivemos ouvimos, não obstante, do preso algumas pala-
vras.

Dizendo que estava reumático acrescentou que quando se sentia atacado desta enfer-
midade costumava “açoitar” a região atingida por um molho de urtigas. 

Ao retirarmo-nos chegava o pessoal do gabinete de identificação, à frente o respecti-
vo fotógrafo Sr. Luiz Santiago, conduzindo o aparelhamento de identificação.

Procurando o alferes Teófanes Ferraz, amavelmente prestou-se a nos conduzir ao 
quartel do Pátio do Paraíso, onde este devia se achar, o senhor capitão Lindolfo dos 
Santos, comandante do 2º batalhão da Força Pública, que de caminho nos disse saber 
que Antonio Silvino nascera no lugarejo Espírito Santo, município de Afogados de In-
gazeira.



160

Chegados ao quartel do 2º regimento aí deparamos com o alferes Ferraz que nos re-
cebeu com afabilidade dizendo-nos o seguinte, depois de saber que falava com um 
representante do Diário:

As informações que lhe posso prestar serão mais ou menos as mesmas que o seu jor-
nal publicou e que representam a expressão fiel da verdade.

Como delegado de Taquaritinga, obrigado a zelar pela segurança de meu distrito poli-
cial, e havendo recebido a notícia de estar próximo da cidade o bandido, reuni a força 
e segui para Lagoa da Laje. Aí chegando descobrimos o grupo de cangaceiros acam-
pado numa restinga, dentro do cercado.

Procurando surpreendê-los aproximamo-nos de quatro pés e quando nos achávamos 
a alguns metros mandei romper fogo.

Pegados de súbito voltaram-se contra nós sustentando renhido tiroteio e recuando até 
se ocultarem por trás de uma barreira.

Daí desalojados e sempre perseguidos pela força entrincheiraram-se num serrote.

Já a este tempo havíamos-lhe tomado a munição a qual era avultada.

De trás do serrote ainda atiraram durante 1 hora até esgotarem a munição que con-
duziam em cartucheiras.

Sobrevindo, porém, a noite sustamos a ação acampando ali mesmo.

Cerca de 7 horas da noite fomos procurados por um almocreve que nos trouxe recado 
de Silvino dizendo ter sido ferido e que queria se entregar o que receava fazer, te-
mendo ser morto.

Nós, porém, já sabíamos que Joaquim Moura morrera pois o viramos cair e quanto a 
Antonio Silvino, o sargento Alvim vira-o correr indeciso e bamboleante.

Logo aos primeiros raios da manhã, às 3 ½ horas pouco mais ou menos, avançamos 
novamente até o local donde haviam sustentado o tiroteio, aí deparando com o chefe 
do bando, ferido.

Conduzido para a cadeia de Taquaritinga, de lá o transportamos para aqui como é sa-
bido de todos.

Quando nos aprestávamos para sair, agradecendo a atenção do brioso oficial, este pe-
diu-nos para fazer pública a sua gratidão à iniciativa do Diário de Pernambuco abrindo 
uma subscrição em benefício da força que capturou o legendário chefe de cangacei-
ros.

___

Quinta-feira em um dos principais teatros daqui será dado trupe Vergniaud de Abreu 
em homenagem ao valente oficial da Força Pública Teófanes Ferraz.

O festival, que será patrocinado pelas principais autoridades do Estado, tem já o 
apoio do Dr. chefe de polícia e do tenente-coronel Alfredo Duarte.

A trupe Vergniaud de Abreu da qual é secretário o festejado ator Malheiros levará à 
cena uma aplaudida peça; num dos intervalos será oferecido ao alferes Teófanes deli-
cado mimo por um dos atores.

Como recompensa ao ato de bravura praticado pela força que capturou o mussolino 
sertanejo foram promovidos por ato de hoje pelo Sr. general Dantas Barreto, gover-
nador do Estado:
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A tenente, o alferes Teófanes Torres Ferraz; a alferes, o 2º sargento José Alvino; e a 
cabo as praças: Antonio Marques da Silva, Manoel Correia Amorim, Antonio Tavares 
dos Santos, Pedro da Silva Sobral, Fenelon Gomes, João Farias e Ernesto Nazareno. 

___________________________________

O Estado de S. Paulo – 02.12.1914

PERNAMBUCO

Remoção de Antônio Silvino para Taquaritinga – Como foi feita a Prisão do Bandido – 
RECIFE, 1 – Partiu esta noite em trem especial para Caruaru, de onde seguirá para 
Taquaritinga, o chefe de polícia deste Estado, que vai acompanhado de um médico le-
gista, força de infantaria e cavalaria e vários repórteres. 
“O Diário” tem publicado correspondências telegráficas de Taquaritinga. 
O seu correspondente naquela cidade conta que o alferes Teófanes Torres, tendo re-
cebido denúncia de que Silvino andava nas proximidades, saiu de Taquaritinga na noi-
te de 26 do corrente, percorrendo nove léguas. 
Chegando a força à fazenda de Lagoa Lage, o alferes cercou a casa do proprietário, 
Joaquim Pedro, que se negava a indicar o paradeiro do bandido, quando informações 
colhidas no percurso afirmavam que Antônio Silvino ali estava. 
O alferes penetrou na casa e efetuou a prisão da família. 
Momentos depois, entrou um moço conduzindo uma bacia contendo talheres e pratos 
sujos. Interrogado a respeito, o moço declarou que tinha ido levar comida aos traba-
lhadores da fazenda. Diante dessa declaração, o alferes intimou Joaquim Pedro e o 
moço a que lhe mostrassem os trabalhadores. Em caminho, confessaram que a comi-
da não tinha sido levada a trabalhadores da fazenda, mas sim, a Antônio Silvino, que 
ali se achava. 
O alferes surpreendeu a quadrilha do célebre bandido, travando com ela renhida luta, 
que durou cerca de uma hora. Os bandidos, vendo-se obrigados a recuar, entrinchei-
raram-se, resistindo tenazmente até às 18 horas, só se rendendo depois de ter morri-
do o bandido Joaquim Moura. 
Preso Silvino, verificou-se que o facínora estava ferido gravemente na região lombar e 
trajava uniforme de tenente-coronel. 
Da quadrilha, quatro bandidos conseguiram fugir. 
Antônio Silvino, apesar de ferido, conserva-se altivo e calmo, contando as peripécias 
de sua vida. 
O povo recebeu a escolta que efetuou a prisão do famigerado Silvino com estrondosas 
festas. 
À cadeia onde está preso o facínora tem ido contínuas romarias de curiosos. 
___

Notícias sobre a prisão de Antônio Silvino – RECIFE, 1 – A expedição que foi hoje bus-
car Antônio Silvino chegou pela madrugada a Caruaru, de onde partiu às primeiras 
horas da manhã para Taquaritinga: 
Adiantei-me à comitiva, encontrando ao pé da serra de Taquaritinga o alferes Teófa-
nes Torres e o destacamento conduzindo Antônio Silvino. 
O bandido vinha montado num burro e amparado por duas praças. Gemia, mas vi-
nha calmo, resignado. Contou que, recebendo a primeira bala, caiu com uma síncope, 
sendo despojado do dinheiro que possuía pelos seus companheiros, que o abandona-
ram. Foi então preso. 
“O Diário” abriu uma subscrição pública em favor do oficial e dos soldados que captu-
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raram Antônio Silvino. 
___

Proezas do bandido Antônio Silvino – RECIFE, 1 – Entre outras muitas, contam-se as 
seguintes proezas do célebre facínora Antônio Silvino: 
O trovador popular Leandro Gomes de Barros encontrou um dia Silvino fardado com o 
uniforme de capitão da polícia, trazendo um chapéu de couro. 
- Que levas aí? perguntou-lhe Silvino. 
Leandro, que levava um sortimento de folhetos, respondeu: 
São livrinhos narrando histórias em versos. 
- Há alguma a respeito de Antônio Silvino? 
Leandro afirmou-lhe que sim, oferecendo-lhe um folheto e convidando-o a ler algu-
mas estrofes. Leu-as o trovador mesmo. Silvino gostou dos versos e pôs-se a rir do 
que acabava de ouvir a seu respeito. Depois pediu vinte exemplares. 
- Quanto custam? 
Como Leandro lhe respondesse que não custavam coisa alguma, Silvino insistiu com 
ele para que cobrasse os folhetos pedidos e acabou por lhe pagar espontaneamente 
20$000. 
Doutra feita, uma noite Silvino foi a um rancho de certo sertanejo, e ali se hospedou. 
Deitou, dormiu e uma hora depois levantou-se, dizendo ao dono do rancho que queria 
ir-se embora. 
Que há? perguntou-lhe o hospedeiro. 
- Sinto cheiro de “fumaça”... 
Perguntando quanto devia, e o dono do rancho não querendo cobrar a pousada, Silvi-
no retirou-se. 
O seu pressentimento não falhara. Às 5 horas a casa estava cercada de polícia. 
- Faz já alguns anos, o célebre facínora veio a Recife, onde visitou a redação da “Pro-
víncia” para conhecer José Maria de Albuquerque de Melo. 
Conversando com a pessoa que tanto desejava conhecer, Silvino disse que regressaria 
descontente se não tivesse visto o homem cuja fama de democrata chegava aos ser-
tões. 
Testemunhou esta cena Gonçalves Maia: 
Uma ocasião Silvino fora ao lugar denominado Queimadas Fagundes, de propriedade 
de conhecido sexagenário, que era seu desafeto. 
O bandoleiro friamente assassinou o pobre velho, colocando o seu corpo sobre a mesa 
de jantar com os pés voltados para o dorso. 
Em seguida, ordenou a viúva e aos filhos da vítima que o servissem, e aos seus com-
panheiros.
__________________________________

Diário de Pernambuco – Dia 02.12.14

- Quando o alferes Teófanes saltou na estação Central foi recebido com aclamações 
pelo povo.

Em seu percurso para o quartel do 2º corpo foi acompanhado por grande número de 
colegas, amigos e admiradores.

No quartel todos quiseram manifestar sua alegria, felicitando-o entusiasticamente.

- O nosso companheiro, logo que encontrou o alferes Teófanes entre Caruaru e Taqua-
ritinga, entrevistou-o sobre os pormenores da prisão de Antonio Silvino.

O bravo policial historiou as peripécias com toda a minudência, não esquecendo deta-
lhe algum.
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Tivemos o prazer de ver confirmadas todas as declarações do nosso correspondente 
em Taquaritinga, publicadas no dia imediato à prisão.

As referências ao alferes Teófanes, não só a nós como aos colegas da imprensa que o 
ouviram, são a confirmação perfeita do extenso telegrama que publicamos, pondo a 
opinião pública a par da verdade do fato, motivo porque não as redigimos.

- Quando Antonio Silvino passava em Salgadinho, o coronel Emídio Limeira, a que o 
bandido muito perseguiu dando-lhe prejuízos, esperou-o na estrada e perguntou com 
ar de mofa.

- Então estás preso, heim, Silvino?! Vem agora tocar fogo em minha casa!

- Patrão, não me culpe, respondeu o bandoleiro. Foram os colegas.

Nesse ponto interveio o Dr. Frederico Curió, pedindo que evitassem molestar o prisio-
neiro devido ao seu estado grave.

- Quando estava sendo medicado, Antonio Silvino voltou-se para o doutor Curió e 
perguntou-lhe:

- De que família é o doutor?

- Da família Curió.

- Curió? Isso é nome de gente? De onde é natural essa casta de Curió?

- De Pernambuco.

- Não conheço.

- Graças a Deus! Disse o ilustre facultativo meio risonho.

No lugar Torres, quando a força fez parada, Antonio Silvino um tanto receoso, com a 
ideia de ser fuzilado, perguntou ao Dr. Mauricio Wanderley:

- Onde é a matança?

- Matança?

- Sim. Vocês não me vão matar? Onde vai ser isso?

- Esteja tranquilo, respondeu o chefe de polícia.

- Pode ser que a polícia de Pernambuco não me liquide. Se fossem os macacos da Pa-
raíba, já estaria na “quicé” a estas horas...

Silvino tem a megalomania da grandeza. A princípio fazia questão de passar como 
simples capitão. Depois, ele próprio se promoveu a tenente-coronel, e com cinco ca-
darços brancos nos punhos foi aprisionado.

Durante a viagem, vinha se referindo à indisciplina do “alferes”. Um companheiro que 
tinha este posto no cangaço, dera o primeiro tiro contra a polícia sem sua ordem, 
quando o dever seria avisá-lo e esperar voz de comando.

A esta indisciplina dá Antonio Silvino a causa de sua desgraça, porque o estampido o 
denunciou.
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- O bandoleiro lastimou durante toda a viagem a morte de Joaquim Moura.

- Era o meu ajudante, dizia. O meu homem de confiança. Valente como ele. Se esti-
vesse vivo, talvez vocês não tivessem a glória de me levar vivo.

No decorrer da viagem Antonio Silvino não pregou olho. Provou a resistência de que é 
dotado, passando noites seguidas sem o menor repouso.

Contava Silvino entre suas façanhas que se intrigara com o promotor de Pilar, na Pa-
raíba.

Mandou dizer-lhe que quando tivesse tempo iria dar-lhe uma surra, na rua mais pú-
blica.

Foi com esse desejo. Ao chegar à cidade, esperou seu inimigo. Viu-o.

O magistrado passeava despreocupadamente em companhia de uma filha de tenra 
idade.

Silvino aproximou-se do inimigo e disse-lhe a queima roupa:

- Sabe quem sou eu? Antonio Silvino. Recebeu meu recado?

O promotor empalideceu. Silvino logo atalhou:

- Não tenha receio. Fica para outra vez. O senhor está apadrinhado por esta criança.

E saiu.

O terrível bandoleiro tinha um regime alimentar próprio. Durante o dia só ingeria fru-
tas, com especialidade bananas e laranjas. Durante a noite comia carne.

À sexta-feira, porém, havia de comer carneiro, fosse onde fosse.

Em uma das suas visitas a Cruangi, Antonio Silvino apresentou-se ao então subdele-
gado local, o Sr. capitão Francisco Tavares de Melo, hoje estabelecido em Itabaiana 
com um hotel na rua da República, n° 1, mostrando desejo de saquear a vila. 

Aquele cavalheiro não contava com nenhum meio de resistência e resolveu apelar 
para os sentimentos de humanidade do bandoleiro, sendo atendido.

Um dos seus sequazes entrou em uma taberna de propriedade de uma viúva e apo-
derou-se de um queijo que se achava no balcão.

Silvino, ao ter conhecimento do fato, dirigiu-se ao local, satisfez o pagamento das 
despesas que havia feito o seu comparsa e repreendeu-o severamente.

Obteve dos habitantes da vila perto de um conto de réis.
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___________________________________________   

Diário de Pernambuco – 02.12.1914

JORNAL PEQUENO

Da A Nota, de Gonçalves Maia, sobre Antonio Silvino:

“Assim o famoso salteador tem, nas suas efemérides, esse fato consolador, que ele 
embrulhará, no seu espírito com o grande acontecimento europeu, achando certa-
mente que na derrota todos são iguais.

Seria interessante estar um momento dentro do cérebro desse trágico aventureiro, 
nessa hora em que um passado inteiro passa pela imaginação dos que caem numa ci-
lada ou se deixam vencer pelo inimigo após as maiores lutas vencidas. O herói encon-
trara a sua casca de banana fatal em que escorregara e caíra.

E ele que tantas vezes caíra e que tanta casca de banana encontrara, na sua estrada, 
levantando-se de todas, topara desta vez com alguma coisa mais forte do que ele que 
o prostrara vencido e agarrado.

Nesse momento trágico o seu grande ódio não é mais contra a sociedade, nem contra 
a polícia, é contra si mesmo. Todos temos um bocadinho dessa ira contra nós mes-
mos, quando nos deixamos apanhar.

E nesse momento, uma frase escapa: “Estúpido que eu fui!”

Se nesse instante cruel esse Antonio Silvino pudesse exercer a autoajuda, ele seria 
muito mais implacável consigo mesmo do que o será a sociedade tantas vezes sacrifi-
cada.”

_______________________________________________

Diário de Pernambuco – 02.12.194

ANTONIO SILVINO

Quase nada mais há a acrescentar sobre Antonio Silvino, hoje trancafiado na Casa de 
Detenção, para tranquilidade dos moradores da zona sertaneja de quatro estados e 
satisfação da sociedade vilipendiada durante quatro lustros com as cenas bárbaras do 
terrível bandoleiro.

Eram 11 horas, hoje, quando o Dr. Vieira da Cunha Filho acompanhado dos doutores 
Thomé Dias e Odilon Gaspar entraram na Casa de Detenção.

Na enfermaria daquele estabelecimento procederam os três facultativos minucioso 
exame, no célebre bandoleiro Antonio Silvino. O criminoso acha-se irrequieto, numa 
grande excitação nervosa. 

Foram-lhe aplicadas seis ventosas secas, sendo quatro anterior e duas posteriormen-
te, sobre o hemotórax direito. Depois da aplicação das ventosas o enfermo ficou mais 
calmo e respirando melhor. Após, foram-lhe dados injeções de óleo canforado e es-
tricnina. Objetado pelo Dr. Vieira da Cunha que não era para matar e sim para lhe dar 
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vida, Antonio Silvino sujeitou-se docilmente à injeção.

O estado geral do enfermo é o mesmo, apresentando, porém, um sintoma alarman-
te, ainda bem caracterizado – estremecimentos espasmódicos, que bem podem ser 
ameaças de tétano.

Em vista do estado de excitação do enfermo esse sintoma pode ser também atribuído 
razoavelmente a esta causa.

Além das injeções de óleo canforado e estricnina, Antonio Silvino está tomando uma 
poção de morfina e hidrolato de canela, à noite, como calmante.

O estado do doente é considerado grave pelo doutor Vieira da Cunha Filho.

Às 11 ½ de hoje o pulso acusava 112 pulsações.

___

As visitas ao criminoso foram absolutamente proibidas.

Somente quando Silvino apresentar sensíveis melhoras, será interrogado pelo Dr. 
chefe de polícia em companhia do major Santiago Ramos.

___

Também será interrogado o terrível Baliza, que foi companheiro de Antonio Silvino du-
rante muito tempo e se acha preso na casa de Detenção.

___

Os companheiros dos oficiais que prenderam Antonio Silvino cogitam de inaugurar 
seus retratos no gabinete do comando da força pública desta capital, fazendo-lhes os 
inferiores grande manifestação de apreço.

_____________________________________

Diário de Pernambuco – 02.12.1914

Uma das últimas proezas que Antonio Silvino preparava era certamente um assalto à 
fazenda e propriedade do coronel Lauritzen, prefeito do município de Campina Gran-
de.

Em princípios do mês passado o famoso bandoleiro mandara pedir ao coronel Laurit-
zen a quantia de dois contos de réis, não sendo, ao que parece, prontamente atendi-
do.

Do Correio de Campinas, órgão político desse município, e de propriedade do coronel 
Lauritzen, extraímos a seguinte notícia publicada em o número 22 de novembro fin-
do:

“Antonio Silvino – Este destemido e audaz bandoleiro que há mais de 10 anos vem 
caminhando com desassombro na sua estrada intérmina de crimes e ladroeiras, este-
ve quarta-feira da semana decorrida no povoado Pocinhos, distante desta cidade seis 
léguas.

Ali chegou aproximadamente 7 horas da noite, retirando-se às 12 horas, segundo in-
formaram-nos.

Fez a sua costumeira visita de grande senhor das zonas dos Cariris, encontrando da 
parte dos habitantes daquele vilarejo a melhor acolhida, atenta a circunstância gra-
víssima de nunca existir força pública nesses lugares, a fim de evitar as incômodas 
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visitas de um homem destituído das honrarias de cidadão.

Encarregou a uma pessoa do lugar para que fosse arrecadar no lugarejo, entre os 
marchantes que por ali passam, a quota obrigatória que sempre alvitra, e todos a de-
ram sem tugir nem mugir, como se diz na gíria popular.  

Até quando este temeroso bandido campeia com desassombro às nossas zonas, sem 
que sejam tomadas providências pela autoridade garantidora da vida e propriedade 
do cidadão?

De certo tempo a esta parte, somos forçados a confessar, foram desprezadas as per-
seguições a Antonio Silvino.

Depois de sua estada em Pocinhos, esteve no lugar Corta Dedo próximo à fazenda 
Cabeça de Boi, e aí matou um boi com o ferro e sinal do nosso diretor, disparando-
-lhe 5 tiros de rifle, dizendo mais a uma pessoa que por ali passava, que daquela data 
por diante mataria todo o gado que visse com o ferro do gringo; pois tinha mandado 
pedir a este a quantia de 2 contos e até aquela ocasião não tinha recebido, e que pre-
tende queimar o cercado e a casa da fazenda.

Pode fazer mais ainda; o nosso diretor prefere ver morto todo seu gado e arrasadas 
as suas fazendas a entrar em transações com esse audaz bandido.

Ao ilustre Dr. chefe de polícia aqui endereçamos a presente notícia, rogando a S. Ex-
c.ª. tome as necessárias medidas para que seja quanto antes afugentando do nosso 
Estado o terrível bandoleiro Antonio Silvino.”

_________________________________

Diário de Pernambuco – 03.12.1914

ANTONIO SILVINO

Pouco depois de publicada a nossa edição vespertina, o Diário recebia o seguinte im-
portante telegrama do seu enviado especial em Taquaritinga:

“Consta que foram vistos três cangaceiros do grupo que era comandado por Antonio 
Silvino quando da sua prisão, perdidos no Cariri, perguntando pelo caminho que con-
duz ao Juazeiro.”

Do despacho se infere o grande alcance que teve a prisão do mussolino sertanejo, 
golpe profundo contra o banditismo que por tanto tempo assolou o nosso estado e ex-
tensas zonas dos estados limítrofes.

Os bandidos a que se refere o telegrama, se é que estão no Cariri, não se acham mui-
to distantes do celebrado Juazeiro. O alferes José Alvim disse-nos que aquele rumo 
era mesmo o procurado pelos cangaceiros, segundo afirmação do próprio Antonio Sil-
vino que procurava acolher-se à proteção do padre Cícero.

Do tiroteio travado em Lagoa Laje escaparam-se quatro salteadores sendo, portan-
to, de presumir, segundo afirmação de mesmo oficial que é autoridade irrecusável na 
matéria, que um deles se tenha desgarrado ou mais provavelmente morrido em con-
sequência de qualquer ferimento recebido na luta.

Amanhã seguirá para Taquaritinga o alferes José Alvim, mas não a serviço. Ali tomará 
um descanso de alguns dias, do que está muito preciso.
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Seus pés estão em petição de estrago, tantos dias andou pelo solo acidentado do ser-
tão; além disso o aludido oficial traz sono de muitos dias, ainda não descontado.

O general Dantas Barreto, governador do Estado, recebeu ontem telegramas de felici-
tações pela captura de Antonio Silvino das seguintes pessoas:

Dr. Ferreira Chaves, governador do Rio Grande do Norte; Dr. Pereira de Lyra, juiz de 
direito, promotor, juiz municipal e delegado de Bom Jardim; Lourenço Bezerra, de 
Areias; Antonio Pessoa, de Umbuzeiro; doutor Novaes, juiz de direito de Taquaritinga; 
doutor Augusto Amaral; padre Leal de Taquaritinga; Manoel de Carvalho; Jonatas Bar-
reto e Esperidião Rosas, Rio de Janeiro; Renato Câmara.

___

CORREIO DO NORTE

De um cientista sobre Antonio Silvino, como criminoso:

“Antonio Silvino não tem estigmas aparentes do criminoso nato. No seu tipo não con-
correm o prognatismo, a simetria facial, o estrabismo, enfim, os sinais mais visíveis 
que indicam essa ordem de delinquentes tarados, conforme ensina a escola positiva 
do delito, pelo processo de regressão atávica. Como (...), tem aspecto comum de ser-
tanejo. É seco, ossudo, cabelo aveludado, tórax largo, mãos grandes, estatura eleva-
da etc. Chega a parecer um homem comum!

Levando mais longe a minha curiosidade, fiz-lhe diversas perguntas. Quando falei em 
tatuagens, respondeu-me que “esses calungas eram próprios de gente baixa”, acres-
centando que nunca desejara ornar a pele com semelhantes enfeites; pelo contrário, 
quando alguém pretendia incorporar-se ao seu bando, uma das condições que esta-
belecia, era a ausência das tatuagens, e quando estas figuravam-nos que se propu-
nham acompanha-lo, desconfiava logo de se tratar de algum sentenciado evadido das 
cadeias, ou temia, supondo ser soldado de polícia disfarçado.

Sabe-se a importância que a escola positiva, a escola lombrosiana da delinquência, 
atribui às tatuagens para a determinação da natureza do delinquente, pois que são 
elas muito frequentes no criminoso nato a esse respeito, como a tantos outros, as-
semelhável aos selvagens, ao passo que nunca são observados, ou só muito excep-
cionalmente se verificam nos criminosos passionais ou gerados pelo concurso das 
circunstâncias sociais. Este fato, ligado à ausência dos outros estigmas a degeneres-
cência física, faz acreditar, tanto quanto se pode chegar a uma opinião por um rápido 
exame de visu”, que Antonio Silvino não é um criminoso nato, mas sim um resultado 
do seu meio, um produto da fase de barbaria em que se acha ainda o nosso inculto 
meio sertanejo e de circunstâncias especiais da sua vida.”

___

JORNAL PEQUENO

“UM SONHO DO BANDIDO”

Ontem, durante o dia, quando o ex-capitão Teixeira esteve na enfermaria com Silvino, 
passou-se o fato abaixo:
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O malfeitor conversava com aquele ex-oficial quando, cansado, fatigado, caiu numa li-
geira sonolência. Depois, inesperadamente, fazendo um festo violento, abriu os olhos 
e bocejou um riso:

- Sabe, “seu” Teixeira, sonhava agora com você... É verdade.

- Como? Sonhando comigo? Em que sentido?

- Recorda-se da casa daquele bom velho de Domingaru, próximo da fazenda Boa Vis-
ta? Estive lá, de uma feita, poucos minutos depois de você visita-lo. E a filho do ve-
lho? Que mulher bonita, hein, “seu” Teixeira? Lembra-se dela?

- Recordo-me bem de tudo. E você também esteve na casa do velho? Soube da mi-
nha estada lá? Não se atemorizou?

- Qual! Achava até graça quando me davam notícias dessa natureza. Nunca temi ho-
mem de espécie alguma.

O fato aludido por Silvino passara-se realmente. A casa do velho de Momingaru é 
uma realidade, confirmada pelo ex-capitão Teixeira, então alferes e delegado de Ta-
quaritinga, onde fica o lugar acima.”

__________________________________________________

Diário de Pernambuco – 03.12.1914

O ESTADO DE PERNAMBUCO

“A prisão de Antonio Silvino serviu de pretexto ao órgão oficial para atirar-se contra 
nós, não se pejando de afirmar que os nossos amigos protegiam o terrível facínora. E 
no afã de atribuir ao Sr. Dantas Barreto, que nada fez para que Silvino fosse captura-
do, as glórias do sucesso, sustentou que o nosso eminente correligionário Dr. Hercula-
no Bandeira e seus filhos o protegiam escandalosamente e até presenteavam. 

Entretanto, foi justamente no período governamental do Dr. Herculano Bandeira que 
a ação policial contra o bandido mais se fez sentir, com mais energia, obrigando-o a 
abandonar Pernambuco, fazendo da Paraíba o teatro de suas façanhas. Ninguém igno-
ra o ódio que Silvino votava ao Dr. Ulysses Costa, que então ocupava aqui o cargo de 
chefe de polícia.

Para desmanchar, porém, a pequenina infâmia da gazeta situacionista, bastam as pa-
lavras que Silvino proferiu ao chegar à Detenção, nada mais é preciso do que o pedi-
do que ele fez ao coronel Américo Pereira e reproduzidas por este aos repórteres:

- Não consinta que os membros da família Bandeira me venham ver. Mesmo ferido, 
não sei do que serei capaz” 
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_____________________________________________

Diário de Pernambuco – 03.12.1914

ANTONIO SILVINO

A 1 hora e meia da madrugada de hoje Antonio Silvino foi atacado de fortíssima disp-
neia.

Avisado, o coronel Américo Pereira, administrador da Detenção, enviou um chamado 
urgente ao Dr. Vieira da Cunha que logo atendeu ao enfermo. Aplicou-lhe injeções de 
morfina e óleo canforado, produzindo o medicamento efeito notável; poucos minutos 
depois o doente acalmou da excitação nervosa que o tinha preso e regularizou o ritmo 
respiratório.

Em seguida submeteram-no a um sinapismo de linhaça e mostarda.

Somente tem acesso junto ao famoso quadrilheiro o seu médico assistente, Dr. Vieira 
da Cunha e o enfermeiro João Osório Barreto.

Para as demais pessoas as visitas continuam absolutamente proibidas.

___

Silvino tem as pernas evidentemente inchadas, apresentando a direita maior volume 
do que a esquerda o mesmo sucedendo com os pés.

___

Hoje às 10 horas o enfermo foi preso de fortes e repetidos calafrios. A temperatura do 
corpo a essa hora era de 37,7 graus.

___

Seriam 8 horas de hoje quando o tenente Teófanes Torres esteve na Casa de Deten-
ção, entregando ao respectivo administrador a quantia de 105$000. Do dinheiro que 
o mencionado oficial encontrou em poder de Silvino – 375$000 – apenas aquela im-
portância se aproveita, pois 200$000 eram uma cédula falsa e 75$000 foram gastos 
na compra de objetos e cousas para uso do bandido.

___

Desde anteontem Antonio Silvino pede insistentemente para falar com o tenente Teó-
fanes Ferraz, dizendo ter muito que contar-lhe.

Uma das façanhas do célebre chefe de cangaceiros era sem dúvida alguma cortar os 
fios do telégrafo, impedindo as comunicações na zona sertaneja.

De uma vez, em junho de 1910, ele destruiu mais de 5 quilômetros de fio elétrico, no 
município de Soledade, estado da Paraíba, opondo-se muito tempo a que fosse posta 
outra linha por aquele local.

___ 

De uma feita caiu nas mãos de Antonio Silvino o Sr. Machado, agricultor dos sertões 
da Paraíba.
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A ele o terrível bandido votava ódio feroz. Não o matou mas tomou-lhe todo o dinhei-
ro que trazia.

Depois fê-lo montar no cavalo de um dos seus sequazes e, também montado, deu-
-lhe primeiro distância para depois o perseguir em galope desenfreado, dando tiros a 
esmo.

O animal amedrontado internou-se com o cavalheiro através de um vale de cerrada e 
bravia vegetação. Antonio Silvino então fez pontaria e quebrou, na altura do joelho, 
uma das patas do cavalo do seu inimigo, deixando-o a ele abandonado no mato, já 
em noite escura.

__________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 05.12.1914

A PRISÃO DE ANTONIO SILVINO

Várias notícias – RECIFE, 4 – Um abalizado (...) define a característica criminal de An-
tônio Silvino, dizendo que este não tem estigmas aparentes de criminoso nato – nem 
prognatismo, nem dismetria facial, nem estrabismo, conforme a Escola Positiva, na 
parte que se refere ao processo de regressão atávica. Tem o aspecto comum do ser-
tanejo. 
Silvino odeia as tatuagens, dizendo que essas “calungas” são próprias de gente baixa. 
Quando algum tatuado pretendia entrar no seu grupo, recusava; desconfiando que 
fosse policial disfarçado. 
A ausência de tatuagens e outros estigmas de degenerescência fazem acreditar que 
Silvino não é um criminoso nato, mas um resultado do meio, um produto da (...) bár-
bara e sertaneja, aliada às circunstâncias especiais da vida. 
O bandido reduziu as entrevistas. Entretanto, respondeu a um ou outra pergunta. 
Disse que está preso porque esta é a vontade de Deus. Acredita em Deus e na Virgem 
Maria. “Deus quis ver-me preso, para depois ver-me solto”. 
- Como assim? 
- “Não sei”, respondeu o facínora. 
- Porque preferiu o gênero de vida que tem levado? 
- “Não o preferi. Mataram o meu pai, e fiz justiça, vingando-o, peguei-me com Deus, 
e ganhei o mundo.” 
Um soldado de polícia e o repórter do “Diário”, na viagem de Taquaritinga caíram do 
cavalo. O primeiro feriu-se na cabeça e o segundo no queixo. 
O representante do “Diário” trouxe inúmeras notas sobre a prisão de Antônio Silvino. 
Este não permitiu que o fotografassem. 
Designava os seus companheiros com um só nome – Mateus, Venâncio, etc. Interro-
gado a propósito do seu sobrenome, respondeu: “Gente ruim só tem um nome”. 
Na viagem de Taquaritinga a Caruaru, Silvino perguntou ao chefe de polícia: “Onde é 
que me vão matar? ” 
Antônio Silvino declarou que nasceu em Afogados, no estado de Pernambuco. 
Quando o bandido foi preso, muitas mulheres choraram... 
- Entrevistei hoje o sargento José Alvim, ontem promovido a alferes, o que fez parte 
da escolta que prendeu Antônio Silvino. 
Disse-me ele: 
“Como sabe, alistei-me na polícia com o fim, bem decidido, de inutilizar a ação de Sil-
vino, de quem eu era vítima. O meu cuidado era quase somente o de ser incluído nas 
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diligências policiais, que iam ao encalço do bandido. Algumas vezes, estive prestes a 
ver realizadas as minhas aspirações; mas sempre sucedia que, no último momento, 
as coisas se transtornavam. 
- E quando foi a Taquaritinga? 
- Ainda não perdera as esperanças. Lá me demorei um ano, até que chegasse o alfe-
res Teófanes... 
- Já seu conhecido? 
- Pois não. Ele e eu tínhamos feito algumas diligências, e por isso tinha e tenho muita 
confiança nele. 
- Como explica o fato de não ter sido ferido nenhum dos soldados que atacaram Silvi-
no? 
- Foi uma surpresa. Os bandidos começaram a atirar à doida, e depois fugiram, dei-
xando munições pelo chão. O próprio Silvino confessa que gastou três cargas de rifles 
e 36 balas, atirando contra nós, principalmente contra o alferes Teófanes, único que 
estava fardado. 
- De modo que era fama a tal pontaria do bandido... 
- Não, pontaria ele tem; mas aquele dia não era dele. Quando as coisas estão escri-
tas, sucedem mesmo. 
- Que impressão teve no mais aceso da luta? 
- Não é a primeira vez que faço diligência arriscada. Mas digo-lhe que senti o que 
nunca tinha sentido. 
- Foi reconhecido por Silvino? 
- Não. Somente lembrou-se de que me fizera quando eu me dei a conhecer. Então pe-
diu-me perdão, e eu atendi.” 
As entrevistas do alferes Teófanes confirmam, inteiramente, os telegramas que man-
dei, descrevendo o assalto, a luta e a prisão.

___

Como Silvino narra a sua prisão – RECIFE, 4 – O bandido Antônio 
Silvino vai experimentando algumas melhoras. 
Hoje, interrogado pelo comandante da Força Pública, Silvino narrou, da seguinte for-
ma, o combate que, antes da sua prisão, manteve com a polícia: 
“Depois da refeição, eu e o meu grupo estávamos descansando, sem que pressentís-
semos coisa alguma. 
De repente, ouvi um tiro, dado atrás de mim, que foi seguido de outros. Voltando-me 
rapidamente, indaguei se atiravam para mim, e os meus companheiros responderam 
afirmativamente. 
Foi, então que tomei do meu rifle, e iniciei o combate. Corri a arma três vezes, dispa-
rando trinta tiros. Quando dava o último tiro, senti-me ferido. A vista turvou-se-me, e 
esmorcei. Não tive mais ânimo pra nada. 
Caído de costas, apenas pude ver um companheiro meu aproximar-se, e dizer: 
“Manuel, lembra-te do nome de Jesus”. 
Fiquei como morto. Algum tempo depois, levantaram-me e fui arrastado até a casa 
onde o alferes Teófanes me encontrou. Antes, no campo onde caí ferido, quando dei 
acordo de mim, não encontrei, nos meus dedos, os anéis de ouro. 
E é só o que sei dizer sobre o meu triste fim”.
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_________________________________________

Diário de Pernambuco – 06.12.1914

(...)

O célebre bandido confessou-se ontem. Frei Norberto Tole, franciscano, conseguiu 
convencê-lo de se conciliar com Deus, injunção a que acedeu o enfermo depois de 
grande relutância.

Terminada a confissão de seus crimes parece que se aquietou mais a consciência de 
Silvino pois cessou aquela agitação nervosa que de há dias o caracterizava.

______________________________________________

Diário de Pernambuco – 07.12.1914

ANTONIO SILVINO

Parece que está fora de perigo a vida do terrível bandoleiro que por tantos anos asso-
lou o nosso sertão, como uma praga devastadora.

Antonio Silvino passou ontem o dia bem, tendo dormido perfeitamente na noite de 
anteontem.

A febre desapareceu por completo, sendo de notar que a temperatura baixou além do 
normal, havendo melhor regularidade nas pulsações.

Em sua visita médica, ontem, o doutor Vieira da Cunha o achou bastante animado, 
mais disposto, alimentando-se com algum apetite.

________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 07.12.1914

Antônio Silvino – RECIFE. A prisão de Antônio Silvino continua a preocupar a opinião 
pública. 
O facínora, embora tivesse experimentado algumas melhoras, ainda não está fora de 
perigo. 
Os jornais de hoje vêm cheios de episódios, anedotas, publicam até entrevistas con-
cedidas por Silvino. 
Numa delas, o repórter se lembrou de interrogar o bandido sobre a guerra europeia. 
Silvino declarou que é favorável à Alemanha. Acha que os soldados franceses e ingle-
ses são fracos ao passo que o alemão é forte... 
___

A prisão de Antônio Silvino – Festival em homenagem ao tenente Teófanes – Felicita-
ções ao Sr. Dantas Barreto – RECIFE, 5 (A.) – Realizar-se-á sábado próximo, no tea-
tro Santa Izabel, um grande festival em homenagem ao tenente Teófanes Ferraz, pe-
los relevantes serviços que este oficial tem prestado ao desempenho de sua missão. 
O general Dantas Barreto, governador do Estado, tem recebido grande número de 
telegramas de felicitações pela prisão de Antonio Silvino, efetuada pelo tenente Teófa-
nes Ferraz, em Queimados, entre os quais se encontram um do Dr. Alberto Maranhão, 
governador do estado do Rio Grande do Norte e outro do coronel Antonio Pessoa, em 
nome da população de Umbuzeiro.
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___

A prisão de Antônio Silvino – PARAÍBA, 6 (A.) – O jornal daqui “União” abriu uma 
subscrição para gratificar a polícia de Pernambuco, que capturou o bandido Antônio 
Silvino

______________________________________

Diário de Pernambuco – 08.12.1914

Em conversa na Casa de Detenção pôde a bisbilhotice do nosso repórter lobrigar que 
Antonio Silvino amanheceu ontem com a ideia de suicídio.

Perguntou que pensava a opinião pública a seu respeito, que juízo faziam os jornais 
de sua pessoa, se havia ou não simpatia em torno de seu nome, como julgavam os 
seus crimes. Disse ter certeza de que o governo o estava perseguindo. Como con-
fissão pública afirmou que jamais assassinara quem quer que fosse por dinheiro. A 
consciência não o acusa dessa ordem de crimes e nunca foi capanga de ninguém. 

Depois, disse que queria morrer e pediu ao enfermeiro que lhe desse uma “mesinha” 
qualquer que lhe tirasse a vida rapidamente; era melhor desaparecer que passar o 
resto da existência no presídio.

__________________________________________________

O Estado de S. Paulo - 09.12.1914

PERNAMBUCO

A saúde de Antônio Silvino – RECIFE, 8 – Continua pouco animador o estado bandido 
Antônio Silvino. 
Durante a noite, foi medicado constantemente pelos médicos da cadeia pública. 
Hoje, de madrugada, Silvino teve fortes calafrios. 
Às onze horas, era julgado grave o seu estado.

__________________________________________________

Diário de Pernambuco – 10.12.1914

ANTONIO SILVINO

O bandido Antonio Silvino está quase restabelecido.

A febre já desapareceu, fala sem dificuldade, alimenta-se bem e a respiração pelo 
pulmão atingido está sendo feita regularmente.

Talvez na próxima semana, seja ele interrogado pelo Dr. Maurício Wanderley, chefe de 
polícia.
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__________________________________________________

Diário de Pernambuco – 11.12.1914

ANTONIO SILVINO

Do juiz de direito de Caruaru o doutor Mauricio Wanderley, chefe de polícia, recebeu o 
seguinte ofício referente a Antonio Silvino:

“Em resposta ao ofício em que comunicastes a este juízo a prisão efetuada em 27 de 
novembro próximo passado, do réu Manoel Batista de Moraes, vulgo “Antonio Silvino”, 
ofício em que ao mesmo tempo são pedidos esclarecimentos sobre crimes pelos quais 
está pronunciado nesta comarca o mesmo réu, tenho a informar que Antonio Silvino, 
tendo assaltado a 17 de novembro de 1905 o povoado de Trapiá, deste município, 
praticou com outros corréus, o assassinato de Antonio José dos Santos Nicacio e de 
Manoel Cirilo Coelho; fez ferimentos nas pessoas de João Ferreira da Silva; e mais, 
subtraiu com violência (...) foi pronunciado em 30 de agosto do ano seguinte, como 
incurso nos artigos 303, 304, § 1º do Código Penal.

Além deste processo foi-lhe instaurado e a mais quatro companheiros, um outro por 
ter tentado contra a existência de Isidoro Ferreira Amorim e, em seguida subtraindo 
dinheiro e joias com violência, a cousas e a pessoa da esposa do coronel Manoel Emí-
dio da Silva Limeira, e ainda incendiado casa e armazém deste onde se achava depo-
sitado grande número de sacos de algodão, crimes que ocorreram a 9 de janeiro de 
1907, tendo sido avaliado em 16:500$000 o dano causado.

Por esses fatos foi Antonio Silvino pronunciado em 3 de outubro do mesmo ano, como 
incurso no artigo 294, §1º, combinado com o artigo 13 e nos artigos 356, combinado 
com os 357 e 358 e mais no artigo 136 do Código Penal. (Assinado) Miguel José da 
Mota Junior”. 

_________________________________________________

Diário de Pernambuco – 12.12.1914

ANTONIO SILVINO

Sobre a prisão do bandido, escreve a Gazeta de Notícias:

“Pernambuco regozija com a prisão do bandido Antonio Silvino. Esse Fra Diavolo dos 
sertões nortista era, entretanto, ou é – porque ainda está vivo – e apesar do número 
de assassinatos que executou, um bandido pitorescamente simpático. A sua genero-
sidade para com os pobres, o ar de paladino, aquele apetite de luxo que o fazia andar 
como um príncipe do Renascimento italiano, armado até os dentes, mas cheio de bri-
lhantes e de perfumes – tudo isso lhe aureola a vida de uma elegância de ópera.

Se encararmos Silvino sob o aspecto social e político, esse homem foi evidentemente 
menos pernicioso do que qualquer outro dos ladrões e assassinos que infestam ser-
tões do norte e do sul do Brasil.

Ele atirou-se ao crime dando como explicação uma vingança romântica, ele manteve-
-se afastado das explorações políticas – dos Silvinos de sobrecasaca que disputam os 
erários estaduais.

A notícia do Sr. Dantas Barreto prendeu e baleou Antonio Silvino, quando o país as-
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siste com indiferença ao destroçar do Ceará pela conveniência de politiqueiros ganan-
ciosos com os facínoras e ladrões de estradas “filhinhos’” do pavoroso perigo que se 
chama o padre Cícero.

A política do general acadêmico vence o esplêndido bandido quando o nosso Exérci-
to tenta com tantas perdas dominar os bandos de ladrões e facínoras do Contestado, 
sempre à última hora auxiliados por anjos providenciais que de certo não receberam 
essa incumbência da parte de Nossa Senhora.

É para termos pena de Silvino e de todos nós. Bem preferível seria que, em vez da 
prisão de Silvino, o Crato do padre Cícero fosse tomado e liquidado o poder crescente 
do banditismo com honras oficiais em um Estado da República. Bem melhor também 
seria se, em vez desse homem que matava mas tinha nobrezas – as forças federais 
pudessem dominar definitivamente as tropas de egressos da Galés que dizimam o 
Contestado, sem nobreza de espécie alguma.

Nem tudo é possível. Na vergonheira selvagem do turbilhão de Silvinos que tomam 
posição nos sertões do sul e do norte, sem que se faça o movimento definitivo para 
exterminá-los – foi-se o único pitoresco. Talvez porque não arregimentasse batalhões 
de bandidos seus iguais para prestar apoio aos Silvinos decaídos ou complicados nos 
governos estaduais.

__________________________________

Diário de Pernambuco – 16.12.1914 

ANTONIO SILVINO

“O pobre diabo está ferido no seu corpo, que talvez supusesse invulnerável, e ferido 
no seu orgulho de comandante invencível. Não o consolará, creio a lembrança de que 
capitães ilustres também passaram por igual desgosto.

Silvino acaba de perder a liberdade em condições aflitivas para a sua vaidade.

Tendo-se fardado de tenente-coronel para a sua batalha de Waterloo caiu nas unhas 
de um simples alferes.

Além disso, foi obrigado a fazer a derradeira jornada de sua vida militar em costa de 
burro, depois de ter recusado, nos momentos de suas mais altas cavalarias, ginetes 
que relinchariam ensoberbecidos se o levassem em dias de batalha.

E não falemos na trivialidade do júri, no desaforo do julgamento feito por cidadãos 
pacatos, no fim obscuro do cabo de guerra metido em uma cadeia inglória.

Essa vida obscura, na promiscuidade humilhante de criminosos pobres de homicídios, 
e tendo apenas na consciência algumas galinhas furtadas – terá para azedar mais o 
seu amargor a lembrança da traição dos amigos.

Silvino, quando se levantou da sua queda trágica de Taquaritinga e abriu os olhos, e 
apalpou o corpo dorido, viu que deixava de ter os seus não sei quantos companheiros 
e os seus setecentos mil réis.

O dinheiro fora com os amigos para lugar incerto.

Silvino, caboclo desconfiado, não gostava de ter muitos soldados para não ter muitos 
traidores, e procurava dormir em lugar desconhecido de sua gente, a fim de não pas-
sar dos braços do Morfeu para as unhas de alguns Judas.

Conhecia, pois, os homens e as suas insídias.
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Apesar dessa finura acredito que estranhou a deserção da sua tropa e o roubo que 
sofreu, grande não pela quantia, mas pelo desrespeito.

Ele adotava, por prudência, precaução contra ciladas que o seu orgulho julgava im-
possíveis.

E quando a realidade lhe dava algum desmentido, o seu amor próprio magoado e sur-
preendido rompia em crueldades implacáveis.

Passou-lhe, certo negociante, uma cédula falsa, no dinheiro de uma contribuição de 
guerra, e andou risonhamente contando esse logro.

Soube a vítima do caso e tirou vingança, reduzindo à pobreza o gracejador.

Aos seus companheiros de pé ligeiro e mão leve Silvino não dará, por ora, o merecido 
castigo. 

Quem sabe se já não pensa em ajustar contas com eles; se não imagina planos de 
evasão, com o fim de punir os que o enganaram? 

Essa possibilidade talvez já passasse pela mente dos soldados que deixaram o chefe 
sem sentidos e sem dinheiro.

Mas o mato é grande e a quem lhe conhece os recantos, não é impossível escapar a 
um mal encontro.

Na frente de Silvino irá a nova da sua fuga, que não parecerá milagre a quem conhe-
ceu e ajudou a criar a lenda do bandido.

Essa lenda, na sua simplicidade, reproduz, mais ou menos, a de heróis da mesma na-
tureza.

Silvino figura como um bom a quem as circunstâncias fizeram mau. É um ofendido 
que se vinga, um magoado que se revolta.

Viu, menino ainda, mataram-lhe o pai e a dor filial se manifestou por intenções assas-
sinas.

Matriculou-se na escola de um bandido célebre, e dentro em pouco tempo excedia o 
mestre na arte de matar.

Liquidado o professor, sucedeu-lhe na direção do bando, e durante anos exerce o ma-
gistério com clavinote inexcedível.

No seu curso ambulante, assombrou vários Estados, e obrigou alguns presidentes a 
lima coligação ofensiva e defensiva.

Varreu piquetes, cansou batalhões e saqueou cidades.

Ganhou o entusiasmo amedrontado de quase todo o sertão do Nordeste.

Salvou-se de ciladas que pareciam infalíveis e fez proezas tidas por inacreditáveis.

Os seus crimes faziam admiração e horror, e por eles chegou ao ponto de vencer sem 
combater e de tomar o alheio sem roubar.

Mal chegava a uma cidade, encontrava abertas portas e bolsas.

Ficava até quando queria e levava o que o seu capricho e a sua necessidade deseja-
vam.

Seu nome, ultimamente, valia mais que as suas armas.”

                     Constâncio Alves (Jornal do Comércio)
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_______________________________________

ANTONIO SILVINO

Chegou ontem, do Rio de Janeiro a esta cidade, pelo vapor Pará, uma carta dirigida a 
Antonio Silvino. Aberta a missiva pelo Sr. administrador da Casa de Detenção, a quem 
veio a mesma recomendada, foi depois remetida ao doutor chefe de polícia, e hoje 
entregue ao seu destinatário.

Assinara o conhecido advogado carioca Diocleciano Martir, oferecendo ao famigerado 
criminoso os seus serviços profissionais.

O Sr. Diocleciano promete a Antonio Silvino o máximo esforço em prol de sua liberda-
de, não exigindo honorários, solicitando apenas resposta com brevidade.

Aqui em Pernambuco é aquele causídico muito conhecido. Ele esteve envolvido na 
tentativa do assassinato contra o Dr. Prudente de Morais, quando S. Excelência era 
presidente da República.

No Rio tem defendido causas importantíssimas, tendo promovido há anos no foro dali 
a reposição da Imagem de Cristo na sala do Júri. 

___

O Dr. Maurício Wanderlei, chefe de polícia, recebeu do delegado do município de Bom 
Jardim um ofício em que é feita a relação dos crimes de Antonio Silvino somente na-
quele município, onde o facínora é muitas vezes pronunciado.

Assim verifica-se que ele está incurso no Código Penal nos seguintes artigos: 294, 
parágrafo (...), por ter a 15 de fevereiro de 1903 assassinado a Francisco Antonio 
Sobral, no povoado Japaranduba; 294 e 304, pelo assassinato de Tiburcio de tal e fe-
rimento grave em Vicente Ferreira Lima, a 13 de janeiro de 1906; 294 e 304, pelo as-
sassinato de Joaquim Miguel e ferimentos graves em José da Costa, João Francisco da 
Silva e João Gomes da Rocha; 356, roubo e assassinato de Manoel José, no dia 11 de 
janeiro de 1908, em Machados.

__

No trajeto de Taquaritinga para Caruaru o enviado especial do Diário de Pernambuco 
manteve palestra alguns instantes com o célebre bandido Antonio Silvino, ouvindo-lhe 
o seguinte:

Vinha ele e seu bando do Cariri, onde durante muito tempo se ocultara, mas sem 
conseguir repouso. Na sua vida de outlaw Antonio Silvino afirmou não conhecera des-
canso, nem ao menos por uma semana.

Arrastava uma vida miserável e feliz; não a deixava por temer ser torturado e morto.

Referiu-se ao alferes Maurício, tendo esta frase: “era valente mas matei-o logo. Lem-
brou as muitas perseguições que sofrera, mostrando-se mais excitado contra as da 
polícia da Paraíba.

Que havia em Taquaritinga um oficial com funções de delegado, ele o ignorava, embo-
ra soubesse que o sargento José Alvim estava mais do que nunca contra ele.

Jamais esteve no Recife. Em Taquaritinga também não entrou. Triunfo por ele é ape-
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nas conhecido de ter-lhe passado ‘no pé da feira’, em 1890 e seguido de dois compa-
nheiros.

“O fogo mais pesado que sustentou? Tantos, que nem mesmo sabe. No Bonito da 
Parnaíba comprando um par de esporas numa loja, quando foi atacado por alguns 
homens que se haviam escondido sob o balcão. Quebraram-lhe a ombreira do rifle, 
ficando Silvino com a mão retalhada de atirar com a arma quase sem coronha. De ca-
bras valentes andou com: Tempestade, Manoel, Antão e João Godê. Cocada, esse era 
um pobre de Cristo: apanhou uma indigestão de abacaxi que “óleo” nenhum lhe ser-
viu – morreu em casa de uma velha. Ele não soubera disto. Atiraram o cadáver numa 
brenha, a dizerem que fora morto, mas Silvino tudo descobrira.

Contou o celerado que possuía dinheiro que tirava em “sorte de bicho”. Para gastá-lo 
em objetos mandava os cabras a Santa Rita do Parnaíba ou a Timbaúba. Dias havia 
de ganhar, no jogo, de 10 a 20 contos de réis; de uma vez tirou muito dinheiro no 
“pavão” e outra no “touro”.

Socorria aos pobres e aos ricos. Não podia ver necessitados e não lhes prestar auxílio. 
Uma ocasião chegou a um engenho e tantas pessoas imploraram a caridade que de 
três contos de réis que consigo trazia, dois dispensou mas deixou a todos satisfeitos. 
Por isso é que em certos engenhos passava dias sem ciência do respectivo proprietá-
rio.

Jamais esteve e cuidou de estar no Juazeiro do Padre Cícero. Não tinha nada a se im-
portar com as questões alheias.

Em algum tempo teve fazenda de gado, mas faltava-lhe “cabeça” para a história. Pro-
curava dinheiro “noutras cousas” e quando obtinha eram anéis de 250$ a 3:000$000.

Mesmo ferido, depois do tiroteio de Taquaritinga, não queria entregar-se. Ficara aban-
donado, desarmado e desfalecido; era o ano de 1914 que para ele fora “ruim”.

No fogo não esmorecera; atirou até levar a bala pelas costas, quando sentiu uma 
“lapada” no lombo; somente caiu por terra quando noite fechada. Jamais afirmou que 
se envenenava para cair vivo nas garras da polícia.

Somente foi ferido porque não dormira; se dormira sonharia com o que lhe estava 
para acontecer. Disse montar a mais de um conto de réis o custo da cartucheira que 
lhe furtaram, ele prostrado por terra: “só a fivela valia mais de 500$000.

Tal foi o ligeiro relato ouvido pelo Diário do próprio Antonio Silvino, quando o nosso 
enviado especial a Taquaritinga adiantou-se à comitiva e falou ao bandido.

_____________________________________

O Estado de S. Paulo – 20.12.1914 

Uma entrevista com Antônio Silvino, 10 – RECIFE – Um jornalista foi hoje à enferma-
ria da cadeia, onde entrevistou Antônio Silvino.

 
O bandido declarou que nunca esteve em Recife. Em Taquaritinga, também não en-
trou em Triunfo, como se diz. Ali foi apenas conhecido por ter passado perto da feira, 
seguido de dois companheiros. 
- Qual foi o fogo mais pesado que você sustentou? 
- Foram tantos, que nem sei a conta. 
Na cidade de Bonito, no estado de Pernambuco, tendo ido comprar um par de esporas 
na loja, foi um dia atacado por alguns homens, que se haviam escondido debaixo do 
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balcão. Quebraram-lhe a ombreira do rifle, ficando Silvino com a mão retalhada. Mes-
mo com arma sem coronha, sustentou o combate com os inimigos, que eram valen-
tes. 
Disse que andou com “Tempestade”, Manuel Antão, João Godé e outros facínoras. 
Gostava de jogar no bicho. Certa ocasião, ganhou muito dinheiro no pavão. Com esse 
dinheiro, socorreu vários pobres. 
Não podia ver os necessitados, sem lhes prestar auxílio. Uma vez, entrou num enge-
nho, onde encontrou muitas pessoas implorando caridade. Como tinha três contos no 
bolso, dispendeu dois contos, repartindo entre todos, que ficaram satisfeitos. 
Referiu-se depois à sua prisão em Taquaritinga. Declarou que, após o forte tiroteio 
que sustentara, não se queria entregar às praças. Mas, como ficara desarmado e fe-
rido gravemente, não teve outro remédio. Isto tinha que acontecer. Era no ano de 
1914, que, para ele, desde princípio, fora desfavorável. 
No combate, não esmoreceu um só minuto. Atirou sempre, até receber o ferimento 
nas costas.

_________________________________________

Diário de Pernambuco – 20.12.1914

ANTONIO SILVINO JÁ TEM ADVOGADO

O EX-CAPITÃO TEIXEIRA RESPONDE EM NOME DO BANDIDO, AO SR. DIOCLECIANO 
MARTIR

Abaixo transcrevemos a carta que o Sr. Diocleciano Martir, advogado na Capital Fede-
ral, enviou a Antonio Silvino oferecendo-lhe os seus serviços de advocacia.

“Ilmoº Sr. Antonio Silvino. – Saudações. – Tencionando, desde muito conhecer Per-
nambuco – a terra que tanto admiro – irei a Recife defendê-lo, caso aceite os meus 
préstimos, como seu advogado.

Confiante, acredite que empregarei os necessários esforços para libertá-lo.

Aguardo sua resposta, que deve ser breve. – Do advogado (a) Diocleciano Martir.”

Acompanhava a missiva um cartão de visita do conhecido causídico, tendo ao lado, 
além do nome, os seguintes dizeres: - “Acima de mim, Deus. Abaixo de mim, nin-
guém.”

O ex-capitão da polícia Teixeira, que se acha detido na Detenção, como autor de um 
desfalque na Força Pública, respondeu ao Sr. Diocleciano Martir, a pedido de Antonio 
Silvino aceitando o oferecimento.
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________________________________________

Diário de Pernambuco – 21.12.1914

ANTONIO SILVINO

Uma palestra d’ A Serra, de Timbaúba, com o Sr. Joaquim Tavares de Melo, preso, 
amarrado e quase fuzilado pelo bandido, a 30 de março de 1908. Pormenores de uma 
façanha sinistra.

“- O meu caso – começou o senhor Joaquim Tavares – foi em 1908...

- Pode precisar a data?

- Oh! com certeza. É-me um dia memorável: 30 de março de 1908. Estava a findar o 
governo do doutor Sigismundo Gonçalves e a 7 de abril tinha começo o doutor Hercu-
lano Bandeira, sendo chefe de polícia o senhor doutor Ulisses Costa.

- Você era autoridade policial no seu distrito do Poço Comprido?

- Não o era nesse tempo, quando aliás não gozávamos da confiança do governo. Es-
tava, entretanto, investido no cargo de conselheiro municipal e na mesa do mesmo 
conselho ocupava o lugar de seu vice-presidente, em oposição à situação dominante.

- Mas Antonio Silvino?...

- Na noite de 29 para 30 de março pernoitaram em nossa casa, em Poço Comprido, o 
coronel José Borba e Sua Exc.ª. Sra. Às primeiras horas do dia seguinte estes nossos 
dignos hospedes apresentam-se a seguirem viagem para o seu engenho Paquevira. – 
seis quilômetros distantes. Seriam 5 e meia.

Eu fiquei de pé fazendo os primeiros preparativos dos meus trabalhos diários no mo-
desto estabelecimento comercial, que como sabe mantinha em edifício contíguo ao da 
minha residência.

Seriam passados 30 minutos, quando a minha esposa me vem avisar que se aproxi-
mava, na estrada, uma força da polícia. Não me surpreendi e nem me atemorizei. Ao 
meu conhecimento tinha chegado que para a localidade de Macapá seguiram algumas 
praças de polícia sob o comando de um sargento. E eu julguei que fossem desse con-
tingente os homens que se aproximavam fardados.

Mas eram os bandidos.

Quantos?

- Nove.

- Sabe o nome de todos?

- Não. De quatro deles: “Serrote”, “Moisinho”, Fura Moita e Tempestade.

Antonio Silvino, a quem eu não conhecia até ali, foi o primeiro que avançou e me pe-
gou pelo braço: “Esteja preso, seu bandido. Venho buscar – ou um conto de réis ou a 
sua vida”.

É fácil de imaginar como eu fui tomado de surpresa.

- Nunca tinha temido esse ataque?
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- Não tinha razões para teme-lo. Desempenhara em algum tempo o lugar de subdele-
gado do distrito, mas nunca tivera ocasião de me encontrar com Silvino e nem jamais 
me aparecera oportunidade para persegui-lo, serviço que era feito sempre pelas vá-
rias forças volantes disseminadas no interior do Estado.

- De que lado vieram eles?

- Do lado do engenho Paquevira, em cujas matas soubemos depois que tinham per-
noitado.

- Nas invectivas que o facinoroso lhe lançava em face não denunciava a razão da sua 
vingança?

- Não. Apensas queixava-se que eu tinha um rifle para mata-lo e lhe mandava reca-
dos frequentes de ameaças. Adiantava ainda que “me queixasse” de Justiniano e de 
Paisinho, residentes em Barra de Natuba. Destas duas pessoas – a primeira conhecia 
muito bem e com ela mantinha relações de amizade, a segunda me era perfeitamente 
estranha. De resto nunca procurei apurar essa denúncia do bandido, parecendo-me 
ser uma das muitas mentiras em que era vezeiro.

- Mas uma vez preso você, os bandidos tomaram conta da casa?

- É verdade. Quando lhes disse que não tinha o dinheiro pedido foi ordenado o saque. 
A cacete e a couce e armas foram quebradas todas as prateleiras, e arrecadado o 
pouco dinheiro que havia na gaveta do balcão, as mercadorias jogadas para a rua do 
povoado, onde estavam, inermes alguns populares lívidos de terror.

De nada valeram para o empedernido coração do salteador as súplicas da minha es-
posa e sete filhos pequenos. Lembro-me muito, que, vendo-me preso sob os punhais 
de dois sicários, quando a minha última filhinha de um ano e meio aproximava de 
mim, o próprio Antonio Silvino num couce estúpido arremessou-a para longe com 
esta frase: “saí daí menina, chorona”.

- E o saque se fez?

- Completo. Todas as gavetas, malas e recantos mais ocultos foram pesquisados. Das 
malas de roupa da minha família, rompiam todas as peças do vestuário arrecadando 
de uma delas algumas joias que se achavam em uma caixinha e assim também 36 
moedas de prata.

- Depois?...

- Findo o saque, onde o próprio Silvino operou como um selvagem, quebrando a nos-
sa modestíssima mobília, quadros, relógio e estante de medicamento, eu fui, ainda 
preso, conduzido para a casa do meu vizinho Manoel Paulino de Araújo, que também 
teve o seu estabelecimento desfalcado de várias peças de fazenda.

Aí obteve Silvino uma peça de corda, amarrando-me pelos braços como se faz com os 
criminosos de última espécie.

Nesse tempo todos os meus filhos haviam fugido, só ficando ao meu lado a minha es-
posa.

O bandido continuava a exigir um conto de réis pela minha existência.

Nessa situação eu fui levado daí até a povoação de Pirauá, 10 quilômetros de distân-
cia, onde Silvino acreditava que o meu amigo Gonçalo José de Medeiros pudesse res-
gatar a minha vida com o conto de réis exigido.

Nos caminhos tanto me arroxavam as cordas molhadas com que fora amarrado que 
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um dos cangaceiros de nome Serrote, se compadeceu de mim, mandando desatá-las. 
Ainda hoje, sete anos depois, tenho vestígios nos braços.

Gonçalo de Medeiros não pôde arranjar mais do 200$000. O facínora, depois de recal-
citrar e mil vezes ameaçar-me de morte, resolveu aceitar e me dar a liberdade.

Estava quase impossibilitado de andar.

- E a polícia?

Nesse tempo, porque toda essa tortura durara nada menos de 7 horas, a pequena 
força de polícia comandada pelo sargento José Pedro, sabendo do ocorrido, veio no 
encalço do bando, conseguindo encontra-lo quando adiante da localidade de Pirauá, 
eles passavam no engenho Massaranduba. Trocaram uns tiros a esmo e Silvino pôde 
fugir com os seus sequazes.

- E a polícia de Timbaúba?

- Conforme aviso que eu, previdente, fizera a um meu agregado, um pretinho de 
nome José, este, logo que me viu em papos de aranha, veio avisar nesta cidade. Era 
delegado de polícia o alferes Inocêncio Teixeira. Apesar desta notícia chegar aqui às 
8 horas da manhã o socorro dessa autoridade não pôde partir antes de meio-dia: al-
guns soldados sob o comando do cabo Cosme de tal, que positivamente não é um ho-
mem que se notabilizasse na decisão e presteza de movimentos...

___

Findou aqui a narração do nosso amigo Joaquim Tavares de Melo, uma das vítimas do 
ódio, da miséria, do banditismo de Silvino.

Apesar de tantos anos passados, ainda hoje faz dó ouvir-lhe contar a sua história 
pontilhada de passagens, tão horríveis e tão tristes.

Não sabemos o que Silvino tem como tradição pelos outros municípios das suas faça-
nhas.

A sua história em Timbaúba compendiaria um volume sinistro e cheio dos mais selva-
gens excessos a que o ódio e impiedade humanos podem chegar.

Rememorando e registrando esses tristes acontecimentos, a Serra tem o pensamento 
de fazê-los gravar em letra de forma como a melhor maneira de fazer a maldição dos 
homens de bem perpetuamente cair sobre a cabeça do bandido ora preso”.

_______________________________________________

Diário de Pernambuco – 22.12.1914

BANDITISMO E MISÉRIA

ANTONIO SILVINO

Ao penetrar no sertão a alma artificialmente civilizada para e logo se deixa dominar 
de uma impressão confusa, de encanto e assombro.

A natureza complexa, a um tempo suave e dura na variedade sedutora dos aspectos, 
apresenta-se como uma atração inédita à análise serena.
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Campos, florestas e montanhas armam-lhe a imprevista estrutura física. O homem, 
singelo, abrupto e forte, é a grandeza moral do ambiente.

Ingressou na vida civilizada com um passo tardo e incipiente. Ficou a meio caminho 
mantendo, integrais, a espontaneidade, a firmeza e a simplicidade rústica do caráter.

A aspereza indómita do sertão exigiu-lhe a operação de energias sobre-humanas.

Na labuta dos restritos misteres agrícolas à inclemência periódica das secas arruinan-
tes, nas correrias, em campos abertos, ou valões, despenhadeiros e carrascais sel-
vagens, montando cavalos árdegos e bravos, o sertanejo é a coragem ousadamente 
sobreposta a todos os perigos.

A simplicidade primitiva dos rígidos hábitos domésticos plasma-lhe a organização se-
rena de honestidade irrúptil. 

Ama com uma singeleza feroz.

Seu campo, seu gado, sua casa, totalizam-lhe a magnitude da existência.

Essa mesma simplicidade cria-lhe na grosseria inculta do instinto um fundo perma-
nente de superstição hereditária.

As lendas surdem-lhe na mente, gravam-se lhe na memória como a evidência científi-
ca dos fenômenos cósmicos.

São as visões fugidias das encruzilhadas; almas de facínoras, reclamando missa para 
se libertarem do suplício do inferno ou do purgatório em que sofrem o peso dos peca-
dos cometidos na terra; as casas mal-assombradas, cavaleiros negros, galopando em 
negros ginetes de olhos de fogo, em disparadas vertiginosas...

Se, nos cemitérios, ou nos pântanos, fosfórea a luz pálida do fogo-fátuo, ele desco-
bre, nesse fenômeno resultante da decomposição dos corpos orgânicos, uma inexcu-
sável manifestação do sobrenatural.

A par desses prejuízos, decorrentes da educação rudimentar e de nenhuma cultura, 
na alma do sertanejo (...) o herói...

O sertão, em si, é uma revelação da atividade heroica. 

O trabalho é um esforço permanente e exaustivo.

O amor é um extravasamento pletórico de sensibilidade. A religião é o exercício assí-
duo e intolerante da crendice.

E o sertanejo é bom, quase sempre expansivo, praticando a hospitalidade com um 
respeito evangélico.

O sentimento primordial que lhe norteia as ações é o da honestidade.     

Tal sentimento, quando contrariado ou fraudado, torna-se facilmente conversível na 
irrupção insofreável de ódios sangrentos.

É isto, em síntese, o sertão.

Nessa atmosfera, doce e candente por vezes a miséria trunca a venturosa continuida-
de da fartura e da riqueza.

Com a assolação das secas, os campos despovoam-se, as plantações mirram, somem 
estorricadas, o gado, magro e triste, tomba, faminto, branqueando de ossadas nume-
rosas o solo pardo e árido.

Os açudes são abismos. Aqueles mesmos, que, pelas invernadas, encheram desme-
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didamente, espraiando-se em represas de léguas, despejando massas líquidas abun-
dantes na garganta gemente dos sangradouros, apresentam agora, ao sol aniquilador, 
a angústia do leito vazio.

É a miséria. Nada mais. Depois é a romaria amargurante dos êxodos.

Entretanto, aquela índole, em cuja formação entram a bondade e a bravura, não al-
quebra.

O sertanejo do trabalho repele a mendicância. Exerce-a por força de concurso de des-
graças que o infelicitam.

Ao lado da miséria, porém, há a estudar no sertão o problema do banditismo.

É o aspecto mais curioso e interessante à observação.

O bandido sertanejo é uma índole rara e específica.

Não há unidade nem uniformidade na sua compleição. É franco, é recolhido, é insidio-
so.

Tanto mata defrontando a vítima e consentindo-lhe a faculdade da defesa, como, aco-
corado na moita sombria, ou, colado a um tronco de árvore, dispara covardemente o 
rifle, para roubar.

Aqui, encontramo-lo o bandoleiro perigoso, saqueador de fazendas, vilas e cidades 
policiadas, mas cultuador cego da honra. Mais tarde, é o Mussolino capro, sangrando, 
incendiando, prostituindo...

Antonio Silvino foi bem o tipo de cangaceiro feição nacionalizada do bandido agreste.

Sua juventude foi cedo celebrada por um assassínio “justo”. Vingou um membro da 
sua família, assassinado barbaramente.

Mas o que na órbita da normalidade, seria um ato inteligente, de finalidade decisiva, 
convenientemente ultimada, nele foi a chama provocadora da explosão inevitável.

Nascera para o crime. Viveria, dali por diante, da aventuragem facciosa.

Da vila do Mogeiro, pintor inicial do desabrochamento das suas tendências crimino-
sas, acelerou a carreira. Outros encontrou, despido de escrúpulos, com uma carga de 
crimes às costas sem o remorso mais leve de um pesadelo. 

Fala-se que, a princípio, havia um fundo de sentimentalismo e cordura apreciável no 
caráter de Antonio Silvino.

Entretanto, de ano a ano, numa progressão assombrosamente ascendente, o moço da 
Vila do Mogeiro ia universalizando o seu nome temido de perigoso cangaceiro.

Arrebanhou camaradas. Quinze, vinte, trinta. Nem sempre atacava nas estradas.

Era de sua predileção o saque nas fazendas e vilas, escolhendo de preferência, ricos 
proprietários para vítima das suas façanhas sediciosas.

Ia visitá-los em tal dia; precisava de tal importância em dinheiro. E em seguida, fisca-
lizava... Era difícil escapulirem-lhe às garras.

No dia determinado, Silvino apresentava-se. Se o não hostilizavam roubava apenas, e 
saía.

Aos pobres que encontrava distribuía niqueis e cobres. Destarte, a gente humilde, 
pasma pela grandeza moral (mais moral que material era a significação do benefício) 
do favor recebido auxiliava-o poderosamente.
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Ao Recife, da Paraíba chegavam telegramas e cartas aflitivas, fazendo o relato das de-
predações de Silvino e do seu bando.

Aquela teoria de sicários tudo ameaçava talar, aniquilar. Seres e vidas, tudo perigava.

Os governos, apreensivos, militavam e curavam de remediar, ou aniquilar o mal com 
urgentes medidas enérgicas...

Tropas de polícia penetravam o sertão...

Mal dirigidas quase sempre, em vez de conquistarem a simpatia dos habitantes das 
localidades por onde passavam, espalhavam o ódio.

A soldadesca, desfreada, na avidez da pista de Antonio Silvino, espancava absurda-
mente a quem ia encontrando e não fornecia informações sobre o paradeiro certo do 
facínora.

Os pobres, os humildes, favorecidos pela “caridade” habilíssima do chefe da malta, 
“nada sabiam, ouviram falar que ele estava perto de Campina Grande, de Itabaiana, 
de Caruaru”, tudo muito impreciso e vago. Eram auxiliares ingênuos da obra devasta-
dora do famigerado paraibano.

E não raro, quando se exprobrava a perversidade de Silvino:

- “Não sinhô, patrão. Os outros fazem e ele toma a fama. É um home bom, bonito, 
sim sinhô, e faz muita caridade. E uvi dizê até que é de boa famia”...

Contrariando a teoria criminalista lombrosiana, Silvino apresenta-se nos fisionomica-
mente simpático, tipo enérgico e forte, pelo menos numa sua fotografia que conheço.

A antropometria não conseguira agremiá-lo no exército dos ingenitamente criminosos.

Errando, dias e noites, perseguido pela polícia em Pernambuco e Paraíba a dentro. Foi 
infrutuosa, desastrosa até, a ação da força federal.

E o soberano sinistro dos sertões zombava das caças numerosas que lhe eram feitas, 
e prosseguia.

Afinal, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará trataram de resolver o pro-
blema. Neste sentido, reunira em Fortaleza, já na administração Franco Rabelo, se-
cretários dos governos desses estados e estabeleceram um convênio enérgico para a 
repressão do banditismo.

Daí, por diante, agiriam todos acordemente.

Afinal, por força do ódio vingador de uma das suas vítimas, esse admirável sargento 
Alvim, e graças à bravura desse moço de 22 anos, o alferes Teófanes Ferraz Torres, 
caçador de criminosos eminentes, Silvino cessou de ser o terror de toda gente para se 
constituir objeto da curiosidade pública e da ação necessariamente vingadora da jus-
tiça.

A história do cangaceiro, porém, não finda agora.

Manoel Baptista de Morais, que se tornou Antonio Silvino, por uma antonomásia es-
quisita, terá, em breve, novos e dignos continuadores da sua obra nefasta.

O ódio feroz que lhe espumeja no peito, terá repercussão, pois bem proximamente 
nas mais recuadas e virgens selvas sertanejas, acordando na solidariedade da socie-
tas sceleris o sentimento terrível da vingança.

Como a miséria, o banditismo é um fenômeno social justificado pelo rudimentarismo 
da educação e a própria anormalidade maravilhosa do ambiente.
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Em grande parte, a vigente política opressora e viciosa é um instrumento poderoso de 
causalidade do crime.

Antonio Silvino é uma lição dolorosa. Aprendam nela os homens públicos a governar 
com justiça, serenidade e probidade para o estabelecimento incontrastável da ordem.

SEVERINO SILVA (Da A Folha do Norte, do Pará)  

____________________________________

O Estado de S. Paulo – 29.12.1914

PERNAMBUCO

O bandido Antônio Silvino – RECIFE (A) – Consta que, no dia 1º de janeiro próximo, 
começarão os interrogatórios do célebre bandido Antônio Silvino.
______________________________________

Diário de Pernambuco – 06.01.1915

A PROVÍNCIA

Da correspondência do Rio, sobre Antonio Silvino:

“Bem analisado, porém, Antonio Silvino é uma fera social. Não acredito absolutamen-
te na pureza das qualidades nobres que muita gente lhe atribui.

E não acredito porque se de fato ele fosse um indivíduo intimamente bom, um ho-
mem que quisesse voltar ao convívio livre das cidades ou dos campos, poderia fazê-
-lo, retirando-se para outras terras longínquas, onde poderia viver em paz, deixando 
de vez a profissão ignóbil de celerado.

E se por acaso um dia ele fosse descoberto e preso, a sua absolvição seria infalível, 
porque ele representava o criminoso regenerado, perfeitamente adaptado à socieda-
de.

Nenhum jurado o condenaria. Por mim, confesso, dar-lhe-ia o meu voto favorável, 
pois a penalogia moderna não é mais a dos tempos da lei sálica, dos bárbaros, nem 
da época de Talião.

A penitenciária de hoje não visa mais castigar os que erram, os que infringem o có-
digo penal, e sim segregar da sociedade os “micróbios” sociais por um tempo equiva-
lente à sua maior ou menor temibilidade. 

Ora, um criminoso que abandona a carabina e a vida nômade dos assaltos pela ferra-
menta do operário, e é encontrado no seio de sua família, ao lado da esposa, cercado 
de filhos, vivendo do seu trabalho quotidiano, não é mais um criminoso.

Portanto, não pode mais ser encarcerado, de acordo com o direito criminal hodierno. 
Seria atentar contra a própria sociedade que se quer defender.

O caso de Antonio Silvino, porém, é outro. Nem sequer ele entregou-se à polícia, si-
mulando arrependimento. Não fora a bala que o prostrou por terra, ele estaria neste 
momento de carabina em punho aterrorizando os sertões.

A que vem, pois, esse rasgo religioso de fé, de contrição? Por ventura o remorso tar-
dio abalou a sua alma assassina? As reminiscências de algum sermão paroquial tê-lo-
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-iam amedrontado com os horrores infernais de Satã, ou trata-se de uma formidável 
“fita” para produzir efeito?

É difícil saber-se ao certo. Inclino-me a aceitar a última hipótese, embora deseje que 
efetivamente Antonio Silvino seja um arrependido sincero e que, restabelecido física e 
moralmente fique são e ... santo.

Santo, sim. E por que não? Dessa massa têm saído muitos para o reino do céu.”

___________________________________________________

Diário de Pernambuco – 07.01.1915

ANTÔNIO SILVINO

O Correspondente do O Estado de São Paulo entrevista na Casa de Detenção, o ban-
dido Antonio Silvino, remetendo suas declarações por telegrama, a seu jornal, curio-
sas revelações

O bandido Antônio Silvino continua preso incomunicável.

Pedi e obtive licença especial do chefe de polícia para conversar com ele.

Antônio Silvino mede um metro e 85 de altura mais ou menos, tem espáduas largas e 
descaídas, como se fosse um tuberculoso, rosto ossudo, olhos pequeninos e vivos, ca-
belos grisalhos. Usa barba escamada e bigode fino. Embora esteja com a ferida quase 
cicatrizada, ainda não é considerado de todo fora de perigo.

Logo que me foi apresentado, o facínora perguntou-me quem era, e, ao saber que era 
um jornalista, fez-me uma série de reclamações.

Está detido na enfermaria, onde tem direito de locomoção. Assim que se inteirou da 
minha profissão, levou-me a uma pequena farmácia, mostrou-me um copo de ága-
ta com fundo desgalvanizado, e disse-me: “Naquilo davam remédios aos detentos. É 
uma imundície portadora de micróbios. Felizmente, a mim dão-me noutro copo. Do 
contrário, punha fora. Quando tiver dinheiro, rebentarei este e comprarei outro”.

Perguntei-lhe se, no sertão, costumava beber água no copo. Respondeu que não. Be-
bia água em alguma folha de planta, nas mãos ou num chapéu de couro.

Reclamou contra a comida, que era infame, pior que a que dava aos cachorros do ser-
tão. Ele, Silvino, tinha uma comida especial, porque pagava do seu bolso com dinhei-
ro que o irmão lhe dera. “No dia que acabar o dinheiro, continuou, prenderei o admi-
nistrador e o seu ajudante comigo. Quando vier comida para eles comerei”.

Interroguei-o se, assim doente, podia prender alguém.

- “Mesmo assim – respondeu – senhor doutor, dois ou três homens para mim não são 
nada”.

Continuando nas reclamações, disse que os presos de correção passam três dias sem 
comer. O governo, sim, é que é bandido, porque mata gente à fome. No sertão ma-
ta-se à faca ou com bacamarte; mas não se mata à fome. Isso é perversidade. Os 
presos passam dias sem comer, e, quando soltos, são obrigados a furtar. A cadeia é a 
escola do crime.

Silvino fala de modo arrogante, emitindo as suas opiniões com sinceridade, embora 
grosseiramente, sendo, como é, analfabeto. Tem horror aos que o chamam bandido.

- “Já dei cabeçadas num ricaço, porque teve a afoiteza de chamar-me de bandido. 
Bandido é o governo que mandou matar, aqui nesta cidade, um “moço do jornal”, a 
cacete... No sertão, só se matam a cacete as cobras e cães danados”.
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Pedi licença para lhe examinar a mão. A linha da vida é uma curva de quase noventa 
graus; a da felicidade é imperfeita; a da cabeça, muito quebrada nas extremidades.

Na linha do coração não tem a cruz do casamento.

Enquanto lhe examinava a mão, Silvino disse:

- “Parece que o doutor não sabe ler nesse livro”.

Em seguida, pediu-me explicações. Dei-as. Olhando para mim perguntou-me:

“O doutor é filho de cigano?”

Declarei a Silvino que não, e que ele tinha unhas de assassino. Magoou-se quando 
proferi a palavra “assassino”.

“Assassino, não. Assassino qualquer um de nós pode ser, conforme a ocasião. O dou-
tor pode ser agredido, repelir e matar. Torna-se um assassino? Não sou assassino, re-
pito”.

- É verdade que você tem muitas mortes?

- Não sei. Atacavam-me e eu mandava os meus companheiros fazer fogo. Se morria 
alguém não sei de onde partira o tiro.

- Não é certo que você mete bala na boca de uma garrafa?

- Sim, quando estou brincando com o rifle ou a mauser. Mas, brigando, não. O doutor 
já brigou?

- Não.

- É muito diferente. Quando se tem medo a mão treme.

- E você treme?

- Acho que há outros mais medrosos; mas também tenho medo do perigo.

- Quantos matou você, Silvino?

- Ninguém. Imagina que tinha cerca de quinhentos inimigos. Tirei uns cem do bando, 
ficando ainda quatrocentos, que não pude liquidar. Posso dizer que matei alguém? Só 
se tivesse liquidado todos.

Neste momento, Silvino se distraiu, puxando o bigode para o queixo.

- Quem fazia a sua barba?

- Eu mesmo. Às vezes, mandava chamar um barbeiro de confiança. Sentava-me com 
o punhal e o rifle no colo, e mandava os meus companheiros apontarem os rifles para 
o barbeiro. Ordenava então que trabalhasse, prevenindo-o de que, se me desse um 
talho, seria fuzilado pelos meus companheiros, e eu enterrava lhe o punhal no cora-
ção.

- Como dormia você?

- Nas matas.

- Não tinha medo de alguma traição dos companheiros quando estava dormindo?

- Não. Eu, nesse caso, sonharia qualquer coisa, e adivinhava.

- Nunca foi atraiçoado pelos seus companheiros?

- Nunca. Gente sabida não entrava no meu bando. Só queria gente mais ou menos 
tola, a quem eu ensinasse a atirar com o rifle, a saltar e a jogar o punhal.

O facínora declarou que tem ódio ao senhor Herculano Bandeira e, principalmente, 
aos seus filhos. Estes perseguiram-no muito e chamavam-no de bandido. Se um dia 
os puder pegar, torcerei o pescoço a todos.
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- Você espera a absolvição?

- Sim. Não tenho crime. Apreenderam-me, é certo, uma cédula falsa de duzentos mil 
réis no meu bolso. Mas, eu não sabia. Entretanto, são capazes de me chamarem pas-
sador de notas falsas! Conhece o senhor Diocleciano Mártir, meu advogado? Que tal é 
ele? Rico? Formado?

Quando soube que o Sr. Diocleciano não era formado, ficou desgostoso e disse: “Ele 
quererá dinheiro, ou é meu amigo?”

- Você não pode pagar, Silvino?

- Não tenho nada. Apenas 100 mil réis, que meu irmão me deu. E esse dinheiro preci-
so gastá-lo na comida.

-Que fez você de tanto dinheiro?

- Quando chegava às localidades, dava um passeio de braço com o prefeito ou o de-
legado de polícia. Depois fazia a minha “bolsa”, que distribuía entre os pobres e a mi-
nha gente. Quando acabava, fazia outra bolsa, dando o mesmo destino ao dinheiro. 
De forma que nunca ajuntei nada.

Nessa ocasião, disse-lhe que quando estivesse bom, passaria um dia com ele a fim de 
contar no jornal a sua vida, que será publicada.

- E quanto levo nisso? O jornal vai ganhar dinheiro, e eu preciso ganhar também. Ne-
gócio é negócio.

À saída, pediu-me festas. Perguntei-lhe o que queria.

- Um queijo do reino. Gosto muito. Manda? Quero ver se o doutor é homem de pala-
vra.

Falou ainda sobre joias. Disse que possuíra vários anéis de brilhante, um do valor de 
2:000$000, outro de 1:000$000 e outro de 500$000. Os seus companheiros, porém, 
roubaram-no. Olhando para a minha aliança, achou que eu não tinha gosto, e aconse-
lhou-me a deitá-la fora.

Por fim, ainda teve estas palavras:

“Não se esqueça do meu queijo do reino. Senão, não seremos amigos”.

“Correio de Aracaju” – 24 e 28/01/1915

____________________________________________________

Diário de Pernambuco – 08.01.1915

COMUNICADOS

Sobre a palestra que ontem transcrevemos, transmitida daqui para O Estado de S. 
Paulo, pelo seu correspondente nesta capital, escreve-nos o senhor ajudante do admi-
nistrador da Casa de Detenção:

“Administração da Casa de Detenção, em 7 de janeiro de 1915 – Ilustre senhor reda-
tor do Diário de Pernambuco – Lendo o vosso conceituado jornal de hoje, deparei com 
uma “entrevista de Antonio Silvino com o correspondente do Estado de S. Paulo, nes-
ta cidade.

Há nessa publicação alguns tópicos que estão reclamando uma contradita. Eu assisti a 
toda a entrevista que o correspondente do Estado de S. Paulo teve com o detento An-
tonio Silvino e acho-me na obrigação de rebater as invencionices do correspondente 
do jornal paulista.
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Dou preferência ao vosso jornal, por ter sido o que transcreveu a aludida entrevista.

Antonio Silvino não disse ao correspondente do Estado de S. Paulo que prenderia o 
senhor coronel administrador e a mim; esta afirmação do correspondente é uma fal-
sidade; assim como Silvino absolutamente não disse que bandido era o governo, que 
mandou matar, aqui nesta cidade, um moço do jornal, a cacete.

Isto é fantasia ou gosto de envenenar as cousas de parte do moço do jornal que aqui 
esteve. É verdade que Silvino dissera a esse correspondente que aqui veio: “Bandidos 
foram os que mataram a cacete o moço do jornal, nesta cidade”.

Há ainda outros pontos torcidos malevolamente pelo moço do jornal de São Paulo, 
porém de somenos importância.

Os dois de mais vulto aí ficam elucidados.

Grato pela publicação desta, subscrevo-me, vosso atento criado, Presidio Firmo de 
Oliveira, ajudante.”

___________________________________________________

Diário de Pernambuco – 24.01.1915

De Santa Luzia, no estado da Paraíba, recebemos o seguinte despacho:

“Foi preso pela polícia Caicó célebre criminoso José Raimundo alcunhado ‘Compadre’.

Compadre há anos estava foragido no Rio, depois atentados vandálicos com Antonio 
Silvino contra habitantes Santa Luzia, outras regiões sertanejas.

________________________________________

Diário de Pernambuco – 17.03.1915

ANTONIO SILVINO

Antonio Silvino volta a ocupar a atenção dos noticiaristas dos jornais, fazendo, na 
Cadeia Pública, uma reles fita de suicídio, filme desmoralizado que as hetairas da rua 
Larga do Rosário quiseram inventar para dar o que fazer à Assistência do Sr. Dr. Gou-
veia de Barros.

Antonio Silvino, o perverso e cínico matador é ladrão, que palmilhou numa estrada de 
sangue de dezoito anos o território de quatro estados do país, não está “disposto a 
viver” sem as regalias de “doente”, que até ontem teve na Casa de Detenção, onde se 
acha recolhido desde novembro do ano passado.

Hão de tratá-lo bem, hão de alimentá-lo bem, hão de vesti-lo melhor – dizia ele na-
quela revolta de domingo, último, gritando nos corredores do presídio, com mais 
energia e com muito mais império, do que o poderia fazer o administrador, ou o co-
mandante do Estabelecimento.

Foi repreendido. E por isso se desesperou da vida e tirou da garganta, com um cani-
vete achado na enfermaria, quatro gotas do seu sangue, que deve ser preto.

Afora a manifestação do curioso fiteiro que o bandido nos está saindo apenas com 
quatro meses de contato dos cinematógrafos – o que há nisso é apenas a revelação 
dos bons e talvez excessivos tratos que facultam ao cangaceiro no tempo de sua mo-
léstia e permanência na enfermaria.

Os jornais têm publicado e a administração da Cadeia Pública ainda não contestou 
que o bandido recebe visitas e presentes diversos, manda comprar o alimento que 
deseja, há encomendado diversas fatiotas a sua fantasia caprichosa e às vezes pueril 
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concebe e anela.

A toda gente, máxime aquelas pessoas, como nós, alheias ao limite até onde podem 
chegar as prerrogativas de um prisioneiro da qualidade de Silvino, todos esses fatos 
estavam e estão causando espécie.

Porque esse cúmulo de benevolências para um malfeitor da qualidade desse, que com 
justiça era chamado “o terror dos sertões”? Por que condescendências e gentilizas 
para o homem-fera, capaz de todas as traições e perfídias?

No próprio sucesso, e na própria garantia do estabelecimento a que Silvino está reco-
lhido, quer-nos parecer que outras prevenções e outras medidas de prudência deviam 
cercar o bandido.

Longe não está o triste acontecimento desenrolado naquela mesma Casa de Deten-
ção, quando um criminoso, chamado à presença do sub-administrador é repreendido 
por este, assassinou-o friamente num golpe de audácia que não puderam evitar as 
ordenanças e guardas presentes.

Antonio Silvino não foi ainda interrogado pela polícia de Pernambuco, embora passa-
dos já cento e vinte tantos dias depois de sua prisão. Há, entretanto, se comunicado 
com todos os conhecidos e curiosos que o procuram, numa praxe que pode perturbar 
a marcha e critério desses interrogatórios.

Que saibamos, a polícia só incomodou Silvino uma vez única, atendendo a um reque-
rimento de um proprietário do interior do Estado, solicitando em praxe judiciária sem 
precedente que se tomasse ao cangaceiro famigerado um determinado depoimento.

Sem precedente, diz-se porque o requerente não estava, como não está, sob as ma-
lhas de qualquer processo e para sua defesa precisasse das declarações requeridas.

O público, e principalmente o público do interior, que foi a vítima imbele do bandido 
durante quase quatro lustros de crimes e dolorosas apreensões, espera ansioso as 
declarações de Silvino no interrogatório que a polícia de Pernambuco espontaneamen-
te precisa fazer ao celerado.

Este interrogatório precisa vir, já não dizemos para naturalíssima satisfação à popula-
ção de Pernambuco, mas ao menos para a boa marcha do processo da Justiça contra 
o sanguinário e ferocíssimo cangaceiro, sinistro empreiteiro de mil desgraças, mil de-
predações, assassinatos, incêndios e horrores 

______________________________________________

O Estado de S. Paulo – 16.03.15 

O bandido Antônio Silvino – Um ato de loucura – RECIFE, 13 – O bandido Antônio Sil-
vino que, como há dias telegrafei, tem dado demonstrações de estar sofrendo das fa-
culdades mentais, praticou ontem mais um ato de loucura. 
Na ocasião em que lhe foi servida a refeição, o bandido recusou-se a recebê-la e des-
ceu da enfermaria a que estava recolhido, veloz como um raio. Dirigindo-se ao portão 
da prisão, pôs-se a dar-lhe formidáveis murros. 
Como o administrador o repreendesse, ameaçando-o de castigo severo, Antônio Silvi-
no pediu-lhe que não continuasse com a repreensão. Preferia mil vezes eu o mandas-
se fuzilar. 
Quando voltou para a enfermaria, o famigerado bandido encontrou sobre uma mesa 
uma raspadeira e uma tesoura. Tomando-as, dirigiu-se para o companheiro e disse-
-lhe: 
“Querem fuzilar-me. Vou morrer pelas minhas próprias mãos.” 
Ato contínuo, produziu com aqueles instrumentos três ferimentos no próprio pescoço, 
ao lado esquerdo. 
Dado alarme, Antônio Silvino a muito custo foi desarmado pelos guardas que o acudi-
ram. 
Examinado depois, o médico verificou que os ferimentos não tinham grande impor-
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tância. 
Depois de medicado convenientemente, o célebre bandido foi recolhido à prisão.

________________________________________________________

Diário de Pernambuco – 18.03.1915

ANTONIO SILVINO

Nas considerações que aqui fizemos ontem sobre o tratamento dado ao bandido Anto-
nio Silvino na Cadeia Pública, descobriram os nossos colegas d’ O Tempo referências 
pouco lisonjeiras à administração desse estabelecimento.

Nas condições especiais em que ali foi internado o bandido, gravemente ferido e em 
perigo de vida, objeto ao mesmo tempo de interesse e curiosidade gerais, toda gente 
viu que aquela administração teve a necessidade de transigir com as circunstâncias, 
admitindo no tocante ao direito de visita ao criminoso por parte do público, uma si-
tuação especial, de resto homologada pelo próprio Dr. Chefe de polícia. Restabelecido 
Silvino, julgou-se talvez por isso, na sua bronca ignorância, com direito a permanecer 
na situação de “personagem interessante” que desfrutara durante a moléstia e a con-
valescença.

Daí o seu último gesto, e a necessidade em que se viu o administrador de chama-lo 
energicamente à ordem. As nossas palavras, nesse sentido, foram dantes de adver-
tência contra os males que poderia ocasionar um qualquer excesso de tolerância para 
com um tão perigoso detento. Antes isso, por certo, do que se houvéssemos de cla-
mar contra excessivos rigores ou maus tratos aos presos da cadeia pública, o que fe-
lizmente não é o caso.

Só teria pois o confrade que defender as qualidades de funcionário zeloso e atento 
aos seus deveres, do Sr. coronel Américo Pereira, se acaso lhes tivéssemos contesta-
do, o que não se deu.

É mister olhar as cousas como elas são, sem descobrir má vontade onde ela não exis-
te, sem de tudo fazer um caso de política, afetando amigos e correligionários.

Quanto ao fato principal que é esse de não ter sido até hoje iniciado contra o bandido, 
de não ter sido ele sequer submetido a um primeiro interrogatório, esse, quem quer 
que dele seja responsável é passível de censura, a menos que faça publicar, para que 
todo mundo os julgue, os motivos dessa demora.

Estaremos com isso “fazendo oposição” ao doutor chefe de polícia?

_______________________________________________________
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Diário de Pernambuco – 18.03.1915

JORNAL PEQUENO

Da “Nota”, de Gonçalves Maia:

“Nós não desejamos a morte de ninguém; achamos ainda que ninguém é lícito des-
truir uma vida, seja a sua, seja a dos outros; mas há muita coisa que não se deseja, 
que não se faia, não se aconselharia, e que, se acontecesse, nos daria, se não um 
prazer, um certo alívio. Ficar-se-ia livre de um peso; dormir-se-ia mais tranquilo.

Esse Antonio Silvino, por exemplo, se ele se tivesse suicidado outro dia, em vez de ter 
dado uns ligeiros arranhões na pele, se ele morresse dessa lesão que lhe rói os pul-
mões e a que ele resiste com uma fibra admirável, que alívio para essa própria socie-
dade que o teme e lhe protege a vida?

O mal que ele podia ter feito aos outros já fez; o seu papel de facínora está termina-
do; se já não pode fazer o mal, também não faria o bem, mesmo que se convertesse 
e se arrependesse de todos os crimes; a sua existência passou da liberdade das ma-
tas à estreiteza da cela, da árvore à barra de ferro. Embora, porém, ele não possa 
mais fazer o mal o seu nome gera um tal terror nos espíritos que só parece que ele 
pode ainda fugir e voltar a tomar o seu nome de guerra para cobrir a terra de pânico.

Não o fará. Temos a certeza absoluta.

Mas agora mesmo, nós vimos pelo sertão, como esse terror está ligado à vida do sal-
teador e perdurará enquanto ele foi vivo. Se ele morresse, mas morresse naturalmen-
te, como uma criatura que cumpriu o seu mau destino sobre a terra, mesmo os que 
por espírito cristão não lhe desejariam a morte, sentiriam um grande alívio!

A vida é, porém, hoje, a única vingança!

_______________________________________

O Estado de S. Paulo – 18.03.1915

O facínora Antônio Silvino – Censura do “Diário” à polícia – RECIFE, 17 – O “Diário”, 
na sua edição de hoje, censura a polícia desta cidade por não haver até agora interro-
gado o célebre bandido Antônio Silvino, que ultimamente tem dado demonstrações de 
estar sofrendo das faculdades mentais e tentou suicidar-se. Essa tentativa, segundo 
afirmam os jornais, foi simulada.

__________________________________________________________
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Diário de Pernambuco - 18.03.1915

ANTONIO SILVINO

Do nosso colega doutor Mario Melo:

“A propósito do escândalo que Antonio Silvino provocou na Casa de Detenção e de 
uma fita de suicídio, estranhou o Diário, em uma de suas edições da tarde, que o fa-
migerado bandoleiro tivesse naquele estabelecimento uma situação especial – louvá-
vel a princípio porque se tratava de prisioneiro em perigo de vida, pouco justificável, 
porém hoje que já está curado. E ainda mais estranhou como toda a gente o tem fei-
to, que a polícia o não tivesse interrogado, ao menos para evitar a maledicência. 

Os redatores d’O Tempo desprezaram os fatos e procuraram ver nessa atitude atos de 
hostilidade ao administrador da cadeia e ao chefe de polícia. E, não podendo ou não 
querendo esclarecer os motivos por que o salteador continuava em situação especial 
e ainda não tinha sido interrogado pelas autoridades competentes, desviaram a ques-
tão para o terreno do personalismo; e querendo dar a entender que fui eu o autor do 
artigo, aliás de responsabilidade editorial, vem ontem trazendo à baila um incidente 
pitoresco que eu próprio fui o primeiro a divulgar pelo Estado de S. Paulo, de que sou 
correspondente e por este Diário.

Desde que Silvino foi preso, manifestei ao chefe de polícia, pela curiosidade natural, 
do ofício desejo de ver e de ouvi-lo. Sempre encontrei obstáculos a pretexto de inco-
municabilidade.

Notei depois que essa barreira existia somente para mim, pois quantos o queriam fa-
lavam ao celerado. Num encontro com o chefe de polícia e administrador da cadeia 
estranhei a exceção e obtive licença verbal do primeiro para ver o famoso sertanejo 
quando o entendesse.

Com ele estive a 24 de dezembro, colhendo declarações interessantes – publicadas 
umas, outras ainda inéditas.

Procurei tratar Silvino com a maior urbanidade, não só porque minha educação e os 
meus sentimentos de cavalheiro para com um detento me obrigavam, como porque 
precisava captar-lhe simpatia, uma vez que o “homem do momento” me prometera 
contar todas as suas aventuras para serem publicadas.

E dele me despedi com esse compromisso, sendo que me perguntara quanto recebe-
ria pecuniariamente pelas suas narrativas!

À saída pediu-me um queijo, de festas.

Com vinagre ninguém apanha moscas... E eu queria que Silvino contasse todas as 
suas façanhas, como me prometera.

Mandei o queijo ao “tenente-coronel” Antonio Silvino, cujo posto não investiguei, mas 
deve ser igual a muitos com que O Tempo galardoa seus amigos, autoridades ou che-
fes políticos...

Tudo isso foi publicado, como será fácil de provar aos de memória fraca.

Nunca mais procurei o privilegiado detento.

Que tem o queijo que Silvino saboreou – sabe Deus se com algum visitante graduado, 
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amigo de outros tempos! – com a crítica feita por um jornal sobre assunto inteira-
mente diverso?

Se Silvino não precisar de ser interrogado – porque anunciaram que esse interroga-
tório se faria logo que o bandido melhorasse com a presença de todos os repórteres, 
em dia determinado?

Esta nova resolução, se algum mistério a não encobre, é que precisa de esclarecimen-
to, seja Silvino “capitão” ou “tenente-coronel”, goze ou não goze de direitos internos 
de enfermos, passe a queijo ou bacalhau sem água...

Desse ponto é que se não devem afastar os colegas, talvez inimigos do salteador, 
mas indiretamente advogados de sua causa, desde que procuram evitar que o público 
venha a conhecer as esperadas declarações do Cabeleira do século XX...

Maria Melo.” 

___________________________________________

O Estado de S. Paulo – 02.04.1915

O Julgamento de Antônio Silvino – RECIFE, 1 – O célebre facínora Antônio Silvino, que 
vai responder a júri em Caruaru, telegrafou com resposta para o Sr. Diocleciano Már-
tir, pedindo-lhe que venha com urgência a esta capital, a fim de tratar de sua defesa.

___

A SECA - ASSALTO A TAUÁ - MORTOS E FERIDOS 

FORTALEZA, 1 (A) – Em todo o interior tem caído pequenas chuvas. 

Notícias aqui recolhidas de Crateús, Tauá e das zonas do norte e do este, dizem que 
reina entre a população grande desalento. 
Quase todo o gado morreu e as povoações se preparam para emigrar para os Estados 
limítrofes. 
Tauá foi ontem assaltada por um grupo de bandoleiros, chefiados por Vicente Silvino, 
irmão do célebre Antônio Silvino, atualmente preso na Cadeia do Recife. 
A casa do Sr. Mariano Marques foi assaltada, morrendo o irmão do proprietário Ernes-
to Marques. 
Foram também feridas diversas pessoas. 
O grupo, depois do assalto retirou-se em direção a Crateús.
___________________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 07.04.1915 

Julgamento de Antônio Silvino – RECIFE, 6 – O bandido Antônio Silvino, que aqui se 
acha preso, seguirá no dia 8 do corrente, para Caruaru, a fim de ser submetido a jul-
gamento. 
Antônio Silvino, que vai escoltado por 30 praças, requererá adiamento.

___________________________________________________



197

Diário de Pernambuco – 07.04.1915

ANTONIO SILVINO

No gabinete do Dr. chefe de polícia esteve ontem o doutor Mota Junior, juiz de direito 
do município de Caruaru.

Esse magistrado combinou com o doutor Maurício Wanderley sobre os meios de remo-
ção do bandido Antonio Silvino que naquele município vai ser submetido a julgamen-
to.

Tendo sido designado o dia 12 do corrente, para ter lugar a sessão de julgamento a 
qual responderá Antonio Silvino, seguirá o grande criminoso para aquela cidade no 
dia 9 do corrente.

Escoltado por uma força de 30 praças de polícia sob o mando do capitão João Araújo 
Nunes, Silvino seguirá para Caruaru em carro de 2ª classe ligado ao trem do horário.

Parece que na ausência do major Diocleciano Martir serão advogado do criminoso o 
doutor Paulino Guedes e o provisionado Antonio Bezerra.

_______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 08.04.1915

ANTONIO SILVINO

O Dr. Mota Junior, juiz de direito de Caruaru, deferiu o requerimento que lhe foi dirigi-
do pelo bandido Antonio Silvino solicitando transferência do julgamento em virtude de 
se não achar presente o seu advogado, major Diocleciano Martir.

Em vista desse ato ficou deliberado por aquele magistrado que Silvino seja submetido 
a julgamento no próximo mês de julho.

O detento, que assim procedeu a conselho daquele seu advogado, continua a gozar 
de perfeita saúde na casa de detenção.

________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 09.04.1915

Julgamento do facínora Antônio Silvino – RECIFE, 8 – O célebre criminoso Antônio 
Silvino, que deveria seguir para Caruaru a fim de ser submetido a júri, conseguiu que 
o seu julgamento fosse adiado para o mês de julho. Para isso o criminoso alegou que 
está sem advogado, visto como o sr. Diocleciano Mártir se acha enfermo e impossibili-
tado de o defender.

____________________________________________
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Diário de Pernambuco – 21.04.1915

Morte de um irmão de Antonio Silvino – RIO, 20 – Telegrama de Fortaleza diz que foi 
morto no interior do Ceará um irmão do bandoleiro Antonio Silvino que se acha reco-
lhido à Casa de Detenção dessa capital.

________________________________________________

Diário de Pernambuco – 04.07.1915

ANTONIO SILVINO

Antonio Silvino está sem advogado.

Que o famigerado bandido, se viesse a encontrar-se nestas circunstâncias já o preví-
ramos nós em referências anteriores ao retardamento do senhor Diocleciano Martir.

Essa demora do advogado de Silvino causava ao criminoso uma grande ansiedade, 
por isso que ele resolvera telegrafar-lhe pedindo uma resposta positiva e urgente, ex-
plicando a sua próxima entrada em julgamento.

A resposta chegou ontem. Antonio Silvino, que esperava ser calorosamente defendido 
pelo autor do Cristo no Júri, teve assim, uma completa desilusão. 

Seu advogado quebrara o compromisso voluntário e entusiasticamente tomado para a 
respectiva defesa. 

E ele, o facínora, que segue no dia 12 para Caruaru, continua sem ter quem o defen-
da, confiando que será absolvido... “se seguir os conselhos do seu ex-advogado.”

Os tais conselhos virão por carta que já foi expedida do Rio, segundo telegrama que 
recebeu o interessado.

___________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 11.07.1915 

O julgamento de Silvino – RECIFE, 9 (A.) – Retardado – O cangaceiro Antônio Silvino, 
que responderá a júri brevemente em Caruaru, escolheu o Dr. Adolfo Simões para fa-
zer a sua defesa, visto o advogado Deoclecio Marques não ter aceito o seu convite. 
Antônio Silvino, cujo embarque para Caruaru se dará na próxima segunda-feira, 
adiantou ao seu advogado a importância de 2:500$000.

___

Ainda o julgamento de Antônio Silvino – RECIFE, 10 – O bandido Antônio Silvino, que 
deveria entrar por estes dias em julgamento no Tribunal do Júri, requereu e obteve 
que o seu julgamento fosse adiado para o mês de outubro.

______________________________________________________
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O Estado de S. Paulo – 26.09.1915 

Habeas corpus a favor de Antônio Silvino – RECIFE, 25 (A.) – O Tribunal Superior re-
solveu pedir informações suplementares aos juízes de direito das comarcas onde exis-
tem processos contra Antônio Silvino, que requereu ao mesmo Tribunal uma ordem 
de habeas corpus.

__________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 23.10.1915 

O julgamento do habeas corpus requerido pelo bandido Antônio Silvino – RECIFE, 
22 – O Tribunal de Justiça adiou o julgamento da ordem de habeas corpus impetrada 
pelo bandido Antônio Silvino. 
Este compareceu ao tribunal em carro da Assistência, escoltado por uma força de ca-
valaria. 
À porta do edifício estacionou um piquete de 25 praças.

___

Ainda o julgamento do habeas corpus a favor de Antônio Silvino – RECIFE, 22 – O jul-
gamento da ordem de habeas corpus impetrado a favor de Antônio Silvino foi adiada 
a requerimento do Dr. Souza Filho, procurador do Estado, que alegou não conhecer os 
fundamentos da petição. 
Nas imediações do edifício em que funciona o Tribunal estacionou grande massa po-
pular, ansiosa por conhecer o famigerado criminoso. 
Por ocasião do interrogatório, o presidente do Tribunal perguntou: 
Como se chama? 
- Manuel Batista da Silva. 
Tem algum apelido? 
- Algumas pessoas me conhecem por Antônio Silvino, mas há muitos Antonios Silvi-
nos. 
Que motivo atuou no seu espírito para requerer o habeas corpus? 
- Meu advogado dirá. 
Não estou interrogando o seu advogado; interrogo o senhor, que dentro da lei tem de 
me responder porque requereu o habeas corpus. 
- Porque estou preso. 
Acha que está preso ilegalmente? 
- Numas coisas sim, noutras não. 
Então acha que uns motivos da sua prisão são ilegais e outros não? 
- Perfeitamente.

____________________________________________

Diário de Pernambuco – 30.10.1915

Consta que o bandoleiro Antonio Silvino será julgado na sessão do júri desta cidade, a 
começar no dia 1º de novembro próximo, dia também em que o bandido deverá che-
gar aqui.

_______________________________________________
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O Estado de S. Paulo – 25.11.1915 

PERNAMBUCO

Uma interessante entrevista concedida pelo famoso bandido Antônio Silvino – O cor-
respondente do “Diário do Estado”, do Ceará, em Pernambuco, ouviu há poucos dias o 
célebre facínora Antônio Silvino. 
Para aqui trasladamos a entrevista. 
O fato de haver Manuel Batista de Morais, mais comumente conhecido por Antônio 
Silvino, por intermédio de seu advogado doutor Adolfo Simões, requerido em seu fa-
vor uma ordem de habeas corpus ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, desper-
tou em nosso espírito o desejo de ouvi-lo a respeito da esperança, que naturalmente 
nutria sobre a concessão do remédio invocado. 
A curiosidade guiava os nossos passos, queríamos ouvir o bandido falar sobre o seu 
direito, porque duvidávamos muito de sua inteireza. 
A opinião pública não se agitara, mostrando-se como que indiferente ao resultado da 
ordem impetrada. 
Psicologicamente é digno da maior consideração esse fato, porque a multidão alhean-
do-se por completo demonstra de modo evidente a mais plena confiança nos julgado-
res do habeas corpus. 
Não se pode crer que a massa social seja indiferente à sorte de Antônio Silvino, o ter-
ror dos sertões pernambucanos, o catecismo dos crimes como a alguém já aprouve 
chamá-lo, de modo que o desinteresse votado à decisão da elevada corte de justiça 
não pode ser traduzido senão como prova de confiança nos venerandos desembarga-
dores pernambucanos, pois que a reclusão do bandoleiro é exigida em nome da pró-
pria ordem social e da segurança pública. 
Registramos, pois, com o máximo desvanecimento esse descaso pela sorte de Antônio 
Silvino porque verificamos com ele a realidade do império da lei e do direito. 
Uma sociedade em que a Justiça não inspira confiança é uma sociedade em desorga-
nização. 
A magistratura é o máximo esteio da sociedade. 
Silvino na ocasião em que chegamos à grade da célula em que está recluso, trajava 
calças de casimira cinzenta e camisa branca, calçando meias pretas e sapatos de ta-
pete. Tinha o ar prazenteiro, não demonstrando em sua fisionomia nenhuma contra-
riedade. 
É um tipo comum, de estatura regular e cheio do corpo, alvo, rosto arredondado, de-
nunciando, porém, proto-saliência maxilar, cabelos pretos, bigodes compridos e bem 
cofiados, não impressionando mal a quem se aproxima. 
É um representativo legítimo do homem rústico, com a educação peculiar do sertane-
jo nortista, franco e desenvolvido, entremeando a palestra de risadas. 
Boçal e “dogmático”, procura convencer de sua inocência a quem o ouve. 
Suas palavras são confirmadas e auxiliadas por gesticulação constante. 
Perquirimo-lo acerca da probabilidade da concessão da ordem de habeas corpus e 
Silvino disse-nos sem subterfúgios – “não acalento nenhuma esperança em ser solto 
agora; não porque não tenha direito, mas porque nesta terra não há justiça. Todos os 
desembargadores afirmaram ao meu advogado que eu tinha direito ao habeas corpus, 
porém, que não podia ser solto, pois eu era um bandido. Bandidos tem na polícia”. 
“Eu nunca fiz o que a polícia costumava praticar”. 
“As forças que saíam em minha perseguição cometiam atrocidades sem igual, deson-
ravam e saqueavam até, sem nenhuma punição por parte do governo ou porque não 
soubesse ou porque não quisesse”. 
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“O meu grupo – e cheguei a andar com cinquenta homens – era respeitador. De uma 
feita um dos meus homens tentou violentar uma mulher, mas dois outros descarrega-
ram-lhe os rifles em cima e remataram com duas pauladas. O cabra ficou como mor-
to, porém escapou, saiu arrastando-se e o exemplo ficou”. 
“Quando um homem ia ‘trabalhar’ comigo eu dizia o meu proceder, de modo que de-
pois daquele fato nenhum outro tive”. 
- Quantos processos existem preparados contra você? 
- “Um cento”, respondeu-nos num misto de ironia e cinismo. 
- “Muitos, senão a maior parte dos processos feitos contra mim, foram por crimes 
praticados por outras pessoas, que tomavam o meu nome. 
Pensei por muito tempo que houvesse outro Antônio Silvino que não eu. Às vezes es-
tava num lugar e chegava ao meu conhecimento que Antônio Silvino tinha matado, 
esfolado, saqueado, praticado, enfim, o diabo. 
Ora, não podia ter sido eu que já não estava e por isso entendia que havia outro An-
tônio Silvino. 
Muita gente fez bandeira do meu nome”. 
- Por que e desde quando pegou em armas? 
- “Desde 1896, quando assassinaram meu pobre pai. Foi morto por causa de política 
e quando os bandidos o mataram as armas que ele conduzia eram: - um livro e uma 
carteira de homeopatia, porque ele gostava de curar gente. 
Vivíamos do nosso trabalho, meu pai, eu e meus irmãos, e estávamos no serviço, 
quando recebemos a notícia dessa fatalidade. Corremos, porém não pudemos chegar 
junto do cadáver, porque os bandidos estavam à nossa espera, voltamos para mandar 
buscar o corpo. 
Meu pai foi morto porque votou com um amigo. Dois homens do mesmo partido que-
riam ser chefe; meu pai tinha de ficar com um e por isso o outro mandou assassiná-
-lo. 
Era governador do Estado o senhor Barbosa Lima, que não puniu os assassinos, pare-
cendo ao contrário que os animou, porque começou para nós a perseguição, não es-
capando ninguém de minha família. 
Não pudemos continuar a trabalhar em nossas lavouras; fomos para a companhia de 
um tio e os bandidos foram lá – incendiando o cercado, que ficou arrasado. Nessa 
ocasião trocamos uns tiros, porque já era tarde demais. Tinham antes destruído as 
propriedades de uma minha irmã viúva, que, coitada, ainda hoje vive destroçada por 
causa disto. 
Jurei vingar-me e vingar a morte de meu pai, porque tinha toda razão, mas a Justiça 
não entendeu assim e começou a perseguir-me. 
Nesta terra não há justiça. 
Quem maiores perseguições fez foram os governadores Barbosa Lima, Segismundo 
Gonçalves e Herculano Bandeira. 
Eu não sou bandido, como dizem. Bandidos são todos que assim me chamam. 
Aqui, eu queria que muita gente que conheço viesse para contar-lhe na cara todas os 
crimes que cometeram em meu nome. 
Há gente rica com esse expediente”. 
Nesse ponto da conversa, interferiu o companheiro de prisão de Antônio Silvino, di-
zendo-se um inocente, uma vítima de perseguições, mas que era desmentido em 
suas palavras pela sua própria fisionomia. 
Homem mal-encarado, retratando em si todos os traços do criminoso nato descrito 
pelo professor Lombroso, no “Homem delinquente”, o companheiro de Silvino, que 
na pia batismal recebeu o nome de Olegário de Gusmão, cumpre uma sentença de 9 
anos e 4 meses, a que foi condenado pelo júri da comarca de Caruaru. 
Olegário com muita propriedade pode ser chamado um tipo escovado e pernóstico. 
Estuda a palavra que tem de proferir e escolhe termos. 
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É um “ilustrado”, tendo adquirido os seus conhecimentos no cárcere, durante os vinte 
e um meses que ali está. 
Discorreu sobre a prova testemunhal do processo e asseverou ir intentar o recurso de 
revista, para reabilitar sua reputação enxovalhada pela acusação de um furto que não 
cometeu. 
Sua preocupação máxima foi convencer-nos de sua inocência e como pretendesse 
desviar do nosso espírito qualquer dúvida traída, talvez, por um gesto, por uma ex-
pressão fisionômica nossa suplicou-nos: doutor, ouça aquele rapaz que está “residin-
do” ali defronte, que ele melhor dirá que não tenho culpa nenhuma. 
Achamos graça no emprego da expressão “residindo” empregada pelo “inocente” Ole-
gário e procuramos sair, no que fomos obstado por Silvino que ainda tinha para decla-
rar: 
- “Do meu habeas corpus vou recorrer para o Supremo Tribunal, no Rio, pode ser que 
os juízes de lá sejam melhores que os daqui”. 
O Superior Tribunal satisfez as previsões de Antônio Silvino negando por unanimidade 
de votos o habeas corpus impetrado.

__________________________________________

Diário de Pernambuco – 03.01.1916

ANTONIO SILVINO ESTÁ A FERROS

O facínora mais célebre que se encontra recluso na casa de detenção, o bandido An-
tonio Silvino, já não é ali tratado à vela de libra.

Foi assim que, no dia 24 de dezembro findo, em que não havia pão fresco, recebeu 
ele, como os demais detentos, um pão do dia anterior.

Silvino achou que o pão estava dura, demais para os seus delicados dentes de bandi-
do e reclamou melhor ração. Observaram-lhe que não havia outro pão.

Com isto insubordinou-se o grande bandido que retrucou insolentemente. Em seguida 
atirou fora da grade da prisão o pão que recebera, insultando o guarda que o vigiava.

Providenciando sobre o ato de indisciplina de Antonio Silvino, o administrador da casa 
de detenção o mandou meter a ferros por 15 dias, comunicando a ocorrência ao dou-
tor chefe de polícia que aprovou a providência tomada. 

___________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 11.04.16 

Julgamento de Antônio Silvino – RECIFE, 10 – O célebre bandido Antônio Silvino se-
guirá hoje para Caruaru, a fim de responder a júri. 
Sendo protestante, os evangelistas estiveram ontem na Detenção, onde fizeram pré-
dica e cantaram um hino evangélico. 
O sicário, durante esse tempo, ficou resignado e contrito.

________________________________________________
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Diário de Pernambuco – 06.05.1916

Por deliberação do desembargador Argemiro Galvão, presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, o bandido Antonio Silvino será submetido a julgamento por todos os seus 
crimes praticados neste Estado, na vizinha cidade de Olinda.

_________________________________________

O Estado de S. Paulo – 28.05.1916 

O bandido Antonio Silvino – RECIFE, 27 – Entrará em julgamento no próximo mês de 
junho, na cidade de Olinda, o famigerado bandido Antonio Silvino. 
Contra Silvino são movidos onze processos, cujas peças chegaram hoje de Caruaru, 
Limoeiro, Bom Jardim e Timbaúba, sendo remetidos para Olinda.

____________________________________________________

Diário de Pernambuco – 01.08.1916

ANTONIO SILVINO

Sob a presidência do doutor Belarmino Gondim, servindo de secretario o escrivão Ma-
noel Ribeiro Cavalcante, reuniu-se ontem o tribunal do júri de Olinda, para proceder 
ao sorteio dos jurados que devem julgar o réu Antonio Silvino.

Foram sorteados os seguintes nomes:

Bernardino de Souza e Melo, José Belarmino da Silva, Dr. José Felipe Gusmão Uchoa, 
José Figueira de Faria, José Candido de Miranda, Pergentino Rodrigues de Miranda 
Junior, João Paulo Nunes de Melo, Antonio de Matos, P. Guimarães, João Clementino 
Montarroios, João Bezerra de Menezes, José Rufino Clímaco da Silva, Dr. Vitorino de 
R. Toscano Barreto, Manoel Pinto de Barros, José Antonio Baptista de Souza, Manoel 
Izidio Gomes do Nascimento, Naum de Miranda Freitas, Orcino Rodrigues de Almeida, 
Romeu Gibson, Ambrósio Francisco de Barros Leite, João da Costa Pereira, Agostinho 
de Nascimento Dias, José Camilo Lemos, Dr. Antonio Carlos Mendes de Azevedo, Ig-
nácio Francisco de Mendonça, Dr. José Vicente M. de Vasconcelos, Francisco Veloso de 
Albuquerque Lins, Carlos Pereira, Carlos Nigro, Dr. Virginio C. Mendes da Silva, Leobi-
nio Henrique Mafra, Jussulino Ferreira da Silva, Antonio Belarmino da Silva, Valeriano 
Eugenio de Melo, Corbiniano Nestor Chacon e Antonio Marçal de Miranda Pinho.

No julgamento funcionará como promotor o Dr. Pedro Cahu. Será advogado do réu o 
Dr. Adolfo Simões.

Antonio Silvino responde pelos seguintes crimes, em número de 11:

Em 1905, Caruaru, art. 294 §1º, 303, 304, 356, 359 §1º. Em 1906, Bom Jardim, 
art. 294 § 1º e 304; em 1906, Bom Jardim, art. 294 § 1º; em 1906, Limoeiro, art. 
359 c/c art. 13; em 1907, Timbaúba, art. 356 e 357; em 1907, Caruaru, art. 329 § 
3º e 294 c/c artigos 13 e 63; 1908, Nazaré, art. 356 c/c art. 18 § 1º, 357 e 360; em 
1908, Nazaré, art. 356 c/c o 18 §1º, 357 e 363; 1908, Bom Jardim, art. 294, § 1º, 
304, parágrafo único e 356; em 1009, Bom Jardim, art. 356; e em 1912, Timbaúba, 
art. 136 c/c o § 2º do art. 18.

O doutor Adolfo Simões, advogado de Silvino, esteve ontem com o desembargador 
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Antonio Guimarães, chefe de polícia, conferenciando com S. Exc. a respeito da ida do 
criminoso para Olinda no princípio do vindouro mês.

Silvino irá para Olinda 5 dias antes do julgamento, que deve ser de 5 a 6 de setem-
bro, a fim de receber ali a cópia de todos os libelos dos crimes pelos quais vai respon-
der.

O julgamento que se efetuará em setembro próximo, começará pelo crime de morte 
que cometeu o réu em Caruaru, de que foi vítima um inspetor de polícia.

A polícia tomará todas as precauções precisas no que se refere à segurança do crimi-
noso, que, na sua remoção, será escoltado por um piquete de cavalaria, sob o coman-
do de um 2º tenente. 

__________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 02.08.1916 

PERNAMBUCO

Julgamento de Antonio Silvino – RECIFE, 31 (A) – O bandido Antonio Silvino entrará 
em julgamento no próximo dia 1º de setembro, no município de Olinda.

________________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 03.08.1916 

Julgamento de Antonio Silvino – RECIFE, 2 (A) – O julgamento do bandido Antonio 
Silvino foi transferido para 5 de setembro próximo futuro. 
Silvino nutre esperanças de ser absolvido.

______________________________________________

Diário de Pernambuco – 10.08.1916

O doutor juiz de direito já requisitou todos os presos que se acham na capital, inclusi-
ve o célebre Quinta-Feira, comparsa do bandido Antonio Silvino.

_______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 26.08.1916

A 2 de setembro próximo será julgado pelo tribunal do júri em Olinda, o criminoso 
Manoel Baptista mais conhecido nos sertões pelo nome de Antonio Silvino.

Pela madrugada de ontem foi ele transferido da Casa de Detenção para cadeia da vizi-
nha cidade, onde ficou aguardando o dia do julgamento.

O bandido foi levado em automóvel, escoltado por 4 praças de cavalaria e o agente 
José Muniz, sob o comando do tenente Teófanes Torres.
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___________________________________________

O Estado de S. Paulo – 01.09.1916

O bandido Antonio Silvino – RECIFE, 31 – O “Jornal Pequeno” diz hoje que o bandido 
Antonio Silvino, cujas faculdades mentais se acham bastante alteradas, está atual-
mente possuído da ideia de aprender a discutir a Bíblia Protestante.
__________________________________________

Diário de Pernambuco – 01.09.1916

Na cidade de Olinda, sob a presidência do Dr. Belarmino César Gondim, juiz de direi-
to, será instalada hoje a sessão do júri em que vai ser julgado o famoso bandido An-
tonio Silvino.

O célebre criminoso, porém, só deverá entrar em julgamento amanhã, no caso em 
que haja número legal.

É representante do Ministério Público o Dr. Melo Cahu e advogado do réu o Dr. Adolfo 
Simões.

____________________________________________________

Diário de Pernambuco – 02.09.1916

JÚRI DE OLINDA

Sob a presidência do Dr. Belarmino Gondim, juiz municipal de Olinda, instalou-se, on-
tem, a 3ª sessão do respectivo tribunal do júri.

Não houve número de juízes de fato, por isso foram sorteados novos jurados que de-
vem funcionar no julgamento de Antonio Silvino. 

____________________________________________

Diário de Pernambuco – 05.09.1916

Em Olinda entrou ontem em julgamento o célebre facínora Manoel Baptista de Mo-
raes, mais conhecido pelo nome Antonio Silvino.

A hora marcada para início do julgamento, meio-dia, já no edifício do tribunal do júri 
e imediações era notável a afluência de pessoas não só da vizinha cidade, mas tam-
bém do Recife.

Pouco depois daquela hora entrava no recinto do tribunal o advogado do réu, doutor 
Adolfo Pereira Simões, seguiu-o daí há poucos minutos a entrada dos doutores Belar-
mino Gondim, juiz de direito da cidade e Pedro Cahu, promotor público. 

Com a chegada do presidente do júri, foi procedida a chamada dos juízes de fato, res-
pondendo 30 jurados.

Verificado haver número legal, foi requisitado o réu que chegou após vinte minutos, 
escoltado por dez soldados de infantaria ao mando do tenente Teófanes Torres.
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O bandido trajava paletó de casimira e calça de brim, calçando botinas amarelas, mas 
sem colarinho.

Interrogado pelo juiz sobre se tinha advogado, respondeu que faria a sua defesa o 
doutor Adolfo Pereira Simões que ali também estava.

Foi então organizado o conselho de sentença que ficou assim constituído:

Carlos Pereira, Antonio Belarmino da Silva, Marcolino de Lima Botelho, Manoel Ger-
mano Monteiro, Lourenço Valeriano de Melo, Joaquim Emilio Cristo Leal, Agostinho do 
Nascimento Dias, Eladio Correia de Amorim e Alberto Ferrara da Rocha.

Iniciado o interrogatório e perguntado o réu se sabia por que motivo se achava ali, 
Silvino respondeu grosseiramente que – “aqueles que o dizem criminosos são mais 
criminosos do que ele”.

No interrogatório a que foi submetido, Antonio Silvino, após declarar seu lugar de 
nascimento – Afogados de Ingazeira, sua idade - 40 anos, sua profissão – agricultor, 
sua moradia – sítio Jardim, Afogados Ingazeira, fez o relato dos sucessos de Traipu, 
município de Caruaru, nos quais é apontado como criminoso.

Disse que se tratava de uma calúnia.

Sofria perseguições da parte de muitos indivíduos, sendo que alguns se serviam do 
seu nome e da sua fama para cometer crimes que nunca praticara.

Precisou nomes nessa ocasião.

Antonio Silvino fez a sua narração em tom arrogante, revelando assim um pouco de 
seu gênio insubmisso de bandido afeito a não obedecer a ninguém.

O celerado explicou que nunca tivera intenções de praticar crimes em Trapiá, que é 
um povoado pobre, “cujos habitantes são comedores de espinhas” e nunca viram os 
contos de réis de que o acusam de ter roubado.

Terminado o interrogatório, o escrivão Manoel Ribeiro deu início à leitura do processo, 
que é muito volumoso.

Esse trabalho veio a encerrar-se pelas 15 horas e 20 minutos.

Nos autos figuram oito testemunhas.

Àquela hora assomava à tribuna o promotor público que principiou a acusação. Esta 
prolongou-se até às 16 horas e 40 minutos.

Concedida a palavra ao advogado, este falou por espaço de 1 hora e dez minutos.

Na acusação, o promotor leu o libelo, historiando os crimes do réu, cuja ferocidade 
acentuava, pintando com cores vivas o caráter terrível do bandido, pedindo a conde-
nação do réu no grau máximo da pena, em desafogo das populações que sofreram a 
sua ação nefasta.

A defesa invocou em favor do acusado a atenuante de legítima defesa, aventurando 
que se o réu praticara crimes, fora por ter sido enfrentado.

Em seguida passa a estudar o fato sob o ponto de vista da medicina legal, apoiando-
-se no instinto de conservação, a cuja força acha ter sido o réu impulsionado. 

Fala do instinto em geral.

Durante os debates houve repetida troca de apartes, uns violentos, outros em tom 
irônico, chegando alguns a provocar manifestação da parte dos assistentes.
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Às 18 horas, finda a defesa, o juiz entrou a formular os quesitos, distribuídos em série 
de dez.

Pouco depois das 20 horas os jurados passaram à sala secreta, a fim de estudar os 
quesitos e dar a sentença.

Os senhores jurados voltaram ao recinto pouco depois de meia-noite, tendo votado 
unanimemente pela condenação do réu, no grau máximo da pena, pronunciando o 
juiz a respectiva sentença.

- A essa hora ainda havia ali muita gente que aguardava a decisão do tribunal.

Tendo ouvido a leitura da sentença, que o condenou a 30 anos de prisão, foi o preso 
removido para a cadeia, escoltado pela mesma força que o havia conduzido pela ma-
nhã para o edifício do júri.

O resultado do primeiro julgamento do grande criminoso causou boa impressão no 
ânimo dos que assistiram os trabalhos do júri.

Ainda esta semana Antonio Silvino voltará a novo julgamento.

- Antes de ser interrogado pelo juiz, Antonio Silvino solicitou permissão para repousar 
um pouco, pois se encontrava fatigado.

- O salteador tinha uma aparência de homem bem abatido de ânimo, apesar da arro-
gância e altivez que procurava aparentar. O seu olhar era incerto.

- Devido à grande afluência de pessoas, no decorrer da sessão houve bancos virados, 
chegando a cair alguns dos curiosos que nos mesmos se encontravam de pé.

Tais incidentes provocaram risos, acompanhados estes de ligeira confusão. 

O Dr. Belarmino César Gondim, porém, impôs o necessário silêncio e a ordem se res-
tabeleceu.

Por essa ocasião o bandido também esboçou um riso.

- O libelo do promotor foi escrito em 4 folhas de papel almaço.

__________________________________ 

Diário de Pernambuco – 06.09.1916

ANTONIO SILVINO

Ao julgamento de Antonio Silvino, anteontem, em Olinda, compareceu também o de-
sembargador Antonio Guimarães, chefe de polícia, que ali foi pessoalmente dirigir o 
serviço de policiamento

O desembargador Guimarães, que permaneceu no recinto do tribunal desde 17 ho-
ras até a madrugada de ontem, voltou bem impressionado com a ordem que durante 
toda a sessão reinou no recinto afora do edifício onde funcionou o júri

_________________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 06.09.1916 
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PERNAMBUCO

Julgamento de Antonio Silvino – RECIFE, 5 (A.) – O julgamento do bandido Antonio 
Silvino prolongou-se até a madrugada de hoje. 
Os debates correram animados, sendo, finalmente, o réu condenado a trinta anos de 
prisão simples.

Julgamento de Antônio Silvino – O célebre bandido é condenado a trinta anos de pri-
são – RECIFE, 5 – Antonio Silvino, que, por motivo dos seus sintomas de desequilíbrio 
mental, aguardava, há cerca de um ano, julgamento, na cadeia de Olinda, foi ontem 
levado perante o Tribunal do Júri daquela comarca, sendo condenado à pena de trinta 
anos de prisão. 
A sustentação do libelo acusatório esteve ao cargo do promotor público dali, Dr. Pedro 
Cahu, sendo a defesa confiada ao advogado Dr. Adolfo Simões. 
Os trabalhos do júri foram iniciados às 12 horas e terminaram às 24, permanecendo o 
salão, durante todo esse tempo, repleto de populares. 
Ainda na presente sessão do júri, Antonio Silvino responderá a onze processos.

____________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 13.09.1916

O bandido Antonio Silvino – RECIFE, 12 (A.) – Será julgado amanhã em Olinda outro 
processo criminal a que responde o famigerado bandido Antonio Silvino.

_____________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 28.09.1916

O julgamento de Antonio Silvino – RECIFE, 27 – O advogado do facínora Antonio Silvi-
no pediu que fosse adiado para a sessão vindoura do Tribunal do Júri o julgamento do 
seu constituinte, sendo atendido.

_____________________________________________________

O Estado de S. Paulo – 29.09.1916

PERNAMBUCO

O bandido Antônio Silvino descompõe um jornalista – RECIFE, 23 – O bandido Antonio 
Silvino regressou hoje para a Detenção. Vendo, ali, um repórter do “Jornal Pequeno”, 
que queria aproximar-se dele, Silvino teve estas frases: 
“Não quero conversa com repórteres, porque me chamam de bandido! Dou agora 
mais atenção a um cachorro latindo que a um repórter. São muito santos junto de 
mim; mas, nas folhas, me chamam de assassino. Parto o espinhaço de um sujeito 
desses quando sair da cadeia”. 
Em seguida, queixou-se que foi maltratado na cadeia de Olinda. E acrescentou: “A ali-
mentação, ali, é pouca, tendo às vezes sincopes de fome. A ‘boia’ daqui dá para vinte 
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da de Olinda. O meu advogado pediu a minha condenação! Aquilo não é advogado 
nem aqui nem no inferno!”

_________________________________________

O Estado de S. Paulo – 01.10.1916 

Visita à Casa de Detenção – RECIFE, 30 (A.) – O chefe de polícia esteve em visita à 
Casa de Detenção, onde ouviu vários detentos, entre os quais Antonio Silvino, que se 
queixou àquela autoridade de haver entregue a um guarda a quantia de 70$000 para 
a retirada de objetos penhorados, tendo o guarda extraviado essa importância. 
O chefe de polícia determinou a abertura de inquérito para apurar esse fato.
_______________________________________________

Diário de Pernambuco – 19.09.1916

EM OLINDA

O JULGAMENTO DE ANTONIO SILVINO

Na cidade de Olinda efetuou-se ontem o segundo julgamento do grande crimi-
noso Manoel Batista de Moraes, cuja alcunha é Antonio Silvino.

Respondeu o bandido desta vez pelo crime que praticou no lugar Tatus do mu-
nicípio de Bom Jardim.

Nesse lugar, em maio do ano de 1906, Antonio Silvino matou um homem do 
povo, praticando ainda ferimentos em um outro.

A reunião do júri iniciou-se ao meio-dia, estando o recinto do tribunal repleto 
de pessoas, entre as quais notava-se a presença de advogados, jornalistas, 
etc. etc.

Procedida à chamada e verificado haver número legal de juízes de fato, o juiz 
Dr. Belarmino Gondim requisitou a presença do réu que deu entrada no tribunal 
25 minutos depois.

No julgamento funcionaram o promotor ad hoc Dr. Melo Cahu e o escrivão 
Francisco Ribeiro Cavalcanti. 

O réu teve por advogado o Dr. Adolfo Simões.

A sessão correu calma, vindo o réu a ser absolvido por 5 contra 4 votos. 

Antonio Silvino apresentou-se no tribunal trajando um terno de casimira cin-
zenta, de barba feita e fisionomia alegre.

Escoltara-o o tenente Teófanes Torres que tinha 16 praças às suas ordens.

Às adjacências do edifício do tribunal havia muita gente que aguardava o resul-
tado do julgamento. Uma patrulha de 15 praças policiava o local.

O conselho de sentença compôs-se dos seguintes jurados:
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João da Costa Braga, Pedro Canuto de Melo, João Policarpo Rodrigues Galhar-
do, Agostinho do Nascimento Dias, Romeu Gibson, Carlos Teodoro de Pessoa 
Monteiro, Eladio Sena, Augusto Pereira Ramos Filho e Mario Figueira de Mene-
zes.

A reunião do júri terminou às 18 horas, regressando Silvino para a cadeia.

- O bandido tem a responder ainda a 11 processos, sendo no primeiro a que 
respondeu condenado a 30 anos de prisão. De forma que a absolvição desta 
vez nada lhe adiantará...

________________________________________

Diário de Pernambuco – 21.09.1916

Antônio Silvino respondeu ontem ao terceiro processo da série a que vem se 
submetendo pelos seus crimes cometidos neste Estado.

Silvino foi julgado em Olinda pelo assalto e roubo à vila de Macapá, município 
de Timbaúba, fato ocorrido na noite de 22 de outubro de 1904.

Às 12 horas teve início o júri que se prolongou até à tarde. 

O conselho de sentença foi assim constituído: - Antonio Leopoldino Gondim, 
Antonio Egídio de Barros Leite, João Costa Braga, Augusto de Almeida Belo, 
Thomé Pereira de Souza, Bernardino de Sena e Melo, Alfredo de Souza Leão 
Faro, Pedro Canuto de Melo e Augusto Pereira Ramos Filho.

A acusação foi feita pelo Dr. Pedro Cahu, sendo advogado do réu o Dr. Adolfo 
Simões.

Houve réplica e tréplica.

Findo os debates, reuniu-se o conselho de sentença que condenou o réu à pena 
de 9 anos e 4 meses de prisão simples, multa de 20 % sobre o valor dos obje-
tos subtraídos e nas custas do processo.

O doutor Belarmino Gondim, juiz de direito, lavrou a seguinte sentença:

“De conformidade com as decisões do júri, julgando o réu Manoel Baptista de 
Moraes, conhecido por Antonio Silvino, incurso três vezes no grau máximo do 
art. 356 c/c o art. 357 do Código Penal, o condeno de acordo com art. 86, pa-
rágrafo 3º, e 409 do mesmo Código, à pena de nove anos e quatro meses de 
prisão simples, multa de 20% sobre o valor dos objetos subtraídos e nas custas 
do processo.

Designo a Casa de Detenção do Recife para o cumprimento da pena imposta 
pelo júri.

Sala das sessões do júri de Olinda, 20 de setembro de 1916. O Juiz de direito – 
(a) Belarmino César Gondim.”

___________________________________________

Diário de Pernambuco – 25.09.1916
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ANTONIO SILVINO

Antonio Silvino, ou antes Manoel Baptista de Moraes, o mais célebre de todos 
os bandidos que tem assolado o interior dos estados de Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte, volta hoje ao bando do réu, no tribunal do júri, em Olin-
da.

Responderá o grande criminoso pelo crime que praticou em 15 de maio de 
1905, no lugar Lagoa Comprida, do município de Limoeiro. Ali, conforme des-
crevem os jornais da época, por volta das 20 horas, o bandido penetrou na 
propriedade Boa Vista acompanhado dos facínoras Tempestade, Cabeça Branca 
e Duquinho. Uma vez cercada, a casa do engenho foi arrombada, roubando os 
bandidos 8:000$000 em dinheiro, vários objetos. Praticado o roubo, os crimi-
nosos atearam fogo à casa, fugindo em seguida, ferindo gravemente o traba-
lhador José Antonio Gouveia que os tentara repelir. 

O crime acima referido está capitulado no artigo 359 c/c o 13 e 66, tendo ainda 
as agravantes do 39 e parágrafos 1, 2, 5 e 13 do Código Penal.

No julgamento funcionará como promotor o Dr. Pedro de Melo Cahu, continuan-
do na defesa do réu o advogado Adolfo Pereira Simões.

_________________________________

Diário de Pernambuco – 26.09.1916

JÚRI DE OLINDA

Na reunião de ontem do júri de Olinda devia entrar em julgamento o facínora 
Antonio Silvino que se encontra recolhido à cadeia da vizinha cidade até que 
responda por todos os crimes que praticou no interior deste Estado. O bandi-
do, porém, adoecera ligeiramente e está circunstância deu ensejo a que o seu 
quarto julgamento fosse adiado. Por isso somente amanhã voltará ele à barra 
do tribunal.

Na reunião de amanhã funcionarão os mesmos representantes da justiça que 
vem julgando o bandido, continuando na defesa o Dr. Adolfo Simões.

________________________________

Diário de Pernambuco – 28.09.1916
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À hora legal compareceu ontem no tribunal do júri de Olinda o réu Antonio Sil-
vino.

O bandido ia ser submetido ao quarto julgamento.

Seu advogado, porém, dirigiu ao juiz presidente do tribunal um requerimento 
pedindo o adiamento de seu julgamento.

Atendido no que requereu, voltou o bandido para a cadeia.

- Tendo se encerrado a atual sessão do júri de Olinda, Antonio Silvino foi ontem 
transportado da cadeia daquela cidade para a casa de detenção nesta capital.

O famoso bandoleiro veio em automóvel acompanhado pelos senhores Teó-
fanes Ferraz e Eulino Mendonça, ajudante de ordens do Dr. chefe de polícia e 
duas praças de carabina embalada.

_____________________________

Diário de Pernambuco – 29.09.1916

JORNAL PEQUENO

“Encerrando-se a atual sessão do júri de Olinda, Antonio Silvino foi ontem à 
tarde, transportado dali, em auto, em companhia do tenente Teófanes Torres, 
alferes Eulino de Mendonça e duas praças embaladas.

Chegou o bandido às 3:40 à Detenção, sendo recolhido a uma cela do raio les-
te.

Hoje, em nossa visita quotidiana à Detenção, fomos ao encontrou de Silvino. 
Ele estava de pé, junto à grade da cela. Vestia camisa finíssima de linho listra-
da, da moda; tinha botinas de policiamento com o cano de camurça branca; 
calça de fino brim tussor; estava de barba feita e cabelo penteado. Silvino es-
tava hoje sorridente, risonho, como se uma grande alegria o dominasse. Inda-
gamos da sua saúde. Silvino respondeu-me assim:

- Eu vou bem; mas não quero mais conversas com os senhores repórteres. Os 
senhores só me chamam de bandido, quando bandidos são justamente aque-
les que assim me chamam. Olhe: se eu ouvir um cão a ladrar de um lado e um 
moço de jornal de outro a falar-me, dou atenção ao animal e esqueço o seu 
colega. Já os conheço bem; muito bons, muito santos, aos meus pés, para me 
indagarem qualquer cousa. Nas folhas chamam-me bandido, assassino e tudo 
mais. Parto o espinhaço de um sujeito desses quando sair da cadeia.

Quer dizer alguma coisa hoje de mim em seu jornal? Diga lá que na cadeia de 
Olinda fui muito maltratado. Sem falar do fato de me levarem para lá a ferros, 
passei na cadeia horrores! A comida era nenhuma. Creia que o alimento foi tão 
pouco que precisei vender a uma praça um pequeno anel de brilhante, com o 
que me pude alimentar melhor. Quase morro de fome, tive síncopes. A boia de 
uma daqui da Detenção, dá para vinte presos de Olinda. Isso os senhores não 
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dizem no seu jornal, quero ver. Depois de tanto suplício ter como advogado um 
Simão, que pediu ainda minha condenação... Aquilo não é advogado em parte 
alguma... Se eu soubesse... Mas o Simão disse tanta cousa no meu ouvido... 
Não faz minha defesa um só dia. O espírito não me enganou desde o primeiro 
dia que o vi...

Aí terminou Silvino. Antes pediu ao major Presidio de Oliveira, ajudante do ad-
ministrador da Detenção, que nos acompanhava, licença para dar um pequeno 
passeio no jardim da cadeia. O funcionário prometeu atende-lo mas só depois 
de amanhã.

______________________________________

Diário de Pernambuco – 30.09.1916

O Dr. Antonio Guimarães, chefe de polícia, visitou ontem a Casa de Detenção. 
Ali, foi S. S. recebido pelo administrador do estabelecimento, ouvindo em se-
guida reclamações de alguns sentenciados. Entre estes está Antonio Silvino, 
que se queixou de ter um guarda da cadeia desviado a quantia de 70$000, 
pertencente ao bandido. Esse dinheiro fora confiado ao funcionário para resga-
te de objetos há tempos mandados empenhar pelo criminoso.

Mas o guarda, ficando com o dinheiro, não deu mais satisfações ao detento.

Sobre o fato foram tomadas providências.

_____________________________

Diário de Pernambuco – 29.01.1918

O DIÁRIO NA PARAÍBA

(Do nosso correspondente especial)

- Sob a epígrafe “Denúncia grave”, o Diário Oficial, de 22, publica a seguinte 
nota:

“O Sr. Dr. Demócrito d’Almeida, chefe de polícia, recebeu ontem do seu colega 
de Pernambuco um auto de perguntas a que respondeu o célebre bandoleiro 
Antonio Silvino, recolhido à cadeia daquele Estado e no qual o depoente se diz 
vítima de Francisco Virgulino, residente em Itabaiana.

Ao que reza o referido documento este cidadão fora o intermediário de tran-
sações criminosas de Antonio Silvino com algumas das vítimas, tendo, ultima-
mente, se ‘apossado indebitamente’ da quantia de 2:500$000, remetida por 
fazendeiros pernambucanos ao mesmo bandido.

O Sr. Dr. Antonio Guimarães, chefe de polícia de Pernambuco, enviou também 
ao Sr. Dr. Demócrito d’Almeida uma carta escrita do próprio punho por Antonio 
Silvino, na qual denuncia às autoridades o procedimento de Francisco Virgulino.

Como se vê esse fato reveste alguma gravidade e o Sr. Dr. Demócrito d’Almei-
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da vai abrir um rigoroso inquérito para apurar a sua procedência ou improce-
dência.”

____________________________________

Diário de Pernambuco – 12.03.1918

COELHO NETO em Recife

De volta do Maranhão, sua terra natal, transitou ontem pelo Recife o insigne 
escritor Coelho Neto, uma das mais legítimas glórias da literatura brasileira.

(...)

De regresso dos montes Guararapes, Coelho Neto esteve ainda em Boa Via-
gem. De regresso, teve a curiosidade de conhecer o tipo de Antonio Silvino, 
bandoleiro cuja fama se propagou por todo o país. Foi à Casa de Detenção, 
trocou algumas palavras com o condenado, ouviu-lhe a história da iniciação na 
carreira do crime. Percorreu depois a Escola correcional e deixou sua assinatura 
no livro de registro

________________________________________

Diário de Pernambuco – 30.06.1918

O DIÁRIO NA PARAÍBA

(Do nosso correspondente especial)

(...)

UMA DENÚNCIA DE ANTONIO SILVINO

- Ao senhor doutor Manoel Tavares, o famigerado Antonio Silvino, que se acha 
preso na Casa de Detenção dessa capital, endereçou a carta abaixo:

“Ilmo. Sr. Dr. Manoel Tavares, m. d. doutor chefe de polícia. Respeitosos cum-
primentos. – A presente tem por fim solicitar a V. Exc.ª. uma providência no 
sentido de me ser entregue o resto do gado que entreguei ao senhor Francis-
co Virgulino, morador em Itabaiana, e ainda uns animais, os quais entreguei 
àquele senhor com a condição de ele ser sócio na produção, acontecendo, po-
rém, que o mesmo senhor vendera tudo sem o meu consentimento, mandan-
do-me a quantia de três contos de réis, quando o capital fora de sete contos e 
duzentos e cinquenta mil réis.

Como assim procedendo cometeu um furto a mão armada, em virtude de me 
achar preso, por isso somente tenho a recorrer a V. Exc.ª. uma providência que 
o caso reclama.
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Ainda solicito de V. Exc.ª. uma providência com relação ao Sr. Benjamim de 
Araújo, em poder do qual deixei cem bois e uma burra, sendo do mesmo modo 
sócio na produção, porém valendo-se de me achar preso escrevi-lhe e até hoje 
nem uma resposta; este senhor reside em São José de Itabaiana, pedindo a 
V. Exc.ª providências no mesmo sentido. Outrossim: ainda imploro a valiosa 
proteção de V. Exc.ª. para o senhor Filomeno Maciel, morador em S. José dos 
Cordeiros, entregar-me a quantia de seis contos e setecentos mil reis que te-
nho em poder dele, pois somente V. Exc.ª. poderá me proteger, pois criterioso, 
justiceiro e simpatizado como efetivamente é V. Exc.ª pelos seus jurisdiciona-
dos, bastará um conselho de V. Exc.ª para eu ser bem sucedido. A influência de 
que goza V. Exc.ª cujo conceito jamais será desmentido, quero acreditar, fará 
esses senhores demoverem-se deste propósito e eu serei bem sucedido, pois 
encarcerado como me acho recorro a V. Exc.ª. que me ampare, a fim de que 
eu possa aqui passar dias melhores em alimentação, pois que a boia da casa 
não satisfaz.

Sem mais assunto, subscrevo-me. De V. Exc.ª. – Crdo. Atto. Obgo. – Manoel 
Baptista de Moraes, vulgo Antonio Silvino.”

___

Providenciando o senhor Dr. Tavares Cavalcanti dirigiu aos delegados de Ita-
baiana e São João do Cariri o ofício infra:

“Tendo o bandido Manoel Baptista de Moraes, vulgo Antonio Silvino, em car-
ta que me foi endereçada e da qual junto cópia declarando que, ao tempo em 
que andava em incursões e roubos no interior deste Estado, tivera como sócios 
a Francisco Virgulino, morador dessa cidade e Benjamim de Araújo, morador 
em São José desse município aos quais entregara gados e animais adquiridos 
certamente de modo ilícito pelo qual o referido salteador auferia todos os seus 
haveres, e como o fato de receber e guardar bens criminosamente adquiridos 
constitui figuras de codelinquência nos termos do Código Penal, determino-vos 
a abertura de rigoroso inquérito no qual se apure a verdade das declarações do 
mesmo bandido, a fim de serem os cúmplices e receptadores punidos na forma 
da lei. Saúde e fraternidade. – Manoel Tavares Cavalcanti, chefe de polícia.”

________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 18.07.1918

O DIÁRIO NA PARAÍBA

(Do nosso correspondente especial)

- Ao senhor desembargador Antonio da Silva Guimarães, chefe de polícia dessa 
capital foi remetido em valor registrado pelo correio, a importância de 100$, 
proveniente da venda do cavalo do bandido Antonio Silvino.

________________________________________

Diário de Pernambuco – 23.07.1918
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O DIÁRIO NA PARAÍBA

(Do nosso correspondente especial)

Sobre a missiva que o conhecido malfeitor Antonio Silvino dirigira recentemen-
te ao doutor chefe de polícia deste Estado, S. S. determinou que o delegado 
local abrisse rigoroso inquérito a fim de apurar as responsabilidades porventura 
recaídas sobre o negociante de nossa praça o Sr. Francisco Virgulino, e outros, 
como cúmplices daqueles delinquentes, acusados como interceptadores do pro-
duto dos roubos levados a efeito por Antonio Silvino e sua quadrilha neste e 
nos estados limítrofes.

Foram ouvidas pela polícia, em auto de pergunta, várias testemunhas, sendo 
a diligência remetida ao Sr. Dr. chefe de polícia, que, por sua vez a enviará às 
autoridades policiais desse Estado.

________________________________________

O DIÁRIO NA PARAÍBA

(Do nosso correspondente especial)

OS DEPOIMENTOS DE ANTONIO SILVINO

Paraíba, 23 de julho de 1918.

O Sr. Dr. Manoel Tavares, chefe de polícia recebeu do Sr. desembargador Anto-
nio da Silva Guimarães, seu colega dessa capital um ofício acompanhando os 
depoimentos abaixo, prestados pelo conhecido malfeitor Antonio Silvino:

“Ilustríssimo e Excelentíssimo Sr. desembargador chefe de polícia do Estado, 
Manuel Baptista de Moraes, mais conhecido por Antonio Silvino, preso pobre, 
recluso à casa de detenção do Recife, a bem de seus interesses, vem respei-
tosamente pedir a V. Exc.ª. que se digne de oficiar ao Sr. Dr. chefe de polícia 
do vizinho estado da Paraíba do Norte, a fim de serem ouvidos os indivíduos 
Benjamim de Araújo, morador em S. José de Itabaiana, Francisco Virgulino, 
residente na sede do município de Itabaiana e Filomeno Maciel, de S. José dos 
Cordeiros de S. João do Cariri, pelas razões que passa a expor o suplicante:

O primeiro desses indivíduos tem em seu poder cem bois e uma burra; o se-
gundo, Virgulino, cento e seis bois e um lote de bestas, e o terceiro, Filomeno, 
a importância de 6:600$000 em papel moeda, tudo pertencente ao suplicante 
que lhes confiou seus haveres, conforme prova com testemunho de pessoas in-
suspeitas e mais ou menos conhecidas nas respectivas localidades acima ditas. 
Acontece agora que aqueles seus depositários se negam a restituir-lhes o que 
lhe é devido, e como o suplicante se acha preso e impossibilitado de defender 
pessoalmente os seus legítimos interesses, recorre a V. Exc.ª. em cujo critério 
muito confia, assim como nas medias postas em prática pela digna autoridade 
que superintende os negócios policiais do vizinho estado do Norte.
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O suplicante alega que em 1914 entregou ao Sr. capito José Alves, residente 
em Itabaiana, a quantia de 2:000$000 para ser entregue a Benjamim de Araú-
jo, isto fora outras importâncias que o mesmo suplicante depositou nas mãos 
do mesmo Benjamim, destinadas a outras transações. Assim sendo, pede defe-
rimento.

Casa de detenção do Recife. (a) – Manoel Baptista de Moraes.

Repartição central da polícia, 17 de julho de 1918. Conforme – Luiz de Andrade 
– Confere Mendonça Simões”.

- Do delegado de polícia de Itabaiana a quem o Sr. Dr. Manoel Tavares já havia 
expedido ordens a respeito das denúncias acima, S. S. recebeu o seguinte ofí-
cio:

“Passo às mãos de V. Exc.ª. os autos de investigações a este juntos e referen-
tes à carta de Antonio Silvino a V. Exc.ª. dirigida.

Aproveitamos a oportunidade, apresento a V. Exc.ª os meus protestos da mais 
elevada estima, amizade e consideração. Saúde e fraternidade”.

Os autos de que fala o ofício supra foram endereçados ao delegado do Pilar a 
fim de serem procedidas às diligências necessárias, enviando-as depois ao juí-
zo competente.

________________________________________

Diário de Pernambuco – 20.05.1919

O DIÁRIO NOS MUNICÍPIOS

ÁGUA PRETA

Pelo delegado deste município foi preso no engenho Cuiabá, o célebre crimino-
so Manoel Pereira, um dos ex-companheiros de Antonio Silvino.

_______________________________

Diário de Pernambuco – 19.09.1916

EM OLINDA

O JULGAMENTO DE ANTONIO SILVINO

Na cidade de Olinda efetuou-se ontem o segundo julgamento do grande crimi-
noso Manoel Batista de Moraes, cuja alcunha é Antonio Silvino.

Respondeu o bandido desta vez pelo crime que praticou no lugar Tatus do mu-
nicípio de Bom Jardim.
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Nesse lugar, em maio do ano de 1906, Antonio Silvino matou um homem do 
povo, praticando ainda ferimentos em um outro.

A reunião do júri iniciou-se ao meio-dia, estando o recinto do tribunal repleto 
de pessoas, entre as quais notava-se a presença de advogados, jornalistas, 
etc. etc.

Procedida à chamada e verificado haver número legal de juízes de fato, o juiz 
Dr. Belarmino Gondim requisitou a presença do réu que deu entrada no tribunal 
25 minutos depois.

No julgamento funcionaram o promotor ad hoc Dr. Melo Cahu e o escrivão 
Francisco Ribeiro Cavalcanti. 

O réu teve por advogado o Dr. Adolfo Simões.

A sessão correu calma, vindo o réu a ser absolvido por 5 contra 4 votos. 

Antonio Silvino apresentou-se no tribunal trajando um terno de casimira cin-
zenta, de barba feita e fisionomia alegre.

Escoltara-o o tenente Teófanes Torres que tinha 16 praças às suas ordens.

Às adjacências do edifício do tribunal havia muita gente que aguardava o resul-
tado do julgamento. Uma patrulha de 15 praças policiava o local.

O conselho de sentença compôs-se dos seguintes jurados:

João da Costa Braga, Pedro Canuto de Melo, João Policarpo Rodrigues Galhar-
do, Agostinho do Nascimento Dias, Romeu Gibson, Carlos Teodoro de Pessoa 
Monteiro, Eladio Sena, Augusto Pereira Ramos Filho e Mario Figueira de Mene-
zes.

A reunião do júri terminou às 18 horas, regressando Silvino para a cadeia.

- O bandido tem a responder ainda a 11 processos, sendo no primeiro a que 
respondeu condenado a 30 anos de prisão. De forma que a absolvição desta 
vez nada lhe adiantará...

_____________________________________________

Diário de Pernambuco – 21.09.1916

Antônio Silvino respondeu ontem ao terceiro processo da série a que vem se 
submetendo pelos seus crimes cometidos neste Estado.

Silvino foi julgado em Olinda pelo assalto e roubo à vila de Macapá, município 
de Timbaúba, fato ocorrido na noite de 22 de outubro de 1904.

Às 12 horas teve início o júri que se prolongou até à tarde. 

O conselho de sentença foi assim constituído: - Antonio Leopoldino Gondim, 
Antonio Egídio de Barros Leite, João Costa Braga, Augusto de Almeida Belo, 
Thomé Pereira de Souza, Bernardino de Sena e Melo, Alfredo de Souza Leão 
Faro, Pedro Canuto de Melo e Augusto Pereira Ramos Filho.

A acusação foi feita pelo Dr. Pedro Cahu, sendo advogado do réu o Dr. Adolfo 
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Simões.

Houve réplica e tréplica.

Findo os debates, reuniu-se o conselho de sentença que condenou o réu à pena 
de 9 anos e 4 meses de prisão simples, multa de 20 % sobre o valor dos obje-
tos subtraídos e nas custas do processo.

O doutor Belarmino Gondim, juiz de direito, lavrou a seguinte sentença:

“De conformidade com as decisões do júri, julgando o réu Manoel Baptista de 
Moraes, conhecido por Antonio Silvino, incurso três vezes no grau máximo do 
art. 356 c/c o art. 357 do Código Penal, o condeno de acordo com art. 86, pa-
rágrafo 3º, e 409 do mesmo Código, à pena de nove anos e quatro meses de 
prisão simples, multa de 20% sobre o valor dos objetos subtraídos e nas custas 
do processo.

Designo a Casa de Detenção do Recife para o cumprimento da pena imposta 
pelo júri.

Sala das sessões do júri de Olinda, 20 de setembro de 1916. O Juiz de direito – 
(a) Belarmino César Gondim.”

__________________________________________________

Diário de Pernambuco – 25.09.1916

ANTONIO SILVINO

Antonio Silvino, ou antes Manoel Baptista de Moraes, o mais célebre de todos 
os bandidos que tem assolado o interior dos estados de Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte, volta hoje ao bando do réu, no tribunal do júri, em Olin-
da.

Responderá o grande criminoso pelo crime que praticou em 15 de maio de 
1905, no lugar Lagoa Comprida, do município de Limoeiro. Ali, conforme des-
crevem os jornais da época, por volta das 20 horas, o bandido penetrou na 
propriedade Boa Vista acompanhado dos facínoras Tempestade, Cabeça Branca 
e Duquinho. Uma vez cercada, a casa do engenho foi arrombada, roubando os 
bandidos 8:000$000 em dinheiro, vários objetos. Praticado o roubo, os crimi-
nosos atearam fogo à casa, fugindo em seguida, ferindo gravemente o traba-
lhador José Antonio Gouveia que os tentara repelir. 

O crime acima referido está capitulado no artigo 359 c/c o 13 e 66, tendo ainda 
as agravantes do 39 e parágrafos 1, 2, 5 e 13 do Código Penal.

No julgamento funcionará como promotor o Dr. Pedro de Melo Cahu, continuan-
do na defesa do réu o advogado Adolfo Pereira Simões.

____________________________________________________

Diário de Pernambuco – 26.09.1916



220

JÚRI DE OLINDA

Na reunião de ontem do júri de Olinda devia entrar em julgamento o facínora 
Antonio Silvino que se encontra recolhido à cadeia da vizinha cidade até que 
responda por todos os crimes que praticou no interior deste Estado. O bandi-
do, porém, adoecera ligeiramente e está circunstância deu ensejo a que o seu 
quarto julgamento fosse adiado. Por isso somente amanhã voltará ele à barra 
do tribunal.

Na reunião de amanhã funcionarão os mesmos representantes da justiça que 
vem julgando o bandido, continuando na defesa o Dr. Adolfo Simões.

______________________________________________

Diário de Pernambuco – 28.09.1916

À hora legal compareceu ontem no tribunal do júri de Olinda o réu Antonio Sil-
vino.

O bandido ia ser submetido ao quarto julgamento.

Seu advogado, porém, dirigiu ao juiz presidente do tribunal um requerimento 
pedindo o adiamento de seu julgamento.

Atendido no que requereu, voltou o bandido para a cadeia.

- Tendo se encerrado a atual sessão do júri de Olinda, Antonio Silvino foi ontem 
transportado da cadeia daquela cidade para a casa de detenção nesta capital.

O famoso bandoleiro veio em automóvel acompanhado pelos senhores Teó-
fanes Ferraz e Eulino Mendonça, ajudante de ordens do Dr. chefe de polícia e 
duas praças de carabina embalada.

_____________________________

Diário de Pernambuco – 29.09.1916

JORNAL PEQUENO

“Encerrando-se a atual sessão do júri de Olinda, Antonio Silvino foi ontem à 
tarde, transportado dali, em auto, em companhia do tenente Teófanes Torres, 
alferes Eulino de Mendonça e duas praças embaladas.

Chegou o bandido às 3:40 à Detenção, sendo recolhido a uma cela do raio les-
te.

Hoje, em nossa visita quotidiana à Detenção, fomos ao encontrou de Silvino. 
Ele estava de pé, junto à grade da cela. Vestia camisa finíssima de linho listra-
da, da moda; tinha botinas de policiamento com o cano de camurça branca; 
calça de fino brim tussor; estava de barba feita e cabelo penteado. Silvino es-
tava hoje sorridente, risonho, como se uma grande alegria o dominasse. Inda-
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gamos da sua saúde. Silvino respondeu-me assim:

- Eu vou bem; mas não quero mais conversas com os senhores repórteres. Os 
senhores só me chamam de bandido, quando bandidos são justamente aque-
les que assim me chamam. Olhe: se eu ouvir um cão a ladrar de um lado e um 
moço de jornal de outro a falar-me, dou atenção ao animal e esqueço o seu 
colega. Já os conheço bem; muito bons, muito santos, aos meus pés, para me 
indagarem qualquer cousa. Nas folhas chamam-me bandido, assassino e tudo 
mais. Parto o espinhaço de um sujeito desses quando sair da cadeia.

Quer dizer alguma coisa hoje de mim em seu jornal? Diga lá que na cadeia de 
Olinda fui muito maltratado. Sem falar do fato de me levarem para lá a ferros, 
passei na cadeia horrores! A comida era nenhuma. Creia que o alimento foi tão 
pouco que precisei vender a uma praça um pequeno anel de brilhante, com o 
que me pude alimentar melhor. Quase morro de fome, tive síncopes. A boia de 
uma daqui da Detenção, dá para vinte presos de Olinda. Isso os senhores não 
dizem no seu jornal, quero ver. Depois de tanto suplício ter como advogado um 
Simão, que pediu ainda minha condenação... Aquilo não é advogado em parte 
alguma... Se eu soubesse... Mas o Simão disse tanta cousa no meu ouvido... 
Não faz minha defesa um só dia. O espírito não me enganou desde o primeiro 
dia que o vi...

Aí terminou Silvino. Antes pediu ao major Presidio de Oliveira, ajudante do ad-
ministrador da Detenção, que nos acompanhava, licença para dar um pequeno 
passeio no jardim da cadeia. O funcionário prometeu atende-lo mas só depois 
de amanhã.

_________________________________________

Diário de Pernambuco – 30.09.1916

O Dr. Antonio Guimarães, chefe de polícia, visitou ontem a Casa de Detenção. 
Ali, foi S. S. recebido pelo administrador do estabelecimento, ouvindo em se-
guida reclamações de alguns sentenciados. Entre estes está Antonio Silvino, 
que se queixou de ter um guarda da cadeia desviado a quantia de 70$000, 
pertencente ao bandido. Esse dinheiro fora confiado ao funcionário para resga-
te de objetos há tempos mandados empenhar pelo criminoso.

Mas o guarda, ficando com o dinheiro, não deu mais satisfações ao detento.

Sobre o fato foram tomadas providências.

________________________________________________

Diário de Pernambuco – 29.01.1918
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O DIÁRIO NA PARAÍBA

(Do nosso correspondente especial)

- Sob a epígrafe “Denúncia grave”, o Diário Oficial, de 22, publica a seguinte 
nota:

“O Sr. Dr. Demócrito d’Almeida, chefe de polícia, recebeu ontem do seu colega 
de Pernambuco um auto de perguntas a que respondeu o célebre bandoleiro 
Antonio Silvino, recolhido à cadeia daquele Estado e no qual o depoente se diz 
vítima de Francisco Virgulino, residente em Itabaiana.

Ao que reza o referido documento este cidadão fora o intermediário de tran-
sações criminosas de Antonio Silvino com algumas das vítimas, tendo, ultima-
mente, se ‘apossado indebitamente’ da quantia de 2:500$000, remetida por 
fazendeiros pernambucanos ao mesmo bandido.

O Sr. Dr. Antonio Guimarães, chefe de polícia de Pernambuco, enviou também 
ao Sr. Dr. Demócrito d’Almeida uma carta escrita do próprio punho por Antonio 
Silvino, na qual denuncia às autoridades o procedimento de Francisco Virgulino.

Como se vê esse fato reveste alguma gravidade e o Sr. Dr. Demócrito d’Almei-
da vai abrir um rigoroso inquérito para apurar a sua procedência ou improce-
dência.”

_______________________________________________________

Diário de Pernambuco – 12.03.1918

COELHO NETO em Recife

De volta do Maranhão, sua terra natal, transitou ontem pelo Recife o insigne 
escritor Coelho Neto, uma das mais legítimas glórias da literatura brasileira.

(...)

De regresso dos montes Guararapes, Coelho Neto esteve ainda em Boa Via-
gem. De regresso, teve a curiosidade de conhecer o tipo de Antonio Silvino, 
bandoleiro cuja fama se propagou por todo o país. Foi à Casa de Detenção, 
trocou algumas palavras com o condenado, ouviu-lhe a história da iniciação na 
carreira do crime. Percorreu depois a Escola correcional e deixou sua assinatura 
no livro de registro

________________________________________

Diário de Pernambuco – 30.06.1918
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O DIÁRIO NA PARAÍBA

(Do nosso correspondente especial)

(...)

UMA DENÚNCIA DE ANTONIO SILVINO

- Ao senhor doutor Manoel Tavares, o famigerado Antonio Silvino, que se acha 
preso na Casa de Detenção dessa capital, endereçou a carta abaixo:

“Ilmo. Sr. Dr. Manoel Tavares, m. d. doutor chefe de polícia. Respeitosos cum-
primentos. – A presente tem por fim solicitar a V. Exc.ª. uma providência no 
sentido de me ser entregue o resto do gado que entreguei ao senhor Francis-
co Virgulino, morador em Itabaiana, e ainda uns animais, os quais entreguei 
àquele senhor com a condição de ele ser sócio na produção, acontecendo, po-
rém, que o mesmo senhor vendera tudo sem o meu consentimento, mandan-
do-me a quantia de três contos de réis, quando o capital fora de sete contos e 
duzentos e cinquenta mil réis.

Como assim procedendo cometeu um furto a mão armada, em virtude de me 
achar preso, por isso somente tenho a recorrer a V. Exc.ª. uma providência que 
o caso reclama.

Ainda solicito de V. Exc.ª. uma providência com relação ao Sr. Benjamim de 
Araújo, em poder do qual deixei cem bois e uma burra, sendo do mesmo modo 
sócio na produção, porém valendo-se de me achar preso escrevi-lhe e até hoje 
nem uma resposta; este senhor reside em São José de Itabaiana, pedindo a 
V. Exc.ª providências no mesmo sentido. Outrossim: ainda imploro a valiosa 
proteção de V. Exc.ª. para o senhor Filomeno Maciel, morador em S. José dos 
Cordeiros, entregar-me a quantia de seis contos e setecentos mil reis que te-
nho em poder dele, pois somente V. Exc.ª. poderá me proteger, pois criterioso, 
justiceiro e simpatizado como efetivamente é V. Exc.ª pelos seus jurisdiciona-
dos, bastará um conselho de V. Exc.ª para eu ser bem sucedido. A influência de 
que goza V. Exc.ª cujo conceito jamais será desmentido, quero acreditar, fará 
esses senhores demoverem-se deste propósito e eu serei bem sucedido, pois 
encarcerado como me acho recorro a V. Exc.ª. que me ampare, a fim de que 
eu possa aqui passar dias melhores em alimentação, pois que a boia da casa 
não satisfaz.

Sem mais assunto, subscrevo-me. De V. Exc.ª. – Crdo. Atto. Obgo. – Manoel 
Baptista de Moraes, vulgo Antonio Silvino.”

___

Providenciando o senhor Dr. Tavares Cavalcanti dirigiu aos delegados de Ita-
baiana e São João do Cariri o ofício infra:

“Tendo o bandido Manoel Baptista de Moraes, vulgo Antonio Silvino, em car-
ta que me foi endereçada e da qual junto cópia declarando que, ao tempo em 
que andava em incursões e roubos no interior deste Estado, tivera como sócios 
a Francisco Virgulino, morador dessa cidade e Benjamim de Araújo, morador 
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em São José desse município aos quais entregara gados e animais adquiridos 
certamente de modo ilícito pelo qual o referido salteador auferia todos os seus 
haveres, e como o fato de receber e guardar bens criminosamente adquiridos 
constitui figuras de codelinquência nos termos do Código Penal, determino-vos 
a abertura de rigoroso inquérito no qual se apure a verdade das declarações do 
mesmo bandido, a fim de serem os cúmplices e receptadores punidos na forma 
da lei. Saúde e fraternidade. – Manoel Tavares Cavalcanti, chefe de polícia.”

________________________________________ 

Diário de Pernambuco – 18.07.1918

O DIÁRIO NA PARAÍBA

(Do nosso correspondente especial)

- Ao senhor desembargador Antonio da Silva Guimarães, chefe de polícia dessa 
capital foi remetido em valor registrado pelo correio, a importância de 100$, 
proveniente da venda do cavalo do bandido Antonio Silvino.

________________________________________

Diário de Pernambuco – 23.07.1918

O DIÁRIO NA PARAÍBA

(Do nosso correspondente especial)

Sobre a missiva que o conhecido malfeitor Antonio Silvino dirigira recentemen-
te ao doutor chefe de polícia deste Estado, S. S. determinou que o delegado 
local abrisse rigoroso inquérito a fim de apurar as responsabilidades porventura 
recaídas sobre o negociante de nossa praça o Sr. Francisco Virgulino, e outros, 
como cúmplices daqueles delinquentes, acusados como interceptadores do pro-
duto dos roubos levados a efeito por Antonio Silvino e sua quadrilha neste e 
nos estados limítrofes.

Foram ouvidas pela polícia, em auto de pergunta, várias testemunhas, sendo 
a diligência remetida ao Sr. Dr. chefe de polícia, que, por sua vez a enviará às 
autoridades policiais desse Estado.

_____________________________________________________

O DIÁRIO NA PARAÍBA

(Do nosso correspondente especial)
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OS DEPOIMENTOS DE ANTONIO SILVINO

Paraíba, 23 de julho de 1918.

O Sr. Dr. Manoel Tavares, chefe de polícia recebeu do Sr. desembargador Anto-
nio da Silva Guimarães, seu colega dessa capital um ofício acompanhando os 
depoimentos abaixo, prestados pelo conhecido malfeitor Antonio Silvino:

“Ilustríssimo e Excelentíssimo Sr. desembargador chefe de polícia do Estado, 
Manuel Baptista de Moraes, mais conhecido por Antonio Silvino, preso pobre, 
recluso à casa de detenção do Recife, a bem de seus interesses, vem respei-
tosamente pedir a V. Exc.ª. que se digne de oficiar ao Sr. Dr. chefe de polícia 
do vizinho estado da Paraíba do Norte, a fim de serem ouvidos os indivíduos 
Benjamim de Araújo, morador em S. José de Itabaiana, Francisco Virgulino, 
residente na sede do município de Itabaiana e Filomeno Maciel, de S. José dos 
Cordeiros de S. João do Cariri, pelas razões que passa a expor o suplicante:

O primeiro desses indivíduos tem em seu poder cem bois e uma burra; o se-
gundo, Virgulino, cento e seis bois e um lote de bestas, e o terceiro, Filomeno, 
a importância de 6:600$000 em papel moeda, tudo pertencente ao suplicante 
que lhes confiou seus haveres, conforme prova com testemunho de pessoas in-
suspeitas e mais ou menos conhecidas nas respectivas localidades acima ditas. 
Acontece agora que aqueles seus depositários se negam a restituir-lhes o que 
lhe é devido, e como o suplicante se acha preso e impossibilitado de defender 
pessoalmente os seus legítimos interesses, recorre a V. Exc.ª. em cujo critério 
muito confia, assim como nas medias postas em prática pela digna autoridade 
que superintende os negócios policiais do vizinho estado do Norte.

O suplicante alega que em 1914 entregou ao Sr. capito José Alves, residente 
em Itabaiana, a quantia de 2:000$000 para ser entregue a Benjamim de Araú-
jo, isto fora outras importâncias que o mesmo suplicante depositou nas mãos 
do mesmo Benjamim, destinadas a outras transações. Assim sendo, pede defe-
rimento.

Casa de detenção do Recife. (a) – Manoel Baptista de Moraes.

Repartição central da polícia, 17 de julho de 1918. Conforme – Luiz de Andrade 
– Confere Mendonça Simões”.

- Do delegado de polícia de Itabaiana a quem o Sr. Dr. Manoel Tavares já havia 
expedido ordens a respeito das denúncias acima, S. S. recebeu o seguinte ofí-
cio:

“Passo às mãos de V. Exc.ª. os autos de investigações a este juntos e referen-
tes à carta de Antonio Silvino a V. Exc.ª. dirigida.

Aproveitamos a oportunidade, apresento a V. Exc.ª os meus protestos da mais 
elevada estima, amizade e consideração. Saúde e fraternidade”.

Os autos de que fala o ofício supra foram endereçados ao delegado do Pilar a 
fim de serem procedidas às diligências necessárias, enviando-as depois ao juí-
zo competente.



226

________________________________________

Diário de Pernambuco –  20.05.1919

O DIÁRIO NOS MUNICÍPIOS

ÁGUA PRETA

Pelo delegado deste município foi preso no engenho Cuiabá, o célebre crimino-
so Manoel Pereira, um dos ex-companheiros de Antonio Silvino.

_________________________________________

Diário de Pernambuco – 20.06.1921

JÚRI DE OLINDA

Não tendo comparecido número legal de juízes de fato, deixou de funcionar an-
teontem o júri da cidade de Olinda.

Procedido novo sorteio de juízes de fato, saíram da urna suplementar os nomes 
dos seguintes cidadãos:

Fortunato Ranulfo de Barros Leite, Joaquim Gonçalves da Costa Lima, José Al-
ves de Melo, capitão Joaquim Emídio de Cristo Leal, Dr. Cícero de Vasconcelos 
Cesar, tenente Ambrosio Francisco de Barros Leite, Dr. Manoel de Almeida Belo, 
Bento de Albuquerque Martins Pereira, João Zacarias de Vasconcelos, Eurípedes 
de Lavor Paes Barreto, Pedro Francisco da Costa, José Augusto da Silva Braga e 
Luiz Angelo Fioravanti Pires Ferreira.

Pelo Dr. juiz de direito foram multados em 20$000 os jurados que não atende-
ram à chamada e adiados os trabalhos para hoje, ao meio-dia.

Nos julgamentos dos processos do réu Antonio Silvino, deverá funcionar interi-
namente, como escrivão, o bacharelando Pedro Lins Palmeira, em vista de ter 
o serventuário efetivo major Francisco Lins Caldas Filho, de entrar no gozo da 
licença que acaba de lhe ser concedida pelo Congresso estadual.  

_____________________________________________

Diário de Pernambuco – 02.07.1921

REGRESSOU À DETENÇÃO – O doutor juiz de Direito da comarca de Olinda co-
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municou ontem, ao doutor chefe de polícia ter feito regressar, competentemen-
te escoltado, a fim de ser recolhido à Casa de Detenção, o réu Manoel Baptista 
de Moraes, vulgo Antonio Silvino, devendo no entretanto, ser novamente reme-
tido àquela cidade para entrar em novo júri, às 11 horas de hoje.

____________________________________________________

Diário de Pernambucio – 06.07.1921

ANTONIO SILVINO

Continua o julgamento do famoso bandoleiro

Mais dois processos instaurados contra Manoel Baptista de Moraes, vulgo Anto-
nio Silvino, foram julgados anteontem e ontem pelo júri da vizinha cidade.

O 1º tratava do fato criminoso ocorrido em 1907, em Caruaru, no qual o réu 
era acusado de ter tentado assassinar Isidoro Ferreira de Amorim e, em segui-
da, saqueado e incendiado a propriedade do coronel Manoel Emídio da Silva Li-
meira, em Boa Vista dos Barreiros daquela comarca.

O júri negou que houvesse a tentativa de morte, entretanto unanimemente 
atribuiu ao réu a autoria do saque e incêndio. Por isso, foi o mesmo absolvido 
do primeiro crime, e condenado a 9 anos e 4 meses pelo roubo e 7 anos pelo 
incêndio.

No processo de ontem, Antonio Silvino foi julgado por ter em fevereiro de 
1903, no lugar Japaranduba, da comarca de Bom Jardim, assassinado a tiros 
de rifle, o inspetor Francisco Antonio Sobral, sendo condenado a 30 anos de 
prisão de acordo com o artigo 294, parágrafo primeiro do Código Penal.

A pedido do delinquente, o advogado Dr. Pelopidas Ferreira Castro, apresentará 
hoje ao Dr. Vitoriano Regueira, juiz de direito, duas petições, apelando da 1ª 
sentença supra referida, para o Superior Tribunal, e protestando por novo júri 
no processo de Japaranduba.

Os trabalhos continuarão hoje, às 11 horas, sendo julgado o processo de Ma-
chados, comarca de Bom Jardim (crime de morte).

_________________________________

Diário de Pernambuco – 04.02.1937
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ANTONIO SILVINO INDULTADO

SUAS PRIMEIRAS IMPRESSÕES AO REPÓRTER – NÃO SABE AINDA PARA ONDE 
VÁ – SUA OGERIZA À IMPRENSA – SILVINO NÃO TEM MAIS AMIGOS: SÓ TEM 
CONHECIDOS

Telegramas ontem publicados informavam ser o presidente da República assi-
nado um decreto, perdoando o restante da pena, a que foi condenado Antonio 
Silvino.

O repórter do Diário de Pernambuco esteve no Presídio Especial, onde se pro-
curou avistar com Silvino.

O diretor da penitenciária mandou chama-lo:

“Silvino” – gritou um guarda à porta de um “raio”.

O velho presidiário vem descendo as escadas.

Já conhecido do repórter, à entrada no salão de visitas, os dois travaram con-
versa.

Silvino refere-se, indignado, à imprensa.

- “Por causa da imprensa e do juiz de Olinda passei muitos meses aqui, quando 
já podia estar liberto.” 

Desfiou o seu rosário de queixas contra os que contribuíram para que não lhe 
fosse dado livramento condicional.

- “Mas o presidente me ouviu!” – concluiu satisfeito.

Um guarda da penitenciária dera-lhe o recorte do telegrama, que os jornais pu-
blicaram a respeito. Silvino guardava-o, satisfeito.

De vez em quando outros sentenciados, que passavam, davam-lhe parabéns.

O semblante de Silvino demonstrava alegria.

- “Que você vai fazer agora? – indagou o repórter.

- “Não dou entrevista; não gosto de jornal.”

O guarda atalhou:

- “Ele vai plantar algodão no interior.”

Silvino então entrou na conversa.

- “Não sei para onde vá. Meus filhos no Rio são militares, e soldado não tem 
casa. Estou irresoluto, mas irei para onde ninguém fale em comunismo, nem 
em integralismo, nem em liberalismo, em política.

- “Vai negociar”?

- Se saio daqui liso...
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Como passou sua vida durante os 23 anos de prisão?

- Trabalhei somente. Fiz o que não conheço quem faça. Quando fui preso tinha 
5 filhos pequenos. Trabalhei para pagar-lhes a escola.

A princípio fazia abotoaduras de crinas de cavalos. Assim levei muitos anos até 
que consegui cria-los. Agora um já é cabo e outro tenente do Exército e três 
servem na Marinha.

ARRENEGOU A TERRA ONDE NASCEU

Os assuntos daí em diante variavam.

Contou o sentenciado que nasceu em Princesa, na Paraíba, mas resolvera ser 
natural de Glória de Goitá.

- Por quê?

- “Quando fui preso, o que possuía na Paraíba levou fim.

Dizem que em Glória de Goitá o que se rouba é cavalo e como não tenho ani-
mais, resolvi ser de lá.”

SÓ

Já à saída do repórter, Silvino disse:

- “Não tenho mais amigos, só tenho conhecidos.

Quando sair da Detenção queria encontrar todo o mundo igual ao povo do Rio 
Grande do Norte.

Três semanas antes de ser preso entreguei cinco contos a um amigo para com-
prar um partido de algodão.

Depois de me achar na cadeia, há 4 anos, esse amigo veio me trazer o dinhei-
ro...”

NENHUMA COMUNICAÇÃO OFICIAL

- A diretoria da Detenção ainda não recebeu nenhuma comunicação a respeito.

O Sr. Carlos Cavalcanti nada nos pôde adiantar, nesse sentido.
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ANTÔNIO SILVINO, FOTOGRAFADO LOGO APÓS A SUA CHEGADA 
AO RIO DE JANEIRO, DEPOIS DE CUMPRIR PENA NA PENITENCIÁ-

RIA DE RECIFE. FOTO DO “JORNAL DA MANHÃ”, DE 02.11.1938.


