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Dedicatória 
 

Aos homens que tomaram das armas indiferentes às 
compensações, méritos e honrarias, movidos apenas 
pelo senso do cumprimento do dever que a Pátria lhes 
reclamou nos seus transes mais arriscados e nos 
seus momentos mais difíceis. Seus nomes se 
perderam na névoa bruxuleante do tempo, mas seus 
feitos agigantaram o Brasil que muitos deles serviram 
com o sacrifício da própria vida. 
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Epígrafe 
 

O homem morre, as gerações se sucedem, mas a 
Pátria fica, sobrevive e segue adiante, e mais e 
sempre, ancorada na saudade dos que a construíram 
e já tombaram e nas esperanças dos que nascem. 
Nenhum povo pode ser grande sem esse sentimento. 
Nenhuma nação pode ser forte sem nele apoiar-se. 

 
João Simões Lopes Neto 
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Nota de Introdução à Patriotas Paulistas 
Edição Comemorativa dos 90 Anos da Revolução Paulista de 1924 

 
 
 

(*) Jefferson Biajone 
 
 

É com grata satisfação e senso de dever cumprido que o Portal dos Ex-
Combatentes de Itapetininga, em parceria com o Instituto Histórico 
Geográfico e Genealógico de Itapetininga, o Instituto Júlio Prestes, o Portal 
Paulistas de Itapetininga e a Academia Itapetiningana de Letras traz a lume, 
na data de 5 de julho de 2015, a edição digital de Patriotas Paulistas na 
Coluna Sul: edição comemorativa dos 90 anos da Revolução de 1924. 

Satisfação pela oportunidade ensejada em poder resgatar semelhante 
obra, a qual retrata a participação de cidadãos itapetininganos há 91 anos 
quando da deflagração da Revolução Paulista em 5 de julho de 1924. Nove 
décadas de uma revolução cuja memória permanece viva nos anais da 
História Militar terrestre do Brasil graças a relatos desse jaez, cuja primeira e 
única edição impressa em 1925 foi decisiva nesse sentido, servindo para 
inspirar outras obras futuras e de não menor relevo. 

Com efeito, após a publicação de Patriotas Paulistas da Coluna Sul 
(Liberdad, 1925) sob a altiva pena de João Ayres de Camargo, capitão de 
patriotas desta lendária Coluna e uma das testemunhas mais incontestes de 
seus feitos na luta pela legalidade, veio a lume, sessenta anos depois, a obra 
Heroísmo Desconhecido (Regional, 1987) da autoria do escritor Edmundo 
Prestes Nogueira. 

Dedicado jornalista e homem de seu tempo, Edmundo Prestes 
Nogueira publicou este trabalho ímpar ao explorar os principais lances de 
bravura e heroísmo descritos na obra que o inspirou, fundamentado com 
dados e informes de diversas fontes jornalísticas da época, realçando os 
perfis de vários dos principais artífices da participação de Itapetininga nesta 
revolução, a saber, Francisco Fabiano Alves, Francisco de Paula Bernardes 
Junior, Julio Prestes de Albuquerque, Ataliba Leonel, Fernando Prestes de 
Albuquerque e Venâncio Ayres. 

Anos depois, já a 5 de julho de 2014, o Portal dos Ex-Combatentes de 
Itapetininga, trouxe a lume a obra Heroísmo Desconhecido: edição 
comemorativa dos 90 anos da Revolução de 1924 (Regional, 2014), esta 
capitaneada por Edmundo José Vasques Nogueira, filho de Edmundo 
Prestes Nogueira, o qual prematuramente faleceu em 1994, mas deixou um 
legado literário que seu filho Edmundo José soube vinte anos depois 
corresponder à altura. 

Esta edição comemorativa de Heroísmo Desconhecido que em 12 de 
novembro de 2014 teve sua noite de autógrafos na Câmara Municipal de 
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Itapetininga, contou com a organização e prefácios do professor Jefferson 
Biajone, dos genealogistas Afrânio Franco de Oliveira Mello e José Luiz 
Nogueira, dos jornalistas Alberto Isaac, Helio Rubens de Arruda e Miranda, 
Silas Gehring Cardoso, dos historiadores José Luiz Ayres Holtz, Mário Celso 
Rabelo Orsi Júnior, Carlos Fidêncio e dos acadêmicos Dr. José de Almeida 
Ribeiro e Dr. Hiram Ayres Monteiro (in memoriam).  

Como se pode perceber, o heroísmo de nossos antepassados 
itapetininganos nesse terrível conflito que custou tantas vidas a São Paulo e 
ao Brasil nos idos de 1924 e 1925 não foi por completo esquecido e jamais o 
será.  

É, pois, com o senso de dever cumprido na ciência de que isso não 
ocorrerá que a presente edição de Patriotas Paulistas na Coluna Sul: 
edição comemorativa dos 90 anos da Revolução de 1924 veio a lume 
intermediada pela rede mundial de computadores, ou seja, em edição digital, 
sem qualquer fim ou motivação lucrativa, para ampla e irrestrita difusão 
tendo em vista a informação, o conhecimento e a conscientização de nosso 
passado de abnegação, sacrifício, idealismo, coragem e patriotismo, valores 
hoje tão caros e rarefeitos, mas latentes na brasilidade de todos nós. 

A presente nota de introdução tem por finalidade apresentar esta 
edição digital de Patriotas Paulistas na Coluna Sul e, ao mesmo tempo, 
reparar a perda da memória da existência de seu autor em nosso meio, um 
homem por todos os títulos e na precisão integral do termo, patriota, o 
senhor João Ayres de Camargo. 

Dados sobre sua brilhante e profícua vida de realizações pelo próximo, 
nas informações que consegui colher, perfazem o sucinto, mas incompleto 
registro biográfico que nos parágrafos a seguir desta nota de introdução 
apresento.  

Outrossim, agradeço a Sra. Rosangela Vicente de Camargo, viúva do 
neto do autor, o Sr. João Ayres de Camargo Neto, residente na capital 
paulista e aos genealogistas Afrânio Franco de Oliveira Mello e José Luiz 
Nogueira – amigos e confrades do Instituto Histórico Geográfico e 
Genealógico de Itapetininga – pelas informações prestadas e dados 
genealógicos levantados.  

Agradeço a Frank Maciel Marques, funcionário da Prefeitura Municipal 
de Itapetininga, o qual logrou encontrar a integra do projeto de lei de nº 
04/2002, o qual dá o nome de João Ayres de Camargo à via pública em 
Itapetininga.  

Agradeço a Pedro Henrique Ferreira Collaço, acadêmico do curso 
superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec 
de Itapetininga pela completa digitalização das fotos e dos textos dos 
originais da edição de 1925.  

Agradeço também ao coronel Cláudio Moreira Bento, presidente-
fundador da Federação de Academias de História Militar Terrestre do Brasil 
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(FAHIMTB) pela honra que nos concedeu ao prefaciar esta edição digital 
comemorativa de Patriotas Paulistas na Coluna Sul. 

Fazem jus a uma menção honrosa de agradecimento os senhores Elcio 
Machado, procurador do Cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
e Wilson Gomes de Almeida Júnior, encarregado do Cemitério Municipal de 
Itapetininga.  

 

 
 

Placa alusiva (acima) à condição 
de integrante voluntário da Coluna 
Sul no posto de Capitão de 
Patriotas do Estado Maior da 
referida coluna exercido por João 
Ayres de Camargo de 8 de julho a 
12 de setembro de 1924. A placa 
foi colocada por iniciativa do Portal 
Paulistas de Itapetininga em seu 
túmulo no Cemitério da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento (rua 
10, Ala 2 túmulo 10) nesta cidade 
a 24 de fevereiro de 2015 (à 
direita).  

 
Ambos, nas pesquisas que realizaram junto aos arquivos desses 

cemitérios foram imprescindíveis para a precisão de importantes datas na 
vida de João Ayres de Camargo, as quais resultaram no paradeiro de seu 
túmulo, este existente no referido cemitério do Santíssimo e na prestação de 
uma derradeira homenagem a este ínclito cidadão, com a colocação de uma 
placa alusiva à sua condição de capitão de patriotas da Coluna Sul da 
Revolução de 1924 em 24 de fevereiro de 2015. 
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Aposentado, dedicou-se à fundação e direção de um externato para 
adolescentes em Itapetininga. Da sua atuação como primeiro secretário do 
Clube Venâncio Ayres por quatro mandatos, resultou a atualização dos 
Estatutos desta entidade, até hoje em vigor. 

Atuou como Juiz de Paz por mais de dez anos, tendo advogado várias 
causas em defesa da Associação Comercial de Itapetininga. Foi figura 
pública de destaque no meio público sempre se destacando pelo desvelo nas 
causas filantrópicas aos mais carentes. 

Durante a Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma das lideranças 
civis responsáveis pelo serviço de abastecimento da população civil retirante 
das zonas de combate do Setor Sul.  

Em 8 de julho de 1924, aos 32 anos de idade, alistou-se 
voluntariamente ao lado do Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, ambos os 
quais acompanhariam a atuação da Coluna Sul de fio a pavio, qual seja, 
segundo as suas próprias palavras, “até o último momento de sua ação e até 
o extremo do território paulista”. 

Do que João Ayres de Camargo vivenciou e testemunhou na árdua 
campanha da Revolução de 1924, tanto como capitão integrante do Estado 
Maior dessa unidade militar do Exército Brasileiro composta por voluntários 
itapetininganos, quanto como combatente em ações de guerra, deixarei ao 
leitor a iniciativa de descobrir na leitura das empolgantes páginas a seguir, as 
quais servem de atestado inconteste de seu patriotismo nos relevantes 
serviços que prestou à causa da legalidade. 

 
 
 
(*) Jefferson Biajone é professor universitário. Confrade benemérito do Instituto Histórico 
Geográfico Genealógico de Itapetininga e membro da Academia Itapetiningana de Letras. 
É pesquisador de História Militar Terrestre do Brasil. Presidente-fundador do Portal 
Paulistas de Itapetininga (Revolução Constitucionalista de 1932) e do Portal dos Ex-
Combatentes de Itapetininga (F.E.B. – Segunda Guerra Mundial). 

 

João Ayres de Camargo nasceu a 20 
de setembro de 1882, em Itapetininga, SP. 
Filho de Frederico Camargo e Souza e de D. 
Carolina Ayres Souza, casou-se com D. 
Aurora Moraes Rosa, esta filha de Irineo de 
Moraes Rosa e D. Honória Rolim Rosa.  

Falecido a 12 de dezembro de 1961 em 
Itapetininga, aos 68 anos, consta João Ayres 
de Camargo ter sido professor por duas 
décadas, tendo lecionado em Itapetininga, 
Itararé, Porto Ferreira, Sertãozinho entre 
outras localidades após ter se formado aos 
17 anos na então Escola Normal Peixoto 
Gomide, em 1907. 
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Prefácio 
 

(*) Cláudio Moreira Bento 
 
 

Atendendo a honroso convite da vibrante e cívica comunidade do 
município de Itapetininga, São Paulo, antiga paragem obrigatória de tropeiros 
gaúchos, a caminho da feira de Sorocaba.  

Recebi com enorme satisfação o convite do Prof. Jefferson Biajone 
para prefaciar Patriotas Paulistas na Coluna Sul edição comemorativa 
dos 90 anos da Revolução de 1924, depoimento histórico de um valoroso 
patriota de Itapetininga sobre sua participação na Revolução de 1924 como 
legalista e capitão do Estado Maior do Batalhão de Patriotas “Coronel 
Fernando Prestas” na Coluna Sul.  

Para tanto, passo a tecer os seguintes comentários, recordando 
inicialmente o ilustre Venâncio Ayres, descendente direto dos fundadores de 
Itapetininga, precursor do abolicionismo e de grande projeção como filosofo 
do Partido Republicano Rio Grandense, do qual foi um dos fundadores em 
1884, além de redator do primeiro número de seu jornal A Federação, tendo 
antes fundado em Itapetininga o seu 1º jornal, O Município. 

Mas passemos ao tema Revolução de 1924 e a participação nela de 
patriotas civis de Itapetininga  que integraram a Coluna Sul em sua marcha 
de Itapetininga até as barrancas do rio Paraná, no encalço da Coluna “Miguel 
Costa”. 

Esta coluna, depois de operar junção com a pequena Coluna Prestes 
com origem em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, daria origem a Coluna 
“Miguel Costa Prestes” e não Coluna “Prestes”, como passou a ser 
denominada, impropriamente, circunstância reconhecida pelo próprio Carlos 
Prestes, em programa de televisão realizado anos depois em São Paulo, 
estado presente, inclusive, o seu comandante Miguel Costa. 

A cadeira especial de n° 11 da Federação de Academias de História 
Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB) tem por nome Miguel Costa e é 
dedicada à  Policia Militar do Estado de São Paulo; 

A FAHIMTB, por sua vez, tem se dedicado há 18 anos pelo 
desenvolvimento da História das Forças Terrestres Brasileiras, ou seja, 
Exército, Fuzileiros Navais, Infantaria da Aeronáutica, Polícias e Bombeiros 
Militares. Forças essas que em seu conjunto representam o Braço Armado 
do Povo Brasileiro para proteger e defender seus ideais, objetivos e riquezas. 

O depoimento do patriota João Ayres de Camargo, escrito em 1925 e 
divulgado aos noventa anos do centenário da Revolução de 1924 é precioso 
e muito revelador, sendo digna de elogio a iniciativa desta edição 
comemorativa divulgada pela Internet, numa época que muito pouco se 
percebe em nossa Sociedade de interesse no conhecimento destes fatos.  

De fato, são temas de pregadores no Deserto.  
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Recebi uma longa e rica carta de um patriota e historiador nordestino 
de 90 anos, me escrevendo sobre a História Militar da ocupação holandesa 
do Nordeste e declarando que o fazia por não ter ninguém com quem 
conversar sobre este assunto... é triste realidade! 

Por outro lado, está a FAHIMTB a desenvolver mais um livro de 
História Militar Terrestre do Brasil, este intitulado Brasil Lutas Internas 1500-
1916, o qual vai do descobrimento até a Pacificação da Guerra do 
Contestado, deixando de fora os últimos 100 anos sobre os quais reuniremos 
fontes para serem usadas no transcurso dos centenários destas revoluções 
do citado período, quando seus agentes não mais estiverem, entre nós. 

Outrossim, muito temos produzido e estudado em assuntos 
relacionados com a Revolução de 1924 e, inclusive nosso último livro A 
Pacificação do Contestado nas Memórias e nos Ensinamentos Militares 
de seu Pacificador, ou seja, o ínclito Marechal Setembrino de Carvalho, 
pacificador do Ceará, em 1911, do Contestado em 1916 e da Revolução de 
1923 no Rio Grande do Sul.  

O Marechal Setembrino de Carvalho, pacificador do século XX, foi a 
autoridade militar que ocupava o Ministério da Guerra desde novembro de 
1922, e a qual se subordinava no mais alto nível a Coluna Sul, cuja saga foi 
tão bem documentada nesta obra pela pena de João Ayres de Camargo. 

Parabéns ao professor Jefferson Biajone, oficial da reserva de nosso 
Exército Brasileiro e presidente-fundador do Portal dos Ex-Combatentes de 
Itapetininga pela iniciativa de fazer publicar Patriotas Paulistas na Coluna 
Sul: edição comemorativa dos 90 anos da Revolução de 1924 na rede 
mundial de computadores, valioso depoimento do capitão de patriotas João 
Ayres de Camargo sobre a participação de patriotas de Itapetininga na saga 
da Coluna Sul.  

Merece especial destaque a riqueza de informações e pormenores das 
fotos e esboços de operações militares abordadas neste precioso documento 
histórico que ilustram o depoimento deste bravo patriota itapetiningano, o 
qual enriquece a História Militar Terrestre de nosso país por bem servir de 
testemunho às gerações presentes e futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Cláudio Moreira Bento é coronel reformado do Exército Brasileiro. Natural de 
Canguçu RS, historiador militar e jornalista, sócio benemérito dos IHGMB e do IHGB, 
sócio das Academias Portuguesa da História de Espanha, da Argentina e dos Institutos 
Históricos e Geográficos de São Paulo, Sorocaba e também do Uruguai e do Paraguai. É 
presidente e fundador da Federação de Academias de História Militar Terrestre do 
Brasil (www.ahimtb.org.br), do IHTRGS e da ACANDHIS.  

http://www.ahimtb.org.br/
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Explicação 

 

Quando, na manhã de 5 de Julho de 1924, circularam na cidade as 
primeiras e imprecisas noticias da revolta do exercito e da força policial, 
procuramos nos alistar entre os que, com denodada bravura, defendiam a 
legalidade no Palácio dos Campos Elyseos, ao lado do eminente Dr. Carlos 
de Campos que encamará as aspirações de nosso Estado expondo seu peito 
ás balas na defesa da ordem e da legalidade. 

Não é demais repetir que ao lado do Presidente de São Paulo, lutando 
como ele, estavam todos os seus filhos e todos os seus irmãos que maís 
uma vez confirmavam pertencer a essa raça de bravos em cujus veias corre 
o sangue glorioso de Bernardino de Campos. 

Do Palácio Presidencial seguimos para Itapetininga onde um outro 
paulista intemeratamente levantava os brios de São Paulo dando o toque de 
reunir e de marchar para a Capital, a fim de combater aos sediciosos. Ali nos 
alistámos e dali seguimos acompanhando a Coluna Sul até o ultimo 
momento de sua ação e até o extremo do território paulista. Com o habito de 
quem passará os alvores da mocidade tarimbando na imprensa, procurámos 
desde logo fazer a reportagem de tudo quanto ocorria, mas, nada 
conseguimos porque não dispúnhamos do telégrafo, que estava 
interrompido, e nem tínhamos imprensa para registar as nossas impressões. 

Eis o motivo pelo qual se operou em silencio a formidável ação dos 
patriotas paulistas. Passada a revolta, quando um deputado da esquerda 
atacou os patriotas de São Paulo, já havíamos publicado no “Jornal do 
Commercío”, de São Paulo, alguns dos artigos sobre a sedição, e foi só 
então que resolvemos alinhar as outras notas que tínhamos e guardá-las 
para um volume, que viesse contribuir para o esclarecimento de uma ação 
que será fatalmente do domínio da historia do Brasil. 

Nossas notas são deficientes, são falhas em muitos pontos porque só 
versam sobre factos e casos de que fomos testemunhas presenciais. Elas se 
completam, entretanto, com outros livros que têm vindo á publicidade, com 
os brilhantes artigos que Menotti Del Picchia publicou no “Correio 
Paulistano”, com os discursos que foram proferidos no Congresso Federal 
pelos deputados paulistas Drs. Valois de Castro e Júlio Prestes, com a carta 
do Coronel Luiz Carlos de Franco Ferreira, transcrita nos anais da Câmara 
dos Deputados, e com os relatórios oficiais. 

O que este volume encerra, além das notas que tomei, são impressões 
pessoais minhas e de todos aqueles que entraram em contato com os 
patriotas. Nada dizemos sobre as resistências heroicas dos Campos 
Elyseos, da Secretaria da Justiça e de parte da Força Publica fiel á 
legalidade, porque os bravos defensores desses postos tendo á frente as 
figuras beneméritas dos Drs. Carlos de Campos, Bento Bueno e dos bravos 
militares que os acompanhavam, já foram melhor descritos por outros que 
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nos precedem. Neste volume tratamos apenas da ação dos Patriotas 
Paulistas na Coluna Sul, desde a sua concentração em Itapetininga até as 
barrancas do Rio Paraná. 

Muita coisa descrita por Menotti Del Pícchía não quisemos reproduzir 
aqui porque estamos certos da que os artigos daquele ardoroso jornalista  
hão de aparecer em volume completando o esboço que ora oferecemos 
sobre outros aspectos que não foram presenciadas por aquele escritor 
patrício. Com essas razões, pedimos desculpa pelas falhas que por ventura 
sejam notadas neste livro, que outro fim não tem senão o de contribuir 
modestamente para a justiça da Historia sobre a ação dos paulistas na 
revolta de 1924. 

João Ayres de Camargo 
São Paulo, 1925. 
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A Concentração de Itapetininga 

 
No dia 5 de Julho, ao meio dia, estávamos no Palácio dos Campos 

Elyseos, quando o Dr. Júlio Prestes tentava uma ligação telefônica para o 
interior do Estado. Alguns curiosos entravam e saiam apressadamente do 
“hall”- onde, ao eco do bombardeio, tilintavam os cristais e os vidros dos 
aparadores. Dali a instantes, saia o Dr. Júlio Prestes da “cabine” que ficava 
ao lado do elevador, e explicava ao Dr. Carlos de Campos, que conseguira 
entender-se com o coronel Fernando Prestes, em Itapetininga, a quem 
relatara o que ocorria, pedindo-lhe que mandasse interceptar a passagem de 
Itararé e que avisasse o Dr. Ataliba Leonel e os amigos para fazerem uma 
concentração de forças em Itapetininga e Boituva. 

Nos campos Elyseos, a essa hora, éramos, entre civis e militares, 
cento e vinte homens. Os combates parciais e o bombardeio continuaram 
durante a tarde toda, intensificando-se á noite, quando todos que lá se 
achavam, tomavam posições e repeliam os agressores. 

À noite conseguiu o Coronel Fernando Prestes fazer nova Ligação e 
contar as providencias que estava tomando. No dia seguinte, sabíamos que 
Itapetininga já concentrava cerca de mil homens e que o Governo do Estado 
do Paraná forneceria armas e munições para esses patriotas. Quando 
saímos dos Campos Elyseos, no dia 8, á tarde, nossa maior preocupação 
era seguir para Itapetininga - único núcleo de resistência que parecia existir 
em território paulista, pois, não sabíamos ainda que o Presidente de São 
Paulo estava á frente das tropas em Guariavia e os boatos, que circulavam, 
faziam crer que ele fora preso e que o Secretario da Justiça estava ferido 
gravemente. 

Partimos. Ao chegar a Sorocaba, soubemos que parte das forças do 
Coronel Prestes que estivera naquela localidade, buscando comunicar-se 
com São Paulo, regressara a Itapetininga, - onde aguardaria armas e 
munições para investir contra os sediciosos. 

Continuamos a nossa viagem até Itapetininga onde chegamos duas 
horas após, entrando pela rua Campos Salles. Fomos diretamente á casa do 
Coronel Fernando Prestes, já transformada em quartel-general dos patriotas. 

A rua, de uma a outra esquina, em frente ao “sobrado” do Coronel 
Prestes, estava completamente cheia: mais de cinquenta automóveis ali 
estacionavam enquanto outros “fonfonando”, poeirentos e viajados, entravam 
e saiam, trazendo patriotas de todas as localidades vizinhas. 

No edifício da Escola Normal estava aquarteIado o 5.° Regimento de 
Cavalaria, de Castro, que não pudera prosseguir a viagem para São Paulo 
devido á interrupção do trafego da Estrada de Ferro Sorocabana. 

Constava em São Paulo que esse regimento era revoltoso; mas o 
Coronel Fernando Prestes, com a sua grande autoridade, foi recebê-lo á 
estação, acomoda-lo no edifício da Escola Normal e estava entretendo 
excelentes relações com seu comandante e oficialidade. 
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Na tarde de 9 de Julho, o Coronel Vieira da Costa, comandante dessa 
unidade do Exercito, resolveu seguir para Ipanema. A Escola Normal foi 
imediatamente ocupada pelos patriotas. No dia seguinte chegava á 
Itapetininga o 13.° Regimento de Infantaria, de Ponta Grossa, sob o 
comando do Capitão Jocelyn. A oficialidade desse batalhão era composta, 
na sua maioria, de revoltosos. O Coronel Fernando Prestes, em companhia 
do Dr. Júlio Prestes, foi recebe-lo á estação. As forças patrióticas foram 
aquarteladas e ficaram de rigorosa prontidão, nos diversos edifícios que 
ocupavam. O 13.° Regimento desembarcou, aceitou o almoço que lhe fora 
preparado no restaurante da estação e duas horas depois, vendo e sentindo 
a força que guarnecia Itapetininga, retirava-se também para Ipanema onde 
ficaria aguardando ordens. 

Nesse dia chegaram a Itapetininga as armas e munições remetidas 
pelo Dr. Munhoz da Rocha, presidente do Estado do Paraná. 

Começou, então, a formatura dos patriotas. A linha do tronco da 
Sorocabana ainda trafegava e os trens chegavam uns sobre outros, 
despejando gente de todas as localidades. 

O Coronel Dr. Alfredo Cabral, comandante do Batalhão “Ataliba 
Leone1”, enquadrava os seus voluntários, enquanto o Drs. Eduardo Silveira 
da Motta e Francisco Bernardes Junior recebiam e equipavam os voluntários 
do batalhão “Fernando Prestes”. 

No “sobrado” ninguém descansava. O Coronel Prestes recebia, 
hospedava, pilheriava com as visitas, servia café e comida aos que não 
tinham encontrado alimento, e procurava manter uma Iinha de serena 
tranquilidade em todos os espíritos, repreendendo também, áspero e 
decisivo, aos que espalhavam boatos ou apareciam aterrorizados, 
justificando sua fuga da Capital. Nunca vimos na nossa vida uma figura da 
estatura moral desse homem, dominando uma situação como aquela (única 
no momento), concentrando todas as forças, organizando tudo, passando 
sem dormir, mal alimentado e com um espirito superior, seguro da vitória, 
dando a todos a impressão serena de que cumpria um comezinho dever, 
sem esforço, sem sacrifício e que não desejava que ninguém se sacrificasse 
ou se molestasse por sua causa. 

E os patriotas de todas as localidades do sul de São Paulo acorriam e 
formavam em torno de sua pessoa, elevando o numero de voluntários da 
Republica e da legalidade que já subia a maís de três mil. 

No dia 11 pela manhã chegavam a Itapetininga os Drs. Lorena de 
Vergueiro e Negraes. Este trazia noticias do Dr. Washington Luís e do que se 
passava no oeste do Estado. O Dr. Júlio Prestes foi recebe-los á estação e, 
pelo ultimo, escreveu uma carta ao Dr. Washington Luís, relatando o que se 
passava em Itapetininga. No dia 14, 0 Dr. Washington Luís chegava a 
Itapetininga, pelas 7 horas da manhã. Inteirado de tudo, entrou a fazer parte 
do comando geral das forças patriotas cujos chefes ficaram sendo: o coronel 
Fernando Prestes, Dr. Washington Luís, Dr. Júlio Prestes e o senador Ataliba 
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Leonel, guardando assim a ordem em que essas assinaturas apareciam nos 
boletins e proclamações. 

As tropas já prontas passaram a fazer a guarda e segurança da cidade 
ameaçada pelas forças revolucionadas da guarnição do 4.° R. A. de Itu e 
pelos revoltosos de Sorocaba, cidade essa que já estava em poder do 
inimigo que ali não encontrara resistência. 

O Dr. Washington Luís, em companhia dos outros chefes, percorria os 
quarteis, os postos avançados, redigia telegramas, enviava portadores em 
comunicações com o restante do Estado e fazia publicar diariamente boletins 
e proclamações legalistas. 

Com a sua grande autoridade, com o seu porte marcial, imperativo, 
decisivo, solene, o Dr. Washíngton Luís levou um jorro de alta vibração e de 
intenso entusiasmo aos patriotas de Itapetininga. 

Quando os boatos enviados da Capital fervilhavam nas ruas, 
parecendo fazer efeito, S. Excita. surgia, entre vivas aclamações, acendendo 
a esperança em todos os corações. Com chefes desse valor e dessa 
estatura a Coluna Sul seria forçosamente vitoriosa. 

O Deputado Júlio Prestes, que estivera nos Campos Elyseos até o 
ultimo momento, chegando á Itapetininga, não teve um só instante de 
descanso. Fazia comunicações, superintendia a organização de trens, o 
recebimento e a formação dos patriotas, e quando a coluna se pôs em 
movimento, marchou com ela, não consentindo que seus soldados 
chegassem a pontos fortificados pelos sediciosos sem que estivesse sempre 
na frente. Assim foi em Pantojo, em Mayrink, em S. Roque, em Botucatu e 
em toda zona de Pirajú a Salto Grande. 

O Senador Ataliba Leonel, sempre disposto, não parava e era visto em 
toda parte, animando, aconselhando e dando um exemplo digno de seu 
nome e de seu amor á Republica. Seus filhos, os jovens tenentes José e 
Jayme Leonel eram infatigáveis. Esses jovens fizeram toda concentração 
trabalhando como “Chauffeurs”, dia e noite, dormindo no próprio automóvel, 
alimentando-se quando o serviço terminava por instantes, e sempre 
risonhos, sempre corajosos e leais. 

No gabinete do quartel general eram infatigáveis, trabalhando também 
dia e noite, os Drs.Menotti Del Picchia, Deputado Flaminio Ferreira, Renato 
Jardim e Joaquim Barreiros. Esses auxiliares eram sempre destacados para 
missões importantes em localidades vizinhas e até na alta Sorocabana. 
alistando voluntários e fazendo conferencias sobre a defesa da legalidade. 

O Dr. Gustavo Cordeiro Galvão, delegado regional de Itapetininga, 
assumiu desde logo a chefia de policia da zona, entendendo-se com todas 
as autoridades e providenciando sobre a segurança de todas as localidades. 
Foi uma das mais dignas autoridades que encontrámos durante o período 
revolucionário. 



15 

 

Toda a família do Cel. Prestes, desde suas extremosas filhas, do 
deputado Dr. Bernardes Junior, Cel. Avelino Cesar, seus genros, até seus 
últimos netos, trabalhava dia e noite sem canseiras e sem medir sacrifícios. 

A confortável residência do coronel Fernando Prestes, aonde o Dr. 
Washington Luís se hospedara, era como já dissemos o quartel general. Ali 
ninguém descansava. Era de ver-se aquele bobozinho, aquele entrar e sair 
de gente de toda espécie e todos animados, corajosos, sem um instante só 
de desfalecimento. O entusiasmo e a coragem, nesses momentos, são como 
a saúde, defendem as criaturas do mal iminente e são beneficamente 
contagiosos e comunicativos. 

O General Abílio de Noronha, apesar da critica posição em que ficou, 
no seu ultimo Livro – “O RESTO DA VERDADE“- atribui á Coluna Sul a fuga 
dos revoltosos de São Paulo. 

É um facto, sobre que mais tarde falaremos no correr deste livro. Mas, 
é preciso que se diga que o sucesso dessa Coluna, desde a organização até 
a vitória, foi obra exclusiva dos chefes que se reuniram em Itapetininga. 
Estamos mesmo certos de que a Coluna do general Martins Pereira, cujo 
fracasso foi a vitória aparente dos fugitivos, teria tido um êxito extraordinário 
se tivesse encontrado na sua passagem por Pinhal ou Mogi um baluarte de 
chefes como os que agiam em Itapetininga. 

Basta lembrar que os oficiais do exercito que passavam por ali, tinham 
mais ou menos, um terço de revoltosos, um terço de neutros e um terço de 
legalistas, sem entusiasmo, que marchavam esmagados pelo peso do 
Cumprimento do dever. Ao chegarem a Itapetininga, os legalistas se 
entusiasmavam, os neutros ficavam legalistas e já começavam a divisar a 
Victoria da causa da Republica e os revoltosos acabavam ficando neutros, 
em minoria, cabisbaixos e tristonhos. Eis o segredo da Victoria da Coluna 
Sul. 
  

Militarização e preparativos para as operações 

 
Após essa formidável organização, quadro brilhante de civismo e 

abnegação, na tarde de 20 de Julho fomos para a “gare” da Sorocabana, 
onde, ás 18 horas, desembarcava o 5r. coronel Luiz Carlos Franco Ferreira, 
comandante do 2.° Regimento de Cavalaria Divisionária, aquartelado em 
Pirassununga, que, acompanhado do capitão Cyro Vidal e tenentes A. 
Camargo e Benedito Ferreira, chegava aquela cidade para militarizar e 
assumir o comando da tropa recém organizada.  

O bravo militar, ao descer do comboio no qual viajara desde 
Paranaguá, recebeu os cumprimentos dos Srs. coronel Fernando Prestes, 
Dr. Washíngton Luís, Dr. Júlio Prestes e senador Ataliba Leonel, e, sem 
perda de tempo, iniciou o desembarque dos enormes caixões que 
transportavam uniformes e equipamentos completos, para maís de dois mil 
homens.  
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Durante toda a noite de 20, na estação daquela via férrea, houve um 
trabalho insano. Todo o material foi transportado imediatamente para a 
residência do coronel Antônio Vieira de Moraes, presidente do diretório 
politico local, venerando ancião que, apesar da sua avançada idade, 72 
anos, também ali estava dando raro exemplo de patriotismo, de amor pelas 
instituições e de amizade aos seus velhos companheiros, ao ponto de, numa 
das noites em que Itapetininga fora ameaçada de um ataque por forças 
inimigas, ter amanhecido de armas na mão, entre a guarda avançada de 
patriotas que defendiam a cidade. 

Sua vivenda, assim transformada em quartel e intendência, 
apresentava, então, o mesmo aspecto do Quartel General. Todas as suas 
dependências foram aproveitadas para depósitos de material bélico. 

Nos dias seguintes, a linda cidade já apresentava o aspecto de uma 
grande praça de guerra. Na residência do coronel Prestes, sua excelência e 
seus amigos multiplicavam-se nos trabalhos do alistamento de voluntários, 
na correspondência telegráfica-via-Paranaguá-com o presidente da 
Republica Dr. Arthur Bernardes e com o Ministro da Guerra, aos quase 
davam noticias da concentração e mobilização dos patriotas. 

Os chefes da concentração percorriam os quarteis organizavam a 
defesa da cidade, passando horas da noite e madrugadas inteiras nas 
trincheiras por eles e seus amigos construídas e guarnecidas, nos postos 
avançados, a 20 e 30 quilômetros da cidade! 

No Q. G. do Coronel Franco Ferreira, o trabalho era também intenso. O 
bravo militar e seus oficiais, auxiliados pelos patriotas, com ferramentas em 
punho, abriam caixões de munições, e de uniformes e equipamentos para 
que, ao cabo de três dias e noites, no Iago da Matriz, formassem 
irrepreensivelmente uniformizados e equipados, recebendo instruções com 
as modernas armas de guerra, cerca de dois mil homens, todos voluntários, 
além de trezentos soldados da Força Publica de São Paulo, que foram 
reunidos em Itapetininga, vindos da zona Sorocabana. Entretanto, 
constantemente, da Capital, pela estrada de rodagem, chegavam em transito 
pela cidade, inúmeros automóveis conduzindo pessoas que abandonavam 
São Paulo e que eram portadoras dos mais aterrorizantes boatos, as mais 
absurdas “novidades”, que felizmente nunca chegaram a abalar a moral dos 
que, em Itapetininga, ansiosos, esperavam a ordem de marchar para a 
defesa da legalidade! 

As localidades vizinhas de Tatuí e Boituva foram imediatamente 
ocupadas pelos nossos homens. Por diversas vezes patrulhas revoltosas 
chegaram ás proximidades de Boituva, d'onde eram rechaçadas. 

Na manhã de 21 de Julho, após uma longa conferencia entre os chefes 
da concentração dos patriotas e o coronel Franco Ferreira, ficou resolvido 
que se procedesse, o mais breve possível, á ocupação de todas as estações 
da estrada de ferro Sorocabana até Sorocaba, bem como ao ataque á esta 
cidade, aonde haviam chegado e permaneciam os comandantes 
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revolucionários coronel Paulo de Oliveira, major Juarez Távora, capitão 
Bastos e um grupo de soldados. Todas as vias de comunicação de 
Itapetininga com Sorocaba estavam interrompidas, linhas telegráficas e 
telefônicas cortadas. Entretanto, Sorocaba estava ligada a Itu, S. Roque e 
São Paulo, e possuía todos os recursos para receber auxilio em qualquer 
momento e nos dar combate. 

Nessa mesma tarde, regressavam a Itapetininga, os valorosos patriotas 
Drs. Mário e Oscar Cabral e Durval Accíoly, sendo que o primeiro com seu 
irmão, engenheiro, havia estado na cidade de Itu onde conseguira obter 
opimas informações, sendo recebido no quartel do 4.° Regimento de 
Artilharia Montada, nele alistando-se entre os revoltosos para assim levantar, 
não só a planta daquela cidade como o “croquis” das estradas ligando Porto 
Feliz, Boituva, Sorocaba, Campo Largo e Tatuí, e em fim as de toda a zona 
na qual se desenrolariam cenas de guerra, como de facto aconteceu. Itu era 
uma forte praça de guerra.  

O quartel do 4.° R. de Artilharia estava chamando reservistas, sendo 
avultado o numero de jovens que lá se alistavam iludidos pelos oficiais e 
inferiores da guarnição. 

Quatro canhões estavam assestados no pátio do antigo Colégio dos 
Jesuítas, guarnecidos, com pontarias para os lados de Sorocaba e Porto 
Feliz. 

O Dr. Durval Accíoly, que exercia o cargo de delegado de policia em 
Cerqueira Cesar, regressava da arriscada missão de, em Jundiaí, 
inspecionar as tropas rebeldes, trabalho que executou com risco de ser 
aprisionado.  

Com essas informações, é que os nossos valorosos soldados, em 22 
de Julho, iniciaram as brilhantes operações que aqui vou narrar, com a 
precisão possível, pois é natural que muita ocorrência, talvez digna de 
registo, me escapasse, em meio da azáfama desses dias de tanta atividade. 

 
Os primeiros embarques 

 
Eram 19 horas, quando no Quartel General, o Coronel Franco Ferreira 

ultimou a organização da vanguarda da Coluna Sul. 
Em frente ao quartel, 400 homens do 2.° batalhão de Patriotas, organizado 
com amigos do Senador Ataliba Leonel, sob o comando do Coronel Dr. 
Alfredo Cabral, sob os olhares curiosos da população, recebiam as ultimas 
instruções e a munição de duzentos tiros para cada um. 

Ao primeiro brado de sentido, dado com empolgante entusiasmo, pelo 
Coronel Franco, o batalhão ficou como que eletrizado... Parecia tropa de 
alguns meses de instrução! 

Após rápida revista, o batalhão rompeu marcha, desfilando pelas ruas 
centrais da florescente cidade, entre os mais calorosos aplausos da 
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população, seguindo para a estação da Estrada de Ferro Sorocabana, onde 
o trem militar o aguardava. 
O embarque foi rápido. Quando os últimos soldados tomavam acomodações, 
chegava ao local o Senador Ataliba Leonel, o Valoroso patrono do batalhão, 
que, dando sublime exemplo, acompanhava seus amigos, na sua primeira 
investida contra o inimigo. 

Ao silvar da possante “Mallet”, novos vivas e as mais entusiásticas 
manifestações aos governos da Republica, do Estado, e aos organizadores 
da resistência de Itapetininga, se fizeram ouvir. 

E lá partiu o comboio de patriotas, abençoado por todos quanto viam 
nos bravos soldados os verdadeiros defensores da integridade da pátria. 

Voltamos para o Quartel General Ali já outro batalhão, composto de 
soldados da Força Publica, com um pelotão de fuzis-metralhadoras. Batalhão 
esse que tomou o nome de seu organizador, Washington Luís, também 
recebia munições. Este pugilo de bravos sob o comando do Tenente João 
Bio, poucas horas após, também embarcava na “gare” da Sorocabana. Por 
ocasião da partida, repetiram-se as manifestações entusiásticas do povo. 

Nesse ultimo comboio embarcou, então, o Coronel Franco Ferreira, 
que levava como seus oficiais de Estado Maior os destemidos patriotas e 
valorosos Capitães Drs. Alceu Prestes, José Prestes, Mario Cabral e Oscar 
Cabral. 

Entrementes, na cidade, o 1.° batalhão de patriotas, “Fernando 
Prestes”, dava as guardas dos quartéis, dos postos avançados, patrulhava 
as ruas e estradas. Durante toda essa memorável noite, outros novos 
patriotas receberam instruções militares. 
  Ao passo que todas essas providencias se davam, no amplo e 
confortável edifício da Escola Normal, o 5.° Regimento de Cavalaria do 
Exercito, aguardava ordens... 

Pela madrugada de 23 de Julho, o Dr. Júlio Prestes tomava lugar no 
meu automóvel, e partíamos rumo de Sorocaba, levando em nossa 
companhia o Dr. Mario Bastos Cruz que, por telegrama recebido do Dr. 
Bento Bueno, Secretario da Justiça, fora nomeado delegado regional de 
policia de Sorocaba. Como nossa ordenança, levávamos o professor 
Quintino Soares, também alistado voluntario. Estávamos bem municiados e 
preparados para um possível encontro, pois esse era o primeiro veiculo que 
deixava Itapetininga, pela estrada de rodagem que conduz a São Paulo. 

Após uma hora e trinta minutos e viagem, dávamos entrada na 
pitoresca Campo Largo, onde os boateiros exercitavam livremente suas 
fantasias... 

A pequena localidade apresentava o mesmo aspecto de outras 
povoações por onde havíamos passado como Alambari e Capela do Alto: 
casas com portas e janelas hermeticamente cerradas, ruas desertas, um ou 
outro curioso, mais ousado, apenas, surgia aqui ou ali para colher novidades. 
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Ao ser reconhecido, o Dr. Júlio Prestes foi alvo das maiores gentilezas 
e logo grupos de cavalheiros ofereceram-se para os nossos batalhões. 
Aceitamos o patriótico oferecimento e, na mesma hora, alguns voluntários 
chefiados pelo Sr. Pedro Rodrigues, em automóveis, seguiam para 
Itapetininga, aonde foram recebidos pelos Srs. Coronel Fernando Prestes e 
Washington Luís. No entanto, não perdemos tempo. Após mais vinte minutos 
de viagem, chegávamos á cidade de Sorocaba, ao mesmo tempo que, da 
linha férrea, desembarcavam os patriotas de Ataliba Leonel, preparando-se 
imediatamente, para entrar em ação. 

A ocupação da cidade, por isso, feita militarmente, deu os almejados 
resultados, pois ás 13 horas, a tropa dividida em grupos de combate, e por 
diversas ruas, tomava de assalto a Delegacia Regional de Policia, a Cadeia 
Publica, Câmara Municipal, Estação e oficinas da estrada Sorocabana, e as 
repartições do Telegrafo e o Centro Telefônico. 

Foram efetuadas algumas prisões, e as ruas e praças policiadas pelas 
forças patriotas. 

Na Delegacia Regional de Policia, á nossa chegada, enquanto o Dr. 
Mário Cruz oficiava comunicando a sua posse, o aparelho telefônico 
chamava insistentemente. 

O Dr. Júlio Prestes atendeu, então. Surpreenderam-no as palavras que 
ouviu. 

Eram proferidas pelo Capitão Estilac Leal, comandante das tropas 
revolucionarias de Jundiaí, que julgava estar em comunicação com suas 
autoridades naquela cidade. 

“Então, F. como vão as coisas ai? Receberam os nossos reforços? 
Como vae a organização das forças de Itapetininga? Preciso com urgência 
de informações sobre essa gente. Se são tropas regulares, quais são os 
seus recursos...” 

Nessa altura, o Dr. Júlio Prestes quis responder de molde a aproveitar 
a situação, mas o Capitão Estilac, percebendo que não falara com “a pessoa 
do costume”, perguntou nervosamente: _Quem fala? Quem fala? Diga quem 
fala!... 

Ao que o Dr. Júlio Prestes, dando uma gargalhada respondeu: “Júlio 
Prestes e se duvida, venha ver!” 

A ligação foi interrompida... Logo depois, Sorocaba não falava mais 
para Jundiaí. Ao mesmo tempo, para o quartel onde se achava hospedado o 
Senador Ataliba Leonel, a telefonista de Itu, pedia uma ligação. Eram 
revoltosos que desejavam noticias do movimento e da concentração de 
Itapetininga. 

O Senador Ataliba Leonel interrogou longamente seu interlocutor e 
quando este desconfiou que não falava com a pessoa que pretendia, cortou 
também bruscamente a iigação. 

Durante a ocupação da cidade, o comandante e cerca de quarenta 
policiais do destacamento local foram presos e enviados, em auto caminhões 
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para Itapetininga. Tivemos, então, infelizmente, as primeiras vitimas do 
patriótico empreendimento, pois um desses veículos, logo após quatro 
quilômetros de viagem, tombou, ocasionando gravíssimos ferimentos em 
seis dos policiais prisioneiros e, em quatro soldados da nossa escolta. 

Às 14 horas, na delegacia de policia, já oficiava o Dr. Mario Cruz e o 
Coronel Alfredo Cabral, ao mesmo tempo que mandava guarnecer todas as 
entradas da cidade, enviava patrulhas para reconhecer as estradas de 
rodagem de Itu e São Paulo. 

A patrulha que seguira para a estrada de Itu, comandada pelo patriota 
Capitão Dr. Oscar Cabral, tiroteou com a guarnição e um auto caminhão dos 
rebeldes do 4.° Regimento de Artilharia, que transportava cerca de trezentas 
carabinas e abundante munição, para a cidade ocupada. 

Nessa mesma tarde chegava, para o serviço de patrulha da nossa 
Vanguarda, o primeiro esquadrão do 5.° R. C. de Castro, sob o comando do 
destemido Capitão Celso Busse e do 1.° tenente Sady Folch, composto de 
oitenta cavalarianos. Ao Capitão Busse foi imediatamente confiada a missão 
de patrulhar a estrada de rodagem para São Paulo. Apenas seu esquadrão 
saiu fora das nossas linhas, pôs também em precipitada fuga cerca de vinte 
revolucionários que viajavam em oito auto caminhões, conduzindo centenas 
de carabinas e munições com destino a Sorocaba, onde pretendiam revoltar 
os operários. 

É de notar aqui uma circunstancia que desde logo deu a conhecer o 
bom animo da tropa de ocupação que se mostrou sempre abnegada. Até á 
noite, desde o dia anterior, não tivera refeição; pois ainda não havia sido 
possível organizar os serviços da intendência geral, porque os encarregados 
dessa importante missão até esse momento só puderam preocupar-se com o 
preparo de meios de transporte e acantonamento da primeira noite das 
tropas naquela cidade ! Concluída a acomodação das forças, o 2.° Batalhão 
de Patriotas, ficou alojado no mesmo edifício do nosso Quartel General, na 
confortável sede do Club União. 

À hora em que chegámos a Sorocaba a cidade apresentava o mesmo 
aspecto de Campo Largo: o comercio completamente fechado, ruas 
desertas, as grandes fabricas aprazadas, nem um bar ou restaurante para 
servir um café!... 

Os Drs. Júlio Prestes e Ataliba Leonel, mandaram imprimir uma 
proclamação á população, dando conta das ocorrências e convidando a 
mocidade para a organização de um batalhão patriótico. 

O boletim foi profusamente espalhado e na mesma tarde, 
apresentavam-se ao comandante da praça... três jovens, dispostos a todo 
sacrifício pela nossa causa! Eram eles os Srs.: Cyro de Vasconcellos, 
Rubens Prestes Franco e Luiz de Vasconcellos... sobrinhos do Coronel F. 
Prestes. 

À noite, o tenente patriota José Candido, realizou arrojada missão de 
reconhecimento, chegando até Cotia, de onde trouxe preciosas informações. 
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O Major Dr. Mário Cabral pela via-férrea, entre ás 24 e 3 horas da 
madrugada, conseguiu chegar até o túnel de Piragibú, tendo encontrado 
locomotivas descarriladas, trilhos arrancados e escapando por diversas 
vezes de cair em poder das patrulhas inimigas. 

Após o restabelecimento do telegrafo, serviço esse executado pelos 
patriotas do pelotão de engenheiros, o comando recebeu de Boituva a 
comunicação da chegada, a Itapetininga, do Sr. General Azevedo Costa, 
com seu brilhante Estado Maior, composto dos ilustres oficiais: Tenentes 
Coronéis Marcolino Fagundes e Cunha Pita, que serviram no E. M. do 
Presidente Epitácio Pessoa; Capitães Heitor Borges, Dilermando de Assis, 
Silvestre de Mello, Villa Bella, Braga, Aranha, Carrobel, Prati, Guasque e do 
Tenente Fonseca. O Coronel Franco Ferreira resolveu então, seguir 
imediatamente para aquela cidade, sendo acompanhado pelos Srs. Dr. Júlio 
Prestes, Capitães Cyro Vidal, José Prestes e por mim, que então já fazia 
parte do Estado Maior. 

A viagem realizada pela estrada de rodagem nada teve de anormal. 
Chegámos a Itapetininga alta noite, de sorte que, só nas primeiras horas de 
24 de Julho, fomos ao Quartel General do General Azevedo Costa - o próprio 
comboio em que viajara, desde Paranaguá - composto de oito carros salões 
e dormitórios da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande, além dos Vagões 
do material bélico, restaurante, hospital e escolta. 

O Coronel Franco apresentou ao Comandante da Coluna Sul o 
relatório de sua missão, bem como do avanço e ocupação de Sorocaba, 
sendo elogiado por seu chefe. 

Recebeu, então, ordens para continuar a marcha sobre Mayrink, onde, 
sabia-se, os revolucionários estavam construindo fortificações e preparando 
a resistência. 

Durante essa conferencia, percorremos o pátio de manobras da via-
férrea, observando, então, mais de 1.000 homens do Exercito, o batalhão da 
Força Policial do Estado de S. Catharina e os últimos soldados do batalhão 
da Força Estadual do Paraná, que estava terminando o embarque afim de 
seguir para a linha da frente. 

O 7.° Regimento de Infantaria que momentos antes havia chegado de 
seu aquartelamento de Santa Maria, Rio Grande do Sul, comandado pelo 
Coronel Trajano Martins, após seis dias e noites de viagem em carros de 
transporte de animais e carga, ultimava os preparativos, sendo municiado, 
para guarnecer Boituva e constituir reserva para a linha da frente. 

Voltamos para a cidade. No “sobrado” do Coronel Prestes continuavam 
os trabalhos de alistamento de Voluntários, do abastecimento para aqueles 
milhares de soldados, estando em organização outro batalhão patriótico com 
o nome de “Júlio Prestes”. Já contava dezenas de soldados que estavam 
guarnecendo os quarteis, Cadeia Publica e os postos avançados.  

O Coronel Fernando Prestes e o Dr. Washington Luís, continuavam na 
mesma atividade e organizavam também o hospital de sangue, em 
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dependências da Escola Normal, com o prestimoso e eficaz auxilio do 
Deputado Dr. Soares Hungria, que desde os Campos Elyseos Vinha 
prestando inestimáveis serviços á legalidade. 

Ao meio dia, tomámos o automóvel, de regresso a Sorocaba. Foi uma 
viagem acidentadíssima esta. Após vinte quilômetros de vertiginosa corrida, 
o possante motor falhou e dali a mais alguns minutos parava. Examinamo-lo 
detidamente e, após a Limpeza de velas, do dínamo e do carburador 
tentámos prosseguir.  

Conseguimos apenas percorrer mais umas três léguas, quando 
tivemos nova parada, em lugar desabitado, em pleno campo.  

O Coronel Franco Ferreira, pela primeira Vez, demonstrou impaciência 
e fez ver o seu grande aborrecimento em correr perigo de ficar a pé, na 
estrada, estando a sua tropa sem comando, em Sorocaba e em vésperas de 
combate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após muito trabalho descobrimos que mãos criminosas haviam 

colocado grande quantidade de estopa, nos reservatórios de gasolina, 
entupindo todos os canos.  

Foram baldados os esforços para desobstrui-los, pois até o funil estava 
obturado!  

Apesar de tudo isso não desanimámos.  
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Sem recursos de espécie alguma, sem uma vasilha para transportar a 
essência para o motor, resolvemos a situação, bastante angustiosa, com a 
intervenção de um pequeno tubo de borracha.  

O Capitão José Prestes e eu aspirávamos o liquido do tanque por meio 
dessa sonda improvisada e uma vez a boca cheia, íamos deita-lo no 
carburador e assim, repetindo a operação varias vezes, conseguimos correr 
dois ou mais quilômetros, de instante a instante, pois mais não era possível, 
devido á topografia do terreno, com fortes rampas! 

Eram já 19 horas, quando nos aproximamos de Campo Largo. 
Felizmente, a essa hora, tivemos a felicidade de encontrar um automóvel que 
conduzia cinco lavradores daquela zona, com destino a Itapetininga, aonde 
os levava o desejo de alistarem-se nos batalhões patrióticos. Fazia, então, 
sete horas que estávamos naquela critica situação. 

O Coronel Franco e o Dr. Júlio Prestes, sem perda de tempo 
transportaram-se para o providencial veiculo e assim, ás 20 horas, 
conseguiram chegar ao Quartel General, em Sorocaba, onde a oficialidade já 
estava estranhando a demora do comandante e seus companheiros de 
viagem. 

No salão principal do “Club União”, o Coronel Franco reuniu então 
todos os oficiais da Coluna e, perante mapas e “croquis” da região, deu-lhes 
instruções para a marcha e disposição da tropa, em caso de surpresa. 

A metade dos nossos soldados repousava em esteiras, pelas 
dependências do prédio, enquanto outra parte da tropa guarnecia a Cadeia 
Publica, Delegacia de Policia, entradas da cidade e formava patrulhas 
escalonadas pelas estradas e campos. 

Os intendentes, acompanhados de homens armados, durante todo o 
dia, percorreram as garages particulares e de aluguel, buscando meios de 
transporte para as forças em operações. Foi uma verdadeira caçada... 
Ninguém queria fornecer veículos e, só com grande esforço aqueles oficiais 
conseguiram cerca de dez auto caminhões, além de dois ou três carros de 
passageiros que foram cedidos pelo Deputado Dr. Campos Vergueiro e seus 
amigos. 

As instruções e preparativos para a marcha, prolongaram-se até ás três 
horas da madrugada, quando tivemos ordem de repousar até ás cinco. 

De vez em vez, as patrulhas traziam para o Quartel General, pessoas 
suspeitas, detidas pelas estradas, entre os quais apareceu o Major Nunes, 
engenheiro militar reformado do Exercito, e um Capitão, também reformado, 
encarregado do próprio nacional de Ipanema, que vinham de São Paulo 
onde haviam tido entendimento com os revoltosos. 

Enquanto tudo isso se passava os boatos ferviam... 
Informantes derrotistas assoalhavam a derrota da esquadra legal, em 
Santos, e a ocorrência de graves acontecimentos na Capital Federal... 

Durante a noite, havíamos recebido o auxilio do magnifico batalhão da 
Força Publica do vizinho Estado do Paraná, uma força de primeira ordem, 
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disciplinada sob o comando do Capitão Moraes Sarmento, que foi um dos 
heróis da Campanha do Contestado, onde servira com o bravo General 
Tertuliano Potyguara, e com o inesquecível Capitão João Gualberto, morto 
em combate contra os fanáticos. 

Os paranaenses, após um repouso rápido, tiveram ordem de regressar 
para Boituva e dessa localidade seguiram para Porto Feliz, na Vanguarda da 
Coluna da nossa esquerda, Visando apoderar-se de Itu e Jundiaí. 

Às 5 horas de 25 de Julho, os nossos soldados iniciaram os 
preparativos para o avanço, muito embora não nos fosse servido nem café, 
pois os poucos homens que tentaram arranja-lo nada conseguiram, tais as 
dificuldades que nos criavam na cidade, apesar dos esforços do Deputado 
Campos Vergueiro. 

O batalhão “Ataliba Leonel”, ás 5 horas, seguiu para a estação, 
embarcando, com ordem de descer na estação de Brigadeiro Tobias, pois o 
trafego para a frente era impossível pela existência de locomotivas 
descarriladas, trilhos arrancados, dormentes, bueiros e aterros dinamitados. 
Esse batalhão seguia reforçado por um esquadrão de cavalaria do 5.° 
Regimento, para o serviço de patrulha e ligação. 

À mesma hora, da Praça Fernando Prestes, partiu o restante da tropa, 
composta do 3.° B.C. “Washington Luís”, o pelotão “Ataliba”, companhia de 
engenheiros e outro esquadrão do 5.° R. C.. Esta tropa que tinha a missão 
de marchar pela estrada de rodagem – Sorocaba - São Paulo - realizou a 
primeira etapa, até Brigadeiro Tobias viajando em auto caminhões. 

Às 6 horas, estava toda a Coluna em posição de combate, nesta 
estação e em ruas do povoado. A marcha, tanto pela via-férrea, como pela 
rodovia, tinha que ser realizada a pé, por inúmeros motivos e principalmente 
por ter havido no dia anterior, escaramuças nessa zona que estivera em 
poder das forças revoltadas. 

Às 8 horas, chegava aquela estação, uma companhia do 7.° Regimento 
de Infantaria do Rio Grande do Sul sob o comando do Capitão Pereira da 
Cunha, a qual foi encarregada de guarnecer a retaguarda e exercer 
Vigilância sobre a estrada de rodagem que, partindo dessa estação, vae ter a 
Votorantim. 

Uma patrulha que havia sido lançada para a frente, voltava com boas 
informações. 

Às 9 horas, iniciámos a marcha, com muita precaução, estando a tropa 
com admirável moral, muito bem equipada e municiada, protegida por 
diversos pelotões de metralhadoras. Mantínhamos constante ligação entre as 
varias fracções da tropa e lográramos informações sobre os companheiros 
que marchavam pelo leito da estrada de ferro. 

Em Piragibú, o batalhão “Ataliba” encontrou o túnel obstruído, trilhos 
arrancados, sendo grande o trabalho para conseguir passagem. A tropa 
tomou a estrada de rodagem e caminhou de arranco, chegando assim até o 
ponto prefixado para fazer alto, - o ribeirão Inhambu. 
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A estrada percorrida ilude a principio, com poucas rampas, numa cinta 
de terrenos férteis sombreados de cerradões que simulam verdadeiras 
matas; transcorridos alguns quilômetros, porém, torna-se acidentada 
embaraçada por trilhos de numerosos Veículos, sendo dessa forma menos 
praticável, á medida que se avizinha da serra. Assim mesmo, a tropa 
marchou regularmente, fazendo cerca de 28 quilômetros! 

A primeira etapa foi penosamente cumprida. 
Eram 14 horas, quando o Coronel Franco Ferreira ordenou a voz de 

alto! Os Valentes patriotas, apesar da marcha, estavam contentes e 
aproveitaram do descanso para o assalto a um providencial laranjal que 
ficava ao lado da estrada... 

Chegaram então, ao acampamento, dois auto caminhões, vindos de 
Sorocaba, com a primeira refeição do dia! Pedaços de carne seca, farinha de 
mandioca e pão Velho... Delicioso alimento, para quem trazia fome de duos 
dias!... 

A tropa tinha então meio caminho andado. E a estrada piorava, crivada 
de atalhos, serpeando em morros, alçando-se em rampas, caindo em 
grotões, desabrigada, sem sombras. Entretanto era indispensável a máxima 
celeridade, pois uma patrulha avançada cientificara o comandante de que a 
paragem se tornara perigosa. Havia restos de fogueiras á margem do 
caminho e a ponte sobre o ribeirão Piragibú estava incendiada.  

Era esta a única passagem viável para a tropa, cujas munições eram 
transportadas em três auto caminhões, além do meu automóvel no qual 
viajavam os Srs. Coronel Franco e os Drs. Júlio Prestes e Ataliba Leonel. 

Não houve, á vista disso tudo, o menor desanimo, mais três 
quilômetros de marcha tanto que ainda fizemos para chegar ao pontilhão 
totalmente destruído. Enquanto os bravos do batalhão “Washington Luís”, 
com inauditos esforços, construíam um pontilhão provisório, embora para 
isso não tivessem ferramentas apropriadas, as munições eram 
descarregadas dos autos e transportadas ás costas, para outro lado do rio, 
afim de aliviar os veículos, na passagem. Foi tão rápido esse trabalho que, 
após uma hora, os automóveis, com muito esforço e empurrados, 
atravessaram o primeiro obstáculo e recebiam de novo, a preciosa carga 
que, se faltasse, nos exporia a um desastre fatal. 

Quando a retaguarda ainda transpunha o improvisado pontilhão, 
ouvimos vários disparos. Era a nossa patrulha de cavalaria que havia tido 
contato com os revoltosos. 

Um sargento “ligação” momentos após, chegava ao comando e 
informava que em Pantojo existia tropa inimiga, entrincheirada, com 
patrulhas pelas estradas e matas. Nesta estação, a via-férrea encontra-se 
pela primeira vez, desde Brigadeiro Tobias, com a estrada de rodagem, e 
como tínhamos o batalhão “Ataliba Leonel”, pela direita, ficámos com receio 
de um encontro entre os nossos próprios homens. 
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Os revoltosos, desconfiando, naturalmente, que a Coluna Sul 
marchava por ambos os caminhos, aproveitaram-se do local para o ponto 
principal de resistência, já pelo cruzamento das duas vias de comunicação, 
como principalmente pela natureza do terreno, pois ali ambas as estradas 
mergulham entre as montanhas, Como por um túnel, na angustiar de um 
desfiladeiro. 

A tropa, marchando em linha de combate, com todas as precauções, 
precipitou-se pela perigosa garganta. 

Eram 17 horas. As montanhas deslumbravam. Batendo nas arestas 
das Lages em pedaços e nos postes metálicos, os raios do sol refrangiam 
em vibrações intensas, alastrando-se pelas matas, e dando a ilusão de 
movimentos febris, - fulgores vivos de armas cintilantes, - como se em 
rápidas manobras, forças numerosas, ao longe, se aprestassem para o 
combate. Os dois únicos binóculos em nosso poder, entretanto, percorriam 
inutilmente as matas e encostas desertas mostrando, apenas, os enormes 
torreões metálicos da “São Paulo Electric Co.”, condutores da energia 
elétrica da usina dessa poderosa companhia para a “Light and Power” de 
São Paulo. O inimigo traia-se apena s pela feição ameaçadora das 
montanhas. Encantonara-se. Rentes com o chão, aproveitando uns casebres 
e as curvas, entaliscados na penedia, os revolucionários quedavam, em 
silencio, precisando as pontarias, olhos fitos nos nossos soldados, que 
cautelosamente seguiam por aquela garganta, marchando após os 
exploradores que esquadrinhavam as cercanias.  
 

O Combate de Pantojo 
Duas noites e dois dias de bombardeio 

 
Faltava apenas um quilometro para chegarmos á Estação de Pantojo, 

quando recebemos comunicação de que a tropa da nossa direita (Via-férrea) 
estava em combate. O Coronel Franco Ferreira, mandou a nossa coluna 
estender em Iinha e, em marcha forçada, avançamos para o funil da serra. 

A estação da Estrada de Ferro estava abandonada, os fios do telegrafo 
partidos e trilhos arrancados. 

Prosseguimos na marcha, mais dois quilômetros, .quando no local 
acima descrito, foram os Patriotas atacados pelos revoltosos que atiravam, a 
seguro, do alto da serra, sobre a tropa inteiramente em alvo. Os projetis 
silvavam por todos lados, em descargas cerradas de metralhadoras e 
centenas de carabinas. Houve momentos em que os revolucionários 
pareciam abandonar suas tocaias para avançar, mas os nossos soldados 
não cediam terreno e respondiam ao tiroteio. Alguns chiam feridos. 

Houve uma natural vacilação em toda a linha. A vanguarda estacou e 
pareceu recuar. Conteve-a, porém, uma voz imperiosa! Era o Coronel Franco 
Ferreira que, rompendo pelas fileiras, centralizou a resistência, em replica 
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fulminante e admirável, atentas as desvantajosas condições em que se 
realizou. 

Aproveitado este refluxo, foi feita a investida, iniciada de pronto, pelos 
patriotas. Tropeçando e escorregando nos cortes da estrada, insinuando-se 
pelos atalhos e por um pântano á esquerda, os arrojados soldados 
arremeteram pelas rampas; logo depois, a linha de assalto se estirou, 
tortuosa e ondulante, extremada á direita por uma companhia do 2.° B. C., 
comandada pelo bravo patriota Major Antenor Vasconcellos, e á esquerda 
por outra companhia desse mesmo corpo, dirigida pelo Capitão Miguel 
Brisola. 

O combate generalizou-se em minutos, e, como era de prever, as 
linhas foram rompidas de encontro aos fogos de barragem das 
metralhadoras inimigas. 

Nessa critica posição, a noite desceu sobre a serra de Pantojo. Era já 
escuridão, quando foi dada ordem para o bivaque no próprio local da terrível 
luta. 

Procedeu-se a revista. Tínhamos perdido cinco homens, mortos em 
combate, sendo três soldados do esquadrão do 5.° Regimento de Cavalaria, 
e dois patriotas. Seis homens do batalhão “Ataliba Leonel” estavam 
gravemente feridos, entre os quase o lavrador Gilberto Antônio que tinha sido 
atingido por um projetil na cabeça. Registaram-se alguns desaparecidos. 

Os feridos foram imediatamente transportados para a sede da 
companhia em Pantojo, onde receberam os primeiros curativos, sendo, na 
manhã seguinte, removidos para Itapetininga. 

Os rebeldes, fortemente entrincheirados na beira da estrada, nas 
matas e pela serra, aguardavam também o amanhecer. 

Uma cerração fria, desceu sobre a zona de operações, tomando toda a 
região serrana. 

Os nossos valentes homens, tremiam de frio, ao relento. A maior parte 
deles somente se agasalhava com os capotes, pois as mantas tinham sido 
abandonadas durante o combate. 

Aqueles bravos soldados estavam ainda sem outro alimento a não ser 
a ração de carne seca tomada em caminho. 

A noite era das mais frias de Julho, escura, e ninguém acendia um 
fosforo, nem fazia fogueira, devido á Vigilância do inimigo que, das suas 
tocaias, não nos dava tréguas com os seus amiudados disparos. 

No Posto de Comando, havia um prisioneiro que cairá nas mãos do 
Coronel Alfredo Cabral, na ocupação da estação de Rodovalho; era um 
sargento do 2.° Batalhão da Força Publica Paulista, o qual nos forneceu 
minuciosas informações sobre a situação dos seus companheiros, que 
guarneciam Mayrink e arredores. Estes, dizia ele, poderiam e contavam 
receber auxílios quer de Itu, quer de São Paulo. 

O Coronel Franco Ferreira, acompanhado dos Drs. Ataliba Leonel e 
Júlio Prestes, e dos oficiais do Estado Maior, percorreu, ás escuras, toda a 
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região ocupada pela tropa. Conhecendo a moral dos valentes patriotas, que 
se haviam portado com tanta galhardia no “baptismo de fogo”, ao regressar 
para o Posto do Comando disse aquele Coronel aos presentes: “Os grandes 
estrategistas têm, instintivamente, compreendido que a primeira Victoria a 
alcançar nas guerras está no debelar esse contagio de emoções violentas, e 
essa instabilidade de sentimentos, que, com a mesma intensidade, Iançam o 
combatente nos mais sérios perigos e na fuga. – Sustentai o fogo que a 
vitória é nossa! 

Ali no campo de combate, guarnecendo as linhas de frente, estavam, 
entre os soldados, muitos médicos, advogados, engenheiros e capitalistas, 
que constituíam o escol do pelotão “Ataliba Leonel”. 

Às 23 horas, recebi ordem de tomar posição no automóvel nele 
embarcando o nosso comandante, o Dr. Júlio Prestes e, ao meu lado o 
sargento prisioneiro. Seguimos em marcha, a maís rápida possível, com 
destino a Sorocaba, onde deviam chegar mais tropas para as nossas 
reservas. 

À entrada dessa cidade, deparámos as linhas de defesa, bem 
reforçadas. Dadas as “senhas e santos” da noite, atravessámos a ponte 
sobre o rio Sorocaba e um minuto após entrámos no Quartel General, onde 
já se achava, investido do cargo de comandante da praça, o Coronel Burle, 
do Exercito. Simultaneamente chegava a Sorocaba, o intrépido batalhão 
“Fernando Prestes”, vindo de Itapetininga,  com um efetivo de 400 homens, 
comandado pelo Coronel Dr. Eduardo Silveira da Motta, Juiz de Direito de 
Tatuí. Compunha-se de três companhias e uma seção de fuzis-
metralhadoras, comandadas, respectivamente, pelos capitães: Dr. Francisco 
Bernardes Junior, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, hoje 
Deputado Estadual pelo 4.° Distrito; Francisco Fabiano Alves, dentista e lente 
da Faculdade de Farmácia, e Calixto Gonçalves de Almeida, lavrador e 
influente chefe politico em Capão Bonito do Paranapanema. 

Entre os oficiais, inferiores e praças desse batalhão, notavam-se 
distintos cavalheiros, lentes da Escola Normal, médicos, lavradores, 
comerciantes, estudantes, etc..  

Como comandante técnico, servia junto a essa tropa o Capitão Mello 
do 5.° Regimento de Cavalaria. 

O 1.° Batalhão de Patriotas “Fernando Prestes” teve como alojamento 
os salões do “Club Recreativo” onde o Deputado Campos Vergueiro, sem um 
só auxiliar se multiplicava para arranjar as acomodações necessárias. 

Parte da tropa, sob o comando do Capitão Dr. Francisco Bernardes, foi 
logo escalada para guarnecer todas as entradas da cidade, e a Cadeia 
Publica, onde se achavam presos muitos revoltosos. 

Apenas o Coronel Franco Ferreira entrou no Q. G. recebeu a grave 
informação de que um esquadrão do Regimento de Cavalaria da Força 
Publica de São Paulo, revoltado, tinha ocupado Votorantim, conseguindo 
aprisionar o Capitão Pletz e três soldados do 5.° Regimento de Cavalaria, 
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que, em reconhecimento, foram vitimas de ardilosa emboscada. Essa força 
de sediciosos estava praticando toda a sorte de tropelias, tiroteando e 
aliciando voluntários entre os milhares de operários das grandes fabricas 
locais. 

Em Sorocaba, os boatos corriam, cada qual mais alarmante, pois 
esperava-se mesmo que os rebeldes de Votorantim atacassem a cidade para 
cortar a retaguarda das tropas em operações na serra de Pantojo. Para 
maior alarme da população, um imprudente, que tomara possante 
automóvel, sairá da cidade, pela estrada de Campo Largo, sendo nos postos 
avançados tiroteado, por não haver obedecido o sinal das sentinelas. O 
“chauffeur” e o passageiro nada sofreram, mas o veiculo ficou inutilizado. Foi 
o bastante para se espalhar o boato de que os rebeldes estavam ás portas 
da cidade!... 

Cerca das duas horas da madrugada, chegavam a estação da 
Sorocabana, a bateria de Artilharia do 5.° Regimento, comandada pelo 
valoroso Capitão Osvino Ferreira Alves; uma Companhia de Metralhadoras 
Pesadas, sob o comando do 1.° Tenente Rolim, e mais duas Companhias do 
7.° Regimento de Infantaria, tendo toda essa tropa, oriunda do Rio Grande 
do Sul, realizado a longa viagem em carros de transporte de muares! 

O Coronel Franco, no telegrafo da via-férrea, obteve ligação com o 
General Azevedo Costa, que então estava em Itapetininga, comunicando-lhe 
os acontecimentos do dia e recebendo instruções. Nessa ocasião, tivemos 
informação de que a vanguarda da Coluna do Coronel Abreu Lima, - o 
batalhão policial do Paraná - havia ocupado a cidade de Porto Feliz, e que 
marchava em direção a Itu, após cerrado tiroteio com os inimigos. 

Da estação, o Coronel Franco Ferreira resolveu varias medidas, 
mandando seguir para Brigadeiro Tobias, a Companhia do Capitão Francisco 
Pereira da Costa1, do 7.° Regimento, e tomando providencias para que a 
bateria de Artilharia e a Companhia de Metralhadoras Pesadas, seguissem 
no dia seguinte, para junto da nossa Vanguarda, em Pantojo. Em seguida, 
em uma pequena composição - locomotiva e um Vagão - regressou para o 
meio de seus comandados, na linha de fogo. 
Voltamos para a cidade, afim de, mesmo pela madrugada, conseguir algum 
alimento para os nossos homens da frente. 

Eram 6 horas. Percorríamos ainda os alojamentos, quando o Batalhão 
“Fernando Prestes” recebia, dos postos avançados, a companhia do Capitão 
Bernardes que havia passado a noite em guarda, e que entrou em forma, 
para imediatamente seguir para a linha da frente. 

Os boatos, entretanto continuavam, fervilhando. Entre as precipitadas 
informações, chegou até nós a nova de que cavalarianos rebeldes já 
estavam nas proximidades de Brigadeiro Tobias. Sem perda de tempo, o Dr. 
Júlio Prestes subiu para o automóvel e, disposto a verificar a gravidade das 

                                                           
1
 Este bravo oficial morreu em combate, no Estado do Paraná, quando servia com o General Cândido Rondon. 
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noticias, mandou que eu tocasse novamente para Pantojo, passando, assim, 
pela zona ameaçada. Bem armados e municiados para qualquer surpresa, 
levando como ordenança o velho “Pirajú”, ordenança do Dr. Ataliba Leonel, e 
atravessamos todos os lograres visados pelo inimigo, encontrando, de Vez 
em Vez, destacamentos formados de homens nossos, que diziam ter ouvido 
tiroteios... 

Já a dez quilômetros de Sorocaba, paramos. 
No espaço troava surdamente, longamente. o canhoeio, ao longe. 
Percebemos logo que as previsões do nosso comandante estavam se 

realizando. Os amotinados, de Mayrink, tinham recebido auxilio do 4.° R. A. 
M. de Itu, que enviara seus “Krupps" para bombardear as posições a que 
estávamos aferrados. 

O momento era gravíssimo, mas tínhamos fé em nossos homens. 
Tomamos uma variante da estrada e chegámos até a estação de Brigadeiro 
Tobias, onde, pelo telegrafo, nos comunicamos com Sorocaba, pedindo a 
partida de nossa artilharia. 

Mais alguns quilômetros de viagem pela estrada de rodagem, e 
entramos no nosso acampamento, entre os estrondos das granadas e dos 
“Schrapnells” Vindos de Mayrink. Entretanto, os patriotas que, na maioria, 
nunca tinham ouvido um disparo de canhão, ao soar dos tiros, precipitaram-
se ás linhas de fogo, sem que nada, nem a fome e o cansaço lhe sopeasse o 
arrojo. Assim, sob a ação da artilharia inimiga, passamos toda a manhã, até 
que nos chegou a bateria do Capitão Osvino, sendo logo destacados quatro 
“Krupps” para junto das nossas linhas avançadas.  

De outro trem, desembarcou o batalhão “Fernando Prestes”, no 
momento em que a artilharia inimiga voltava a bombardear as nossas 
posições.  

Felizmente perdia o alvo, pois todos os projetis passavam, silvando, 
por nossas cabeças, indo perder-se nas matas da montanha, á nossa 
esquerda. Mais uma vez o baptismo imediato do fogo assinalou a entrada de 
novos bravos de Itapetininga na zona de guerra!  

O batalhão “Fernando Prestes” após o desembarque de seu ultimo 
homem, seguiu para a vanguarda, indo substituir nas trincheiras da primeira 
linha, os patriotas do batalhão “Ataliba Leonel”, que desde o inicio do 
combate, no dia anterior, lá estavam atentos, guardando posições, sob o frio 
horrível da noite e os disparos traiçoeiros dos emboscados.  

Os oficiais da bateria de Artilharia, após um reconhecimento pela serra, 
em minha companhia voltaram para o lado de suas máquinas; então, o 
Capitão Osvino Ferreira Alves graduou a alça de mira de suas peças, para 
diversas distancias, e aguardou o momento propicio para enviar os seus 
“cartões de visita” ao inimigo. 

Eram 15 horas, quando a artilharia de Mayrink voltou a atirar. 
Imediatamente, os nossos possantes “Krupps” entraram em ação, 
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respondendo a cada disparo inimigo, com quatro formidáveis tiros, bem 
localizados.  

Granadas e “Schapnells” batiam em cheio na montanha á nossa frete 
que estava guarnecida pelos revoltosos, arrebentando em fragmentos, 
deslocando-os, derrubando-os, desmascarando assim as metralhadoras 
contra nós assentadas, que só nesse instante cessaram o infernal gargalhar 
sobre os nossos soldados, na obra sinistra de abater-lhes o animo. Até então 
as balas das carabinas crepitavam nos ares horas seguidas com estalidos 
secos e fortes, como se arrebentassem em estilhaços inúmeros. 

Criou-se, então, a lenda - já muito propalada em São Paulo - das balas 
explosivas dos revolucionários.  

Tudo a sugeria. Aceita, porém, a hipótese de provirem os estalos do 
desigual coeficiente de dilatação entre as metades constituintes do projetil, 
expandindo-se o núcleo de chumbo mais rapidamente do que a camisa de 
aço, a natureza excepcional dos ferimentos afigurava-se eloquentíssima: a 
bala, que penetrava os corpos, mal deixando visível o circulo do diminuto 
calibre, saia por um rombo largo nos tecidos. 

Nem um só dos nossos homens, porém, ante a persistência da 
metralha, cedera terreno.  

Pelo contrario, o 1.° Tenente João Bio, e maís alguns soldados do 
batalhão “Washington Luís”, entusiasmados, abandonaram a trincheira e, 
protegidos pelas suas metralhadoras avançaram, conseguindo apanhar um 
pelotão de revolucionários, no momento em que se preparava para dar uma 
“carga de baioneta”. 

Na luta morreram um cabo do 2.° batalhão da Força Pública e onze 
companheiros revolucionários, sendo feridos outros tantos, que foram 
transportados para São Paulo. 

Mais algumas horas de fogo cerrado e a noite caia sobre o 
acampamento.  

O Coronel Franco Ferreira, após percorrer todas as linhas, tomou as 
precauções naturais, protegendo o parque de artilharia com a Companhia de 
Metralhadoras Pesadas e cerca de cem homens dos patriotas.  

Nas trincheiras da primeira linha permaneceram forças dos batalhões 
“Fernando Prestes” e “Washíngton Luís”.  

Contingentes do batalhão “Ataliba Leonel”, ficaram no grosso e na 
reservas; na retaguarda, dois esquadrões do 5.° Regimento de Cavalaria. 

Às 20 horas desembarcou na “gare" de Pantojo, a companhia do 7.° 
Regimento do Capitão Francisco Pereira da Costa, indo essa força de cerca 
de cem homens, reforçar os atiradores da reserva. 

Foi a segunda noite que passámos ao relento, cada homem em sua 
posição, ouvindo constantemente o martelar das metralhadoras. Parte da 
tropa adormeceu de armas na mão, na guarda ao inimigo. 
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Na reserva, o batalhão “Ataliba Leonel” repousava pela primeira vez, 
desde nossa partida de Sorocaba. E o repouso foi no próprio Iocal da luta, 
deitados os soldados no chão húmido, na estrada e no mato. 

No Posto de Comando, ninguém conseguiu descansar mais de uma 
hora. O Coronel Franco Ferreira, durante toda a noite, percorreu as linhas, 
sempre acompanhado pelo Dr. Júlio Prestes e pelos oficiais patriotas de seu 
Estado Maior. 

Façamos agora um parêntesis, para expor o que ocorria em Mayrink. 
Os rebeldes, com mais ou menos 500 homens, incluindo o reforço 

recebido de Itu, estavam senhores dessa praça, comandados pelo Capitão 
Bastos, da Força Publica de São Paulo, que era auxiliado por sargentos do 
Exército, e por alguns operários das oficinas da Estrada de Ferro 
Sorocabana, daquela localidade, conhecedores da região e todos os seus 
arredores. 

Nas grandes oficinas, por ordem de Isidoro Lopes, construíam-se 
carros blindados com os quase pretendia o chefe da masorca, transpor as 
Iinhas legalistas, via Coluna Sul, afim de seguir com seus homens, da Capital 
do Estado, para o sul do pais. 

Havia ali uma grande dispersão de serviços que eram múltiplos e 
variáveis. Neles sombreavam soldados iludidos, fugitivos dos cárceres e da 
Cadeia Publica de São Paulo, e facínoras; estabelecera-se raro 
entrelaçamento de esforços e a mais perfeita conformidade de vistas, 
volvidas para um objetivo único: cumprir as ordens que Isidoro 
continuadamente enviava pelo telegrafo e por mensageiros, de reagir á 
invasão iminente dos “jagunços”, dos Prestes o Ataliba. 

Houve, todavia - segundo o revelaram os moradores dessa Localidade 
e o próprio Capitão Bastos, hoje preso em São Paulo - uma interrupção 
súbita na azáfama guerreira, um sobressalto, estuporando a grei revoltosa, e 
pondo-a a pique de dissolução repentinas foi quando, voltando dos cumes da 
serra do Pantojo, e doutros diversos pontos, os “espiões”, que tinham ido 
indagar da marcha dos “jagunços” da Coluna Sul deram-lhes informações 
mais ou menos seguras quanto ao numero e armamento da tropa Legalista 
do Sul. 

Imobilizou a atividade febril dos revolucionários a síncope de um 
espanto extraordinário. Houve mesmo muitas deserções. Foi ali que o 
Capitão Francisco Bastos voltou a telegrafar para Isidoro Lopes: 

Precisamos mais reforço. Os invasores não são jagunços, mas, um 
perfeito, e aparelhado exercito com possante artilharia, cavalaria e todas as 
armas modernas. 

A esse despacho, respondia o general revoltoso: 
É preciso resistir, mandarei auxilio, resista o mais possível. 
E durante toda essa noite de 26 de Julho, entre os dois revoltosos 

foram trocados muitos telegramas, segundo as copias que, no dia seguinte, 
apanhamos na estação de Mayrink, sem contar os inúmeros despachos 
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trocados no dia anterior, nos quase Isidoro Dias Lopes, sempre esperançoso, 
aguardava uma vitória em Pantojo, para poder fugir de São Paulo pela 
Estrada de Ferro Sorocabana, ou com o fim de iludir seus próprios 
companheiros e fugir da Capital abandonando-os naquela critica posição. 
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Ocupação de Mairinque 

 
Eram 4 horas da madrugada de 27 de Julho, quando os capitães Alceu 

e José Prestes receberam ordem de percorrer o grande acampamento e 
chamar os oficiais comandantes para o P. C. afim de tomarem conhecimento 
da ordem do dia para as operações seguintes, que deveriam ter um caráter 
decisivo. 

O silencio somente era interrompido pelos longínquos disparos das 
linhas avançadas. Ouvimos, então, o resfolegar de uma locomotiva, para os 
lados de Mairinque. 

Seria novo auxilio que chegava para as forças rebeldes do Capitão 
Bastos? Seria um plano para fazer a nossa gente crer que o inimigo 
abandonava as posições, fugindo, para depois surpreendera-nos com uma 
manobra envolvente? Em ates circunstancias, o que seria conveniente fazer? 

Os rebeldes, segundo os nossos cálculos, eram mais de 1.000 
homens.  

Portanto, na frente da Coluna Sul, antolhara-se o enigmático da 
campanha.  

Mais, por isso, preocupava o nosso comando, embaraçar a marcha dos 
revoltosos, para o que nos restavam decisões extremas: ou contornar o 
trecho de difícil acesso, na garganta entre as duas montanhas, buscando a 
antiga estrada de Ipanema, em movimento envolvente aventuroso, de flanco, 
ou arremeter em cheio contra as montanhas, conquistando-as, com auxilio 
dos fogos de barragem, da nossa artilharia.  

Este ultimo alvitre, sugerido pelo Coronel Franco, foi o adoptado e 
assim planejado: o batalhão “Ataliba Leonel”, devia carregar pelo flanco 
esquerdo e pelo leito da estrada de rodagem, afim de desalojar o inimigo das 
matas que cobriam a montanha; o batalhão “Fernando Prestes" investiria 
pelo leito da estrada de ferro e pelo flanco direito, apoiado pelo batalhão 
“Washington Luís”, e pelo esquadrão de cavalaria do 5.° Regimento de 
Cavalaria, o pelotão “Ataliba”, se desdobraria, em linha, tendo no flanco 
esquerdo o esquadrão de cavalaria do 1.° Tenente Theodureto; o 7.° 
Regimento de Infantaria, tomaria parte no avanço, permanecendo á 
retaguarda em reforço, e garantindo o trem de munições; finalmente, a 
Companhia de Metralhadoras Pesadas, permaneceria na retaguarda, 
protegendo a artilharia. 

O conjunto da formatura projetava-se na superfície do nível do vale, 
com a forma exata de um desmedido martelo. 

Dadas as ordens para o ataque, a oficialidade regressou aos seus 
postos, enquanto os soldados, pela primeira vez, saboreavam esplendida 
churrascada, preparando-se para o avanço geral.  

Às 9 horas, a coluna rompeu a marcha, sob fogos de barragem, 
extraordinariamente executados pelos bravos artilheiros do 5.° Regimento.  
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Os disparos eram de 30 em 30 segundos, uivando as granadas sobre 
nossas cabeças, para arrebentarem a cem e até a cinquenta metros da 
primeira linha em marcha! 

Com espanto de toda a tropa, e, principalmente do P. C., não partiu um 
só disparo, do lado do inimig. 

Quinze minutos após o inicio das operações, foi conduzido á presença 
do comandante, um velho, que, afrontando os estilhaços das granadas, 
atravessou a linha de guerra, correndo e fazendo sinais com um lenço 
branco.  

Era o sr. Roberto Holmutz, um dos mais antigos operários das grandes 
oficinas da Sorocabana, em Mairinque, que, entre juramentos, e sob sua 
palavra de honra, vinha comunicar que os revoltosos haviam fugido 
precipitadamente para São Paulo abandonando munições, automóveis, 
animais e peças. 

A nossa artilharia, entretanto continuava marcando o macabro 
compasso da tropa em marcha, aumentando de minuto em minuto a alça de 
mira, de maneira que, dai a meia hora, deveria atingir em cheio a pequena e 
pitoresca cidade. 

O Sr. Roberto, entretanto, percebendo que, se as suas palavras não 
fossem tomadas em consideração, em pouco tempo milhares de pessoas 
inocentes seriam sacrificadas, ofereceu-se para acompanhar quem fosse 
indicado afim de verificar a veracidade de suas afirmações. 

Pedi, então, licença ao comandante e propus ser eu um dos 
encarregados dessa missão.  

O Dr. Júlio Prestes, fazendo o Sr. Holmutz embarcar no meu 
automóvel, junto a mim, tomou também o carro em companhia do Senador 
Ataliba Leonel.  

Partimos em vertiginosa corrida e, após cinco minutos, surgíamos na 
praça central da povoação. Como que por encanto, de todos os lados, de 
todas as casas, até então cerradas, surgiam milhares de crianças que 
choravam, senhoras lacrimosas, e homens e velhos que vieram ao nosso 
encontro, erguendo os mais entusiásticos vivas á legalidade, ao Dr. Carlos 
de Campos, aos srs. Fernando Prestes, Washington Luís, Júlio Prestes, 
Ataliba Leonel, e ao Coronel Franco Ferreira. 

Houve, então, na cidade, cenas patéticas de um jubilo intenso.  
Sem perda de tempo corremos á estação e mandamos hastear 

bandeiras brancas em suas torres. Os moradores da vizinhança, por sua vez 
içaram centenas de bandeiras da Paz! Isto tudo se passou em menos de dez 
minutos, pois regressamos imediatamente, para as gargantas da serra do 
Pantojo, levando a confirmação da fuga dos masorqueiros. 

Poucos instantes após, os bravos patriotas entravam na mais perfeita 
ordem, em Mairinque, entre humanos patrióticos e repiques de sinos, sendo 
cobertos de flores pela multidão que, após tantos dias de cativeiro e das 
mais horríveis apreensões, saia á rua.  
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Os revolucionários, nesses tristes dias, de armas em punho, obrigavam 
aos moradores de Mairinque a auxilia-los, principalmente á uma respeitável 
senhora, D. Bettina Zecchi, progenitora do Sr. Zecchí, chefe politico local, 
que era obrigada a fazer mais de mil refeições diárias, para uma parte das 
tropas rebeldes, e a fornecer-lhes vinhos e outras bebidas do armazém de 
sua propriedade, que eram então “requisitados"... 

Se Mairinque não é hoje um montão de ruinas, um grande cemitério, 
deve ao seu leal filho, o velho Roberto, que ainda hoje lá está, nas oficinas 
da Sorocabana, e a quem rendemos as nossas homenagens.  

Nas buscas dadas na repartição dos Telégrafos, anexa á estação, 
foram encontradas as cópias dos telegramas já citados, bem como outros 
documentos abandonados, com a precipitação da vergonhosa fuga. 

Oito ou dez automóveis de passageiros e de carga, abandonados na 
praça da Estação, estavam completamente inutilizados com os motores 
desmantelados. 

A Companhia de Engenharia, imediatamente providenciou para o 
concerto das linhas telegráficas e telefônicas, sendo enviado para o general 
Azevedo Costa um despacho em que se Ihe comunicava a ocupação de 
Mayrink pelas tropas sob o seu comando. 

Entre as pessoas que vieram alistar-se nas fileiras, para marchar sobre 
São Paulo, estavam os srs. Dr. Júlio Arantes de Freitas, distinto medico e 
Prefeito Municipal de São Roque, e o prof. Euclydes de Oliveira, chefe 
politico e presidente da Câmara daquela cidade, que até então se ocultavam 
em um sitio vizinho, pois eram ansiosamente buscados pelos masorqueiros, 
cujo chefe, o Capitão Francisco Bastos, tinha como seu ajudante de ordens 
Renato Motta Junior, filho do Juiz de Direito de São Roque, que era o 
comandante daquela praça por parte dos revoltosos. 
 

A vitória de Pantojo e a fuga de São Paulo 
Um testemunho insuspeito 

 
Fui eu quem, pela imprensa, nos “Quadros da Revolução”, publicados 

no “Jornal do Commercio”, em Setembro de 1924, afirmou pela primeira vez, 
convencido da verdade como testemunha que fui dos fatos, que a retirada 
inesperada dos revolucionários, da cidade de São Paulo, se devia, 
exclusivamente, ao rápido e vitorioso avanço dos patriotas da “Coluna Sul”.  

Asseverou-o também, o Sr. general Abílio de Noronha, que, durante os 
calamitosos dias de Julho, foi prisioneiro de Isidoro, sob pressão 
revolucionaria, vendo e ouvindo o que se fazia e se dizia acerca das 
operações, com uma impressão toda sua e, portanto insuspeita. 
Transcrevemos a seguir a opinião que inseriu no seu livro, “O Resto da 
Verdade”, à pagina 76:  
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Quero dar a Cesar o que é de Cesar. Para mim, quem de facto 
obrígou os revoltosos a uma retirada, embora em ordem, mas 
inesperada, foi a aproximação da denomino-a “Coluna do Sul”, 
sob as ordens do Sr. General Azevedo Costa. De facto, 
procedente do Paraná e aumentada com elementos dos 
batalhões patrióticos organizados no Sul do Estado pelo Sr. 
Coronel Fernando Prestes, Vice-Presidente do Estado e pelos 
senadores Srs. Drs. Washington Luís e Ataliba Leonel, a “Coluna 
do Sul” marchou com grande rapidez sobre á capital. A uma certa 
altura da marcha, foi a coluna subdividida em duas: uma tomou o 
rumo de Itu, ocupou essa cidade e continuou a avançar visando 
atingir Jundiaí e desse modo cortar a retirada dos rebeldes pela 
Estrada de Ferro Paulista; outra, mais forte, partindo de Sorocaba 
e tendo derrotado contingentes rebeldes em Pantojo e Mairinque, 
visava dois objetivos bem distintos: cortam a retirada dos 
revoltosos pela Estrada de Ferro Sorocabana a ataca-los pela 
retaguarda. Percebendo o General Isidoro que era questão de 
mais dia, menos dia, para que o Sr. General Azevedo Costa 
realizasse de modo o mais brilhante todo o seu hábil plano, vendo 
seriamente ameaçada a sua retaguarda e em véspera de ter á 
sua retirada cortada tanto pela Estrada Paulista como pela 
Sorocabana, pôs em execução o seu plano que certame já havia 
traçado no caso de um insucesso: retirou-se. Uma pequena 
demora por parte do General Isidoro em realizar a sua retirada 
teria talvez prejudicado seriamente o seu plano, porque ás 12 
horas do dia 28 de Julho a vanguarda da coluna do General 
Azevedo Costa que marchava sobre Jundiaí, atingiu esta cidade. 

 
Estas observações do Sr. General Abílio de Noronha são incompletas e 

deficientes, mas, servem para demonstrar que ele, prisioneiro dos revoltosos, 
pode, através do sentimento dos seus detentores, colher aquelas 
informações que o levaram a “dar á Cesar o que é de Cesar”.  
 
 

Ocupação de São Roque 
Os amotinados de Votorantim capturados 
Notícias de São Paulo 

 
De Mairique, o comandante determinou a marcha incontinenti sobre 
São Roque.  
Seguiu na frente o Dr. Ataliba Leonel, acompanhado dos srs. Euclydes 

de Oliveira, e Dr. Júlio Arantes de Freitas, em automóvel, conduzido pelo 
tenente Jayme Leonel, - um dos patriotas que, desde Itapetininga, - vinha se 
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destacando ora como “chauffeur”, ora como oficial nas fileiras ou nas Iinhas 
de fogo. 

Após meia hora de descanso, no pátio de manobras e ruas da 
Iocalidade, onde foi servida uma pequena refeição, os combatentes tiveram 
ordem de avançar sobre S. Roque, o que foi executado sem perda de tempo, 
através da estrada de rodagem e pelo leito da estrada de ferro, em grande 
parte destrilhado, conservando a tropa a mesma disposição de combate, 
quando da carga final da serra de Pantojo. 

Os Vagões que tinham sido transformados em carros de assalto nas 
oficinas da Sorocabana e que eram destinados á viagem ao Sul do pais, com 
os “salvadores da pátria”, haviam seguido com os fugitivos de Mayrink para 
São Paulo. 

O avanço da Coluna Sul, pela estrada de ferro, era totalmente 
impossível, pois os trilhos em diversos trechos tinham sido arrancados, os 
bueiros e pontilhões dinamitados, as caixas d'agua furadas. 

O hospital de sangue ficara instalado em Pantojo, na sede da 
Companhia em magnifica vivenda de propriedade do comendador Armando 
R. Pereira, sendo o serviço de saúde chefiado pelo Major Dr. Abel Brandão, 
de Piraju, auxiliado pelos Srs. Capitão Dr. João Vieira de Camargo, de 
Itapetininga; 1.° Tenente Dr. Armínio Elejalde, do Exército, e Tenente José 
Leonel, estudante da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com um 
corpo de 20 enfermeiros o batalhão “Fernando Prestes”, e oito enfermeiros 
da Bateria de Artilharia, com material cirúrgico, ambulâncias, padiolas, e 
medicamentos. 

Era extraordinária a disciplina e o entusiasmo entre os Patriotas e 
demais contingentes do Exército que formavam a brilhante coluna Franco 
Ferreira.  

Por isso, a marcha de Mairinque até São Roque, a pé, sob um sol 
abrasador, foi realizada em uma hora, apenas! Às 14 horas, entramos nesta 
cidade, entre calorosas palmas e aclamações dos seus habitantes. 

O Quartel General do Coronel Franco ficou estabelecido na residência 
do Cel. Euclydes de Oliveira, de onde o comando organizou a defesa da 
cidade, ao mesmo tempo que mandava seguir, com direção á Cotia, as 
forças do 5.° Regimento de Cavalara, para o serviço de reconhecimento, pois 
era sua intenção avançar na mesma tarde de 28 de Julho para São Paulo 
afim de completar o sitio desta Capital. 

A Bateria de Artilharia ocupou o “Morro Grande”, - parte mais alta da 
cidade, donde foram assestadas as peças e estendidas as linhas telefônicas 
para o serviço dos oficiais desse corpo. O Capitão Dr. Francisco Bernardes 
Junior, com sua companhia e uma seção de fuzis-metralhadoras, marchou 
até á estação de Gabriel Piza, que foi guarnecida, bem como a estrada de 
rodagem para São Paulo, em que se construíram trincheiras.  

O Coronel Dr. Eduardo Mota, com duas companhias do batalhão 
“Fernando Prestes”, e a Companhia de Metralhadoras Pesadas do Tenente 
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Rolim, guarneceram as montanhas que emolduram as antigas estradas para 
Una e Araçariguama, nas quase era esperado um ataque por parte dos 
amotinados da cavalaria policial, então senhores daquelas localidades e de 
Votorantim, onde continuavam a praticar toda a sorte de banditismo. 

No momento em que a Coluna se preparava para o avanço, 
recebíamos a noticia da ocupação da cidade de Itu, pelas Valorosas forças 
dos batalhões policiais do Paraná, de Santa Catharina, e do 13.° Regimento 
de Infantaria. 

Novas manifestações de entusiasmo realizaram os bravos patriotas. 
Mais ou menos ás 14 horas, tivemos a noticia da fuga de Isidoro Lopes 

e seus sequazes de São Paulo. Não se pode conhecer, porém qual o rumo 
que os fugitivos haviam tomado, e crentes de ter sido a Sorocabana, saída 
que certamente buscavam, corremos para os postos, esperando, a todo o 
momento, a chegada dos “famosos” guerreiros de São Paulo. 

No entanto, a população de S. Roque, vibrava de alegria!  
Corporações musicais percorriam as ruas da cidade, acompanhadas 

pela multidão que erguia vivas aos defensores da legalidade.  
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Em frente ao Quartel General, foram os Srs. Coronel Franco Ferreira, 
Júlio Prestes, e Ataliba Leonel saudados por populares e representantes do 
município, tendo o Capitão Jayme Lessa, do batalhão “Ataliba Leonel”, feito 
um vibrante discurso de saudação aos chefes da Coluna.  

Respondeu aos manifestantes em brilhante e patriótico discurso, 
recortado de aplausos, o deputado Júlio Prestes, que ao terminar, aclamou 
vivamente os nomes de Arthur Bernardes, Carlos de Campos e Washington 
Luís, - aclamações essas correspondidas com indescritível entusiasmo e 
com outros vivas a Fernando Prestes e ao orador. 

Dos postos avançados e das trincheiras, os bravos patriotas ouviam os 
últimos acordes do Hino Nacional, de armas em punho, vigilantes, sob a 
cerração fria que começava a envolver a serra. 

Assim que o Major Dr. Mario Cabral, chefe de engenharia, restabeleceu 
o serviço telegráfico, tivemos comunicação do Itapetininga, de que o Dr. 
Washington Luís, acompanhado do Deputado Flamínico Ferreira, e do Dr. 
Menotti del Picchia, estava em Viagem para São Roque, em trem especial. 
Vinham ligar-se aos patriotas. 

Às 20 horas, o Coronel Franco Ferreira, Drs. Júlio Prestes e Ataliba 
Leonel e os oficiais do Estado Maior dirigiram-se para a estação, onde 
minutos após desembarcava o Dr. Washington Luís, que então soube dos 
acontecimentos em São Paulo, resolvendo seguir imediatamente para a 
Capital, o que foi feito.  

Embarcaram no mesmo carro os Drs. Júlio Prestes e Ataliba Leonel.  
Às 21 horas desembarcámos em São Paulo, seguindo imediatamente 

para o Palácio dos Campos Elíseos, onde o Presidente do Estado, Sr. Dr. 
Carlos de Campos já se achava, rodeado de inúmeros amigos, entre os 
quase os generais Dr. Eduardo Socrátes, Tertuliano Potyguara e Carlos 
Arlindo, o Coronel Pedro Dias de Campos, e outras altas patentes do 
Exercito e da Força Publica. 

A entrada dos Drs. Washington Luís, Ataliba Leonel, Júlio Prestes e 
seus amigos no “hall” do Palácio, foi entre aclamações e prolongada salva de 
palmas.  

O Sr. Presidente do Estado, comovido, abraçou um por um os recém-
chegados, pedindo que esse abraço fosse transmitido a todos os bravos da 
“Coluna Sul”, que, com sua marcha vitoriosa sobre São Paulo, obrigara á 
fuga os masorqueiros. 

No dia imediato, o Dr. Júlio Prestes e eu regressámos para São Roque, 
pela estrada de rodagem.  

Em Cotia, encontramos o Capitão Dr. Oscar Cabral que, momentos 
antes, comandando uma patrulha em reconhecimento, havia destroçado um 
grupo de cavalarianos revoltosos, matando um soldado e ferindo diversos 
que fugiram. 

O esquadrão revoltoso de Votorantim, ao passar pela cidade de Una, 
foi totalmente aprisionado pelo Cel. Salvador Rolim de Freitas e enviado para 



41 

 

a cadeia de São Roque, escoltado por patriotas do batalhão “Fernando 
Prestes”. 

Foi um episodio interessantíssimo esse do aprisionamento do 
esquadrão. 

No dia imediato a nossa chegada a São Roque, pela manhã, o Cel. 
Salvador Rolim de Freitas, tabelião em Una, comarca vizinha a São Roque, 
comunicou pelo telefone ao Dr. Júlio Prestes que o esquadrão revoltoso, que 
se encontrava em Votorantim, dali partira com destino a Una, estando já 
próximo da cidade. Foi então que o Dr. Júlio Prestes cientificou-se da derrota 
e fuga dos revolucionários, de São Paulo, dizendo-lhe mais que contivesse a 
marcha do esquadrão, e que o prendesse.  

Entusiasmado com a nova alvissareira, o Sr. Rolim de Freitas saiu á 
estrada e deteve os cavalarianos, mostrando-lhes a sua situação 
irremediável, e prendeu-os em nome da Lei. Os soldados rebeldes apearam 
de suas montarias e entregaram-se, recolhendo-se presos a cadeia local. 

Este episodio mostra, em relevo frisante, a força da legalidade: Quando 
a revolta parecia triunfante, iam eles em busca de adversários para bater-se; 
bastou que ela fracassasse para que eles, abatidos, deprimidos, cabisbaixos, 
se entregassem á prisão ao simples aceno de um velho paisano, armado 
apenas com a força e com a autoridade da Lei. 

Em 29 de Julho, chegavam a São Roque, dois distintos oficiais do 
Exército, comissionados para o Estado Maior do Coronel Franco Ferreira, os 
Capitães Oswaldo Villabella e José Sylvestre de Mello, ambos da arma de 
cavalaria e alunos da escola do Estado Maior.  

Até esse dia tinham servido junto ao General Azevedo Costa, que 
continuava em Sorocaba, de onde ordenou o regresso dos Patriotas, com 
urgência, para a estação de Boituva.  

Ali devíamos aguardar ordens, para a perseguição dos fugitivos de São 
Paulo. 

Em São Roque, ficou ainda, alguns dias, a companhia comandada pelo 
Capitão Calixto Gonçalves de Almeida. O Batalhão “Ataliba Leonel”, marchou 
para Mairinque e Itu, onde guarneceu o quartel do 4.° R. A. M. seguindo o 
Coronel Dr. Alfredo Cabral com as tropas disponíveis para Campinas, onde 
permaneceu 24 horas, policiando a cidade, dando a guarda á cadeia e 
realizando outros serviços de importância. 

O Batalhão “Washington Luís” e duas companhias do Batalhão 
“Fernando Prestes”, com sua seção de metralhadoras, viajaram para 
Sorocaba, pela estrada de ferro, e dessa cidade tomaram destino de Boituva. 

Na estação de S. Roque haviam sido apreendidos inúmeros despachos 
entre os quase os do Juiz de Direito que estava em franco entendimento com 
o General Isidoro e que fazia até requisições de guerra e um outro original 
assignado por um argentino, que pretendeu passar por Itapetininga, onde foi, 
então, preso.  
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Uma vez solto, regressou a São Paulo, tendo, de São Roque 
telegrafado ao general Isidoro comunicando o ocorrido e pedindo 
“providencias para que fossem castigados os atrevidos jagunços que se 
reuniam em Itapetininga”. 

Esse individuo, que se apresentava como jornalista, tinha passaporte e 
franquia telegráfica concedidos pelos revoltosos. 
 
 

Em perseguição aos rebeldes 
De Boituva a Botucatu: três dias e três noites de combate 

 
Quando os patriotas chegaram a Boituva, lá encontraram o General 

Azevedo Costa e seu Estado Maior, o 7.°, o 9.° e o 13.° Regimentos de 
Infantaria, e a destemida brigada da policia do Rio Grande do Sul, 
comandada pelo valente Coronel Lucio Esteves, uma das tropas que mais se 
salientaram em São Paulo. 

O 5.° Regimento de Cavalaria já havia sido lançado sobre a Estação de 
Vitória, bem como a bateria de artilharia do Capitão Ferreira Alves, protegida 
pelos batalhões das policias do Paraná e de Santa Catharina, pois que 
naquela localidade, distante 12 quilômetros da serra de Botucatu, registaram-
se as primeiras escaramuças entre as vanguardas da Coluna Sul e dos 
rebeldes, comandados pelo Capitão Juarez Távora. 

Os revoltosos em numero de 600 homens, haviam ocupado aquela 
serra, magnifica posição estratégica, para garantir a passagem dos seus 
trens militares que, procedentes de Bauru, buscavam a Estação de Rubião 
Junior, afim de seguirem pela Sorocabana para o Porto Tibiriçá, ou então, 
para Piraju, de onde, passando pela serra da Fartura, poderiam atingir 
Faxina e Itararé, e assim ganhar a estrada de ferro São Paulo – Rio Grande, 
seu principal objetivo, uma vez que a guarnição do Estado de Mato Grosso 
se conservara fiel á Legalidade, guarnecendo e fortificando as barrancas do 
Paraná. 

A brigada gaúcha, no dia seguinte, seguiu pela Sorocabana, com 
destino a Affonso de Camargo e Jacarézínho, no Estado do Paraná, afim de 
evitar, como evitou, que as forças rebeldes entrassem naquele Estado, por 
Ourinhos. 

Para guarnecer Itararé e Ponta Grossa, seguiu a brigada Pantaleão 
Telles, e assim durante o dia e noite, correram dezenas de trens militares 
com aqueles destinos. 

Para Remédios seguiu o General Azevedo Costa, com seu Estado 
Maior e as tropas do Exército, ficando em Boituva, como reserva, a brigada 
dos batalhões patrióticos. 

Na segunda noite que passamos em Boituva, ocorreu um fato ainda 
geralmente desconhecido e, que pela sua importância, merece ser relatado.  
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Eram 23 horas, mais ou menos. Na plataforma da estação, sob o 
telheiro de zinco, o Coronel Franco Ferreira, de lápis em punho e cartas 
geográficas sobre a mesa, estudava os planos da nova zona das operações 
de guerra, trocando ideias sobre elas com os seus oficiais e com o Dr. Júlio 
Prestes, conhecedor de toda aquela região. 

Pela via-férrea, continuavam a correr trens militares ou então 
locomotivas em manobras.  

Repentinamente, ouvimos gritos estridentes de incêndio! incêndio! 
Corremos para o Seito da estrada.  
Com grande assombro nosso, passava em marcha Vagarosa, uma 

grande composição, cerca de quinze Vagões, conduzindo uma bateria de 
artilharia de grande alcance, com peças “Saint Chermont”, da brigada Telles.  

As gondolas que transportavam as possantes machinhas de guerra 
eram descobertas. Um ou outro carro era semicoberto com lona. E, ao lado 
dos canhões, em caixas de madeira, alguns milhares de granadas e 
“Schrapnells”. 

Era, em uma dessas gondolas, que se havia manifestado fogo, 
proveniente das fagulhas vomitadas pelas locomotivas que puxavam tão 
pesado lastro!  

Foi dado alarme!  
Uma das caixas de granadas estava já rodeada de chamas.  
O Dr. Júlio Prestes então, precipitando-se no comboio, ainda em 

movimento, agarrou aquela caixa, separando-a das outras e, no momento 
em que o maquinista, ouvindo os sinais de rebate, diminuiu a marcha, 
conseguiu saltar do vagão com o fardo sinistro, auxiliado por vários oficiais, 
colocando-o no chão.  

Éramos apenas umas cinco pessoas naquele local.  
Corremos então com baldes de água e após grande esforço 

conseguimos extinguir o fogo. O Dr. Júlio Prestes, além de escoriações, 
recebeu queimaduras em ambos os braços. 

Qual seria a extensão de uma explosão, assim, heroicamente evitada? 
Formidável. 

Bastava que a primeira granada explodisse, para que todas as outras, 
aos milhares, explodissem igualmente.  

Ali, ao lado da linha férrea, achavam-se milhares de Patriotas e 
soldados, e a população inteira de Boituva adormecida. Talvez a pequena 
cidade assim ficasse para sempre, em ruinas, se não fosse a coragem 
intrépida daquele nosso abnegado chefe. 

No entanto, a tropa que acompanhava essa bateria, e todos os seus 
oficiais, dormiam sossegadamente num carro dormitório, junto á locomotiva... 

Pela madrugada, fomos despertados pelo tenente telegrafista, com um 
despacho do Quartel General ordenando o embarque urgente dos Patriotas 
para a Estação de Victoria, onde a Vanguarda da nossa Coluna estava em 
combate com os rebeldes então senhores de Botucatu. 
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Embarcámos ás 6 horas, em três comboios. 
Viajámos todo o dia e, á noite, em Salgado, encontramos o Quartel 

General, em grande atividade, destacando-se o Major Marcolino Fagundes e 
o Capitão Heitor Borges que transmitiam continuas ordens para a zona em 
batalha. 

Em um armazém da estrada de ferro, transformado em hospital de 
sangue, estavam os primeiros soldados feridos em combate.  

Ao lado, no desvio, uma composição conduzindo dois vagões de 
passageiros, com 68 prisioneiros, quase todos soldados do 5.° Batalhão de 
Cavalaria, de Rio Claro, com inferiores, bem como quatro alemães ou 
húngaros, do batalhão estrangeiro, guardados com sentinelas á vista. 

Os revolucionários que agiam no alto da serra e em Botucatu, eram 
cerca de 1.000 homens, sendo que a maior parte pertencia aos batalhões 
húngaros e alemães, numero excessivo para a defesa de Botucatu, pois, 
bastavam pequenos destacamentos nas rampas das estradas para que a 
serra fosse inexpugnável. 

Permanecemos nessa estação até ás 4 horas da madrugada, por ser 
impossível o trafego para a frente. Àquela hora, de novo nos pusemos a 
caminho e, ás 8 horas, chegámos á estação de Victoria, a duas léguas da 
serra. 
Apenas desembarcados, os Patriotas marcharam para o teatro dos 
acontecimentos, reforçando os batalhões da policia do Paraná e Santa 
Catharina, bem como o 5.° Regimento de Cavalaria, empenhados em luta 
durante três dias e três noites, sob fuzilaria intensa dos rebeldes, que se 
haviam colocado na crista da montanha, escondidos polos espessos cafezais 
e entre as pedreiras, enquanto na cidade, dos altos dos grandes edifícios, da 
Cadeia Velha e do Grupo Escolar, dezenas de metralhadoras os protegiam, 
com fogos cruzados, vomitando milhares de tiros por minuto sobre nossas 
tropas. 

A Bateria de Artilharia do Capitão Osvino Ferreira Alves, após rolar dois 
dias e noites pelos campos da fazenda “Oity”, puxada por bois e guiada pelo 
Coronel Delfino Cerqueira, proprietário daquela fazenda, conseguiu, pelo 
flanco esquerdo, colocação conveniente, e sem perda de tempo varreu a 
montanha com seus magníficos e certeiros disparos, pondo na mais 
vergonhosa fuga os combatentes inimigos que, em desordem, espavoridos, 
correram para a estação onde já Haia comboios preparados para a retirada, 
com destino a Rubião Junior. 

Os batalhões patriotas, marcharam pelo leito da via-férrea e chegaram 
ás linhas de fogo. 

Eram 10 horas quando partiu do alto da serra a primeira locomotiva 
para Botucatu, conduzindo o Dr. Júlio Prestes, o Major Levino Fernandes 
Ribeiro e eu. Após alguns minutos de viagem desembarcámos na estação, 
de onde, uma hora antes, tinham partido os fugitivos. 
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Das duas grandes caixas de deposito de agua, que foram furadas por 
descargas das metralhadoras rebeldes, ainda escorriam as ultimas gotas do 
precioso liquido... 

Às 13 horas, toda a vanguarda da Coluna Sul estava em Botucatu, 
sendo Inçadas patrulhas dos batalhões “Washington Luís”, e “Fernando 
Prestes” para todas as estradas e entradas da cidade, e o esquadrão de 
cavalaria do Capitão Busse, afim de reconhecer o caminho para Rubião 
Junior. O General Azevedo Costa, pouco tempo depois chegava, nomeando-
me para o cargo de comandante militar da praça. 

Durante os dias em que desempenhei esse honroso cargo, efetuei 
muitas prisões de revoltosos, iniciando inquéritos que foram depois 
presididos pelo Dr. João Pinto de Toledo, delegado regional de policia, 
eficientemente auxiliado pelo Sr. Júlio de Barros, escrivão de policia da 
delegacia de Capturas, de São Paulo, não fazendo, porém, requisição de 
espécie alguma, pois, até os viveres para cerca de setenta prisioneiros, 
desses primeiros dias, foram pagos por mim, além do sustento de um 
contingente do batalhão policial de Santa Catharina, posto ás minhas ordens. 

Em Botucatu, tanto as tropas de linha, como as policiais e a brigada 
dos Patriotas, foram acolhidas com grande manifestações de regozijo por 
parte da população, dos representantes da Municipalidade, principalmente 
dos Srs. Deputado Antônio Cardoso do Amaral, Prefeito Municipal, que 
estivera prisioneiro, tendo sofrido constantes ameaças de fuzilamento, mas 
que sempre se conservou fiel aos seus princípios; o Coronel Ovidio Vieira, 
influente chefe politico do município, que foi o braço direito do Deputado 
Cardoso do Amaral e a quem devemos os alojamentos e mesmo 
alimentação.  

Foram de tal monta os auxílios prestados por esse distinto cavalheiro, 
que o General Azevedo Costa o convidou para acompanha-lo, nas 
operações que se seguiram, o que fez, conseguindo em todas as localidades 
por onde esteve, um acolhimento condigno para a oficialidade do Quartel 
General.  

Também entre outros tantos cavalheiros convém citar o Dr. Fígueira de 
Mello, medico, que não somente prestou seus serviços profissionais, como 
todo o auxilio preciso á tropa. 
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Ocupação de Rubião Junior e Igualdade 
Aprisionamento do Trem da Morte em São Manoel 
Combate sangrento 
 

De São Manoel, o ilustre médico Dr. João Abilio Gomes, conseguira 
comunicar-se pelo telefone com o Dr. Júlio Prestes e pôr também em 
comunicação o Vice-prefeito em exercício.  

Ambos pediam remessa de forças para São Manoel e avisaram que 
havia dois trens de revoltosos com atraso, que deveriam passar por aquela 
cidade.  
 

Como o General Azevedo Costa não houvesse ainda chegado a 
Botucatu, o Cel. Franco Ferreira e Dr. Júlio Prestes tomaram a iniciativa de 
mandar cortar a linha e pediram autorização ao General para seguirem no 
encalço dos fugitivos, e enquanto aguardavam a resposta, pelas 8 horas, o 
Coronel Franco Ferreira encarregou o Major Dr. Mario Cabral de uma 
importante missão: - reconhecer a cidade de São Manoel - sendo aquele 
Patriota acompanhado por seu irmão Capitão Dr. Oscar Cabral, por mim, 
pelo 2.° Tenente Paes Leme, da Companhia de Transmissões, de Quintana, 
pelo Sargento Aldrovando de Andrade, do batalhão “Washington Luís”, e por 
um soldado do 13.° R. de Infantaria. 

Após uma hora de Viagem, pela antiga estrada de rodagem, 
alcançamos as linhas das nossas patrulhas avançadas e, ás 12 horas, 
atingimos a estação de Igualdade, que estava abandonada e de onde, com 
auxilio de binoculo, vimos patrulhas inimigas.  

Telegrafamos para Botucatu, informando o nosso comando do feliz 
êxito alcançado até ali. Nesse instante, o aparelho telegráfico registava um 
chamado de São Manoel para Avaré que foi interceptado por nós, era o 
seguinte: “Coronel Miguel Costa - onde estiver. - Nosso trem descarrilado, 
Mallét tombou impossível continuar. Mande máxima urgência socorros. 
Tenente Cabanas”.  

A esse despacho respondemos pelo telegrafo: “Tenente Cabanas - São 
Manoel. Aguarde socorros já providenciados. Miguel Costa”. 

Tínhamos já obtido o bastante para nova comunicação ao comando; 
mas, resolvemos nos aproximar o mais possível da zona ocupada.  

Conseguimos com precaução chegar até quinhentos metros da cidade, 
quando fomos avisados, por alguns sitiantes, do grande perigo que nos 
aguardava. São Manoel estava guarnecida por 150 soldados do contingente 
do chamado “Trem da Morte”, sendo que era uma trincheira, perto da 
estação, havia quatorze homens com duas metralhadoras e abundante 
munição.  

O resto da tropa estava a três quilômetros, guarnecendo o sinistro 
comboio, descarrilado.  
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O tenente Cabanas, que comandava o trem dinamiteiro, ao pressentir 
os legalistas, na estrada, abandonou seus soldados, sem avisa-los e 
tomando a estrada de rodagem para Avaré, fugiu em cavalo que lhe foi 
“gentilmente” emprestado por um administrador, mais tarde preso. 

Regressámos para a estação de Igualdade, onde, ás 16 horas, 
chegavam as primeiras companhias do 13.° R. I., com o Coronel Franco 
Ferreira, o Dr. Júlio Prestes e o Tenente Rolim, que somente duas horas 
antes haviam recebido ordens para marcharem contra São Manoel.  

Em seguida, desembarcou o batalhão da policia de Santa Catharina. A 
Viagem foi novamente realizada, á pé, até que ás 19 horas, a vanguarda 
atingia a orla da grande cidade. 

De Barra Bonita, onde se encontrava a brigada do Coronel Malan, saiu 
ao mesmo tempo, por determinação do General, uma companhia com 60 
homens, em auto caminhões, comandada pelo Capitão Agnello de Souza. 
No percurso, encontrou alguns fazendeiros que se prontificaram acompanha-
lo, entre os quase o Sr. Fernão Salles. 

Essa força, sob as ordens do bravo e astuto Cap. Agnello, 
precavidamente, conseguiu aproximar-se poucos metros do “Trem da Morte, 
sem ser pressentida pelas respectivas sentinelas, escondendo-se, homem 
por homem, entre os arbustos do cafezal a espera do sinal convencionado 
para o inicio do assalto. 

Uma Vez todos colocados em posição adequada, o Capitão Agnello 
rompeu fogo, sendo imediatamente acompanhado por todos os seus 
soldados, jovens conscritos do 12.° Regimento de Infantaria, de Minas 
Gerais, que se portaram com bravura.  

Foi intensa a fuzilaria, só terminando ao escurecer, com a completa 
derrota do inimigo, que teve quinze homens mortos, muitos feridos e os 
restantes aprisionados e encarcerados na Cadeia Publica de São Manoel. 

A nossa coluna chegava a São Manoel ao mesmo tempo que a força 
do Cap. Agnello operava contra os sediciosos.  

Dado o sitio á cidade, tomada a estação de estrada de ferro e as 
entradas, entramos em São Manoel cuja população exultava de 
contentamento. 

O comboio dinamiteiro era composto de duas locomotivas “Malléts”, 
com Vinte e dois Vagões de carga e passageiros, carregando viveres e 
produtos dos saques verificados em Bauru, entre os quase, grande 
quantidade de gasolina, roupas feitas, calçados para senhoras e homens, 
sedas e meias desse tecido, caixas de chocolates e doces finos, além de um 
vagão carregado somente com dinamite.  

Essa carga foi avaliada em mais de 1.500 contos, ficando sob a guarda 
da tropa do Coronel Mallan. Mais tarde, as mercadorias foram devolvidos aos 
seus legítimos proprietários, em Bauru. 

Resta-me informar que o descarrilamento desse celebre comboio, 
motivado pelo arranchamento de trilhos, foi trabalho do chefe da estação de 
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São Manoel, por determinação dos comandantes de nossas forças. Por esse 
motivo, como vingança, os revoltosos, senhores da cidade, arrasaram tudo 
quanto havia na estação cujo chefe escapou milagrosamente de ser fuzilado. 

Foi o primeiro comboio de revolucionários, capturado pelas forças 
legais.  

Tivemos a lamentar a morte de um soldado, além de outros cinco 
rapazes, do 12.° Regimento, feridos, que foram transportados para o Hospital 
de Beneficência, onde também receberam tratamento os feridos do “Trem da 
Morte”. 

De regresso a Botucatu, foram os Patriotas destinados a uma 
importante missão.  

Tudo fazia crer que sendo impedida, pela Coluna Sul, a passagem dos 
amotinados pela serra de Botucatu, procurariam eles realizar esse plano de 
campanha, dirigindo a vanguarda para a cidade de Piraju, por onde poderiam 
alcançar novamente a estrada de ferro Sorocabana, em Faxina, passando 
pela serra da Fartura. 

Sentimos então a falta dos homens que compunham o pelotão de 
“cadetes”, que após a ocupação de São Roque se dirigiram para a Capital, 
onde permaneceram por mais de um mês.  

Esses bravos Patriotas, - médicos, advogados, lavradores e 
fazendeiros, - antigos moradores da zona para a qual corriam os fugitivos, 
seriam os melhores guias para o bom êxito das operações na região. 

Dos componentes desse pelotão, somente voltaram para a frente os 
Srs. João Carlos Ferraro, João Palma, Drs. Jayme Lessa e Jayme Arruda. 
 

 



50 

 

O General Azevedo Costa, resolveu mandar os batalhões Patrióticos 
para Faxina, afim de evitar o possível ataque aquela cidade, continuando o 
batalhão “Washington Luís” com o grosso das tropas, a que coube a missão 
de perseguir os rebeldes pela retaguarda. 

A Viagem para Faxina foi morosa, pois os Patriotas tiveram 
que regressar até Boituva, onde, tomando o ramal de Itararé, 
seguiram para cumprir as ordens recebidas.  

Convém notar aqui que á brigada do Coronel Pantaleão Telles, que 
guarnecia as fronteiras do Estado do Paraná, estando apenas a poucas 
horas de Faxina, e tendo forças de sobra para guarnece-las, é que devia ser 
confiada aquela missão; mas ficou ela em seus acampamentos, enquanto os 
bravos dos batalhões Patriotas, da vanguarda de Botucatu, foram obrigados 
a fazer duos dias e noites de viagem, em carros de carga e de segunda 
classe, pois as linhas da Sorocabana estavam com o trafego anormalíssimo, 
tendo os desvios abarrotados de trens de tropas, munições e viveres. 

A companhia do Capitão Calixto, do Batalhão “Fernando Prestes”, que 
havia permanecido em S. Roque, como tropa de ocupação, seguiu também 
para Faxina. 

A passagem das valorosos tropas por Itapetininga foi uma verdadeira 
apoteose, um delírio de entusiasmo, de toda a população que acudiu á “gare” 
da via-férrea, recebendo os seus filhos que tão bem souberam elevar o seu 
nome! 

Lá estava, á frente de seus amigos, a figura brilhante de Fernando 
Prestes que fez questão de abraçar, um por um, todos os arrojados 
soldados, que eram cobertos de flores. 

Os batalhões desembarcaram e desfilaram pelas ruas da cidade, 
sempre aclamados por milhares de pessoas, partindo, algumas horas depois, 
para Faxina, onde chegaram á noite. 

À ordem de marcha de Faxina para Piraju, então em poder dos 
revoltosos, que comandados por Juarez Távora, prometiam arrasar a cidade, 
e que já estavam assaltando os cofres da municipalidade, da coletoria e até 
dos particulares, o Coronel Franco Ferreira ordenou a retirada dos nossos 
postos avançados e a concentração na cidade, ao mesmo tempo que o Dr. 
Júlio Prestes providenciava requisitando veículos em Tatuí, Itapetininga, 
Angatuba, Capão Bonito, Itaberá e Itararé e mandando organizar trens 
especiais que os transportaram para Faxina. 

Trabalharam toda a noite, e no dia seguinte, pela manhã puseram-se 
em marcha, em veículos de toda a espécie, os 850 homens dos batalhões 
Patrióticos que se encontravam em Faxina. 

Entre automóveis de passageiros e de cargas, empregados nesse 
transporte, contavam-se oitenta e três, além das carroças e carretas de 
tração animal.  
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De Faxina a Piraju 
Marcha digna de registro 

 
Às 9 horas, a Coluna iniciou o avanço. O desfile desse enorme trem 

fez-se na maior ordem, entre aclamações festivas da população de Faxina. 
Às 11 horas chegava a Itaberá o ultimo automóvel. 

Até ali, a viagem correra sem incidente, pois, a estrada era magnifica. 
O Cel. Franco Ferreira, em companhia dos Drs. Júlio Prestes, Alceu 

Prestes e Major Mario Cabral, em um automóvel guiado pelo sargento 
Quintino Soares, resolveu passar á frente da expedição, e, após meia hora 
de marcha, encontrou a primeira dificuldade, na estrada de São Roque do 
Taquary. Era um pontilhão em ruinas. Nesse Iocal existe uma colônia de 
russos agricultores.  

O Major Cabral e o Capitão Alceu Prestes foram intimar os russos a 
virem concertar o pontilhão, trazendo a madeira necessária. Eles, então, 
fingiram ignorar a língua e nada compreender do que se lhes dizia. Com o 
auxilio de uns caboclos vizinhos, porém, tudo foi solucionado, tendo os 
russos e os nacionais carregado a madeira e reconstruído o pontilhão num 
abrir e fechar de olhos.  

Os veículos iam chegando á proporção que o pontilhão era concertado, 
e, dai a pouco, todo o trem se punha em movimento, entre as alegrias da 
tropa que entoava humanos patrióticos, para esquecer a canseira e o rigor 
do sol ardente, naquelas intermináveis campinas. 

Às 14 horas o Coronel Franco e companheiros chegaram á fazenda do 
criador Antônio Ferreira, e ali esperaram pela tropa, até ás 16 horas, fazendo 
depois seguir os automóveis que iam chegando, com ordem de aguardarem 
os outros em Taquary. 

À passagem do ultimo veiculo, aqueles chefes seguiram, e como 
estivessem num automóvel mais possante, foram ainda chegar antes dos 
primeiros a Taquary. 

Ali, numa casa do Largo da Matriz, estava preparada a refeição para os 
arrojados soldados, que a iam tomando á proporção que chegavam. 

Às vinte horas estava a tropa em posição. Os automóveis, de faróis 
acesos, num comboio que parecia interminável, fonfonaram e puseram-se 
em movimento, iluminando aqueles ermos e povoando, n'uma algazarra 
ensurdecedora, o silencio das quebradas. 

A população de Taquary prestou carinhosamente aos Patriotas e seus 
comandantes, todo o auxilio que estava ao seu alcance. 

Dessa localidade para adiante, a marcha foi dificílima. Não era já uma 
estrada que os carros percorriam; eram trilhos, brejos, montes e mil e um 
obstáculos, que cresciam e se avolumavam com a escuridão da noite e o 
reflexo dos faróis, que pestanejavam aos solavancos dos carros em 
movimento. 
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De Taquary a Ribeiropolis, quebraram-se e ficaram abandonados na 
estrada nove automóveis de passageiros, e dois caminhões, passando os 
homens que neles seguiam, para os outros veículos, onde foram comprimir-
se uns aos outros. Por excesso de carga alguns automóveis chegaram 
avariados a Ribeiropolis; ali, porém, o Dr. Júlio Prestes ainda conseguiu 
obter mais dois “Fords”, quatro caixas de gasolina, e uma caixa de óleo, 
distribuídas pelas machinhas que já sentiam faltar aqueles preciosos 
combustíveis. 

Em Ribeirópolis, a população estava acordada, apesar de ser uma hora 
da madrugada, e aguardava os Patriotas, com uma banda de musica, 
fazendo-lhes ruidosa e entusiástica manifestação de apreço. 

À uma e meia horas, partiam os expedicionários de Ribeiropolis, para 
Fartura, tendo antes o Dr. Júlio Prestes se comunicado pelo telefone, com as 
autoridades locais. 

Dez minutos após a partida, os automóveis subitamente pararam. Logo 
um silêncio de morte envolveu o estranho acampamento.  

Como nada se movesse o Capitão Alceu Prestes desceu do automóvel 
do Comando e foi verificar o que ocorrera na vanguarda.  

O primeiro auto se desmanchara, quebrando-se de encontro a uma 
porteira; seu “chauffeur” cansado, dormira no guidão, e os condutores dos 
outros carros, enquanto esperavam que aquele caminhasse, também 
adormeceram, tal o cansaço que o excesso de trabalho e a marcha lhes 
vinham exigindo.  

O Cel. Franco Ferreira, porém, imediatamente ordenou o reinicio da 
marcha.  

O toque de corneta acordou os soldados em sobressalto, mas os 
bravos combatentes, inteirados do que se dera, riram-se a bom riso, e se 
puseram a Cantar, satisfeitos... 

E, logo depois, tudo se pôs novamente a caminho, atingindo a cidade 
de Fartura. 

Nesta localidade, todos, desde o delegado de Policia, até os homens 
do lugar, afeitos a viagens, inclusive mesmo alguns oficiais da tropa, 
aconselharam que se não subisse a serra naquela adiantada hora.  

O caminho não era bom, a serra, com 780 metros de altitude, tinha 
precipícios inumeráveis; os chauffeurs” e soldados estavam fatigadíssimos.  

Seria uma verdadeira Loucura tentar aquela escalada, ás 3 horas da 
madrugada, com automóveis cujos faróis e cujos “breaks” já não 
funcionavam bem. 

O Dr. Júlio Prestes conferenciou, então, com o Coronel Franco 
Ferreira, o Dr. Francisco Bernardes Junior e o Dr. Eduardo Mota.  

Resolveram todos continuar mesmo assim a marcha, até atingir Piraju', 
custasse o que custasse.  

E assim foi feito. À ordem de avançar foi transmitida ao enorme 
comboio, que imediatamente se pôs em movimento. 
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Após alguns quilômetros de caminho regular, o trem militar escalava a 
serra da Fartura, como se marchasse numa escalada para o infinito, para a 
gloria, quanto o farol, de um auto batia nos últimos penhascos da serra, 
iluminando as nuvens como se houvesse galgado o céu, outros iam refletir-
se nos rochedos das curvas, e outros ainda pareciam clarear, lá em baixo, as 
entranhas de um abismo sem fundo!  

Foi um espetáculo maravilhoso que nunca mais se apagará de nossa 
retina.  

Doze automóveis ficaram inutilizados, dois caminhões tombaram 
cheios de soldados, mas, ás 5 horas, aqueles arrojados Patriotas atingiam 
Saturará onde tomaram bondes elétricos da Companhia Viação de Piraju. 

O primeiro carro elétrico foi ocupado pela Companhia de Metralhadoras 
Pesadas, do Tenente Rolim; os demais, pelos Patriotas. 

Às 6 horas, estavam os batalhões “Fernando Prestes” e “Ataliba 
Leonel” ocupando militarmente Piraju, após uma viagem penosíssima de 132 
quilômetros percorridos em vinte e uma horas. A travessia de Faxina e Piraju 
foi mais uma pagina de ouro para a historia da ação dos paulistas 
organizados em Itapetininga. 

Os revoltosos, entretanto, a aproximação da nossa Coluna, fugiram 
como sempre; mas, desta feita, deixando após si uma nódoa mais forte, pois 
em Mandury incendiaram casas comerciais e particulares, praticaram saques 
e as mais vergonhosas vinganças contra as famílias daqueles que tinham 
pais ou irmãos incorporados aos batalhões Patrióticos. 
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O Dr. Júlio Prestes, assim que entrou na cidade dirigiu-se ao Telegrafo, 

comunicando ao Governo do Estado e ao Senador Ataliba Leonel, que se 
encontrava em São Paulo, a ocupação de Piraju, congratulando-se com mais 
esse feito dos bravos soldados. 

O Coronel Dr. Eduardo Mota, por determinação do Comandante da 
Coluna, assumiu o comando militar da praça, ao mesmo tempo em que eram 
lançados, em todas as direções, grupos de patrulhas, pois a zona estava 
infestada de revoltosos, que se infiltraram pelas matas e fazendas. Assim, no 
mesmo dia da chegada, á tarde, uma patrulha aprisionou o Tenente 
Cavalcanti, do Exercito, e outros revoltosos, que foram conduzidos para a 
Cadeia Publica local e, mais tarde, transferidos para São Paulo. 

O Dr. Júlio Prestes, acompanhado de oficiais do Estado Maior, em 
automóvel, conseguiu chegar a Avaré onde, então, se encontrava o General 
Azevedo Costa, com quem conferenciou longamente sobre a marcha das 
operações, havendo aquele general manifestado grande entusiasmo ao 
saber das mil e uma peripécias, e da rapidez da travessia realizada pelos 
dois batalhões Patrióticos. 

Em Piraju, o Quartel General ficou instalado no confortável palacete do 
Senador Ataliba Leonel, sendo os oficiais do Estado Maior alojados na 
aprazível e luxuosa vivenda dos filhos daquele nosso prezado amigo, os 
tenentes Jayme e José Leonel, que auxiliados pelo Sr. Joaquim Barreiros, 
Roque Corrêa da Silva e Gaspar Midon, tudo fizeram para proporcionar bem 
estar aos seus hospedes. 

A maior parte dos soldados do Batalhão “Fernando Prestes", como 
tropa de ocupação e policiamento, foi guarnecer as cidades de Bernardíno 
de Campos, Mandury, Cerqueira Cesar, Villas e povoados. O Dr. Júlio 
Prestes depois de regressar para Piraju, onde tomou providencias sobre 
seus soldados, seguiu para Itapetininga, onde o Coronel Fernando Prestes 
continuava na sua admirável obra de preparo de novos soldados para os 
batalhões em operações. 

No dia 10 de Agosto, entre as mais entusiásticas manifestações, 
chegava á sua querida cidade o Senador Ataliba Leonel, que era 
acompanhado do Deputado Ralpho Pacheco e Silva, Drs. Gabriel da Veiga, 
Arthur Veiga, Jayme Lessa e Alfredo Roos, sendo recebido na Estação da 
Sorocaba grande massa popular que o acompanhou até sua casa pelo 
Coronel Franco Ferreira, pela oficialidade de seu E. M. e dos corpos, bem 
como por residência, onde uma Companhia lhe prestou continências sob os 
mais calorosos vivas á Republica e á Legalidade! 

Piraju recebia do modo mais cativante possível os seus queridos filhos 
e hospedes, sendo os oficiais e praças acumulados de gentilezas. 

Em 13 de Agosto, á noite, os Drs. Ataliba Leonel, Ralpho Pacheco e 
Silva e eu seguimos para Ourinhos onde se encontrava o General Azevedo 
Costa. Ali chegamos ás 22 horas, sendo então informados do combate 
travado naquele dia, na ponte sobre o rio Pardo, no qual pereceu, 
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heroicamente, o 1.° Tenente Moacyr, da Companhia de Transmissões, vitima 
de vil emboscada, quando iniciava os trabalhos de reconstrução daquela 
ponte metálica, dinamitada pelos fugitivos. 

O Senador Ataliba, após percorrer o acampamento das tropas, visitou 
em suas posições o batalhão “Washington Luís” que estava nas margens do 
rio Pardo e que tinha como medico o seu filho José Leonel, e regressou para 
Piraju, ficando eu á disposição do Quartel General. 

Na ponte metálica, os nossos soldados trabalhavam dias e noites, 
erguendo duas enormes “caieiras” de dormentes para levantar a ponte, que 
havia cedido meio metro. 
Na ponte, destrelada, estavam descarrilados uma locomotiva e um vagão 
com carregamento de toros. 

Assim mesmo, a vanguarda atacou e ocupou a cidade de Salto 
Grande, distante poucos quilômetros da ponte, e momentos depois as 
patrulhas atingiam Palmital. 

Em 18 de Agosto, o Dr. Júlio Prestes chegava a Ourinhos, em trem 
especial, conferenciando com o general Costa. 

Ficou, então, resolvido a organização de uma coluna de cavalaria, com 
elementos dos batalhões patrióticos. 
 
 

Organização da Coluna de Cavalaria 
Os patriotas novamente na vanguarda 

 
O Coronel Franco Ferreira, achava-se em Piraju com os Batalhões 

Patrióticos, quando recebeu ordens de apresentar-se, com urgência, ao 
Quartel General, na estação de Ourinhos. 

A perseguição tornara-se impossível, por ter sido dinamitada a grande 
ponte metálica sobre o rio Pardo, como já vimos. 

Foram precisos oito dias e noites de formidável trabalho de reparação, 
para ter passagem o primeiro comboio. 

O Coluna Sul, não podia permanecer nas margens do rio e o único 
acesso para o outro Ilhado ficara a cinquenta milímetros de Ourinhos, onde 
existe uma ponte velha. 

Entre os soldados do 13.° Regimento de Infantaria ,já se haviam 
manifestado dois casos de meningite cérebro-espinhal, e alguns de gripe 
pneumônica, motivo pelo qual essa tropa fora isolada e enviada para a 
retaguarda. 

Ficou, então, resolvida a organização de uma Coluna de Cavalaria, 
composta do 5.° e o 15.° Regimentos do Exercito e de um numeroso e 
escolhido esquadrão de Patriotas. Os bravos rapazes mudavam da infantaria 
para a cavalaria, com a mesma Boa vontade de sempre. A única cousa que 
sempre desejavam era estar na vanguarda, em permanente contato com o 
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inimigo. Essa Coluna, organizada e equipada em poucos dias, entrou Oigo 
em ação. Atingiu a cidade de Assis. 

Na madrugada de 21 de Agosto, a tropa avançou sobre Paraguaçu, 
onde, em admirável ação envolvente, capturou um comboio dos 
revolucionários, efetuando prisões e evitando o saque da vila. Não perdia 
tempo; em cada Iocalidade deixava homens para o serviço de policiamento e 
captura dos desertores rebeldes. 

A ponte metálica sobre o rio Capivara também havia sido dinamitada 
obrigando nova e prolongada interrupção da marcha das forças de infantaria 
e artilharia. 
Os fugitivos tinham abandonado Paraguaçu 18 horas desse dia, 
precipitadamente, pois até deixaram uma locomotiva fulminantemente ligada 
a uma composição de oito vagões. 

Esse comboio foi apreendido pelo Capitão Generoso da Costa, que o 
conduziu até a ponte do rio Capivara, sendo imediatamente aproveitado no 
transporte da força policial de Santa Catharina para a frente. 

Os bravos Patriotas da vanguarda entusiasmavam, com suas arrojadas 
proezas, o restante da tropa. Eram soldados que marchavam resolutos, 
almejando a luta. As refeições, quando possíveis, resumiam-se em um boi 
carreiro churrasqueado no mato! 

Às 14 horas do dia 22, o Coronel Alfredo Cabral resolveu avançar com 
seu esquadrão, atingindo, após seis horas de marcha cautelosa, Conceição 
de Monte Alegre, onde foi carinhosamente recebido pelo Sr. Olympio Viriato 
e pelo Vigário da paro chia, Padre Faria, que os hospedou em sua 
residência. 

Dessa localidade parte uma estrada de rodagem em demanda do norte 
Paraná e que se comunica com a estrada marginal do rio Tibagi por urna 
ponte que foi então guarnecida pelas nossas forças. 

A viagem se tornara cada vez mais perigosa dadas as inúmeras 
“picadas” existentes pela mata por onde corriam espiões inimigos guiados 
por práticos da zona. 

Assim mesmo, tiroteando aqui ou ali, conseguiram aproxima-se de 
Quatá em alta noite. Um grande espanto correu entre os nossos. Era um 
clarão avermelhado, dos lados de Quatá, com uma intensa nuvem escura 
como que ligando a floresta ao infinito! 

Aguardamos o amanhecer, e ás 4 horas, em carga cerrada, caímos 
sobre aquela estação onde se nos deparou um quadro horrível: no leito da 
via-férrea, ardiam em chamas onze carros de passageiros da E. F. 
Sorocabana e tombadas quatro locomotivas que tinham sido inutilizadas. Ao 
lado da estação o fogo ainda devorava milhares de taboas serradas que 
aguardavam transporte! 

Em Cardoso de Almeida foi a fazenda do Sr. José Giorgi a vitima dos 
incendiários. Em Quatá eram pequenos lavradores, sitiantes, que viam o seu 
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trabalho de tantos meses desaparecer nas nuvens, deixando aquele 
formidável cinzeiro como que refletindo a alma cruel dos destruidores! 

Era preciso evitar essas cenas de barbarismo.  
Mesmo sem ordem do Comando, o esquadrão avançou sobre 

Rancharia, não sendo possível ocupar essa estação, porque os sediciosos, 
com numero cem vezes maior, entocai ados nos toros de madeira e nos 
barrancos da estrada, abriram cerrada fuzilaria sobre o pelotão comandado 
pelo Capitão Onésio Costa, que na vanguarda, se destacara dos demais. 

À noite, os revoltosos, comandados pelo Coronel Padilha, 
abandonando essa posição reproduziram a mesma cena de Quatá, 
incendiando outro grande “stock” de madeira serrada. 

Patrulhas lançadas para a frente regressaram comunicando que 
haviam sido tiroteadas nas proximidades de Indiana, onde havia um forte 
contingente inimigo com metralhadoras e artilharia. 

Uma vez restabelecido o telegrafo o Coronel Alfredo Cabral conseguiu 
comunicar-se com o Coronel Franco Ferreira avisando-o das ocorrências de 
Indiana. 
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O Coronel Franco Ferreira mandou então ordem para o esquadrão 
permanecer em Rancharia, em ligação com o grosso da Coluna e após 
quarenta e oito quilômetros de viagem através de matas serras e pântanos, 
atingiu a estação de Indiana, que estava em poder do inimigo, entrincheirado 
em opimas posições.  

O comandante então, organizou um plano envolvente que produziu 
bons resultados: pela esquerda avançou o 15.° R. C. e, pela direita, o 5.° R. 
C., sendo a vanguarda, no centro, constituída pelo esquadrão Patriota.  

Foi dada uma carga ás posições rebeldes que, preparados em suas 
tocaias contra qualquer surpresa, ofereceram forte resistência. Travou-se 
renhido combate que somente terminou á noite, com as “estratégicas” 
retiradas dos sediciosos. 

Após pequeno repouso, a Coluna prosseguiu no avanço, sempre 
rápida, por entre a mata. Entrou na cidade de Presidente Prudente em carga 
cerrada. Não houve combate, pois os revolucionários se puseram em fuga, 
momentos antes. 

Até essa Iocalidade a Coluna de cavalaria tinha realizado cerca de 
sessenta léguas de viagem, desde Ourinhos! 

O avanço era agora impossível isoladamente, devido á existência de 
duas estradas, rumo ás barrancas do rio Paraná a da via-férrea, com 
pontilhões dinamitados e a legendaria estrada da “Boiadeira”.  

A primeira termina na estação Presidente Epitacio, distante dois mil 
metros do porto do mesmo nome e a segunda transpõe o sertão até o “Porto 
Velho”. A Coluna, com poucos elementos poderia, portanto, ser facilmente 
envolvida, se tentasse insinuar-se por qualquer desses caminhos, sem apoio 
ou defesa. 

Era preciso evitar um possível desastre, e, por isso, o Cel. Franco 
resolveu aguardar, em Presidente Prudente, a chegada do General Azevedo 
Costa, que vinha com o grosso da sua Coluna. Tomadas todas as entradas 
da cidade, patrulhadas suas imediações, resolveu o Coronel Franco lançar 
patrulhas de reconhecimento sobre a estrada da “Boiadeira”, sendo 
escolhido para essa missão o esquadrão dos Patriotas, do qual faziam parte 
o Dr. Alfredo Cabral e o destemido Capitão Onésio Costa.  

O esquadrão partiu ás 5 horas e, realizados vinte e quatro quilômetros 
de marcha, nas proximidades do ribeirão Mandacarú, foi apanhado por uma 
armadilha dos revoltosos, entocaiados entre perobeiras, sobre um aterrador 
desfiladeiro, de onde abriram cerrado fogo de metralhadoras e fuzis.  

Foi um combate cheio dos mais edificantes feitos por parte dos bravos 
homens que, apeando de suas montarias, tomaram posições nas baixadas 
da serra e enfrentaram galhardamente a fuzilaria contraria.  

Durou quatro horas esse encontro. Entre os patriotas, o Tenente José 
Luiz ficou gravemente ferido, com ambos os braços e o tórax varados por 
projetis. Foi transportado a esvair-se em sangue, para Presidente Prudente, 
no próprio animal em que montava.  
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Mais tarde veio para esta Capital Sendo aqui operado, no Hospital 
Militar.  

Os rebeldes, nesse encontro, perderam um homem; carregaram, 
porém, os seus feridos para Santo Anastacio onde quatro dias após os 
deixaram prisioneiros dos nossos soldados. 

À noite chegou a Presidente Prudente o Capitão Dr. Alceu Prestes que 
vinha de realizar longa e penosa travessia pelo sertão do Paraná em 
reconhecimento, acompanhado pelo Capitão José Candido Teixeira.  

Os dois valentes patriotas penetraram no Estado do Paraná pela ponte 
sobre o rio Paranapanema, de Ourinhos, seguindo por Jacarezinho - Santo 
Antônio da Platina - Barra Grande - São Jeronimo - Jutahy - Conceição de 
Monte Alegre - e vieram entrar novamente em São Paulo, saindo em 
Paraguaçu. 

Percorreram cerca de oitenta léguas de sertão, explorando e 
reconhecendo os rios Jacarezinho, Cinzas, Laranjinha, Congonhas e toda a 
bacia do Tibagi. Com eles, vieram cerca de vinte voluntários, fazendeiros e 
lavradores, para juntar-se aos nossos Patriotas.  

 

 
Através do Sertão na estrada da boiadeira 
Últimos tiros em território paulista nas barrancas do Rio Paraná 

 
Em 3 de Setembro de 1924, apenas o General Azevedo Costa acabara 

de estabelecer o seu Quartel na florescente e hospitaleira cidade de 
Presidente Prudente, e já resolvia que se procedesse ao avanço das tropas, 
por meio de duas Colunas.  

A primeira delas ficou sob o comando imediato daquele ilustre General, 
e era composta das seguintes forças:  

 
1) A brigada da Força Pública do Estado do Rio Grande do Sul, 

comandada pelo Coronel Lucio Esteves;  
2) O batalhão de patriotas “Washington Luís” e das Policias do Paraná 

e Santa Catharina, formando uma brigada policial comandada pelo 
capitão do Exército, Cyro Vidal, comissionado no posto de Tenente-
Coronel;  

3) Um grupo de Artilharia de Montanha, e a bateria de Artilharia 
Pesada do 5.° Regimento de Cavalaria sob comando do Capitão 
Osvino F. Alves.  
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Esta coluna sob o comando do General Azevedo, numerosa e bem 
municiada, com serviços de abastecimento e trens de cozinha, era destinada 
a marchar pelo leito da estrada de ferro, viajando em comboios, sempre que 
fosse possível. 

Uma segunda Coluna, esta sob o comando do nosso caro chefe 
Coronel Franco Ferreira foi composta pelo: 

 
1) O 5.° Regimento de Cavalaria, comandado pelo Coronel Alfredo 

Floro Cantalica;  
2) O 7.° Regimento de Infantaria, sob o comando do Tenente-Coronel 

Primo Dias;  
3) Um grupo de Artilharia de Montanha, do comando do Tenente 

Corrêa Lima;  
4) Duas companhias de Metralhadoras Pesadas, comandadas, a do 13 

Regimento de Infantaria pelo 1.° Tenente Euclydes Zenóbio da 
Costa, e a do 7.° Regimento de Infantaria pelo 1.° Tenente Rolim; 

5) O esquadrão dos Patriotas, comandado pelo Capitão Onésio Costa.  
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Tratava-se esta de uma coluna mista, com tropas de cavalaria e 
infantaria, além da brilhante companhia de engenharia, comandada e 
organizada pelos arrojados patriotas Drs. Mario e Oscar Cabral, constituída 
por oitenta homens.  

Para acompanhar esta Coluna em particular, foi organizado em 
Presidente Prudente um pesado trem de munições e viveres, com duas 
enormes cozinhas metálicas de campanha, muito bonitas para os desfiles ou 
paradas pelas ruas de cidades, ou então por estradas asfaltadas da América 
do Norte ou do velho mundo, mas, inaproveitáveis nos caminhos e veredas 
dos sertões.  

Já em 1923, por ocasião das grandes manobras realizadas pelas 
tropas das guarnições do Rio Grande do Sul, conforme nos relataram oficiais 
que tomaram parte naquelas operações, essas cozinhas não conseguiram 
acompanhar os batalhões, devido ao que os soldados, em manobras, 
passaram alguns dias alimentando-se apenas de “churrasco” e de mate.  

Ademais, o nosso comboio, além das “luxuosas” cozinhas, era 
composto de umas quarenta carroças, viaturas e alguns cargueiros 
conseguidos com muito esforço entre sitiantes. 

Nesse mesmo dia 3 de Setembro, a Coluna da direita, General 
Azevedo, embarcada seguiu para a frente pela  estrada férrea sorocabana. 

Vinte e quatro horas após, a Coluna da esquerda, Coronel Franco 
Ferreira, saiu de Presidente Prudente via estrada da “Boiadeira”, levando na 
vanguarda a, Companhia de Engenharia que, após meia légua de viagem, 
por estrada recentemente construída pela Companhia Marcondes, encontrou 
os primeiros dos sérios e inúmeros obstáculos contra os quais teria de lutar.  

Iniciou ela, então, o serviço de sapa, arrancando tocos formidáveis, 
retirando perobeiras caídas, no meio do caminho, construindo pontes e 
pontilhões! 

Apesar dos inauditos esforços desses vai entes homens, que bem 
atestaram o valor da raça, logo a tropa se distanciou para muitos quilômetros 
na frente, indo bivacar, após onze quilômetros de marcha, às margens do 
ribeirão limoeiro junto a um antigo pousa douro abandonado, onde havia 
somente um rancho sem paredes. 

A tropa começou a sentir, novamente, os efeitos da fome, pois o trem 
de viveres havia ficado a uma légua do acampamento, e os soldados 
somente puderam alimentar-se em Presidente Prudente onde foi distribuído 
café e pão... 

No dia 5, ás 6 horas, a Coluna recomeçou o avanço, transpondo o 
“Limoeiro” em manhã esplendida, pisando terrenos conhecidos dos nossos 
guias, que constituíam, porém, o pior trecho da “Boiadeira”, caminho 
construído a pata de boiada, ladeado por formidáveis grotas, e desfiladeiros 
revestidos de espesso matagal. 

O esquadrão que, na frente, fazia os serviços de reconhecimento, 
havia tido um encontro com as patrulhas inimigas, do qual resultou mais um 
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brilhante feito para o nosso valoroso companheiro Antenor Vasconcelos, que 
conseguiu pôr fora de combate dois sediciosos, sepultados pelos soldados 
da nossa vanguarda. 

Fizemos duas léguas de marcha, nesse dia.  
Os soldados do 7.° regimento, tropa de infantaria, davam mostras de 

grande fadiga, já pela absoluta falta de alimentação, como principalmente 
pelo esforço despendido na marcha em caminhos eivados de obstáculos, 
montanhas e aguadas. 

Às 16 horas, a vanguarda atingia o rio Mandacarú, Iocal escolhido para 
o pouso. 

Haviam acabado os belos tempos.  
De fato, os viveres escasseavam de modo sensível, tornando-se já 

bem parca a distribuição do arroz.  
E tudo tendia para piorar de mais em mais.  
A pouco e pouco sentíamo-nos a braços com a fome.  
Não sei o que teria sido da Coluna, se os irmãos Mario e Oscar Cabral, 

bem como o Tenente Benedito, da Intendência, não se tivessem mostrado 
enérgicos e solícitos em nos mandar, por improvisados e estropiados 
cargueiros, aquele bocado de arroz e algumas bolachas que mais pareciam 
pedras, tão duras eram!... 

As comunicações faziam-se cada vez mais difíceis.  
Por outro lado, as “ligações” que vinham da outra Coluna e do Quartel 

General, eram até contraditórias e oriundas de quem completamente 
ignorasse as condições do sertão em que estávamos encravados e os 
tropeços de ordem simplesmente topográfica, contra os quase lutávamos!... 

Que tristes, as tardes na “Boiadeira,”, quando o sol lentamente se ia 
deitando! Por traz da extensa cortina de figueiras, perobeiras e jangadas, 
desaparecia o enorme feno, enfiando os raios compridos pelos interstícios da 
floresta e pondo manchas de luz no areento solo. Bandos de papagaios e 
maitacas passavam barulhentos, como que assustados, ao passo que as 
araras voavam alto, sempre aos pares, chegadas umas às outras... 

Bastante nos incomodavam os incestos, principalmente as moscas, 
borrachudos, e as inúmeras espécies de abelhas como as “mandori”, 
“achupé”, “borá”, “uruçú” e as impertinentes “lambe-olhos”. 

Atenciosamente, ocupava-se o Coronel Franco Ferreira com o estado 
da tropa; em pessoa, fiscalizava os postos avançados.  

De gênio concentrado e impassível desde Itapetininga, inspirou-nos 
ele, com tudo, simpatia e estima, pois reconheceu logo toda a importância da 
ação dos Patriotas.  

Conversava um pouco, com cada um de nós, durante as longas 
marchas e, amiúde, quando nos achávamos acampados.  

Guardava ele, porém, sempre, com zelo, a diferença de hierárquica.  
Sofria como um bom comandante assistindo ás aflições da tropa mal 

municiada de fardamento e ainda mais de boca. 
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Passamos a noite em “bivaque de alarme”, com os animais arreados, 
mas sem freio, á soga, num galpão, a alguns metros do rio Mandacarú - um 
velho telheiro, como o do Limoeiro da noite anterior, sem paredes, 
completamente ao relento, - sob um frio muito forte e sem ao menos o 
conforto de um brazeiro!... A nossa cama, em chão limpo, era feito com o 
baixero e os pelegos das selas. 

6 de Setembro de 1924, sábado.  
Às 6 horas, já a Coluna estava em marcha, em melhor estrada, que se 

estendia pelo planalto. Apesar de muito areenta, e desprovida das sombras 
dos trechos percorridos anteriormente, era todavia mais praticável. 

Após os primeiros cinquenta minutos de viagem, encontramos, caídos 
ás margens da estrada, os primeiros soldados do 7.° Regimento de Infantaria 
que marchavam na vanguarda, uns, atacados de pneumonia, outros de gripe 
e a maior parte de fraqueza, dada a absoluta falta de alimentação!...  

O Tenente Rolim, que desde Itapetininga se destacara pelo seu valor e 
arrojo, também estava gravemente atacado de gripe. 

O comboio de viveres ficara atrasado de duas léguas e meia da tropa, 
embora os sapadores trabalhassem dia e noite para facilitar-lhe o caminho.  

Mesmo assim tombaram cinco das grandes viaturas, outras 
quebraram-se nos desfiladeiros, bem como duas cozinhas metálicas de 
campanha!... 

Fizemos, assim mesmo, sob o rigor desses contratempos, mais onze 
quilômetros de viagem, e, ás 14 horas, chegámos a “Ribeirão Claro”, o 
melhor “rancho” daquela zona, casa grande e boa para nossa hospedagem, 
embora os revolucionários houvessem carregado com todas as camas, 
cobertas e moveis de fácil condução.  

Encontramos as fortificações abandonadas pelos fugitivos: duas Iinhas 
de trincheiras, cobertas com folhas de zinco que haviam sido retiradas dos 
galpões.  

Pelo chão, peças de uniforme da policia paulista, equipamentos, alguns 
pentes de balas, grande quantidade de garrafas vasilhas de vinhos finos de 
mesa, “champanhe”, cerveja, Iates, também vasilhas de sardinha e doces, 
vinham mais abrir o apetite da tropa... 

Os revolucionários em numero de 800, comandados pelo Capitão 
Coriolano e Tenente Thales Marcondes, ambos do Regimento de Cavalaria 
Paulista, haviam abandonado aquele local dias antes, deixando somente 
patrulhas que fugiram á nossa aproximação. 

Em “Ribeirão Claro”, com enorme satisfação de toda a Coluna, 
encontrámos ainda uns oitenta Leitõezinhos, muito magros, esfomeados, 
pois com a invasão dos rebeldes os moradores do pouso haviam fugido, 
abandonando a criação sem alimento. Os nossos soldados atiraram-se, com 
grande alegria, á “caçada” dos leitões que eram carneados e transformados 
em magnificas “churrascadas”. . . sem sal!  

Não ficou um só leitão tal a fome daqueles mil homens estropiados!... 
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Nesse acampamento, apresentou-se ao comando, mais um patriota, o 
agrimensor de nome Diocesano, perfeito conhecedor da zona e que prestou 
os serviços mais relevantes á Coluna mista, até o fim de sua missão. 

Só á noite, pouso depois das 20 horas, chegaram ao acampamento as 
quatro primeiras viaturas do comboio de viveres, conduzindo sal, arroz, feijão 
e bolachas. 

No rancho, reuniram-se os oficiais do Estado Maior, a estudar os 
planos para o avanço seguinte, após a coleta de informações entre as 
soldados que durante a tarde estiveram em reconhecimento pela floresta. 

Bastante valiosas foram as obras empreendidas na estrada “Boiadeira”, 
entre Presidente Prudente e o rio “Mandacarú”, pela companhia de engenharia, 
para facilitar o trânsito das viaturas. 
 

 
 
Cortes de altura notável nas grotas e desfiladeiros, nivelamentos, 

desaterros, aterros e pontilhões, que, ainda hoje, firmes e bem sólidos, 
atestam o grande trabalho e as muitas fadigas que custaram aos bravos 
rapazes.  
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Neles não se observava apenas a preocupação de conclusão rápida, 
mas também um cuidado especial de feitura como si tudo houvesse sido 
preparado para custosa estrada de ferro! 

Ainda nessa noite, chegou ao acampamento, a admirável e esforçada 
companhia de engenharia. Mas, em que estado se apresentaram os heróis, 
fardamentos em farrapos, imundos, mãos inchadas, raro era o soldado que 
não houvesse recebido um ferimento no trabalho insano de três dias e três 
noites! 
 

Sete de Setembro de 1924 
 

Pouco depois das 4 horas da madrugada, alguns soldados do 5.° 
Regimento de Infantaria vieram até o “Posto de Comando”, e pediram 
permissão para falar ao Coronel Franco Ferreira. 

O Capitão Alceu Prestes, que estava de serviço, estranhou aquela 
pretensão em horas impróprias e, julgando tratar-se de qualquer reclamação 
ou pedido, mostrava-se indeciso em atendê-los, quando apareceu à porta do 
rancho o nosso Coronel.  

Os soldados, em continência, esperaram a ordem de aproximar-se que 
não tardou a ser dada.  

A cena era iluminada apenas pelo jacto de luz de uma Interna 
carregada por fraca pilha elétrica.  

Um dos jovens soldados falou: - nossos companheiros da Cavalaria e 
outros camaradas da Coluna pedimos permissão para festejar, no inicio da 
marcha o dia da Independência! Queremos cantar humanos patrióticos, 
perfilados perante a pequena bandeira, a única existente no acampamento, 
trazida por um gaúcho, no bolso do seu capote. 

O comandante, comovido, fazendo incidir a luz no rosto daqueles 
bravos, como pretendendo ler o patriotismo que Ilhes animava as almas, 
depois de rápida ponderação, concedeu a licença, recomendando, no 
entanto, que cantassem em voz baixa ao mesmo tempo que apertava á mão 
aos emissários dos valorosos militares. 

E assim, ás 6 horas, naquele recanto do sertão, ás margens do 
Ribeirão Claro, em um alto mastro onde balançara outrora uma festiva 
bandeira de São Pedro, tremulou o pequeno pavilhão brasileiro, adorado 
pelo fervor cívico de tantos patriotas, enquanto milhares de vozes, em 
surdina, entoavam os humanos queridos! 

Olhávamos uns para os outros, sem que tivéssemos palavras com que 
demonstrar o nosso enorme entusiasmo, quanta sinceridade, quanto 
exemplo de civismo, quanta abnegação daqueles valorosos soldados que 
havia tantos dias sofriam toda sorte de privações e que não sabiam o que 
lhes estava ainda reservado, através da jornada em plena selva!... 

Na floresta o passaredo, como que associando-se aquela festa solene 
e majestosa pela sua espontaneidade, veio juntar seus cantos aos dos 
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patriotas e como que substituir os clarins, cornetas e fanfarras abandonados 
desde o inicio das operações, em Itapetininga, cujos músicos haviam sido 
transformados em enfermeiros dos hospitais de sangue e do corpo de saúde! 

Às 6 horas e meia, com mais animação, a tropa iniciou a marcha.  
Dali a um quilometro entramos na sombria floresta que contorna a 

margem esquerda do rio “Santo Anastzucio”.  
Nesta zona, onde os matagais são mais espessos, e mais viçosos, a 

agua dos córregos é Límpida e pura.  
No entanto, rara, muito rara uma pastagem para os animais.  
Reduzidas ha muito, pela falta de milho, a simples alimentação 

herbácea, as nossas cavalgaduras não tinham força para suportar por mais 
tempo a longa travessia. 

Enquanto isso, o Coronel Floro Canalhice, com o 5.° Regimento de 
Cavalaria, havia tomado a picada que conduz á fazenda do Dr. Labieno da 
Costa Machado, empreendendo uma viagem de cinquenta e seis 
quilômetros, para, no dia seguinte, 8, em manobra com as nossas forças, 
proceder ao ataque a Sucury, onde o inimigo estava muito bem fortificado. 

Fizemos dez quilômetros de caminho e, ás 13 horas, chegamos ao sitio 
“Feiticeira”, onde encontrámos um rancho, ao lado do ribeirão “Verde” que 
corre com velocidade considerável, por entre margens escarpadas cobertas 
de sombrio e espesso matagal.  

O leito do riacho, de grandes Lages forradas de limo e a folhagem 
basta dão ás aguas cristalinas a tonalidade que justifica aquela 
denominação. 
Os soldados, em busca pelos arredores do rancho, encontraram um canavial 
que, devido ao forte estio do ano passado, se achava queimado. As caninhas 
estavam azedas, mas, mesmo assim, receberam um ataque cerrado que as 
extinguiu de todo!... 

O resto dessa memorável jornada de 7 de Setembro foi dedicado á 
Limpeza de carabinas, metralhadoras e das duas peças “Krupp” de 
montanha. 

A noite, nos postos avançados, foram aprisionados quatro soldados 
rebeldes do Corpo Escola da Policia Paulista, que, comandados por um 
sargento, estavam em patrulha de reconhecimento.  

Por esses prisioneiros, soubemos que o “grosso” dos rebeldes fugia em 
direção ao “Porto Velho”, nas barrancas do rio Paraná e que a força da qual 
faziam parte se compunha de 800 homens: - o 6.° e o 7.° batalhões da 
brigada do “general” Miguel Costa, com um esquadrão de cavalaria 
composto somente de húngaros, um canhão Krupp 75, e oito metralhadoras 
“Hotchkiss”, das quase duas haviam perdido a cavilha de ligação de cobre-
culatra, tendo como oficiais o “major” Coriolano, o “capitão" Thales 
Marcondes, e os “tenentes” Heitor da Cunha Bueno e Prado Neves. 
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Os presos foram entregues á guarda da Companhia de Metralhadoras 
do Tenente Zenóbio, muito embora todos eles tivessem solicitado do Coronel 
Franco Ferreira permissão para servir á nossa Coluna. 

Às 22 horas, quando o acampamento estava no seu maior silencio, 
fomos para o ribeirão Verde tomar banho, pois durante o dia, na marcha pela 
estrada, a cavalhada levantara uma nuvem de poeira que nos deixou 
imundos... 

Dia 8 de Setembro de 1924.  
As primeiras horas, partimos em direção ao sitio Sucury, antiga 

propriedade da Companhia dos Fazendeiros de São Paulo, hoje em poder da 
Companhia Marcondes. Ali chegámos ás 13 horas. Foi enviado um 
destacamento, para a picada que liga á fazenda do Dr. Labieno da Costa 
Machado, a fim de informar ao Coronel Canalhice de que já havíamos 
atingido Sucury, evitando assim que o 5.° Regimento, abrisse fogo contra 
nossos homens, julgando-os inimigos.  

Às 13 horas e 30, o 5.° R., chegava a Sucury.  
Nesse sitio, fizemos repouso de uma hora e como os soldados 

estivessem satisfeitos e ansiosos por um encontro, ás 14 horas, 
prosseguimos na viagem, até o córrego “Areia Dourada”, que foi atingido ás 
18 horas, após uma marcha de dezoito quilômetros durante todo o dia! 

Fizemos “bivaque de alarme”.  
Chia a noite, ameaçando chuva; e como não fosse permitido fazer 

fogueiras, os soldados não tiveram tempo de cozinhar seus alimentos, pois 
as cozinhas metálicas haviam sido abandonadas, na estrada, por ser 
totalmente impossível transporta-las através dos caminhos impraticáveis a 
qualquer veiculo.  

Desde então, todas as manhãs, antes de romper a marcha, cada 
homem recebia um punhado de feijão e arroz cru, ficando a seu cargo 
prepara-lo antes do escurecer. 

Todas essas peripécias trouxeram-nos, com tudo, uma vantagem 
modificar radicalmente o nosso modo de pensar a respeito dos jovens 
gaúchos do 7.° Regimento de Infantaria, que foram verdadeiros modelos de 
obediência, dedicação, zelo e atividade, sempre prontos para todos os 
serviços, por mais árduos que parecessem, como demonstraram os soldados 
escalados para auxiliar os trabalhos de engenharia. 

Passado o sitio Sucury, ainda mais belo se mostra aquele sertão, se 
possível!  

Que formoso, o córrego Areia Dourada cujas aguas alvíssimas rolam 
por sobre leito de ouro deslumbrante, entre fileiras de buritis, jangadas e 
frondosas figueiras.  

Foi um prazer para a tropa o banho nessa limpa tão convidativa e 
singularmente colorida. O Estado Maior ficou acantonado no único rancho, á 
margem esquerda do córrego, de telhado pesado, baixo, crivado de goteiras 
sobre paredes meio esboroadas. 
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A nossa refeição, como nos dias em que havia carne, era churrasco: o 
habito custara-nos adquirir; mas o organismo se acomodara facilmente com 
essa alimentação. 

Como não houvesse no rancho acomodação para todos os oficiais do 
Estado Maior, tivemos que arranjar o nosso leito do lado de fora do galpão, 
sobre as peças de montaria, abrigados por uma simples meia-coberta de 
sapé. Entretanto, pouco antes da meia noite caiu sobre nós a primeira chuva 
após tantos dias de viagem!  

Não tivemos outro expediente senão fazer companhia aos soldados 
que procuravam abrigo sob as arvores vizinhas, naquela escuridão 
tenebrosa. Depois passamos todo o resto da madrugada, esperando que o 
fardamento secasse por si. E mesmo assim a intempérie não indispôs o 
animo da tropa! 

As patrulhas e os postos avançados, entretanto, constantemente 
assinalavam a presença dos sediciosos que disparavam suas armas, sempre 
em fuga. 

Dia 9 de Setembro de 1924.  
Rompemos a marcha á hora de costume, seguindo na vanguarda o 

esquadrão dos patriotas, com destino ao sitio “Alegria”, onde pelos nossos 
prisioneiros, sabíamos estarem fortemente entrincheirados os elementos da 
retaguarda do “general” Miguel Costa. 

Pela estrada, no arreião, percebiam-se, claros, os trilhos de automóveis 
e do canhão, que tinham sido conduzidos diretamente para a “Boiadeira”, por 
uma estrada construída recentemente pela Companhia Marcondes, de Santo 
Anastacio ao sitio Sucury. 

As pontes sobre o rio Santo Anastacio e os caminhos que conduzem á 
via-férrea, bem como os pontilhões sobre o córrego haviam sido 
dinamitados, completamente destruídos, obrigando aos soldados da 
Companhia de Engenharia á reconstruções provisórias. 

Atingimos Alegria ás 16 horas.  
O tenente Diocesano, que havia partido só, na noite anterior, para 

reconhecer esse local, tinha regressado, informando-nos que os últimos 
soldados rebeldes haviam abandonado suas magnificas posições nessa 
mesma madrugada. 

Nesse lugar, estavam ainda os vestígios de um grande acampamento.  
Galhos fincados no chão e apoiados uns aos outros, com a ramagem 

para cima, formavam ranchos improvisados, á margem do caminho, em que 
se haviam abrigado os soldados sediciosos.  

A duzentos metros do rancho principal, achava-se um cercado para a 
cavalhada e, pelos arredores, estavam ossadas das rezes abatidas para o 
sustento da tropa, grande quantidade de garrafas vasilhas e cartas de 
baralho espalhadas pelo chão. 

A zona fortificada abrangia uma área de mais de um quilometro 
quadrado, notando-se que as Iinhas de trincheiras, admiravelmente bem 
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construídas e muito bem localizadas, ocupavam toda a crista de uma colina 
separada da estrada por um largo pantanal.  

Cerca de oitenta grandes abrigos, verdadeiros “gavetões”, vimos 
construídos do lado interno de uma enorme grota, conhecido no sertão por 
“Bossoroca”, onde os homens estariam completamente livres do perigo das 
granadas. 

Ao lado dos galpões, encontrámos um automóvel “Marmon”, 
incendiado, sem pneumáticos, e com o motor desmantelado, além de 
algumas carroças também inutilizadas. 

Após uma hora de repouso, que aproveitamos para uma “churrascada”, 
partimos em direção ao córrego da “Ponte Funda”, onde chegamos ás 18 
horas, após o largo percurso de vinte e dois quilômetros. 

No momento em que estavam sendo guarnecidas as estradas e 
picadas, fomos alarmados com alguns disparos de fuzis. Foi uma patrulha 
revolucionaria que, de surpresa, caiu nos nossos postos avançados. Foram 
aprisionados cinco homens e conduzidos á presença do Coronel Franco 
Ferreira.  
 

 
 

Como estivessem á paisana, tentaram, ao principio do interrogatório, 
iludir-nos, dizendo-se sitiantes que estavam fugindo de tropas 
desconhecidas, que julgavam ser estrangeiras... Mas, certos de que nada 
sofreriam, resolveram narrar as peripécias da retirada, que então já estava 
sendo efetuada, por três portos do Rio Paraná “Tybiriçá”, “Epitacio” e da 
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“Boiadeira”, mais conhecido por “Porto Velho”, e por onde ha dezenas de 
anos era feito o desembarque das boiadas provenientes do Estado de Mato 
Grosso. 

Estávamos, então, a doze quilômetros das margens do Rio Paraná. 
Às 22 horas, o comandante resolveu que fosse operado um 

reconhecimento sobre o “Porto Velho”, nessa mesma noite, escolhendo para 
essa importante missão, o Major Mario Cabral, o Capitão Oscar Cabral e eu. 

Foi escalado para nos auxiliar o esquadrão do 5.° regimento 
comandado pelo 1.° Tenente Saldy Folch.  

A cavalhada estava estropiada, pois este regimento havia feito nesse 
dia nada menos que 60 quilômetros, por picadas e veredas! 

Resolvemos marcar a partida para ás duas horas da madrugada, 
esperando, assim, repousar pelo menos umas horas; mas, passamos 
acordados, sobre as mantas, devido ás ferroadas dos mosquitos. 

10 de Setembro de 1924.  
Às duas horas, o Tenente Sady, apresentou-se no Posto de Comando 

comunicando que seu esquadrão já se encontrava em posição de marcha, 
no próprio local onde acampara, a quinhentos metros de nós.  

Pusemo-nos em pé, e recebemos as instruções do Coronel Franco 
Ferreira, que nos recomendou a maior cautela e vigilância ao vararmos 
aqueles últimos quilômetros, que nos separavam das margens do caudaloso 
Paraná. 

Não foi sem alguma emoção que deixámos para trás a ultima linha dos 
nossos postos avançados, onde tínhamos encontrado a valorosa companhia 
de Metralhadoras Pesadas, do Tenente Zenóbio que, em pessoa, veio ao 
nosso encontro, e ao qual devemos a senha dessa noite: Porto Alegre - 
Murity. 

Caminhamos no maior silêncio, tendo feito seguir, a uns metros 
adiante, como exploradores, dois soldados, a fim de observarem se na frente 
lobrigavam qualquer novidade, alguma coisa insólita.  

Nada se ouvia, senão o bater dos cascos dos animais no chão, o tinir 
surdo das espadas. Aproveitamos para a marcha, durante alguns 
quilômetros, a claridade duvidosa do luar tristonho e embaciado.  

Quando voltaram os nossos exploradores avisando que, na quebrada 
próxima, havia braseiros, adiantamo-nos, de arma em punho, afim de 
reconhecer o Iocal, embora não ligássemos muita importância ao caso, 
devido ao facto de existirem muitos desertores dos sediciosos, pelo sertão, 
fugidos das barrancas do rio, na confusão do precipitado embarque. 

Fomos tocando.  
Dentro do mato, passava um ou outro vagalume e soava a voz lúgubre 

do curiango, que cantava num tom monótono, compassado e triste.  
O luar, que momentos antes infiltrava-se nas folhas do arvoredo, 

derramando-se em meio dos troncos, desaparecia lentamente, encoberto por 
ameaçadoras nuvens negras. 
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Mais dois ou três quilômetros adiante, já na escuridão, foi encontrado 
outro brazeiro, ao lado de uma carroça, em perfeito estado. 

O vento era de chuva. Intervaladas lufadas sopravam, com o ruge-ruge 
seco das folhas mortas, arrebatadas em turbilhão... 

O Capitão Joaquim Bohn, que era, dentre nós, o único conhecedor 
daquela xona, chamou a nossa atenção para a junção das estradas, que 
conduzem aos portos “Tibiriçá" e “Epitacio”, a cerca de quinhentos metros do 
rio Paraná, onde ainda deviam permanecer forças dos sediciosos. 

No terceiro brazeiro justamente onde constatamos a encruzilhada dos 
caminhos, fomos detidos por um forte barulho no matagal. 

Foi ainda o nosso bom companheiro Joaquim que nos esclareceu 
atribuindo o ruído estranho aos animas que tinham sido deixados pelo 
inimigo, pois, conforme os próprios soldados presos nos informaram, o 
esquadrão húngaro abandonara a cavalhada, na sua fuga precipitada. 
 

 
 
Às quatro horas, aproximamo-nos de um brazeiro maior. Havia, então, 

fortíssima cerração, e com dificuldade, tomámos o rumo daquele resquício 
de fogueira, quando, a quatro metros de nós ouvimos o brado: “Quem vem 
lá”. 

Não tivemos tempo para qualquer resposta. Imediatamente partiu, 
primeiro da frente, depois de todos os lados, uma indescritível fuzilaria 
acelerada pelas descargas de metralhadoras, mil vezes atroadora e repetida 
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por estranhos e pavorosos ecos, repercutindo longe, na vastidão da floresta, 
àquelas horas mortas da madrugada... 

Foram uns quarenta minutos de angustia. Somente se percebiam de 
onde partiam os disparos pelas chamas dos fuzis. 

Estávamos envolvidos!  
Embolados ao Iado direito, junto á mata, resistimos o mais possível, até 

que o Tenente Sady mandou aos homens de seu esquadrão a ordem de 
“meia volta individual”. Sempre sob fuzilaria, voltamos então para a junção 
das estradas, receosos de que aquele único meio de saída estivesse já 
guarnecido pelo inimigo.  

Atingido esse local, sempre ás escuras, apeiramos e sem perda de 
tempo, tratámos de entrincheirar-nos, colocando duas metralhadoras na 
encruzilhada, uma voltada para o lado de onde vinha o fogo, e outra para o 
caminho do porto “Tibiriçá”.  

Enquanto isso, o Capitão Oscar Cabral, em galope desenfreado, tocou 
para o acampamento da “Ponte Funda”, onde comunicou a surpresa do 
tiroteio, e o perigo iminente que corríamos. 

Dado o alarme, as companhias de Metralhadoras, que se achavam nos 
postos avançados, vieram em marcha acelerada socorrer-nos, seguidas do 
Coronel Franco Ferreira, com o grosso da Coluna.  

Aquelas duas léguas foram vencidas em uma hora e meia, tanto assim 
que, ás 6 horas, o comandante estendia, em pessoa, as Iinhas de combate, 
mandando avançar duas companhias do 7.° regimento e ocupar a ponte do 
rio “Santo Anastacio”, na estrada de porto “Tíbiriçá”.  

As nossas duas peças “Krupp”, foram assestadas junto ás linhas de 
fogo. Dadas todas as providencias para um formidável ataque, foi este 
iniciado ás 7 horas, avançando a tropa pela estrada e pela mata, com 
entusiasmo para a luta. 

Meia hora após, já dia, embora com muita cerração, o “Porto Velho” era 
ocupado pela coima da esquerda, sendo um grupo dos bravos patriotas de 
Itapetininga, os primeiros a atingir as celebres barrancas do Rio Paraná. Em 
um pontão, sobre o rio, ainda trabalhava o motor de um trator “Fordson”, ao 
qual estava atrelado um Canhão “Krupp” 75, que não foi embarcado devido á 
nossa inesperada “visita” da madrugada. 

Quando luziu o dia foram lançadas patrulhas pela floresta e barrancas 
do rio, ao mesmo tempo que eram reunidos cerca de duzentos animais 
abandonados pelos revoltosos.  

Entre os primeiros prisioneiros, estava o sargento Prado, do Regimento 
de Cavalaria da Policia Paulista, que comissionado em Tenente, comandava 
uma companhia do Batalhão Escola.  

Por ele, soubemos, que, no tiroteio dessa madrugada os sediciosos 
tinham duzentos e trinta homens, comandados pelo Capitão Muller, do 
esquadrão húngaro, sendo que grande parte fugira na enorme balsa, que 
devia carregar o trator e a peça de artilharia, e outros se precipitaram no rio, 
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não sabendo informar se pereceram afogados, ou se conseguiram alcançar 
as barcas em fuga. 

Em direção ao improvisado pontão de embarque também estavam dois 
caminhões e quatro carroças, com viveres, utensílios de cozinha, grande 
quantidade de pratos de metal, um “armão” com vinte granadas, munições, 
peças de fardamento, e até um terno de casaca!... 

Nesse meio tempo chegou uma “Iigação”, informando que a vanguarda 
da Coluna da Direita, composta das policias do R. G. do Sul, Paraná e Santa 
Catharina, e o bravo batalhão “Washington Luís”, havia atingido os portos 
“Tybiriçá” e “Epitacío”, também ocupados nessa mesma manhã. 

À tarde, desse memorável dia, ainda os nossos homens conseguiram 
pôr a pique uma chata que descia o rio, conduzindo os últimos homens de 
Isidoro Lopes. 

As barrancas do rio foram fortificadas e a tropa passou toda a tarde 
dando buscas pelas matas, conseguindo aprisionar outros rebeldes, que 
foram logo enviados para a Estação de Presidente Epitacio. 

Passamos ainda essa noite ao ar livre, pois no porto da “Boiadeira”, 
não havia, sequer, um galpão e demais tínhamos á frente a ilha “Tassiquara”, 
onde ainda existiam sediciosos que conseguiram fugir com a noite. 

Na manhã de 12 de Setembro, recebemos ordem de marchar para o 
Porto “Tibiriçá”, distante sete quilômetros da “Boiadeira”, ficando no Porto 
Velho o 7.° R. de I., a bateria de Artilharia de Montanha e a Companhia de 
Metralhadoras Pesadas, do Tenente Correia Lima. 

Em Porto Epitacio, entre outros prisioneiros, estava o Capitão Bezerra 
Cavalcante, medico do exercito. Em um dos armazéns da Cia. Viação São 
Paulo - Mato Grosso, transformado em hospital dos revoltosos, encontramos, 
também, alguns soldados atacados de moléstias graves e contagiosas, que 
foram abandonados pelos fugitivos. 

Nas barrancas do rio havia grande quantidade de maquinismos e 
ferramentas, centenas de sacos de cereais, e oito automóveis de 
passageiros, furtados em São Paulo, dos quase haviam sido retirados os 
motores. 

Nem uma embarcação. Todos os Vapores, lanchas, batelões, catraias, 
até as canoas, foram levadas rio abaixo, de forma que nos era impossível 
reconhecer a ilha Tassiquara, fronteira ao porto, bem como as ilhotas 
vizinhas. 

O Coronel Franco Ferreira, após percorrer a povoação, oficinas e 
embarcadouros, estabeleceu o seu Q. G. em uma pequena casa, que havia 
servido para o mesmo fim ao comandante revolucionário Miguel Costa. 

Havendo recebido ordens do General Azevedo Costa, para dissolver a 
Coluna, o nosso ilustre comandante baixou o seguinte boletim: 
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Últimos dias nas barrancas do Rio Paraná 
 

No dia 13 de Setembro de 1924, seguimos para a estação de 
Presidente Epitacio, onde se achavam as tropas da Coluna da Direita, que 
tinham na vanguarda o batalhão de patriotas “Washington Luís”.  

Aquela localidade apresentava um aspecto fantástico: centenas de 
vagões de passageiros, gondolas, gaiolas, carros de varias companhias, 
notadamente da Paulista, da Noroeste do Brasil, e da Sorocabana, estavam 
estendidos pela linha férrea.  

O trem de pontes desta ultima estrada de ferro, com material para 
socorro, construções, guindastes, toda a espécie de ferramentas, que tanta 
falta nos fez nos angustiosos dias em que estivemos na perseguição, lá 
estava, e escapou de ser incendiado, devido ao ataque inesperado realizado 
pelas tropas legais. 

Mesmo assim foram queimados diversos carros.  
Dos vagões destinados ás administrações e engenheiros das vias 

férreas, dos carros presidenciais, onde estavam alojados os chefes da 
masorca, foram retiradas até as banheiras, e transportadas para o sul. 

Trezentos e cinquenta operários, da Estrada de Ferro Sorocabana e 
outros tantos das demais estradas, que foram obrigados a acompanhar até 
ali os fugitivos, e que haviam ficado no porto, construíram em forma de um 
leque, alguns quilômetros de linhas, onde ficaram aqueles trens. Uma das 
linhas foi levada até ás margens do Rio Paraná, no Porto Epitacio. Estava, 
também, repleta de vagões; muita carga ainda lá encontramos, como peças 
de toda sorte de tecidos, sapatos para homens, senhoras e crianças, 
centenas de sacas de café, cereais, alfafa, caixas de gasolina e vinte e 
tantos automóveis, dos quase, os mais possantes, estavam despojados de 
seus motores. 

Era a apoteose da trágica aventura! Uma comissão de cinco oficiais do 
exercito, chefiada pelo Coronel Trajano, ficou encarregada da arrecadação e 
arrolamento de toda a mercadoria, objetos, machinhas e automóveis 
encontrados. Em um dos carros de bagagem, estava instalada a tipografia do 
“Libertador”, órgão oficial dos fugitivos, cujo material e machinha de 
impressão, de propriedade da Cia. Marcondes, haviam sido furtados em 
Presidente Prudente. 

Na manhã de 14, chegou ás proximidades da estação o General 
Azevedo Costa. O Comandante em Chefe da Coluna Sul, acompanhado de 
seu Estado Maior, desembarcou e, a cavalo, percorreu a zona por nós 
ocupada. À tarde, nesse mesmo dia, ouvimos toques de clarins, da outra 
banda do rio. Os soldados, que na maioria estavam tomando banho correram 
para seus postos, e a artilharia tomou logo mira para entrar em fogo. 

Passamos algumas horas sem saber que tropa era aquela, no território 
de Mato Grosso, do outro lado do rio, que ali mede mais de três mil metros 
de largura, até que, com grande contentamento, soubemos ser o bravo 
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Coronel Malan, hoje General que havia atingido o “Porto XV”, com seus 
arrojados vencedores do combate do “Campo Japonês”.  

Em 16 de Setembro, o Coronel Malan, acompanhado do Capitão 
Agnello e do Tenente Chaves, seus ajudantes de ordens, atravessou o rio e 
veio conferenciar com o General Comandante. Após essa conferencia, o 
General Azevedo Costa chamou ao seu Vagão o major Antenor 
Vasconcellos, encarregando-o de efetuar a prisão de um revolucionário, 
capitão do exercito, que devia estar foragido nas matas do Rio do Peixe, em 
terras da “Companhia Mendes Campos”. 

Nessa ocasião, os Patriotas, foram dispensados do serviço, que 
vinham prestando, e em trem especial, juntamente com o nosso 
companheiro Antenor seguimos com destino a Santo Anastacio. Nesta 
localidade despedimo-nos de Antenor, aquela figura empolgante de 
batalhador, um dos melhores elementos que os patriotas tiveram desde 
Itapetininga. 

Por estar interrompido o tráfego até Assis, devido á enorme quantidade 
de trens militares que ocupava todos os desvios da linha férrea, fomos 
obrigados a pernoitar naquela cidade, no próprio vagão em que viajávamos, 
composição da Companhia de Aviação. No dia seguinte, á tarde, chegava a 
Santo Anastacio, de regresso da diligencia que realizara, o major Antenor de 
Vasconcellos, trazendo preso o Capitão Luso Garrido, encontrado, a 
paisana, a dezoito quilômetros daquela cidade nas matas do Rio do Peixe. 

Esse oficial, que havia desertado das fileiras rebeldes, foi entregue ao 
Coronel Floro Canalice, comandante do 5.° R. C. e, mais tarde, transferido 
para São Paulo.  
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Boletim da Coluna da Esquerda  
Aditamento ao Boletim de n.º 8 de 12 de Setembro de 1924. Porto Tibiriçá. 

 
Para conhecimento da Coluna e devida execução, publico o seguinte: 
 
DISSOLUÇÃO DA COLUNA DA ESQUERDA 

 
Em cumprimento á ordem do Sr. General Comandante das Forças em 

Operações no Sul, contra os rebeldes, nesta data, é dissolvida a Coluna da 
Esquerda, continuando o 5.° R. C. D. em Alegria, até novas ordens, o 7.° R. 
I. a guarnecer o Porto Velho e Porto Tibiriçá, devendo a 2.° Cia. do 13 R. I., e 
Sec. do 1.° Gr. de Art. Mth. recolherem-se a Presidente Epitácio; o Pelotão 
de Cavalaria de Patriotas é entregue ao Cel. Alfredo Marcondes Cabral, que 
em meu nome agradecerá ao seu comandante, o Capitão Onésio Costa, 
demais oficiais e praças que o constituem, os serviços que prestaram como 
verdadeiros patriotas.  

Embora esteja convencido de que não pode haver maior satisfação em 
cada um ter cumprido conscientemente o seu dever, e, avesso, pois, a praxe 
muito comum em nosso meio, não posso, nem devo deixar de elogiar 
nominalmente os comandantes e oficiais das unidades que compuseram a 
Coluna da Esquerda, pelo modo que cada um contribuir, na esfera de suas 
atribuições, para cumprimento da missão que me foi atribuída. 
.................................................................................................................... 

Aos oficiais do meu Q. G., oficiais que veem formando uma plêiade de 
militares competentes, educados, zelosos e de capacidade de trabalho 
inigualáveis, Cap. Oswaldo da Silva Bella e Silva, José Silvestre de Mello, 
assistente adjunto; 1.° Tenente Benedito José Ferreira, contador; agradeço a 
cooperação eficaz que prestaram ao excelente resultado obtido na execução 
da missão que nos foi dada; 2.° Tenente Comissionado Euzébio de Queiroz 
Filho, agradeço a cooperação que me prestou, nas funções que lhe foram 
determinadas. 

Seria injustiça deixar de mencionar os relevantíssimos serviços 
prestados com abnegação inigualável, ardor e resignação, ao lado de fina 
educação, pelos oficiais patriotas Major Mario Cabral, Major Antenor 
Vasconcellos, Capitães Oscar Cabral, Alceu Prestes de Albuquerque, João 
Ayres de Camargo e Joaquim Bohn, e o Tenente Diocesano Gonçalves, os 
quase, sem discrepâncias, sem desalentos e com grande competência, 
concorreram eficazmente para o bom desempenho da missão que me foi 
incumbida.  

Neste número incluo o Cel. Alfredo Marcondes Cabral que, 
primeiramente à frente do 2.° B. C. P. e agora na direção do Pelotão de 
Cavalaria, revelou-se verdadeiro patriota e homem de guerra, 
desempenhando missões arriscadas e com desprendimento e valor. 

 

(a) Coronel Franco Ferreira. 



78 

 

Carta enviada 

ao Deputado Júlio Prestes, pelo Coronel Franco Ferreira, e lida na Câmara 
Federal em defesa dos patriotas paulistas ali atacados por um oposicionista. 
 
Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 1924. 
 
Prezado amigo Dr. Júlio Prestes. 
 

Com o maior prazer acuso o recebimento de sua gentil carta, que ás 
presas, respondo. Antes, porém, felicito calorosamente ao prezado amigo 
pelo vibrante discurso proferido na Câmara Federal, em defesa dos Patriotas 
de Itapetininga, os quase tive a fortuna de ter sob o meu comando naqueles 
dias amargurados, fortuna por que muito me felicito. Oxalá, em alguma 
ocasião perigosa para a Soberania do nosso querido Brasil, me caiba a dita 
feliz de comandar homens daquela tempera, que me darão a certeza 
absoluta de bem cumprir o dever sagrado do sacrifício do sangue. 

Na verdade encontrei, naquele pugilo de bravos, desde o período de 
organização, nas marchas e contra marchas, nos combates e em tudo, a 
mais franca, a mais sincera e a maior boa vontade em prestar seus serviços 
á causa Ilegal, cada um, sem distinção de classes, ou de posição social, 
empregando seus melhores esforços para dar bom cumprimento ao 
compromisso assumido perante o governo. Admiráveis homens, que não 
tinham o habito da disciplina militar, que jamais tinham passado pela 
caserna, e que, entretanto, prestavam obediência completa, sem discussão, 
nem esmorecimento ás ordens recebidas, como si fossem soldados dos mais 
disciplinados.  

Arraigou-se mais profundamente em meu espirito, si possível, a 
convicção de que o brasileiro é o melhor soldado do mundo. Saibam 
conduzi-lo e esses de Itapetininga não podem constituir uma exceção. 
Agremiados pelo Coronel Fernando Prestes, como foram, parecia, que cada 
um deles tinha sempre presente a figura respeitável e veneranda desse 
homem de linhas impecáveis, a lhes mostrar a diretriz do compromisso 
assumido, para a defesa da Legalidade.  

Para mim, esse venerando ancião foi o “pivô” de todo o sucesso dos 
Patriotas. 

Perdoe-me, caro amigo, esta pequena digressão; empolgado também, 
por aquela majestosa e respeitável figura, não pude silenciar o entusiasmo 
da veneração. 

Agora vamos ao que pede o meu amigo.  
Parece-me não ser caso para certidão o assumpto de que trata a sua 

carta de anteontem; si o fosse, porém, retardaria muitíssimo a sua obtenção 
para o seu novo discurso, pois bem sabe como as nossas engrenagens 
administrativas, mesmo pelo funcionamento de seu mecanismo, são 
morosas em solucionar tais pedidos. 
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Assim sendo, julgando mais rápido e suficiente talvez, presto-lhe da 
melhor boa vontade as informações que deseja, tiradas de meu diário de 
campanha de onde foram também extraídas as partes de combates e 
respectivos relatórios. 

Claro está que não passarão de uma simples sumula. 
Como sabe, os patriotas foram organizados em - grupo de batalhões 

de caçadores, - G. B. C. tomando os números e designações seguintes: 
 
1.° B. C. P. Fernando Prestes. 
2.° B. C. P. Ataliba Leonel. 
3.° B. C. P. Washington Luis. 
 
Foi organizado mais um pelotão especial, efetivo, de 32 homens, 

constituídos por amigos do Dr. Ataliba e Coronel Fernando Prestes, do qual 
faziam parte médicos, juízes, advogados, estudantes e outras pessoas de 
destaque social.  

Um 4.° batalhão ficou em organização em Itapetininga que receberia 
vosso nome; batalhão que não chegou a ser completado, mas cujos 
elementos, formando o efetivo de uma companhia de guerra, prestaram o 
serviço de guarnição e policiamento na sede de sua organização. 

A 23 de Julho deu-se o inicio da distribuição de fardamento, 
equipamento, armamento, etc., e neste mesmo dia o Sr. General Azevedo 
Costa, comandante da Coluna, determinava marchar imediatamente sobre 
Sorocaba, com o objetivo de ocupa-la, pois tinha chegado ao seu 
conhecimento a vinda de grande cópia de armas para aquela cidade, onde 
considerável numero de maus brasileiros, conjuntamente com o 
destacamento da força policial daquela cidade se dispunha a tomar parte na 
malfadada rebelião.  

Dois dias antes da nossa entrada em Sorocaba, tinha lá estado, 
certamente como emissário, o Coronel Paulo de Oliveira. 

Acelerando a distribuição que se fazia e sem tempo para um minuto 
sequer de instrução militar, marchou o 2.° B. P. C. - o primeiro que se 
organizou e a que o meu amigo se incorporou, de modo que no mesmo dia 
24, á noite, foi a cidade de Sorocaba ocupada pelos patriotas. A noticia desta 
ocupação fez retroceder o auto caminhão que, de Itu, transportava 300 
armas para Sorocaba. A surpresa e a astucia nos deram a posse de 
Sorocaba, que tinha parte de seus habitantes simpáticos á causa da 
rebelião. 

No dia imediato chegaram aquela cidade o 3. B. C. P. Washington Luís 
e o esquadrão de cavalaria do Capitão Busse, posto á minha disposição. 

A 25, com essas forças, marchamos na direção de Mayrink, com o 
objetivo de sua posse e consequentemente a de S. Roque. 

Após 27 quilômetros de marcha, executada em duas Colunas, as 
vanguardas engajaram-se com os revoltosos que ocuparam posições 
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dominantes, nas imediações do contraforte das cabeceiras do Córrego 
Pantojo, dispondo de armas automáticas e artilharia.  

É pouco recomendável o engajamento, após marchas como a que foi 
executada, porém não nos foi possível evitar: tínhamos, portanto, de aceitar 
a luta. 

Na guerra nem sempre pode-se fazer o que se quer, faz-se o que se 
pôde. 

Descrever os atos de coragem e de temeridade dessa tropa bisonha 
que, sem comando eficiente, recebia seu baptismo de fogo na critica posição 
de um desfiladeiro, somente uma pena privilegiada o poderia fazer.  

Confesso que, para mim, foi tanto mais fácil aprecia-los de perto, quão 
difícil se me torna fazer a sua descrição, aliás desnecessária, porque sempre 
esteve o senhor a meu Iado, bem como o Dr. Ataliba Leonel e os destemidos 
jovens Mario Cabral, Ayres de Camargo, José e Alceu Prestes, meus 
ajudantes de ordens.  

Mas, voltemos á narrativa.  
Caindo a noite, determinei o retraimento das forças para o bivaque, na 

baixada desenfiada de Pantojo, mantendo, entretanto, a rede de segurança, 
em contato com os rebeldes. 

Nessa noite, recebia a visita de um oficial do Estado Maior do Sr. 
General Azevedo Costa, o Capitão Outubrino da Graça, que vinha informar-
se da situação e a este oficial prestei-lhe todos os esclarecimentos, máxime 
sobre o moral da tropa, dando-lhe a conhecer a intenção de forçar no dia 
seguinte, com os elementos de que dispunha, aquele desfiladeiro - 
verdadeira Thermopylas Paulista.  

Ainda nessa noite, ou melhor, pela madrugada, recebia o aviso de que 
o Sr. General Azevedo Costa, me enviaria uma bateria de artilharia e uma 
secção de metralhadoras pesadas. Nós possuíamos dois fuzis 
metralhadoras, apenas. 

No dia seguinte, ás 10 horas da manhã, os rebeldes iniciaram a 
fuzilaria, buscando nos desalojar das posições que ocupávamos. Sem 
nenhum resultado, prolongaram a ação até ás 15 horas; também foi pouca a 
progressão das nossas tropas, aliás correspondendo á minha intenção de 
aguardar a chegada da bateria e da secção de metralhadoras pesadas, para 
com maior vantagem alcançar o objetivo da ação.  

Como se deve lembrar o Sr., foi ainda aproveitado esse dia para o 
reconhecimento do terreno sobre o meu flanco direito, afim de certificar-me 
da possibilidade de um desborda mento que seria levado a efeito no ataque 
regular projetado, para o dia seguinte. 

Não possuíamos boas cartas, desconhecíamos completamente a 
região em que operávamos e a única carta que tínhamos em mão era 
deficientíssima para as operações. 

Às 16 horas e 30 minutos, desembarca uma secção de artilharia, 75, 
pondo-se Iogo em ação em resposta á artilharia rebelde; ás 17,40 
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aproximadamente cessa por completo a fuzilaria; as posições atingidas 
foram mantidas, para na manhã seguinte, de 27, levar a efeito o ataque que 
acabava de ser montado. 

Assim, ás 6 horas de 27, iniciou a artilharia o preparo do ataque, 
atirando com cadencia determinada sobre as posições ocupadas pelos 
rebeldes e que dominavam o desfiladeiro.  

Sob a proteção da artilharia se desenvolveu e marcharam os batalhões 
patrióticos galhardamente, já agora com melhor intuição do combate 
moderno, ensinado pelo sibilar das balas dos dois dias anteriores.  

Após fraca resistência de alguns tiros esparsos, recebemos a noticia de 
que os rebeldes abandonavam precipitadamente Mayrink, fugindo para São 
Paulo. Sobejamente, conhece o meu amigo esta ação, porquanto foi o 
primeiro, com Ayres de Camargo - servindo de “chauffeur”, a entrar em 
Mayrink, onde depois da posse da Estação me entregou a correspondência 
apreendida, na qual estava a ordem do General Isidoro ao Capitão Bastos, 
para que resistisse a todo transe na posição que ocupavam.  

Ainda foi encontrada a cópia do telegrama do mesmo Capitão, pedindo 
reforços porque se julgava incapaz de resistir á pressão da Coluna que 
avançava. 

Entrar em Mayrink, marchar sobre São Roque, foi questão apenas de 
alguns minutos.  

O esquadrão do Capitão Busse foi lançado sobre Cotia e no 
reconhecimento sobre a estação do mesmo nome, executado pelo Dr. Oscar 
Cabral, foi este obrigado a derrubar uma praça da força policial, pondo outras 
em fuga e podendo trazer dois cavalos como atestado de sua audácia. 

Na ação desses dias, tivemos: extraviados os soldados Francisco 
Trindade, Alcides Fernando, Justino Xavier, Adelino Lopes e Pamphilo 
Pinheiro, todos do esquadrão Busse; soldados Nunes Pereira, Alves da 
Cunha e Benedicto Arlindo, do 1.° B. C. P. Fernando Prestes; ferido 
gravemente na cabeça Gilberto Antonio, do 2.° B. C. P. AtaIiba Leonel e mais 
cinco soldados do mesmo batalhão feridos levemente. 

Das baixas dos rebeldes fomos testemunhas do enterramento de um 
cabo policial, na margem da estrada, em frente da casa onde se haviam 
entrincheirado, outro na elevação junto á mesma casa e um terceiro na 
elevação fronteira á estação de Mayrink, mandado enterrar pelo Serviço de 
Saúde da nossa Coluna.  

Por informações tivemos a noticia de que em um caminhão haviam 
sido transportados para S. Roque os cadáveres de 11 infelizes que legaram 
as suas vidas, á deplorável causa da rebelião. 

De certo, ainda está na memoria do amigo que civis da localidade 
andaram pelas matas em busca de cadáveres, cuja existência parecia ser 
demonstrada pela afluência dos corvos que pairavam na região do combate. 

Eis, meu caro Dr. Júlio Prestes, em traços gerais, a ação dos patriotas 
desde Itapetininga a S. Roque. 
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As marchas e contramarchas executadas pelos patriotas foram 
fielmente descritas no seu vibrante discurso; entretanto, sou de parecer que 
se deveria ter feito ressaltar a que foi Eivada a efeito de Faxina a Piraju. 

Aquelas 22 léguas, vencidas em 20 horas de marcha, por péssimos 
caminhos, durante uma noite inteira, sem alimentação nem o menor conforto, 
sem desanimo, constituem, a meu ver, para os 850 homens que a 
executaram, o maior padrão de abnegação, de leal dedicação á causa que 
defendiam. 

Em Botucatu, os batalhões patrióticos, que vinham constituindo tropa 
do 2.° escalão, recebem ordem para avançar, afim de cooperar no ataque 
aquela Localidade ataque feito, havia três dias já, mas sem progressão 
acentuada, realizado pelo 7.° regimento de infantaria, sob i comando do 
Coronel Trajano, que assumira a direção geral da ação, por ser o Coronel 
mais antigo. 

Ao desenvolver os dois batalhões patrióticos, 1.° e o 2.° B. C. P., e 
buscando ligação com o flanco direito das forças do Coronel Trajano, fomos 
informados do abandono precipitado de Botucatu pelos rebeldes, que 
fugiram em trem para Avaré.  

Ocupada Botucatu, o 7.° R. I. acantonou e os patriotas fizeram a 
cobertura da cidade. As foras que resistiam eram quais todos ou todos 
alemães, avaliados em um efetivo aproximado de 800 homens, que faziam a 
cobertura de flanco da retirada que estava sendo levada a efeito pelos 
rebeldes.  

Não ha duvida nenhuma que a retirada desses alemães, comandados 
por Juarez, foi precipitada, atestando isso não ter sido completo o 
escoamento dos trens rebeldes, tanto que dois deles foram derrubados e 
apreendidos em São Manoel.  

Os patriotas marcharam ainda, no dia seguinte, para São Manoel, a 
cooperar no ataque determinado pelo Sr. General Azevedo Costa, ao 
Coronel Malan, hoje general, que se achava em Barra Bonita. 

Organizada a brigada de cavalaria, deixei pesaroso o comando dos 
batalhões patrióticos, o qual passou ás mãos do Dr. Silveira da Motta, 
embora menos graduado que o Dr. Alfredo Cabral, cujo concurso eu não 
podia dispensar, como conhecedor da zona em que ia operar.  

Logo encarreguei o Dr. Alfredo Cabral de organizar um pelotão de 
cavalaria, com homens igualmente conhecedores da zona, atribuindo-lhe o 
comando desse pelotão. 

Eram assim os patriotas - oficiais apenas para o trato - vimos 
constantemente oficiais superiores fazendo serviços de tenentes e 
sargentos, capitães e tenentes fazendo os de “chauffeur", soldados, 
trabalhadores e até de cozinheiros e magarefes. Não escolhiam serviços, 
eram para tudo! 

Os batalhões patrióticos passaram a constituir tropa de ocupação e 
policiamento, e assim Piraju, Cerqueira Cesar, Mandury, Ourinhos, Santa 
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Cruz, Campos Novos, etc., foram ocupados por seus destacamentos que 
impediam aos desertores da Coluna rebelde pudessem, nas suas incursões, 
cometer depredações e arrecadando as pilhagens anteriores. 

Tanto na brigada de cavalaria como na Coluna flanco-guarda, que me 
coube comandar, os patriotas fizeram-se representar e eu sempre lancei 
mão deles, que não mediam sacrifícios para o importante serviço de 
reconhecimentos e levantamentos, pois faziam parte desse punhado de 
bravos, audazes engenheiros que, embora jovens, tinham acentuada pratica 
desse serviço. 

Atestam os “croquis” e plantas juntas aos relatórios e partes existentes 
no arquivo do quartel-general da Coluna, em boa hora confiada ao mando do 
General que a dirigiu.  

Os engenheiros Mario e Oscar Cabral e Joaquim Bohn foram 
incansáveis nesse serviço.  

Seria de máxima justiça citar os nomes de todos que deram seu 
concurso á causa legal, escarnecendo-lhes o serviço que prestaram; mas 
assim me tornaria excessivamente Longo e fora da esfera desta carta; 
entretanto, cinjo-me a dizer que, com os já citados, Candido José Teixeira, 
Alceu Prestes, Accioly, Calixto Gonçalves, José Prestes, Palma, Bernardes e 
tantos outros, devem estar com suas consciências tranquilas pelo bom 
cumprimento dos seus deveres de patriotas. 

Ouvi, por varias vezes, do grande mestre, o Sr. General Gamelim que 
ocupar a vanguarda, já era uma demonstração de coragem.   

Tal foi a missão dos patriotas. Na penosíssima marcha da Coluna 
flanco-guarda pela famigerada estrada - Boiadeira - aqueles, os patriotas, 
ocupavam sempre a vanguarda, como esclarecedores.  

Foi numa dessas marchas que, no serviço de reconhecimento, o bravo 
e destemido Tenente do Batalhão Ataliba Leonel, José Luiz, foi alvejado por 
fuzil metralhador que lhe decepou os dois braços. 

O valente e bravo oficial não quis dar ouvidos às palavras do soldado 
que o acompanhava - deite-se, seu tenente - Não demorou a resposta “não 
sou homem que se deite” - e levantando-se para com o braço esquerdo atirar 
sobre seu adversário recebe nova descarga, que lhe decepa o braço 
esquerdo e lhe fere gravemente o peito.  

Foi o premio de sua temeridade. 
Qual será a recompensa para homens como este? (*) É fácil a resposta 

- o esquecimento e o abandona.  
Não morreu este valente soldado; está curado vivendo invalido, sabe 

Deus como, naquele sertão paulista. 
É a audácia do major de patriotas Antenor de Vasconcellos, no serviço 

de reconhecimento sobre Ribeirão Claro, que se deve não ter sido levado a 
efeito o ataque projetado pelos rebeldes á minha Coluna, como se verificou 
pelo documento encontrado em Santo Anastacio pelas forças do Tenente-
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Coronel Lucio Esteves, da brigada gaúcha, documento em que o General 
Miguel Costa ordenava ao Major Coriolano executar aquela operação.  

O major Antenor, caindo de surpresa sobre sentinelas dos postos 
avançados rebeldes, matando duas delas e tiroteando em diversos pontos, 
por dentro da mata, imprimiu aos rebeldes a ideia de que iam ser envolvidos, 
obrigando-os a um retraimento e consequente abandono de suas posições. 

Finalmente, foram ainda os patriotas, que, na minha Coluna, 
receberam os últimos tiros, no Estado de São Paulo, dos rebeldes que 
fugiam.  

Foi isso quando da Coluna, bivacada no logar. denominado Ponte 
Funda, a 12 quilômetros de Porto Velho, objetivo final, partiam em 
reconhecimento, na madrugada de 9 de Setembro, os destemidos Mario 
Cabral, Oscar Cabral, Ayres de Camargo e Joaquim Bohn, apoiados pelo 
esquadrão de cavalaria do Capitão Celso Busse, um perfeito oficial de 
cavalaria.  

Ao aproximarem-se de Porto Velho foram recebidos com viva fuzilaria. 
Só por uma inexplicável felicidade tivemos apenas de lamentar a morte de 
um dos cavalos da tropa. Acelerada a marcha da Coluna, impediu-se o 
embarque de um canhão de 75, automóveis, e viveres, que já se achavam 
próximo á prancha de embarque, bem como de cerca de 200 homens que se 
embrenharam pela mata e que mais tarde, acossados pela fome, vinham aos 
poucos apresentar-se. 

É um dever de justiça, repito, salientar os serviços prestados com a 
máxima abnegação por todos os patriotas, cada um na sua esfera de ação, 
sem a mais pequenina remuneração pecuniária.  

Dou o meu testemunho de haver presenciado, mais de uma vez, 
diversos soldados patriotas receberem pequenas quantias para suas 
necessidades, dos Srs. Dr. Ataliba Leonel, Dr. Silveira da Motta, Dr. Júlio 
Prestes, Dr. Francisco Bernardes, Dr. Alfredo Cabral, Mario Cabral e de 
tantos outros. 

Eis, meu caro amigo, o que me ocorre dizer-lhe: si alcancei o que 
desejo, considero-me feliz em ter prestado o meu concurso para a defesa 
dos abnegados patriotas de Itapetininga, que bem merecem justiça. 

Certamente houve erros, mas neste caso cabe exclusiva 
responsabilidade ao comando, pelo seu pouco preparo ou inaptidão e pratica 
para a elevada e difícil função de condutor de homens na guerra, restando-
lhe, porém, o conforto moral e de ter procurado bem cumprir seu dever de 
soldado e a recompensa na aquisição de um punhado de boas amizades, 
manifestadas pelas demonstrações e delicadas atenções que foram e são 
dispensadas a quem se preza de ser um dos seus admiradores. 

 
(a)  Luiz Franco Ferreira. 
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Com este valioso atestado, o deputado Dr. Júlio Prestes voltou á 
tribuna e esmagou definitivamente as pérfidas acusações que se levantaram 
contra os paulistas, contra o Presidente Carlos de Campos e contra os 
patriotas que se bateram pela restauração da lei e da ordem. 

Não transcrevemos aqueles discursos porque eles tiveram larga 
divulgação na imprensa e constam dos Annes do Congresso Federal e do 
Estadual, onde foram transcritos em 1924 e onde poderão ser facilmente 
consultados.  
 

 
 

Damos, em seguida, os nomes da oficialidade dos Batalhões 
Patrióticos, deixando de mencionar seus inferiores e soldados, por serem 
incompletas as notas com a Lista desses bravos da 
 

Coluna Sul 
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Efetivos da Coluna Sul 
 
Comandante da Coluna: 
Coronel Dr. Luiz Carlos de Franco Ferreira (Exército Brasileiro) 
 
Estado Maior da Coluna: 
Major Dr. Mario Cabral 
Capitão Dr. Alceu Prestes 
Capitão Dr. Oscar Cabral 
Capitão José Prestes 
Capitão João Ayres de Camargo 
 
 

1º BATALHÃO PATRIOTA  
BATALHÃO FERNANDO PRESTES 

 
Comandante: 
Tenente-Coronel Dr. Eduardo Silveíra da Mota (Juiz de Direito). 
 
Estado Maior: 
Major Fiscal Elizario Martins de Mello (Professor). 
Capitão Ajudante Ernesto de Almeida Camargo (Lavrador). 
 
1.° Companhia: 
Capitão Dr. Francisco Bernardes Junior (Deputado Estadual) 
1.° Tenente Cicero Cordeiro Marques (Professor-falecido) 
2.° Tenente Romeu de Moraes (Professor) 
2.° Tenente Mario Prestes Cezar (Estudante Escola de Pharmacia) 
 
2.° Companhia: 
Capitão Calixto Gonçalves de Oliveira (Advogado) 
1.° Tenente Alipio de Barros (Professor) 
2.° Tenente Angelino Paranapanema (Alfaiate) 
2.° Tenente Procópio Ferreira Junior(Comerciante) 
 
3.° Companhia 
Capitão Francisco Fabiano Alves (Lente da Escola de Pharmacia) 
1.° Tenente José Francisco Marcondes (Inspetor Escolar) 
2.° Tenente Jordão Tibes (Fazendeiro) 
2.° Tenente Luiz Prestes Cesar (Funcionário Publico) 
 
Companhia Metralhadoras: 
Major Levino Fernandes Ribeiro (Advogado) 
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Corpo de Saúde: 
Capitão Medico Dr. João Vieira de Camargo. 
 
Oficiais adidos como atiradores: 
 
Segundos Tenentes:  
Dr. Alcides Soares da Cunha, Advogado; Jeronymo Azambuja, Cirurgião 
Dentista; Dr. Octavio da Costa Carvalho, Advogado; Ageu de Lara, Notario; 
Belmiro de Oliveira, Professor; Elias Lages de Magalhães, Professor; 
Pericles Galvão, Advogado; Oscar de Freitas, Professor; João Gonçalves de 
Almeida, Negociante; Fernando de Camargo Vieira, Professor; Laurindo 
Minhoto Junior, Acadêmico de Direito; Elyzeu Prestes Cesar, Tabelião; 
Gonçalves Rubiero, Comerciante - falecido; Pedro Rodrigues de Almeida, 
Lavrador; e Capitão Juventino Thomaz Sobrinho, Capitalista. 

 
 

2º BATALHÃO PATRIOTA  
BATALHÃO ATALIBA LEONEL 

 
Comandante: 
Coronel Dr. Alfredo Marcondes Cabral (Engenheiro) 
 
Estado Maior: 
Tenente-Coronel Dr. Archias Pereira (Engenheiro) 
Major-Fiscal Antonio de Freitas Barros (Fazendeiro) 
Capitão-Ajudante Generoso Pereira da Costa (Lavrador) 
1.° Tenente Secretario Dr. Sosthenes Gomes (Advogado) 
2.° Tenente Jayme Leonel (Acadêmico de Direito) 
 
1.° Companhia: 
Capitão Henrique Nicolini Rinaldi (Comerciante) 
1.° Tenente Sylvio de Campos (Fazendeiro) 
2.° Tenente Saturnino Avellar (Fazendeiro) 
 
2.° Companhia: 
Capitão José Candido (Funcionário Publico) 
1.° Tenente José Monteiro (Fazendeiro) 
2.° Tenente José Luiz dos Santos (Falecido) 
 
3.° Companhia: 
Capitão Miguel Brisolla (Fazendeiro) 
1.° Tenente João Mariano 
2.° Tenente Jayme Serpa (Engenheiro) 
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4.° Companhia: 
Capitão Onésio Costa (Fazendeiro) 
1.° Tenente Francisco Pinheiro Silva 
2.° Tenente Benedicto Gomes Coimbra 
 
Corpo de Saúde: 
Major Dr. Abel Brandão (Medico) 
1.° Tenente José Castilho Cabral (Farmacêutico) 
1.° Tenente Oduvaldo de Oliveira (Dentista) 
 
Corpo de Intendência: 
Capitão Joaquim Barreiros (Funcionário Publico) 
 
Oficiais adidos: 
Major Antenor Vasconcellos (Agrimensor) 
Major Dr. João Carlos Ferraro (Engenheiro) 
 
Pelotão de Atiradores: 
Dr. Vasques de Andrade, Advogado; Dr. João Franco de Godoy, Advogado; 
Leonidas Amaral Vieira, Fazendeiro; Dr. Jayme Arruda, Engenheiro 
(falecido); José Franco de Godoy, Fazendeiro; Dr. Curi Gomes Amorim, 
Advogado; Dr. Gamáliel Pereira da Cruz, Advogado; Dr. Henrique Caetano 
de Almeida, Advogado; Dr. João Baptista Marques, Advogado; Dr. Jayme 
Lessa, Advogado; Oscar de Faria, Fazendeiro; Delmíra Fernandes, 
Fazendeiro; Hermenegildo Lopes Martins, Capitalista; Clovis Bueno, 
Advogado; Dr. Antonio Ferreira Palma, Advogado Annibal Sodré, Fazendeiro; 
Adolpho Paker, Professor; Octavio Braga, Estudante; Antonio Villas Boas, 
Comerciante; Henrique Gaspar Midon, Inspetor Escolar; Roque Corrêa da 
Silva, Diretor do Grupo Escolar de Piraju; Nenê Sobrinho, Fazendeiro; Dr. 
Homero Baptista Garcia, Advogado; Hugo Bertoni, Farmacêutico; Francisco 
de Oliveira Lima, Funcionário Publico; Octavio Rocha, comerciante; Dr. 
Durval Accyoli, Advogado; e Miguel Pedro, Fazendeiro. 
 
Este pelotão esteve em operações até a cidade de São Roque. 
 
De Ourinhos, até Pres. Prudente, a companhia do Batalhão “Ataliba Leonel” 
comandada pelo Capitão Miguel Brisolla, passou a fazer parte do Batalhão 
“Washington Luís”, fornecendo destacamentos para guarnecer todas as 
localidades daquela zona. 
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ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE PATRIOTAS 
 
Capitão Onésio Rezende Costa 
1.° Tenente Diocesano Gonçalves 
1.° Tenente José Castilho Cabral 
2.° Tenente Saturnino Silveira 
2.° Tenente João Mariano 
2.° Tenente Candido Lima 
 
Sargentos: Carlos de Almeida, Severino Soares, Oswaldo Amorim, Nery 
Bahia, Elias Mendes de Almeida. 
 
Cabos: Manoel Pindorama, João Góes, Caetano Dias, Octacilio de Mello. 
 
Soldados: Augusto Coelho, José Fonseca, Francisco Gaspar, Pedro Diniz, 
Euclydes Valim, Rhodes de Souza, José Venâncio, Antonio Lisboa, José dos 
Santos, Benedicto Elias, Jorge Felicíssimo, José Sabino, Domingos Soares, 
Ivo José e Domingos Cruz. 
 

Este esquadrão, organizado em Ourinhos com elementos do Batalhão 
“Ataliba Leonel” serviu até o final das operações da Coluna Sul. 
  
 

CORPO DE ENGENHARIA DE PATRIOTAS 
 

Major Dr. Mario Cabral 
Capitão Dr. Joaquim Bohn 
Capitão Dr. Oscar Cabral 
1.° Tenente Dr. Firmino Castilho 
1.° Tenente Dr. José Teixeira de Carvalho 
1.° Tenente Dr. Oscar Brisola 
2.° Tenente Dr. Salvador Mariano 
2.° Tenente Dr. João Rangel 
2.° Tenente Dr. Diocesano Gonçalves 
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Conclusão 

 
Não obtive os dados necessários para completar as notas que ali 

ficam. 
Outros, que eu tinha em minha carteira, deixei, propositalmente, de 

publicar por se referirem aos civis que em varias localidades e durante a fuga 
dos sediciosos lhes prestaram auxílios ou foram hostis ás forças legais.  

Alguns desses indivíduos foram presos e processados, outros 
escaparam á ação da policia e da justiça e por esse motivo, quando existem 
ainda sediciosos e os processos continuam na sua marcha morosa, a apurar 
responsabilidades, pareceu-me não ser propicia a ocasião de publicar essas 
narrativas que poderiam ser recebidas como delações.  

Mais tarde, em 2.° ou 3° edição deste trabalho, quando tudo estiver 
terminado, darei á publicidade essas notas para que os paulistas fiquem 
conhecendo, em seus papeis, todos os heróis da sinistra aventura. 

Quanto à concentração em Itapetininga, tenciono também completar, 
em outra edição, os dados que não obtive para esta.  

A descrição minuciosa dos trabalhos ali realizados daria para uma obra 
dez vezes maior do que esta. 

Não podemos, entretanto, deixar de citar os nomes dos beneméritos 
paulistas Coronel Pedro Dias Baptista que foi o organizador da arreação, Dr. 
Alfredo Nunes de Oliveira que prestou relevantíssimos serviços 
superintendendo nos primeiros momentos a Estrada de Ferro Sorocabana na 
ausência do Dr. Arlindo Luz e determinando todas as medidas necessárias á 
segurança da linha e do trafego; Paulino Ayres Ribas, José Pedro Strasburg 
Junior, Ozorio Soares, Fernando Prestes Vieira, Avelino Cesar, Raymundo 
Cintra, Felippe José, Ramiro Vieira de Moraes, João de Campos, Gustavo de 
Moraes, Ezequiel Zeferino de Camargo e tantos outros que 
espontaneamente dirigiram os serviços de abastecimento, de cozinha, de 
hospital, de comunicação, de veículos e que, quando os três batalhões 
organizados marcharam contra o inimigo, ficaram dando guarda á cidade e 
ao Quartel General, prontos a se incorporarem ao Batalhão Júlio Prestes, em 
formação, que ali ficara para seguir ao primeiro chamado. 

Não poderei olvidar também os nomes dos Drs. Arlindo Luz e Geraldo 
Rocha, que, tendo conjugado seus esforços na Sorocabana e na São Paulo - 
Rio Grande, prestaram os mais assinalados serviços a causa da legalidade, 
cooperando eficazmente para a Concentração em Itapetininga. Sobre a ação 
do Dr. Arlindo Luz e dos seus auxiliares, quer superiores, quer inferiores, 
prometo também um capitulo especial na próxima edição deste trabalho. 

Também não critiquei, nem esteve na minha intenção criticar nenhuma 
ordem e nenhum dos movimentos operados pelas forças legais.  

Narrei apenas o que vi como testemunha presencial, deixando aos 
entendidos a critica dos atos e dos factos que descrevo.  
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Os críticos da revolução (civis ou militares) que não acompanharam 
nossa marcha, não experimentaram nossas fadigas e não sofreram nossas 
amarguras, não poderão avaliar o fulgor das paginas de resistência, de 
abnegação e de heroísmo traçadas pelos bravos patriotas reunidos e 
animados pelos beneméritos brasileiros Washington Luís, Fernando Prestes, 
Júlio Prestes e Ataliba Leonel e que, sob o comando dos dois últimos, 
deram, no silencio do sertão, no anonimato das selvas, sem imprensa e sem 
reclame, o mais digno e o mais brilhante exemplo de amor à Pátria e à 
Republica. 
 
 

João Ayres de Camargo 
5 de Julho de 1925 



 

 


