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ULTIMA UPEDIÇ1D .t WUDOI 
1 

Feição moral e intellectual de lntonio Conselheiro.
Coronel loreira Cesar.-Sympathia dos monarcbis
tas pelo movimento subversivo. 

São ainda de palpitante actualidade os 
acontecimentos que se •desenrolaram nos 
sertões da Bahia, durante o anno de 1897. 

A principio ligeiramente impressionado 
com o insuccesso da diligencia comman
dada pelo major Pebronio de Brito, o paiz 
sentiu-se depois vivame1lte ~}armado, quan
do a todos os Estados da União chegára 
a esmagadora noticia do desastre que, de 3 
para 4 de março, occorrera á expedição di-
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6 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

rigida pelo saudoso coronel Antonio Morei
ra Cezar, nos muros de Canudos. 

Até os fins de 1896 poucos eram os 
que sabiam da existencia daquelle obscuro 
recanto, onde se agglomeravam homens, 
mulheres e crianças de toda a parte dos 
aertões do norte e havia um individuo, 
alib dP. vistas penetrantes, que tinha o po
der de equilibrar a existencia dessa gente 
4e todas as condições, ignorante certamen
te em sua grande totalidade, de modo a 
constituir-se ali um centro forte, indepen
dente e ameaçador. 

Quando o Brazil se apercebeu de se
melhante situação, Canudos tinha sepulta'º nos vales e nos montes que dominava 
as primeiras victimas do dever e do pa
triotismo, os apostolos maii ardentes da fé 
republicana. 

Um homem de certo superior, mas obs
curo, tinha produzido esse abalo profundo 
em todo o organismo nacional ! 

A origem desse homem era humilde, o 
aeu passado hediondo. O crime endurecera
lhe o coração e o proprio crime dera-lhe 
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ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 7 

as proporções legendarias dos grandes he
róes e dos grandes reformadores da huma
nidade. 

Perseguido da justiça em sua terra, 
onde a fatalidade fizera-o um criminoso ce
lebre, errou de terra em terra pelos esta
dos do norte ; soffreu todas as consequen
cias da sua immensa desdita, até encon
trar-se nos remotos sertões da Bahia, já 
divorciado dos melhores sentimentos dos 
outros homens, com <JUem nada mais ti
nha de oommum, senão o odio e a perversi
dade. Fez-se um beato; viveu pelos templos 
dos povoados quasi desconhecidos ; isolou
se inteiramente porfim, e esse afastamento 
premeditado, intelligentemente concebido, 
começou a dar-lhe o prestigio de um santo 
eremita, em cuja severidade de costumes, 
assentava a sua pobre existencia. 

A principio suspeito de uns, tornou-se 
mais tarde o objecto curioso de outros, a 
quem esse viver solitario attrahia irresisti
velmente. 

Ouviram-no multidões de simples ser
tanejos a quem a sua linguagem despreten-
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ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 8 

ciosa, mas vasada na crença de uma vida 
foliz alem desta, de uma existencia onde 
todos se nivelam e onde não ha ricos nem 
pobres, porque todas as riquezas consistem 
na humildade, no amor do proximo e no 
desprendimento de todas as paixões mun
danas ; ouviram-no esses desherdados dos 
favores da civilisação, cuja alma está sem
pre aberta ás manifestações sentimentaes 
do meio crendeiro em que nasceram e se 
desenvolveram, e o assassino de sua pro
pria mãe, o desconhecido filho dos sertões 
do Ceará, começou tambem a ser apontado 
como um predestinado do senhor, para pro
tecção dos pobres e consolo dos desgraça
dos. 

Os seus conselhos, repassados de pie
dosa bondade christã, moldados no desin
teresse dos bens mundanos, habilmente 
concebidos nas noites veladas do seu retiro, 
foram desde logo acolhidos com religiosa 
attenção e das aldeias e cabanas mais dis
tantes affluiram peregrinos ao seu exilio, 
a'fidos da sua palavra ensinuante e per
suasiva. 

°'' 11zcd by Google 



9 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

Chamava-se Antonio Vicente Mendes 
Maciel esse aventureiro famoso, a quem os 
seus fanaticos, com a propriedade caracte
rística da sua simplicidade, denominaram 
-Antonio Conselheiro. 

Quando esse homem percebeu que se 
tinha insinuado fundamente no espirito do 
povo ignorante que rojava-se a seus pés, 
fanatisado pela sua palavra tocante e calo
rosa, deixou a solidão em que vivera abys
mado e começou a fazer as suas predicas 

com tanto maior audacia quanto mais at
tentamente era ouvido. 

Contrariado, porém, alguma vez em 
seus intuitos, abafava os rugidos de vin
gança qm~ lhe irrompiam d'alma e, na vio
lencia do seu immenso despeito, na per
sistencia do seu odio de muitos annos con
centrado, transferia-se immediatamente de 
um para outro lugar. A principio poucos o 
seguiam nesse frequente errar, e só entre 
os humildes procurava o conforto compa
tível com o seu modo de viver. Depois o 
seu poder suggestivo cresceu, expandiu-se 
na medida do seu ideal e até os favoreci-
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10 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

dos da fortuna acolheram-no com despu
tado inte~sse. 

Nos ultimos tempos, quando sentia a 
necessidade d'aquellas transferencias cal
culadas, já era invariavelmente acompanha
do de centenas de íanaticos, como antiga
mente succedia aos missionarios que per
corriam as terras longinquas do Brazil. 

Tornou-se, emfim, o Messias dos ser
tões do norte. 

Homem de penetração aguda-Antonio 
Conselheiro esteve em Queimadas, Monte
Santo, Bom Conselho, Cumbe, Massacará 
etc., mas nenhum destes lugares lhe agra
dara tanto como a pobre e despovoada al
deia de Canudos, onde terminára a sua pe
regrinação. 

Foi principalmente na escolha desse 
lugarejo, para sua residencia definitiva, que 
o celebre aventureiro accentuára bem a 
superioridade da sua íntelligencia. 

Distante das populações mais civilisa
das do estado da Bahia ; servida de mui
tas estradas por onde podia contar com 
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ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 11 

recursos de toda sorte ; situada á margem 
do Vasa-Barriz, a famosa posição preferida 
pelo Conselheiro satisfazia inteiramente os 
seus intuitos subversivos, e os antigos do
mínios de varios fazendeiros bahianos con
stituíram o formidavel centro de actividade 
perversa com que jamais se contou. 

De toda parte chegaram-lhe proselitos 1 
Familias que viviam com certa abundancia 
relativa, quasi felizes na sua obscuridade, 
abandonavam terras, casas, plantações, to
dos os seus pequenos haveres, para se in
stalarem junto ao bom Conselheiro, o sal
vador das almas peccadoras. Tambem os 
assassinos, os ladrões e os que não traba
lhavam, encontravam ali a terra promettida e 
em breve Canudos parecia constituir a for
ça demolidora das instituições republica
nas do Brazil. 

Mas, só depois da derrota da expedição 
Moreira Cezar, foi que se mediu a grandeza 
do mal que se gerava no organismo nacio
nal e o governo viu o precipício em que 
dir-se-ia prestes a tombar o monumento de 
89. Chegou-se mesmo a pensar que não se 
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ULTkMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 12 

tratava simplesmente de homens fanatisa
dq_s_ por sentimentos religiosos, habil e 
cuidadosamente inflammàdos ; que a aggre
miação de Canudos era muito mais séria 
do que isso, porque visava o desmorona
mento do grande edificio de 15 de novem
bro, trabalhosamente desenvolvido até a 
morte do marechal Floriano Peixoto, o seu 
mais energico e genial architecto. 

Dizia-se que todos os odios e todas as 
paixões, todas as esperanças e todas as per
fidias, estavam resumidas ali, naquelles 
formidaveis baluartes da longiqua cidadella, 
em cujos lugares symbolicos do amor chris
tão guardavam-se as imagens de Christo 
e de Maria, com todo o prestigio da sua 
muda serenidade. 

Era nesse remoto escondrijo do Brazil, 
diziam ainda, que 011 ultimos validos da 
monarchia bragantina depositavam as suas 
mais caras esperanças e julgavam sepultar 
as brilhantes phalanges republicanas, em 
nome da religião e do rei. 

E os documentos que vil.o adiante pu
blicados, aliás encontrados em Canudos, 
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13 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

pareciam denunciar essa grande conspira
ção, que de facto não existia ainda, salvo 
provas mais seguras, que o autor deste 
trabalho desconhece até hoje. 

Comtudo, o que parece rasoavel, é que 
os interessados na s.ubversão da ordem pu
blica do paiz, começassem a lançar suas vis
tas sobre esse grande nucleo faccioso, to
cados da maior sympathia ; que afagassem 
a ideia do aniquilamento total do exercito 
republicano ahi ; que depois a nação en
fraquecida, exhausta de recursos, caisse em 
franca anarchia, para então se apresenta
rem e vibrarem-lhe o golpe fatal. 

V--Sabe-se lambem quanto a noticia das ' 
nossas victorias em Canudos, abatia os re
voltosos de 6 de Setembro e os anarchisa-
~res do Rio Grande do Sul... . 

Sem terem a coragem do almirante 
Saldanha da Gama ; carregados de odios 
contra o exercito que soube vingar a Re
public~ appellavam en-Íretanto para o im
préVfsto, e nas emboscadas da Bahia fun
davam as suas mais caras esperanças. E 
se d'estes, grande parte nunca alimentára 
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14 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

a ideia da monarchia, todos, porém, nutriam 
ainda o sentimento da mais assombrosa 
vingança, contra o exercito fiel as institui
ções de seu paiz. 

Vencidos no Rio de Janeiro, Paraná, 
em Santa Catharina e no Rio Grande do 
Sul, n_ão se aventuraram mais no interior 
da Bahia, estavam bem convencidos da sua 
inipotencia e não mais quizeram arriscar
se a _ novas decepções. 

A co-participação dos monarchistas, 
portanto, nos acontecimentos de Canudos, 

~ f~~!'lO!_ljça, os factos não demons
t~~rani_ outra coisa até agora. 

E, apezar das promessas que encerra
vam uma das cartas citadas acima, as ar
mas e munições que existiam na cidadella 
do fanatismo, não iam alem dªs que os 
jagunços houveram -das diligencias e expe
dições destinadas a batel-os; dos desertores 

- _ f- de -Sergipe e Alagoas, tudo aliás em numero 
tão consideravel, que nos produziram os mai

' ores estragos. O mais eram armas e muni
ções de caça, que já não se empregam senão 
eín lugares remotos do interior. 
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ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 15 

Nada, além disso, está provado que 
houvesse ali. 

Eis os documentos referidos, como 
constam dos respectivos originaes, que o 
general Arthur Oscar remetteu ao deputado 
Dr. Nito Peçanha ou ao presidente do se
nado: 

« Lovado Seja Nosso Senhor Jesus 
Christo. Bello Monte 21 de Abril de 1897. 
Amigo e compadre Pereira. Muito e boa 
sande lhe desejo com toudos de lá etc. No 
dia 3 de Março proximo passado do cor
rente anno, com fé em Deus creio ; que o 
findou as perseguições aqui, no Bello Monte 
por tres vezes muito fortes, porém tudo 
venceu o Senhor Bem Jesus ficando touda 
munição dos nossos contrarios protesto; e 
por isso me fazer crer que meu Conselhei
ro ainda recebe convertidos, pois Deus é 
servido que haja demora da monarchia es
perando a converção do povo ; estejão ser
tos que a Republica se acaba breve, a pro
va está dada pelo Bom Jesus, pois nos bri
gamos por nossa liberdade só temos bor
dem de nos defender em quanto os inimi-
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ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 16 

gos courrão, nem mais nem menos; é prin· 

cipio dos espinhos para quem está por fora 
da aqui, não ficará pobre nem rico que 
não seja recrutado para brigar sem rasão 
alguma contra o Prinspo, pois elle é o ver

dadeiro dono do Brazil, entrando a Monar
chia serão deportados os que são Republi

canos e formados novos batalhões ou exer· 
citos e armadas porem de homens tementes 

a Deus, pois por serem os batalhões feitos 
de canalhas é que tem chegado a tal ponto 

e por isso fiquem sertos que vai tudo sepa
rado quem for republicano mude-se para os 

E4'tados unidos; pois Deus quer, os Con· 
selheristas ou Monarchistas, taobem querem 
quem não quiser ser deportado mais tarde 
chegui a Barquinha de Noel pois é o Bello 

Monte-não outro. Ha se alguem dos meus 
se converterem, pois eu birei com-amor, 

rogar ou pedir a quem pode para reunir 
nessa companhia, com esta ção 3 cartas 

que lhe escrevo não tendo resposta, seihá 
privilegio do governo dostados para não se 
partilhar com· Conselheiristas sobre pena de 
morte pois assim está escrito porem basta 
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ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 17 

esta soberba para brevi serem liquidados 
lhe pesso resposta breve como vai por lá 
se nesta escrita lhe ofendi desculpe-me pois 
não tenho como republicano pois está pro
vado çó class·es mui desgraçadas se não 
convertem nos athé o fazer desta vamos 
toudos com saude Deus lovado asseite visi
ta nesta mesma e toudos de nossa familia 
assim espero ser este que com Estima sua 
é compadre am0 • e cr0 • Esequiel Profeta de 
Almeida. N. P . os animaes que O Xfre de 
Policia das trevas em Villanova tomou Deus 
já mos entregou. E. P. de Almeida. 

Lafayette quatro de Agosto de 1897. 

Meu correlegionario e amigo. 

Saude e felicidades é que te desejo e 
a todos os heroes que ahi se batem pela 
nossa san_1ª._causa. Tem causado muita ani· 
nlaÇão a-s nossas victorias, os proprios mise
raveis republicanos estão admirados. Com 
a ida do Affonso Celso, e Filho, Andrade 
Figueira, ficou derigindo tudo o compadre 
Kahipe-este já passou desoito mil L para 
a compra de armas em B. Ayres ou Liver-

t 
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18 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

pool, e breve ellas chegaram ahi por Cara
vellas- O chefe já vendeu tudo e mora 
hoje em Petropolis, q_ue -~ . o_ _ "°"° _ ce_ntro, 
elle diz que hade faser grandes vinganças 
nos nossos inimigos. O governo já está exaus
to, tanto que se houver derrota, e é o que 
esperamos de vossa dedicação e com os 
dinheiros que o Kahipe remetterá vencere
mos, por que batida a expedição do ban
dido Arthur Oscar, nenhum General e me
nos officiaes superiores là iram ; .na cõrte 
o terror é immenso. Um abraço fraternal 
a todos os companheiros por nos que aqui 
sempre trabalhamos pela grande causa. Vi
va a Victoria dos patriotas, e dos monar
chistas ! Aceites um saudoso adeus deste 
teu amigo, correlegionario e obrigado. Car
los Augusto de Figueiredo. Nota. Amanhã si
go para Petropolis e cartas para lá. O mesmo> 

Sabe-se quanto mal nos fez o fracasso da 
expedição Moreira Cesar, cujos detalhes a 
imprensa diaria referia minuciosamente, a 
proporção que, dos officiaes destroçados, 
obtinha informações reputadas seguras. En-
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ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 19 

tão o espirito nacional encheu-se de appre~ ', ;' 
hensões aterradoras e até o estrangefro' co..: · ';v, 
meçou a olhar-nos atlentamente. · "' " ' · · · 

No emtanto quem conhecesse as tradi:1"' 

ções de Canudos, a sua historia já repleta - . ' 
' f ~ ( ' { ' ~ d 

de peripecias criminosas, o seu afastamento 
por assim dizer do mrindo, a stia pósição 
topographica e estrategica, sem compe'ten-.'" I' 
eia nos s~rtões· dO norte ; quem tivesse em ' t! 

•• •. ' 1;._::1;: ··. ' . ' ·: , ).; ; : ' l. ' Í\ l l ttll 
cons1deraçao que· esse recanto, altas n;ia1s 
poph~b.so Cie que varias cidades do ihforidt/ ,i. 

des<i~ _à't~~~s' aiiiips 'i1ãó obe. decía áslêis'<fa' '' ' 
Rep~Õricil e'· do' seu 'estado ; quem ' refle~ti~!'''' 
se qüé1 pà~udos 'não . ti'dha ol>Tigl!çãd aig\f. ' I <! 

ma·'ém' <J'.ue se fizesse sentir ' a 'acÇão ' aa1'i'' 
autoridade legalmente constituida ; qü~ni H~ ''" 
vesse ainda em memoria a inefficacia' J~s' 1 • ' 

dilid~'ó'ci~,'ei,iviadàs 'em · ?~fférentes ·occàsi'cks _. 
cortr õ l fiÍn 'de ' chamar a ordem es~e ·nudeoi · ' 

t 1 ' • • 1 clalHleiiti'nam rnte formado: qnern 1h cdira's~e ' ' · • 
sobre· bs e11contros :;angui nolentos do Uaila" ' • 
e dó'"Çdm1laio-,;· quem pesasse devidamettte' ·q 

tudÓ" íssó~ devia estar convencido' •de 'qdé"'" 
tratâva~se de uma questãó' muifo · sétia 'e "' 
assim o cnlcnd[i[_ó~ko~&rnó~ ; c~{)cdi~ibnaíi: .. i 1 
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20 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

do em Fevereiro de 1897 o coronel Antonio 
Moreira Cezar, com uma força respeitavel, 
considerada sufficiente para apoderar-se da 
cidadella e resolver as difficuldades que 
esse ajuntamento immoral estava causando 
á ordem publica no estado da Bahia. 

E comtu.do o governo esqueceu-se de 
que o coronel Moreira Cezar resumia em 
si toda a vontade, toda acção e energia 
da força que commandava; que um homem 
desaa tempera não se substitue com o pri
meiro que surge, maxime no campo de 
combate, onde o valor do chefe assignala
se mais pela calma, pela prudencia, pela 
opportunidade das suas disposições tacticas, 
do que pela bravura muda, automatica ou 
espalhafatosa l 

Tratando-se, por conseguinte, de uma 
expedição a lugares distantes, chefiada pelo 
coronel Moreira Cezar, devia-se ter cuidado 
em fazei-a acompanhar de outro official su
perior, capaz de !lubstituir aquelle comman
dante em qualquer emergencia desfavoravel, 
de modo que o moral das tropas se man
tivesse invariavelmente elevado. 
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UL Tll\IA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 21 

Quem conhecesse o caracter e 9 tem
peramento do~ c!i_efe dessa- columna, devia 
saber que elle não era hoD1~-q_~~--'!ª~i~las
se ante os maiores perigos, ou que cedesse, 
a quem quer que" fósse~ uma linha sequer 
de um plano por ventura traçado em sua 
eonducta. O seu modo de agir estava na 
rasão directa das contrariedades que o as
soberbavam. 

A luta predispunha-o, avigorava-lhe a 
alma e o corpo. 
~ _!~?~~~ª _Republica e por t / 

ella pouco se lhe davam os maiores sacri-
ficios, as tempestades de odios com que 
muitas vezes tentaram fulminai-o, as inju-
rias violentas que lhe arremessaram de lon-
ge, das proprias assembléas mais respeita-
veis do paiz, como para abater-lhe o animo. 

Pouco o inquietavam esses transdorda
mentos de paixões mal contidas, esses ru
gidos medrosos de inimigos, que o evitavam 
com as mesmas cautelas com que o lobo 
evita o leão. 

Sem ser um sceptico, por que todas as 
grandes tragedias do crime ou da virtude, 
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22 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

do heroismo ou do amor, inflammavam
lhe a alma accessivel, pouco se lhe davam 
as deslumbrantes posições dos homens, o 
luxo ruidoso dos opulentos da moda . .. 

E isso que produz as loucuras agutlas 
dos espiritos superficiaes e que aniquila os 
sentimentos tios homens vaidosos, o coro
nel Cezar teria em grande escala, se fosse 
tambem um vaidoso : não precisava mais 
de que deixar ás soltas a flammula azul 
da sua invejavel fortuna . 

Sua existencia foi sempre a mesma : o 
alferes de 1876 tinha a mesma vida inte
rior, o mesmo indifferentismo pelas coisas 
artificiaes, que o coronel de vinte annos 
depois, com a differença que o obscuro sub
alterno daquelle tempo tornara-se uma das 
melhores esperanças do exercito brazileiro 
e uma força inquebrantavel da Republica. 
Apercebido desta realidade, por que os ruí
dos do seu nome já iam até o retiro da sua 
modesta existencia, era bem de crer, que o 
coronel Moreira Cezar não recuaria deante 
do maior perigo, e foi assim que investiu 
sobre os reconditos sertões da Bahia, onde 
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ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 23 

devia enfrentar os batalhões, cuidadosamen
te arregimentados, dos fanaticos em acção. 
E ainda nessa ultima tarefa a sua róta foi 
desde logo firmemente traçada : ou vencer 
os rebeldes e mostrar que a sua estrella ti
nha a mesma intensidade de luz com que, 
por entre as noites tempestuosas <la sua 
vida, sempre lhe illuminára o caminho ; ou 
morrer, e neste caso mostrar ainda, que, 
para vencer o reducto maldito não basta
vam a sua bravura e o seu nome temido. 

Voltar de Canudos sem a victoria da 
sua expedição é que o governo, se conhe
cesse o caracter do coronel Moreira Cezar, 
o seu orgulho natural, a sua ambição de 
gloria pelas armas, não podia de certo con
tar. Por isso é indiscutivel a necessidade 
que havia de ter ido naquella força um of
ficial que, pela sua competencia militar, 
fosse capaz de substituir o chefe intemera
to, num caso fatal como o que rojou-o por 
terra, nas cercanias da posição que despu
tava aos bandidos sertanejos. 

Não se prevenindo, assim, os aconteci
mentos, a derrota das nossas forças foi 
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24 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

tremenda 1 a demasiada confiança do .govP.r
no no seu delegado trouxe-nos dias· .ainda 
mais lutuosos do que os de março; 'por-, 
quanto uma segunda expedição impoz-se 
desde logo, com a urgencia da desaffronta 
que os brios do exercito e a integridade da 
Republica exigiam . 

. , D'ahi a organisação das forças ao man-
l , do do general de brigada Arthur Oscar de 

Andrade Guimarães, em Queimadas e Mon

te-Santo; d'ahi os novos sacrificados de Ca
nudos, em uma serie de combates e assal
tos, desde 25 de Junho até 5 de Outubro 
do mesmo anno. 

Então, os fanaticos de Antonio Conse
lheiro tinham centuplicado os seus elemen
tos de guerra. para uma resistencia formi
davel, como a que se verificou. 

Quasi todo o armamento e grande par
te das munições da primeira expedição es
tavam em seu poder; de quatrocentos mil 
cartuchos depositados na praça de Monte
Santo, aliás abandonada ao primeiro aviso 

da derrota, apenas cento e tantos _mil fo

ram encontrados depois. A_o que informa-
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r~m mais tarde -~s jagunços prisio1_1~i!:_~s2 
quasi tresentos mil, desses cartuchos entra
ram em Canudos por intermedio de Anto
nio Villa-Nova. 

As continuadas victorias do Conselheiro 
tinham-no cerc:irlo de uma aureola quasi 
fantastica perante os seus fieis, que já não 
vacillavam sobre a força divina do moderno 
(Jhristo. O pr.estigm do ~-homem-cresceu 
em todo o interior dos estados centraes do 
BraZITeuma ·nova . corrente de adeptos foi 
a consequencia de tudo isso. 

De Pernambuco, Piauhy, Ceará, ala
goas, Sergipe, Minas Geraes e S. Paulo, não 
faltaram romeiros á Jerusalem do Vasa
Barris ; Canudos transbordava de gente, 
que ia compartilhar da sorte de seus ir
mãos, já glorificados na luta ; povoavam
se os montes e os vales ; edificava-se por 
toda a parte no grande perimetro da cida
della ; o que se queria era um cantinho, 
um abrigo nessa terra desejada. Dentro de 
trez mezes a população adventicia de Ca
nudos excedeu a qualquer previsão ... 

Os cumplices intelligentes do Conse-
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lheiro tinham crescido na proporção do su
premo chefe, que tambem avultava desme
suradamente na imaginação dos despeita
d-Os de todos os tempos, dos monarchistas 
e de todos que se comprasem com os in
fortunios da Patria. 

Tal era a situação de Canudos quando 
sobre as suas valentes fortalezas investiram 
as forças da ultima expedição. 
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muma expedição.-Reunião das forças em Queimadas e 
Sergipe. -Organização. - lonte-santo. - Nova base 
das operações.-Serviço de fornecimento. 

Ao ter conhecimento da derrota e m<>r
te do coronel Moreira Cezar o governo des
envolveu a maxima actividade no empenho 
de collocar em Queimadas, dentro de pou
cos dias, não só as forças .reputadas neces
sarias â organização de segunda expedição 
a Canudos, como todos os elementos de 
guerra, indispensaveis â mobilisação dessa 
força. 

Assim, o ministro da guerra, então o 
general de brigada Francisco de Paula Ar
gollo, expediu as ordens convenientes a va
rios commandantes de districtos militares 
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do sul e do norte, no sentido de seguirem 
sem perda de tempo, para a base das no
vas operações, todos os corpos do exercito 
que designára ; providenciou sobre o trans
porte desse pessoal ; de modo que, no fim 
de março, já se achavam em Queimadas e 
Monte-Santo os batalhões 14, 16, :23 e 27 
de infanteria, o 5° regimento de artilharia 
de campanha ; bem como o 7° e 9o de in
fanteria, que fizeram parte da primeira ex
pedição e que na retirada desta não passa
ram da villa de Queimadas. 

Por esse tempo foram nomeados auxi
liares da nova expedição os generaes de 
brigada João da Silva Barbosa e Claudio 
do Amaral Savaget, que ·não tardaram em 
apresentar-se naquella villa, onde já se 
achava o commandante em chefe, desde 
21 de março. 

Este official cuidou immediatamente, 
como era natural, da organisação das for
ças sob seu commando e, de accordo com 
o ministro da guerra, devidiu-as em duas 
columnas, que deviam operar simultanea:. 
mente sobre Canudos, uma por Monte-Santo, 
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a outra por Geremoabo, partindo de Ara
Cijú, ao mando do general Savaget. O com
mandante em chefe, porém, guardou algum 
sigillo sobre o modo de dispôr as forças, 
de certo para não chamar a attenção do 
inimigo sobre a columna, que devia mar
char pelo estado visinho, tanto assim que 
semelhante combinação não consta do se
guinte acto, que o general fez publicar em 
ordem do dia de 5 de Abril : 

< Organização das forças em operações 
no interior da Bahia > 

<Nesta data ficam assim definitivamen
te organisatlas as forças sob meu comman
do: 

Os 7°, 14° e 30° batalhões de infanteria 
constituem a 1 ª brigada, sob o commando 
do coronel Joaquim Manoel de Medeiros ; 
16°, :!5• e 27° batalhões da mesma arma a 
2ª brigada ao mando do coronel Ignacio 
Henriques de Gouveia; 5• regimento de ar
tilharia de campanha, 5° e 9° batalhões de 
infanteria, a 3" brigada sob o commando 
do coronel Antonio Olympio da Silveira ; 
12°, 31° e 33° da mesma arma e uma divi
são de artilharia, a 4ª brigada sob o com-
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mando do coronel Carlos Maria da Silva 
Telles; 34°, 35° e 4()o a 5• brigada sob o 
mando do coronel Julião Augusto da Serra 
Martins ; 26°, 32° de infanteria e uma divi
são de artilharia, a 6• brigada sob o com
mando do coronel Donaciano de Araujo 
Pantoja. 

A l •, 2• e 3• brigadas formarão uma co
lumna, sob o commando do general João 
da Silva Barbosa, ficando respondendo pela 
mesma, até a respectiva apresentação da
quelle general, o coronelcommandante da 1ª 
brigada; as 4•, 5• e 6• brigadas outra columna 
sob o commando do general Claudio do 
Amaral Savaget». 

Nesse mesmo dia chegou da capital ao 
acampamento das Queimadas o general Sa
vaget, que foi recebido pelo commandante · · 
em chefe com a maior satisfação e cordia- : ! 
lidade. 

E comtudo o commandante da 2• co- 1 ' ' 

lumna tinha a physionomia concentrada, · · ! • 
os gestos indolentes, e, se por ventura diri- ' 1 

giii-se a alguem, as stla·J frases erkin seécas .. -;~ 
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e rapidas, como se quizesse evitar qualquer 
palestra mais prolongada. 

Essa reserva, talvez, calculada do gene
ral Savaget, deu lugar a commentarios aliás 
indiscretos no acampamento, tanto mais 
quanto a nomeação desse chefe fora recebi
da com as maiores sympathias pelos offi
ciaes das forças expedicionarias, que o con
sideravam um dos seus melhores elemen
tos directores. 

E, assim impressionados, disiam uns 
que o general talvez não se encontrasse a 
vontade, em consequencia de ver-se com· 
mandado por outro general da mesma gra
duação, que fora seu subalterno e cuja com
petencia militar ainda não estava bem evi
denciada; outros, que o antigo inslructor 
da escola militar de Porto Alegre já não era 
o mesmo official communicativo e ensi· 
nuante, reputação esta que mantivera até 
o posto de coronel e por cujo motivo fora 
considerado um dos chefes mais queridos da 
nossa infanteria. 

O general Arthur Oscar devia entretan· 
to achar-se altamente lisongeado, já pela 
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missão de que o encarregára o governo, a 
mais importante que então se podia confiar 

a um general, e já pelo facto de ser o pre
ferido, achando-se no commando de um 
districto, quando era certo que havia di
versos generaes em disponibilidade no Rio 

de Janeiro, ou pelo menos em commissões 
adiaveis, em face dos acontecimentos que 
se desenrolavam nos remotos sertões da 
Bahia. 

E, effectivamente a fortuna parecia cons
pirada em favor daquelle general ! Tinha 
sob sua" ordens dois collegas reputados 
valentes e conhecedores do serviço de cam

panha ; dispunha de todos os recursos do 
thesouro nacional, para aprestar nas melho
res condições as forças expedicionarias de 

que era chefe e via nos acampamentos de 
Queimadas, Monte-Santo e nos quarteis da 

capital do estado a flor do exercito, ardente 
de vingança e disposta a todos os sacrifi
cios decorrentes de uma luta como a que 
fatalmente devia-se travar. Encontravam

se ahi chefes como : o coronel Carlos Telles 
cujo valor e cuja bravura não soffriam con-
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testação; o tenente coronel Tupy Caldas, 
que nas lutas civis do Rio Grande firmára, 
com repetidas provas de coragem, o seu 
nome tão querido no sul ; o coronel Olym
pio da Silveira, veterano da guerra do Pn
raguay e muito considerado por todos que 
observaram o seu comportamento na revol
ta da esquadra, no Rio de Janeiro ; o te
nente-coronel Siqueira de Menezes, de quem 

· não se podia duvidar, tal era a confiança 
que o seu temperamento varonil e o seu 
caracter altivo inspiravam ; e ainda outros 
que já eram ou que se tornaram tão recom
mendaveis como os mais considerados, en
tão. 

Depois dessa organisação do pessoal, 
devia seguir-se a do serviço de fornecimen
to ás praças e forragens á cavalhada, de 
modo que a expedição pudesse mohilisar
se sem interrupção alguma, no menor es
paço de tempo possivel. 

Eram responsaveb por esse importante 
trabalho : o general em chefe, que ficára na 
ta columna e o general Savaget, comman
dante da 2a, cujas forças já se achavam na 

" ü 
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capital da Bahia, dornle teriam de seguir 
para Sergipe e dahi para o seu ponto ob
jectivo. 

A 1• columna já tinha a sua base de 
operações provisoria ; a 2• não podia cuidar 
doa meios indispensaveis para o seu longo 
trajecto senão depois que chegasse a Ser
gipe; qualquer dessas columnas era acom
panhada da sua caixa militar; bem provida 
de dinheiro; e, se a principio houve falta 
de algum armamento e fardamento no ar
senal da Bahia, para um ou outro corpo 
da expedição, vindo do norte, esse incon
veniente foi logo obviado pelo governo, 
que em tudo mostrou-se solicito, comtanto 
que se marchasse com segurança. 

Já em principios de abril o general Ar
thur Oscar estava habilitado com os recur
sos necessarios para a formação de grandes 
depositos em Queimadas e Monte-Santo ; 
para acquisição . de animaes de tracção da 
artilharia e transporte de generos alimen
ticios, mas desde logo começou cllc a en-. 
contrar difficuldades no modo de dirigir o 
serv_iço de fornecimento e de cuja superin-
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tendencia dependia, certamente, a sorte das 
forças expedicionarias, na regíão ingrata em 
que devíamos operar. · 

Do Rio de Janeiro, da Bahia, 1le Villa
Non e alê-ITaTeplJ.blica Argentina apre
~!lptaram se-propenentes.-a esse imporfaiile 
serviço, mas o general, preferindo fazel-o 
administrativamente, para melhor attender 
ás conveniencias economicas da Republica, 
recusou qualquer proposta em tal sentido 
e foi este, talvez, o seu erro maior nessa 
campanha de sacrificios; por quanto o que 
se fez a respeito de semelhante ramo ad
ministrativo, não correspondeu mediocre
mente sequer, ás necessidades da expedi
ção. 

Para a gerencia de tão arriscado ser
viço em campanha, pediu o general, por 
telegramma. a nonwn~iío do c01·onPl gra
duado do corpo de <'ng<'nhciros, Manoel 
Gonçalves Campcllo França, cuja competen
cia sobre o caso aquelle chrfc ignorava ab
solutamente. 

Obedecia, porém, a informações de pes
soa insuspeita e, apesar de haver <1uem lhe 

rn9 i112cd by Google 



36 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

clissesse que pensasse em outro official pa
ra o cargo de deputado do quartel-mestre
general, a nomeação do coronel Campello 
foi uma realidade cruel ! 

Era de presumir que o official em ques
tão fosse um excellente engenheiro archi
tecto, hydraulico, um constructor emfim 
dos que honram a nossa engenharia, por 
que em tudo isso o coronel Campello de
via ter dado provas de habilidade profis
sional ; mas que elle houvesse algum dia 
dirigido, em campanha, um serviço tão 
complexo, de tanta responsabilidade, capaz 
de fazer a reputação de um official do es
tado-maior, como esse de que o encarre
gára o commandante da expedição, embora 
mais pratico do que o primeiro, ninguem 
podia affirmal-o com segurança. A sua no
meação em tal caso era uma aventura pe
rigosa. . . E, com tudo s<' fez l 

O que se evidenciou, desde que o co
ronel Campello assumiu as funcções de de
putado do quartcl-mcstre-generul , foi que 
elle falava muito, calculava ainda mais e 
nada produzia . 
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As forças foram de batalhão em ba
talhão, de brigada em brigada, se transfe
rindo de Queimadas para Monte-Santo ; de 
sorte que em principios de maio toda a 1 ª 
columna achava-se nesta villa, base definiti
va das operações. 

E entretanto tudo estava por fazer: não 
havia um deposito de viveres e apenas al
guma munição de guerra começava a che
gar de Queimadas. Até então não se tinha 
organisado um serviço regular de comboios; 
não ~e havia comprado animaes para isso; 
preferia-se alugai-os a quem os levasse á 
porta ; mas o coronel Campello, a quem 
nenhum preço agradava, embora soubesse 
que os proprietarios, desconfiados por edu
cação, vacillantes sobre o exilo da expedi
ção, pouco se inquietavam com a renuncia · 
das suas propostas. Vivia-se em Monte
Santo dos pequenos recursos do municipio, 
aliás já muito explorado, desde a passagem 
por ahi das forças do major Febronio. 

Os officiaes impacientavam-se e os sol
dados murmuravam de semelhante situação; 
quando já iam em trez mezes de prepara-
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tivos, sem uma esperança ao menos de en
trar-se em operações, proximamente. 

O general sentia esse mal-estar das tro
pas, mas por excessiva delicadeza, não fa
zia valer devidamente a sua autoridade so
bre o coronel Cam pel lo, que parecia sentir
se bem cm Queimadas, sem resolver o pro
blema aliás complexo, de que dependia a 
sorte da expedição. 

Podendo dar ordens terminantes, im
perativas, aquelle chefe preferia dirigir-se 
ao seu subordinado como a uma autorida
de da mesma categoria. Não determinava 
uma norma de conducta no desempenho do 
cargo que occupava aquelle coronel-pedia 
que tivesse-a. 

Nestas condições tudo continuava por 
fazer na 1ª columna, relativamente ao &er
viço de fornecimento, que ainda não tinha 
um ponto de partida. 

E, se por esse tempo já em Monte-Santo 
não havia fome, é porque as 1 a e 3• briga
das achavam-se em Cumbe e Massacará, 
onde iam vivendo dos recursos que oor 
ahi obtinham e constavam de gado, farinha, 
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sal e rapaduras, para cujo fim o general 
abonava a importancia respectiva. 

Os muares da artilharia e a cavalhada 
dos dois esquadrões de cavallaria, chega
dos do Rio á Queimadas, gordos e vigoro
sos, estavam morrendo de fome na base 
de operações, por talta de forragens. A ag
glomeração desses animaes e de boiadaa 
em numero relativamente grande, que con
stituia a nossa unica riqueza, tinha acaba
do com o pasto que ali existia, em princi
pio abundante. 

No emtanto os dias succediam-se com 
a sua regularidade intransigente; a 2ª co
lumna marchava sobre a zona de operações 
com o seu serviço perfeitamente organizado; 
um numeroso comboio de generos alimen
ticios e de munições de guerra acompa
nhava-a em seu longo trajecto ; as rações 
dos soldados eram completas e tudo por 
esse lado corria bem. 

Para chegar a esse resultado o general 
Savaget, pondo de parte os escrupulos que 
dominavam o espirito do commandaate em 
chefe, havia conseguido fornecedor, múares 
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para tracção da artilharia e cavallos para 
montaria de um piquete organisado pelo 
coronel Carlos Telles, tirado do 31 batalhão 
de infanteria. 

Porém esse fornecimento tinha o seu 
limite natural ; terminaria com a chegada 
da columna a Canudos, onde estaria o ge
neral em chefe, como era de presumir, com 
as outras forças e os recursos dessa natu
reza, para abastecimento de toda a expedi
ção. E nesta hypothese foram lavrados os 
respectivos contractos, cuja execução o con
tratador cumpriu fielmente, como se verá. 

Avisado dos movimentos da columna 
Savaget, o general Arthur Oscar chegou a 
conclusão de que era necessario mobilisar 
a outra, mas em Monte-Santo não havia 
um sacco de farinha em deposito 1 

Um pequeno comboio que de Queima
das partira com destino á base de operações 
no dia 21 de maio. a 28 ainda não tinha 
chegado ao seu destino, tal era a falta de 
ordem em semelhante serviço. Esse com
boio fora entregue a um cabo de esquadra, 
que nem ao menos pudera conter os sol-
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dados, em cujo trajecto commetteram vio
lencias, que afugentaram os poucos mora
dores da estrada, durante muitos dias .. 

A linha telegraphica mandada estabele
cer de Queimadas a Monte-Santo e cujos 
trabalhos começaram em principios de abril, 
no fim de maio ainda não estava concluida, 
por falta de transporte do respectivo mate
rial. Apezar da insistencia do tenente-co
ronel Siqueira de Menezes, chefe da com
missão de engenharia, o coronel Campello 
nenhuma providencia tomava de modo a 
facilitar algumas carretas para aquelle ser
viço, da mais urgente necessidade. 

Sem a energia do chefe Menezes a linha 
não teria chegado á base de operações, an
tes da mobilisação da 1 ª columna. 

Os dias nessa região agreste, j!t tão co
n~~-_pe~a!; cl.escripções publicadas- em 
todos os jornaes do Brazil, tinha~ para nós 
~dur-ª~ií9- _dos inezes ; não parecht estar-se 
no _.l!rnp_rio_ paiz; e os homens que nos ap
pareciam pelos caminhos quasi desertos, 
nada tinham de commum com os habitan
tes do littoral do norte ou dos estados do 
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sul. Os seus habitos, a sua linguagem e o 
seu typo, eram pe'rfeitamente originaes ; 
tinham ainda o ,cunho accenluado do bra
zileiro primitivo, do interior do norte : ca
bellos sempre crescidos ; barbas longas, sem 
o menor cuidado; constituição franzina, an- · 
gulosa ; olhares vagos, sem expressão ; mo
vimentos indifferentes, de quem tudo lhe 

/"'--. parece bem; o homem, emfim, sem atavios 
nem artificios. 

Do que se passava além desse deserto, 
em que sentiam-se perfeitamente á vonta
de; do que ia pelas grandes capitaes do paiz 

' pelas cidades populosas do seu proprio es-
tado natal, não tinham o menor conheci
mento ; a ~~~ i_nteJligencia bruta não _con-

':: .,c_ebia um vinr differente. Participavam da 
1 insipidez do solo sertanejo, onde a nature

za te1u a monotonia do seu rachitismo uni
forme . 

Dahi provinha certamente a rasão da 
impaciencia que dia a dia dominava a co
lumna inteira. O soldado e o proprio offi
cial, ás vezes referindo-se a certos factos 
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da vida civilisada, deziam muito natural
mente: 

-Quando eu voltar ao Braztl . .fa.rei isto ' · 
ou terei aquiliÕ. • . / -------··· _.,, 

O que todos desejavam, ardentemente, 
era marchar sobre Canudos e lutar até ven
cer ou morrer. Era preciso vingar os com
panheiros sacrificados e restabeler a ordem 
nessas paragens anarchisadas. Não se ha
via deixado os quarteis de lugares queri
dos, para veranear em Queimadas ou 
Monte-Santo, em Cumbe ou Massacnrâ. 

Então, nem mais se ouviam as historias 
assombrosas que os officiaes e soldados da 
expedição . Moreira Cezar referiam a princi
pio, dominados ainda do panico com que 
deixaram a cidadella de Canudos, no dia 
4 de _uiarço. 
-- - - Estava tudo esgotado e a paciencia es
gotavli-se tambem. 

Ao·enthusia&mo dos primeiros dias sue- , 
cedeu um aborrecimento profundo, um te
dio invencível. 

Já não se fazia questão, para movi
mentar a força, senão de um bocado de 
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farinha, sal e alguma carne ; com estes ele
mentos essenciaes estava garantida a situa
ção da columna ; mas a excep~'.ão do gado 
nada mais havia em Monte-Santo, por esse 
tempo. 

Começaram a correr boatos de que a 
2ª columna já se achava nas proximidades 
de Canudos e os officiaes galhofavam, di
zendo «que um bello dia chegaria um pro
prio do general Savaget com a noticia de 
haver sido tomada e occupada a cidadella 
de Canudos, por aquella força.>> 

O coronel Flores sabemlo desses boatos 
em Massacará, onde se achava com a 3• 
brigada de infanteria, e calculando que o 
general Savaget podia a contra gosto em
penhar um combate em Canudos, antes de 
chegar a 1• columna, reuniu um dia os 
commandantes de corpos dessa brigada, 
para consultai-os a respeito de uma inves
tida sobre o Rosario ; mas os commandan
tes percebendo nesse acto qualquer senti
mento que não deviam alimentar, e que 
tratava-se de uma imprudencia, que lhes 
podia custar bem caro, manifestaram-se, 
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criteriosamente, contrarios ao plano do co
ronel, que cedeu facilmente ás ponderações 
dos seus commandados. 

Esses boatos, no emtanto, eram infun
dados, porque a 2• columna obedecia aos 
movimentos da t• e esta achava-se ainda 
em condições de não poder sahir de Monte
Santo. O general Savaget sabia disso e por 
tanto fazia marchas lentas ; caminhava um 
dia, descançava' dois e trez, comtanto que 
as duas columnas chegassem semultanea
mente ao ponto do seu destino, como estava 

' combinado. 
O general Arthur Oscar confiava na 

lealdade de seu collega e por esse lado es
tava tranquillo. 

Mas a demora nas operações continua
va a impressionar os officiaes mais sofregos 
e o gowrno começava tambem a inquietar
se; porquanlo era certo que tinha accumu
lado de poderes e recursos ao com mandante 
da expediçüo. 

Na secrclaria da guerra devem exislir 
minutas de telegrammas, desse tempo, em 
que o ministro concitava o general Arthur 
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n acti-.ar o movimento das forças, afim de 
evitar-se o máo effeito que essa demora já 
ia produzindo no espirito publico. 

E' verdade que os generaes Argollo e 
Costallat, aquelle ministro da guerra e este 
ajudante-general do exercito, identificados 
por um só pensamento, deram ao sen dele
gado, no interior da Bahia, inteira liberdade 
sobre o modo de agir em Canudos, com
tanto que a expedição inve'stisse com segu
rança; mas já iam em trez mezes e os re
presentantes do governo não tinham noti
cias senão dos planos de campanha que 
lhes chegavam ao Rio, das organizações 
apparatosas de columnas e brigadas e dos 
exercícios duas vezes por dia nas praças de 
Queimadas e Monte-Santo, a uma tempera
tura canicular. 

O paiz tinha as vistas concentradas 
naquellas regiõrs do norte e por tanto con
vinha fazer-se alguma coisa. 

E o general sentindo por fim que o seu 
prestigio ~podia ficar seriamente abalado, 
não só perante o governo como tambem 
nas fileiras do exercito, seguiu a 28 de maio 
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para Queimadas afim de activar, em pessoa, 
a remessa de mantimentos para Monte
Santo. 

E' possivel que actuasse tambem, de 
algtima i;orte, no animo do general, para 
assim proceder, uma conversa que com 
elle tivera no dia anterior, o autor deste 
trabalho, qu!~!~~sá~ __ com franqueza e 
lealda~_ o senti_!!lento predominante da co
lumna, a respeitoaas - a-ppréliensões ··que 
fam -em -·süãSfiíeiras.. : Essa -resOlitção do 
sympathico chefe levou pelos acampamen
tos a esperança de proximo movimento das 
forças expedicionarias e todos ficaram aguar
dando com o mais vivo interesse o resulta
do de semelhante viagem inesperada. 

No outro dia chegára um alferes de 
Massacará, onde achava-se ainda a brigada 
do coronel Flores, dizendo que aquella for
ça tinha-se apoderado de 26 cargueiros com 
farinha, milho e assucar, de jagunços que 
encontran1m procedentes do Bom-Conselho, 
em <lirecção a Canudos. E, passando a outros 
assumplos, referiu o mesmo alferes que não 
hnvia um só official dessa brigada, que não 
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estivesse immensamente contrariado com a 
direcção do coronel Flores, a quem accu
savam de intratavel e pouco conhecedor do 
serviço de guerra. 

O que deixou logo esse coronel a per
ceber foi que não podia se conformar coin 
a direcção e o contacto de chefe algnm : 
não estava habituado a isso e portanto nun
ca se achava onde estivessem os offtciaes 
mais antigos ou mais graduados da expe
dição. Tambem onde quer que o encon
trassem vivia num isolamento quasi abso
luto, porque eram raros os companheiros 
que o procuravam, para trocarem um pen
samento, uma frase menos formal. O mando 
sem obediencia a ninguem, a gloria das 
armas, exclusivamente sua, conquistada in
dependentemente de auxilio de quem lhe 
pudesse fazer alguma sombra, tal era o seu 
ideal, nos remotos sertões da Bahia. Por 
isso levava de Monte-Sanlo para Cumbe, de 
Cumbc para Massacará, em marchas e con
tra-marchas, que fatigavam inutilmente os 
soldadas e teria investido sobre Canudos, 
sómente com a sua brigada, aliás fraca, se 
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houvesse encontrado apoio nos comman
dantes dos respectivos corpos. Para elle 
não havia chuva nem sol nem trevas ; mas 
tambem era o primeiro a dar o exP.mplo 
de superioridade. . .:;_, --1 ·· 

Os seus preparativos de marchas eram' 1 

sempre muito fatigantes ; a menor contra- \ 
riedade exasperava-o até o exagero; as sua~ 
ordens renovavam-se com a insistencia de 
qut-m não confia bastante nos elementos de 
que dispõe e os soldados da sua brigada 
levavam, por tudo isso, a maior parte do 
tempo debaixo de forma, sem puderem ao 
menos preparar a sua alimentação, contra 
todos os preceitos da guerra moderna. Era 
de uma actividade extraordinaria, aprecia-
vel de certo cm presença do inimigo, mas 
de effeitos negativos á distancia em que 
nos achavamos, ainda muito longe da 
zona perigosa. 

Comtudo percebia-se que havia nesse 
homem irrequieto um chefe decidido, va
lente e capaz dos maiores sacrificios, quan
<lo fosse necessario enfrentar o inimigo, que 
nos aguardava resolutamente. E a prova 

' 
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dessas qualidades assás recommendaveis 
deu-as em breve o coronel Flores nos mu
ros de Canudos. Tinha concebido a idéa 
de ser o primeiro a entrar na cidadella 
maldita, mas a fortuna aliás tão propicia á 
sua carreira militar, abandonara-o definiti
vamente, quando elle mais necessitara do 
seu poderoso concurso. 

No dia 31 chegou o general Arthur, de 
Queimadas e em seguida ordenou que a 2• 
brigada se preparasse para marchar, ape
nas se apresentasse o 15° batalhão de infan
teria, daquella villa, ou a Jª brigada, da 
freguezia de Cumbe. Para execussão dessa 
ordem recebeu-se munição de sobreselente, 
quatro dias de viveres por adiantamento e 
fez-se baixar os doentes á enfermaria ; mas 
nem o 15° batalhão havia saido de Quei
madas, nem a ta brigada tivera aviso para 
regressar a Monte-Santo. Concluiu-se dahi 
que semelhante ordem fora expedida ape
nas com o fim de impremir alguma anima
ção ás tropas, e, portanto, conhecido o pen· 
sarnento do general, voltamos a apathia em 
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que nos achavamos havia mais de um 
mez. 

No dia 2 de juúho informaram ao com
mandante em chefe que uma forte partida 
dP. jagunços dirigia-se á Massacará, para ata
car a brigada do coronel Flores, que ainda 
ali se achava e, apezar de conservar-se em 
Cumbe a 1ª brigada, forte de mil homens, 
aquelle chefe determinou que partisse de 
Monte-Santo os batalhões 27° e 16° de in
fanteria, aquelle para Cumbe e este para 
Caldeirão Grande ; o 27 devia reforçar a 
guarnição de Cumbe e o 16° cuidar do ca
minho que ia ter à retaguarda daquelle po· 
voado, donde seguira outro batalhão para 
proteger a pequena brigada do coronel Flo
res. O general, impressionado com seme
lhante informação, partiu igualmente com 
destino a essa zona. 

Reappareceu a crença de que alguma 
coisa de importante ia-se passar cm nossas 
operações ; as tropas animaram-se outra vez 
do maior enthusiasmo ; mas a noticia não 
tinha fundamento algum, partira de serta
nejos assustados, mais ou menos compro-
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mettidos com a gente de Canudos, por se 
inclinarem â legalidade, e tudo recaiu no 
mesmo estado de marasmo. 

O general regressou no. dia 5 a Monte
Santo, onde havia jâ mais de dois mil ti
ros de canhão Krupp, cem do 32 e a mu
nição sufficiente para a bateria de tiro ra
pido, que se encorporâra â brigada de ar
tilharia, de que se haviam desaggregado os 
batalhões 50 e 9° de infanteria, que a ella 
pertenceram na primeira organisação das 
forças. Esses dois corpos e mais o 7° con
stituiam então a 3a brigada de infanteria. 

Havia lambem para cima de quatrocen
tos mil tiros de carabina, alem da munição 
de bolsa ; por este lado estavamos habilita
dos a emprehender a marcha sobre Canu
dos, mas tudo continuava no mesmo estado 
com relação a generos alimenticios e meios 
de transporte. 

No dia 14 começou, emfim, o movimen
to da 1ª columna sobre o inimigo! Tudo 
se reanimou; a confiança no triumpho era 
total; mais alguns dias e a cidadella de 
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Canudos seria arrasada, para exemplo ter
rível dos homens refractarios a ordem. '-

E comtudo esse trabalho de destruição j 
e extermínio não fora tão facil como pare-_ .J 
cera. 

Para realisai-o muitos sacrificios e mui
ta resignação nos custou, por que todos os 
elementos contrarios nos esperavam, desde 
que nos afastámos da base de operações : 
~.!>êd~-- ~ ~obre_ tudo um inimigo 
te~z,~ valente e astucioso. 

As forças deviam observar as instrucções 
seguintes, cuja leitura, durante oito dias, 
o general recommendou nos corpos da co· 
lumna. 

E se esse documento não tem o valor 
da originalidade, tambem o seu autor não 
teve em mente apresentai-o como uma in
novação na arte da guerra. 

c:Formatura de um batalhão como van
guarda: 

cUma secção dá os exploradores da 
vanguarda, que se compõe de um sargento 
e quatro praças e o resto desta mesma 
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secção forma a secção de exploradores a 
50 metros á retaguarda . 

Uma secção a 150 metros à retaguarda 
forma a ponta da vanguarda. 

Duas secções a 150 metros á retaguarda 
form:im a testa . 

Duzentos melros a retaguarda tres com
panhias formam o grosso da vanguarda. 

A tropa não faz conlinencia alguma nos 
seguintes casos : em marcha, em linha de 
batalha como serviço de segurança. 

Nas marchas de costado vae sempre 
um official na retaguarda de sua companhia. 

De companhia a companhia ha uma 
distancia de 8 metros. 

De batalhão a batalhão de 16 metros. 
De brigada a brigada de 30 metros. 
Nos postos avançados, quando se pode 

fumar, deve-se fazei-o de costas para o ini
migo. 

Deve-se evitar accender phosphoros. 
Nos acampamentos proximos ao inimi

go os fogos são abafados ao escurecer e 
apagados ao toque de recolher. 

Ao toque de desarmar barracas são apa
gados todos os fogos . 
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A companhia incumbida de dar o ser
viço de flanqueadores conserva sempre, 
pelo menos, uma secção de apoio, que mar
cha entre os flanqueadores e a força flan
queada. 

Nas marchas, dado o toque de liberda
de, as musicas cessam de tocar e passam 
á retaguarda dos respectivos batalhões. 

Ao toque de sentido todas as unidades 
tomam rigorosamente os seus lugares, ob
servando as distancias estabelecidas e con
servando o maior silencio. 

A marcha habitual do batalhão é a 
qaatro do fundo. 

Recommenda-se muito especialmente 
que em combate se faça o menor numero 
de toques possivel, a não ser nas cargas, 
em que tocam todas as cornetas e tambores. 

Na linha de fogo não ha toque de reti
rada. 

Todas as vezes que receberem ordem do 
commandante da columna para atacar o 
inimigo devem desenvolver o batalhão na 
ordem mixta, com o cordão, reforço, apoio 
e reserva do batalhão. 
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O outro batalhão da brigada deve for
mar de 500 a 800 metros á retaguarda 
deste e ainda na mesma ordem, isto é, cor
dão, reforço, apoio e reserva, lle modo que 
se o primeiro batalhão fraquear a forma
tura ·de ~ombate é apenas perder o terreno, po

rém a formatura de combate resta imacta. 
Havendo um terceiro batalhão na bri

gada este formará em columna cerrada, 
linha de columnas ou outra qualquer ordem 
que o commandante da brigada entender, 
ficando porém estabelecido que sempre ha

verá á retaguarda de um batalhão que se 
bate, um outro na mesma ordem :-este 
dispositivo de combate foi usado pelo ge
neral Ther Brun, obtendo-se grandes resul
tados e serve sobretudo para os assaltos de 
posições. 

E' obrigação de todo soldado de infan
teria abrigar-se, menos na occasião dos as
saltos, em que mesmo o commandante só 
se deve preoccupar do momento preciso em 
que deve atirar os seus reforços ou reser
vas para a frente. 

Qualquer força em campanha, incum-
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bida do serviço de segurança, tem por de
ver reconhecer o terreno na frente, retaguar
da e flancos, não só para conhecer as rela
ções que pode ter com outras forças, como 
para julgar da posição do inimigo. 

Esta obrigação entende-se desde o corpo 
de exercito até á sentinella. 

Nas marchas como a que vae empre
hender esta divisão, a naturesa do terreno 
dá lugar a emboscadas ; estas podem ser 
protegidas por trincheiras. 

E' principio que as fortificações ·devem 
ser atacadas pelos pontos fracos. 

Na duvida, deve-se deixar uma peque
na força tiroteiando, coberta pelos abrigos 
que o terreno offerecer e mandar uma ou
tra contornar por longe e carregará baioneta. 

Deve-se procurar fazer prisioneiros. 
Todo o soldado deve considerar como 

um dogma, que o fogo feito inutilmente in
fraquece-o, faz perigar a sua propria segu
rança e dá enorme força moral ao inimigo; 
pelo que só deve atirar no inimigo que vê. 

A vanguarda de uma força em marcha 
deve ter como característico principal o 
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movimento e a audacia, isto é, indepen
dente de ordem, bate o inimigo onde en
contra ·O e persegue-o. 

A vanguarda de uma força estacionada 
tem por principal dever a resistencia. 

Todo chefe deve ter muito <'m vista 
que sempre deve ter comsigo uma reserva 
e que o emprego della provará os seus ta
lentos ou a sua inaptidão militar. 

Atacar uma posição de frenle, sem com
binar esse ataque com outro de flanco é 
sempre um erro, salvo, se este é o ponto 
fraco. 

E' vantajoso contornar sempre que se 
fôr atacado na estrada ; para isso o com
mandante da força que receber o ataque 
de frente deve ter o maior cuidado em di
rigir os seus tiros de modo que não otfen
dam a força que contornar, para o que é 
preciso que os tiros dessas forças sejam no 
maximo perpendiculares, por que desde 
que a linha de tiro da força que recebe o 
ataque forma angulo agudo com o da que 
contorna, é claro que essas forças amigas 
ferir-se-ão, o que cumpre evitar. 
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Isoladamente, em campo de batalha, ne
nhuma força de infanteria avança sem estar 
precedida por um grupo de atiradores. Isto 
garante-lhe a segurança e dá lugar a ener
gia de modo a poder avançar sempre, por 
que da iniciativn reflectida parte a victoria>. 

Taes foram as instrucções com que o 
general Arthur Oscar iniciou a marcha da 
1 ª columna de Monte-Santo a Canudos. 

Verifica-se desse documento, aliás re
digido sem pretenções, que o general co
gitou de principios que estabelecessem a 
maior ordem na travessia que deviamos 
fazer, porém os movimentos de tropas pelo 
interior do norte raras vezes obedecerão a 
regras e preceitos, que~e traçam para _ç:;tm
pa.EJ!as regulares, em paizes onde .as.. .. con
d~QQ9_g_r;:ip}1icas do terreno não têm 
as_particularidades dos nossos longínquos 
sertões. 

. ' 
' . > 

(" : 
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Marcha das duas columnas.-Combates de Cocorobõ, do 
Angico e da Favella. 

Iniciou esse movimento anciosamente 
esperaclo a 2• brigada, composta dos bata
lhões 16°, 25° e 27° de infanteria e um con
tingente do 1° batalhão de engenharia, cujo 
pessoal fôra encorporado á 1• columna pa
ra os trabalhos de sapa. 

D'entre os caminhos que iam ter a Ca
nudos, seguimos o menos transitado até 
então e por onde nunca havia passado for
ça alguma, a não ser um corpo de infan
teria, até o Caldeirão Grande, tres leguas 
e meia de Monte-Santo.. (V. estampa 1). 
Resultava dahi a necessidade de importan
tes trabalhos de sapa e uma limpesa com-

rnctizcdbyGoogle 



ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 61 

pleta em semelhante via, de modo a tornai-a 
accessivel ao material rodante da columna, 
aliás pezado, porque além dos canhões Krupp 
7112 e dos quatro de tiro rapido, acompa
nhava-nos um canhão de calibre 32, que 
se dizia absolutamente necessario á destrui
ção das igrejas de Canudos. 

Devia dirigir esse trabalho fatigante a 
respectiva commissão de engenharia, que 
desde logo encetou-o corajosamente, sob a 
protecção daquella brigada. 

Sabe-se que são da maior importancia 
nas operações de guerra, os moYimentos 
estrategicos; delles dependem muitas vezes 
o exito de uma campanha, e, por conse
guinte o que iamos operar muito devia ter 
preoccupado a attenção do gener:il em che
fe e da commissão de engenharia. 

Era chefe desta o tenente-coronel do 
estado-maior de ta classe, José de Siqueira 
Menezes, official habil, intelligente e capaz 
dôs maiores sacrificios, no desempenho dos 
seus deveres. 

Faziam parte dessa commissão, além 
de outros officiaes, os tenentes tambem do 
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estado-maior, Alfredo do Nascimento e Do
mingos Alves Leite, que tinham atravessa
do de Monte-Santo a Canudos, na expedi
ção do coronel Moreira Cezar, pela estrada 
de Cumbe e regressado, depois do desastre 
dessa força pelo caminho do Aracaty, que 
tomaram ao acaso, sem terem delle noticia 
alguma, logo á sabida do Rosario, até onde 
chegaram tenazmente perseguidos do ini
migo victorioso. 

Uma bussula de algebeira orientava-os 
nesse deserto inclemente, onde abundam as 
serpentes mais venenosas do Brazil. 

Nos primeiros dias, quando não se jul
gavam ainda bem seguros, marchavam cau
telosamente pela espessa catinga, atravez 
das maiores <lifficuldades, ora internando
se consideravelmente em rumos oppostos, 
ora saindo no caminho, para de novo se 
internarem . 

Comiam raizes dos umbuseiros e os 
fructos desta excellente planta e bebiam 
agua das folhas dos gravatás, que abundam 
naquella zona. Observadores e previdentes 
estes officiaes, mesmo no assombro da fuga, 
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nunca deixaram de prestar a maior atten
ção sobre as condições topographicas da 
região que atravessavam ; dos recursos na
turaes com que depara,·am e dos acciden
tes principaes do caminho. As suas infor
mações em fal sentido deviam influir po
derosamente no espirito do general, para 
que este se decidisse a respeito do caminho 
preferido para a marcha sobre a cidadella 
dos fanaticos, e, effectivamente, depois de 
tratar-se do assumpto com o maior interes
se, ficou assentado que seguiriamos o ca
minho do Aracaty, para o Rosario, onde 
tomariamôs a estrada geral, do lado de 
Cumbe. 

O plano respectivo foi traçado pela com
missão de engenharia, a quem se deve o 
exito dessa marcha, certamente a operação 
estralegica de maior valor, que se executou 
nas operações de Canudos. 

Depois verificou-se que os fanaticos es
peravam-nos por qualquer das suas impor
tantes vias-(~ertamentc pelas estradas do 
Cambaio ou do Calumby-mas nunca pelo 
rumo que seguimos. 
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A 2a brigada sahiu de Monte-Santo no 
dia 14 de junho, a uma hora da tarde, 
mais ou menos, sob a acção de uma chuva 
torrencial, de modo que só no outro dia de
ram os sapadores começo aos seus traba
lhos regulares. 

Aquella força acampou á noite e fez 
apenas legua e meia nessa jornada, taes fo
ram as difficuldades provenientes do agua
ceiro. No outro dia avançou para o Caldei
rão Grande e ahi esperou a chegada da ar
tilharia, bem como das 1 ª e 3ª brigadas de 
infanteria. 

Comtudo destacou-se para Jetirana, á 
duas leguas desse ponto, o 25° batalhão de 
infanteria e uma pequena fracção dos sapa
dores, não só para tranquillidade da força 
principal, como tambem para adiantar-se 
o trahalho cta estrada. 

Chegando ao Caldeirão Grande e não en
contrando aquelle batalhão, o general Ar
thur seguiu immediatamente para a van
guarda, levando comsigo apenas o seu pi
quete e o 9° batalhão de infanteria, que já 
então estava reduzido a menos de duzentos 

o,9,11zed by Google 



ULTIMA, EXPEDIÇÃO A CANUDOS 65 

homens. Esse trajecto fel-o á noite o gene
ral, por um caminho ainda não desbrava
do, quasi~intransita vel. 

No dia seguinte alcnnçarnm-nos a 1ª 
brigada de infantaria, o 5° regimento de 
artilharia; e. assim reforçados, seguimos 
para o Juá, onde reuniu-se toda a ta co
lumna, depois de ter vencido os maiores 
ohstaculos, não tanto para a infantaria, 
como para o 5° regimento de artilharia, o 
canhão 32 e n bateria de tiro rapido. 

Mais uma pequena jornada, e estaríamos 
em plena zona perigosa ! 

E, apezar de semelhante situação deli
cada, não apparecia o comboio de muni
ções, protegido apenas pelo 5° corpo de po
licia dn lfahi:i. <' ludo soh :i <lirc•<'<»:io do co
ronel Cmnp1·1lo. 

Era um act.o _ da maior imprudencia 
avançar l!_ columna clahi em diante sem as 
suas munic\í1·s de «ucrra e· os "Cneros ali-

------- -- ., _ -·~ b M 
menticios que por ventura acompanhassem 
o comboio, mas o general linha-se com
promettido com o general Savaget a estar 
em Canudos até o dia '27 e, para chegar a 

5 
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esse resultado, não se deteve mais diante 
de conveniencia alguma. 

A zona era de uma esterilidade accen
tuada ; os animaes que puchavam a arti
lharia, á falta de pastagens e milho, cança
vam a cada momento ; os artilheiros sub
stituiam os muares que fica\·am; a infan
taria de protecção auxiliava aquelles arti
lheiros nos seus pesados trabalhos pelos 
fundos atoleiros, nos areiaes volumosos, de 
uma extensão desanimadora, e nas ladeiras 
pedregosas de serras quasi peladas. E só 
assim era possivcl a artilharia alcançar a 
infantaria de vanguarda em seu acampa
mento, á noite, pela m::idrugada e ás vezes 
já formada para nova jornada. 

O coronel Olympio, commandante da 
artilharia, mostrava· se contrariadissimo com 
a falta de ordem que se manifestava na 
marcha, prov<'ni<'nte desse ntropcllo escu
sado, quando se linha lcvndo quasi quatro 
mezes em completa inacth·idade. 

A artilharia não tinha remonta de ani
maes ; as ambulancias iam inteiramente 
desprovidas de tudo quanto se tornava in-
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dispensavel a nma força que ia combater; 
e, para caracterbar bem os nossos recursos 
alimenlicios, hnsta referir que, quando o 
grosso das forças cleixaram Monte-Santo, 
já sahiram a meia ração. 

Para nrnrchnrmos em tnei; conrlições, 
podiamas lei-o feito desde que chegaramos 
a Monte-S~nto, diziam os officiaes e repe
tiam os soldados, rle batalhão em batalhão. 
Que demorassemos tnnto tempo em Quei
madas e Monte-Santo e investissemos so
bre Canudos com torlos os recursos de mu
nição de guerra e de bocca, de tracção e 
cirurgia, comprehende-se ; seria, efTectiva
mente, um erro graye precipitar as opera
ções, sem o estudo .pr<'.·vio, se possiYel fosse, 
de todos o~ recursos do inimigo, das suas 
posi<;ões forlificaclns c dns clivcrsns t·stradas 
que scni:rn1 :'1 ('idn<l<'lla elo Vas:i-Bnrris. 
Pon\m mohilisar n lropn como o fizemos, 
era realmente um foclo <pte niio podia es
capar á critica dnquelles qur linlrnm o maior 
interesse no exilo da noYa expedição. 

Logo depois de mover-se a columna, 
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do Juá para o Aracaty, o general foi avi
sado, por uns vaqueiros, que vieram ao seu 
encontro, de que na Lagôa da Lage, em 
Aracaty, uma partida de jagunços destelha
Yam a casa da fazenda do coronel José Ame
rico, a cujo madeiramento já tinham lan
çado fogo, para completa ruina elo predio. 

Em vista disso, o general destacou para 
a frente um dos seus ajudantes com algu
mas praças do respectivo piquete, cujo gru
po sorprehendP,u, effectivamente, os fana
ticos em seu trabalho destruidor. Estes, 
em numero de 1;1 a 20, segundo o calculo 
do ajudante, fugiram precipitadamC'nte, dei
xando um, que, tentando resistir, morreu 
valentemente com as armas na mão. 

Estavamos na zona perigosa . Dahi em 
diante a columna devia marchar com todas 
as precauções, mas não se sabia ainda o 
que era feito do comboio e não se teria co
mido com farinha nesse dia, se do Cumbe 
não nos chegassem alguns cargueiros, quasi 
ao escurecer, com semelhante genero de pri
meira necessidade. Distribuiu-se meia ra
ção dessa farinha, carneou-se e ahi ficámos 
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até o outro dia, em que a força da van
guarda chegou ao Rosario, onde tiroteiou 
com outra parli<la de jagunços, dos que 
por ali andavam sob a direcção do celebre 
Pajehú, e que tanlo mal nos fizeram dahi 
em diante, na travessia do Jueté a Canu
dos. 

De chegada ao Rosario, recebeu o ae
neral Arthur um proprio do general Sava
get, cujo emissario fôra encarregado de re
ferir ao commandante em chefe o que oc
corria pela 2ª columna, que nesse dia em
penhou-se em combate, na posição de Co
corobó. 

Aquelle chefe, sciente da approximação 
da 2ª columna, despachou o proprio, a quem 
incumbira de aflirmar ao seu collega que 
no dia 27 estaria infallivelmentc no alto da 
Favella, donde bomhardeiaria, ao romper 
da manhã de 28, a fomosa posição dos fa -
naticos bahianos, ao serviço de Antonio 
Conselheiro. 

O que por essa columna se passou no 
dia 25, em que se deu o primeiro encontro 
da ultima expedição a Canudos, refere-o de. 
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talhadamente o general Savaget, no seu re
latorio aprl'sentado ao minislerio da guerra, 
por intcrmcdio do commandante em chefe, 
e cuja parte principal vae-se ler : 

CO:\IBATE DE COCOHOBÓ 

(( A's dez horas da manhà de 25, deixá
mos o acampamento da Serra Vermelha e 
puzemo-nos cm marcha {;m direcção á fa
zenda de Cocorobó, onde tinha determinado 
se acampasi;,c para pernoitar. Esta fazenda 
dista apenas duas leguas de Canudos A 
estrada entre estes dois pontos é estreita e 
desdobra-se pelo meio de rnattas virgens 
cerradas, proprias ás emboscadas : dão a 
este trecho da estrada o nome de Passa
gem do Pinto. 

Nesse dia fazia a vanguarda da columna 
a 5a brigada, do commando do coronel 
Serra Martins, a 4a seguia no centro, e á 
retaguarda a fr1 prolegendo o comboio de 
munições de guerra e de hocca . A artilha
ria marchava entre estas duas brigadas, e 
o esquadrào de lanceiros, em exploração e 
descoberta, cerca de meia legua na frente 
da vanguarda. 
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Eu, o meu estado-maior e piquete pre
cediamos immediatamente a 4ª brigada. 
Tal era a disposição da marcha desta co
lumna ao ter lugar o combate de Cocorobó. 

A meia distancia da <Serra Vermelha» 
para Cocorobó, cerca de onze e meia da ma
nhã, veiu o assistente da 5a brigada, alferes 
José Monteiro, do 40° batalh&o de infanta
ria, a todo galope, participar-me, a mandado 
do coronel Serra Martins, que o esquadrão 
de cavallaria tinha descoberto o inimigo, 
com o qual estava tiroteiando, tendo já duas 
praças feridas. Determinei, então, que aquel
le coronel forçasse a marcha de sua briga
da e tomasse as disposições convenientes 
para combate logo que enfrentasse com o 
inimigo. A's onze e quarenta e cinco minu
tos os atiradores desta brigada trocaram os 
primeiros tiros com os jagunços. Seguindo 
na marcha á testa da 4ª brigada, mandei 
fazer alto a 800 metros cerca da posição do 
inimigo e a 400 mais ou menos da nossa 
linha de fogo ; assim procedendo para que 
a força ficasse a coberto da fuzilaria dos con
trarios, como lambem para esperar a che-
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gada da 6ª brigada, artilharia e comboios 
que vinham um pouco atrazados. As posi
ções occupadns pelos jngunços eram formi
daveis e cll'fl'ndid:;s por homens bravos e 
disciplinados, :irma<los e inteiramente abri
gados á cavallciro da estrada, como se acha
va o inimigo. Es~as posições consistiam 
em trincheiras naturaes por elles aperfei
çoadas, estendidas ao longo das cristas de ou
teiros dispostos em amphithcatro, intercala
dos no seu recinto pequenos cerros, de modo 
a formar-se assim, entre os outeiros fron
teiros e lateraes e os cerras centraes, dois 
desfiladeiros de vinte e tantos metros de 
largura, sendo que o do flanco esquerdo 
era o proprio leito do rio Vasa-Barris, que 
nesse ponto se desenvolve em arco de circulo 
seguindo as sinuosidades da serrania. 

Entre estas disposições e o ponto occu
pado, sobre a estrada ao lacto opposto, pe
lo grosso da columna, desdobra-se vasta 
planicie, núa e sem qualquer sorte de abri
go; apenas á margem do rio algumas ca
tingas. 

Foi nestas catingas que a 5ª brigadà 
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tomou posição para responder ao fogo do 
inimigo; este, porém, audacioso e tenaz, 
qualida1les estas que eram ainda mais re
forçadas, ao que parece, pelas excellentes 
posições que occupavam, as quaes domi
navam a planicie em loda a sua extensão 
e grande trecho <la estrada, não arredou pé, 
ao contrario, aceitou e sustentou com fir
meza e energia o ataque, rompendo renhida 
fuzilaria sobre os nossos, tanto que come
çamos logo a ter algumas baixas por mor
tes e ferimentos. Nestas condições resolvi 
empregar a artilharia para desalojai-os, e 
como esta ainda estivesse a quasi meia le
gua para traz, ordenei que dois dos meus 
ajudantes de ordens fossem á retaguarda 
apressar a marcha dessa arma. Eram duas 
horas da tarde, quando o primeiro tiro de 
canhão se fez ouvir, seguindo-se muitos ou
tros; mas nem por isso o inimigo fanatico 
e audacioso diminuiu a intensidade do seu 
foao . Reconhecendo a improficuidade deste 
bombardeio, ordenei um movimento envol
vente, devendo a 5.. brigada operar pela es
querda (direita do inimigo), e um dos ba-
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talhões da 4ª pela direita. Por este flanco, 
porém, reconheceu-se a impraticabilidade 
de qualquer marcha regular, em vista ·da 
topographia do terreno a percorrer, acciden
tado e pedregroso, e sobretudo pela natu
reza agreste da floresta rachitica que o co
bre (cactus e bromeliaceas de toda a natureza) 
Vendo então que tornava-se tarde, e não 
podendo admittir que duas ou tres cente
nas de bandidos sustivessem a marcha da 
2ª columna por tanto tempo, resolvi des
alojai-os e conquistar-lhes as posições a 
ponta de baionetas, e neste sentido dei as 
minhas ordens. A 5ª brigada, que mantinha
se desde o principio nas suas posições, por 
entre as catingas, devia carregar pelo flanco 
esquerdo e pelo leito do rio, afim de desalojar 
o inimigo, dos cerros centraes e outeiros que 
ficam desse lado, .e a 4ª (12° e 31•) pelo flan
co direito, devendo antes desenvolver-se em 
linha, ao sahir da estrada para a varzeá. 
A tª brigada, devido ao terreno que tinha de 
percorrer, carregaria em linha de columnas 
de pelotões. Tudo disposto para a carga, 
ordenei o toque respectivo, mandando ao 
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mesmo tempo que o esquadrão de lanceiros 
carregasse pela esquerda da 4ª e direita da 
5a brigada. 

Ao signal de carga, os nossos bravos 
soldados, como que electrisados pelo clan
gor estridente das cornetas dos seus res
pectivos batalhões, arrojaram-se para a fren
te, loucos de enthusiasmo. O inimigo . que 
até então entretinha-se a fuzilar os nossos 
atiradores com tiros isolados, porém mul
tiplos, continuos e de pontaria segura, rom
peu aos primeiros passos da carga, em des
cargas tão cerradas e ininterruptas, que pa
recia termos ein nossa frente uma divisão 
inteira de infantaria. Uma verdadeira chu
va de ferro cahia sobre os nossos heroicos 
infantes, de frente e dos flancos. O som 
trovejante do bacamarte confundia-se com 
o estallo secco das l\fannlichers, Comblains 
etc., num rufiar nervoso de tambor metalli
co. Nada, porém, podia já dder o rolar da 
massa que precipitava-se de encontro aos 
baluartes do inimigo : tudo era levado de 
rojo na ponta das nossas baionetas: pelas 
catingas, pelos morros acima, pelo leito do 
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rio, pelos desfiladeiros a dentro derramava
se a onda temerosa dos nossos valentes sol
dados, arrastando na sua passagem quanto 
jagunço ainda ousava enfrentar-nos. Acom
panhado de todo o meu estado-maior e do 
piquete, seguia tle perto as diversas peripe
cias da carga, quando ao penetrar na boc
caina do desfiladeiro da direita, sinto-me 
ferido por bala de fuzil. Não podendo mais 
suster-me sobre o cavallo, apeei-me. Já en
tão ouvia-se, ao longe, os bravos e vivas 
da victoria da nossa infanteria, que ia em 
perseguição do inimigo, estrada á fóra. 

As nossas perdas, que podiam ter sido 
maiores, attendendo-se á posição, arma
mento e audacia do inimigo, não deixaram 
entretanto, de ser nota veis ... 

Tivemos a lamentar a morte de um of
ficial e de vinte e seis praças e o ferimen
to, alem do meu, de nove officiaes e cento 
e quarenta e uma praças, ao todo cento e 
setenta e oito homens fóra de combate.» 

Taes foram os successos que se desen
rolaram durante o dia 25, do lado da 2• 

°'' 11zcd by Google 



ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 77 

columna, cujo commandante, obedecendo 
certamente a qualquer sentimento que es
capa á apreciação do narrador, não fez re
ferencias individuaes a respeito do com
portamento de varios officiaes, sob seu 
commando, reconhecidamente bravos e que 
ali, segundo affirmam os soldados e os ou
tros offtciaes, mais uma vez honraram seus 
nomes já laureados, por feitos da maior 
valia nas cidades e nas campinas do sul. 

E ás vezes é melhor assim, porquanto 
evitam-se os excessos dos louvores, em que 
resalta o pouco escrupulo de um chefe, ou 
as restricções que se traduzem em despei
tos e occultam serviços que va~em a repu
tação de um official. 

Depois de um combate nunca faltam 
commentarios de toda a sorte sobre as oc
currencias da peleja , e os que menos fa
zem são os primeiros a insinuar~se no es
pirito dos chefes, a quem falam calorosa
mente de si, muitas vezes em detrimento 
dos que são dignos das maiores considera
ções, a quem intrigam e calumniam, com
tanto que attinjam o seu objectivo ; por 
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quanto não é facil encontrar-se um espirito 
invulneravel á essas mizerias de todos os 
tempos e de todos os exercitos. 

Os que trabalham e que vão sempre, 
nos dias de perigo, alem dos limites que 
lhes impõe a honra militar, ficam, em ge
ral, satisfeitos com o juiso austero dos sol
dados e dos officiaes que os veem a seu 
lado, no- calor da acção, nas situações mais 
agudas do combate, onde não chegam os 
lisongeadores de vaidades insaciaveis, nem 
os heroes dos acampamentos. 

Relatar as peripccias de uma acção on
de entram todos os elementos destruidores 
das massas i:esistentes ; particularisar o va
lor desses t>lementos complexos, com isenção 
de animo, é talvez o trabalho mais difficil 
de um general qu<' prdf'n<lc· os fóros de 
justiceiro, porque nem sempre as suas vis
tas e o seu exame abrangem lodos os pon
tos de uma zona de combate. 

Por isso é nrnitas yezcs prcferh;el o 
modo por que se houve o general Savaget, 
relativamente aos combates de Cocorobó, 
Trabuhú e Macambira, empenhados pela 
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2• columna, nas jornadas de 25 á 27 de ju
nho. 

Neste ultimo dia, conta o general Sa
vaget, « logo á saida, a vanguarda, que era 
feita pela 6• brigada encontrou com o inimigo 
em posição de combate, entrincheirado 
pelos cimos dos cerros e das casas, que la
deiam a estrada desde o ponto donde par
tiram, até Canudos. Aquella brigada, po
rém, reforçada ao principio pelo 12° bata
lhão de infantaria e mais tarde pelos 31°, 
35° e uma ala do 40°, foi expulsando-o 
de posição em posição e levando-o de ven
cida em sua frente, apezar da tenaz re
sistencia que offerecia, pelo fogo cerrado e 
mortifero, que sustentava contra a nossa in
fantaria. Sóá cargas de baionetas é que se con
seguia desalojai-os ; mas, repellidos de uma 
posição faziam-se fortes em outras mais adian
te e assim successivamente ate á noitinha, 
quando de todo desmoralisados e totalmente 
batidos e desbaratados recolheram-se aos seus 
reductos de Canudos, a cuja vista foi biva
car a nossa vanguarda, de protecção a dois 
canhões, que desde esse momento iniciaram 
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o bombardeio do arraial.» Refere ainda o 
general que nesse combate (de Trambubú 
e Macambira) teve que lamentar, alem de 
outros officiaes, a morte do bravo com man
dante do 12° de infantaria, tenente-coronel 
Tristão Sucupira de Alencar Araripe e o fe
rimento do tambem tenente-coronel Virgi
nio Napoleão Ramos, commandante do 33° 
e dos capitães Antonio Carlos Chachá Pe
reira, ajudante do 32°, e José Joaquim de 
Aguiar, mandante do 33°. <(As nos:sas per 
das», continúa o commandante da columna 
<constaram de seis officiaes mortos e -oito 
feridos ; trinta e quatro praças mortas e 
cem feridas ; ao todo cento e quarenta e 
oito homens fóra de eombate». 

Tal foi o preço por que conquistára a 2• 
columna o trecho de caminho comprehen
dido entre Cocorobó e as cercanias de Ca
nudos, no dia 27 de junho. 

Emquanto occorriam estes factos do 
lado da 2ª columna, a primeira marchava 
do Rosario sobre o ponto objectivo de to
das as forças em operações. 

Assim, no dia 26 a brigada de artilha-
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ria, a 1• e 2ª. de infantaria, a ala de <;aval
iaria e o contingente de engenharia levan
taram, ainda cedo, acampamento daquella 
fazenda e foram passar pela 3• brigada, que 
na tarde do dia anterior havia avançado 
para as Baixas, afim de acautelar o grosso 
da columna de uma sorpl;"eza, dµrant~ a 
noite, e cuja posição distava uma le~Q.a <IQ 
Rosario. A marcha desse dia foi µma da!i! 
mais penosas para a artilJ1.aria, epi çcmse
quencia dos grandes areiaes que teve de. 
transpor, em que a& rodas d.Qs. carr~ fa
ziam sulcos profundos e os anima.Qa qe 
tracção enterravam as patas até su.mi.r-&~ 

quasi inteiramente as canellas. Um UO>VQ. 

obstaculo, ainda mais serio, apparece'Ã,. l~ 
depois de vencido o prhneiro, e foi uma 
serra escassamente arborisada, cuja subi~ 
em rampa forte deixou os animaes estafa· 
dos e o pessoal extenuado pela fac!iga. 

Não obstante, toda a columna ac~mp.oQ. 
no Rancho do Vigario, nesse dia, s.em ou
tro embaraço que não fossem as difficulda
des do caminho. 

Restavam··nos tres legqas, apeA\l&~ para 
6 
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attingirmos aos baluartes do Vasa -Barril., 
rio que os soldados imaginavam correntoso, 
profundo, soberbo da sua pujança, por en
tre arvoredos antigos, onde fossem de certo 
encontrar o refugio de uma somhra sequer. 

Mais uma jornada, e feriamos vencido 
toda a distancia de Queimadas â cidadella 
do crime, onde uma grande população le
vava a sua existencia num mysticismo pri
mitivo, quasi feliz na sua immensa des
dita. 

No outro dia a columna poz-se em 
marcha, na ordem seguinte: a 2ª brigada 
na vanguarda, a 3ª no centro, a artilharia 
entre esta e a ta brigada, que fazia a reta
guarda. 

A' testa de toda a columna seguia o 
25° batalhão de infanteria, precedido de 
uma companhia, e esta por sua vez prece
dida de uma secção, que destacava para a 
frente um sargento e quatro praças e se 
mantinha á distancia de 150 metros da 
grande guarda constituida por essa com
panhia. 

Outra companhia do mesmo batalhão, 
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dividida em dois pelotões, fazia o serviço 
de flanqueadores de um e outro lado do ca
minho, de sorte q11e a ordem era perfeita, 
a vigilancia completa, embora todo esse 
pessoal tivesse que vencer as maiores diffi
culdades naturaes da zona que atravessa
vamos. Os flanqueadores dá ponta, alem 
do armamento, munições e tudo que lhes 
pertencia, levavam afiados facões, com que 
iam abrindo caminho para os outros. 

A catinga ahi não era tão cerrada como 
em outros trechos do caminho, porém os 
macambiraes com as suas folhas esguias, 
de espinhos afiados em forma de unhas 
de gato, os cardos em profusão, os chique
chiques e os mandacarús abundantes, de 
finos espinhos agudos, oppunham de quan
do em quando embaraços que os valentes 
flanqueadores, só depois de paciente e atu
rado trabalho, conseguiam removf'r. Quasi 
todos já de pés descalços, sangrando, os 
uniformes rotos, e-.cassamente alimentados, 
conformavam-se com a sua sorte e nem um 
murmurio e nem uma blasphemia se ouvia 
no correr de semelhante serviço brutal. 
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O silencio em que marchavamos era 
apenas interrompido, aqui e ali, pelos gol
pes dos facões na catinga. A's vezes des
appareciam das proximidades do caminho, 
em busca de lugares mais accessiveis, para 
em seguida surgirem ao longe, pelos ou
teiros agudos,• onde nem os cardos conse
guem medrar. Os officiaes davam o exem
plo da paciencia e do empenho patriotico 
que nos conduzia, atravez dos maiores sof
frimentos, aos remotos sertões da Bahia ; 
os soldados, sempre resignados, sempre re
solutos e disciplinados, correspondiam per
feitamente aos sentimentos generosos dos 
seus superiores, e dessa forma tudo seguia 
o curso dos nossos desejos, no dia em que 
deviamos chegar aos muros de Canudos. 

A brigada de vanguarda marchava len
tamente, vagarosa, para não distanciar-se 
muito das outras forças, mas de vez em 
quando a grande guarda da vanguarda, com 
a sua patrulha exploradora e os flanquea
dores da ponta. ia além dos limites tra
çados nas instrucções que havia recebi
do. Então expediam-se ordens para a con-
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servação das distancias relativas, e prose
guiamos na marcha. 

Commandavam aquellas fracções do 
25 os intrepidos capitão Benjamin da Cunha 
Moreira Alves e alferes Appolonio Tinoco 
Valente, cujas provas de valor deviam eih 
breve ficar evidenciadas, se já não fossem 
bem conhecidos das campanhas do sul. 

A _!!!!pªçie~~iadessê.._<_!~~sjlfficiaes com
~e-faeilmente aos seus comman
dados ; to49s...anciavam __ por. . 11m encontro 
em. que_pudessem desde logo crusar as ar-.---
mas com o inimigo, e esse momento, tão 
aturã<la~ent_e _es-perado, em breve chegou 
para os soldados do 25° batalhão. 

COMBATE DO ANGICO 

Marchavamos na nossa cadencia vaga
rosa, a quatro de fundo, sob a acção de 
uma temperatura canicular, quando de re
pente, em volta de uma hora da tarde, no 
lugar denominado Angi,oo rompeu a fusilaria 
da vanguarda. 

Immediatamente o capitão Benjamin 
dispoz toda a sua gente em linha ele atira-
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dores, o alferes Tinoco reuniu os seus flan
queadores, para reforçar a vanguarda, e a 
resistencia ficou assim [Jerfeitamente orga
nisada, de modo a poder esperar com van
tagem a approximação das outras duas 
companhias, que marchavam á retaguarda. 

Travou-se, portanto, o primeiro combate 
da 1" columna. 

Sem esperar mais ordem alguma, o com
mandante do 25°, tenente-coronel Dantas 
Barreto, mandou avançar o resto do bata
lhão em accelerado, e poucos minutos de
pois achava-se no lugar da acção. 

O encontro deu-se em um vasto des
campado, em rampa, cuja parte baixa abri
gava os jagunços, que se occultavam nas 
suas trincheiras de pedras superpostas, 
~onde começava a catinga cerrada pelo flan
co direito. 

A nossa gente occupava a parte culmi
nante da rampa, inteiramente desabrigada, 
mas confiante no seu valor. O fogo era in
tenso de parte a parte ; o inimigo dava as 
primeiras provas do seu valor indomavel e 
parecia não querer ceder-nos a posição, tal 
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era a resistencia que oppunha ã nossa in
fantaria . Chegando ao lugar do combate, o 
tenente-coronel Dantas Barreto tomou a 
respectiva direcção, como lhe competia ; 
mandou reforçar a linha no flanco es
querdo com a 1ª companhia, ao mando do 
bravo tenente Tacito de Moraes Vernes, e 
conservou a ultima de apoio, em distancia 
conveniente. 

A' retaguarda da companhia de apoio 
estava o 27° batalhão de infantaria sob o 
commando do valente major do 25°, Hen
rique Severiano da Silva, e depois o 16°, 
que fazia a cauda da brigada. ' 

O inimigo tinha-se manifestado lambem 
pela frente, flanco esquerdo dos nossos ati
radores ; de modo que já eramos batidos 
por dois fogos, que se crusavam intensa
mente na zona da acção. Os fanaticos sus
tentavam desesperadamente a sua posição; 
brigava-se havia mais de meia hora e isso 
impacientava-nos de certo, porque eramos 
demasiadamente fortes para sermos assim 
detidos em nossa marcha. Em tal caso, o 
commandante Dantas Barreto resolveu man-
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'<'tàr a companhia de reserva~ sob o com
mando do brioso capitão Trogyllio de Oli
veira, contornar os adversarios pela direita; 
·mas estes, comprehendendo o movimento, 
começaram ;a ceder terreno e diminuir a 
íntensilla1le dos seus fogos. Dez minutos 
depois, o nosso triumpho era completo. E 
lai foi a disposição da tropa nesse renhido 
encontro, que apenas tivemos dois homens 
tóra de combate. 

Entretanto, os fanaticos, apezar de abri
gados em suas trincheiras e occultos no 
matto, deixaram quatro mortos, parecendo, 
pelos rastilhôs de sangue que encontrámos, 
terein levado muitos feridos. 

Fazia-se tarde ; o general Arthur Oscar 
tinha promettido ao commandante da 2" 
coiumna achar-se nesse dia nos muros de 
Canudos e não podíamos perder tempo. 

O 25° havia tomado a sua formatura 
primitiva, e ao toque de avançar, ord~nado 
pelo general Barbosa, que já se achava pre
sente, continuámos a nossa marcha, na 
inesma ordem. 
1 Não tinharilos avançado duzentos me
! 
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tros quando, de repente, deparamos, á mar
gem esquerda da estrada, junto a um mon
te de pedras, com o esqueleto do inditoso 
coronel Tamarindo, ex-commandante do 9° 
batalhão de infantaria, victimado na reti
rada da expcdiçüo Moreira Cesar, no dia 4 
de- março. Tinham degollado o velhcu>ffi
cial e pendurado seu corp._~Qm _os braços 
abe_rto_s_,_ __ como em geral figuram o Christo. 
De um lado estava o craneo ainda inteiro 
e á frente viam-se as botas que o infeliz 
commandante calçava nesse dia fatal. / 

Os jagunços divertiam-se com esses \/ 
quadros de horror ! 

Desde o Rosario que os tínhamos a: 
cada momento, não com tanta selvageria 
grosseira, não com essa brutalidade de 
instincto perversQ.,___g__~_~irritª __ Q e!?filfit<?._ mais 
calmo, porém de outra forma que os delei
tava muito, certamente. 

To~~~ os sacrificados de março esta
vam á margem da estrada, em posições dif
ferentes~-p~ra escarneo da sua gente que 
por ali transitava e terror dos que ainda 
tentassem inquietai-os na zona dos seus 
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dominios. Nac;.l_l!__tiJ:3:vam _ ~os _.rric;>_rtos. _Rou
pas, calçados, dinheiro, tudo ainda ali se 

,------:-- -- ---- - - - - --
enco_ntrava, nesses corpos resequidos dos 
infelizes companheiros do bravo coronel 
Moreira Cesar. Em um dos esqueletos de 
officiaes havia quatro contos de réis em 
cedulas de duzentos mil réis, que um sol
dado do 25° achou muito enroladas num 
lenço de chita, preso ao osso da canella e 
cujo dono não se pôde reconhecer. Só as 
armas e as munições os fanaticos tinham 
recolhido para defesa das suas posições. 

Do Angico em diante começaram a 
hostilisar-nos seguidamente. 

Uma vez deixaram passar a 2• brigada, 
e da encosta da serra que nos ficava á es
querda dirigiram cerrado togo sobre a 3•, 
que marchava no centro. 

Batidos ainda ahi, deixaram essa posi
ção; e dez minutos depois vimol-os em pre
cipitada carreira pelos outeiros distantes, 
em numero consideravel, na direcção de 
Canudos. Continuámos a nossa jornada, mas 
ao chegarem as avançadas do 25° no lugar 
denominado Umburana, novo ataque se fe-
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riu. Desta vez a resistencia foi relativa
mente fraca ; de modo que bastou a compa
nhia da vanguarda para desalojai-os em 
poucos minutos. 

Estavamos a menos de uma legua de 
Canudos, mas a noite approximava-se in
exoravelmente. Já então algumas roças de 
canna doce, mandioca e milho, nos appare
ciam pelas margens da estrada, nos luga
res baixos, onde a terra é, ali, susceptivel 
de alguma producção, e mal sabiamos que 
em breve essa pequena lavoura havia de nos 
ser tão util e tão cara ao mesmo tempo. 

A vejetação dessa Z9.!!.l}..L r11r~_,1 _ _i_p~igni
ficante, porql!e _ obedece ;J. esterilidade da 
terra P-m q.:;e se gera , a não ser nos baixios 
po_i-_ ond~--~~- iãnÇa algum- riacho, que em 
todo_ ~a~o, no_l~!!~.Pº das _ chuvas, refresca 
de alguma sorte as suas adjacencias, que po
<lem ser aproveitadas na cultura de peque
nas lavouras e plantações de capim. Teria
mos por conseguinte vastos horisontes, em 
que a nossa vista se alongaria curiosa, se 
não fossem os outeiros e os morros que se 
succedem profusamente em todas as direc-

°'' 11zcd by Google 



92 ULTIMA f!:lPEDJ(EÍO A CANbnos 

ções e que, apezar de estarmos perto, nos 
occultavam a cidadella famosa. 

yer ~~M fan..~~ me
dir as proporções tão celebradas das suas 
igrejas-baluartes que as chronicas referiam 
com assombro, era um facto da m .ior CU· 

riosidade, por cujà sensação todos espera
vam anciosamente. Esse desejo impaciente 
tornava-nos a distancia maior e a viagem 
mais penosa ... 

O sol co1neçava a desapparecer atraz 
da serra dó Cambaio ; a viração da tarde, 
refrigerante e pura, acariciava-nos delicio
samente ; os nossos pulmões refaziam-se de 
ar abundantP- e sadio, quando as avança
das do 25° foram de novo sorprehendidas 
pelos fanaticos : tinham chegado ao alto 
da Favella ; estavam á vista de _Canudos, 
numa distancia de mil e duzentOs metros ! 

O capitão Benjamin, ainda comman
dante da grande guarda da vanguarda, dis
poz immediatamente a sua força em ordem 
de combate e crusaram-se os fogos com a 
maior impetuosidade. Estavam empenhadas 
na acção as companhias 2ª e 4•, porém 
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chegando o commandante Dantas :Barreto 
e vendo que os fogos do inimigo eram 
muito fortes, mandou a 1 ª companhia re
forçar a linha que se manteve numa ex
tensão de duzentos metros, seguramente. 

As outras forçai da columna tinham 
parado á distancia conveniente, onde po
diam ficar mais ou menos abrigadas, mas 
a artilharia, á medida que chegava, ia to
mando posição na chapada do outeiro, sob 
a acção morlifera da fuzilaria inimiga, que 
pelos flancos e pela frente nos hostilisava 
desesperadamente.! 

Não se via ninguem. Sentia-se que o 
inimigo nos enfrentava energicamente pelo 
fogo cerrado que nos fazia de toda a parte! 

A artilharia começou a bombardeiar 
Canudos, que apparecia na sua immobili
dade tranquilla, indifferente, lá em baixo, 
como se nada houvesse de extraordinario 
em suas proximidades 1 

Pouco depois chegaram os generaes Ar
thur Oscar e Silva Barbosa, acompanhados 
dos seus estados-maiores. Primeiro chegou 
o commandante em chefe, que occupou o 

°'' 11zcd by Google 



94 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

ponto culminante da Favella, onde os ja
gunços já nos faziam grandes estragos, e 
nessa posição arriscada manteve-se aquelle 
general até a noite, quando cessou inteira
~ente o combate, sustentado aliás exclusi
vamente pelo 25° batalhão de infantaria e 
o 5° regimento de artilharia de campanha. 

A Favella foi um desses lugares da zona 
de operações, nos remotos sertões da Ba
hia, que mais tristes recordações nos dei
xaram . (V. estampa II). 

O outeiro que tem propriamente aquel
la denominoção, demóra em frente a Ca
nudos, pela estrada do Rosario, e dirige-se 
da esquerda para a direita até morrer no 
vale formado deste lado por montes e cer
ros, donde tanto mal nos fizeram os jagun
ços durante vinte dias consecutivos. No 
seu prolongamento do lado esquerdo passa 
uma profunda e sinuosa gruta que, come
çando á margem esquerda da estrada, vae 
terminar no Vasa-Barris, onde despeja as 
aguas que recebe não só dos montes por 
entre os quaes se dirige, como lambem de 
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outras grutas menores, que lhe são tribu
tarias. Ainda desse la<lo da estrada a vista 
se perde numa successão consideravel de 
cerros e montes, de cujos accidentes natu
raes os fanaticos aproveitavam-se astucio
samente para nos hostilisarem sem treguas 
até o momento em que marchámos para o 
assalto de Canudos. 

Do outro lado da estrada tambem ou
tra gruta de menor extensão separa o alto 
da Favella, ainda de outros cerros, e des
~mboca no vale já referido. 

No meio de tudo isso ha uma área fra
camente accidentada, que nos serviu para 
bivaque de quasi seis mil homens, desde 
28 de junho até 17 de julho. 

Terminado o combate do alto da Fa
vella, na noite de 27 de junho, cuidou-se 
immediatamenle de acautelar a posição, de 
um golpe de audacia _do inimigo, durante 
a noite, e assim, por todos os flancos e re
taguarda, estenderam-se cordões de segu
rança, que se conservaram na maior acti
vidade. 

A 3a brigada, sob o mando do coronel 
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Thomaz Flores, occupou a esquerda, com 
os batalhões 5•, 7°. 9<> e 15° de infantaria, 
cujas musicas tocaram enthusiasticamente 
desde as 8 até as 10 horas da noite. 

A 2ª brigada manteve-se no centro e 
á direita, ficando o 25° e uma companhia 
do 27° de protecção á artilharia, aliás con
venientemente assestada na posição princi
pal da Favella. 

A ta brigada, de que faziam parte os 
batalhões 14° e 300 de infantaria, não pôde 
alcançar-nos nessa noite, por causa da ba
teria de tiro rapido e do canhão 32, que 
difficil e pesadamente iam vencendo os ac
cidentes do caminho. 

Attingimos á Favella quasi ao escure
cer, debaixo de vivo fogo; não tivemos 
tempo de reconhecer as immediações da 
posição que occupámos depois de renhida 
peleja, e nestas condições encontrámo-nos 
ali, após uma jornada fatigante, cheia de 
peripecias emocionantes, com fome, com 
sede, exhaustos de forças; mas sempre con
fiantes no valor dos nossos soldados, que 
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ainda assim pilheriavam gostosamente so
bre tão grave situação. 

Comtudo, uma temperatura deliciosa e 
boa, sob o luar ma~_!>_lJ!'.9_jfi[llra.zil:;:_:cmr

solaYa-nos de alg!Jm.ª- .i>orte _Jl() _meio desse 
desco':l~-~r_t~ __ e~n. . que nos aventurámos au
daciosamente, em_pr~~epç_::i. do i..niJ:nigo. Pou
cos sabiam onde estavam; ignorava-se o 
poder dos adversarios que se tinha pela 
frente ; os officiaes atiravam-se no chão 
limpo, ao lado dos soldados, por falta de 
espaço onde pudessem ficar melhor; os ca
vallos, seguros pelas redeas, varados de sede, 
batiam impacientemente com as patas na 
terra poeirenta; os feridos lá embaixo, no 
hospital de sangue improvisado, gemiam 
corri inflexão dolorosa, de quem pende inais 
para a morte do que para a vida, sedentos, 
famintos, ao relento, entregues ao aca~o, 
como tudo quanto ali se achava. 

E assim passámos a noite de 27 de 
junho, nos muros de Canudos, onde nem 
uma luz sequar denotava a existencia de 
uma grande população, de um centro de 
resistencia tão formidavelmente preparado. 

7 
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Todavia, no silencio em que se abysmava 
a cidadella do fanatismo, duas sombras 
alterosas avultavam enormemente no es
paço limpo. 

Eram as duas igrejas tão sinistramen
te celebres 1 

COMBATE DE 28 

Ao clarear do dia, depois do toque de 
alvorada, a artilharia salvou com 21 tiros 
de granada á cidadella do Vasa-Barris. 

Grande numero de officiaes e praças, 
tomado da maior curiosidade, contemplava 
o immenso povoado que se desdobrava lá 
em baixo, na Jerusalem dos fanaticos ser
tanejos, onde sabia-se que parava, no seu 
recolhimento de asceta, o famoso Antonio 
Conselheiro. Estava ali bem perto, inteira
mente á vista, quasi a cavallciro,-:o-terror 
das legiões republicanas que anteri()rmente 
andaram por esses lugares desconhecidos, 
na crença talvez de que, ao vel-as com os 
seus uniformes de cores vistosas, accentua
damente marciaes, os simples filhos do de_ 
serto. fugiriam desordenadamente, espavo-
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ridos, para se occultarem bem longe, onde 
~pudessem chegar os echos da civilisa
ç~-- de que eram portadores os nossos 
bellos e aperfeiçoados canhões. A agglo
meração de gente curiosa na chapada da 
Favella, a essa hora matinal, era enorme; 
a vista das torres da igreja nova, cuja 
massa vermelha penetrava o espaço dia
phano com a mesma altivez das enigma
ticas pyramides do Egypto, arrancava a 
cada pessoa quP. ali chegava, como para 
saciar-se de um desejo agudo, uma excla
mação de prazer, que exprimia exactamen
te a sensação emocionante de su'alma sa
tisfeita ! 

Já então a brigada do coronel Flores 
tinha deixado a posição onde passára a 
noite e s.::guido pelo flanco esquerdo, em 
direct;ão obliqua, para tomar a estrada ge
ral e, segundo affirmaram diversos officiaes 
dessa força, avançar sobre Canudos. Esse 
official desconhecia inteiramente a situação 
em que se achava, os recursos do inimigo, 
as suas posições fortificadas, e nestas con
dições a sua investida sobre aquella praça, 
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sem um plano préviamente combinado, 
foi uma impru<lencia que poderia dar em 
resultado a derrota da l ª columna e o aba
timento moral da 2•, que para salvar-se 
teria certamente <le evitar o assalto de Ca
nudos. 

Se o valente commandante da 3• bri
gàda conseguisse descer com essa força até 
o Vasa-Barris, teria sido completamente es
magado ; semelhante derrota levaria toda 
columna a um combate geral e tudo esta
ria perdido no dia 28, porquanto ficou 
bem evidenciado, depois, que a tomada de 
Canudos pela eatrada do Rosario, não era 
empresa para tres mil homens, aliás valen
tes até a temeridade, mas ignorantes da 
região onde operavam e dos recursos do 
inimigo. 

Quando os batalhões que compunham 
essa brigada deixaram a gruta e começa
ram a ordenar-se no alto, em frente á Fa
vella, rompeu um fogo cerrado, horroroso, 
que se generalisou immediatamente e nos 
envolveu pela frente, retagua.rda e pelos 
flancos 1 Todo o pessoal que se achava na 
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observação de Canudos desceu immediata
mente, ao toque de sentido ; os batalhões 
formaram com a maior presteza e aguarda
ram-se as ordens superiores. Não foram ne
cessarios grandes movimentos de tropas, 
porque todas as posições proximas tinham 
sido convenientemente occupadas durante · 
a noite ; de modo que aos primeiros dis
paros do inimigo, rompeu tambem a nossa 
infantaria vivissimo fogo, que conservou a 
mesma intensidade até ás 11 horas do dia. 
A .. rincipio acreditámos que os fanaticos 
investiriam sobre as nossas linhas : prepa
ràmo-nos para repellil-os á carga de baio
neta, e pensando assim tambem, o general 
Arthur mandou reforçar os atiradores, re
duzindo os intervallos de tal forma, que 
desappareceu essa ordem propriamente de 
combate, para passar-se á linha desenvol
vida. 

Com semelhante disposição de força, 
uma hora depois estava tudo empenhado 
n'acção. 

Esse emprego de massas consideraveis, 
a peito descoberto, pelas eminencias dos 
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·- cerros e dos montes, enfiados de toda a 
parte, deu os mais tristes resultados em 
semelhante combate ! 

o· inimigo via-nos perfeitamente, sem 
'ser visto, e os seus fogos certeiros, calma
. mente dirigidos, iam abrindo claros com-

. \ promettedores em nossas fileiras 1 De lá, 
(las- suas posições, cuidadosamente abriga
dos, viam os grandes estragos que nos cau
savam e isso avigorava-os de certo no ata
que impetuoso e brutal com que respon-

" diam á salva de artilharia e á temeraria 
. investida da 3• brigada. 

Vendo-se hostilisado vigorosamente do 
morro da Fazenda Velha, onde os fanaticos 
tinham um poderoso reducto, o bravo co
ronel Flores mandou o 7° batalhão de in
fantaria desenvolver em atiradores, e apei
ando-se do cavallo, foi em pessoa auxiliar 
o major Cunha Matto._, commandante da
quelle corpo, em tal serviço, que não lhe 

competia. Estava de tunica azul, com os 
seus galões reluzentes ao sol já radioso das 
oito horas, e os fanaticos, que tudo obser

. ~ vavam com a maior penetração, bem per-
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ceberam que estava ali um chefe decidido, 
de valor indomavel, que era preciso elimi
nar desde logo. E foi o que fizeram, por
que immediatamente o coronel Flores caiu 
varado por uma bala, que o matou instan
taneamente. 

Estavamos então no momento agtido 
do combate; a terrivel noticia correu logo 
de batalhão em batalhão, mas, empenhàdos 
na luta, ninguem guardou a impressão- do 
primeiro instante. 

O que todos começaram a indagar de 
quem passava pelas immediações do quar
tel-general era se havia chegado o com
boio de munições, que até o clarear do 
dia não se sabia onde parava. 

Dahi a pouco passou com dois feri
mentos graves o major Cuuha Mattos, que 
substituira o coronel Flores no commando 
da brigada. O 7° e o 9° já estavam redu
zidos a menos da metade do seu pessoal, 

. mas a posição continuava sustentada com 
todo o valor de que é capaz o soldado bra· 
zileiro, uma vez ao lado das causas justas. 
As baixas nos officiaes eram consideraveisa 
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em todos os pontos da posição que defen
diamos, os estragos nas fileiras dos batalhões 
excediam a qualquer previsão, por mais 
exagerada que fosse ! A carnificina tomava 
proporções espantosas ! 

Após o major Cunha Mattos, viu-se pas
sar tambem gravemente ferido o major Car
los Frederico de Mesquita, que por sua vez 
substituira aquelle official no cammando 
da brigada, onde tinha o commando do 9<> 
batalhão de infantaria. 

O combate proseguia com o mesmo vi
gor do momento mais agudo ; a munição 
de bolsa estava bastante reduzida ; alguns 
corpos já tinham lançado mão dos cartu
chos que levavam em dois cargueiros cada 
um, e o comboio não apparecia ... 

De todos os pontos das nossas linhas 
de combate começaram a chegar reclama
ções de munição ao quartel-general, para 
prevenir qualquer falta no caso de prolon
gar-se . ainda por algumas horas o ata~ 

Em semelhante conjunctura a munição 
era a vida, era a honra e era a victoria das 

. armas republicanas. 
1 / 

·------
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Por essa occasião ouviu-se forte tiro
teio á retaguarda, e em seguida chegou a 
noticia de qJ.le.-0-CQ.!Il!;>.Qio havia sido .ata
cado pelos fanaticos, a menos de urna le-

. guã.dà nossâ' p~ão, interceptando-lhe a 
passagem no engenho da Umburana. 

O general impressionou-se por tudo isso, 
e a solução mais prornpta que lhe occorreu 
foi enviar um emissario ao acampamento 
da 2• columna, para dizer ao general Sa
vaget que marchasse irnmediatarnente em 
seu auxilio, afim de prevenir um desastre 
na expedição. «Confiada a missão ao alfe
res honorario do exercito, Henrique José 
Leite>, conta o general Arthur, «partiu esse 
official ao seu destino, pelas 10 horas da 
manhã e as 11 o general Savaget chegava 
com a sua colurnna, estando nós já com
pletamente senhores da posição>. Correu 
não obstante, no acampamento, e isso não 
foi contestado, que, ao chegar o general Sa
vaget, o commandante em chefe recebera-o 
com a seguinte exclamação : 

-Você salvou-me de uma derrota! 
Essa frase, que parece de simples de-
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licadesa, deu todavia em resultado mandar
se dizer para a Capital Federal que a 1ª 
columna havia sido derrotada, sendo salva 
pela 2ª; quando a verdade é que, ao chegar 
esta força á Favella, estava terminado o 
combate ; os batalhões já descançavam e 
apenas os fanaticos tiroteiavam para a ar
tilharia e para as tropas que protegiam esta 
arma no alto, onde se continuava a perder 
gente. 

Não só havia alguma munição da que 
os soldados carregavam nas bolsas, como 
a que se arrecadára dos mortos e feridos. 
em numero superior a 600 homens ; e, em 
tal caso, as expansões certamente de boa 
camaradagem .do general Arthur com o seu 
collega, não deixaram entretanto de melin
drar as susceptibilidades da 1ª columna, 
onde o valor dos officiaes e dos soldados, 
em geral, era pelo menos tanto como o 
dos seus bravos companheiros da 2•. 

O capitão Manoel Benicio, para des
abafo de paixões estranhas, chegou a man
dar dizer p;tra o Rio, nas suas correspon
den<:ias do Jornal, lo Commercio, que a 1 ª co-

°'' 11zcd by Google 



ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 107 

lumna ha~ia recuado tres - ve.zes, antes de 
chegar a 2•, como se tivessemos de que 
recuar, e como se a ultima expedição a 
Canudos pudesse commetter uma fraquesa 

- sem comprometter a ~utação do exercito 
nacional, ·de cujo valor. já-- duvidavam os -1 

seus eteriu)s -adversarios, desde o sacrificio 
do coronel Moréirà Cezar ! 

~-----·- - ·----- ---- ---· 

No emtanto, o comboio achava-se ainda 
eompromettido, em risco de perder-se toda 
ou grande parte da munição que o consti
tuia. 

Já a confusão lavrava ali em grande 
escala, e o 5° corpo de policia da Bahia, 
que o escoltava, era insufficiente para re
pellir o ataque dos fanaticos, conter os car
gueiros espantados e retomar a munição 
que o inimigo começava a conduzir para 
a catinga. 

Tal era a situação do brioso coronel 
Campello França na Umburana, quando 
chegou a 5• brigada, ao mando do bravo 
coronel Serra Martins, que o general Ar · 
thur havia mandado em seu auxilio. Esta 
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força, depois de pequena resistencia. con
seguiu restabelecer a ordem no comboio, 
levantar o moral da policia, que, apezar de 
todas as difficuldades, mantivera-se com 
muito valor, e rehaver quasi toda a muni~ 
ção que os fanaticos tinham retirado ·para 
o matto, durante a peleja. 

Este facto, que podia ter-nos arrastado 
a tristes consequencias, vrova que um che
fe não deve confiar demasiadamente na sua 
fortuna diante do inimigo e que um erro, 
uma pecipitação ou uma concessão indevi
da, podem acarretar desastres que não se 
justificam na historia militar. 

Se é verdade que o coronel Campello 
evitava o grosso da columna, para assim 
marchar mai!. commodamente, segundo cor
ria na força, desde o Rancho do Vigario, 
ao menos, devia ter sido compellido a col
locar o comboio no lugar que lhe competia. 
Mas, em vez disto, o coronel continuou as 
suas jornadas como entendia e essa tole
rancia ia nos sendo bem cara •.. 

A' noite, porém, estava tudo na Favel-
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la, ficando no local do encontro uns vinte 
homens mortos. 

Assim terminaram os successos do dia 
28 de junho e de que provavelmente ainda 
se recordarão os expedicionarios de março 
com o coração dilacerado, pelo sacrificio 
de tantas vidas caras ao exercito e á Pa
tria. 

Nesse mesmo dia e durante a noite, o 
que existia na posição em que nos achava
mos era o cahos na sua exacta accepção 1 Os 
batalhões ainda desordenados, sem terem 
conseguido reunir todo o seu pessoal, en ·· 
contravam-se num amontoamento incom
prehensivel, uns sobre os outros, exhaus
tos da luta, com fome e com sede, quasi 
entregues ao acaso. Os cavallos ensilhados 
e presos:em estacas, ainda varados de sede, 
por entre soldados e officiaes, ao lado dos 
feridos, estavam em continuo movimento; 
e a cada instante ouvia-se um gemido di
lacerante, um grito de dôr, ao peso brutal 
das patas ferra<las desses valentes quadru
pedes, sobre um desgraçado que agonisava 
ou outro que acordava pisado. Não havia 
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como evitar a impaciencia desses bons ani
maes, que nos conduziram nobremente atra
vez de regiões tão ingratas e que morriam 
nos combates, como os soldados, sem a fa
culdade ao menos de desabafar-se numa 
imprecação violenta de odio concentrado. 
O solo estava ainda juncado de armas e 
correiame dos mortos e feridos, de caval
los e burros mortos, que não tinham sido 
retirados, porque então fazia pena chamar 
um soldado para trabalho tão fatigante, 
depois de uma luta tamanha e de dois 
dias sem repouso. 

Comtudo, a noite era fresca, e a lua, na 
eterna peregrinação do espaço, projectava 
sobre todo aquelle amontoado de seres hc
terogeneos a sua luz abundante e pura, 
corno compensação de tantas contrarieda
des que nos torturavam, desde a ignoran
cía da zona em que já nos encontravarnos 
até a perspectiva carregada da fome que 
nos ameaçava inexoravelmente. 

Diante de Canudos, nos primeiros dias, 
tudo para nós era incerteza, tudo tinha 
ainda as proporções do assombro com que 
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chegaram até a capital da Bahia os fugiti
vos da expedição chefiada pelo inditoso 
coronel Moreira Cesar. 

Um principio estava entretanto defini
tivamente assentado entre nós, e era o 
triumpho esmagador sobre os valentes fana
ticos sertanejos, ou a morte da expedição 
inteira, na peleja. Mas a fortuna, a tenaci
dade e a resignação dos bravos soldados 
republicanos conduziram-nos de victoria 
cm victoria, até o golpe final, em que vi
mos a legendaria cirladella arder nas cham
mas· incendiarias que a propria desgraça 
alimentara, em todas as direcções, no seu 
vasto perímetro. 

Para o soldado brasileiro a lufa dà\ 
armns, o cansaço, a distancia, o tempo e \ 
a propria morte são a consequencia natu- ; 
ral do seu encargo de honra. O <JU<' ai / 
gumas vezes lhe abate o animo e lhe altr
ra o espírito de ordem, que deve ser o apa
nagio do militar disciplinado, é a fome, a 
fome com todo o seu cortejo de miscrias, 
<" o abandono da sua sorte ao acaso. E 
fai isso a esphinge que nos perseguiu du-
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rante muitos dias, e o que constituiu o 
nosso maior soffrimento nessa campanha 
de sacrificios excepcionaes, a que os po
deres da nação trataram com a friesa de 
um facto commum na vida da Republica, 
depois da victoria assignalada. 

O commandante em chefe da expedição 
pensou naturalmente que tudo estaria aca
bado um dia depois da nossa approxima
ção dos baluartes de Canudos, e essa facili
dade do distincto general trouxe-lhe des
gostos que elle nunca pôde dissim\llar. A 
sua excessiva confiança no deputado do 
quartel-mestre-general produziu os treze 
dias de miserias em que nos debatemos 
resignadamente na Favella, e que ficaram 
bem gravados na lembrança dos expedicio-
1narios triumphantes. Este exemplo, de effei
tos bem tristemente conhecidos do exercito 
e do Brasil, deve constituir um grande en
sinamento, que o ex-commandante em che
fe da ultima expedição a Canudos, intelli
gente e observador como é, póde aprovei
tar vantajosamente. 

As combinações apparatosas e cheias 
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de atavios escusados, os planos estrategi
cos inspirados em factos das guerras euro
péaa, nos livros de autores que escrevem 
para os grandes exercitos da Russia, da 
França e da Allemanha, nada valem nas 
guerras americanas, em geral, onde a na
tureza physica, os recursos materiaes e 
os elementos principaes de campanha não 
podem deixar de obedecer ás circumstan
cias particulares de meios diversamente 
constituidos. A nossa tactica e a nossa 
es~rategia devem ser puramente america
nas e, por isso, originaes. Dependem mais 
dõ ·senso prà1ico, do criterio do general 
que commanda, do que dos princípios ge
raes compendiados para os exercitos da 

Europa, onde tudo é conhecido com preci
são mathematica. 

A preoccupação principal de um com
mandante em chefe de exercito entre nós, 
quer nas guerras externas, quer nas lutas 
intestinas, deve ser o meio de transporte 
do material respectivo, de viveres e de ou
tros elementos essenciaes, com applicação 
immediata á zona de operações. 

8 
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O general que não se prevenir deste 
modo para as nossas lutas provaveis, será 
fatalmente arrastado a situações dolorosas, 
como a que nos apanhou em Canudos e 
de cujos eff eitos guardamos ainda a mais 
triste reminiscencia. 
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Estado das tropas até o dia 30 de junho. -A fome da 
Fa~na.-As c<1cadas.-Volta da t· bngaâa a Mon
te-Santo.-Chegada do primeiro comboio.-Reuniâ<i 
dos chefes. -Instruccões para o assalto a Canudos. 
-Ordem do dia. Designação das forçí«s atacantes. 

As sensações da luta continuada, em 
que não haviamos cedido um passo ao ini
migo, as disposições animadoras de quasi 
todos os chefes e dos outros officiaes (pe 
os soldados Yiam a seu lado no momento 
da refrega, eram incentivos poderosos, que 
av~goravam o espírito dessrs valentes ca:.. 
maradas, aliás já indifferentes ao perigo, 
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e que os predispunha a todos os commetti
mentos decorrentes da nossa missão. 

No dia 29 as tropas receberam carne 
verde, dos bois mansos que se abateram e que 
haviam conduzido pacientemente o canhão 
32 atravez de regiões agrestes; distribuiu-se 
sal e meia ração da farinha que nos alcan
çara no Aracaty, remettida de Cumbe ; to
dos alimentaram-se regularmente e começa
ram a rehl;lvtr as forças perdidas nas ulti
mas jorna<Jas. 

A 2& columna estava fornecida em dia; 
chegára com o seu comboio bem provido 
~e generos . alimentícios ; mas o que lhe 
restava não podia _ir além de cinco dias, 
.se .tivesse de pagar a ração completa, como 
o fazia. Podia repartir com ·a · outra co
lumna os generos que co~stitl1ia_m o seu 
stóck, mas dentro de dois dias vir~a a cair 
·na penuria em que se e_ncontrára a 1 ª co
lumà de 1° a 13 de julho. · 
' · ~~ja, porém, como fôr, no dia 30 de 
J.unho as forças estavam bem dispos.tas ; a 
artilharia podia conti,n11ar a boin,~::u:de~ar 
Canudos durante algumaa horas ainda ; 

,· '.· t • . • . ' • . . ... .'.· [" ' ••• 
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em seguida era possivel levar-se um ataque á 
cidadella. Havia para isso a melhor disposi
ção dos commandantes de columnas,brigadas 
e corpos, dos officiaes subalternos e dos 
soldados, cuja aspiração predominante era 
attingir o Vasa-Barris, qlle lhes represen- . 
tava a abundancia de que se achavam pri- ·., 
vados, numa posição acanhada, enfiada . 
por toda a parte, sem capacidad~ para dois, 
quanto mais para perto de seis mil ho
mens ! 

Estava já na consciencia de todos que 
essa operação pela estrada do Rosario era 
impraticavel, mas o flanco esquerdo de Ca- · 
nudos estava perfeitamente conhecido e 
era fóra de duvida que por . ahi devia ser 
dirigido o ataque, tão anciosamente espe
rado. 

O general em chefe, porém, allegando 
cansaço e falta de alimentação abundante 
nas tropas, não achou opportuno .o assalto 
geral, immediato. Acreditou que de Monte
Santo chegasse em breve um comboio_ de 
generos alimenticios, como lJie afi-'nçava: .o 
deputado do quartel-mestre-general, e só en· 
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tão, depois de trez dias de ração completa 
para· as cluas columnas. investiria sohre os 
baluartes do Cons!'lheiro. Mandou mesmo 
a 1ª brigada ao encontro desse comboio 
imaginario, para proteger e activar a sua 
mnrcha, mas logo chegou á conclusão de 
que o proprio coronel Campello lôrn enga
nado e qúe por esse ú1otivo as suas infor
mações não eram exactas. 
' · Nada, porém, encontrando até o Rosa
rio, o commandante da lª brigada tomou 
a iniciativa de seguir até Monte-Santo; pa
ra· voltar ímm·ediatamente com os viveres 
que por ventura estivessem em deposito; 
m·as ali chr.gando, depois de marchas for
çadas, nada encontrára ainda. 

E emquantci isso occorria por esse lado, 
os dfos se 'passavam inexoravelmente, no 
assombro da fome que já lavrava no acam
pamento da Favella. 

·· Tuclo !;e tinha esgotado até o dia 1° ou 
2 de· julho, para as forças da Iª columna, 
é b desanimo e o ahatimenlo ·physico · co
meçavnin a ser a conscqueneia logica de se
melhante éstado de coisas. Quasi dois n\il 
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feridos se debatiam angustiosamente, ca
davericos, entre a fome e a dôr. e começ.'l· 
vam a morrer, nas agonias cruciantes dos 
impiedosos vt>rmes que lhes devoravam as 
feridas gangrenadas. 

Veiu naturalmente o afrQY:xame.ntjLda ---·- - v disciplina; os soldados já tendiam para um 
c~o aoandono Uo:~~~i!i c!evido aos of
ficiaes; e estes, éomprehendendo a situação 
do-momento, contemporisavam dignamente, 
de modo que se mantivesse o equilibrio 
entre a obediencia exigida a todo o transe 
e as pequenas concessões susceptiveis de 
fazer-se. 

No meio desse quadro sombrio, em que 
todos nós figurámos, mais ou menos, no 
mesmo plano,officiaes e soldados eram ainda 
batidos de toda a parte pelos fogos dos fa
naticos, occultos pelos cabeços dos montes, 
donde nos alvejavam com a precisão de 
atiradores que não temeriam competencia 
entre os soldados mais aguerridos do mun
do ; sem termos um abrigo sequer e sem 
podermos sair de semi>lhante situação deses
peradora. A cada momento tombava um, 
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para nunca mais se levantar; depois outro, 
mais outro e ainda muitos, que não suc
cumbiam immediatamente, mas que solta
vam gemidos dilacerantes, de uma agonia 
profunda, communicaliva. como se não 
bastassem as sensações da fome e o cabos 
em que nos revolviamos desde 28 de ju
nho! 

Entretanto, quando os soldados se con
venceram de que não existia em viagem 
o comboio de que tanto s~ fallava, toma
ram instinctivamente uma resolução, que 
encerrava ao mesmo tempo vantagens e in
conveniencias da maior gravidade : atira--r?,m-se a.o matto, a distancias confil_<!~eis, 
em verdadeiras caçadas de bois, carneiros 
e cabritos; e esses animaes mortos e con
duzidos ao acampamento constituiram, du
rante treze dias successivos, o precioso ele
_qiento da nossa salvação. Essa caçada, em 
que se empregava uma grande parie-das 
forças, começava logo depois do toque de 
descançar, ao clarear do dia, e prolongava
se até o descambar do sol para traz da ser-
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ra do Cambaio. E era tal . o e_m_p~nho que 
faziam os ~, para mata
rem~abrito em vertiginosa fuga pela 
catinga, que de quando em quanrlo ouviam
se tiroteios cerrados, insistentes, como se 
se tratasse de serios encontros, .~"! ca~pos 

inimigos. Muitas vezes, nes.sa faina em bus
cá- da vida, o~~~~~~.!_~!:.ªW._J_Il(l~~~.r!l,da
m~€llO~- j~gunços_, qu~- -~~ - C!l
çavam tam_!>.fil!l, e assim muitos dos que 
p~J;fuµo& de esperanças não voltavam 
mais ao acampaµiento. 

·- - Os outros, porém, chegavam quasi sem
pre com a sua presa, triumphantes, e, em-r 
quanto não se apagavam os fogos, comiam . 
á saciedade, no egoísmo da sua abundancia . 
relativa. ~@.ois- -deram.-.em vender-aos._gue.. 
~' por preços de um exagero sem .no
me, tudo qual)_to çons.tituia a sua riqu~za tão . 
perigosamen_te_ conquistada. 

Uma vez, numa dessas caçadas quoti
dianas, um soldado avistou em distancia 
consideravel, por traz do tronco de verde 
umbuzeiro, um vulto branco agachado e, . : 
parecendo-lhe que, tinp.a , um q~d~ ~i~t~. / 
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de si, atirou com a maior precisão no ani
mal; e como o vulto ficasse no mesmo lu
gar, movendo-se em desordem, o soldado 
bolou-se para Já, com o coração a bater· 
lhe de contentamento, mas, ao approximar
se, viu que, em vez de um bódc, tinha feri- · 
do mortalmente um jagunço, que por sua 
vez preparava-se para matai-o. 

_/ ' O desapontamento do valente soldado 
\ .. . foi colossal, porque elle preferia certamen
\ te o seu bóde ao jagunço que deixára es

tendido na catinga. 
As roças de canna doce, milho verde P. 

mandioca constituíram nos primeiros dias 
da Favella uma riqueza inestimavel, de 
que os soldados mais activos tiraram os 
melhores resultados, não só porque alimen
tavam-se perfeitamente disso, como lambem 
porque ralavam a mandioca em ralos que 
arranjavam de marmitas, faziam beijús em 
telhas que conduziam de longe e vendiam· 
nos o saboroso producto a bom preço; qua
si (~ontrariados, porque o dinheiro então 
nenhum valor tinha ali. Depois já não ha
via mandioca, nem milho verde, nem can-
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na doce; tudo parecia esgotado definitiva
mente; mas os nossos abnegados camara
das não desanimaram ainda. Voltaram-se 
para as raizes dos umbuzeiros e das par
reiras bravas, de modo que á tardinha, na 
tristeza 1lesoladora dessa hora na Favella, 
vinham apparecendo em grandes turmas, 
á semelhança de aldeões que voltam das 
lavouras distantes em busca das choupanas 
queridas. · 

i\,._ç~:=v!~.i. _ p~r íi,rn)....toru.ou-se-otficial. 
Saiam os batalhões em ordem, com a sua 
officialidade, os respectivos commandantes, 
e, então, o que se trazia dividia se com os 
que ficavam no acanipamento. Quasi sem
pre eram os batalhões do sul os que melhores 
res\!Ifaâos ai}r-êSC";1tavam em semelhante ser
viço, aliás penosissimo nas catingas do nor
te, onde só o vaqueiro penetra vantajosa
m~úte, vestido de couro, dos pés á cabeça. 

Muitos dias levámos assim, ás voltas 
com a sorte, quasi entregues ao abandono 
dos habitos e costumes da vida civilisada. 

Poucos tinlrnm a suprema ventura de 
banhar o rosto e as mãos, porque a agua 
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era tão custosa como os animaes que se 
caçavam ali. Ficavam á distancia de meia 
legua, seguramente, as fontes em que nos · 
suppriamos do precioso elemento, aliás 
condutido ao acampamento em marmitas e 
cantis, por falta de vasilhas de maior ca
pacidade. 

A principio não se conseguia uma gotta 
d'agua :senão á força · de bala, e nesse em
penho desesperado muitos ~maradas mor- · 
reram em caminho ou á beira dos tanques, 
fuzilados pelos jagunços emboscados. Quem 
conseguia, portanto, um bocado d'af.'Ua não 
desfazia-se della' com o asseio do corpo. 

Tudo estava da côr · da terra ; a trans
formação · physi~nomicit era accentuada, e 
isso produzia o riso expontaneo entre os 
companheiros que se encontravam, depois 
de algumas hora~ de separação. 

Unt dia inesperadamente appareceram 
dois soldados do 30° batalhão e um vaquei
ro do coronel José Americ~, trazendo tun 
bilhete 1do comQ1andante da 1 • brigada, em 
que-este dizia achar.;.se de regresso, na fa-
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ze1;1da do Aracaty, com cento e oitentacar
gueiros, uma ·grande boiada, e terminava 
pedindo ,inais força para protecção de tudo 
isso, na perigosa travessia de Jueté á Fa
vella. 

_O acampamento encheu-se da maior 
a~e~r~a, o ge~eral mandou .tocar alvqrada, e 
tudQ reanimou-se das nwlhores «;speran
ças. 

A 2ª brigada, que se achava d~ ,obser
v~ç~o .nas :Paixas, seguiu logo ao encontro 
da 1•, e, a 13 de julho, esse comboiofez a 
~ua e1_1tra4a na filvella. 

Destribuiu-se r!lção COlJ1pleta de farinha, 
carne e ~ai_ para dois dias; mas o que con
tavam os officiaes expedicionarios dava a 
perceber que estfivamos amea.çados de novas 
situações difficei~, proximamente. 

Nada haviam encontrado esses compa-
1;1heiros em Monte:-Santo, onde, á su~ chega
da, cor:ria ainda a noticia cie termos sido 
con;ipleta.mente de1·rotados, em um combate 
deflnitivo ! Para cons.~guir-se os generos 
que constituiam , o comboio_ de que furam 
~ortadores, tornou-~e . ~ec~ssari.o .um ~raba-
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lho ingente, em que tomaram parte activa 
o tenente-coronel Tupy Caldas e o nego
ciante Annibal, de Villa-Nova, fornecedor 
de gado. 

Apezar de ser abundante a tabella con
feccionada em Queimadas, ninguem exigia 
mais do que farinha, sal e carne; mas nada 
disso havia na base de operações. e dahi a 
difficuldade em que se viram o coronel 
Medeiros e tenente-coronel Tupy, para or
ganisarem o comboio que só a 13 de julho 
chegára á Favella. 

E a tudo isso o deputado do quartel
mestre-general c.onservava-se calmo, inalt~ · 

ravel, naquelle acampamento, onde era me
nos necessario do que em Monte-Santo ou 
qualquer outra parte, onde pudesse obter 
os recursos que nos faltavam. 

Chegou afinal o momento de resolver
se sobre o assalto a Canudos, e, por pro
posta do general Silva Barbosa ao chefe <la 
expedição, reuniram-se no dia 14 d_~j!!lh.Q, 

na barraca do general Savaget, todos os 
commandantes de brigadas e o chefe da 
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commissão de engenharia, a fim de serem 
estes officiaes ouvidos a tal respeito, como 
era o pensamento do general Barbosa . 

Parece que semelhante consulta não 
fôra muito dos intuitos do general Arthur 
Oscar, que tinha as suas theorias sobre o 
caso, mas, seja como fôr, esse chefe não se 
mostrou contrariado na reunião que presi
dira. 

O lado por onde se devia levar o ata -
que estava determinado; sobre isso não ha
via controversia; mas duas opiniões se ma
nifestaram no acampamento ácerca da exe· 
cução do assalto, e dahi nasceu a idéa de 
ouvir-se os commandantes de brigadas so
bre o caso. 

Portanto, reunidos estes, o general Ar
thur Oscar expoz o assumpto em questão, 
e, comeÇflndo pelo mais moderno dos chefes 
congregados, deu a palavra ao tenente-coro
nel Dantas Barreto, commandante da 3 .. 
brigada, que emittiu o seguinte parecer : 

«0 ataque devia ser levado pelo flanco 
direito da nossa posição, conforme o pen
samento de todos, por ser o lado mais fraco 
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do· inimigo, ' mas opinava pelo abandtmo 
da Favella, de modo que as forças, consti
tuindo uma grande massa e na ordem 
tactica que a arte ensina, investissem com as 
necessarias cautelas sobre Canudos, que de 
certo resistiria desesperadamente, mas que 
cederia ao numero e ao valor dos nossos 

· eoldados. Para execução desse plano, deve
ria marchar uma columna sobre o tbnto 

-designado com todos os feridos, que seriam 
00nduzidos pelos soldados, em · padiolas, 
cobertores· de lã, capotes, pa.nnos de bttr
raca e algumas carroças existentes no acam-· 
pamento. Essa força determinaria o ponto 
mais apropriado, nas immediações da ci
dadella, para o novo hospital de sangue, e 

·tomaria a posição que melhor conviesse á 
protecção dos doentes e para o ataque ge
ral. 

A outra columna marcha.ria depois, com 
·• toda o material e a artilharia que não hou
. vesse acompanhado a primeira, comtanto 
que ·esse movimento se etfectuasse em um 

-ou dois dias, quando muito .. 
Dessa forma attenuar-se-ia a ·con'Ve-
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niencia de uma marcha retrograda em pre
sença do inimigo, tanto mais que, se, ao 
mover-se a ultima columna, os fanaticos nos 
atacassem pela retaguarda,poderiamos repel
lir vantajosamente a sua perseguição, ao 
passo que a outra, já em posição, ficaria 
habilitada a penetrar rapidamente em Ca
nudos, que não disporia por certo de tanta 
gente para resistir-nos cm dois pontos dis
tantes>. 

Esta opinião foi sustentada pelos coro
neis Carlos Telles e Serra Martins, que ape
nas divergiram sobre o modo de effectuar
se o movimento, cuja execução não que
riam parcial, por columnas, mas por toda 
a força, de uma só vez. 

Os outros chefes, tenente-coronel Si
queira de Menezes, coroneis Antonino Nery, 
Donaciano Pantoja, Olympio da Silveira, 
lgnacio Gouvêa e Medeiros, generaes Sava
get, Silva Barbosa e Arthur Oscar, não con
cordaram com o abandono da Favella e 
por conseguinte venceu a maioria. 

A sustentação da Favella trazia a in
conveniencia da subdivisão de forças no 

9 
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caso em questão, tanto mais quanto não 
se conheciam exactamente os elementos com 
que teriamos de lutar no assalto da cidadel
la; mas, sendo a opinião da maioria, aliás 
11ceita calorosamente pelo commandante da 
expedição, não podia deixar de ser a ven
cedora. 

Tudo ftcou positivamente assentado so· 
bre o ponto da consulta, porém a disposi
ção da força, a designação desta para o 
assalto e o dia respectivo, competiam, como 
era natural, ao commandante em chefe, a 
qaem, pelo principio de delicadeza, de sub
ordinação e obediencia, nenhuma insinua
ção se fez, apezar da impaciencia pelo com
bate decisivo 

Aguardaram-se as ordens, mas apenas 
no dia 1~ foram publicadas as disposições 
contidas nas instrucções seguintes : 

.:No assalto a Canudos cada brigada 
terá em segunda linha um batalhão, que 
ftcará a oitenta metros á retaguarda e des
envolvido em linha de columnas de sec
ções. 

A linha, tanto quanto possivel, deve 
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observar a distancia de cincoenta metros 
de batalhão a batalhão. Os movimentos 
da segunda linha são independentes dos da 
primeira . 

Da<lo o signal de carga, ningnem mais 
procura evitar a acção dos fogos do inimi
go; carrega-se sem vacillação, com a maior 
impetuosidade. Depois de cada carga cada 
soldado procura sua companhia, cada com
panhia o seu batalhão e assim por diante. 

Deve-se observar a melhor ordem. Nin, 
euem entrará nas casas senão para desalo
jar o inimigo; o que houver dentro dessas 
habitações será depois arreca<la<lo, porque 
o saque deshonra o soldado e é muitas ve
zes a causa de uma derrota. 

Cada batalhão levará dois cargueiros 
de munição e cada soldado 150 cartuchos 
na patrona. 

· Sempre que as brigadas puderem se 
abrigar dos fogos do inimigo, quer nas <k
pressões do terreno, quer nas catingas, fal-o
ão, menos na occasião do assalto, porque 
a carga deve ser violenta á evitar a perda de 
vidas tão preciosas ao serviço da Republica. 
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Sendo Canudos uma cidadella irregu
lar, recommenda-se aos senhores comman
dantes de corpos o maior cuidado na di
recção dos fogos, afim das fracções de for
ças não se offenderem mutuamente. Con
vem portanto que os senhores officiaes 
orientem-se bem da direcção, salvo os casos 
excepcionaes. > 

Estas instrucções davam a entender que 
o general cogitava do assalto em breve, e, 
de facto, no dia 17 lransmittiram-se as or
dens a tal respeito. 

A seguinte ordem do dia foi a nota fi
nal da investida sobre os muros de Canu
dos: 

«Valentes officiaes e soldados das for
ças expedicionarias no interior do Estado 
da Bahia.-Desde Cocorobó até aqui o ini
migo não tem podido resistir á vossa bra
vura-attestam-na os combates de Cocoro
bó, Trabubú, Macambira, Angico, dois ou
tros no alto da Favella e os dois assaltos 
que o inimigo trouxe á artilharia. 

Amanhã vamos batel-o na sua cidadel
la de Canudos. A Patria, que tem os olhos 

rnctizcdbyGoogle 



ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOlil 133 

fitos sobre vós, tudo espera da vossa bravu
ra. O inimigo traiçoeiro, que não se apre
senta de frente, que combate-nos sem ser 
visto, tem comtudo soffrido perdas conside
raveis. Elle está desmoralisado e, pois, se 
tiverdes constancia, se ain.da uma vez for
des os bravos de todos os tempos, Canu
dos estará em nosso poder amanhã; iremos 
descançar, e a Patria saberá agradecer os 
vossos sacrificios. 

Viva a Republica dos Estados Unidos 
do Brasil.-Vivam as forças expedicionarias 
no interior do Estado da Bahia!» 

Na mesma ordem do dia o general Ar
thur determinou esta ordem de marcha : 

cA 1ª columna marchará na frente; a 2• 
nn retaguarda, uma divisão de artilharia 
no centro das duas columnas ; a ala de ca
vallaria na frente da divisão de artilharia e 
na cauda de ambas o 5° corpo de policia. 

Ao toque d'alvorada toda a força for
mará, prompta para o combate.» 

Eram assim constituidas as brigadas 
designadas para o assalto: 1ª, composta 
dos batalhões 14 e 30 de infantaria, ao 
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mando do coronel .Joaquim Manoel de Me
<ll'iros; 3•, dos batalhões 5°, 7°, 9'> e 25°, sob 
o commando do tenente-coronel Emygdio 
Dantas Barreto; 4a, dos batalhões 12º e 31°, 
ao mando do coronel Carlos Maria da Sil
va Tellcs ; 5a, dos batalhões 350 e 40• sob á 

direcção do major Nonato Seixas, por ter 
o coronel Julião Augusto da Serra Martins 
de responder pela 2a columna ; a 6• briga
da composta dos batalhões 26° e 32°, sob o 
commando do coronel Donaciano de Aiaujo 
Pantoja. 

Para guardar a posição da Favella fo
ram lambem designadas: a 2ª brigada, com
posta dos batalhões 15°, 16° e :17°, ao man
do do coronel lgnacio Henriques de Gou
vêa; a 7•, composta dos batalhões 33° e 34°, 
ao mando do coronel .José Antonino Nery, 
bem como a brigada de artilharia, composta 
do 5° regimento, de uma bateria de tiro rapi
do e do canhão 32, ao mando do coronel 
Antonio Olympio da Silveira. 

Essa força, que se compunha de 1500 
homens, mais ou menos, ficava sob a di-
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recção do general Savaget, que ainda se 
achava enfermo. 

Desde que se transmittiram ns ultimas 
ordens não se falou mais senão do grande 
acontecimento de que ia ser theatro o po
bre e longinquo recanto da Bahia, oncle 
assentava o então celebre povoado de Ca
nudos, a que os jagunços davam a poetica 
denominação de Bello Jlonte. 

Os soldados reanimaram-se dease en
thusiasmo que se communica rapidamente, 
que vae de batalhão a batalhão, em grandes 
expansões de ruidosa alegria, e que conati
tue a nota dominante do exercito braailei
ro, quando lhe apontam para o cAminho 
da honra, nas lutas civis como aas guenas 
internacionaes. Abraçavam-se loacoa de 
alegria ; empunhavam os sabres com gestos 
ameaçadores, como para indicarem o modo 
de vibrai-os no peito do inimigo, em acção; 
contavam as suas façanhas de combates 
anteriores, e ao mesmo tempo activavam o 
fogo sob as marmitas, em que preparavam 
o seu guisado para a grande jernada. 

Os generaes e alguns officiaes superio-
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res que deixaram os camaradas no acam
pamento, recommen<laram a estes que ti
wssem o almoço prompto ás nove horas do 
dia seguinte, porque logo depois do assal
to e tomada de Canudos voltariam á Fa
vella, onde almoçariam, já despreoccupados 
da esphinge que tanto assombro causára 
ao Brazil inteiro nos primeiros tempos da 
lenda sertaneja. 

A crença geral era que no dia 18 de 
julho tudo estaria acabado e que desde 
logo começariam os preparativos para o re
gresso das forças victoriosas, revigora<Jas 
no seu prestigio, aos Estados donde sairam. 

Entretanto, os nossos camaradas, con
fiando demasiadamente no seu heroísmo 
comprovado, não contavam com a sagaci
dade e o valor dos adversarios, com quem 
aliás já tinham crusado as armas em mui
tos e renhidos comhatcs. 
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Combate de f8 de Julho em Canudos. Considerações 
sobre a situação das forças depois do assalto. 

No dia 18 de julho, ao toque d'alvora
da, as forças atacantes formaram com a 
prestesa habitual, e pouco depois, ainda 
escura a manhã, os batalhões começaram 
a desfilar vagarosamente, debaixo do maior 
silencio. Fizemos primeiro um movimento 
retrogrado, de um kilometro seguramente; 
depois mudámos de direcção á esquerda e 
tomámos o flanco por onde estava combi
nado o assalto. 
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Do lado do inimigo havia tambem o 
mais completo silencio, e essa quietação 
apparente deu lugar a suppormos que iamos 
sorprehender os bandidos nas suas posi
ções de Canudos, ainda somnolentos, de 
armas encostadas, descansando das lutas 
quotidianas. O ruido dos carros dos dois 
canhões que nos acompanhavam e os echos 
dos passos vagarosos dos cavallos, não che
gavam á cidadella: perdiam-se por entre 
os outeiros que a circundam. 

Tudo fazia crer que iamos ter aos mu
ros dos fanaticos sem um tiro sequer. Os 
nossos corações estremeciam á sensação 
de alegria que nos dominava, e o nosso 
pensamento voltava-se, amoroso, para a 
tranquillidade do lar, como se tudo em 
breve estivesse acabado, sem mais uma 
gotta de sangue dos nossos valentes solda
dos, e sem mais o espectaculo brutal dessa 
tragedia de horrores, a que assistia mos com 
o interesse da mais solemne vingança, des
de o primeiro encontro que tivemos nos in
gratos sertões da Bahia. 

Os nossos pulmões arejavam-se farta-
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mente ao ar sadio e vivificante que sopra
va de leste, e todo o nosso organismo se 
reconstituía, na esperança de um desfecho 
feliz, com que puzessemos termo a tantos 
sacrificios. 

E, todavia, marchavamos com a maior 
cautella .. . 

As ultimas trevas da madrugada foram 
pouco a pouco se dissipando á luz puriasi· 
ma do sol nascente e todRs a& cercanias 
de Canudos começaram a apparecer-nos, 
por entre as irregularidades da sua situa
ção caprichosamente accidentada. (V. es
tampa III) 

Mais alguns minutos de uma marcha 
desembaraçada, e chegariamos ao termo do 
nosso destino 1 

De repente, porém, rompeu forte tiro
teio nas avançadas do batalhão de van
guarda, cujos exploradores transpunham o 
leito do Vasa-Barris. 

Era a primeira manifestação dos jagun
gos nesse dia . 

Qccultos nas barrancas do rio e nas 
depressões do terreno, os fanaticos começa-
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çaram as suas hostilidades com · vigorosa 
insistencia ! 

O 30° de infantaria fazia a testa da co-
1 umna e a sua companhia destacada na 
frente ia levando o inimigo a cargas suc
cessivas de baioneta. «A pequena distancia 
do primeiro grupo de casas, refere o com
mandante da 3• brigada, o batalhão da 
vanguarda fez uma pequena parada, no in
tuito de dispor-se o ataque de accordo com 
as ordens do commando em chefe, e tam
bem para dar lugar á acção da artilharia; 
mas, esta não pudendo chegar com a pres
teza necessaria, em vista das difficuldades 
que tinha a vencer no seu trajecto, carre
gámos sobre o inimigo, que oppoz-nos uma 
resistencia vigorosa, terrivel e mortifera». 

Antes, porém, o commandante Dantas 
Barreto tinha destacado para a direita uma 
ala do 7° batalhão de infantaria, afim de 
observar os movimentos do inimigo por 
esse lado e fazer-lhe frente, se preciso fosse, 
até a chegada de reforço, que de certo se
ria enviado. Tambem pelo flanco esquerdo, 
tomando o leito do Vasa-Barris, aquelle 
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commandante fez seguir o 9° batalhão de 
infantaria com o mesmo objectivo ; de sor
te que tudo ficou cuidadosamente prevenido 
para proseguirmos a nossa marcha sobre 
a frente, sem receio de sermos sorprehen
didos e atacados de chofre pelos flancos. 

Quando investimos definitivamente, os 
batalhões da 3ª brigada que não tinham 
sido distraidos naquelle serviço de vigi
lancia, desenvolveram em linha sobre a di
reita do 30°, começando pelo 25, que mar
chava na testa da brigada, depois a ala 
direita do 7°, e por fim o 50 de infantaria. 
A 4• brigada, ao mando do coronel Carlos 
Telles, que marchava immediatamente á 
retaguarda da 3•, tomou á direita desta bri
gada, com a presteza que o momento exi
gia ; descemos uma collina já debaixo de 
um fogo desesperado, que nos rareava as
sombrosamente as fileiras ; subimos outra 
collina :linda mais íngreme, onde a vegeta
ção era muito rara, e attingimos ás pri
meiras casas do povoado. Ahi a resisten
cia dos fanaticos foi de uma persistencia 
decidida, de um heroismo que honra gran· 
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demente os brasileiros <lo norte 1 Estacámos 
durante vinte minutos, seguramente, na 
Juta encarniçada que se travara, em que 
nenhum dos contendores queria ceder um 
palmo do terreno que disputava ; o inimigo 
tinha ·se manifestado lambem pela direita 
e o combate achava-se na phase mais agu
da do seu desenvolvimento ! A brigada do 
coronel Serra Martins marchou para a di
reita ; formámos uma extP.nsa linha, cuja 
esquerda apoiava-se no leito <lo Vasa-Barris, 
e a luta generalisou-se em toda a plenitu
de) antes das oito horas da manhã. Já não 
tínhamos de reserva senão a 6a brigada, ao 
mando do coronel Donaciano Pantoja e sob 
as ordens immediatas do general em chefe. 

E a resistencia continuaya ainda mais 
vigorosa! 

Era o supremo esforço dos fanaticos 
em defesa do que co.nstituia a sua fortuna, 
a sua religião e a sua ultimn esperança 1 
Perdido Canudos, venci<lo o Conselheiro, 
invadidos os seus templos, onde iriam bus
car o conforto da sua religião, de que lhes 
serviria a existencia ! Por isso brigavam 
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com todo o vigor da sua naturesa forte, 
com toda a flamma de su'alma abrasada, 
sob a influencia desse homem cuja estatu
ra moral avultava na sua imaginação doen
tia com todo o prestigio dos evangelisado
res do christianismo. 

O espectaculo era grandioso para as 
forças que o assistiam da Favella ; a tra
gedia tomava proporções assombrosas, e a 
anciedade dos espectadores, lá, do alto, 
crescia na rasão das situações impr<'vistas 
que a cada momento se desenvolviam em 
todo aquelle vasto scenario. Era preciso 
avançar, attingirmos ás igrejas que estavam 
ainda a quinhentos metros, lá em baixo, 
ameaçadoramente ; mas os fanaticos resis
tiam sempre, com todo o valor de que eram 
capazes. 

O solo estava juncado de feridos e mor
tos, em toda a extensão da nossa linha dP. 
ataque ; houve um momento desesperado, 
em que tudo parecia indeciso, mas a nossa 
resolução era inabalavel: Canudos cederia 
ao vigor das nossas armas ou sepultaria 
nas margens do seu rio trez mil e quatro-
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centos homens, que não podiam recuar ! 
Tínhamos um povo inteiro com os olhares 
voltados para nós, ainda estupefacto pela 
emoção que lhe produzira o desastre da 
primeira expedição aos reductos sertanejos; 
tinhamos a honra do exercito empenhada 
nessa luta excepcional, a que nos lançaram 
os responsaveis pelos destinos de um gran
de Estado, cujo interior alimentava uma 
população facciosa e rebelde ; e tínhamos 
a Republica, ainda sangrando dos golpes 
que lhe arremeçaram os invasores do Rio 
Grande, de Santa Catharina e do Paraná, 
em diabolico concerto com os revoltosos 
de setembro 1 

Carregavamos com todo esse peso nas 
baionetas dos nossos soldados e, portanto, 
não supportariamos um desastre mais. 

Tal era o modo poP que consideravam 
a responsabilitlade da sua situação, naquel
le momento terrível, os chefes mais dire
ctamente responsaveis pelo exito da ultima 
expeJição a Canudos 1 

Estavamos no momento psycologico do 
grande faclo ; o primeiro dos inimigos que 
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recuasse estaria irremediavelmente perdido; 
a fuzilaria tinha a intensidade da chuva 
torrencial; os canhões do commandant~ 

Olympio, num trovejar estrepitoso de electri
cidades que se chocam, vomitavam das suas 
entranhas de ferro massas destruidoras so
bre as igrejas-baluartes-e das janellas 
destas os fonaticos nos alYejavam com a 
maior segurança. 

As munições de bolsa rareavam. e os 
soldados refaziam-se das que conduziam os 
cargueiros, cujos caixotes abriam-se a gol
pes dé machado, no empenho da destruição 
e do exterminio. Os corneteiros repetiam 
com insistencia nervosa os toques de carga, 
mas o co111bate continuava na mesma si
tuação in<lecisa; ninguem, de parte a parte, 
queria ceder um palmo de terreno; nin
guem, de parte a parte, podia avançar uma 
linha! A nossa posição era culminante; 
estavamos no alto mais elevado da cida
della, e as raras casinhas que por ahi ha
via, abrigavam de alguma sorte uma pe
quena fracção dos nossos camaradas. Desde 
que deixassemos semelhante ponto, teria-

10 
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mos que drscer a vasta rampa, inteiramen
te desabrigada e em baixo, numa área pla
na, onde havia grande quantidade de ca
sas que não obedeciam a ordem alguma 
na sua disposição, e!>lm·am os fanaticos per
feitamente abrigados, dirigindo-nos cerrado 
fogo pelas seteiras das paredes, aliás dis
postas para esse fim . 

Era preciso mais um ingente esforço, 
para desalojar o inimigo assim disposto, e 
foi essa a nossa resolução suprema! Mas, 
no meio dessa tempestade de bala, . os sol
dados vacillavam, atordoatlos, e os corne
teiros repetiam os toques da investida qua
si sem resultado efficaz. 

De repente, loucos de raiva, feridos no 
seu orgulho natural ante aquella indecisão 
fatigante, alguns chefes confundiram-se com 
os soldados na propria linha de fogo ; exce
deram mesmo os atiradores, que desviaram 
a sua pontaria ; fulgentes laminas de espa
das reluziram no espaço como para indica
rem o caminho a seguir nesse momento, e 
toda a grande linha de ataque, em face de 
tamanho exemplo de coragem, ebria de en-
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thusiasmo, avançou resolutamente numa 
carga violenta, impetuosa e heroica 1 -
Viva o exercito! Viva a Republicai-brada
ram delirantes de alegria os soldados rlas 
forças atacantes, inflammados pelo mais 
generoso dos sentimentos-a ordem na Pa
tria livre. 

Diante desse movimento de requintado 
valor, os jagunços começaram a recuardes
ordenadamente, e em breve todas as suas 
posições de leste, até ás proximidades da 
igreja velha, estavam em nosso poder. De 
toda a parte corriam homens, mulheres e 
crianças para os dois formidaveis templos, 
para as immediações do santuario, onde 
se achava o Conselheiro, para as grandes 
valias que existiam por traz de uma exten· 
sa latada, no quadrante sudoeste da praça, 
e ahi concentraram todo o pessoal que não 
tinha buscado refugio nas barrancas do 
Vasa-Barris, para os lados das estradas do 
Cambaio e da Varsea da Emma. Nessa zona, 
relativamente pequena, constituíram o seu 
novo centro de resistencia. Desalojai-os 
dahi era completarmos a nossa victoria ; 
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mas as nossas perdas eram consideraveis, 
Os batalhões, no ardor <ia investida, por 
entre os obstaculos naturaes do terreno, 
tinham perdido a sua ordem primitiva de 
formatura, e continham-se uns nos outros 
numa mistura completa ; as circumstancias 
do assalto produziram essa desorganisação 
perigosa ; a nossa grande linha de ataque 
tinha enfraquecido consideravelmente, pelas 
baixas que nos causaram os fanaticos, des
de o principio da acção; e os elementos. 
inimigos eram ainda desconhecidos. 

Quando fizemos alto, tinhamos nossa 
esquerd~ a 80 metros da igreja velha, donde 
os jagunços nos fuzilavam com todo o vi
gor do desespero em que se debatiam! 

Comtudo, os commanclantes da 3~ bri
gada e do 30 batalhão de infantaria pensa
ram em mais um esforço ás novas posições 
inimigas ! Nesse empenho mandaram refa
zer de munição os soldados que constituíam 
um nucleo de quarenta homens. mais ou 
menos ahi, e tudo achava-se nesse pé, quan
do chegára o commandante da 4ª brigada, 
coronel Carlos Telles, a quem aquelles dois 
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chefes communicaram o seu pensamento. 
O coronel Telles, que já tinha medido 

hem as condições do momento e cuja phy
sionomia serena dava a medida da sua 
calma inalteravel, viu que se tratava de um 
sacrifido inutil, de uma tentativa sem exilo 
provavel, e opinou pelo pedido de um re
forço, que devia ser dado pela & brigada, 
e, concordando os outros commandantes 
sobre o caso, enviaram um emissario ao 
general Arthur Oscar, pedindo aquella força. 
Mas a 6• brigada já tinha sido empre6'ada 
em serviços de segurança, n'outros pontos 
da cidadella, de sorte que nenhuma reser
va existia mais, e nenhum reforço podia ser 
enviado. 

Mas, emquanto aguardavamos o resul
tado de semdhantc requisição, os fanaticos 
faziam estragos medonhos no ponto em 
que nos achavamos e onde apenas uma ca
sinha de fragil construcção abrigava o pes
soal que ahi chegára. 

Estavam os tres chefes reunidos no lu
gar mais exposto deise recanto, ao pé do 
cemiterio, quando o coronel Carlos Telles 
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foi attingido por uma bala, que lhe atra
vessou o braço direito, pouco abaixo do 
hombro, e de cujo ferimento começou a jor
rar sangue em proporção assustadora . Em 
seguida caiu o capitão Nunes de Salles, 
commandante interino do 5° batalhão de 
infantaria, varado por uma bala de clavi
note, abaixo do ventre ; e, a dois metros, 
para um lado, o tenente Hortencio da Fon
seca e o alferes Chananeco Antonio da Fon
toura estorciam-se tambem, já prostrados 
por horríveis ferimentos nas pernas. 

O quadro das praças e dos officiaes fe
ridos nesse ponto era pungente e desolador. 
Os gemidos que irrompiam desses peitos 
valorosos, confundiam-se, num concerto 
estranho, com os estalidos seccos, irritan
tes, dos tiros inimigos, e começava o mo
mento vago da situação, que acabava de 
aggravar-se com o ferimento do comman
dante da 4• brigada. 

O inimigo concentrava-se ; parecia tra
tar da execução de um plano préviamente 
concebido; e toda a nossa linha, desde o 
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flanco esquerdo até a exlr<'ma direita, não 
tinha 700 homens. 

Para chegar-se ás igrejas seria necessn
rio atravessar uma praça de forma appro
l'.imadamente rectangular, em cujo trnjcclo 
ter-se-ia de soffrer um fogo desesperado de 
tres lados, isto é, das proprias igrejas, so
bre a margem esquerda do Vasa-Barris, 
de frente, no lado da praça onde existia a 
celebre latada que encobria o santuario, 
e da direita, quadrante norte oeste, das 
chamadas casas brancas, onde moravam 
os chefes João Abbade e Antonio Villa-Nova, 
tão afamados <'nlre os jagunços. Nossa gen
te estava exhausta, de cansaço e de sêde; 
o reforço pedido ao general em chefe não 
tinha sido enviado, por não haver mais 
tropa alguma em disponibilid ,ide na zona 
do combate; portanto, se os com mandantes 
Dantas Barreto e Tupy Caldas insistissem 
em proseguir no ataque sobre aquelles pon
tos de concentração dos fanaticos, dispondo 
apenas de uns 40 homens no maximo, em 
que se apoiava o flanco esquerdo da linha, 
estariam fatalmente perdidos e teriam 
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sacrificado esses destemidos companhei
ros! 

Tudo estava ainda desconhecido para 
nós: falava-se de vastas galerias subterra
neas, repletas de dynamite, de fossos pa
cientemente preparados, em toda a área da 
praça, e calcula\'a-se a força combatente do 
Conselheiro em differentes cifras, desde 
liJOO a ()000 homens. Nossa situação conti
nuava ser a do impre\'isto, e cm tal caso 
a prudencia aconselha\'a áquelles dois che
fes, ainda não tocados pelas balas inimigas, 
a conservarem as posições já conquistadas, 
até o desen\'olvimento de novas operações. 

Eram onze horas, mais ou menos, da 
manhã; o sol ardia implacavel como um 
grande caustico, e lá, para a frente da ca
sinha que nos servia de mise110 abrigo, sob 
a acção de dores horriveis, ao calor suffo
cante de um ambiente paralisado, ainda 
entre os soldados mortos e feridos, eslava 
o coronel Carlos Tclles, com o seu chapeu 
de palha sobre os olhos, a roupa ensan
guentada e todo o braço ferido assombro. 
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sarnente inchado. Não gemia, nem se quei
xava; apenas, de quando em quando, 
pedia um bocado d'agua, que um solda
do do 25° ia de casa em casa, atravez 
de todo o perigo, buscar para o valente of
ficial. Esse brioso soldado, de nome Ricar
do, que acompanhava o corpo com um car
gueiro de munição morreu, no dia se&:uinte, 
varado por uma bala de bacamarte, que 
lhe abriu um rombo medonho no peito 
direito. 

Os tenentes-coroneis Dantas Barreto e 
Tupy Caldas estavam ainda ao lado do co
ronel Telles, que se conservava deitado no 
solo, quando appareceu o general Arthur 
Oscar, a chamado do coronel, provavel
mente para alguma combinação, que não 
se realisára de certo em consequencia do 
estado grave deste official. 

O general tinha atravessado uma zona 
de 500 metros. seguramente, a pé, e por 
onde ninguem passaria a cavallo ; estava 
muito fatigado e não occultava a contrarie
dade que lhe ia no espirito, diante de uma 
situação ainda mal definida, como era a 
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nossa em tal momento. Conversou reser
vadamente com aquelles dois tenentes-co
roneis, que lhe communicaram o seu plano 
de resistencia ali, onde sustentariam as po
sições já conquistadas e, em seguida, vol
tou o general para o ponto onde ns:;C'ntára 
o seu acampamento. 

Uma força que desde o clarear do dia, 
e sob a direcção do tenente-coronel Siquei
ra de Menezes, simulava um ataque pelo 
lado da Favella, já tinha regressado ao seu 
acampamento do alto, e tudo se manteve 
sem mais alteração durante o resto do dia. 

Dentro de Canudos ninguem podia dar 
um passo menos cauteloso que não fosse 
alvejado e attingido das igrejas ou das ca
sas brancas ; por isso, só á noite tratámos 
de remover os nossos feridos para o hospi
tal de sangue e enterrar os mortos que 
jaziam por ali. Conseguintemente, ao es
curecer, mandámos arrancar as portas das 
casas mais proximas, arrecadar as redes 
dos jagunços, ainda armadas, em grande 
quantidade, pelas mesmas casas, e parte 
do pessoal que tínhamos em toda a linha 
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occupou-se, até alta noite, no ser.viço de 
remoção dos feridos que não pudiam ca
minhar. O coronel Carlos Telles seguiu 
logo ao escurecer, amparado por dois ca
marailas, e, desde que elle se retirou, o com
mandante Dantas Barreto dirigiu-se para 
a direita, afim de verificar o gráo de segu
rança da extensa posição que devíamos 
guardar na vanguarda. 

A força que ali estava, como em todo 
os pontos de Canudos nessa noite, era con
stituída de fragmentos de batalhões, mas 
ainda assim preponderava o respectivo pes
soal dos corpos 250, 5°, 7°, 9<>, 40°, 35°, 30°, 
12° e 31° de infantaria. Uma vez convencido 
de que havia elemento sufficiente para uma 
resistencia forte, no caso de um ataque á 
noite, o commandante Dantas, depois de 
entender-se a esse respeito com os majores 
Olegario Sampaio e Nonato Seixas, regres
sou ao ponto donde saira, que era de certo 
o mais fraco da linha, e ahi passára o resto 
da noite. 

O commandante Tupy, sempre aclivo 
e emprehendedor, tinha ido ao quartel-ge-
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neral ; por lá conseguira fazer um bocado 
de café, e do pouco que lhe deixaram teve 
a suprema delicadesa de levar, em um ca
neco de folha, algumas colheres ao autor 
deste trabalho, que nunca pôde esquecer 
essa prova de affectuosa amisaJe <lo seu 
infortunado e bravo companheiro. 

O que durante essa noite se passára 
no espirito daquelles sobre quem pesava 
a grande responsabilidade da posição que 
guardavam na vanguarda, daquelles sobre 
cujo valor descansavam o general em chefe, 
os feridos da Favella e todos quantos bus
caram algum repouso na propria zona do 
combate, não se refere com exactidão, de
pois do facto passado. Sente-se o pheno
meno, mas não se pintam os seus elfeitos 
com as cores do momento .. . 

Dependia do heroísmo das tropas que 
ali estavam, nessa noite, como durante todo 
o tempo que permanecemos em Canudos, 
a sorte da expedição inteira. Mas a primei
ra noite, essa em que tudo em torno de nós 
era vago, e quando todos os batalhões acha
vam-se ainda desordenados ; nessa noite, 
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a responsabilidade dos chefes que ali che
garam triumphantes e a quem competia a 
direcção da defesa, não a calculará exacta
menle quem não lhe sentiu o peso, ou 
pelo menos quem não comparlilhára da 
sorte daquelles soldados. 

O nosso cordão de vigilancia estava 
collocado na parte culminante de uma ex
tensa collina, inteiramente desabrigada, e 
á frente, na rampa suave que se seguia, 
rstavam tambem as casinhas jagunças, sem 
ordem, num amontoado que não se com
prehendia ! 

Ninguem acreditava que os fanaticos, 
protegidos pela escuridão, conhecedores de 
todos os accidentes e meandros do seu 
vasto aldeiamento, e ainda favorecidos pe
las casarias que acompanhavam a direcção 
da nossa linha, na distancia de seiscentos 
metros seguramente, deixassem de levar-nos 
um ataque no correr dessa noite terrível, 
com todo o valor <los seus intrepidos guer
rilheiros. 

E neste caso resistiria a nossa linha, 
em todos os seus pontos, ao choque do ini-
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migo resoluto e audaz? O cordão que co
meçava na extrema direita da linha prin
cipal e dirigia-se para a retaguarda em angu
lo recto, estaria em condições de supportar 
qualquer aggressão do inimigo por ahi? O 
leito do Vasa-Barris. guardado na zona de 
combate apenas por dois batalhões já dizi
mados, não seria excellente conductõ ao 
escoamento dos fanaticos para a nossa re
taguarda? 

E nesta situação vaga, desconhecida e 
temera ria, encontraram-se os commandantes 
da grande linha central, a que os officiaes 
veteranos do Paraguay denominaram de
negra, no coração de Canudos, a oitenta me
tros da igreja velha, na noite de 18 de julho! 

E, comtudo, nenhum communicava ao 
outro as duvidas e os receios que lhe as
saltavam o espirito : não por si, que desde 
muito haviam feito abstracção da propria 
vida, mas pela expedição, pelo exercito e 
pela Republica, que não supportaria mais 
um desastre das suas forças em Canudos. 

Um passo á retaguarda em qualquer 
ponto da linha central, diante dos fanati-
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cos enfurecidos, na escuridão infinita da 
noite, era talvez a nossa perdição total ! 
Desde que o inimigo attingisse a linlia negra 
e se confui:disse, em grande numero, com 
a nossa gente, viria fatalmenti> a desordem, 
a luta corpo a corpo e o cabos dos combates. 

O panico se manifestaria nos pontos 
mais distantes, por maiores e mais heroicos 
que fossem os esforços dos officiaes para 
conter a tropa, cuja imaginação girava ain
da em torno dos horrores mil vezes referi
dos pelos officiaes e soldados da primeira 
expedição, e o resultado ~eria assombrosa
mente sinistro para as nossas armas ! 

Dado o facto como fica pallidamente 
delineado, quem, aproveitando a escuridão, 
fugisse em qualquer rumo, iria de certo en
contrar a morte logo depois, num recanto 
de estrada, por onde quer que passasse na 
llesordem da fuga. Os feridos desse dia, os 
de 25, 27 e 28 de junho, tres mil homens 
mais ou menos, seriam barbaramente tru
cidados ; todo o material da Favella cairia 
cm poder <lo inimigo, nada escaparia ao 
desastre! 
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Tal era a perspectiva da situação a que 
podia o destino arrastar-nos, dentro de Ca
nudos; na noite de 18 de julho! 

Um inimigo habituado â luta regular, 
que soubesse tirar partido das nossas des
vantagens tacticas, não teria certamente dei
xado passar esse momento em que a vin
gança e a desforra seriam a consequencia 
da mais requintada selvageria! 

Entretanto, a fortuna decidiu-se Pm fa
vor da nossa causa, e no dia seguinte mui
tas bandeirolas encarnadas, feitas de cober
tores dos soldados, traçaram os limites das 
nossas posições no grande perímetro de 
Canudos. 
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, .. 
Effectivo das forças combatentes depois do assalto geral.

Ideia do sitio.-Pedido de forças.-Estacionamento 
das operações. - Remoção dos feridos para Monte
Santo. --Chegada da brigada Girard e rlos corpos po
Jiciaes de S. Paulo, Pará e Amazonas. -Realizaçuo do 
sitio. 

No dia 19 de Julho, contando com o pes
soal da 7.ª brigada, que 1rn tardt' dP 18 hada 
se encorpora<lo ús fon;as assaltantes, a t'X

pedição devia estar reduzida a 2,500 homens 
em Canudos, e ~){)O nrnis ou menos no alto 
da Favella: ao todo, <l, 100 combatentes, ap
proximadamente. 

Ordenar essas tropas e levar um novo 
ataque aos fanaticos, que ainda dispunham 
de quatro quintos do povoado, era de certo 

H 
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uma arriscada imprudente, que podia levar
nos a um desastre, cujas consequencias es:
tavam previstas, tanto mais quanto não de
viamos contar com os corpos da Favella, 
que se achavam de protecção aos feridos e 
guardavam aquella posição, onde ainda se 
mantinham todo o nosso material de guerra 
e uns restos de farinha e gado. 

Dado, porém, o caso de dispormos de 
forças superiores ás que nos restavam, va
lia a pena novos sacrificios em semelhante 
causa? Não bastavam a hecatombe de março, 
os estragos de 25, 27 e 28 de junho e 18 de 
julho? De certo, já era muito para uma luta 
a que o Brazil assistia entristecido. Por
tanto, o sitio impunha-se naturalmente, e 
foi este o pensamento do general Arthur e 
de quasi todos os chefes e officiaes da expe
dição. 

Isto assentado, o general em chefe tele
irapb,ou ao ministro da guerra pedindo mais 
cinco mil homens. A esta solicitação o re
presentante do governo respondeu mobili
sando tres batalhões da capital federal e 
cinco das guarnições do sul. 
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E, emquanto o ministro assim procedia, 
por sua vez os Estados de S. Paulo, Pará e 
Amazonas punham em movimento grandes 
contingentes das respectivas forças policiaes; 
de sorte que quatro corpos desta milicia es
tadoal seguiam ao mesmo tempo o destino 
daquelles corpos do exercito. 

Mas, até que semelhante reforço che
gasse á zona de operações. muitos foram os 
nossos soffrimentos ainda, muitos dias an
gustiosos se escoaram, em cujo periodo os 
nossos bravos companheiros tiveram que 
arcar com a fome, a nudez e todas as con
trariedrides decorrentes da situação penosa 
qué se reproduzia, unica talvez na historia 
militar do Brazil. Voltámos á penuria dos 
primeros dias de julho. 

A farinha que restava do comboio levado 
á Favella pela l.ª brigada, foi distribuida 
na razão de um litro para sete praças, até 
esgotar-se a ultima medi ela; para cada bata
lhão deu-se um quarto de boi, aliás pequeno 
e magro, com que os soldados, entretanto, se 
conformavam resignadamente. 

Nos primeiros dias, depois do assalto 
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geral, a carne que ia para as forças avança
das em Canudos, era moqueada, quasi crua, 
para se comer assim, porque ali não se po
dia fazer fogo . A fumaça que se levantava 
na atmosphera, denunciava a existencia de 
gente nas immediações desse lugar, que não 
demorava a ser varrido pelas balas dos ja
gunços. A' noite era temeridade riscar-se 
um phosphoro, mesmo dentro das casinhas 
onde viviamos, porque o inimigo, extraordi
nariamente approximado das nossas linhas, 
não nos perdia de vista um só momento. 
O serviço d'agua era feito á noite, em potes 
de barro enormemente pesados, mas abun
dantes no trecho rlo povoado que domina
vamos . Cada batalhão mandava a sua fa
xina , armada desses grosseiros vasos, ao rio, 
e, de cacimbas que ahi se faziam, vinha a 
agua com que se passava o dia seguinte. 

Ninguem podia mover-se de um canto 
para outro, numa distancia de cinco metros, 
no correr do dia, sem ser morto ou ferido. 
O cordão de segurança, na eminencia da li
nha negra, era collocado á noite, sob o mais 
profundo silencio, com as maiores cautelas. 
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E, apezar de tudo isso, durante um mez 
seguramente, a nossa media de mortos e fe
ridos, diariamente, na linha negra, <'ra d<' 
dez a quinze homens. 

O habito de vermos esse quadro de san
gue, quotidianamente, tornou-nos in<lifferen
tes ao perigo; Psqueceram-se as cautelas 
do principio, e por toda a parte, no correr 
do dia, viam-se grandes fogueiras: para isso 
havia abundancia de lenha tirada do madei
ramento das casas, que se demoliam pouco 
a pouco, não obstante servirem-nos de abrigo. 

O primeiro cuidado dos tenentes-coro
neis Tupy Caldas e Dantas Barreto, com man
dantes da linha negra, depois do combale 
de 18, foi ordenar suas forças e estabelecer 
um serviço de segurança, que fosse a garan
tia da expedição por esse lado. Realisado 
semelhante trabalho com o maior interesse, 
e dividida a posição em duas partes, ficou 
a da esquerda sob a guarda da 3.• brigada, 
a da direita sob os cuidados da 5.ª, e tudo 
na seguinte ordem de batalhões, da esquer
da para a direita : 25. 0 , 5.0 , 7. 0 , e 9. 0 ; 35.0 , 
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40. 0 , 30. 0 e 12.0 • Na extrema esquerda, uns 
quarenta metros á retaguarda da linha ne
gra, e na altura do cemiterio, proximo á bar
ranca do Vasa-Barris, destacou o 31.0 • Ao 
todo, nove batalhões, com 1,105 combaten
tes, segundo accusavam os mappas da força. 

A' noite o cordão de sentinellas do 31º 
encontrava-se com o do :;!6.0 , que por sua vez 
tinha á esquerda o 5. 0 corpo de policia da 
Bahia. Este corpo abrigava-se em uma gruta 
bastante funda, á margem direita do rio 
por onde se chegava mais ou menos resguar
dado até o alto da Favella. 

Depois da primeira noite em Canudos, 
e apezar de não nos lnmos fortificado ainda, 
julgámos a linha negra inaccessivel a qual
quer aggressão do inimigo, por mais vigo
rosa que esta fosse. 

A' retaguarda, nasimmediações dos quar
teis respectivos dos generat~s Arthur Oscar 
e Silva Barbosa. bivocavam os batalhões 
14.0 , 32.0 , 33. 0 , 34.o e a ala de cavallaria, de 
que saiam os piquetes que guarneciam o 
flanco direito e lambem a retaguarda. Es
tes corpos, não tendo soffrido os estragos 
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que reduziram os primeiros á metade e al
guns ao terço do respectivo pessoal, esta
vam ainda relativamente fortes e, como to
dos os outros, bem dispostos. 

Tendo siclo grnvemeute feridos 110 dia 
18 os coroucis Carlos Telles, Serra Martins 
e Antonino Nery, commandantes das 4.ª, 5.a 
e 7·a brigadas, o general Arthur a 22 reor
ganizou as forças em operações do seguinte 
modo: 1. ª columna, com posta das brigadas 
1.ª, 2.ª e 3.ª ao mando do general Barbosa; 
2.ª columna, com as 4.a, 5.ª e 6 ª brigadas, 
sob o mando do general Savaget, que ,por 
doente ficára no acampamento da Favella, 
onde ainda se conservava encarregado da 
ddeza geral dessa praça . As brigadas as
sim distribuidas ficaram desta forma com
mandadas : l.ª pelo coronel Joaquim Manoel 
de Medeiros; 2.ª pelo coronel Ignacio Hen
riques de Gouveia; 3 ª pelo tenente-coronel 
Dantas Barreto; 4.ª pelo tenente-coronel Tu
PY Caldas; 5.ª pelo major Nonato Seixas; 
6.• pelo coronel Donaciano de Araujo Pan
toja. 

A brigada de artilharia continuou sob 
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o commando do coronel Antonio Olympio 
dl'I Silveira, os contingentes de engenharia 
fundiram-se em um, sob a direcção do te
nente-coronel Siqueira de Menezes, a ala 
esqaerda do 4. 0 e o 5.0 corpos de policia es
tadoal ficaram á disposição do commando 
em chefe. E, como o general Savaget con
tinuava na Favella, as brigadas da 2.ª co
lumna, que se achavam em Canudos, foram 
annexa<las á l.•, até ulterior deliberação. 
(Ord. d.-0 dia d.-0 command.-0 cm chefe n." 81.) 

Mais tarde, os corpos que, a 22 de julho, 
fannavam a 4.ª brigada, fundiram-se com 
01 da 5.ª, que passou a ser commandada 
pelo tenente coronel Tupy Caldas. 

Esta observação tem a sua rasão de ser 
consideranclo-se o brilhante papel que a 5.ª 
brig<tda desempenhou em Canudos. 

A calma relativa com que o inimigo nos 
supportára desde o dia 18 de julho, em que 
dominámos parte de Canudos, desappareceu 
de subito no dia 24, quando, pelas oito ho
ras da manhã, levaram-nos um ataque mais 
ou menos vigoroso. Começaram na linha 
que cobria o flanco direito das nossas posi-
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ções, e, em menos de quinze minutos, ge
neralisou-se o combate até a extrema es
querda da linha negra. 

O ataque foi insistente; o inimigo lutou 
com a maior audacia, no empenho de apo
derar-se de um c:rnhão que se achava asses
tado naquelle flanco e que lhe fazia um mal 
terrivel. Se a nossa linha cedesse por esse 
lado os fanaticos, assim estimulados, podiam 
introduzir-se no espaço comprehendido en
tre a linha negra e o quartel-general, e o 
combate tornar-se-ia medonho 1 As forças 
dos comrnandantes Tupy Caldas e Dantas 
Barreto teriam talvez que retirar parte do 
pessoal de segurança na collina, formar 
um grande rectangulo no lugar menos acci
dentado das immediações da linha negra, 
para repellir o inimigo, que necessarinrnente 
as envolveria pela frente, retaguarda e pelos 
dois flancos. Não havia outro meio de re
sistencia efficaz em semelhante caso, e foi 
esse o pensamento de Dantas Bnrreto, que 
Tupy Caldas aceitou inteiramente, no meio 
da peleja. 

Os jagunços, porém, na ultima inves-
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tida que fizeram sobre a bocca de fogo, 
vendo cair morto o seu audacioso chefe, 
o valente mestiço Pajehú, desistiram de tão 
arriscada empreza, e bateram em retirada 
para as suas posições centraes, donde con
tinuaram a caçar-nos como os nossos sol
dados caçavam ainda os seus bódes na Fa
vella. 

Desde então, os commandandes da linha 
negra, para melhor garantirem as suas po
sições, ordenaram a construcção de um en
trincheiramento, que, começando no por
tão do cemiterio, á retaguarda da igreja ve
lha, terminava ao sopé de uma collina, á 
direita, donde partia o cordão do flanco di
reito, e cujo parapeito tinha seiscentos me
tros de extensão. Esse trabalho fazia-se 
regularmente á noite, debaixo do maior si
lencio, para evitar-se os fogos certeiros do 
inimigo. 

E ahi manteve-se o mesmo pessoal, na 
convicçã') de que cumpria exactamente o 
seu dever militar, durante dois mezes e dose 
dias, sem nunca proferir uma queixa ou 
mostrar-se fatigado, ao menos. Se entre 
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esses bravos soldados houve algum momento 
de con irariedade em semelhante posto de 
honra, cuja conquista fizeram a preço dos 
maiores sacrificios, foi certamente quando, 
por muis de uma vez, tentaram retirai-os 
dahi para posit;õt·s secundarias, que aliás 
nunca haviam occupado e com o que lambem 
nunc::i ~.e conformariam. 

Os odios e as prevenções que por sen
tim<'n lns inconfessaveis se geram na guerra, 
são quasi sempre de consequencias desas
trosas. O chefe militar em campanha deve 
ier inacccssivel ás intrigas e aos despeitos, 
que são a partilha das grandes collectivitla
des e de que os eJÇ.ercitos não estão isentos. 
Diante dos interesses da Patria a outrem não 
é dado desviar a ordem natural das con
veniencias geraes, quanto mais a um chefe 
militar, que deve ser a realisação ~~xacta do 
ideal de um povo, no que este tem de mais 
generoso e grande. 

Assim comprehendido o dever militar, 
é claro que um chefe não póde alimentar 
paixões que o desviem do seu objectivo prin
cipal. 
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Seja, porém, como for, a consciencia 
desse dever, na ultima expedição a Canu
dos, foi tão nitida, que nunca os resenti
mentos e as divergencias individuaes pudec 
ram comprometter os interesses geraes da 
disciplina e da Republica. Foi isto segu
ramente o que suppriu os erros porventura 
commettidos nessa campanha de horrores, 
cujo resultado necessario foi a extincção ele 
uma população inteira. 

Durante algum tempo as operações es
tacionaram completamente. Mas, emquanto 
esperavamos a chegada do reforço pedido 
pelo general Arthur Oscar para estabeleci
mento do sitio, tratou-se da remoção dos 
feridos para Monte-Santo. Foi este um ser
viço penoso, difficil, que só a nossa habi
tual paciencia podia completar. Os meios 
de transporte eram muito escassos; consta
vam apenas de algumas carroças e rêdes; e 
os comboios tinham que atravessar uma zona 
perigosa, de sete leguas, sob a acção dos ja
gunços emboscados, desde a Favella até a 
fazenda de Jueté. 

No dia 27 de julho partiu a primeira 
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turma, protegida pelo 27 batalhão de infan
taria e o piquete montado do 31 da mesma 
arma. Seguiram desde logo o General Sa
vaget, os coroneis Carlos Telles, Serra Mar· 
tios e Antonino Nery; os majores Cunha 
Mattos, Carlos Mesquita e Pereira de Mello; 
capitães Benjamin da Cunha, Cypriano Al
cides, Aguiar e muitos outros officiaes de dif
ferentes graduações. Todos comprehendiam 
a necessidade de transportar-se quanto an
tes para a base de operações, e mais de seis
centos feridos partiram dessa vez. Os mais 
graves acommodaram-se nas poucas carro
ças ao serviço d'artilharia e do deputado do 
quartel-mestre general; outros em muares 
e cavallos que ainda havia; alguns foram 
<le rMe, conduzidos por soldados de diffc
rentes corpos, e grande parte atirou-se ao 
caminho, a pé. A esperança de melhores 
dias dava a todos esses valentes companhei
ros forças bastantes para a longa lrave~ sia 
a que voluntariamente se arriscavam, atra
vez de uma região sem recurso de espccie 
alguma, em que é frequente o flagello das 
seccas desoladoras, e em que tudo obedece 
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á natureza da terra eslerilisada aos rigores 
de um clima tropical. 

A partida dos feridos era um espectaculo 
contristador! Gemidos profundos, misto 
de ironia e de dôr, irrompiam de cada ve
hiculo que iniciava o seu movimenlo e onde 
se eslorciam, nervosos, duas ou tres Yicti
mas do bacamarte sertanejo ; lamenta
ções afflictivas, de quem pairava entre a vida 
e a morte, saiam dos menos resignados, e 
todos se confundiam no immenso infortu
nio a que os lançára a brutalidade dessa 
luta exterminadora . O prestilo tomava uma 
extensão consideravel do caminho; a mar
cha era lenta, fatigante e quasi desordenada. 
Alguns já extenuados, vencidos pela fome 
e pela sede, deixavam-se ficar a um recanto. 
e ahi morriam abandonados, felizes por ter
minarem com uma existencia que já lhes 
pesava demrisiadamentc. 

Raras vezes um povo civilisado assiste 
ao desdobramento de tragedias tão originaes, 
de scenas tão violentas ! O deserto arido, 
onde os arbustos morrem á mingua dos or
valhos do céu e onde a terra queima como 
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uma chapa deferro candente-eis o scena
rio desse theatro longínquo, em que milha
res de homens se exhibiam resignadamente, 
cada qual no desempenho do papel que o 
destino lhe confiára. 

E, comtudo, essa primeira turma dos 
nossos companheiros retirados da luta foi 
de uma felicidade inaudita! Dentro de 
cinco dias, sem o mais ligeiro encontro 
com os fanaticos, entrou em Monte-Santo, 
que então tinha as proporções das grandes 
cidades desejadas. Por esta forma transpor
taram-se todos os feridos de Canudos á base 
das operações, e dahi para Queimadas, donde 
por sua vez seguiram para a capital do Es
tado. 

No meio, porém, de tanta bravura e 
dessa resignação excepcional na historia 
dos sacrificios nacionaes, houve na campa
nha de Canudos miserias que ficaram re
gistradas na lembrança dos expcdicionarios, 
como um aviso, de certo, bem triste, para os 
momentos difficeis do exercito e da Repu
blica . E' que havia no seio desse mesmo 
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exercito sempre abnegado e victorioso quem 
não se conformava com a vida penosa da 
guerra e a quem só a movimentação das ci
dades aprasiveis podia exaltar o seu sen- . 
timento militar. A luta brutal dos homens 
contra os homens; o sangue rei vindica dor 
de direitos inalienaveis; a fome e a sede, 
consequencia fatal das guerras prolongadas, 
enojava esses entes superiores até ao aban
dono de deveres que não se delegam. 

Dormir ao rP.lento, sobre a terra humida, 
exposto ás inclemencias dos reptis que abun
dam nas zonas incultas do Brazil, passar 
um dia ao sol chispante de janeiro, sem o 
abrigo sequer de uma arvore sombria, não 
é \'ida p&ra a natureza delicada de um mi
lilar cujo valor só póde avultar no ambiente 
pacifico dos grandes centros arislocraticos. 

Canudos dava a ideia de uma sepultura 
aberta, e essa reminiscencia da mork, noite 
e dia, não se harmonisnva rom o temprrn
mento de um homem lrnhitm1do ás alegrias 
do mundo! Assim, desde que a fortuna 
permittiu, os companheiros dessa especic, 
que se achavam ali, foram procurando ou-
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tros ares e outro systema de vida. Dessa 
forma a raça ficou extincta em poucos <lias. 

Por esse tempo iniciou-se um serviço 
de comboios de Monte Santo a Canudos, e, 
emquanto estacionaram as operações, foi 
isso a maio1: preoccupação do general Ar
thur Oscar. 

Fôra encarregado de semelhante traba
lho o capitão Castro e Silva, do 27° batalhão 
de infantaria, que ainda em princípios de 
junho seguira para aquella villa, na quali
dade de assistente do deputado do quartel
mestre. general. Esse official fazia acquisi
ção dos muares que appareciam; comprava 
todos os generos alimentícios que chegavam 
á base de operações ; quando conseguia 
carregar cincoenta ou mais cargueiros e o 
fornecedor de gado reunia cem rezes, des
pachava o comboio, que era acompanhado 
na zona perigosa por forças que o aguarda
vam em Juelé. 

Comprehendendo a necessidade de em
baraçar esse serviço indispensavel á nossa 
permanencia em Canudos, os jagunços ata
cavam quasi sempre os comboios em mais 

t2 
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de um lugar, durante a travessia, e produ
ziam invariavelmente o mal dcsejado. Diri
giam seus fogos de prefcrencia sobre os car
gueiros e o gado; estabeleciam a confusão 
nesses animacs, que mettiam-se desordena
damente na catinga espcssa, onde não pe
netravam impunemente os nossos soldados; 
interrompiam então o tiroteio, e, quando a 
nossa gente continuava a sna marcha com 
os restos de cargas e bois, os bandidos ati
ravam-se aos animaes que podiam alcançar 
no primeiro momento, e tocavam:tudo para 
os pontos destinados á conveniente guarda. 
Os generos alimentícios que ficavam, reu
niam pacientemente aqui e ali, e em se
guida prendiam-lhes fogo. A força que por 
ali passava, cinco ou seis dias dcpois, ainda 
encontrava restos de farinha e feijão, pe
daços de carne secca e toucinho, que as cham
mas não haviam attingido. Só se utilisa
vam das armas e dns munições de gucrrn; 
o gado matavnm mais tanle e deixavam o 
animal intacto, embora fosst>m exíguos os 
srus recursos. Os jagunços que não eram 
combatentes alimentavam-se de raízes da 
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parreira brava e do umbuseiro. O Con
selheiro impunha castigos severos áquelles 
que se utilisavam dos despojos dos seus ad
versarios, a não ser o que pU1lesse ser apro
veitado como arma de guerra. 

Essas difficuldades de transporte pro
duziram a penuria em que vivemos até o 
estabelecimento do sitio e á chegada do ma
rechal Carlos Machado a Monte-Santo. E 
esse intervallo não foi pequeno, porque mui
to tivemos que esperar pela brigada chamada 
Girard, cujo movimento de Queimadas a Ca
nudos foi longa e penosamente effectuado. 

O enthusiasmo com que essa força par
tiu do Rio de .Janeiro para o norte; as ma
nifestações que tiveram na capital da Bahia 
os chefes que a deviam conduzir ao campo 
de operações: o lnsinwnto e gnrbo com que 
esses hons carnanulns app:irPcinm nas pa
radas e nos exercidos de S. Christovam: 
ludo isso nos <laYa a esperança de que em 
breve teriamos ao nosso lado companheiros 
do mais alto valor militar, que levas
sem ao menos o conforto da sua dedicação 
á 'causa que nos detinha com tantos sacri-
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ficios nessa região remota do paiz. Mas os 
chefes, segundo dizia -se em Canudos, desde 
que chegaram á propria capital do Estado, 
começaram a oppôr todas as difficuldades 
á marcha rapida da brigada sobre a zona 
de operações! E, uma VC'Z em Queimadas, 
precisavam ainda de tudo, com abundancia. 
As nossas facilidades e imprevidencias os ti
nham ensinado como se devia marchar 
em semelhante região, e não queriam ex
por -se aos sacrificios que nos impuzemos 
na primeira phase d<> tão penosa campanha. 

Havia , francamente, alguma coisa de 
egoistieo nessas exigencias dos chefes da 
brigada Girard, tanto mais quanto era sa
bido que o general Arthur Oscar contava 
com o seu auxilio para activarmos as ope
rações interrompidas. Mas o exemplo dos 
nossos sacrificios dava-lhes direito a essas 
precauções essenciaes na guerra. 

Depois, o quadro desolador que diaria
mente se desenrolava ás suas dstas preve
nidas, em que apparecia com sinistra exa
ctiuão o que lá, no centro dos acontecimen
tos se passava, não era de certo attrahentc. 
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As turmas dos feridos que chegavam 
diariamente e que enchiam os hospitaes da 
capital bahiana, levavam na physionomia, 
nos uniformes e nas feridas já gangrenadas, 
os tons sombrios dos nossos soffrimentos, 
e isso devia impressionar dolorosamente 
aos nossos companheiros, ainda extranhos 
a essas scenas de horror! 

Evitar esse inforlunio, tão vivamente de
senhado, talvez fosse o objectivo da brigada 
Girard, cujos serviços foram, entretanto, mais 
tarde tão valiosos como os de todas as tro
pas expedicionarias a Canudos. 

Essas difficuldades, não removidas prom
ptamente os receios de lançar semelhante 
força no meio vasio- de recursos em que se 
achavam as outras, deram em resultado a 
volta daquelle general, do coronel Filomeno 
Cunha e do tenente-coronel Raphael Tobias 
á capital Federal, ficando as respectivas 
corporações sob a tristeza do abandono com 
que de certo não era licito contar. Dahi 
originou-se lambem a reforma voluntaria 
do tenente-coronel Tobias, que, impressio
nado provavelmente pela ideia de haver dei-
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xado o corpo que commandava, quimdo 
mais necessario se tornava o seu incontes
tavcl prestigio, deu por finda a delicada pro
fissão <las armas, em que era justamente 
reputado um chefe distincto, de provada 
competencia militar. 

Essa brigada, que se compunha dos ba
talhões 22, 24 e 38 de infantaria, partiu afi
nal de Monte-Santo para Canudos, comman
dada pelo major Hrnrique José de Magalhães, 
levando sob sua prolecção um comboio de 
viveres, muniçõrs <le guerra e cento e tan
tos bois. Para maior garantia de taes ele
mentos de campanha, fóra essa columna au
xiliadora reforçada, em .Juelé, pelo 15.0 ba
talhão de infantaria, aliás habituado a esse 
importante serviço naquella região. 

Tudo correu sem o menor incidente até 
o Rancho do Viga rio. Esses lugares, tantas 
vezes referidos nas chronicas dos jornaes 
fluminenses, appareciam então com toda a 
rralidadc da sua natureza parlic\llar : ave
jetação era insipi<la, os rios não tinham 
agua, e o deserto alongava-se tristemente na 
solidão que por toda a parte se fazia . De 
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vez em quando, os echos dos canhões que 
troaYam na cidadella, daYam aos nossos com
pnnhe"iros viajantes o signal da vida militar 
que, um pouco adiante, animava os antigos 
domínios de Antonio Conselheiro. Estavam 
a trez leguas de C::lnudos,-o assombro e a 
sepultura dos que para lá marchavam, como 
então se considerava no Brazil esse recanto 
dos sertões hahianos. E a lembrança da 
victoria definitiva em que o seu valor fosse 
bem assignalado, avultava confiadamente 
na sua imaginação patriotica. 

Tudo pnrecia indicar que entrariam em 
Canudos sem a mais leve perturbação. Mas 
os jagunços, sempre vigilantes e attentos, 
aguardavam pouco alem do Rancho n pns
sagem dos batalhões auxiliares. Quando 
estes, portanto, attingiram á altura da em
boscada inimiga, rompeu cerrado fogo, e 
desde então a brigada empenhou-se em franco 
tiroteio, que lhe produziu a morte de dois 
officiaes e alguns ferimentos nas praças de 
pret. A força interrompeu a marcha, o ini
migo percebeu que se vacillava e ~clivou 

com mais energia o seu empenho em pro-
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<luzir a confuzão no comboio. Effectiva
mente, o ga<lo .começou a internar-se na ca
tinga, os muares a cairem na estrada e a 
situação a tomar um caracter serio~ Vendo 
que o caso podia assumir proporções mais gra
ves, que era preciso agir com muita energia , 
o capitão Gomes Carneiro, valente comman
dante do 15.0 batalhão de infantaria, avan
çou com este corpo resolutamente, tomou a 
vanguarda da columna, carregou sobre a 
posição inimiga, desembaraçou o caminho. 
E, depois de enterrarem os mortos, continua
ram a sua jornada. 

Nesse mesmo dia chegou a brigada au
xiliar a Canudos, onde desde julho era es
perada. 

Corriam então os primeiros dias da se
gunda quinzena de agosto. E, com a entrada 
dessa força no theatro das operações, o ge
neral Arthur Oscar resolveu dar nova orga
nização ás brigadas e columnas, cujas filei
ras ficaram apenas reforçadas com mil ho · 
mens, mais ou menos. 

Havia grande falta de officiaes superio
res na expedição e, por isso, quasi todos os 
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corpos estavam commandados por capitães 
e tenentes. Isto se dava não só porque o 
governo insistia em não preencher as va
gas existentes no exercito, como ainda por
que varios officiaes daquella classe, cujos 
corpos achavam-se em operações, tinham fi
cado em diversos pontos da Republica, ou
tros se retirado em consequencia de feri
mentos graves recebidos em combate e ain
da outros por doenças adquiridas em cam
panha, de cuja gravidade alguns não iam 
bem convencidos. 

Quasi todos os corpos, então, tiveram 
novos commandantes, sendo aproveitados 
para tal exercicio, por ordem lle antiguida
de, os capitães recentemente chegados na 
brigada Girard e que ainda fiscalisavam ou 
commandavam companhias. Dentre estes 
officiaes o narrador lembra-se com sincera 
alegria dos capitães Napoleão Aché e Fran
cisco Florys, que foram designados para 
corpos da 3. ª brigada, que o narrador teve 
a fortuna de commandar. 

Consistiu nesse preenchimento de com
mandos de corpos a reorganisação de agos-
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to, cujos detalhes constam da ordem <lo dia 
do commando cm chefe da expedição, n. 102 
de 17 daquelle mcz. E nada mais occorreu 
digno de referencia até os primeiros dias de 
setembro. 

O fornecimento de generos alimenticios 
continuava a ser feito com muitas restric
ções; grande parte dos soldados cujos corpos 
se achavam em campanha desde o começo 
das operações, já andavam semi-nus; de 
tudo qmmto haviam levado só lhes resta
vam as armas, os cinturões com patrona!> e 
as cartucheiras estragadas ao peso conatante 
das munições ; muitos, em vez de gorro ou 
Kepi, tinham chapeus de couro ou gorro& 
dos jagunços, cujos despojos eram encon
trados n'acção, pelas casas abandonadas 
precipitadamente. 

Tudo se passava por esse tempo sem o 
menor interesse. 

O aborrecimento e a impaciencia co
meçavam a manifestar-se, como acontecera 
em Monte-Santo; a vida escoava-se triste
mente, na monotonia infinita do& monte& e 
grutas onde assentava a grande aldeia dos 
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fanaticos: mas era preciso aguardar a en
triida de mais alguns corpos para a realisa
ção <lo cerco em condições viintajosas. 

Comtudo, em um desses dias de pacien
te esperar, tendo chegado um comboio de 
munições d'artilharia, os generaes Arthur 
Oscar e Silva Barbosa, combinadamente, 
mandaram convergir os fogos de tres ca
nhões , assestados em differentes pontos de 
Canudos, sobre as torres da igreja nova, 
cujo aspecto elegante fazia recordar os monu 
mentos architectouicos da idade media, e o 
effeito dessa manifestação de força foi ma
ravilhoso! 

Já então havia-se demolido quasi toda 
a frontaria da igreja velha, deitando-se por 
terra o sino que nunca deixara de dar ás 
ave-marias, como para chamar os fanaticos á 
prece, cujo exercido lhes fortalecia a alma 
e inflammava-lhes o sentimento da religião. 

Seis horas consecutivas de um bombar
deio cerrado bastaram para a destruição ne
cessaria daquellas torres insolentes ! 

Então, por todos os pontos das nossas 
posições, irromperam acclamações ruidosas, 
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e as alegrias freneticas dos soldados e offi
ciaes animaram vivamente os acampamen
tos de Canudos. 

A invulnerabilidade e o encanto desfei
tos desses lugares sagrados começaram de 
certo a impressionar os sertanejos ! Sua ci
il,ade estava invadida, seus templos desmoro
navam-se pouco a pouco, suas imagens que
ridas desappareciam por entre os escombros 
das pesadas construcçõee. Que lhes resta
va mais? 

Restava-lhes o Conselheiro, o filho do 
Homem, que tudo reconstituiria de certo, 
quando a praga cessasse de flagellal-os. E, 
revigorados na sua consoladora esperança, 
corriam para as immediações do santuario, 
como se o escondrijo do asceta pudesse ain
da inspirai-os nessa desordem dos sentimen
tos allucinados. Dahi em diante as suas 
decepções foram frequentes . 

No dia seguinte, o coronel Olympio da 
Silveira, á frente do 270 batalhão de infanta
ria e uma bocca de fogo do 5. 0 regimento, 
tomou de sorpresa o reducto da Fazenda Ve
lha, onde elles tinham uma guarnição de 
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quinze a vinte homens. Poucos dias depois, o 
25. 0 batalhão de infantaria avançou de tal 
sorte, que ficou a 15 metros da igreja Ve
lha. E desde então a força da linha negra, 
cuidadosamente abrigada pelas barrancas 
de uma gruta que aquelle corpo transfor
mára em fortificação inexpugnavel, come
çou a prover-se d'agua durante o dia. Em 
seguida, o alferes Adolpho Lopes da Costa, 
secretario do mesmo batalhão, penetrou ú 
noite, por uma porta lateral, e munido de 
uma garrafa de kerosene, prendeu fogo ao 
velho templo, cujo madeiramento ardeu 
completamente em menos de uma hora, 

A esses desastres frequentes os jagunços 
respondiam com ataques á linha negra, du
rante a noite, como para fazer-nos crer que 
poderiam ser vencidos, mas que saberiam 
morrer com as armas na mão. Esses ata
ques já não nos inquietavam muito e, em ge
ral, eram repellidos apenas pelo pessoal 
que constituia o cordão de segurança, aliás 
forte em qualquer ponto da linha. 

Por esse tempo chegou ao exercito a noti
cia da partida do marechal Carlos Machado de 
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Bittencourt, ministro da guerra, para o thea
tro das operações, onde o levavam os inte
resses da nossa causa, cuja solução só de
pendia então de alguns recursos promptos 
de que o general Arthur Oscar não dispu
nha, porque o essencial era mais alguma 
força para o estabelecimento de um sitio 
forte , capaz de resistir ás investidas que, de 
certo, fariam os jagunços para não se dei
xarem apanhar nos muros da cidadella. 

Em pleno theatro dos acontecimentos, 
longe do Rio ele Janeiro, onde a sua acti
vi<la<le era de certo absorvida na confusão 
dos interesses que se geravam em torno de 
uma gente suspeita que começnva a insi
nuar-se fortemente no animo do governo, 
acreditou·se qu<> o marechal Bittencourt da
ria desde logo uma clirecção mnis segura 
aos nossos elementos ele guerra, e essa cren
ça foi cm breve corrohorada por factos que 
muito interessavam á sorte ela expedição. 

As forças que se achnv<im em viagem 
começaram a chegar com regularidade ; fo
ram sendo depositados viveres em Canudos; e 
nos ultimos <lias já tinha mos gencros de pri-
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1~1eira necessidade~ com abundancia. Até as
sucar~e·café recebiamos, por fim. 

Em pouco tempo o ministro da guerra 
conseguiu organizar um serviço methodico 
<le comboios, e dessa fórma a nossa situa
ção melhorou consideravelmente. Por sua 
vez, os officiaes começaram a:receber gene
ros de Monte-Santo, onde um official de cada 
corpo, devidamente autorisado pelo general 
Arthur Oscar, ia sortir-se do que havia no 
mercado daquella villa, para os companhei
ros que ficavam. 

Voltava a animação dos primeiros tem
pos; á epoca do abatimento physico substi
tuia uma phase de relativo conforto. 

E, comtudo, os inimigos não desanimn
vam. Os seus ataques tornavam-se mais 
frequentes, e pelas estradas do Cambaio e 
da Varsea da Emma chegavam-lhes, colll 
alguma regularidade, comboios de generos 
:1limenticios, de que tinham gran<le necessi
dade, . como depois se verificou. Sitiado:.;, 
portanto, não resistiriam muito tempo. e hso 
tornou-se o pensamento cada vez mais 
accentuado de todos que tinham o maior 
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interesse na solução de semelhante campa
nha, sem mais os sacrificios que se ti
nham imposto. E tudo se encaminhava 
para esse termo, que nos daria a mais com
pleta das victorias. Acabavam de chegar 
os corlJOS de policia de S. Paulo, do Pará e 
Amazonas; o 37 .0 batalhão de infantaria 
tambem acabava de apresentar-se ao chefe 
da expedição, e havia ainda em Monte-Santo 
quatro batalhões de linha ás ordens do mi
nistro, cuja força em caso de necessidade 
podia entrar em Canudos dentro de tres dias. 
Esta vamos, assim, de posse de todos os ele
mentos para reencetarmos as operações in
terrompidas, e a movimentação de todas 
as tropas, poucos dias depois, foi a conse
quencia necessaria de tudo isso. 

A 18 ou 19 de setembro partiu á frente 
de tres corpos de infantaria o tenente-coro
nel Siqueira de Menezes, no empenho de des
cobrir, pelas estradas do Columby e do 
Cambaio, os recursos dagua que já nos fal
tavam pela estrada do Rosario, entre este 
ponto e Canudos, afim de encaminhar-se 
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por ali os comboios que tão frequentemente 
já nos chegavam á cidadella. i\quelle of
ficial tomou a estrada do Columby, por onde 
aliás já se transitava com algumas cautelas; 
chegou até a fazenda do Juá e dahi voltou 
pela estrada do Cambaio, sem encontrar o 
menor obstaculo em seu trajecto. Observou 
os recursos naturaes que encontrára, no 
sentido de utilisal-os como se fazia mister, 
e já nas proximidades de Canudos apode
rou-se de quinze a vinte cargueiros que se 
dirigiam de Uauá para o centro dos fana
ticos . Uma vez em movimento, o chefe ex
pedicionario foi occupando as posições mais 
importantes nas duas estradas, deixando 
aquellas guarnecidas por forças capazes de 
sustentai-as. 10rd. do dia do commando 
em chefe n .0 131 de 21 de setembro). 

Quando o tenente-coronel Menezes vol
tou a Canudos, as duas importantes vias 
estavam tomadas, e essa operação constituiu, 
certamente, mais um desastre para os fana
ticos, que ficaram reduzidos á estrada da 
Varsea da Emma . 

O que referiu o tenente-coronel Menezes 
13 
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dos pontos fortificados que encontrára nas 
duas estradas, e qttf' o autor deste trabalho 
veriflcou depois, n!l do Columhy, foi as
sombroso ! Com o armamento de que dis
punham os jagunços, a l .ª columna teria 
sido completamente derrotada antes de che
gar a Canudos se, porventura, houvesse to
mado qualquer daquelles caminhos. Em 
todo o trajecto, desde Queimadas ao povoa
do dos fanaticos, a nossa ordem de forma
tura, quando havia muita regularidade, era 
sempre a quatro de fundo, de sorte que 
occupavamos uma grande extensão na mar
cha, atravcz da espessa catinga . Quer fos
sem elevadas ou estivessem ao nível da es
trada, as adjacencias desta eram invaria
velmente cobertas de arbustos que forma
vam tecidos impenetraveis, muitas vezes 
accidentadas, e portanto favoraveis ao ini
migo, que de qualquer forma podia ver-nos 
sem ser visto. Por essas vias monotonas, 
de grandse extensões rectas, teríamos que 
fazer longas caminhadas entre serras paral
lelas, em leitos de rios seccos, arenosos, de 
formidaveis barrancas, onde os jagunços ha-
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viam construido abrigos a seu modo e, as
sim, de muito longe ainda, começaríamos 
a soffrer os effeitos de fogos convergentes, 
certeiros. sem avistarmos ninguem. E quan
to mais nos approximassemos do inimigo, 
tanto maiores seriam os nossos estragos. A 
nossa resistencia seria tambem improficua, 
os nossos fogos pouco mal causariam aos 
sertanejos assim dispostos e seguros das 
suas vantagens naturaes. 

Os desfiladeiros extensos e os leitos dos 
rios sepultariam talvez os tres mil e tantos 
homens que constituíam essa intemerata 
columna ! Com o accrescimo de tres mil 
carabinas e um milhão de cartuchos nos 
depositos dos fanaticos, quanto não custa
ria Canudos á Republica ainda? 

A fortuna tinhn-nos, entretanto, dirigido 
pelo bom caminho, e os infelizes sertanejos, 
tão dignos de melhor sorte pelo seu valor 
pessoal, estavam com os seus dias contados. 

A 23 o batalhão de policia do Amazo
nas ao mando do capitão do exercito Candido 
Mariano, e ainda dirigido pelo tenente-co
ronel Siqueira de Menezes, tomou a estrada 
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da Varsea da Emma, e o sitio ficou desde 
logo completo, fórte, capaz de resistir a qual
qurr tentativa de evasão e vice-versa. Para 
garantia disso restavam-nos alguns bata
lhões, que constituiam a reserva necessa
ria. 

O facto toi então communicado para di
versos pontos do paiz, e todos sentiram a ale
gria expansiva que decorrera dessa opera
ção feliz. O desenlace de tão encarniçada 
luta estava claro, a ninguem era dado ima
ginar um elemento perturbador que o des
viasse do seu termo fatal. 

Todo o pessoal de que dispunham os fa
naticos estava dentro de Canudos ; os seus 
recursos de guerra e de bocca estavam igual
mente ahi; nada havia mais com que pu
dessem contar ; os desgraçados tinham con
vicção disso, mas resistiam sempre. E 
quanto mais nos approximavamos da vi
ctoria completa, tanto maior era a simplici
dade e o despreso, ao mesmo tempo, com 
que nos tratavam elles. 

Os seus prisioneiros desse tempo ainda 
diziam que, se nos apresentassemos ao Con-
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selheiro, este nos perdoaria de todos os cri
mes commettidos contra a santidade da sua 
pessoa, e nos mandaria em paz para nossas 
casas. 

- Porque não se retiram como fizeram 
os outros? ajuntavam os infelizes, bestea
Iisados pelo fanatismo com que cavaram a 
sua propria ruína . Os senhores se apode
raram das nossas casas. dos nossos potes, 
das nossas roupas, de tudo quanto tinham os, 
e agora andamos ao sol, ao sereno, sem ter
mos em que carregar uma gotta d'agua, nem 
o que vestir, nem o que comer. Porque 
ficaram lambem com o nosso feijão, a nossa 
farinha e o n_?sso milho ? Que mal fizemos 
aos senhores? Porque não se retiram e não 
nos entregam as nossas casas? O Conselhei
ro é invencivel, no dia em que elle se dispuzer 
céga os senhores ou bota-os daqui para fóra. 
Os do outro fogo chegaram num dia e vol
taram no outro .. 

Dentro de pouco tempo os jagunços es
tariam fatalmente redusidos pela fome, e 
teriamos realisado o nosso pensamento, sem 
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mais a carnificina que tanto nos conster· 
nára na phase aguda das operações ! 

Havia, porém, uma força que, pela cir
cumstancia de não achar-se na zona de ac
ção quando se feriram os primeiros comba
tes, ainda não tinha se empenhado na luta. 
Essa força era constituida pelos tres bata
lhões de policia do extremo norte da Repu
blica, ao mando do tenente-coronel Sotero 
de Menezes, e pelo 37. 0 batalhão do exerci
to, que fazia parle da 4.ª brigada, comman· 
dada pelo lambem tenente-coronel Firmino 
Lopes Rego. Impacientes por cruzarem as 
armas com os fanaticos, esses chefes puze
ram em movimento os corp.os de que dis
punham no dia 25, e quando os outros . se 
aperceberam, tinha-se travado um combate 
pelos lados da Fazenda Velha e do Cambaio. 
Dahi a pouco a bandeira nacional ainda 
uma vez tremulava illesa em pontos até en
tão ao abrigo dos fanaticos ! 

Na violencia do seu ataque, os nossos 
valentes companheiros em breve chegaram 
até onde era possível fazei-o. 

Os commandantes da linha negra ne-
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nhum aviso tiveram desse movimento, e por 
isso se mantiveram cm suas posições, at
tenlos para os jagunços, que, ·como no dia 
18 de julho, corriam desordenadamente para 
as proximidades do sanluario e da extPnsa 
latada á retaguarda da igreja nova• 

Desse reconhecimento e assalto resultou 
um claro, nas fileiras atacantes, de oitenta 
praças mais ou menos e algun1 offlciacs, 
inclusive o tenente-coronel Sotero de Mene
zes, que ficou ferido em uma perna. 

E' de presumir que os chefes referidos 
tivessem em vista ir ás ultimas posições da 
cidadella ; que pretendessem terminar nes
se dia a luta de Canudos; mas os fanaticos 
eram ainda muito fortes, e a sorprcsa que 
um desfecho semelhante causaria ás outras 
forças expedicionarias, não foi alem do que 
fica syntlwlicamenlc narrado. 

Se, entretanto, as forças combinadas da
quelles dois commandantes não realisaram 
o pensamento que se lhes attribue, conse
guiram redusir a área do sitio aos mais es
treitos limites. Dahi em diante os jagunços 
não puderam _mais prover-se dagua duran-
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te o dia, e só á noite o fasiam em condições 
muito restrictas atravez dos maiores pe· 
rigos. 

Dois dias depois destas occurrencias 
chegou a Canudos o general de brigada 
Carlos ·Eugenio de Andrade Guimarães, que 
por portaria do ministerio da guerra de 17 
de agosto havia sido nomeado para servir 
nas forças expedicionarias, e que desde prin
cipios de setembro achava-se, por ordem 
superior, em Monle-Sanlo. 

Com aquelle sympathico general che
ga1·am tambem os batalhões 4.o 28. 0 • 29.o e 
39.0 de infantaria do exercito, que passaram 
a formar uma brigada ao mando do coronel 
João Cezar Sampaio, ficando o 28° encosta
do á 2.ª brigada no caminho do Calumby. 

O general Carlos Eugenio assumiu nomes· 
mo dia o commando da 2.a columna, com
posta das 4.ª, 5.a e 6.ª brigadas, em cujo exer
cicio se houve com honra. 

Então os ataques á noitP. eram de uma 
insistencia irritante, succediam-se de hora 
em hora, por todo o perímetro da zona si-
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tiada. Era nessas occasiões que as mulheres 
e os meninos dirigiam-se por uma rampa, 
nas proximidades da igreja nova, arrastan
do-se, até o leito do Vasa-Barris, para fa
zerem a sua provisão d'agua em cacimbas 
que abriam e que a nossa gente entulhava 
no outro dia. Muitas dessas creaturas, em 
vez d'agu:i, iam buscar a morte, que aliás jà 
lhes era indifferente. De manhã bem cedo, 
nas proximidades dessas pequenas fontes 
improvisadas á noite, encontrava-se uma 
esteira de cada veres, quasi todos de extrema 
magresa, em que se tinham bem frisantes 
os estragos causados pela miseria e pelo es
gotamento de todas as forças nesse viver 
insensato a que se condemnaram os fanati
cos. Tudo quanto lhes restava da sua rela
tiva . abundancia dos dias felizes, estava 
sendo cuidadosamente aproveitado. Duran
te a noite matavam os seus ultimos leitões, 
os seus ultimos cabritos e as suas ultimas 
ovelhas, mas tudo isso era reservado aos que 
faziam fogo, no dizer delles. 

Não se concebe situação mais desgraça
da nem maior desprendimento da vida 1 
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Morrer era o que os inquietava menos. Uma 
mulher que chegára prisioneira ao com
mando da 3.ª brigada, e que levava bem 
conchegada ao seio uma criança de alguns 
mezes, pedia com a maior arrogancia que a 
matassem logo, porque não queria vi ver en
tre nós. 

- Matem primeiro meu filho, disia a 
fanatica allucinada, espumando pelos can
tos da boc~a como um animal feróz ! 

- Socegue, mulher, ninguem a quer 
matar, disse o tenente Trogyllio de Oliveira. 

- Mas se vocês matam a todos ! . . . Já 
mataram meu pae, minha mãe, meu mari
do e acabam de roubar-me dois filhos .... 

- E porque não fugiram emquanto era 
tempo? perguntou o tenente A vila. 

- Nós não tínhamos para onde ir, es
tavamos em nossas casas socegados e vocês 
vieram nos matar. Pois matem-me logo. 

- E como você quer morrer? periun
tou o tenente Diogo de Figudrcdo, abys
mado dessa valentia selvagem. · 

- Como quizerem ; mas me enterrem 
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com meu filho, na mesma cova, estão ou
vindo? 

-:- Quer ser fuzilada ou degolada ? 
- Já disse que matem como quizerem. 
- Pois você não morrerá, ajuntou o 

alferes Tinoco. Vamos dar-lhe o que comer 
e ninguem lhe fará mal aqui. 

- Eu não preciso da sua comida, tenho 
muito o que comer em minha casa; estou 
com a barriga cheia, não preciso ... 

- Pois bem, não comerá, mas vá des
cançar um pouco. 

- Eu não estou cançada. 
E a desgraçada, impaciente, bambolea

va o corpo, batia com os pés descalços no 
chão, tremia de colera e ageitava melhor o 
filhinho, que se conservava quieto, com os 
olhinhos muito vivos, abertos, fitos no rosto 
de sua pobre mãe ou, talvez, no céu puris- ; 
simo de sua terra. J 

O commandante da brigada mandou ac
commodar a infeliz sertaneja ao abrigo dos 
fogos inimigos e recommendou que a tra
tassem com respeitosa bondade. No dia se-
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guinte estava mais calma e já olhava-nos 
com alguma confiança. 

Comtudo, nenhuma alimentação havia 
aceitario ainda, e pedia quasi supplicante 
que a levassem onde estavam seus dois· pe
quenos filhos. 

Os desejos da desventurada fanatica 
foram satisfeitos á noite, e no outro dia rlla 
partiu para Monte-Santo, segundo aerantira 
ao autor desta chronica o capitéo Pinto Pei
xoto, assistente do general Silva Barbosa. 
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Combate de L 0 de outubro. - Situação dos fanaticos até 
o dia 5. -Termo da luta. 

Nos dias 28 e 29 de Setembro falou-se 
pelos acampamentos que o coronel Sam
paio propunha ao general Arthur Oscar um 
novo assalto ás ultimas posições inimigas, 
mas que, não havendo rasão alguma que dr
terminasse tal operação, o general não estava 
de accordo com o seu companheiro. 

E, na realidade, o sitio estava extrema
mente reduzido desde o dia 25, em que o 
apertaram as forças dos commandantes Fir
mino Rego e Sotero de Meneses; as condi
ções hygienicas das tropas continuavam a 
ser bôas, apezar de lavrar de modo assus
tador em Monte-Santo a variola ; os depo-
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sitos de viveres eshwam hem providos de 
generos de primeira necessidade; os fana
ticos não dispunhnm de recursos que lhes 
garantissem mais de oito dias de resisten
cia, e mesmo antes disso estariam perdidos, se 
o general quizesse privai-os do pequeno tre
cho do Vasa-Barris, onde, á noite, elles 
ainda conseguiam alguns potes d'agua. 
Apezar de ser a estação das chuvas nessa 
região da Bahia, o tempo não indicava mu
dança ; o Vasa-Barris continuava secco e 
não se podiam receiar, portanto, os alaga
mentos que produzem as febres palustres 
ali. Nestas condições ninguem acreditaria 
em um novo ataque aos fanaticos, e ainda 
no dia 29, á noite, o autor <lec;te trabalho 
manifestára ao general Silva Barbosa a sua 
opinião contraria a qualquer movimento 
com semelhante fim. 

Com tudo, a iniciativa insistente do coro
nel Sampaio tomou corpo, e no dia 30 o 
general Arthur determinou o combate que 
se feriu a 1 de outubro. 

O coronel Sampaio havia chegado nos 
ultimos dias ao arraial de Canudos, para 
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onde fôra de muito longe, do extremo sul da 
Republica, e a ideia de voltar á sua parada 
sem ter um encontro com esse inimigo tão 
celebrado atormentava-o de certo funda
mente. Ambicioso de glorias como deve ser 
todo o militar que ama a sua profissão, ze
loso do seu nome, aliás, considerado no 
<>xercito brasileiro,_ o ~oronel Sampaio .não 
se conformára com a realidade dos factos, 
e, sem conh-ecer o terreno em que pisava, 
éOnvcncido de que não havia mais força ini
miga dentro da cidadella, capaz de uma 
resistenda efficaz, decidiu o general com
mandante das forças expedicionarias a esse 
afoque, em que as pequenas vantagens obti
das ficaram muito longe de compensar o sn
crificio de 167 homens, taes foram as nos
sas baixas desse dia. 

Em vista das instrucções dadas pelo 
commandante em chefe no dia 30, parn o 
nssalto, todas as forças deviam ficar de prom
ptidão, desde ás f) horas da manhã do dia 
seguinte e occultas pelos abrigos já existm
tes. A essa hora romperia o fogo das bate
rias dn Fazenda Velha, cuja acção não de-

' ;: 
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veria ser interrompida senão ao toque de 
infantaria avançar. Durante a noite, a 3ª 
brigada partiria para a Fazenda Velha, onde 
estaria a 6.•, e amhas iriam to :nar posição á 
retaguarda das trincheiras guarnecidas por 
dois batalhões da 4.a brigada e um da ta. 
Tres batalhões do exercito iriam render a 
3." brigada, e durante o assalto as forças que 
se achavam nas linhas guardariam o maior 
silencio. Cada batalhão teria uma compa
nhia prompta para reforçar os pontos fracos, 
ao criterio dos respectivos commandantes, e, 
terminado o assalto, todos voltariam ás suas 
posições accidentalmente deixadas, onde 
aguardariam ordens das autoridades compe
tentes. Ao toque de commando em chefe, 
infantaria avançar, as 3.ª e 6.ª brigadas <li
rigir-se-iam a marche-marche sobre as po
sições inimigas, que procurariam conquis
tar á baioneta, levando o assalto pelos flan
cos e retaguarda da igreja nóva, a não ser 
que as conveniencias do momento aconse
lhassem outra tactica, que ficaria ao crite
rio dos commandantes daquellas brigadas. 

E, ainda depois de outras disposições 
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de forças, o general recommendav;1 que, ao 
toque de avançar, todo o exercito armasse 
baioneta e ninguem fizc>sse fogo sem ordem 
expressa de quem tivesse a responsabili
dade do com mando. Por fim, dizia que, uma 
vez manifestada a victoria completa das for
ças atacantes, os commandantcs das respe
ctivas brigadas mandassem tocar alvorada 
por todas as bandas de musica e de cor
netas. 

Eis ahi, em synthese, o que foi determi
nado a respeito desse ataque~ em cujo des
envolvimento tombaram sem vida tantos of
ficiaes distinctos e tantos soldados valen
tes. 

Como se recommendou, todas as for
ças á noite tomaram os pontos que lhes fo
ram designados. A 3.ª brigada occupou o 
flanco esquerdo da igreja nova, a uns 150 
metros mais ou menos do nrruinado templo, 
e a 6.ª ficou á retaguarda deste com os ba
talhões 29. 0 e 39. 0 , deixando o 4. 0 no flanco 
direito da mesma igreja, no leito do Vasa
Barris. 

Os generaes Arlhur Oscar e Carlos Eu
u. 
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genio passaram dos seus acampa;nentos para 
o forte da Fazenda Velha, donde assistiram 
o assalto; o general Barhosa, ainda não bem 
curado do ferimento que recebera havia al
guns dias, consenou-se nas proximidades 
do seu quartel-general, na posição abrigada 
do canhão do centro. 

Ao clarear do dia 1. 0 , rompeu effectiva
mente o fogo d'artilharia, aliás pouco vi
goroso pelas difficuldades que os valentes 
officiaes do 5. 0 regimento tinham em diri
gil-o, de modo a não offender nossa gente, 
em posição, por todo o estreito perillletro da 
área sitiada. 

O commandante da 3." brigada, já habi
tuado a ver suas tropas soffrerem os maiores 
estragm; sem que o inimigo se mostrasse, de
terminou aos comman<lanlcs de corpos que 
no momento de transporem estes as trin
cheiras do 38.0 , então com mandado pelo bra
vo capitão Affonso Pinto de Oliveira, co
brissem a frente dos seus respectivos bata
lhões com uma companhia, cada um, na 
ordem extensa, de modo a varrer o cami
uho ; ao passo que outra companhia cn-
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carregar· se-ia de varejar as casas que iam 
ficando á retaguarda, donde os jagunços 
costumavam fascr-nos grande mal no mo
mento agudo do combale. As outras com
panhias conslituiriam o apoio e a reserva, 
arnnçando tudo a marche-marche sobre a 
igreja nova, ponto objectivo das duas for
ças assaltantes. 

Essas disposições foram fiel e intelli
gentemente cumpridas por todos os com
mandantes, cujos corpos penetraram na zona 
adversaria na seguinte ordem, da direita 
para a esquerda: 5. 0 , 7.0 , 25.0 e 35.º de in
fantaria. 

Desde que a brigada se pôz em movi
mento, rompeu cerrado fogo inimigo e co
meçámos a perder gente em proporção con
tristadora. Tornando-se a resistencia muito 
forte do nosso flanco direito, as reservas 
mudaram de frente para esse lado, e travou
se o combate em toda a plenitude. Ma~, em
quanto a nossa geúte operava desse lado, 
no empenho de apoderar-se das cazarias 
donde os jagunços nos faziam um mal ter
rível, as companhias da vanguarda diri-
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giam-se imperlurhavclmenle para a igreja, 
0 :1dc chegaram debaixo de nutrido fogo, 
dcpob de alra\'essan'm a prnça, que era 
varrida pela fusilaria do inimigo, aliás oc
cullo na grande bl:1da, nas proximidades 
do sanluario e nas valias existentes ntsse 
terreno. Logo, 11 :1 primeira phase d'acção, o 
grande baluarte foi Ol'cupado por gente dos 
batalhões 4.'', 7.0 e 2;) .0 de infantaria, mas o 
combate continuou renhido no amontoado 
de casas onde os fan;iticos se occultaram, 
numa resisknl'ia desesperada. 

l'or sua vez, a 6.ª brigada investiu com 
a maior Yiokncin do lado que lhe frôa de
signado, mas não avançou muitos melros 
sem encontrnr a mesma resistencia tenaz e 
resoluta . Dur:!nle algum tempo, as duas for
ças atal'antcs rmpenharam todo o v .. Jor 
para levarrm tudo por diante, porém o ini
migo, sempre occulto, e mais resoluto em sua 
defesa, não cedia um passo. Os soldados, va
lentemente dirigidos por officiaes e sargen
tos, arrojavam-se sobre as casas occupadas 
pelos fonalicos, mas poucos voltavam ás fi
ldras donde haviam partido em momentos 
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de exaltação irreprimível, sedentos de vin
gança. 

Quando de uma casa não se soffria mais 
fogo, entrava-se ahi, e o quadro que se dese
n~-lú-- Zlenlro, contristava o ohservador 
mais indiffcrente ás miserias humanas ! Ho
mens, mulheres e crianças jaziam numa pro
miscuidade confn:-;·1, nessa mesma promis
cuidade em que viveram e morreram, por 
~m. Alguns desses corpos lividos. no ex
tertor da morte violenta, na ancia do mo
mento derradeiro, tinham-se encontrado afi
nal e achavam-se ainda assim, bem con
chegados num eterno abraço. A mesma bala 
matava muitas vezes mãe e filho pequeni
no, que dormiam na mesma rêde ou no mPs-:: 
mo cantinho do chão limpo, rosto com ros
to, physionomin tranquilla, como se ao 
rxhalnrem o ulti:110 suspiro ainda se encon
trassem num longo e carinhoso olhar. E com' 
rsse quadro <1uc, mesmo no horror do com
bale, nos fazia rccuar de espanto, deparav:i
se a cada momento nesse dia de tristes re
cordnções. 

Os batnlhõcs 29. 0 e 39.0 , da 6.• brigada, 
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não podendo romper o caminho que lhes 
fora traçado, mudaram de direcção, desfila
ri:1m pelos flancos da posição inimiga e fo
ram abrigar-se na igreja nova. onde já se 
achavam o 4.0 e uma companhia de ca<la 
k1tHlh:io da 3.ª brigada. Estava demonstra
do que não se podia ir adiante sem com
prometter-se todo o pessoal atacante, que, 
em face de semelhante resistencia, só procu
rava, então, abrigar-se nas casas tomadas. 

E o movimento assaltante estacionou 
dessa fórma, depois de claros já considera
veis nas fileiras das duas brigadas . 

Comtudo, os successos do dia não fica
ram ahi. Tinha-se perdido muita gente sem 
resultado efficaz, e na pr<>ciso uma victoria 
que compensasse o sacrificio de tantas vi
das caras á familia, ao exercito e â R_epÚ
blica. 

Em vista disso, o general designara a 5,ª 
brigada, cujocommandnnte acabava de tom
bar fulminado por uma bala, para um novo 
ataque ás posições diante de cujos obstacu· 
los pararam as 3.ª e 6.ª. Esta força fora ainda 
confiada ao coronel Smnpaio, que a dirigiu 
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para os pontos que deviam ser de novo ata· 
cndos, e em volta de uma hora da tarde re
começou o combate. 

Os b:ltalhõrs 30.0 e 31.0 , que atacaram 
do lado em que se conservava o narrador 
com a hrigaila dr seu commando, a rroja
ram se destemidamente sobre as linhas ini
migas, hateram-se com o valor habitnal doa 
nossos soldados, praticaram os maiores 
:leios de bravura, mas não conseguiram dar 
um passo alem das linhas ja conquistadas e 
occupadas pelos batalhões 7.0 , 25.0 e 35°. 

A cada investida daquelles valentes ba
talhões o inimigo respondia com descargas 
snccessivas, como se todos os combatentes 
fanaticos formassem uma unica massa para 
attencler esie lado. E as fileiras dos nossos 
intrepidos batalhões i:lm rareando prodigio
s:1mente l 

Por outro lado, os batalhões 34.0 e 40.0 , 

designados para o ponto atacado pela 6.a 

brigada, estacavam ante a resistencia im
possivel de vencer então, como o fôra no 
primeiro assalto pelos 29 e 39 batalhões de 
infantaria. 
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Foram ainda mand;1dos dois batalhões 
da l .• hrigada, que, á Yista de semelhante 
resultado, nada mais tentaram sobre os ul
timos defensores de Canudos, nesse dia. 

Depois de tão dura lição, o general não 
insistiu mais, e o coronel Sampaio come
çou a conhecer o inimigo com quem se ba
tiam as forças expedicionarias, desde 25 de 
junho. 

Ficou mais uma vez demonstrado que 
não se deyc atacar o ultimo ponto de con
centra~ão estreitamente sitiado, cujos de
fensores não dispõem de recursos para uma 
resistencia prolongada, senão em casos mui
to especiaes. Esses casos, que podiam re
sultar de uma forte columna dirigida de fóra 
em auxilio <los sitiados, que se justificariam 
pela falta de gcncros alimenticios, ou por 
epidemia de máo caracter nas forças sitian
tes, não actuavam então, absolutamente. 
Tínhamos abundante deposito de viveres, 
as nossas condições hygicnicas eram ainda 
favoravcis cm Canudos, e nenhum soccorro 
inimigo esperava-se, como em outro lugar 
já se viu. 
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O facto estav;1, entretanto, consummado; 
a noite approximava-se rapidamente, e era 
preciso garantir-se as ultimas posições con
quistadas. Não receia vamos um desastre 
capaz de comprometter a nossa situação, 
mas uma sortid:1 do inimigo ás nossas li
nhas desabrigadas podia trazer-nos alguma 
confusão, e assim aggravarem-se mais os 
successos desse dia. Portanto, desde as 
quatro horas da tarde, tratámos de levan
tar trincheiras em toda a extensão das no
vas posições, de sorte qne ao escurecer es
tava tudo cuidadosa e solidamente feito. 
Para isso aproveitámos casas, madeiras, 
b'ànús cheios de roupa, tudo, emfim, que po
dlaser- 1.ltilisado em semelhante trabalho. 
Só então falámos dos companheiros que tom
baram valentemente no correr d'acção, com 
quem nós tiuhamos identificado no soffri
mento e cujo vasio começavamos a sentir. 
Tinham morrido: Tupy Caldas, o bravo 
commaudantc da vanguarda no assalto de 
18 de julho, o companheiro vigilante de 
dois mezes e dose dias na linha negra, onde 
por fim colhna-o a enfermidade que, entre-
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t:rnto, não conseguira abntel-o: o major 
Henrique Scveriano, para quem o deveres
tava acima de todas as convcniencias pes
soacs ou da familia: o capitão Aguiar e 
Silva, tão cheio de esperanças, tão digno 
das mniores distincções de scn pn iz, e t:rn
tos outros camarr.das de quem ainda hoje 
nos recordamos com a mais profunda sau
dade. 

O major Severiano occupava-se de uma 
criança ferida, que mandára retirar de um 
montão de cadaveres, quando uma bala 
atravessou-lhe o thorax, do lado esquerdo, 
abaixo do coração. A esposa e filhos foram 
o seu primeiro pensamento, quando sentiu 
que em breve ia morrer ... 

E ter que' ficar ali, onde certamente se 
faria o deserto, o vasio assombroso de uma 
grande população extincta l ali, p't>r onde o 
viajor sertanejo passaria etrrnamente des
confiado, e o observador não encontraria se
não ruinas, silenciosas planícies alvejantes 
das ossadas que !iC transformariam pouco 
a pouco em cinza, que o vento levaria ao 
acaso!? 

o,9,11zed by Google 



ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 219 

E saher que em breve os seus compa
nhriros iam partir para lugares onde os 
esperavam as populações agradecidas, a fa
milia e os amigos ! ? 

Devia cogitar de tudo isso o desventu
rado official, qnanclo ainda lhe restavam 
uns lampejos de vida e a dor não lhe per
turbava o entendimento. 

Os outros nem sentiram os estragos que 
a morte lhes produzira. Quando tombaram, 
já se lhes tinha apagado a ultima scente
lha da existencia, e por isso soffreram me
nos. 

Alguns dias depois do arrasamento de 
Canudos, o narrador e outros officiaes do 25 
batalhão de infantaria constataram, á mar
gem direita do Vasa-Barris, pela estrada de 
Geremoabo, quatro sepulturas ainda fres
cas, ao lado uma das outras, onde foram 
depositados os cadaveres de Tupy Caldas, 
Henrique Severiano, Moreira de Queiroz e 
Aguiar e Silva. 

Em cada sepultura havia uma inscri
pção, onde se lia o nome do occupante e a 
data da morte deste. A cow1 de Tupy Cal-
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das tinha em torno uma frngil cerca de va
ras, piedos~1mente constrnidn pelos offkiaes 
do :~o batalhão de infantaria, como ullimn 
homl'nagcm ao seu hrnvo e saudoso com
mandantc_ 

Eis ahi, em palli<los traços. u111 dos <]lW

<lros da tragcdia de 1.0 de outuhro. 

No meio da palestra cm que tomavam 
parte alguns companheiros, depois de abri
garmos a nossa gente naquelle <lia, fomos 
repentinamente interrompidos por cerradas 
descargas dos fanalicos, sobre as nossas 
anmçndas, que responderam vantajosa
mente as provocações inimigas. Essas des
cargas succederam-se activamrnle durante 
a noite, em cujo correr os jagunços, por 
mais de uma vez, foram resolutamente bus
car a morte junto ás n s~:is trincheiras. 

Os desgraçados tentarnm a snlrnção 
impossivel ! 

No correr do dia havia-se ateado fogo 
em differentcs ponto, da estreita área a que 
estavam reduzidos os fanaticos; tinham nr-
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Ilido a grandl' latada, o santuario e toda!> as 
casas adjacentes, a madeira amontoaua junto 
á igreja nova e um ga 1 pão de la boas em 
c1ue havia grande quantidade de cal deposi
tada. O incendio continuava la lente, os ja
gunços trabalhavam desesperadamente para 
abafai-o, e nesse empenho <lc conservação 
natural morriam quasi lodos aos golpes dos 
nossos fuzis. 

No outro dia a situação dos miseros ser
tanejos tomou proporções mais sinistras. 
O fogo lavrava ainda por toda a parte, mais 
intenso e devorador; o nosso tiroteiar sobre 
as suas emmaranhadas vivendas era inces
sante, queimava-se com raiva, e a todo esse 
conjunto de implacavel destruiçãojuntavam
se a fome e a sêde que flagellavam os desgra
çados, havia dias. 

Não se concebe situação mais afflictiva, 
nem rcsistencia mais selYagem ! 

Cedendo, portanto, ao peso de tanto in
fortunio, d'enlrc as chammas que se er
guiam no espaço como serpentes mal feri
das, surgiu um homem empunhando uma 
hastesinha, em cuja extremidade via -se uma 
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tira larga 1le panno branco, symbolo da paz 
que dir-se-ia trazer-nos aquelle infoliz. 

Cessaram as hostilidades num movi
mento de esperança, nem mais um tiro par
tiu das nossas linhas. o homem approxi
mou-se vagarosàmente, cautelosamente, e 
pediu garantias para falar ao commandante 
da expedição. Garantiu-se-lhe tudo, o pobre 
transpôz o cordão de segurança, ainda des
confiado, e seguiu para o acampamento do 
general Arthur. 

Era um pardo alto, magro, anguloso, e 
trajava roupa de algodão, como quasi todos 
os homens que depois nos appareceram em 
Canudos. Disse que era o Beatinlio, um dos 

" ultimos aposto'los do Conselheir~ que fora 
commissionado por seus companheiros de 
desgraça para declarar ao general q~ se en
tregariam todos l'lll face da miseria a que se 
achavam reduzidos, com tanto que os deixas
sem ir para onde quizessem, com as suas 
armas de caça. O general repelliu seme
lhante proposta, de uma ingenuidade aliás 
primitiva, e mandou que o Bcati!!hü-fosse 
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<lizer á sua gente <fUe elle _!!ªº _aceitaria con-
~ -- . 
uiÇãu--n!&!Jma -para a respectiva entrega. \./ . 

Voltou portanto o jagunço. Falou aos 
seus companheiros, concitou-os a deporem 
as armas, mesmo nas condições que os acei
taria o general, mas poucos foram os com
balentes validos q.11e se conformaram com 
isso. A grande maioria preferiu ficar entre 
as labaredas das suas habitações incendia
das, nos horrores da fome e da sêde, a en
tregar-se descricionariamente, como queria 
o general. 

M_ulheres e crianças, porém, começa
ram a sair em grande numero. Tinham cs
gõfüdo a fonte da pacicncia, já não sabiam 
o que era feito do Conselheiro, Antonio Villa
Nova abandonara-os no meio da sua immcn
sa desdita, o bom deus revoltava-se contra 
~ causa que defendiam, para que insistir 
ainda? E seguiam vagarosamente, por en
tre os nossos soldados que, condoidos <lc 
tanta infelicidade, sentiam-se quasi dispos
tos a perdoar todo o mal que soffreram des
~.as creaturas, cujo espirito alimentava-se de 
crenças ataviadas de myslerios e revelações 
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allucinadoras. Tinham a physionomia cal
ma, o olhar de quem já não havia coisa al
guma no mundo que espantasse; pouco as 
inquietavam as multidões curiosas que viam 
em torno; não pediam compaixão, nem fa
ziam mysterio do seu fanatismo: o que que
riam era um bocado d'agua, era -mn-an1bi
ente que não fosse de fogo, como aquelle 
que acabavam de deixar. O mais, pouco as 
jnquietava. Dessem-lhes agua_ a_t~ _ saciar~m 

la sêde que lhes produzia vertigens, e malas
!~em-nas como quizessem, depois. -

Tambem, para que sobreviver a tama
nha desventura? Que lhes restnva mais 
neste mundo? Para que nrraslar uma exis
tencia tão inutil, tão tristemente velnda? 

E o desfilar das infelizes continuava 
ainda, sem que soubessem para onde as le
varia o destino, com a alma vasia de qual
quer sensação que não fosse a da sêde de
voradora e causticante. Nem os seus tem
plos em ruínas, nem as suas casas incendia
das, já lhes produsiam o menor espanto. Es
tavam fartas de contemplar os sinistros de 
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cada dia durante tres mezes de flagello, de 
que se espantariam mais 1 

Os homens invalidos, cegos, aleijados e 
feridos de muitos dia!;, com<'çaram a passar 
tamb1m. 

As grandes mizerias da humanidade não 
podem crear situações mais desoladoras! To
das as torturas do Inferno de Dante estavam 
ali resumidas ! 

O incendio continuava mais animado 
pelo nordeste que soprava e, de quando em 
quando, lá dentro, por entre as chammas 
alterosas de mais umá habitação que ardia, 
mulheres, homens e crinnças desappareciam 
em busca da morte, que preferiam, resoluta
mente, a essa entrega discricionaria, que 
não lhes garantia o destino com que á ulti
ma hora sonharam. 

Quando o Beatinho voltou, para dizer ao 
general que os seus companheiros preferiam 
morrn um a um, lá mesmo onde os arre
messára a sorte, todas aquellas scenas ti
nham-se desenrolado á nossa vista assºni~ / 

brada. 
Estavamos bem fartos de tão doloroso 

i5 
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espectaculo! E a esperança que nutriamos, 
havia horas, de terminarmos tudo nesse 
dia, desappareceu completamente, em face 
da resolução inahalavel dos fanaticos! 

Tinham-se marc·arlo os limites da sus
pensão de hostilidades, os minutos e as ho
ras succediam-st> inexoravehn?nte, mas não 
cessavam de passar os entes desilludidos 
que não quizeram compartilhar da sorte 
reservada aos que ainda se viam lá dentro, 
por entre as labaredas alaranjadas, de ar
mas na mão, olhando-nos com o rancor do 
leão enraivecido. 

Ia findar o praso fatal. As cornetas to
cavam sentido, os atiradores tomavam a 
sua posição vigilante nas trincheiras, a pra
ça das igrejas despovoava-se quasi intei
ramente e os soldados grit:n-am insistente
mente para as mulheres mais retardatarias 
11que passassem ligeiro porque o fogo ia re
começar.> 

De repente, soou um tiro de polvora secca 
das baterias da Fazenda Velha, e os fanati
cos que, até então, crusavam desassombrada
mente na área incendiada que lhes restava, 
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desde que interromperam-se as hostilidad<'s, 
foram vagarosamente desapparecendo nos 
mean<lros das casas ainda não attingidas 
pelo fogo . 

Üu\'iu-se o segundo tiro de aviso, e os 
soldados impacientes, compadecidos de tan
to soffrimento, agila\'am os lenços no ar, 
chamnndo as mulheres e as crian<_:as que se 
encaminhavam automaticamente para as 
nossas linhas, mas que aindn vinham longe. 
As desgraçadas, entretanto, pouco se inquie
tavam com isso; continuavam no seu andar 
vagaroso, indifferentes a tudo. As crian
ças que não eram de collo seguiam adi:mle, 
umas inteiramente nuas, outras com as 
roupinhas rasgadas, cambaleantes, consu~"!!;' 

das pela fome e pela sede. 

Ao terceiro disparo, já de ba1a rasa, os 
fanaticos responderam com uma descarga 
violenta, perfeitamente combinada, como 
se partisse de tropas regulares, brm exerci
t::i<las. Então, por toda :1 parte, em nossas 
i>osições, os corneteiros deram o signal de 
fogo, que as respeclirns linhas a\'ariçadas 
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executaram com a maior vivadt..latle e ener
gia 

Já era lfUasi noitl', e todos retomámos os 
11ussos postos de vigil:mcia, esperando os 
acontcciml'ntos do dia sl'gui11te. Os tiro
tdos continuavam sempre animados, porém 
os fanalicos jú nao se apµroximavam de nós 
como na noilc anll'rior. [)e parte a parte o 
fuzilar tléts éumas linha-se tornado um ha
bito, com que o nosso pessoal já pouco se 
inquietava. O imprcvislu nao era mais um 
lactor co111 que ainda o nwis c<mtcloso pu
desse contar. Tudo eslava definido, e a 
grande tragetlia ia ler o seu desfecho na
tural. 

Mas aquclla resistencia hrulal impacien
tava nos até o desejo tle uma vingança t•x

lerminatlora, e lkstle logo imaginámos o ar
rasamento total de Canudos. No vasto pe
rimetro da citlatlella não devia subsistir 
uma estaca sequer, que recordasse ao via
janle a exislencia de uma grande popula
çiio, do maior centro de resistencia que en
contraram as anuas republicanas, tlestle que 
uos atirámos aos desvarios da luta civil. 
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No outro dia continuaram as hostilida
des com o mesmo encarniçamento, mas o 
nmhiente que respiravamos já ia se tornan
do insupportavel. Era um composto horri
vel das podridões que emanavam de cen
tenares de cadaveres em plena decomposi
ção, ao calor dn terra abrasada e aos raios 
de um sol ardeutissimo de outubro. De 
qmrndo em quando, um panno branco, á · 
ponta de uma vara. annunciava un• grupo \ / 
de mulheres e alguns homens invalidos que_ 
se dirigiam para as nossas avançadas; ces-
sava o fogo, o coronel Medeiros introduzi:i-
os em nossas posições, e assim continuámos 
durante todo esse dia e o seguinte. 

Ao clarear do dia:\ já pouco movimt>nto 
se observava no c<·ntro inimigo: o fogo era 
fraquíssimo, e nem mesmo mulheres se viam 
mais. Os soldados, impacientes, foram 
pouco a pouco se introduzindo nas ruínas 
fanaticas, e dahi a momentos tinham vare
jado casa por casa, cujas paredes ainda se 
mantinham de pé, examinado valias, suh
trrraneos e tudo quanto havia de myste-

°'' 11zcd by Google 



ZJ0 ULTIMA EXPEDIÇÃO A CANUDOS 

rioso ali. Os ·ultimos atiradores que encon
traram, ainda de armas na mão, fazendo 
fogo sobre elles, morrerrim nessa occasião 
e sepultaram-se na mesma valia em que fo
ram encontmdos. Eram quatro: um vC'I~ 
frrido nn perna direita, um rapaz de 18 an
nos presumiveis e dois outros homens viga-· 
rosos. 

Estava tudo acabado. 
A noticia correu por toda a parte, e os 

primeiros momentos correram tambem nas 
expansões da mais ruidosa alegria. 

Formaram-se então os batalhões e as bri
gadas; as bandas de cornetas tocaram al
vorada e as musicas executaram o hymno 
nacional em transportes do maior enlhu
siasmo. Chegaram os generaes Arthur Os
car, Silva Rarbosa e Carlos Eugenio; crgue
ra:11-se \'ivas á Reµublica e ao exercito, e de
pois retomámos as posições que occupá
mos até o dia 30 de setembro. 

E que saudades sentimos nesse momento 
dos companheiros que não voltaram mais 1 

Estavam ainda nos mesmos lugares das 
choupanas em que hahilav<nnos ali os ob-
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jectos dos que haviam partido para sempre. 
Bolsas de viagem cm que se continh:nn car
tas de entes queridos. tantas vezes lidas com 
os olhos rirrasados de lagrimas; maletas 
que encerravam allianças, photographiris de 
esposas, filhos ou noivas~ nos falavam ain· 
da de seus donos, a quem a fatalidade da 
guerra havia atirado para uma cova rasa, 
naquelle recanto do mundo, onde ia-se fazer 
a mais funda solidão. 

E, comtudo, desde que accommodámos 
a nossa gente, fomos ver de perto os estra
gos das ultimas posições inimigas. Diffi· 
cilmente se descrevl'm quadros como os que 
se desdohra\·am dinnte de nós! Quasi to
das as casas tinham ardido inteiramente, 
o chão dir-se-ia tapetado de negro e cinza, 
e por toda parte montões de cadaveres car
bonisados, horrendos, nas ultimas posições 
dos musculos contrahidos. 

As valias que os desgraçados faziam para 
se occultar, e donde nos alvejavam com a 
maior certeza, estavam repletas de cadave
res. Ahi morriam e rihi se depositavam. 
Os ultimos pouco se inquietavam com os que 
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jaziam nesse estreito espaço rectangular, 
onde em breve estariam tamhem sepultados. 
A maior parte dos corpos de crianças, lam
bem carbonisados, encontravam-se extre
mamente conchegados aos de adultos, cujo 
sexo feminino ainda se reconhecia. As ar
mas estavam em sua grande totalidade com 
a parte de madeira queimada. Tudo, em
fim, tinha-se acabado ahi. 

O exterminio absoluto do contendor sup
plantado-tal foi a condusão dessa luta de 
horrores! 
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Arrasamento de Canudos.-Exhumação do cadaver de An
tonio Conselheiro. -Regresso das forças expedicio
narias. 

No dia 6, muito cêdo, deu-se ~omeço ao 
arrasamento do grande povoado, ainda pelo 
incendio e pela demolição. Era preciso não 
deixar uma parede em meio, uma viga se
quer, intacta. Os soldados sabiam que de
pendia desse trabalho destruidor a sua re
tirada mais prompta e, assim, os seus esfor· 
ços corresponderam perfeitamente aos dese-
jos dos chefes. · 

Tres dias depois não se encontravam ali 
senão os destroços dessa immensa popula
ção que desapparecera em nome da ordem, 
da civilisação e da moralidade do Brazil. 
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Desde o dia 2 sabíamos, por informa
ções de prisioneiros, que- Antonio Conse
lheiro já não existia em _c~nu<!Qs~ porém os 
infelizes não nos referiam claramente, po
sitivamente, como esse desapparecimenlo 
occorrera. Diziam uns que o excentrico 
aventureiro tinha p~recido havia poucos dias, 
outros pareciam accreditar que elle se alára 
ao cé1' onde costumava ir, e nisto consistiam ns 
informações a respeito do Conselheiro. A 
ideia ela santidade desse homem superior 
ainda não se tinha desvanecido do espírito 
dos seus ultimos companheiros de infortu
nio, e isso alentava-os certamente na des
graça. Tambem soubemos de!'de logo que, 
a excepção de Antonio Villa-Nova, não sobre
viver.a á catastrophe nenhum dos chefes in1-
mediatamenle ligados ao grande agitador 
sertanejo. Tinham morrido Pajehú, João 
Abbade, Joaqnim Macambira, e o Villa-Novn 
havia fugido com toda a sua familia um 
dia antes do sitio, provavelmente depois da 
morte do Conselheiro . 

Ainda no din 6, emquanto se tratava 
do arrasamenlo total de Canudos, desentu-
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lhava-se o quarto do santuario, donde nunca 
mais saira o Filho rlo lfomem, desde qu_~ __ che
g_ámos á Favella, segundo affirmavam _,os 
pns1oneiros. Concluido esse trabalho que 
,,.----- - - . 

as c,ircumstancias reclania vam, não foi muito 
difficil encontrar-se, junto a uma parede cen
tral da' santa habitação, indicios de terra re
volvida e para ahi se dirigira a attenção do 
alferes Campos, encarregado de semelhante 
serviço. Tratava-se visivelmente de uma 
sepultura ainda fresca, que, aberta no san
tuario, não podia ser senão a do Conselheiro . 

Os soldados cavaram com o maior em
penho, a cova era bastante funda, a ancie-
~ade crescia demumento--a-motttento; cava

ram, cavaram cautelosamente e, por fim, de
ram com os pés de um homem, calçados de 
sandalias, como as que usam os religiosos 
capuchinhbs. Cavaram ainda com a sofre·· 
guidão da curiosidade, P, appareceu o corpo, 
dos pés á cabeça. 

Era elle ! 
Reconheceram-no desde logo alguns dos 

· fonaticos prisionriros, mandados para essa 
penosa diligencia . 
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Estavam presentes o general Barbosa e 
o Dr. Monrão; ch~garam depois os gen<'
raes Arthur Oscar e Carlos Eugenio, bem 
como o major Dr. Curio. 

Retirou-se da sepultura o corpo, aliás 
de estatura regular e, com o exanw dr. ou
tros fanaticos chamados ainda pai·a esse 
fim, constatou-se a identidade do cad::iver do 
Conselheiro. Estava com o S<'U longo habito 
azul marinho, como costumava andar or
dinariamente; os cabellos, que lhe tocavam 
nos hombros, começavam a cair, e a barba 
grizalha, não muito espessa, encobria-lhe a 
parte anterior do pescoço. Tinha-se-lhe 
decomposto a ponta do nariz, e toda a fronte, 
que a terra não poupára, estava em estado 
repugnante. Uma chave de prata que fora 
encontrada no bolso do hahito, guardara-a o 
alferes Jacintho Campos, como recorda
ção dos seus trabalhos em Canudos . 

Depois os soldados collocaram o cadaver 
na mesma sepultura, e :1 mesma terra en
cheu esse estreito vasio. 

Sem procederem á autopsia do cadaver, 
por falta de elementos essenciaes, os medi-
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l:os declararam, l'ntretanto, que não podia 
l:Xct·tler de dose dias a morte do velho agi
tador brazileiro. 

As casas e os cadave!:_e_s_doili~l!_Ç~s do 
sexo masculino furam nesse mesmo dia con
t:idos, por ordem do gennal em chl'fe; aquel-
las montavam cm 5,200 e estes cm 647i ,....,,..._,...,, 

Ue tudo isso lavraram-se adas que o 
general rcmelleu ao ministro da guerra, em 
Monte-Santo. . . , _ .~/. 

lndagánoos ' dos presionciros, sempre 
com o maior interesse, o que occon·era so
bre os 1·estos do coronel Moreira Cezar, e 
Lodos foram contestes em affirmar que oca
tlaver do heroc tinha sido queimado no ria
cho da Umburarana, proximamente a Ca
nudos. 

Dos quatro canhões abandonados na re
tirada de 4 de Março, trez estavam na pra
ça das igrejas, o outro tinha sido retirado 
de uma ferraria e recolhido pelo 7. 0 bata
lhão de infantaria, a 25 de setembro. Esta
\'am todos desmontados e imprestaveis 

Trinta e seis lanternetas e muitos carlu
d1os de dynamite da primeira expedição 
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foram encontrados em crisa de Antouio Vil
ln -Nova, onde chegaram nlguns soldados 
dos batalhôl's 7.0 e 25.0 , ainda no dia 25 da
quelle mez. 

E quando, nenhuma conveniencia nos 
detinha mais na cidadella incendiada, come
çámos a evacuar esse recnnto, onde já não 
existiam senão destroços do c1ue fôra o as
sombro do Brasil, durante o anno de 1897 

Toda a policia da Bahia, de S. Paulo, 
do Pará e Amazonas tinha-se retirado apóz 
o golpe final. Os batalhões do exercito só a 
12 começaram o seu regresso, na ordem em 
que chegaram ao theatro das operações, Os 
primeiros foram os 7. 0 e 14.0 de infantaria. 
Depois seguiram-se os 25.o, 27. 0 e 30. 0 no 
dia 14, e os outros de 15 em diante: 

· Ao retirar-se, tamhem, determinou o ge
neral Arthur Oscar qtw a().ª brigada só dei
xasse Canudos depois que para Monte-San
to fossem transportados todos os feridos 
que ainda existiam ali. as munições de 
guerra, os viveres depositados, rclativanwn
te em grande quantidade, e porfim os pri-

- -- - --
sioneiros. 
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Cada batalhão, desde que as forças co
meçaram a regressar, condusia sob sua 
guarda uma turma de 80 a-foo daquelles irl
felizes, mulheres e crianças geralmente, cu
[~ ~s-l_ad?~e fraqueza, aggrav~do por feri
mentos . h9rriveis, fazia cortar o coração. 
E ainda assim estes viventes não se quei
xavam, nem lhes irrompia do peito uma ex
clamação de dôr sequer. Deviam soffrer-im- ) 
mensamente, mas ds fanaticos de Antonio 
Conselheiro não subiam gemer, nem chorar i 
diante dos seus inimigos. Desde que nãõ _, 
podiam mais, atiravam-se á beira dos cami
nhos para que os matassem ou os deixassem · 
ahi. 

Na turma que acompanhára o 25° bata
lhão de infantaria iam trez filhas de Jon
quim Macambira, ás quaes os officiaes trn
tararn com os maiores desvcllos, não tanto 
porque já nada lhes restava de affectuoso 
HQ mundo, como por serem de uma bon
dade eva ngelica. 

Uma dessas pobres meninas atacada ele 
varíola baixou ao lazareto de Queimad:is, 
onde 11uizeram ficar as outras duas, para não 
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se separarem senão na morte. As crianças 
obedeciam aos grandes sentimentos affecti
vos do coração, sem medirem as consequen
cias desse impulso generoso, mas os offi
ciaes não consentiram em semelhante sacri
ficio, e as filhas do valente sertanejo segui
ram para a Bahia, opde ficaram ª95-.Cuida
dos de respeitavel familia. 

Quando chegámos á l'.apital daquelle 
prospero Estado, encontrámos a inda, por toda 
a parte, os echos ruidosos das grandes mani
festações realisadas em homenagem ao ge
neral commandante da expedição vencedo
ra, cuja personalidade avultava na imagina
ção dos prosadores, dos poetas e dos orado
res da bella cidade bahiana, com todas as 
proporções dos triumphadores de raça. 

E assim pagou a Bahia uma divida de 
gratidão nacional, porque o general Arthur 
Oscar bem mereceu da Patria nessa phase 
de excepcional agitação, ~~~e Canudos 
1ol'.D.1lra-se o espantalho de todas ~ª~ classes 
conservadoras. 

Enfermo sériamente, por mais de uma 
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vez, o illustre general po:lia ter-se retirado 
airosamente do campo da luta, mas cm vez 
disso preferiu compartilhar de todas as 
contrariedades por que passára a expedição, 
e o seu exemplo é uma das melhores affir
mativas do patriotismo e da resignação com 
que, atravéz de todos os sacrificios, lern
ram os nossos soldados áquclles desconhe
cidos sertões do norte as armas vicloriosas 
do exercito republicano. 

No cmtanlo, á paz que ahi ficava cimen
tada com o sangue de cinco .mil soldados 
mortos e feridos, succcdiam o attentado de 
5 de novembro e os desregramentos da po
licia, ao serviço de quanta paixão tumul
tuava, por esse tempo, no espírito melindra
do de individualidades ran~orosas . 

Vencida a campanha do fanatismo re- --fç-
ligiosõ, cõriieçou a revoltá do fanaüs-1110 llO-

-litico. e -o paiz teve que assistir impassi-
\:~ .. ª todas as expansões do odio e do des-
peito a transbordarem sobre a capital fedc-
r~1, ·· onde foram colhidos pela torrente amea-
çadora do momento tantos cidadãos do mais 
alto valor social. 
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No meio de tudo isso, porém, o exer
cito soube manter-se na esphera dos seus 
altos destinos. Ainrla uma vez, a sua norma 1 

de conducta foi ~~ / 
eom que tem sabido servir a seu paiz. 

O exercito que no dia 6 de setembro de 
93 amparou as instituições da Republica e 
reuniu-se em torno do grande ~arechal Flo
riano para vingar o principio da autorida-. 
de, fofo - mesmo que em 1897- des~ruiu_ os 
elementos subversivos dos longínquos Sf'r
tões da Bahia, . e é a impavida sentinella que 
vigia altentamente os traidores e os _inimi
gos da Patria. 

FIM 
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NOTA 

Os tres primeiros capilulos deste livro 

contêm descuidos typographicos e de revi

são, que entretanto não se repetem nos se

guintes, com a mesma frequencia. 

Para esse pequeno defeito de uma 1.ª 

edição pedimos a generosa tolerancia do 

leitor. 
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