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ADVER.TENCIA

A. ):t·esenl.e monogl'aphia vem satisl'azet· um a falta sensível na historia

• •

nacional, tornando conhecidos todos os factos c pcrsonngcn da conjuração mineira de '1789.
Começada a let• no [nstituto historico em os ultimas mezes do anno de
'1860, parou o seu auctor, não só a espem de novos documentos que pediu
011 que lhe foram promettidos para complemento de tão m·duo trabalho!
corno t.ambem distrahido por outras occupaçiics, que o desviaram de seu
proposito, ou por outras composições rle menos pezn e mais facil commet.t.imento.
ffistando porem o tt·abalho feito, facil era revel-o e entregai-o aluz da
imprensa; á nossas instancias decidiu-se o sett auctor a completai-o, pois
pena era que Hcasse adiada a sua conclus1lo por tempo indeterminado,
sendo sua publicaç.:lo tão geral e anciosamente esperada.
Acerca do mcrito e importancia deste trabalho historico , feito debaixo
das mais escrupolosas indagações, o que se comprova com as nttmerosas
notas c documentos em que se basearu o auctor, citaremos aqui as opiniões q_uc emitin.tm dons illustrados scct·etarios do Instit>Uto histot•ico em
os seus relatorios annuaes .
Dice o Sr. conego J. C. Femandes Pinheiro ein ·J859:
1.l 0
(< Prestou o instituto a sua tldhe~ào tl sele propo tas do nosso infatigavel
e prestimoso consocio o SI' . .Joaquim Norberto de Souza e Silva afim dr.
ollterem-se das auto1·idades competentes varios documentos de que necessita para a sua Historia da Conju.mçtio mineira ele 1789. Tomando sol.Jre
si o' nobre encm·go de t•ehabilitar a memot·ia desses homens, cuja i1eia por
prematura se malogr~u·a, quiz o sr. Norberto 1 • . :r· •·
ao excelso pt·incipe em cujo reinado pó de l'ulgi 'm J .· • i ' o.,.., r;
lt l ! '
·.'' SI ' i'
esplendor, e tributando ao mesmo te!npo a tW
u
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•
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~rovcito

lhe facultou de proseguir em seus lah " "'
honra nossa, c utilidade para o paiz. »
Dice o

SI".

seu,

Dr. Caetano Alrcs de, Souza Filguei

« Apezar de magnilicamentc enriquecida a galer ,

rente mmo, o lnstiLuLo csperavq ancioso o ft·ucto dos c
balhos que um dos seus illusti'tu.los vice-presidentes prep
drama imponente da conjuração mineira do alferes Tiradentes.
tativa foi satisfeita com a leitura da primeira parte da magistral m 1
do sr. Joaquim Norberto de Souza c Silva.
(( O nosso profundo consocio não quiz que se encerrassem os nossos
ti·abalhos sociaes sem nos dar uma J.H'OYa de que a lampada de suas
locullrações fulgura sempre no seu gabinete lle estudo, e que o seu genio,
como a vestal desse rogo sagrado , vela ante ella, inspirado pelo amor da
patria, e abrazado pelo arclo1' da gloria: pagou pois o tributo a que se
obrigáru para com o lnslituto, ttuando inscreYeu-se na leituras que clereriam ter lugm· no auno ,;ceia!, ct~ as sessões relaciono. Em ja tarde, e
apenas ouvimos a pal"l.c inlroducliva da Co~;u:ração mine'im, estu.dos
historicos sobre as pt·i.lneint.s tcntat·ivas pam a independencia. na.-

cional.

~

O trabalho do distinclo vice-presidente tomou proporções gigantescas á l'ista dos documentos officiacs, c da maior importancia que
encontrou no nt·cltivo da secretaria de estado dos ncgocios do impcrio, e
até mesmo no archivo do nosso Instituto historico.
« Felizmente para nós já a luz, que faltou a esses tempos tenebrosos,
pódc fulgit· em todo o seu esplendor ante o throno diamantino, e por isso
o no:so consocio tratou da rchabilitaç,;lo da memoria desses nossos compatriotas, que expiaram no patíbulo e nas praias do exílio a ide ia gt·andiosa
da independencia da nossa patria.
<<

« O illustre finado Carlos Rsbeirolles dava-se os parabeus de podei'
publicar, não obstante sua qual idade de estrangeiro, essas paginas de
drru:nas sinistros, mais ou menos desconhecidos dos contcmporaneos :
Rybeirolles, porem, só teve noticia da famosa sentença da alçada que
julgou e puni o os reos do patrioLismo
« Havia, diz o sr. Joaquim Norberlo,-uma falta sensível ; os facl.os
não ' estavam delucidados; julgava-se com os htizes; jurava-se em s ua~
o

•
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palavras, sem ouvirem-se os implicados, S!llll ligar-se uma data a outra
data, sem dar-se a esse drama os seus diversos act.os, indicando-se o
lugar de sua acçAo e tempo ; sem dar-~e a cada scena seus pormenores,
as suas peripecias, os aclares com seus caracteres e physionomias, com
, eus pensamentos c palanas, e a final achava-se a historia enredada
nesse labyrintho, que se chamou sentença, com suas allusões á duas
devassas, com as citações dos seus numerosos appensos, sem que se
puclesse saber o que erão ellas, sem que se pudesse dizer o que continham de verdarle.iro.
'

Os sevm·os juizes tinham julgado os conjuraclos, c ahistorianão podia
julgar a conjuraç.;lo, porque a conjuração é os conjurados com as suas
ideias, com os seus esforços, com a sua t.mma, com a sua reYolta; é o
governo colonial com as suas prisões, com as suas masmor1·as secretas ;
é os juizes com suas devassas longas e enfadonhas, com os seus interrogatorios cheios de argucia c de :trtificios, com a sua sentença conspurcada de insulto c de injuria ; com as suas execuções ludibriadas pela
mutilar,;io dos cadaveres c pelo azorragnc dos algoze· ; com os seus
deslenos para as solidões da morte, com suas infamius postlmmas, com
seu~· sec11testros barbaros, com seus arrasamentos salgados ou seus
monumentos infamante .
<<

. ···

<I Absorto ante o thesotu·o de tão p1·eciosissimos docnmentos, e·cript.o ·
todos com a tinta do tempo, o nosso l aborio ~o co11sodo entregou-se com
ardor ao seu minucioso estudo; examinou-os accuJ·adamen le; compulsou-os pagina por pagina, confrontou-os com 1odo o esmero, e, sempre
de penna em punho, co1limando confeccionar uma hisl.oria conscienciosa
baseada nos preciosos monumentos qu e tinha ;I na disposição, não
esqueceu not.a, mio verifi cou duvida, mio assegurou data que não ,,fosse
necessaria para dar à sua magnífica locubração o caracter solemhe
debaixo do qual clle passa a fa~er parte do urchivo da nossa associação.

« Larga, fastidiosa, acab1'unhadom fo i por sem duYida a empreza cpH'

comrnet.tcu; mas por luminosa expcricncia sabemos que uo nosso digno
consocio dão-se as mãos o trabalho e a dedicação. N~ll> será este por
~·i n da
certo o primeiro exemplo desta união, c rruando I'
.. , ;
Conj'ttra.ção mineira, o fmcto suado de wn profun•
nhecerá nelle o infatigavel e illustrado autor ~ ·•

!.
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e b:ll'llara im1wessão das scenas de sangue d;cssa tragedia representada
pelo g·overno 0olonial com suas peripecias calculadas de ante-mão; veio
depois a publicação das lyms de (}onzaga 1 tão suaves, tiio térnas e
tão harmoniosas, fal lando a linguagem familiar ~e1.11 . degpner:1r ern trivial , recordar os padecimentos do sou auctor, Lrazcr :'t 1emhrança o seu
nome, e os de seus amigos, e despet·tar as sympathias n;lo só pelo infm'lunio
do [lO ettL encarcerado, earpindo suas stu1dosas endeixas ao tenü' de
seus grilhões , como pela paixão do infeli z e desgraç,ado amante arremessado apraias inhospiLas ilo desterro. Desd.e então desejaram todos
quantos o liam saber noticias suas, inteirar-se da 11istoria de suas desgraças e apenas a tradicção incerta - · hesitante - referia um ou outro
acontecimento vago- perdido - sem clata !. ..
Entretanto o Lraicler, o ls0ariota politico, com a mesma pennil oom
lavram a delação de seus antigos cumplices, binha pedido a cerbidão
da sentença 2 , para reclam:1r documentadamente 3 o prell\io ,de sua
traiç,iío ou, segundo a versão dos juize:;, de « su:1 obrigação de catholico
e de vassallo em desempenhar a Jidelidade e a honra de portuguez \ >> e
d'ahi a sua clivulgação entre os espíritos curiosos e investigadores das
causas patrias.
qtLe

Com a vinda da familia real para o Brasil avL,ltou nu Europa o nome do
gigante .do novo mundo ; come~.ou-se a fallar na 9pulencia, riqueza e fet·tilidade da possessão americana C[Ue contava Portugal , e que já a esse tempo
competia com a metropole, como escrevia o illustrado Thomaz Je!Terson
ao grande gencml Laft1yctte. (< O Brasil é mais populoso, mais rico, maisr
forte e táo instruido como a mãe pa~ri a u. » Roberto Southey, o bardo
laureado da Gran Bretanha, desdenhou por algum tempo o seu alaude

o \

1 Veja-se a no~a edi \~ão da il'/itril1a de Dircm6 feita pelo sr. B. L. Garnier, precedida de uma no ticia hi ographica e seguida de documentos historicos .
. ~ Veja-se a Rev . trlrn. do Inst. Ifist. Bras. t. Vl!I, p, 3H.
a Como reclamou e obteve uma pensão annual.
1
•

Sentença da alçada em 18 rle Abl'il de 1792. Veja-se: Rev. trim. do h1st.

Hist. Bms. t. Vlll, p.
I

3~3.

li Ca1'ta rle 14 rle ltfaitz, ele 1817. Veja-se: Rev. t·rlm .. rlo Jnst. JJli!t.· Bl'as. 1. III,
p. 21.4. , . .
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para entregar-se ás investigações de. docmnent.os sobre a nossa historia,
colhidos por Herbert HiJI 1 dLJranl.c a sna residencia entre os portuguezes,
e deu depois á luz o fmcto de suas longas e bem meditadas locubraçôcs. Foi ellP quem jll'lmeiro publicou alglms pormenores da conjuração
miuei1·a de 1780, c v~-sc que não teve outra fonte scmlo a sentença, que
Ribeyl·ollcs chama , com toda a pl'OPl'iedacle, versão dos juizes.
Mais tarün, no decm·so do anno ele 1846, dis ipou o Instituto Historico
parte do veo que se colloc:ira entre as masmol'l'as ecrctas e o patibulo
da praça pulJiica. Verteu uma das victimas cl'uquellas tmmend::ts per igltiçõcs, á instancius dn nossa associaç.ào, algumas paginas de Roberto
Sout.hcy dedicadas á hi Lo ria d::t fumo, a conspiração; addicionou-lhe
notas e deu-lhe por complemento a fatal fcnLença 2 • Ainda. assim huvia
uma fttlta sensivel; o· factos não estavam delucidados; julgan-se com
os juizes, jurava-se em suus palavras sem ouvir-se os implicados, sem
ligar-se uma data a outra data, spm dar-se á esse dramu os seus diver~o s actos, indicanclo-se o Jogar de sua acçào e tempo; sem dm·-se a
cada scena os seus pormenores, as suas peripecias, os seus acLares com
seus caracteres e ]Jhysionomias, com seu pensamento e palanas; e a final
ach::ttw-se a hisloria cm·cdada n'csse hbFinto crue se chamou - scntenç.a
- com suus allusõcs á duas devassas, com as citações de seus nurnet•osos appensos, sem que e podesse saher o que eram ellas, sem que se
podesse dizer o que continham de rerdadciro. Os severos juizes julgaram as conjurados, c a hisLoria ni\o podia jnlg·<Ll' a eonjuraçiio, porque
a conjuraç.ão é os conjtu'ado com as suas icl <'ia~, com os seu esforços,
com o seu trama, com a sua revolta; é o governo com as uas prisões, com as suas m:-tsmol'l'as secretas; é os juizes com as suas derassas
longas e enJ'aclm1has, com os seus inlcrrog·atorios cheios de argucia c
artilicios, com a sua sent.euça consptll'cada de insultos r injurias, chei\1
de penas cont.ra os innocenlc~; l'Oill as suas execu ~ôcs ltlclibriada5 pela
mutilaçt\o dos c::tdavcres e pelo azorrague dos algoz r;; ; ~:om ;;cu~ tleslm·-

I

VejtHea sua l/islol'ia do B-m~il, lraducção do Dr. Luiz de Castro, ediclada
POl' B. L. Carnier.
1

2 O Conselhei ro José de Rezende Costa, Veja-se: Rev. tl'lm. do lnst. Ilist.
B'l'aS. t. vnr, de p. 297 a 355.
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t'OS pam as solidões da morte, com suas infamiu:; posLIILlmas, com seus
sequestros barburos, com seus an·azumentos salgados, ou seus monumentos infamantes.
Sendo a historia a po teridacle, pois o pensamento d'esta se retlecte nas
paginas d'aquella, pois esta pensa e ar1uclla escreve, pois os contemporaneos narram e os postéros julgam, poderia o historiador, juiz severo c
desapaixonado, alçar a sua voz e constituit·-se defensor d'aquelles a que só
se deram juizes accusadores, juizes que insuIlavam com a penna com· que
lavravam apropria sentença, sem ouvir G depoimento d'cssas victimas dos
carccrcs privados, dos patíbulos bem altos para serem bem vistos, dos
desterros selvagens c inho pitos, pallidas defezas em que a subt.ileza do
intenogador, coadjuvado de antemão pela hypocrisi1 dos confessores,
pedia, insinuava, pt•opunha, amimava, affagava, c, ~rahindo-sc, enfadava-se,
encolcrisava-se, e apontava pam os aprestos dos marLyrios que alongavam
as agonias da morte, e fol gava quando colhia uma contradição, c applandia-se quando con eguia extorquir um simulacro de confiss;lo! Poderia
rasgat· a sentença da alçada, absolver os réos do patriotismo, convertendo-lhes as penas do exílio em expiação de glol'Ía, e condemnar ao ferrete
da ignomínia it esse a quem os juizes concedc1·am a apot.heosc da ~rai ç,ão
c da infamia? Pod eria ,,~ , . n'esses juizes togados, mandados de tão longe
pela metropolc, com seus algozes, homicidas lcgaes, co m suas forcas
I
caudinas, simulacros de cruzes , c qLte esLrcmeciam á ideia do jiat fustit'ia,
como su.bmissos se,·vos que condemnavam por insinuações dos minisll·os
de Lisboa, os 'fat·tuffos políticos, que n;lo viam na clemencia da rainha
semio a prova mais evidente do enf1·aquecimenlo lle suas faculdades
intcllectuaes?
,Ninguem por certo respondcrit que sim.
Muitas vezes, pensando• sobre os actos d'esse drama lugubn:, lancei os
olhos pelas paginas de nossos historiadores que tivemm de julgar essa
conjuração patriotica, pois que a qualifico sob o ponto de vista do pensamento de seus autores; confrontei-os e achei que se contradiziam. Perdidos no labyrintho d'aquelles repetidos- mostra-se- da confusa sentença, buscaram um guia na voz da tradição, e acha1·am-se sem datas,
precioso fio de Ariadna, c1ue poderia guial-os. 'faes são por sem duvida
as Jlíll'l'ações que se encontram nas paginas das obras publicadas até o

('
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presente não só relativamente ·a historia geral do Brazil como a de seus
varões illustres.
O que era até aqui falta essenciallissima, vai deixai-o finalmente de ser.
No rico archivo da secretaria de estado do imperio deparei com a preciosíssima colleção ele documentos originaes das duas devassas que se procederam nas capitaes das capitanias de Minas Ge1·aes e Rio de Janeiro 1•
Absot·to ante o thesouro, que examinei rapidamente, parando apenas a
cada assignatura respeitavel de tantas celebridades, dei-me os parahens
na ideia de poder trazer á presença do Instituto historico tão rico cabedal
de noticias; lembrei-me, po1·em, igualmente que a reproducção de tantos
documentos por meio de copia em tmhalho meramente material e repugnante para mim, e que devia ainda uma vez obedecer a reco!nmendação
feita pelo Impcraclor ao Instituto historíco na sempre memora~el sessão de
•J 5 de Dezembro de 1849 quando alli se dignou ele nos dizer : cc É de mister
que não só reunaes os tmbalhos das gerações passadas, ao que vos tendes
dedicado quasi que mücamente, como lambem, pelos vossos proprios torneis aquella a que pertenço digna dos foros da posteridade~. >>
Depois de acumdo exame das peças officiaes achei ainda uma falta;
cncotl.'trci-me como que n'um espaço vazio que era necessario ll'anspõr,
ou encher de algwna maneira. lgnomva a historia dos factos que lhe eram
relativos mas que pela sua natureza não constam, nem podiam constar,
do volumoso processo; fallo d'esse cntreacto da agonia que mediou da
int.imação da sentença ti sua e.xecuç.ão. Sem imprensa, debaixo da
pressão do despotismo colonial, que ostentaYa o seu poder com todo o
apparato de sua alçada, com seus espias c delatores disfarçados sob a
batina ecclcsiastica, occ~ltos nos conlissionarios; com suas masmorras
secretas c suas algemas; com suas forcas caudinas e seus camiceiros ;
com seus sequazes e bayonet.as, quem ahi se atreveria a lançar sobre o
papel palaHas que o pudessem compl·ornetlct•, e désse motivo a ser arrastado ás masmot'l'as qne o segregavam do mundo , não já como cumplice da
conjul'ação mas como róo de uma ideia magnanima~ Appellava pois para

1

~l as

ju incompteclu,

l~t lt ando -lh c

a Sentença, bem como alguns apponsos.

t Np. SCSS<iO de t 5 de Dor.cmbro de 1 84~. Ycjn·5C: .R eu. I rim. do {ns(.. m.~t
Bras. t. XII, p. 51í0 .
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a Lradicção, si bem que gasta pelo tempo, como unico L'C t;llt'SO, quanclo
felizmente deparei com alguma causa á r·espeito , que excellctitemente
preenchia o Yacuo. Existia no archivo do Instituto histot·ico, quasi que
tambem esquecido, tuna exposição manuscripta sob o titulo de Mmnoria
elo e:r;ito q1.~e teve a Co?lj'Wraçcio ele Jlfinas e elos factos ?·elativos a ella
acontecidos n' estet cidade elo Hio de Jetneiro desde o dia 17 até 26 ele
1ibr il de ~I i92 1• Oanonymo que a campo~ quiz cru e a posteridade não igno-

rasse o fJU C se passára n'csta cidade n'e. ses dias ominosos de agonia
nacionaL Mostra-se o aulot' ostensivamente parcial; condemna a conjuração, applaude a scnlenç.a, satisfaz-se com a cxecu(~ilo do pobt·e marLyt·,
victima obscura da l.yrania, mas vê-se que o faz machiavelicamenlt~. Já Sá
de Miranda dizia em seu t.Cmpo 1 fallando das infracç.ões das leis portuguezas:
engano ás leis docéo
Não se ftwiío ás da terra'' •

< Fa~·se

Ninguem n'esscs tempos de devassas e delações ousaria pintar com mais
vivacidad e a consternação que s~ dcbuxára na physionomia dos filhos do
pair., quando os algozes lcvanl.avam o cadafalso invertendo a fórma da
cruz; quando a cadêa publica se enchia ele vicLimas, que ouvianl' a sua
sentença de morte, como tamhcm o seu jubilo pela commutação ! ,

1 Ob Livc depois uma copia da Relação ci'l'cumstrmcirulrt rla perfirla conjnraráo

dc.lcobel'ta em illinus Gcraes, e collecçã.o rle ·varias peças tle eloquencia, de poe.1ia,
de hislorirt, <le cartas, anecdot.a.j e notru> q1te sâo ana/.oaas á relarcto e ri illwninaçâo por um mario tal q1te ll! e rláo o camcler ele verhlica, por ltlll amante da
vel'darle e do throno. Rio de Jan eiro 1792. A parle que tra ta da e~ecnç.<io da
sentença tem por litu lo - Ultimas momentos dos lnconfidente1J. Não sei onde púra
prrscnlemcnlc o ol'i ginal, quclinh:t HG paginas de quarto, com letra minlla, que
' foi comprado em Portugal pelo sr. Commendado1· João H. Ulrich, e por clle lra~.ido
para esta co1'lc. O sr. Fernando Castiço o leve em suits mãos e d'clle deu alguns
extractos no fol helim do Jornal elo Comm.ercio de 2t de Abril de 1872. ffist:t
obra fo i escl'ipla po1' Frei Raymundo lle Pena{orte, frade f1·anciscano, e inimigo
figadal de Mauuel lgnacio ct·t Silva Alv<u·enga, como descrevi na sua vida
impressa em frente de suas Obras poeticas edicladas por B. L. Carnier em
2 volumes, l. r, p. 25 e seg.
2 l'osleriormenle Cunha 1\!aLtos, o filho do fundador do Instituto llisLorico, c
recentemente o sr. Conselh eiro H. de Beaurepairc Rohan me olfereceram valiosos

manuscriplos sobre esta conJuração.
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Possuidor de tantos c tão extensos documentos, escriptos com a tinta
do tempo, cheios de impol'lancia pela~ uas revelações historicas, examinei-os com todo o cuidado, confrontei-os com todo o esmero , tendo constantemente a penna na mão. Tomando notas que me pareceram nece sarias, mio perdi uma só circumstancia, não deixei passar desapcrcelJitla
uma unica data com o fim de confeccionar obra conscienciosa baseada
em t<io preciosos monumento . Foi largo, aturado, fastidio o e até acabrunhador o trabalho que tiYe, mas ~ão deixei de document.ar uma só das

e

minhas asseJ•ções. Pensar-se-1m alguma vez que poetisei, que se lêem as
paginas de um romance, mas alii estão as fontes d'onde emanaram.
Juntei á narrativa numerosíssimas c curiosas notas e deixei de addicionat·-lhe muitos c import.antes documentos pa1·a mio avolumar a obra.
Escrevi uma monographia segundo as fol'ças de minha acanhada intelligencia; prove ella ao menos que n:lo flquei estacionaria e mudo no meio das
riquezas que tão benignamente se me confiaram. lngenhos felizes, imaginações audazes, concepçõe ardentes, que amam a fi cções hi toricas, e não
desdenham das co usas da pat.l'ia, acharam n'clia a origem para mais de um
dl'ama, assumpto para. mais de um poema e pO!'menores para mais de um
roman.,t~e, que illustrem a nossa litteratw·a, qtte deve e póde ser e sera
ainda verdadeiramente nacional.

Saia das sessões do [nsLitnto Historico , em 23 de Novembro de 1860.

JoAQUD1 NoRBERTO DE SouzA E SILVA.
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O REINO E A COLONIA
Receios de Portugal relativamente á Jndependencia do Bmsil um seculo antes da sua proclamação. - Perigos externos c internos a quo estava exposta a colonia luso-americana.
Dofeta da tem con!iada ás tropas do paiz o superioridade d~s mesmas sobre as tropas do
reino. -Opinião do padre Antonio Vieira e de outros a este resp,eito. - Exemplos historiuos.
Considerações do Conselheira ultramarino Antonio Rodrigues da Costa. - lnstrucções de
Marlinho de lllello.- Tentativa fortuita dos Paulistas no seculo XVII. - Designio da .
Providencia Divina.

Ao grito insurreicional de Boston, que chamou ás armas a
colonias anglo-americanas, e hasteou entre os estandartes das na·
ções a bandeira estrellada, previu a Éuropa inteira que o exemplo
seria fecundo em effeitos analogos, e esperou por tanto a repercussão do grito da independencia. Portugal, porem, nem foi ~m·
prehendido, nem disperlou de subito ante a ideia de ver lambem o
Brasil desembainhar a sua espada, desenrolar o pendão da nobre
revolta, pelejar pela causa sagrada, e conquistat' o logar que lhe
, competia no mappa po1itioo das nações. Ja de ha muito que a nossa
e!Uancipação
política era questão de tempo para o reino transatlan-I
.
tico; ja de ha muito que a independencia brasileira dominava os
calculas da ambição da mãe patria, como uma possibilidade no
encadeamento das cousas humanas, como uma realidade não muito

n
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remota na serie dos acontecimentos. A supremacia da vastidão de
nosso paiz, da excellencia de sua situação, da grande fertilidade de
seu terreno, da immensa riqueza de seu solo, sobre a pequenez do
reino mett·opolitano, que havia perdido a sua espp.da conquistadora
nos areaes de Alcacerquib ir, que cedia o scepLro dos mares á Inglaterra, as 'suas colonias á Hollancla, e caminhava de decadencia em
decadencia, nos deu desde longa epocha essa vantagem sobre todas
as colonias americanas.
Os fa,mosos echos do Ypiranga ficaram ainda por uni seculo mudos,
silenc.iosos e clesconhecidos depois que Portugal começou a ter por
duvidosa e aniscad<La conservação da sua bella, rica e vasta
colonia do Hovo hemis!'erio. fSi bem que fascinado com numerosas,
extraordinarias e excessivas riquer.as das lavras de ouro e de diamantes, niio rl.eixava com tudo de antever a independencia do gigante
sul-americano. Estremecia c vaccilava sobre os trophéos de suas
gloriosas batalhas, sobre as páreas tributadas por tantos povos que
submeLtera, quando contemplava o engrandecimento do imperio que
fundara e que cada dia se lhe avantajava, não só em riqueza e população, como Lambem em insLruc!)ão, e, á semelhança do usurariv que
abraçando os seus cofres impallidece anle o espectro da morte, assim
ao passo que nos cingia com seus braços de ferro se turbava tambem
com a imagem doce, fagueira e risonha ela liberdade americana,
que se lhe desenvolvia n'uma como miragem do porvir.
Impunhava o scepLro porluguez o rei D. João V; regorgilava o reino
com as riquezas que levavam os comhois ele suas possessões, ultramarinas. Abrazavam-se as imaginações com o sonho cl'El-Dorado,
e a cobiça accenclia nos peitos juvenis o desejo da imigração ; no
nor1e do Brasil ciftava-se tudo quanto havia de rico, bello e opulento.
Deus havia reunido n'elle todas as maravilhas ela creação . Era
como uma terra de promissão; tinha a anti~a suas fontes de mel e
de leite; possuia a nova suas minas de ouro e ele diamantes.
Colhia-se o pão já feito nas raizes das plantas; clistillavam as arvores
vinhos, as canas mel e assucar; achava-se no algodão o linho .i á macerado ; encontrava-se na abundancia da caça e da pesca o sustento a
mão, e no canto das aves ouvia-se vozes humanas que serviam de
eptretinimenlo e de admiração; a terra produzia sem adubo , as
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sementes germinavam sem· cuidado, os animaes domesticas reproduziam-se espantosamente e o homem gosa,,a sem derramar o
.seu suor, sem esgotar as suas forças . ·Sob um céo esplendido, aos
raios de um soloenigno, ás brisas terrestres e marinhas cheias de
vida,_era a existencia sem dores, e a vida q uasi sem fim! Aquem
do Atlantico, apezar dos dizimas, entradas, quintos, capitações e
derramas vexalorias, prospera v~, avultava e se engrandecia essa.terra
de tantos primores, tão acercada de tantos encomio , a colonia ame- .
ri cana, a filha patria, em fim, mas sem protecção e como que de toda
em toda entregue a seus recursos n~turaes . No meio do fausto de
uma côrte deslumbrante, entre os immensos thesouros que recebiam
do Brasil e que tão mal empregavam, não deixavam o rei, os grandes
do reino· e os seus conselheiros de se inquietar com a prosperidade
de nossa tena, que er2, como que o seu celeiro de grãos de ouro e
de diamantes 1• Reeeiava-se na mãe patria de dous perigos a que
estava exposta a colonia e que se capitulavai)1 de externos e internos.
Os externos, explicavam elles, eram o dá força e violencia que lhe
poderiam fazer as outras nações, e os internos os que poderiam
causar. os naturaes do paiz, os mesmos vassalos. Temia--se ainda um
terceiro perigo, mais arriscado, mais terrível e que nascia da reuniào dos dous primeiros; e era a possibilidade da força e violencia

1

Quando escrevia estas linhas recordava-me do q;te a este respeito disseram
os redactores do Reverbero Coi1.stitucional Fl'llminense quando pugna1•am pela
independencia do Brasil. ,
" É constante, ponderaram e1les, c conhecido pelos 'mesmos escriptos estrangeil'Os que desde o anno de 1.783 ja Portugal não Linha forças suficientes pam
sustentar o equili~rio mercantil com o Bt·asil. Antes desta epocha, nós Yemos na
expos~ção de Mr. Anderson, falland o de que as frotas exportayam do. R::-a~!l ,
que as duas 'ft·otas que sahiram do Rio de Janeiro e BaltitL em 1.764 levaram a
Lisboa 15 1j 2 milhões de cruzados de ouro , e 220 arrobas .de ouro em pó e falhetas; 487 arrobas de ouro em barra; 4·8 arrobas de ouro lavrado ; 8,87t marcos
de prata e 4.2,803 peças de 6S400; 3,036 JlitaYas e 5 quilates de diamantes ;
M,ooo rolos de tabaco· i'l3 000 couros, !1.,000 barricas de assucar, e outras
muitas mercadorias. E~ con;mutação Portugal importou 1'in hos, trigo, e outros
genet•os de industria e de fabri cas, sendo a maior parte de induslria estrangeirl
Que (lesfalque ja então não so ft'ria o nosso com()l e rcio ! Quanto não ganl1ari am
mais os nossos proprielarios se leyassem suas riquezas aos reinos esbrangeiros 1"
lleverb. Gonst. Ji'lum: t. I!, n. 2, extr. sab. 1.8 Maio 1.822, p. 1.6.
I
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&terna coadjuvando a força, a vontade dos mesmos vassalos e
naturaes . Dizia em 17321l conselheiro ultramarino Antonio Rodrigues
da Costa á magestade fidelissima: «Senhor, os nossos thesouros
elo Bt·asil se acham tão mal guardados que apenas tem algum_as
pt·aças defezas na marinha, porque, sendo esta tão larga, não é vossivel fortificar-se·: alem de que esta pouca e má fortificação é de tal
natureza e condicção que lhe pode succeder muito naturalmente que,
sem o pensar, ache sobre si, de um dia para outro, uma armada:
e vemos que no Rio de Janeiro, sendo investido duas vezes dos
Francezes, de ambas foi entrada a cidade; e da primeira, ainda que
os inimigos eram só setece,ntos, esteve em evidentíssimo perigo de ser
saqueada, e da segunda foi tamQem entrada e lhe foi necessario evitar
parte do saque a peso de ouro, e perdermos todos os navios que estavam
·. no porto, de guerra e mercantes, que foi outra perda muito oonsidet·avel. E os Ho1landezes nos tomaram a Bahia em '1620 com mui
pequenas forças, sem lhes ser necessario mais que saltarem em
!.erra. O' estes successos se deixa bem ver os grandes perigos em que
estão aquelles thesout·os ; porque nem o Rio , nem a Bahia, nem os
mesmos portos e marinhas se acham hoje com melhor fortificação
do que tinham quando for·am entradas aquellas praças, que, ainda
que, se mandaram fortificar, apenas se tem dado principio ás fortificações . Nem ellas, ainda que acabadas, poderiam evitar o golpe ele
set·em entradas e sa<iueadas; e ultimamente dominadas por uma
cidadella, que se mandou fazer em cada uma, poderá. resistir mais
alguns dias ; mas finalmente se hade render por falta de viveres. »
« Os tratados de pazes, continuava Q illustt·e conselheiro ultramarino, que. temos com as nações marítimas da Europa, nos não podem
dar segurança alguma 'de que não emprehenderão sobre nós, para
~~ 5anhorearem de thesouros tão ricos. O mundo está tão falto de
fé e tão dominado de ambição, que prudentemente podemos recear de qualquer d'ellas este perigo. Quando uma potencia lhe
convêm quebrar com outra, .facilmente acha pretextos para o fazer,
e corar a sua ambição com apparencias de justiça e despique. A.
historia do mundo nos ensina muitos casos, que nos mostra não
devermos fiar-nos de tratados que consistem em papeis que o vento
leva; e commummente os príncipes só médem a sua justiça pelo

•
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seÜ poder; e estando as nossas forças navaes ao presente tão diminutas, justamente devemos considerar e recear o excesso que n'ellas
nos faz qualquer potencia mariLima da Europa. Só · estas forças
navaes nos poderão valer na interpreza que qualquer d' ellas.intentar
para nos tomar aquelles lhesouros; e assim era preciso augmentarmos nossas forças da marinha, fabricando navios de guerra e adexti·ando a gente e officiaes· na guet•t•a naval : e só esta defensa admitte
a vastidão d'aquella marinha; porque ainda que se acabem as cídadellas, que se tem mandado fazer nos tres principaes portos do Brazil,
como são na Bahia, Hio ele Jttneiro e Pernambuco, estas fortificações
pouco podem servir para a defesa cl'aquelle estado; e só poderão ter
alg·uma utilidàde para refrear o orgulho dos n1oraderes d'aquellas
cidades. E este é o fim principal das cidadellas, as quaes substituem
em tudo os castellós an~igos, mudando somente a fórma da fortificação, mas sempre será conveniente que se mande dar todo o calôr a
estas obras, para que se acabem com brevidade possível ':. >)
~e reconhecia o conselheiro ultramarino Antonio 'Hoclrigues da
Costa com toda a lealdade a pouca segurança que offerecia a colonia
ás aggt;essões externas, com igual franqueza demonstrava o celebre
ministro Mar Linho de l\'fello e Castro, no reinado de D. Maria I, que
sua defeza estava entregue ás armas e aos recursos dos seus naturaes, quando em 24 de Janeiro de •1775 dirigia as suas instrucções
a D. Antonio de Noronha, governador e capitão g·eneral da capitania
de Minas-Gera~s, e lhe fazia ver que o pequeno continente ele
Portugal, tendo braços muito ~xtensos, muito distantes e muito separados uns dos outros, quaes· eram os seus domínios ultramarinos
nas quatt·o partes do mundo, não podia ter meios, nem forças com
que se defendesse a si, e·acudisse ao mesmo tempo a preservação e
segurança de cada um d;elles, e assim que as principaes forçaS q~1e
haviam defender o Brazil seriam as do mesmo Brazil. « Com elles,
dizia o atiladissimo ministro, foram os Hollandezes lançados fóra
1 Antonio Rodrigues da Costa: Consulta do Conselho Ull!rama'l'ino a S. J)f. 11/J
anno de 1732. Trasladada da copia exist.en te n<t Bihlioleca publica eborense eo trem·
cida ao Instituto Historico Brasileiro pelo sr. J. H. da Cunha Hivflra. V. Reu.
do lnsl . Hisf. L VIl, p. 499 .
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da capitania de Pernambuco ; com elles se defendeu a Bahia dos
mesmos Hollandezes; com elles foram os Franoezes obrigados a
sahir precipitadâmente do Rio de Janeiro, e com elles emfim destruíram os Paulistas as missões do Paraguay ; fizeram passar os
Jesuítas oom os lmlios das mesmas missões da outra parte do rio
Ul'uguay ~e atacaram ao mesmo tempo· os Castelhanos intrusos nu
pal'le septenlrional do Rio da Prata até os obrigarem a evacuar inteiramente os domínios portuguezes, fazendo-os passar á outra parte do
mesmo rio 1 • ll
Não são braços estrangeiros, não são_baio netas mercenarias, nem
interesses alheios as melhores garantias para a defeza de um paiz
contra as aggressões externas. Só o amor da patria, vestal dos
corações humanos, tem esse dever, que lhe dá o nascimento. RecoI1hece-o, confessa-o, e é. como que o instincto da· conservação de seu
berço, de toda a sua nacionalidade, que tz·ansmitte aos povos novas
e desusadas forças, que os ensina a resishir heroica e denodadamente
ás hostes invasoras. Assim a béavura, o arreganho das tropas de
alem mar, experimentadas nas guerz·as campaes, adextradas na talica
militaz·, desappareciam ante a perseverança proverbial do sqldado
Brazileiro. Á vista do cam po de St. Maur, onde achavam-se oitenta
mil homens, escrevià um viajarite Fluminense reOectindo sobre
a coragem de nossos guerreiros: « Estes soldados estão acampados
em uma linda planície onde apezar das chuvas não ha lamaçaes e
muito menos atol ei~os; o sol dos mai!!H'e~ dias'()o verão não queima,
·a terra não g·ezla essa quahbidade prodigiosa de insectos e vermes
que perseguem o homem, nem exhala essas emanações que produzem a febre mortífera. Aqui, como em frente do inimigo, os
caminhos são laceis, os viveres são abundantes, não ha que atrave:~súr pantanos, caudalosos rios, escabrosas montanhas, cobertas
de matas virg·ens, mor:ada do tigre, do crocodillo e das serpentes.
Eu dizia commigo mesmo: o soldado e o official Brasileiro são
homens de tempera admiravel; seriam olhados com attenção pelos
I

'

1 Martinho de ~lello Castro: lnstnwção para D. Antonio de Noronha, governado·r e capitão ge11eml da capitania de· Jlftnas (;emeil. Rev. do lnst. Hist.

t. VI, p. 216.
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vencedores da Ilalia, os zuavos, que praticaram heroismos de valor,
e que pela sua força nos combates, pela sua resignaÇão nas necessidades e sobretudo pela sua heroica fidelidade se assemelham aos
nossos soldados 1 • ll ~ias si o am0r da patria póde ser averbado de
suspeição não o será tão facilmentf:) o juizo de um estrangeiro,
competente na materia, o celebre Garibaldi, o soldado aventureiro,
o cabo mimoso da victoria que, tendo combatido antes pelo fraccionamento do imperio, combateu depois, sob melhor inspiração, pela
unidade italiana. « Eu vi, diz elle, corpos de tropas mais numerosas,
batalhas mais disputadas; mas nunca vi em nem uma pat·t.e homens .
mais valentes, nem cavalleiros mais brilhantes que os da hella cavallaria riograndense, em cujas filas pl·iw;ipiei a clespresar o perigo ...
Oh! e quantas. vezes não tenho desejado n'estes campos Italianos um
só esquadrão cl'esses centauros avesados a carregar uma massa de
infanteria com o mesmo desembaraço com que carregava sobre uma
ponta de gado !... ~ ll
Esta superioridade elos filhos do Brasil sobre os seus propriosguerreirosr não o desconhecia a melropole, nem o dissimulava; confessava-o aos seus am.iliares na colonia americana, afim de que
melhores vantagens colhessem dos seus sm·viços, e para comproval-a

D1·. ~iaximiano 1\larques rlc Carvalho: Segnnda viagem de um medico, com.
almtmas reflell;óes philosophicas. ,Carta III, .Jorn. do Com. d'esta corte, 11. 279,
1

de 9 Out. 1.859.
2
Carta datada de l\lodena rle 'lO rle Scplembt•o de '1859 escripta ao Sr. Domingos- José de Almeida, editor do Brarlo elo Su.l, jornal da cidade·de Pelot~s, na
província d9 Rio Grande do Sul, e reproduzida na Rev. Pop, l. '13, p. 215. Nas
suas memorias redigidas por Alexanr/Jre Dumas, ajunta Garibaldi: "Dans, no,~re
1
aFmée, la viande. avait manqué et l'infan terie ét.ait p<trticulierement atfamée; ll ~·
<Wait quelque chose de plus insupporlable encorc peut-êlre que la faim, c'étail
la soi f. Nulle part on ne Lrouvait d'eau que dans ce torrent qui élait au pouvoir
• úe l'ennemi; mais nos hommes élaienl fails à loutcs les privalions; une seu lo
,Plaintc sorLit de la bouche de ces hommes mourant de faim et de soif, celle de
ne pas combattre. O italiens, italiens, le jour ou vous serez unis et sobres; palients it la faLigue et aux privalions, comme ces hommes rlu continenl américàin,
l'étranger, soyez-en surs, ne foulera plus votre terre, et n~ souillera Jilus votre
foyer! Ce jour-lú, ô ilaliens, l'Italie 'aura repris sa place, non seulement ~n
milieu, n1ais ú la lctc .rl cs n;Llions de 1\mivcrs." Alexandre Dumas: .lféinoirr.s tle
Gariualdi, p1•im. parl .., L\h. XXXI., Bal. rlc T~1q., par.. 170. Edi~iio belga.
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citava o illuslre minisll'Ô Martinho de Mello e Castl'o a desll'uição do
famoso quilombo do Campo Grande, os Palmares do Sul, pelas
sete companhias organisadas pelo govemador interino José Antonio
Freire de Andrade. « Compunham-se esses Quilombos, diz el1e, de
Vfl!rias habitações de negi'OS fugidos e rebeldes, que depois de muitos
annos se tinham refugiado no sertão, e servindo-lhe o mato ele fortaleza, infestavam todos ac1uelles districtos , não havendo quem os
podesse habitar nem passar por elles sem evide~Le perigo de vida.
Marcharam as sete companhias, abrindo caminhos e picadas, que não
havia, por serras e sertões, e navegando rios com muitas caxoeiras
difficieis e perigosas. E depois ele supportarem e padecerem com
admiravel constancia os maiores trabalhos, fomes e fadigas, chegaram
emfim e destruíram todos os quilombos, voltando para Minas Geraes, passados seis mezes, que tanto durou a expedicção t. >>
Por sua parte o confessavam os proprios Portuguezes residentes
no Brasil e escreviam para o reino exaltando as qu_alidades dos filhos
do paiz. O padre Antonio Vieira, dirigindo-se ao rei D. Pedro II,
pedia que houvesse de nomear para os empregos do Brasil as pessoas
da terra e não rle Elvas, nem de Flandres. «Porque este estado,
ajuntava elle, tendo tantas leguas de costa e de ilhas e de rios abertos,
não se ha de defender, nem póde, com fot'talezas, nem com exercitas, senão com assaltos, com canôas, e principalmenbe co m ~ndios;
e esta guerra só a sabem fazer os moraclores que conquistaram isto
e não os que vem ele 'Portugal. E bem se viu por experiencia que
um governador, que veio de Portugal, percleu o Maranhão, e um
capitão mór, Antonio Teixeira, que cá se elegeu, o restaurou e isto
sem soccôrro elo reino . Aqui ha homens de boa qualidade, que 1wdem
g·G;.rernar com mais justiça e lambem com mais temor; e ainda que
tratem do seu interesse, sempre será com muito maior moderação,
e tudo o que grangea,I'em ficará na terra com que ella §e irá augmentando : e se desfructarem as herdades, será com0 donos e não
como rendeiros, que é o que fazem os q~e vem de Portugal 2 • >>
1 Na ja citada Jnst'l'ltc. para D. 1ln.l. tle No·r. yov . e cap. yen. ela cap. de
Mi·l)-· Ger. ·
2 Çarta X do t. ·I. da no,•a etliçüo de Soares e Antunes. Lisboa 1.855.
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E quantas vezes esses severos juizes, mandados de tão longe contra
a tentativa da proclamação da independencia nacional, não leriam
consternados n'essas humidas paredes do carcere, que servia de sepultura ao desditoso Thomaz Antonio Gonzaga, os bellos e sublimes
versos que o desgraçado poeta compozéra em sua del'eza? Não continham elles a apologia dos Brasileiros, pelos quaes, segundo se
lastimava o Desembargador José Pedro Machado Coelho Torres, palpitava de amor e de sympathia o coração do poeta, á força do sangue
americano que lhe transmittira a sua ascedencia ? Não mostravam
elles os filhos da terra de Santa Cruz tirando as praças das mãos dos
invasores e submettendo-as de novo ao throno portuguez? Não desdobravam elles as paginas da historia qa colonia em que Pernambuco
se rende aos Hollandezes, e em que o Rio de Janeit·o é saqueado
pelos Francezes? La é o sangue Brasileiro que restaura uma província inteira, aqui é o dinheiro das famílias, que além de saqueadas,
resgata uma illustre cidade '.
Era uma verdade que o governo da rnelropole conhecia a seu mau

' Gomaga querendo mostrar que n;\o Linha parte na con,i umção mineira deu
alem de outras razões o ser filho tle Portugal, a onde tinha bens e onde seu
pai exercia o cargo de Desembargador dos aggmvos; mas o juiz lhe ponderou
que n;io obstava essa circumslancia, por isso que era elle oriundo da America,
onde nascera seu pae, e onde elle binha parentes. Com:aga concordando na naluralidilde paterna insistiu contudo na sua opinião, pois qne dizia elle, casando- se
seu pae em Portugal nunca mais viera a sua patria ; <tue la andava ao serviço
real, e que la o linha lido e a outros irmãos que existiam, e que a razão de amor
emmaisforledoque a do simples nascimento de seu pae. i" lnte/'1'0!].11 Novbr.
de '1789. App. 7, i.• devassa do Rio de Janeiro. Dizia Gonzaga na sua Llfarilia de
Uirceu fallando com o seu juiz, ou figu1·adamenle com Aslréa:
Qual é o povo, dize
" Que comrnigo concorre no atten\ado?
O americano povo !
O povo mais fiel e mais honrado!
.
Tim as praç.as das mãos do in,iuslo dono,
Elle m()smo as submette
De novo á sujeição do luso tlll'ono.
" Eu vejo nas historias
Rendido Pemambuco aos Hollantlczes ;
Eu Yejo saqueada
Esta illustre cidade dos Fmncezes ;
La se derramC~ o sans-ue Brasileiro ;
Aqui n<lo basta, suppre
Das roubadas familias ó dinheiro ... •
o
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grado, e de que tem hoje pleno conhecimento todas as nações culLas.
Assim por mais ele um a vez tem dito escriptores es trangeiros á face
de toda a Europa: « Pouco e pouco conquistaram os Hollandezes
quasi todo o Brasil ; foram porém expulsos pelos Brasileiros em
1654.·; então tornm·am os Pot'luguezes a occupar o seu lugar 1• )l
Temia-se pois com todo o fund ame nto que os Brasileiros, conhecedores de sua superioridade, se vollassem contra as violencias do
governo de alem mar, e· os ~ortuguezes eram os primeiros a confessar
que havia infelizmente razão para isso. Contava então o Brasil apenas
dous seculos ele existencia e já Linha sobejos motivos para amargas
queixas. Durante esse tempo se descuidara a metropole dos mellloramentos materiaes de sua colonia, e da educação instructiva, moral
e religiosa de seu povo, deslumbrada co m os reditos que convergiam
para seus cofres . « O perigo interno que tem os es tados, ponderava o
conselheiro ultramarino Antonio Rodrigues da Costa, nasce dos
mesmos vassalos, consiste na desaffeição e odio que concebem contra
os dominante·s, o qual ordinariamente proce de das injurias e violencins com que são tratados 'pelos governadores; ela iniquidade.
com que são julgadas as suas causas pelos ministros da justiça, e da
difficuldade, trabalho, despeza e demora cÍe que necessitam pararecorrerem á córte, para se queixarem das sem razões que padecem,
das injusti ças que lhe fazem, e de lhes ser precizo remü·em as
vexações que soffeem ou conseguirem as suas melhoras a peso de
ouro, e muito principalmente de encargos dos tributos, quando
entendem que são e:(orbitantes e intoleraveis, e se persuadem qu.e
não houve causa justa e inevitavel para se lhes impor. ll
« Os povos do Brasil, co ntinuava o illustre consell1eiro, estão
gr<J.vemente tributados e havendo-lhes crescido, ele poucos \(nnos a
esta parte, dez por cento na alfandega em todos os seus generos, que
são assucares c ta:tJacos, se acbam tão canegados n'este reino , que
absolutamente se dão por perdidos e o seu commercio de todo

1 Buillcl, IJivtiunnaire tl'Hi~t o ire el de Geoymphie: pal:wra • B1·ésil :. Hyppo.
lilo Carvalho, Elndes sur le Brésil au point de vne de l'émiyration et lln comme1'ce fmn!:ais. Chap. I, p. 29, ele., ele.
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arruinado. A este encargo tão grande se ajuntou de novo a contribuição de sete milhões para as cle~pezas dos casamentos de suas
altezas; e esta qua'i1tiaé tão excessiva que nunca, nem a metade d;ena
coube nos cabed~es da nação Portugueza; nem os Portuguezes soubei'am nunca pronunciar sele milhões, nem lhes veio ao pensamento
que pudessem contribuir com esta quantia, ainda em muitos annos. »
<(O senhol' rei D. Jmio II, são ainda palavras do digno conselheiro,
fez um pedido ao reino para o casamento de seu filho o príncipe D.
Affonso, e esta foi uma acção d'aquelle rei que deslustra muito a
sua memoria; e como o pedido foi excessivo, e os povos não deviam
essa contribnição,porciue só são obrigados aos easamentos das filhas
dos reis, e nao dos filhos, se altribuiu á. iniquidade cl'este tributo o
successo funesto que teve aquelle casamento, morrendo o principe
da queda de um cavallo e exhalando o ultimo suspiro na cama
que lhe subministraram as rede~ de uns pescadores, e extinguindo-se
n'esle príncipe a linha legitima d'aquelle l'ei . E' sem duvida que
os povos elo Brasil gemem com este novo trihuto e é contra a
verdade dizerem o vice-1·ei e goverJ1adores que foi voluntario u'elles
e & offereceram com grande gósto: porque const~l o contrario e os
povos da capitania do Rio Grande representaram que lhe é insupportavel; e como este tributo hade durar mmos, que não é possível
cobrar-se só em um, nem em dons ou trcs, vem a se repetir as feridas
sobre a primeira; e assim cad·a anno se fará mais aborrecido o goYerno
e a paciencia muitas vezes offendida degenera em furor. Nem póde
deixar de se fazer mais sensível esta cont.ribuição, vendo aquelles
povos que já não é necessaria para o fim para que foi pedida, pois
já os casamentos reaes esttio celebrados co m a pompa e magnificencia
devida á sua grandeza, sem que fosse preciso empenharem -se as
rendas reaes para esta solem nidade. E assim parecia da real pie3ade
e generosidade o levantar este tributo ou ao menos mino ral-o; por
que além de o pedir assim o justo escrupulo que n'elle deve haver,
- o pede Lambem. a prudente razão de estado, que aconselha não ter '
os vassallos descontentes e vexados, porque a conservação dos esteve! os consiste principalmente no amor e affeição dos subditos, e as jl
mnximas contrarias a·estas todas são iníquas, abominaveis e Lyra- r
nicas; o que é muito opposto á primeira e principal maxima dos I
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senhores reis de Portugal, a qual foi sempre tratarem a seus v~ssallos
como paes e não como senhores ; de que nasceu a fidelidade com
que os serviram, rompendo por trabalhos e perigos insupporlaveis
para estenderem o seu imperio, ganhando para sua coroa, reino e
commercio rir1uissimos em todas as partes do mund~ e descohrin- ,
do-lhes um novo mundo com thesouros immensos, para exaltar mais
a sua grandeza, sem que os s'enhores reis d'esl.e reino entrassem
em tempo algum a participar d'est.es trabalhos e perigos com que
aquelles vassallos lhes conquistaram a ma.ior e melhor parte da
monarchia, fazendo-se por esta razão muito dig·nos de serem estimados e amados dos seus príncipes e de nem um modo ultrajados,
e vexados; o que justamente devem esperar da real grandeza, e que
em lugar de os opprimir se lhes procure o seu alivio, o qual ceder4
em beneficio da propria mageslaelc., porque vassallos pobres e
vexados não só não pódem valer ao corpo ela monarchia, mas antes
lhe serrem de oppressão e descrédito 1 ! ))
Era por cm·to digna de atlenção uma tal linguagem em que a
franqueza brilha a par e passo do conh~cimento dos males que
soll'l·iamos; mns a vontade de um homem consciencioso achma-se
contrariada pela torrente ele seu seculo . Reproduzindo as suas
palavi·as, quiz muito de ]H'Oposito tornar mais saliente a oppressão
que pesava sobre o nosso pair. e que não era de toda em toda
desconhecida no seio da peopria mãe patria. As exp1·essões, que
empregasse qualquer escriptor· Brasileiro a este respeito, seriam
taxadas de exag·eradas, quando no I'eino só tinham por fim impedi]j
qualquei' moLivo para desmembração do nosso paiz, o que ali se
conhecia sob a clenominaçi'io ele pel'igo interno a que eslava exposta
a colouia. Por outro lado a pouca l'esistencia que offereciam as
poshes~ões americanas ás agg!'essões ?a cobiça e avidez estrangeim,
unida á reconhecida superioridade das tropas ultramarinas sobre as
em·opéás para a sua defeza, e as violencias e vexações que sofriam os
seus habitantes, augmenlavam ainda mais os receios da mãe patria.
Portugal, pois, temia ver de um dia para outro a força estrangeira

' .Na ja cilada Cart. da Cons. Uttr. a S. Jl[. fite.
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coadjuv.ar as tendencias dos naturae,s que já se encaminhavam,
desde a primeira até a ultima capitania, a saccudir o jugo da metropule, e a formar sob outro regimen, slnão mais independente ao
menos mais livre, um novo e mais prospero estado.
Estes receios, que como manchas negras se mostravam no astro
da sua felicidade, resaltam das palavras quq o fr.anco conselheiro
ultramarino dirigia á pro pia magestade fazendo-lhe ver que bem se
poclia dar esse perigo quando os vassallos,aborrecendo o governo pelas
violencias, descuido ou desprezo com que eram tratados, ou ~elas
contribuições e encargos com que eram vexa dos, desejavam livrar-se
da obediencia dos príncipes a quem seTviam em e! horar de fortuna na
de outro cuja benevolencia pudessem conciliar com o beneficio de
se lhe sugeitarem ,e de lhe entregarem um estado rico; e quandO"
tambem as nações emulas, que excediam em poder, excitadas de sua
ambição e da facilidade da empreza ou davam a mão aos vassallos
descontentes, sendo por ellas rogad~s, ou não sendo lhes offereciam
as suas forças para sacudirem o jugo que a;; opp ri mia, e os achavam inclinados e propícios a seus intentos. «Senhor, ajuntava elle,
não~'temos forças para nos oppot·mos ás nações marítimas .da Europa, nem no reino, nem no Brasil, e certamente aquelles vassallos,
summamenle descontentes do govérno de Portugal, o aborrecem
com grande excesso. ll Continuando fázia ver que não em o seu
discurso fundado em terror panico, que antes era estabelecido em
razões praticas e natura es, e que se haviam expirimentado em quasi
lodos os estados do mundo civH e poliLico ; e que confiança frívola
era não ver o perigo eminente que ameaç.ava o reino.
Concluindo dizia assim o conselheiro: «Estas immensas riquezas
são que naturalmente fazem aquelles homens soberbos, inquietos,
mal soffridos e desobedientes, e este damno é inevitavel. ·A fama
d'estas mesmas riquezas convida os vassalos do reino a se passarem
para o Brasil e a procurai-as; e ainda que por uma lei se quiz dar
• providencia a esta deserç.ão, por mil modos se vê frustrado o effeito
d'ella, e passam para aquelle estado muitas pessoas assim do reinQ
como das ilhas, fazencto esta passagem, ou occullamente negociando este transito com os mandantes dos navios e seus officiaes,
assim nos de guerra como nos mercantes, alem das fraudes que se

Q

32

HISTORIA DA

fazem a lei, procurando passaporte com pretextos e carregações
falsas i e por este modo se despovoará o reino, e em poucos annos
virá a ter o Brasil tantos vassalos brancos como tem o mesmo reino,
e bem se deixa ver que, posto em uma balança o Brasil e na outra
o reino, ha de pesltr com grande excesso mais aquella que esta i e
assim, a maior parte e a mais rica não solfrerá ser dominada pela
menor, e a mais pobre; nem a este inconveniente se lhe poderâ
achar facil remedio 1 ! ))
No pr?rrio Brasil tinha a meLropole o exemplo, não já da fol'ça,
mas da intriga estrang·eim coadjuvarído certas tendencias para a
emancipação, preponderando nos animas dos Paulistas i e pois não
precisava estabelecer os seus receios n'essas razões praticas e naturaes, e que se haviam experimentado em quasi todos os estados do
mundo civil · e político. Já um seculo anterior a este de que me
occupo tinl1am os Paulistas apresentado um pronunciamento formal.
Ouvindo as suggeslões dos Hespanhóes, aproveitaram-se da
restauração portugneza, que arrancou o reino lusitano ao dominio
do sceptro que imperava sobre a peni_nsula iberica, e Lambem por
sua vez tcntal'am a sua independen~ia. Acclamamm um rei.'que
melhor os dirigisse do que o longínquo governo da metropole ; mas
encontraram nn prurlencia de .\.madoe Bueno, ou segundo a versão
de seus c0nlemporaneos, ma fidelidade paulistana, uma opposição
com que por certo 11úo contavam, e qu e bastou para lhes desconcertar o plano da insl.it.uirão ele um novo I'Cino debaixo de uma nova
monarchia puramente popular. A abnegação do grande Amador
Bueno deu nova direção á acela mação e desde esse momento ficaram
os Paulistas prestamlo preito c homenagem á nova dymnasli:t hragantina . .8-Jlortou completamente a intriga hespanhola na peripecia de
um ogrande drama, cujas scenas rapidas e brilhantes se passaram
segundo os p1·cceitos (\e Aristoteles, em um gyro de sol. Era cedo
paea as pr1mciras tentativas da emancipação da colonia. Não tinham
ainda nascido os predecessores ·da inclependencia, esses bardos
de Villa Rica que como profetas deviam annunciar uma grande
icleia, cujo clarão foi a aurora do nosso seculo; que como mar1

Na cilada Cart. do Cons. Ullr. a S. ,1/. etc.
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- tyres deviam ser sacrificados nas masmorras das fortalezas, nos
cubiculos dos hospitaes, nos segredos do paço vice-reina!, nos
patíbulos. das praças publicas, e nos des~rtos inhospitos de Africa,
e que como .victimas expialorias do amor da !'Hl.tria votadas em
lwlocausto á tyrannia, tinham de aplacar os deuses infernaes .
A acclamaÇão de Amador Bueno foi devida a um plano fortuito.
Levados os Paulistas da ambição, deixaram-se enLhusiasmar com a
ideia da forma(:ão de um novo reino, e da posse ele um 'rei proprie.
Não viram pois obstaculo algum á realisaç.ão de sua obra, e lançaram
a conspiração m·mada na praça ptlblica e, desencadeando a anarchia,
passaram dos vivas triumphaes ás ameaças posi~ivas. E' certo que
não contavam com a ~dherencia das demais capitanias, e é ele crer
que ficassem isolados ainda mesmo que triumphassem. A sustentarem-se dariam o exemplo da rebellião e da anarchia; teriam proselytos e imitadores, mas não encontl'a.riam annexações. Portugal, que
perdoava a desobediencia de João Fernandes Vieira, para não
castigar a restauração das capitanias anancadas ao domi·nio dos
Hollandezes, esqueceu lambem a rebellião maquinada pelos I-Iespanhór.s para somente applaudir o t:riumpho da lidelidade paulistana
personificada. em Amador .Bueno. Recordar-se-hia porem d'ella ao
grito ele guerra contt·a os Emboabas? O novo Amador Bueno já se
não refugiou no recinto sagrado dos Benedictinos. Aceitando, não
um septro, mas uma espada, marchou á frente de seus patr'icios 1
contra os Euwpeus, pois que t.l.as designações para diiTerençar as
nacionalidades tinham pas?ado ás aggressões armadas. Origens muito
mais mêsquinhas, menos ostensivas, tem dado fundamento ás mais
serias revoltas, ás mais estrondosas revoluções, como pequenas faiscas que levantam grandes incendios . A hora porem sagrada daindependencia era ainda desconhecida na ampulheta dos tempos; e"nos
campanarios celestes dormiam ai'nda os sons das v.esperas do Ypyran-

1

No tempo colonial não era este nonle ou quallficaç:lo admitlido ern JUIZO a1
respeito de um Brasileiro para com o seu conterraneo! N'um dos intenogatorios
feitos a Tiradentes estranhou o juiz devassante, o dczembargador José Pedro
Machado Coelho Torres, que ~!anue! Jósé de Miranda chamasse de 11ai'ricio a
·'fira-dentes! Devas. do R-io de Jan. , Ap. 1., 2o inlerrog ,' Maio !1.789.

o

t\

34

HISTOIHA DA

ga. Não talhou a Providencia divina o Brazil para pequenos estados
quando lhe deu por limites essas halisas de gigantes, o Amazonas
ao norte,, o Prata ao sul, a cordilheira dos Andes ao occidente, e 'a
lmmensidade do Oceano ALlanlico ao oriente. Seu dedo fatídico
pousava sobre os labios de um anjo, de régi€l diadema, involto nas
faxas do porvir. O imperio diamantino, como a luz, devia sut·gir a
um brado mag·nanimo.
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CAPITULO 11
OS ESTUDANTES BRASILEIROS
Os estudantes brasileiros.- Suas viagens pela Europa.- Narrações dos mesmos de volta
ás terras da patria. - Independencia dos Estados-Unidos. - Enthusiasmc pelo nome de
Franklin. - Leitura das leis lundamentaes e regulamentos da republica norte-americana. Josê Joaquim da Maia.- Sua viagem ·á França. - Entrevista com Thomaz Jefferson nas
ruinas romanas de Himos. - Seu regresso á Lisboa e sna morte.- Afreira de claustro. de
Santa Clara de Coimbra e sua carta. - Tentativa de T. Jefferson para a franquia dos portos
do Brasil.

Já a mocidade brasileiéa se não conte nLava co in a instrucção que
' lhe offerecia a mãe patria na sua un.ica universidade. Tinha Coimbra perdido para ella esse pomposo nome de nova Athenas apezar
da refórma porque passára e d9s abalisados mestres que lhe deram.
Portugal não resumia mais em si ou em suas pvoducções o universo. r,Após elle se haviam levatltado nobt·e e valentemente as nações
da Europa a lhe tomar a vanguanla na senda da civilisação, e assim
attrahiam as nossas vistas. A lnglaleera e a Frar;_ça, com instituições
livres e populares, conquisl:J.vam as sympaLhias. de nossos jovens e
os corações batiam de enthusiasmo ao respit·ar os ares dessas cidades tão populosas, tão vastas, Lâo induslriaes. Distinguia-se- na
mocidade uma inquietação surda, uma temlencia pa.m 110va vida,
uma ambi ção para exislencia mais acliva, mai:;; sua, mais nacionaL
Ella via com dôr o retardamento do progresso da patria e, ao voltar
para a colonia C{Ue lhe dera O bel'ÇO, suspÜ'ava ·pela liberdade que
gozára, pelas dilicias da civilisação que fruira nos paizes ··on·:le o
ente pensador era, segundo a phrase elo quente de Sakspeat'e ~ um
homem!
Ah ! e que contraste immenso ! Lá terras ingratas com seus solos
áridos, · com seus climas inclementes, nadavam na abundancia6•
viviam no luxo, e possuíam por apanagio riquezas amontoadas sobre
riquezas. A physica e a chimica, sentadas sobre a charrúa, perlustravam os campos exigindo producções milagrosas de terras estereis
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e infecundas . A industria, com suas machi.nas maravilhosas, produzia como por encanto ricas e mimosas manufacluras rivalisando
com o trabalho asialico. A imprensa com seus ce m olhos, com as
suas cem bocas, propagava a instrucç<1o por todas as classes ; relampago da civilisação levava sua luz divina por entre as trevas do
seculo . As artes com as suas innovações bt•ilhantes, derramavam o .
gosto por tudo quanto é bello, grande e sublim e. O commercio
livre abria as portas das cidades e auferia lucros consideraveis, e a
navegação cobria com as suas mil azas todos os mares, penetrava
em Lodos os portos, estabelecia relações com todos os povos. .
Aqui a terra, que tinha as suas en tranhas de ouro, que rolava
seus rios sobre leitos de diamantes, que patenteava um seio virgem,
ubero e fertil; ctue mostrava o seu clima benigno e vivificador, ai
misera e mesquinha, definhava nos braços mirrados da pobreza, aos
olhos da miseria ! O facho da ignorancia ateava a cham ma da destruição nas flomstas magestosas e seculares, Dlha:s prímogenilas do
Chaos, cujas sementes fecu ndas denamára a mão do Eterno sobro
eslas plagas . A escravidão com seus ce m braços negws e pesado.
ao uso das algemas, "substituiu o arado, e elern.isava a rotina SJbre
os campos. Os grilhões do monopolio colonial, fechavam magníficas
bahias capazes de aln·igar as esquadras de todas as nações, represavam as fozes de rios oceanicos, trancavam as portas · de novas
cidades ao commercio estrangeiro, encadeavam a imprens~ que
succumbira por tres vezes, e vedavam as relações entre os povos elo
mundo . Dlr-se-hia que o Brazil, roubado ás com municações universaes, era como essa parte ela lua etel'llamente occulta ás observaçõ es
. do nosso planeta .
De volta á palria eram esses peregrinos os bemvindos de alem
mat, que desmentiam as narrações estrondosas, e exageradas
emittidas ácerca do reino lusitano pelos seus naluraes, e respondiam a mi l intel'rogações curiosas so])re os paizes estrangeiros e
suas sociedades; sobre as cidades e suas maravilhas monum entaes;
sobr·e a indusLl'ia e suas manufacturas; sobre a agricultura e suas
producç?es; sobre a imprensa e suas publicações; sobre a navegação e seu commercio, e a praLica amena, deleitosa e instmctiva
vinha a rolar, facil e suavemente encarreirada, ácerca da nascente
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republica americana, que lá se ia emparelhando com a illustrada
Europa, ou ia excMe nd0 a muitos respeitos á antigos reinos do
velho mundo, graças as suas instituições livres, e ao incremento
que tomava a i!ldustl'ia, a navegnção, e o commercio. Co m os
coraçõGs p alpita~ntes de amor da pa.Lria, hom ens e mulheres se
juntavam de entorno aos. jovens-viajantes e os intct'l'ognvam sobre
a hisLoria da emancipação do filho primogenito da liberdad e nmericana. Os labias, co mo · que saboreando as do çuras de uma no:va
patria, de uma patria liberta, gostavam de repeti,. ôs nomes dos
esforçados e iIlustres collaboradores da indepe nde ncia da colonia
ing,Jeza, embol'a estt·opiados e estl'anbos aos ouvidos latinos. Diziase então-Monsienr Franlclin, -e n'esse illustre nom e resumia-se
toda a gloria de um povo, toda a hi storia de um a nação, e tambem o porvir de toda a America 1 •

Já o fisco ia sendo illudido. Como o dmgão do jardim das hesperides velava com os olhos de Argos sobre o extravio do ouro e
dos diamantes, e deixava passar desa.pet·cebidamente pelas alfanrdegas as leis fundamentaes e regulamentares da nova nação, as
quaes vinham' fazer as delicias dos estudiosos e cevat· a curiosidade
de aviqos leitores, que percorriam e·ssas paginas, - brilhante antagonismo das velhas ordenações elo reino - que deviam mais tarde
figurar appensas ao processo ele uma inconfidencia, como o maior
dos crimes 2 • Depois da leitura accendia-se o desejo ile possuir
1

Domingos Vida\ de Barbosa assim se expressou a semelhante respeito :
• Sendo em dias do mez de Março deste presente anno, estando elle testemunha
em casa de seu primo Francisco Antonio de Oliveira Lopes, e indo com f'SlC..JlU l'a
um serviço de miner.tr,' entrou o dito Francisco Antonio de Oliveira Lopes, a
contar e a exage t•ar as bellas quali(\ades d'esle, co ntinente, di zemlo que não sú
bin ha ouro e diamantes mas ferro, lãs, algodões, e que seria um paiz de lelic'i dade pam viver se fosse liyre; depois passando a perguntar a elle testemunha
COt11o se chamavam os sugeitos que ftzeram a revo lt~ çã o da America lngleza, lhe
l'espondeu que não sabiR senão de um que se chamava ll'lo nsiewr Franlclin. •

As., 8 Ag. 1789, Deu . do Wo de Janeiro.
1

I

O appenso 26o á devassa que mandou proceder o visconde de Barbacena na
capitania de Minas Geraes constava , de um li vro em 8° Lendo por titulo Recuei/
des lois constit·utives des Etals Un.is de l' Amé1'ique. A' alg·uem foram confiados
tão importantes documentos e não duvidando separar ~ livro do processo, o
~
3
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essas instituições de que carecia o paiz, e maldizia-se da sorte
quem tivera por patria uma terra nova sugeita á velhas instituições
p0rtuguezas, sel.Iadas com o cunho dos tempos feudaes.
Quem niio verá nas palavras que precedem as poesias de Claudio
Manoel da Costa os desejos politicos que elle nutria quando de
volta·cla Europa se deixara dominar de barbara melancolia?
« Não são estas, dizia elle, as venturosas praias da Arcaclia, onde
o som das aguas inspirava a harmonia dos versos . Turva e feia a
corrente destes ribeiros, primeiL·o que anebate as ideias de um
poeta deixa ponderar a ambiciosa fadiga de minerar a terra, que
lhe· tem pervertido as cores. A desconsolação d,e não poder substabelecer aqui as delicias do Tejo, do Lima e do :Mondeg·o, ·me fez
entorpecer o engenho dentro do meu berço 1• ))
Era o descontentamento dos Bi'as·ileiros conhecido dos proprios
estt·angeiros. Em Setembro de '1773 escrevia o illustre poeta francez, o cavalleiro de Parny a respeito do Rio de Janeiro: « E' este
paiz um paraíso terrestre; a terra produz abundantemente os fructos de tod0s os climas; o ar· é sadio; as minas de ouro e de dia- .
mantes numerosas; mas á todas estas vantagens l'alta-1he uma,'
que é a unica que pó de tornar aquellas preciosas ; -a liberdade !
Tudo jaz aqui na escravidão; póde-se entrar, mas não se póde sahir.
Em geral acham-se os colonos descontentes e cançados de seus
soffrimentos 2 • ))
No meio da agitação febril que nos fins do seculo passado começára a desenvolver-se em França e que terminou' por um cataclisma
político, por um diluvio de sangue, vira·m-se os Brasileiros residentes
em Paris accbmel.tidos de seu contagio. O pensamento da indeoflereceu em seu nome a bibliolhecadacapilalda província de Santa Catharina ! ...
Veja- se lnnocencio Framcisco da Silva, Dic. bibliog. po1·t. t. Vlll, p..~ii.
E' lambem para notar-se que a Gar.eta de Lisboa era geralmente lida no llra- ·
zil e que a mesma não raras vezes se occupava com as noticias da emancipação
dos Estaclós Unidos. V. Coneyo L!ú~ Viei'l'a lia Silva, App. 5 da Dev. de lflin.

Ger. 2• Int. em 11 Jun. 1789.
1

Obms poeticas, Coimbra 1768, pro logo.

2 Na Re·v. Pop. t. X, p. 364 sob a epigraphe ele fllbwm Bmsile·i•ro e 'do pseuclonymo Bmsiliaco, dei a traducção d'esta interessante carla .
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pendencia nacional era o pensamento de lodos e11es ; borbulhava-lhes na mente como fogo sagrado, como imagem brilhante, como
sonho realisavel, e o mstho da nova creilÇ:l ia de parar com um altar
na tena uot'Le americana. O exemplo de um povo novo e irmão
pelo continente valia mais do que tudo . O sol que despontára
primeit·o para a pakia de Washington, de Franklin e de Jefi'erson,
não tinha entrado no seu decimo terceiro signo, e a nova constellação da aguia americana não rutilava sob o seu céo? Espreitava-se
pois a luz matutina, e os olhos fixos no ol'ienle pi'Ocuravam antever
as cores nascentes da nova aurora. Careciam, porem, de um Demóslhenes que com a palavra inOammassem de entbusiasmo as turbas,
e lançassem os raios da inslrucção social sobre o povo retido nas
sompras da ignorancia, espalhadaS! como que de motu-proprio pelo
g·overn_o colonial; precisavam da voz poderosa das cem bocas da
moderna fama de Guttemberg, essa alavanca que inverte a marcha
das nações,. como a alavanca de Archimedes inverteria a rotação de
qualquer globo que gravita no espaço.
" Era por demais serio e grave o que se passava em Paris, pois
entaholavam-se negociações não só no laveis pelo seu assumploindependencia do Brasil- como pelo caracter que revestia uma
das partes, o enviado extraordinat·io e minislt'O plenipotenciat·io dos
Estados Unidos da America junto á côrte de França, e, ai nda mais,
pela ceiellridade do nome que distinguia o inclividuo, o ülustre
Thomaz Jefferson, tão grato em toda a America, e cuja gloria como
que empresta alguns de seus raios á tímida e nascente aurora de
nossa emancipação politica.
O passo que davam os estudantes Brasileiros era p:or.,certo
arriscado .. 'La estava a diplomacia Pol'lugreza que não se podi::t
mostrar indiferente aos acontecimentos relativos á mancipação das
colonias. Iam, pol'em, guia'dos pelo amor da patl'ia, que não conhece
clifficuldades, e que affronLa todos os obstaculos, como Annibal ou
Napoleão através elos Alpes, ou San M:artin passando os Andes.
Nascido na humilde choupana de um pobre artesano, mas sob d
magnífico e esplendido céo do Rio de Janeiro, r~cebeu José Joaquim
da Maia no antigo seminario da Lapa as pl'imeiras lições de sua
educação litteral'ia. Sua, aptidão para o estudo, o amor de engt·ans

o
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decer-se e subtrahü~-se á Stmda que lhe marcára a popularidade
de seu nascimento e a obscuridade de sua ascedencia o levaram a
Portugal. A avidez de sua imaginação pedia campo mais largo á seus
estudos e Paris, a paLria dos genios dos tempos modernos, o recebeu
indifferente no meio de suas festas ruillosas e de suas agilaçBes
polilicas. Pobt'e e desconhecido, lutando com os Lenues r()cursos de
que mal podia dispõr a bolsa de ::;eu velho pae por inlennedio de
seus conespondentes 1, levava os dias e as noites occupadó em
instruir-se, e nos seus momentos de ocio pagava um tributo á cm·io-:
sidade lendo ·as paginas da hisloria do abbade Haynal consagradas á
nova republica do novo hemispherio, e a lransmillia depois em
narrações eloquentes aos seus conlerraneos, entre os quaes-figuravam Domingos Vida! de Bal'bosa, José Marianno Leal 2 e José Pereira
Ribeiro 3 • Pensa-se geralmente que recehe1:a do Rio de Janeiro a
1 Dava-lhe o pae Rs. 1.20SOOO annuaes por intermedio de dous correspondentes,
sendo um delles um negociante do Rio de Janeiro estabelecido á rua Direita
/ defronte da igreja do Carmo, e o outro um negociante do Porto conhecido por
Faria Neto. Dep. do Dr. Domingos V-ida.l de Bm·bosa na Dev. ele lllin. Ger. App. 2 '
bis. e que tem po1· titulo: Auto de pergltntas feitas acerca de uma ca·rta esC?·ip-

ta ao JJlirústro dos Estados Unidos rlit America Sptentrionat por wn est'ltdante
do lJrasil que se achava em Jllontpellier.
Com igual assislencia viajava o ,iovern llr. Josê Alvares ~Iaciel pela Inglaterra
e não pelos Estados Unidos como inexaclamente di~e o s1·. Visconde de Barbacena no Jomal do Commerclo desta Corte de 27 Nov. 1.872.
2
Era natural do Rio de Janeiro e vol~ou em companhia do vice-rei o conde de
Rezende segundo o te'stemunho de Domingos Vida!. Dev. do R. de Jan. ilssent.
de 8 Aa. 1789, e Dev. de Jtlin. Ger. App. 2 bis, Assen. de 8 J-ul. 1789. O bacllarcl José Mfll'ianno Leal não foi inlet'I'Ogado nem mesmo como testemunha
referir1a, por achar-se enliío ausente como declarou o juiz ilevassante. Dev. do

R. de Jan .
3 E1•a natural de Congo.nhas do Campo; fonn:íra-se em leis na universiÚde
de Coimbra; em 1789 Linha 25 a1mos de idade. Residia em l\1arianna, com banca
de advogacia. Deu. rle Jlfln. Gm·. App. 2 bis. Auto .de pe~·g. ,ia citado.
Passando-se ao Brasil o mesmo bacha1·el trouxe as leis da nova republica e a
historia philosophica do abbade Raynal. Dep. do Coronel Fmnclsco Antonio de

Olivei!·a Lopes no Assentamento de 8 de htlho de 1789, Dev. de Jllin. Ger. Ap.
2 bis. Anto ile pet·g. ele. Refe1iu o coronel lei-o ouvido dizer a seu primo o
Dr. Domingos Vida! mas esse negou na acareação de 18 do mesmo mez. Sendo
inquerido o bacharel José Pereim Ribeiro ft I'Cspeilo da carta escripta po r 11m
estudante do Brasil, respondeu que nada sabia.

v
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com missão de apalpar os animos euroJ)eos á resp~ ito da conjureção
minei1·a, mas nada sabe- se de positivo a tal respeito. A sós com
sua alma contemplava extactico a aguia americana que brilhava
como um novo signo sob o céo de Colombo e depois baixando os
olhos.escntava o echo da pa~ria a ver se lhe repetia o brado insurreicionftl do Bo7ton. No nascimento popular de Benjamim·Franldin
encontrava uma anologia que o animava; a gloria do varão que na
frase de Turgot roubar;t o sceptro aos tyramnos e o raio aos
deuses 1, era para elle a mais seductora de todas as glorias humanas,
e o seu nome o mais sympathico entre os nom es dos coll oboradores
da independencia norte americana. O sonho da ambição o extasiava,
e a imagem da pat1·ia lacrymosa, consternada e opprimida o amgia e
o inquietava. Na imaginação brilhante arregimentava os seus compatriotas; hasteava no meio ele suas fi'leiras o estandarte de uma nova
nacionalidade, e o grito, f[Ue só mais tarde devia retumbar nos
campos elo Ypiranga, ecboava elo Itatiaia e do Itacolomi aos angulos
do nascente imperio. A esquadra de Pedro Alvares Ca)Jral cobriria
ainda os mares? Ahi estavam o Paraná e o Amazonas para converter
as suas ll.orestas em possantes naus, e mandai-as ao Oceano, e o
pavilhão estrellado viria ondular sobre os mares de Colombo .
Conia o armo de 1786. A mocidade, que LTanspondo o Oceano
Athl antico fàm lançar a sua espada na balança qe uma causa santa,
vo!Lára á Fr·ança coberta dos iouros da victoria, compenetrada de
aclmir·arão e cheia de sympalhia pela simpli cidade dos usos e
costumes e instiluções democl'aticas; os elementos revolucionarios,
ha muito tempo acumul ados sob re Pariz, presagiavam tempestade
horrível, sa ngl'e nta, e José .Joaquim da Maia não quiz jWr, mais
tetnpo adiar a execução ele seu plano. Resolvido a realiasal-o pediu
e obteve do illusLr·e Thomaz Jefferson o me~o facil de communicar-lhe com toda a segurança um negocio de summa imporfarreia, e no dia 2 ele Outubro cl'esse anno lhe dirigia a..seguinte
carta:
1
O illuslre Turgut rc>u:niCJ m .tgislt·:~lme: tle no seguinte ve;·so os li \ulos de
gloria de B. Franldin :

·• E1•ipnit crelo (nlm en scetr1tmqne lymnnis. •

o
o
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« Eu nasci no Brazil. Vós nãó ignoraes a terrivel escravidão que
faz gemer a nossa patria. Cada dia se torna mais insupportavel o
nosso estado depois da vossa gloriosa independencia, porque os barbaros Portuguezes, receiosos de que o exemplo seja abraçado, nada
' omittem que possá fazer- nos mais infelizes. A convicção de que
estes usurpadores só meditam novas oppressões contra as leis da
natureza e contra a humanidade tem nos resolvido a seguir o farol
que nos m0straes, a quebrar os grilhões, a reanimar a nossa moribunda liberdade, quasi de toda acabrunhada pel~ for~:a, unico
esteio da auctoridade dos Europeus nas regiões da America. Releva
porem que alguma potencia preste auxilio aos Brasileiros, pois que
a Hespanha certamente se ' ha de unir com Portugal : e, apesar de
nossas vantagens em urna guerra defensiva, não poderíamos comtudo levar a sés a effeito essa ~lefeza ou pelo menos seria imprudencia tentai-o sem aJg·uma esperança de bom exito. N'este estado
de causas olhamos, e com razão·, somente para os Estados-Unidos,
porque seguiríamos o seu exemplo, e porque a natureza;Jazenclo-nos
habitantes do mesmo continente, como que nos ligou pelas relações
de uma patria commum. Da nossa parte estamos preparados a despencl.er os dinheiros necessarios e a recenl1eoer em tod0 o tempo a
obrigação em que ficaremos para com os nossos bemfeilores.
« Tenho vos exposto em poucas palavras a summa de meu plano.
•Foi para dar-lhe andamento que vim á França pois que na Ame rica
teria sido impdssivel mover um p!lsso e não suscitar descoullança.
A vós pertence agora dicidit: se póde executar-se a empreza .. Se
quereis consultar a vossa nação, estou pr9mpto a olferecer-vos
· todos.os.,esolarecimenlos precisos 1 • ll
Não despresou o illustre Jefferson estas communicil,ções que mais
1 E. ~lraclos

da corresponrlcncia de Thomaz Jefferson. Rev. trim. elo lnsl Hist.
lll, p. 289 . Devo nol~tr aqui que Jefferson não declara o no~e da· pessoa
que lhe dirigiu essa carta; apenas diz que ella lhe communic{u·a que era filho
do Rio de Janeiro ; a sua narração porem combina mntatis mnlandi com os depoimentos dados nas devassas · do Rio de J;meiro e de l\'linas Gemes por Domingos Vida! de Barbosa e o coronel Francisco Antonio de Oliveira Lopes. E' ahi
que se mencionam tanto o seu nome, como as principaes particularidades de sua
vida.
Bras.

L.
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tarde foram levadas ao conhecimento do Congresso americano 1 ;
procurou entender-se verbalmente com o autor da carta e empmzou-o para que comparecesse á hora marcada em lugar collVenéionado.
Tinha Jefferson i!leliherado experimentar as aguas thermaes,
outrora tão celebres, da bel la cidade de Ayx, a patria da lingua d'Oc
e da htteratura provençal e para lá partiu, mas desviando-se da
estrada com o pretexto de ir examinar as antiguidades de Nimes,
encontrou-se no meio das ruínas romanas com José Joaquim da
iVIaia, que ahi o aguardava pontualmente. Seguiu-se para logo uma
interlocução viva, animada, in·teressante enh'e o embaixador da
nova polencia e o desconhecido filho, da colonia escravisada, que
nem um outro titulo poderia exhibir para esta entrevista que o seu
amor da patria.
Facil em expressar-se, dotado de brilhante imaginação, replecto
de conhecimentos sobre as cousas de sua patria, .pois conheoia as
suas principaes cidades e Linha percorrida as terras auriferas e
·~iamantinas apresentou José Joaquim da Maia em lm·go quadro os
récursos de seu paiz, o qual o illustrado Thomas Jefferson não se
1

Na sua carta datada de Marselha a 4 de l\laio de 1.787 di ris-ida a John Jay,
escrevia T. Jefferson: • A minha viagem por estes lugares ministrou-me informações, que tomarei a liberdade de levar ao conhecimento do Congresso. " Rw.
do lniit. t•. III, p. 209. O que Jefferson affirmava n'essa data, di1.ia em seu depoimento o coronel Francisco Antonio em 8 de Junho de 1.789. V. nQla 2, p. 4.7
deste c~pitulo.
'
Como seria curioso saber-se a maneira por que foram recebidas as informações do illustre ministro pelo congresso americano, propuz na sessão dQJnstituto
hislorico de 30 de Agosto de 1.860 que se pedisse ao sr. conselheiro Mig~el Jliaria
Lisboa, hoje barão de Japurá, e então ministro plenipotenciario e enviado exlraordinario do imperio junto á republica Norte-Americana para que se dignasse
de examinar o deslit;JO que tivera a sobredita informação.
Prestou-se S. Ex. de melhor boa vontade, mns o resultado de suas pesquizas
foi infructifero como se Yê da seguinte correspondencia, trasladada aqui m:n
porbuguez.
I

ncpartiçiío do estado.- Washington 1.9 de Fevereiro de 1.86i.- Meo CUJ'O Scnhor.-Nova busca me habilitou para certificar-lhe que não lemos os despachos
originaes de 1\'!r. Jefferson quando foi ministro de Franr,.a. Temos alguma ideia
d'elles, e lambem de uma copia impressa dos mesmos; porem parece-me que foram ·
Por elle provavelmente tirados do consulade, quando sect•etario d'estado, e que
o

o

'
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decLignou de resumir para que fosse melhor conhecido nos EstadosUnidos. Er·a dessa pintura qlie dependia o bom exito de sua missão
e pois empregou todos os esforços, sem que a exagerasse. Mostroulhe que o llrazil contava o mes mo numero de habitantes que Portugal; que os Portugu e~es , pouco em numero, quasi Lodos casados
com Brasileira3, · nem uma lernbtança conservavam do solo palrio,
nem mesmo nutl·iam o desejo de vollar a elle; e que estavam por·
isso dispostos a abraçar· a independencia. Fez-lhe ver que os brancos naturaes do paiz formavam o corpo da naçã.o; que a nobreza,
apenas co nhecida co mo tal, ele maneira alguma distinguia-se do
povo; que os escravos ·eram iguacs em numero aos homens livres,
e seguiri am a causa dos senhores ; qu e os inclios domesticados
eram deslibuiuos de anergia e os selvagens nem um partido tomaria\TI'·el11 tal negocio. Demostrou-lhe que o clero et·a tanto composto
ue Brasileiros como de Portuguezes, e que pouca influencia exercia
sobre o povo. Disse-lhe que haviam vinte mil hom ens de tropas·
regulares; que se ndo ao principio t~crarn e nte Porluguezes hm;iam
sido substituídos por Brasileiros ele modo que estes compunham
mio fize,·am p:ll'te de seos papeis, os quaes foram depois comprados pelo govemo.
In cluso vai um exl!·aclo de um<t carl.a de Mr. Jay a e!le, a qual nüo foi publicada, e
n'el\a ven't que se accu1.a a recep(:.:io ela carta de ~. de Maio el e 1.787.
Seo fi el ele. - W. .Jln11ter.- Ao Sr. conselheiro nr. M. Lisboa.
Heparli çào elo estado - Washin gton •18 de Fevereiro de 1861- Caro Senho1·. Tenho cuitladosmnentc examinado as actas do Congresso da Conl'cderaçào, porem niio enconlJ'ci indí cios de que se fi zesse cou!'a al;;-u ma em referencia ao topi co da cal'i.a rle i\'lr. JeO'erson a Mr. Jay, datada de,,, de Maio de 1787, relativa
it enLrevist<~. de 1\Ir. Jei-I'e rson e um bmsileiro, concernente :1 independencia do
BrasiJ. 1\r.mctto inclusos os papeis que V. Ex. a~1ui deixou. Sou seo muito obrigado
e verdadeiro- O ófl'tcial maior IV. Ilnntm· - A:o Sr. consel heiro M. l\1. Lisbo~t.
Extracto.- i\11·. Jay a l\fr. Jefferson- Ao honrado e illuslTe Sr. Thomaz Jefferson.- Ne1v.-Yorck 8 de Setembro de 1787. - Caro Senhor.- No dia 24· de Julho ulÍ.im o, Live a honra de participar-lhe que novos despachos relaLivos aos
negocius a que se referem suas wrLus deviliu ureve ser kaosuliLLidas, e Ji so ng-eiu·
me de que as razões que até aqui os tem clemomdo cessarão o mais depressa
possível. Suas carlas de .\. de Maio e 2-1 de Junho chegaram depois, e foram pre·
sentes ao vresit.lente do Co ngresso. Depo is da cheg·ada das cartas, ainda se não
tc111 orgauisado nenhuUJ a eomm,iss<io do Estarlo, o que prova, que aiuda ellas não
furam üpresentadu:; uu Cong-re:;so, e por isso, não Lem havido oecazião para ·sé
darem instrucções a respeito. Eu li-as com pra~er pois em tuiuha opinião rasem honra a quem as escreveu . - Sou ele. •John Jay.
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então amaior força do paiz; que os officiaes eram em pa1'te PorLuguezes e em parte Brasileiros ; que seu valo!' era indubitavel,
conh'eciam as evoluções mas .ignoravam a sciencia da guerra e nem
uma predilecção tinham a favor de Po!'Lugal, nem por outro qualquer objecLo ; qtie hm'ia muitos ca1•allos, mas que só uma parte do
Brasil admillia o serviço ele cavallaria. Informou-o ácerca da instrucção, que muitos individuas sabiam ler e escrever, mas que no Brasil
não havia imprensa; que o povo po!:!suia armas das quaes se serviam
pam a caça e que haviam alguns armazens d'ellas. Ponderou-lhe fj.ue
um ocüo mol'lal dividia os DI'asileii'OS e os Portuguezes; que para
reconcilial-os Linha o ma.rquez de Pombal adaptado a política de
nomear os Brasileiros para os empregos puulicos, mas que seus suecessare~ linham vollado a praxe anti ga escolhendo para aquelles
empregos somente pessoas nascidas em .Portugal. Provou-lhe que os
Brasileiros consideravam a rcYolução no'rte-americana como p:·ecursora da que e)les desejavam ; que os homens de letras eram os que
mais a anhelavam mas que não apparecia uma pessoa capaz de diri:l';il-:-a, de se pó I' <t frente do movimento sem o auxilio de uma nação
poLlet'osa,pois que todos se arreceaYam que o poYo os desamparasse;
que dos Estados-Unidos esperavam todos os soccorros; que precisavam de arl.illmria, muniçõe~,navios, marinheiros, soldados, officiaes e que para tudo issso esfawnn deliberados a recorrer aos
Estados-Unidos, entendendo-se sempre que os fornecimentos e serviras seriam necessnriamenl.e pagos. Palentou-lbe os recursos que
havia e de que se podiam lançarJTiâo; que as minas de ouro produziam ainda abundantemente, que o quinlo, que o rei cobrava do produeto das minas, al1Clava por trev.e milhões de cruzildos; q<1e ,~ó o
m:!smo rei lin'hadit·cito ele explorar as minas de djamnnlcs e de outras
Jiellra:; preciosas, que lhe rendiam quasi metade d'essa quantia; que
só o pr'odncto c!' essas duas. fontes de riqueza devia mon tar a dez milhões ele doll;trs por anno; mas o remanescente do producto das minas,
que subia a vinte e seis milhões, podiaapplicar-sea despezada revoluçao. Expoz-lhe que Portugal não Linha esquadra nem exercito e
que po r tan lo n:'ío podia invadi{ o Bra7.il em menos de um an no, e
que a considerar a maneira porque Linha dê ser preparada e executada tal iuvasão não seria ella muito para temer e que a falhar não
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tentaria segumla, pois cortada a principal fonte de sua riqueza
apenas conseguiria fazer um pequeno esforço; e que se a Hespaúha
invadisse o paiz pela parte do sul ficaria sempre Lão distante do
corpo dos estabelecimentos que não chegaria até elles e que
portanto a tentativa da Hespanha não era.. para receiar-se ; que as
minas de ouro eram entre montanhas inaccessiveis aos exercitas, e o
Rio de Janeiro tido pelo porto mais seguro do mundo depois de
Gibraltar. Indicou~lhe que tinlutm a maior ab,undancia de carne e
tanta que em algumas partes matavam-se rezes só pa~·a lhe aproveitm· o couro, e que a pesca ela baleia era exclusivamente feita
pelos naturaes mas em barcos pequenos, de maneira que não
sabiam manobrar os de grandes dimensões. Apontou-lhe que
pagavam a farinha de trigo e o peixe salgado a Portugal, e que portanto iriam sempre comprar esses generos aos Estados-Unidos, que
tambem lhes forneceriam as embarcações necessarias á guerra e
ao c01rimercio . Finalmente lhe significou que a parte mais illustrada
da colonia tinha por infallivel a separação j que sobre a revolução
não havia mais que um pensameüt.o no paiz, e que, no caso de sereiP
hem succedidos, organisaeiam o governo republicano, o qual seria
generalisado a todas as pt·ovincias 1 •
O illustre embaixador, que o havia escutado altentamente, procurou convencei-o de que não tinha instmcções algumas que o
auctorisasse a dizer uma palavra a esse respeito, e que apenas
poderia commnnicar-lhe as suas ideias como individuo, e estas
ideias se oppunham aos tão nobres como ardentes desejos do nosso
compatriota, pois que lhe parecia que os seus concidadãos não estavam ,p,m circumslancias de compromeller a nação em uma guerra
com Portugal, cuja amisade desejavam cultivar, tanto assim que
acabavam de celebrar com o seu governo um vantajoso tratado ele
commercio. ,Viu José Joaquim da Maia perdidos todos os seus
passos, e dissipadas suas esperanças como as i Ilusões de um sonho,
mas O i!lustre Je.lfei'SOll lhe fez ver flUe não obstante O que lhe havia ponderado, não poderia a revolução do Brasil que fosse coroada
de feliz exito, de deixar de excitai' vivo interessé aos Estados Unit T.

Jefferson,_ Rev. úo lnsl. Hisl., !.. III, p. 210.
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dos. « A esperança de consideraveis vantagens, dizia elle, chamará
ao Brasil numerosos indi,•iduos em seu auxilio e por motivos mais
nobres serão atlrahidos os nossos officiaes, em cujo numero ha
muitos exüllenles. Nossos concidadãos podendo sahir da patria
quando querem, sem licença do governo, podem da mesma sorte
dirigir-se para qualquer paiz 1 • »
Despedimm-se os dous americanos e deixaram aquellas ruinas
mageslo ·as, e que tão eloquenlemenle faliam da grandeza dos antigos romanos, e onde o Brasil eiro se recordará sempre d'esta
entl'evista, embora Domingos Vida! de Barbosa procurasse em seu
depoimento rebaixar o merito de seu contemporaneo, pintando-o
como impostor miseravel que se arrojava á uma missão para a qual
não Linha poderes e que por isso acabara por merecer o despt·ezo do
minis tro plenipoLenciario, quando a correspondencia de Jefferson
e o depoimento do cot·onel Franci co Antonio de Oliveira Lopes
provam o contrario ~ .
11
'

Rev. elo lnst. llist. L. lll, pag. 2U.
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Depoimento ele Domingos Vida/. - A ess() re·peito contou elle que achandose em França ,·ira la um sujeito chamado José Joaquim da Maia, ftlho de
um pcrtreiro que queria razer-se outro ~Ir. Franklim relativamente á America
Portu~ueza dizendo que a queria pôr independente da Europa; porque sendo
filho de um pobre pedreiro nunca poderia fazer figut·a, nem tomar o seu nome brilhante e celebre senão intentando uma acção extraord inarin, e com elfeilo que
c~e;rara a escrever ao ministro dn America Ingleza, que se achava em Paris,
dtzendo que era em·iado dos Americanos Portuguezes, que queria tratar do negocio da sua independencia para o que pedia o auxilio da sua republica, ao que
lhe roi respondido que depois que ca tivessem na America consegui do a indepcndencia os favo1·ece;·ia com as manufactmas c o mais que carecessem para a
?onsen·ar, porem que ajudar o rompimento não por ser com uma nação ~m cuJO.s portos achavam beni~no acolhimento· mas depois succedendo vir o dito mint~lro á provincia de Languedoc, indo-lhe ahi rallar o dito José Joaquim da Maia,
rut conhecida a pot1ca verdade com que elle se tinha intitulado enviado sendo
\1.111 pobre mise1·avel sem l.t•atamenlo algum, c tão mal trajado que nem uma conStdcrat.:ão infundia, por cujo motivo foi dcspresado pelo dito ministro, segundo
contou a elle testemunha o mesmo José Joaquim da Maià, vendo a sim frustadas
as suas ideias As. de 8 Ag. 1789, Dev. do R. de Jan. As. de 8 de Julho do
llie.~mo muw, Dev. de li. Ger .
.Comprehendc·se que exprimindo-se com tanto despreso para com o seu compatriOta e ridiculari sando os seus serviços em prol da causa da conjuração, procuJ'ou Domingos Vida! de Bat•boza deffender-se e subtrahir·se â cumplicidade. Toda.
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Retirou-se José Joaquim da Maüt para a capital do reino Portuguez, essa l'amosa Li sboa, viuva de tantos het•óes qne a tinham
engrandecido. Contrariado em seus desígnios, porem não vencido ,
jámais abando nára o pensamento da indeperidencia da palria. Rnminava-o constan te e tenaz em sua mente ; se lhe fu gia d' enli'e
ligeiras distracçõcs , buscava-o, prendia-o de novo, a!Tagava-o, e
.aninhava-o no seio ele rellexões al'rlcntes, suggeridas pelas diffi cul- ·
dades, phanla:·mas invencíveis qne lhe snrgiam de todas as partes,
e que lhe escandeciam, c lhe abrazavam o cerehro. Quiz l'ever o
ceo de Guanab'ara e as aguas azul adas da m;gnifi ca bahia de Nicth croy; s~mdar o P:la rle Ass uca1·, essa se ntinella de grani to do emporio da America do Su l ; penetrar sob o tcclo de sua choupana ;
abraçar o velho pai, que definhava no occaso da cxislencia e resp irar as brisas terTcsLres e marinhus da terra natal, que lhe di ssipassem a nostalgia que lhe minava a vida. Di spunhn-se pois a
partir para o Ri o de Janeiro, mas Deus dispõe, e a morte yeio el esessa il isLoria que elle nos cleixou em seu depo imento foi lam bem por elle Ll·ar:.;miLtid:l a seu p1·imo o COI'O ncl Francisco An toni o de Oliveim Lopes co mo se
ve ela nota 1•, p. 37. Este interrogado no mesmo dia, pelo conteúdo no referi menlo que d'elle lez aquelle, d i s~e que era tudo fal so menos na parte em que
se confonmwa com o que elle testemun ha depusera, e o que lhe eontára, encarecenrlo umas po\l cas de vezes, e gwernando-se pela hislo ri a do abbarle Raynal,
a grande felicidade rl 'csta terra se fosse li vre ·do governo da Em·opa ; e qn e o
dito rel'erimento em lambem falso no modo po1·que contava a hi sloria s u c~e i:lida
c1n Jiranç.a com o .minisLro da Arherica lngleza porq uanto lhe havia contado na
rua o s~g-uinle: " Que estando mn Monlpellier andavam la dous enviatlos, que
não sahe 'l nome nom a dita testemun ha lhe disse, que um era da Lapa elo Ri o
de Jane iro, ma udarlo pelos com missarios d'csla cidade para L1·atarem com o mini sLrõ ~% Amcrica ln;;lcza , ms icl cuLc om Fr.1nç:t, da liberdade da Ameri ca, Porlugueza, e que a es te re,pei l.o t.~vcpam os dil.os enviados algumas conferencias r.om
o di to minisl1'o, :t '1'~1'l rltls qnaes a~ ·i-tira a Lcslemun ha referen te, e que o dito
ministro dissera que Lini Ht rlaclo aviso a sua nação, e que esta estava prompla a
socco rl·el-os com naus c gente, pagando-se-lhes os soldos e ob rigando-se a lomar-lhes o bacalhau e o trigo; que do pois d J fazerem ca o rompimento av i ~assem
logo pam lh es vir o ~n cco rro e que fallaria lambem a el-rei ria l?ran1:a para se
inclinar a soccorrel·os; que nrn dos enviados di ssera qu e a nação 'de que se temiam era a Hespanlwla por ser connuanle, ao que u dilu ministro lhe respondera
que não temessem por que era uma naç;io lerda, c que o 11io de Janei ro era uma
praça que se defcnd ia bem, e Q,UC se fosse necessario usassem de balas ardentes
sem se embarassarcm ~o m as leis do papa. ". Ass. de 8 de Aq. 1789. Dev . do
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penhal-o 110 fundo do sepulcro 1 • Não parecem as ideias regeneradoras da humanidade; hereclitarias, vão de geração em geração
até a sua realidade; e causas são que de necessidade tem de produzir eiTeilos. Semelham- se âs fogueiras, pharóes da liberdade, que
transmiLtem de cantão em cantão a toda Helvecia o grito revolucionaria e victorioso de Guilherme Tell. Elle Linha procurado não
imprudente, louca ou leviana, mas mysteriosamente angat·iar prosely.tos, transmiltindo as suas ideias aos seus conl.erraneos q'ue estudavam em Coimbra, e commun icando os seus planos e meios de
realisal-os.
Bem depressa a nova da projeclàda emancipação brasileira attra vessou os mares e- veio echoar nas serTas do Itatiaia e do Ilacolumi
e. propagar- se pelos vales auríferos e diamantinos de Villa Rica, e
de S. João d'El -Rei. Já á a1gups animos timoratos do velhG reino
. Assim declarotl Domingw Villal no seus ja citados depoimentos. Comprehcnde-se qual seria a sorte de José Jo;tquinl da Maia se liYessc ündo para o Rio
d~' J~neiro , e ainda vivesse no tempo em lJUe se inquiriu a deya~sa . Em 25 de
Jnne1ro de 'l79'l manda,•a o juiz dezr.mbargarlor Jost'! Pedro Machado Coelho Torres
que o ouvidor-escriv;lo Marcellino Pereim Ciclo flzem~ para maior claresa e intelligencia, entre outi'as declarações, a seguinte: • Po1·qóe causa se não SCIJ11'1'0U e
perguntou a José Joaquim da Maia, filho de um pedreiro d'esta r.idade referida
Pela testemunha n. 20 (Domingos Vida! de Ba1·bosa) E o esc1·iv:io declarava: "Q\lC
s~ não perguntou a José J.oaquim da M;lia por esta·r ausente e con~·ta·r se1' {ctlleculo, e que seu pai lambem éra l'allecido e IJUe por isso não se perguntou lambem. " Dev. <lo R·io de Janei1·o.
O visconde '<le Barbacena ligou tanta impo rtancia a estes boatos da correspondencia entre o estudante brasileiro e o ministro ela republica Americana que
c?m a sua propria mão escreveu a seguinte portaria datada de 30 de Junho, de 1.789
d~rigida ao ouvidor da comarca de Villa Ri ca, como juiz dcvassanle: "~o r ser
~l{l'no de maio1· e mais particular averiguação o· facto em que tocou o éoroY~el
hancisco ,\JJtonio de Oliveira Lopes nas suas ultimas respostas, referindo-se ao
~r. Domingos Vida! de Barbosa, acerca de uma carta escripta ao ministro dos
slados Unidos da America Seplentrional por um estudante do Brasil que se
~chuva ern Monlpellier : ordeno a vm. que se informe summariamente d'elle
lnquerindo novamente o Coronel, o dito Domingos Vida!, e as mais pessoas que
se refe1·irem nos seus depoimentos, com o mesmo escriYiio que tenho nomeado
, Pan~ as mais diligencias desta natureza, e d'este summario me entregará Vm.
~ma Copia.authentica logo que estiver concluído. " App. 2. bis. Auto de pergnnas, etc. Dev. de ~~~ln. Ger.
~\. i~querição das testemunhas pouco adiantou, pois alem do coronel F1·ancisco
tomo e do dr. Domingos Vida!, as demais testemunhas, o co nego Luiz Vieira,
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se afigurava a realidade da independencia brasileira, triumphando
sobre os destroços ensanguenlados da resistencia armada e disciplinada do despotismo colonial. LavmvR a seus olhos terrível confiagmção desde as margens banhadas pelo Amazonas até as orlas beijadas
pelo Prata e desde as praias do At.lllantico até os píncaros· dos
Andes!
Á sombra do pacifico claustro de Santa Clara de Coimbra estt·emecia a madre Joanna de ~Ienezes Vallad~res pelos dias de seus
parentes que residiam no Brasil, o qual segundo ella, não tardaria
em seguir o exemplo da Amet·ica Ingleza. Em '18 de Julho ele '1787
escrevia a religiosa madre a seu primo Joaquim Pedro de Souza
Camara, moço fidãlgo da casa real, e sargetllo mór dos auxiliares da
comarca do Rio das Mortes, pedindo-lhe que se retirasse quanto antes
para o reino . «Vossa senhoria, dizia a previdente freira, ainda que
ahi está bem aqui ficará melh~r ;.e soppunhamos que se introduz o
espirilo de virtigem nos animos desses naturaes e que tumultuam ;
n'esse caso parece que mais arriscado seria o partido ela honra que
vossa senhoria infallivelmente havia de seguir; e o melhor é evi\;:ll'
estes apertos e vü·. sem elles á presença da s·oberana e livrar-se de
um governo subalterno, que ás vezes degenera em dispolismo 1 • ))
o sargento mor Luiz Va~, o tenente coronel,.Domingos de Abreu, o..bacharel
.Josó Pereira Ribeiro, o padre Francisco Vida! de B:u·bosa, nada dicertun, a exce.
pção do ullimo, que depo~ o que ouvira a seu irmão.
Não sei .em que documento baseou-se o sr. Visconde de Barbacena) para
dizer no Jomal do Commercio d'esla côrtc de 27 de Novembro de 1872 que
foi o dr. José Alvares Maciel quem travou relaç.ües particulares ·com Thomaz .Jefl'er·
son, e que na apprehenção de seus papeis depararam-sê com cartas do ministro
aine1·i~ano. Sendo o d1'. José Alvares, filho família, não consentiu o velho pae
o sargento mor do mesmo nome, que os esbirros do fisco lhe varejassem a casa,
e declarou que seu filho nada possuía, não houve pois sequestro; e a dar-se a
apprehensão de seus papeis, seria a mesma effectuacla no p:tlacio da Caxoeira,
pois era o doutor hospede do governador e não de seu cunhado o tenente
coronel I<'rancisco de Paula, como assevera o sr. Visconde de Barbacena,
cujas asserções po1· inexaclas lerei ainda de contestar em outras notas. E nem as
cartas de Thomas Jefferson deixm•iam de figurar na devassa, caso fossem encon·
radas entre os papeis do jovem ~1aciel, por isso que o homonymo potuguez
de S. Ex. ligou grande importancia a este assumpto, com o fim de prestar serviços a sua côrte.
t
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Est~s expressOes não deixaram de influir no animo do sarg·ento
mór 1 que teve a imprudencia de lel-as a seus amigos ajudando
assim a propag·ar a ideia da rev@J,ta e dâ emancipação, e a cat·ta,
.religiosamente conservad~, veio depois a figurar na devassa que se
tirou em Villa Rica ~ ..
'·
Não esquecia o Brasil o cordato Jefferson, gTaças as impressões
da entrevista das ruinas de Nimes, e lá de Paris procurava mas sem
fructoenuab@!ar neg@ciações c0ma côrtedeLisboa, que franqueassem
I

1

Joaquim Pedro de Souza da Camara, moç.o fida lgo da casa real e sargento
nlór <los auxiliares da comarca do Rio das Mortes, assistia no arraial de Matos inhos, tenmo da vi lla de S. Jo<lo tl'el-Rei, e era natut·al de Portugal. Ass. de 17
de Set, 1789. Dev. do Rio de Janeiro.
·

~ O seguinte tmchJ de ofidio do Visconde de Barbacena diri{l·ida ao Desembargador juiz Ped ro José Araujo de Saldanha, datadp de VillaRica a 'lq. de Junho
de d789, mostra a manc it·a porque esta carta veio a figu rar na devassa e sabe
D:us que de la(;rymas não cuslapia à sua pobre auelora: "Vm. viyá receber da
lllmha mão a carta de dona Joanna de 'Menezes, que refere o coronel F1·ancisco
Antonio de 0!iveim Lopes na represenbaç.fío ou !]enuncia de '19 do mez passad J
Cf!m outra de seu primo o sargento mór Joaquim Pellro da Camara que a acompanha e a reoonhece, para as juntar por copias authen~icas do escrivão da deligencia conferidas com Vm. ao auto em que se achar a mesma denn\mcia e depois
~~ resti~uirá ;s ditas cartas originaes porque as pretendo remetler com oubras
llliOJ·mações á secretaria de estatlo d'esla i·epartição." Dev. c1e il'lin. Gcr. junt.
de 15 de Jun. 1789. A· carta foi exigida ao sargento múr Joaquim Ped ro da
Camara por oficio que lhe dirigiu o Visconde de Barbacena datado de Villa Rica
a 30 <le Maio de '1.78(! c rcmcl.t.itta pelo mesmo sargento mór em on'icio tlo maior
laconismo póssive1, datado de S. Joáo dei'Rei a 7 de Jun ho do mesmo anno . O
coronel F\ancisco Antonio depoz como testemunha na devassa cloo Rio de Janeiro
1
e n 8 de Ag·osto de 1789 que esLranhan<lo o trecho ela carta em questão da madl'e·
~oanna de Menezes, que lhe mostrara o sargertto mor para lhe comprovar que se
cenganava quando .afirmava que certa menina que se criava em sua casa er!.ava no
onvento <le Santa Clara de Colmbt·a, 11ois que aquella ft:eira, nada dizia a esse
respeito, lhe perguntára de que levante se tratava no Brasil, por. quanto e~:a a
Jll'tnteira vez que ouvia fallar em sublevação e que o Sarg·ento m6r lhe l'espondera
que entenc!ia serem carapelões que lhe metteram os estudantes de Coimbra. FJev.
do Rio de Janeiro Ass. de 8 de Ag. 1789. O Sargento mót· q~estionado a respeito
respondeu que sobre o referimento que d'elle i\zerh o Coronel só era venlade a
1
recepção da carta e a exposição de seu conteildo. Dev. ilo R-io ele Janeim.
J:llo seu depoimento dado na devassa de M-inas Geraes, de· 4 .Agosto 1.789, alle;ou 0 lllesmo Sargento mor ignorar o motivo que tivera a fre ira para usar <!'aquelas expressões, a menos que não fosse com o fim lile obrigai-o a voltar para Portu:::·. l'lão selembrava que. tivesse respondido a set~elhante carta,_o que tambeth
xou de fazer a outras muitas, do que assaz se quetxava a sua pn ma.
111
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os nossos portos ao pavilhão estrellado. As províncias Brasileiras,
como as odaliscas do harem do gran senhor, só podiam ser vistas
pelos ennucos do governo colonial. «Não ha, escrevia elle a um de
seus amigos, não ha razão para esperar que se nos dê alguma
enlra~la no Brasil. Penso qne é do interesse dos Portugueze~ desviar
todas as atlenções que poderíamos Ler de cooperar para a ematlcipação de suas colonias. Não conheço outro caminho para isto que
não seja fazer-nos conveniente a dcpendencia em que essas colonias
estão da mãe palría; e para <JHC tal dependencia nos convenha r.
neccssario que nos seja permittido o communicar com ellas . Contudo
este modo de discorrer não será adoptado pelo govemo ~le Portugal 1 ».

1
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Capitania de Minas Geraes sob o governador Luiz da Cunha e Menezes . - Contraste do sen
governo com o de D. Rodrigo Josê de Menezes Castro, depois conde de Cavalleiros. - Boatos
acerca do levante. - Vexame em que viviam os povos. -Impostos cobrados pelo clero,
magistratura e fisco .- Destruição dos teares. - Ogovernador trata de militarisar a capitania. - Desejos da independencia nacional. - Falta de um chefe. - O tenente coronel
Francisco de Paula Freire de Andrade. - Concentramn'elle todos os conjurados as suas esperanças. - O Dr. Claudio Manoel da Costa . - Odesembargador Thomaz Antonio Gonzaga.Cooperação dos mesmos.- Gonzaga o seus hospedes e amigos. -Vil! a Rica e a are adia
ultramarina. - Os sons poetas.- Hypothese de uma republica. - Passa a mesma a acto
deliberativo. - Boatos sobre a sua legislação.

Governava a capitania de Minas Geraes com todo o peso da sua
autoridade o capitão general Luiz da Cunha e Menezes , e o vexame
em : qu~ trazia os povos pela sm oppressão, tornava ainda mais desejada a emancipação politica, e com ella a àcquisição de lodos os
direitos civis.Ah! e que contraste offerecia o tri ennio de seu governo
comparado com o de D. Roch'igo José de Menezes e Casti·o, depois
conde de Cavalleiros 1 ! Já não era o incansavel gove rnador que percorria a capitania, que se enredava nos sertões dos Anipiados e de
Cuiaté, povoados pelas feras e pelo Botocudos tão barbaros como
ellas, e que contl'a as ordens da côrte, abria novas estradas sob o
pretexto de evitar' o contrabando do our'o e dos cliamanles ;-que
dividia as ten as auríferas em numel'osas ~esmarias e as distriilu'Í·'l
por quem as pedia; - que conseguia p ~voar a serra da Mantiqueira,
e até fun dar colonias com os vadios e preguiçosos que vexavam as
Povoações, pro teg·endo e animand o os homens que trabalhavam.
Tu'do se havia transformado sob o seu baslào de ferro e como se
/

\

I D
.
.' l\odri go José de Mencles e Caslrb, depois conde de Cavalleiros, governou
a capttania de Minas Ge t'aes cle~de 20 de Fcvereit·o de dso até 1.0 de 0utubt•o
de 1 ~83, em que p1ssou 0 bastão de capibão general a Luiz (\a Cunh a, e Menezes.
afun 0 ·
e tr ~ove m at• a cari Lania da Bahia .
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imperasse a vara magica de um genio mau, a enercia substituia á
actividade, e a capitania que progredia, parou e veio depois a r~tro
gradar da prosperidade e incremento em que ia. Os povos desanimaram, e do desanimo passaram a murmuração.
Ganhava cada vez mais corpo o horbol'inh'o do desgosto publico
e por fim se fez ouvir no proprio palacio do governador. Indagou o
capitão general de que se tratava, e riu-se quando lhe fallaram em
sublevações e na facilidade com que o Brasil poderia abraÇat· e
seguir o exemplo da America ingleza, a qual, arrojando os ferros
do captiveiro, se consti tuira em uma das mais livres nações do mundo. Para .elle era um sonho, era uma chimera. Tinha recursos para
combater qualquer manifestação que se apresentasse, e sabia que
os habitantes da capitania, sujeita a seu jugo, tambem os conheciam para que se atrevessem a pôr em pratica o que nunca passaria de uma mera palestra.
Esse desprezo para com as ameaças hostis de todo um povo, tão
tyrannamente opprimido, tinha pelo menos uma face boa. Não
abusou o governador de seu poder discricionario para levar ao seio
das familias toda a sorte ele persiguições, e com ellas o lugubre
cortejo de seus funestos resultados . Lançando os olhos perspicazes
por toda a sua capitania via aglomerados os elementos necessarios
para uma grande conflagração, mas Lambem contava com a inercia
de seus habitantes, já escarmentados com os mais barbaros exemplos de severidade pela energia de seus antecessores .1
Ah! e como viviam os povos avexados por quantos impostos
imaginavam o ,clero, a magistratura e o .fisco! O colono trabalhava
~orno de parceria para. essas tres harpias esfaimadas, que só se nutriam tle ouro, e que cada vez se mostravam mais insaciaveis;
emvelhecia antecipadamente nos rudes trabalhos da mineração, ern
quanto que os padres e os seus empregados ecclesiasticos, em
quanto os ministros e os que viviam da justiça publica, em quanto
os contractadores do fisco e seus apaniguados se deleitavam com as
suas propinas e viam seus dias se deslizar pacificamente como se
estivessem n'um eden dourado, verdadeiro paraiso das riquezas.
Entendia o clero que a primeira caridade christã :era tornar as
igrejas em mais rendosos mercados cl'este mundo, embora o fosse
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a custa de repetidas vielencias e vexaÇões. Não eram os preceitos da
lei que professavam·, nem o ensino das maximas do Evangelho, tão
necessarias a educação religiosa cios povos, que elles faziam pagar
a peso ~le our0 ; -eram insupportaveis e forçadas contribuiçilles
extorquidas pelos pa:rochos aos seus freguezes debaixo de preLextos
de d~reitos parochiaes, benezes e pé~ de ~ltar 1 ; eram as1gTandes
'e.censicleraveis taxas per conta de esportulas, emolumentos, prós e
preealços exigidos pela camara e chancellaria episcopal e pe'lo juizo
ecclesiastico em beneficio da mitra e dos juizes 'e 0fficia:es de taes
repartições 2 ~
Não comprehendiam os magistrados, m~ndado s do reino para ministrarem justiça, que devessem sahir p0bres como haviam entrado
n'essas terras que regorgitavam ele riquezas. Ante os ricos mananciaes se lhes accendia a sêde, e quanto mais bebiam n'essas torrentes
auríferas, mais insacia),leis se mostravam; e a final exigiam areia ele
1°Uro .s0bre os seus despachos. Era assim que os emolumentes dos
ouvidores e offlciaes de justiça pezavarn sobre os povos c0mo a mais
onerosa ele todas as contribuições. Já o capitão general Gomes
Freire de Andrade, depois .c0nde de BobadeNa, dizia em seu tempg,
e na lhaneza de sua linguagem, á cõrte de Lisboa, que os padres e
os mag-istrados levavam das mii1as ta,nto cabedal como as•fortes
imposições cio govern.0 3 • De então em diante cresceram os abusos
~e tal maneira que a metropole foi a primeira a reconhecer a justiça
das muitas e repetidas queixas que deptmhalm os habitantes da
capitania sobre os degráos · ~o thrOJlO portuguez •.
{", '

1

Mavtinho de Mel.lo e ·Castro, lnsf1'1teçáo pam 9 visconde de Ba?'bacena, Luir.
Antonio FuTtado de JJfendonça, go·uemador e capitão gene·ral da capitania de
Afinas Ge1raes, § 7. (lev. do tnst. hist. bras., t. VI, p. 5.
1

ldem,

Si 21, Rev. do Inst., t. VI, p. 11.

3

' 0s emolumentos de alguns minisbl'os, como siio os dos ouvidores e. tamben/
dos offtciaes, e benezes e esmolas de missas e direitos parochiaes, levam de Minas
tanto cabedal como a capitação. " Offrcio d·lriyido á corte de Lisboa em 1743.
Rev. do lllSt., t. v;r, p. H.

". Mar~inho de r.iello e CaskÔ, Instmcçáo para o Visconde de Barbàcena, § 22,
ll.ev. do lnst., t. VI, p. 1..1.
')
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O fisco com seu apparato de justiça, e sob o titulo de real fazenda,
era em suas exigencias a mais temível de todas essas harpias
esfaimadas. Verdad eiro monstro boraciano, tinha os cem braços de
Briareu, que esLenclia pelas tenas aul'iferas para a arrecadação de
todos os impostos, pois pagava-se o que entrava, e pagava-sé o que
sahia i tinha os cem olhOs de Argos, que alongava pelas avenidas
vigiando o extravio, atormentado pela ideia elos contrabandos, e pelas
denuncias que urdiam a inimisade e a vingança i tinha as garras elo
dragão das Hespericles co m que senhol'eava as te nas diamantinas i e
Linha lln a,lmenLe o corpo da hyclra de Lerna e estendia o seu cordão
avaro através das florestas, ao largo dos rios e por cima das serras.
A messe era abundante e a colheita despertava cada vez mais a
ambição da mãe patria. Cinco ramos, cada quf!.l mais ren doso, constituía o seu patrimonio, taes como-o quinto do ouro - o contracto
das entradas-o co ntracto elos dizimas - o donativo e a terça parte
dos officios-e a extracção dos diamantes . D ~ todos elles, porem, o
mais vexatorio era por sem duvida o quinto elo ouro, e foi esse o
unico que deu Jogar a tantos e a tão serios tumultos, que terminaram
por fim com as mai s barbaras e horrendas execuções.
Ora estabelecia-se esse imposto pelo systema das bateias, e ora
erigiam-se casas de fundição onde se pagava sobre a porção elo ouro
que se fundia. Ora substiLuiam- se as casas de fundi ção por uma só
casa ela moe a ; e ora se tornavam a crear as mesmas casas para
por sua vez substitui re m á casa da moeda. Ora adopLava-se o methodo da capitação que acabava com a casas de fundi ção, e ora as
casas de fundição e1·am preferidas á cap itação; e n'ess ~s desencontra~o s,. systemas de cobrança do quinto maldiziam-se os povos, e só
á força de ameaços de sequestras em se us berts o satisfaziam. Pesava uma divida enorme sobre elles pelas co ntribuições não pagas
por falta de recursos, e além d'isso augmentava o fisco co m as taxas,
conhecidas pelo nome de cont1·acto das ehtradas, os obstaculos com
que luc~avam os colonos ricos e pobres da capitania. Tudo pagava
o imposto da importação, quer se destinasse ao commoclo, ao fausto
e ao luxo elos ricos, quet· ao necessario para os trabalhos rusticos
ela mineração, da cultura das terras e para o sustento das classes '
menos abastadas .
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Um genero de primeira necessidade, como o sal, pagava de
entrada a enormeimposição de noventa e tres e lres quartos por cento,
sem attender-se as despezas de avarias, demoras, conducções por
grandes distancias e outros gastos que elevavam o seu preço á fabulosas quantias 1• O que porem mais admira é o imposto que aggravava o preço do ferro manul'acturauo, indespe nsavel aos trabalhos da
mineraçào e da cultura ! Sub ia o custo a trezentos por cento sobre o
do Rio de Janeiro! «E que capital, refl ectia o proprio mitListro da
rainha, e que capital não era preciso a um minei ro somente para
C0\11 pras e concerLos dos intrumentos necessarios para a sua lavt'a?
E1
,
quantos serviços e novas descobertas deixariam de se emprehender
e proseguir? E quantrts malas e' terras fical"iam impenelravei e
incultas pela cat·estia dos ditos instrum entos propl'ios e unicos para
esses trabalhos ! '?))
Por outro lado viviam os povos da rica e industrio a capitania no
maior descontentamento possível pela protecçêio qu e se dava a induskia manufactureira da mài patria em detrimento da do paiz. Para
Yerificat' e animar os estabelecimentos do reino e dar sabida faci l
as suas imperfeitas manufacturas era necessario anniquilar as fabricas brasileiras. Osopro, que era viviflcanle e animador no reino ,
tornava-se mortífero na colonia . Não viu o g·overnador D. Antonio
de Noron ha sem espanto e admi t'ação o augmento consideravel das
fabJ•icas mineit·as, e a cliversiclacle elos genecos ele uas manufactu ras .a ponto ele se lhe afig·urar que em pouco tempo ficariam os
ha.bttanles da capitania inteiramente independentes das fabricas do
remo ·' · Prohibindo-as, foi o seu expedi ente adaptado pelo governo
da tnetropole, que não só o sanccionou como que estendeu a ·proh.ib~çào a todas as capitanias do Brasil '. Completou o facho d~s
esbtrros incendiarias por conta elo governo a olmt ela destruição ;

'

~'!.

2

ld

3

Idem,~ 6,

de Mello c Castro Insll'. Jl am o visconde ele Barbacena., § 86, Rev. rlo

Inst., l. VI, p. q.2.

4

'

.

em, ~ 87, Reu. do fnst ., l. VI, p. 43 .
'

Rev. elo Jnst ., l. Vf. p. 19.

Idem, idem .
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-os teares desappareceram! Colonos, os Br~sileiros queriam manufacturar para si mesmos as suas fazendas quando a metropole se
encarregava de vesl.il-os, com tanto que não esquecessem minerar
a terra, e pejar com os quintos os cofres do seu real erario.
E pois Lodos esses elementos de desconten.tamen lo, acumulados
desde tantos annos, eram mais que bastantes para formidavel conflagração, porem o capitão general, que tinha o bastão do governo
da capitania em suas mãos, nada receia va. Contava sem duvida
com eleméntos opposlos, muit.o adredemen Le creados por elle, para
combatel-os. Nos governos despoLicos é tudo a força, e o governador não havia esquecido militarisar a capitania. Alem de um
regimento de cavallaria, chamado dos dragões, com posto ele oito
companhias com quatrocentos e setenta e seis praças e de tres
companhias irregulares de pedestres pertencentes a inlendencia
dos diamantes com mais de cento e cincoerrla praças, havia na capitania a força auxiliar, que era a milicia do paiz, composta de
treze regimentos formados de corpos ou terços irregulares de homens pardos e prelos, tanto de cavallaria como de infanteria.
Nào quiz o governador, a quem competia o posto de coronel do regimento dos dragões, uso fruir em sanclo ocio as honras militares que
lhe dava a sua patente. Enthusiasmou-se pelas armas, e desej9u
que toda a capilania participasse desse enthusiasmo, e por tanto
tratou de ,regular os auxiliares. Mais onze regimentos d,e cavallaria e oito de infanteria elevaram para logo a trinta e dous o
numero dos regimentos. Nomeou para esses novos regimentos
numerosos coroneis, mestres de campos, tenentes wroneis, sargentos wóres, e mais officia~s. Exorbitando assim das ordens da
côrte, e deixando primeiramente de participar ao governo da rainha 1 pensava pelo menos que ganhava novas e multiplicadas affeições a troco de patentes militares, e que esses officiaes tirados do
nada, como por encanto, contrabalançariam pela sua gratidão o
espirito da pepularidade d'esses regimentos, e que poderia contar
com a sua adhesão.

1

M. de Mello e Castl'o, [nstr. para o visconde de Bm·bacena,

Inst., t. VI, p. 49.

Si 1\-8, Rev. do
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Não acreditava o governador na possibilidade de uma sublevação
em toda a capitania; e pois uma parte soffocat:ia a outra e assim
desprezava os boatos que circulavam. E onde estava a conjuração?
Na boca de um ou outro descontente? Qual era o plano da revolta?
Nada havia de positivo. Faziam-se conjecturas? Não lhes dava pezo
o governador.
Como a capitania mais rica entt·e as suas irmãs brasileiras, em
lambem a capitania de Minas Geraes a mais illustr ada de todas
ellas. Podiam os seus habitantes pelas suas riquezãs prover mais
facilmente a educação dos filhos. A instrucção, que lhes abria os
olhos do entendimento, lhes infiltrava no coração o amot• da liberdade, lhes avivava mais e mais a affeição pelo solo natal. Era Villa
Rica, a capital da província, o ponto da reuni ão elos poetas, elos padres mestres que subiam ao pu! piLo com a eloquencia nos labios, e
çlos erudictos e curiosos que se e;llregavam a varios ramos dos
conhecimentos humanos. A idei a ela iudep endencia nacional pairou
por sobre. aquellas cabeças cheias de inlellige nciti, mas ninguem
via em tomo de si um chefe que concentrasse os elementos dispersos da conjuraçã0, que lhe elésse a necessaria fórma e sahisse com
ella á praça publica ao encontro da victoria, em busca do triumpho.
Vogava-se antes n'um mar tenebroso de incertezas, sem bussola
que apontasse o norte da desejada liberdade, e a possibilidade de
alcançal-a como que desapparecia entre as mil ditficul clades que
vinham surgindo com a reflexão fria e sensata.
. O tenente coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, que
na frase do coronel Ignacio José de Alvarenga era a segunda figura
na terra depois do governador general pelo posto importan~te que
occupava \ tornou-se o alvo objecLivo dos conjurados e n'elle c'oncentraram-se todas as esperanças. Era um dos homens mais esti~ados da capitania ja pela sua candura natural, ja pela sua condescendencia illimitada \ dotes fataes que concorreram para a sua

1

Francisco de Paula, 4•interrog. em.29 ele Jul. 1791. Ap. 6. Dev. do R. de Jan.

2
_

Frei Raymundo de Penaforte, Relação cíTcztmstanciada da per{ida C01!juracao descubeTta em Afinas Ge·raes, manuscriplo, nota '15.
I
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perdição. Filho natural de D. José Antonio Freire de Andrade,
conlle de Bobadella, e de D. 1\Ial'ia do Bom Successo Correa
de Sá, vira a luz n' esta cidade do Rio de Janeiro e não tinha mais
do que trinta e dous annos de idade 1 • Casam na província de Minas Geraes com D. Isabel Caro lina de Oliveira Maciel,
filha do capitáo mór de Villa Rica José Alvares Maciel e D.
Julianna Francisca de Oliveira 2 • Seguiu como seus an tepassados a pr·ofissão das ar·mas, e era immediato do regimento de cavallªria regular ou dos dragões da capilan ia, porque as honras do
co mmando pertenciam ao governador·, no posto de coronel. Bastava pois á sua cooperação para asseg·urat· a concurrencia da
unica tropa que havia na capitania a receiar·, a qual, estando
sob as suas ordens, podia mover-se a seu accen o pela consideração
em que o tinham tanto os oll'iciaes como os proprios soldados, e
assim concoueria a tranquilisar os animos menos corajosos a respeit~ de qualquer séria resislencia que se procurasse oppor á insuneição. Ou fosse levado pelo amor ela inc\ependencia T!_aciona\ ou
pelo lisongeiro acolhim ento que mereceu dos conjurados, os quaes
encarecendo-lhe a importancia, de que gosava, lhe angariaram as
sympathias, não só ab raçou o tenente coronel Francisco de Paula
a causa do levante como prestou-se a que depois se viessem a fazer
na sua propria casa as reuniões dos conjurados, as quaes se não
et·am publicas lambem nem uma apparencia guardavam de secretas aos o\h~s do vulgo, sem duvida com o fito de desvanecer qualquer S11spei ta. Foi pois o mais ostensivo de lodos os chefes do
movimento.
CoH;J, o tenente coronel Ft·ancisco ele Paula faziam outros associados parte do cenLro direct0t', mas com tanto mysterio que mal
sabiam os conjurados do que n'elle se tratava nem ao certo as pessoas que o compunham. Não ha duvida que o dr. Claudio 1\Ianu~
ela Costa e o desembargador Thomaz Antonio Gonzaga eram, apontados como os primeiros chefes da conspiração. Gozavam pelo me-

t

Ap . 6 Dcv. do f!. de Jan.

2

Dr. José Alvares lliaciel, 1· íuterrog. 26 Ab. 1789. Ap. 1.2., Dev . do R. de Jan.
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nos de grande reputação, quer considerados pela importancia de
se us empregof, quer pela sua illusl.ração, e por isso mesmo mais
autorisavam a revolta e tomavam a cauEa sympa lhi ca á adhesão dos
menos crédulos, e assim prestavam seus nomes ao proselytismo.
Passava o dr. Claudio Manuel ela Costa por um advogado babilissimo, e consciencioso ; goEava em alto grau a estima do povo e era
na verdade homem de conhecimentos superiores não só para o
seu tempo como para o Jogar em que vivia. Nascido na cidade episcopal de Ma rianna, tinha ja por este tempo sessenta annos, mas
ainda assim batia-lhe no peito um coração juvenil que estremecia
pela patria. Havia aperfeiçoado a sua educação na universidade de
Coimbra e eonseguira na Europa a fama de delicadíssimo poeta da
escola italiana, sendo admi!.lido na arcadia de Roma sob o nome
pastoril de Glaucesl'e Sa.t1J,mio. A melaneolia que reina nos seus
versos, os quaes Villa Ri ca ~abia de cór 1, não eslava de accordo co m
0
seu genio jovial, e a sua conversação era cheia de atlractivos,
sainetes e dictos espirituosos com que a torna1ra sobremaneira
amena e deleitosa, se bem que algumas vezes se transformasse em
ferina pela forç.a do gracejo, como elle mesmo chegou a confes2
stw e po1· isso na roda dos poucos, mas b.ons amigos, que frequentavam o seu escriptorio, era sempre ouvido com summo prazer
e particularíssima aLlenção.
Vivia na al)astan ça , pois possuiu. fortuna que IJ1e deixara m seus
paes e que augmentri.ra com o fructo elos trabalhos de sua banca.
Tinha alguns irmãos, e estim avam-se extremosamente. Com quanto

' Publicltra em Coimbm : Jllu.t1 llSCU.Io me l1'ico

wns~gmdo a D. F1'ml~iscu ela

A.tutunciaçáo, 1'eitor da ltniversidade, 1751- Epiccdio a m.emoria.cle frei Gaspar
ela Encarpaçdo, 1753- Nwn1eros harmonicos tempemdos em heroica e ly1·ica
~~~sonancia 1753 - Labyrl11fho de Amor, poema, 1753- Obras poeticas, 1768.
1
11:. xpu . inerl~lo Vil/a Rica, poema, que ~6 foi publicado em.Ouro Prelo em 18h:1.
zem mençao d'cste i ilustre poeta llm·bosu Machado Btblwtheca lus1.lana; Sls~~Ond d~ Sismondi. De.lJJ. Litlérat·wr~ ch~ midi rle_t:Eur?pe; .F. Denis Besumé ele
PIJtstune du Uresll; Femantlo Wolll Le ll'res1t L11/era1re; Coneg-o Januano
U?'l!aso b·rasilei·ro · Cons. Pereira da Silva Plutarcho bmsileiro; .1. M. da Costa
~·Si~va Ensaio !Ji~graplâco critico ; Innocencio Francisco da Silva Diccionario
tbltog,·a.phico po1•tuguero; Concgo F. Pinheiro. G·urso de Littemflll'a, etc.
2

lnte1'1'oa. 2 Julho . 1789, Ap .

~, Dev. de

Jllín. Ge1·.
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a abenção do céo, invocada pela igreja catholica, não legitimasse a
sua familia, amava loucamente as suas filhas, e os seus netos '.
Era a sua livraria a maior das particulares que se conheciam no
vice-reino ! , e a melhor quanto á escolha das obras, sendo muitas
d'entre ellas prohibidas na colonia. Foi elle, como notou o conego
Januario da Cunha Barbosa 3 , o primeit·o escriptor que na língua
portugueza tratou da nov~ sciencia da economia política, commentando o Tratado da origem das 1·iquezas das nações, publicado
então em Edimburgo pelo celebre escossez Adão Smith, sendo que
o manuscripto foi apprehendido com outro inedito seu e teve o
summisso que o fisco real achou conveniente dar-lhe.
Logo que Luiz Diogo Lobo da Silva tomou o bastão de governador da capitania honrou o dt·. Claudio Manuel da Costa com a
nomeação de secretario do governo, logat· que elle serviu com todo
o zelo e tino, pelo profundo conhecimento que adquirira de toda a
capitania, durante as administraç'ões do conde de Valladares e de
D. Rodrigo José de Menezes 4, e que resignou logo que passou ás
mãos de Luiz da Cunha e Menezes, que, como ja vimos, não gosou
das sympathias populares que obtivera o seu antecessor.
Passava o dr. Claudio Manuel da Costa entre os conjurados por
um dos colloboradores dos codigos fundamentaes da nova republica; parece porem que adiara a sua feitura para melhores tempos,
e que quando muito ruminára na mente as àazes principaes, pois
1 Tinha duas filhas naturaes, Francisca e Maria. A primeira que contava 30
annos de idade era casada com :Manuel José da Silva, a quem dera o sitio da
Vargem, no districto da cidade de :Marianna, por dote, com 3 ou .\. escravos; deste
casal existiam 3 ou 4· filhos . A segunda, que não passava de mais de 11 annos,
vivia em eompanhia de sua m;ie Francisca Cardoso, solteira, sem bens alguns, a
qual assistia em Villa Ttica. Estado das famílias dos 1·éos sequestrados, Ap. 34,
De11 . de iJfin. Ger.
1

~ Comprehenrlia 338 volumes impressos, c 2 manuscriptos. Traslados dos
sequcslros e real rtpprehen<!âo {e'itos aos ·réos da conjuração mineira po1· ordem
do Visconde General de Barbacena. Ap. 4. Á collecção destes traslados, que deve

ser pelo menos ·de 40 appensos, fallam 1.8, c são os de n•• 1.3 a 1.7, 1.9, e 20, e
21. a 31..
3

1t

Pamaso brasileiro L. H. etc.
C. M. da Costa, Villa Rica, .poema, canto lX, nola 5, p. 71.
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entre os seus manuscriptos nada encontrou a confiscação a
esse respeito que podesse oompromeltel-o.
Era o terceiro membro o desembargador Thomaz Antonio Gonzaga, que acabava de ser ouvidor de Villa Rica 1, e que gosava em
toda capitania a mais subida reputação, não tanto pelos seus co~
nhecimenlos como pela sympalhia que despertavam as suas maneiras delicadas e cavalheirescas, ·e a bondade de seu genio, que o
levava ao extremo da hospitalidade, pois a sua casa e meza eram
francas a todos quantos o conheciam.
Não era filho do Brasil; havia nascido no reino, mas oriundo de
família brasileira. A esta circumstancia de seu nascimento quiz
elle soccorrer-se quando tratou de se deffender 2, como se até mesmo no lagar de seu berço não podesse el\e involver-se em alguma
outra .conjuração republicana, como era afinal a conjuração mineira,
não por que fossem republicanos os conjurados, mas por falta de
quem dignamente cingisse a coroa americana.
Tornaram-se as casas d'estes tres chefes os pontos de reunião nas
quaes discutiam os conjurados. Nasceu na de Gonzaga a hypolhese
da republica, que foi abraçada como possível; demonstrou~se na de
Claudio Manuel da Costa a vantagem que se poderia colher da independencia pela libertação do commercio dos diamantes, e adaptaram-se na de Francisco de Paula as bases para o levante, como
Ver-se-á mais minuciosamente 110 seguimento d'estas palidas paginas.
Tinha a casa de Gonzaga uma varanda onde elle jantava com
seus amigos e hospedes, a qual dava para o jardim. Encontravamse ahi muitas vezes os 'poetas de Villa Rica, que ja desde ml!lito se
consiclemvam membros da ideal arcadia u!tramari11a 3 • Ahi vinham
1

Foi nomeado Desembargador da Relação d~t Bahia em 1788.

2

V. nota Q, cap. I, pag. 27 . .

Sobre a e~istencia <l'esta associação de poetas fiz as maiores pesquizas sem o
menor resultado, e na hypothese de que fosse filial á arcadia de Roma, prestou·
se 0 Sr. José Bernardo de Figuercdo, hoje barão de Alhandra, encarregado dos
negocios do Brasil ,i unto a Santa Sé, a obter alguns esclarecimentos a este respeito,
para o que entendeu-se com o vice cuslodio daquella . antiga sociedade o
3

1

)
)

)
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Claudio Manuel da Costa ' e Alvarenga 2 pela m,anhã sabol'ear co m
Gonzaga o café, que tinh a um di a de cleslhronar o ouro e os di amantes de tão riquíssimas paragnns e figurar com os seus ramos nas
armas de um grande, opulento e rico imperio 3 . Ahllia o conego
Luiz Viei ra da·Silva as suas ot·ações,anles de declamai-as de cima
do pulpiLo, do qual era o orn amento. Ahi improvisava o coronel
Alvarenga com o fogo sagrado da inspil'ação; escrevia Gonzaga as
suas inimilaveis lyras, e compunham o dr. Diogo Pet'eim Ribeiro
de Vasconcellos, o intendente Francisco Gl'egorio Pires Monteiro
Bandeira e o padre Miguel Engenio da Siva l\'Iascaranb as os bellos
versos que submelLiam á appreciaçãa e á lima de Claudio Manuel
da Costa, como o decano pela sua idade, como o me tre pelo seu
go lo e il l uslra~·ão, e n'este commcrcio das musas passavam as
horas n'aquell e enga no d'alma que hem dissera Camões que a fortun a não deixa gozar· po r mui to temp o. Ahi form aram elles aq nelle famoso libello que sob o titulo de Cartas ch'ilenag immortalisou

SI'. Egidio 1'ortini, sem melhor fruvlo. Vejão·se na Brasilía, biblioteca nacional dos
melhores (lulores cwtlgos e modernos as obras de Silva Alvarenga, l. 1, p. 110,

n. 91 e de Alvarenga Pcixolo, p. 81, n. 43, o •Jue disse sobre este

ass~nnplo.

1

Como a:nigos familiares diz Claudio Manuel da Costa que clle e Gonr.aga
esl;l\':io sempre um em cw:a t\o outro com mun icantl o-~e co m a lciLura rl e seus ve rsos o ti o rn:lis )1ne occoiTia. lnte.rroa. de 2 Julho. ·1789, Ap l t\., Deu. de Jll in. Cer.
2

I.

.r. de Alvarenga Peixoto, 2. lnlerrog. 14 J(ln. 1790, Ap. 4, Deu. do R. de Jan.

3

Eis o que clis e a esle respeito o dislinclo sr. Thiers na sessãp do corpo
legislativo de 26 tle Janeiro de '186~. quando compararam o 1\lcxico com o Brasil :
" Torliwia co nsin ll) em ar.eil.a r a illnsüo. Concedo qne o Mcx ico viJ•it a pi'Osperar como o Hra il. Sim, o ar<:hi-tlncjue Maximiliano, que é um !l(lmem rle espic·ilo
nolavelmenle cnllivado, scrit lamlJcm 11111 príncipe profundamente habil. Os Mexicanos se ligarão á nova monarchia; formàr-se-ha um exercito nacional ; o novo
governo farit o milagre de congraçar o que uunca pôde eslar rongraçaclo, o anti_
go c o novo !'efl"imen. Ern uma palav ra, arlmitto que Lut.lo irú bem, que tudo ma i'charil como no Brasil.
• Pois bem! o que foi que se passou no H1·asil? Para chegar ao ponto em que
hoje se acha esse paiz gastou cincoenla :mno ; e elle deve a sua prosperidade aos
principes sabios que lem lido, a um ocego não interrompido, its suas boas relações com a E•11'0pa; c:;se pairo, que hoje tem um orçamento de i OO milhões e um
çommercio de 600 milhões, ~;a~tou cincoenta annos para chegar ao po nto em que
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o governo despolico de Luiz da Cunha, menos digno de tanta honra do que o do taciturno e barbaro Visconde de Barbacena 1••
Nas horas porem mais recatadas, em que o circulo era mais limitado, e por i so mais intimo, rolava a conversação como a lava
do vulcão ardente e pel'igosa 2 • A ide ia da indepenclencia nacional
tornava-se. intuitiva a todos os Brasileiros. Se alguns duvidavam
della então como uma utopia, essa utopia se lhes afigurava como
uma realidade no porvir; era uma aurora sob os horisr>nles sensíveis, cujos raios ainda douravam o occidenle. Assim nipguem poderá outorgar a sua prioridade a quem quer que seja, sem manifesta
injustiça a todo um povo . Ha ideias que não tem autores; perlen. ~em a Lodos; não era pois uma cabeça que pensava por muitos
Indivíduos, mas sim, na frase ele Ignacio José de Alvarenga, muilas cabeças em um so corpo a , e esse corpo com muitas cabeças
é- o povo. A ideia porem de republica n'aquelle emporio de ouro
e de diamantes, a qual quando muito estender-se-ia ao Rio de
Janeiro e a S. Paulo, deixaudo o resto da colonia entregue ao capliveiro colonial, como uma vasta Goyana, pertence a um individuo,

h.oje o vemos! Elle abandonou as minas de me[aes preciosos e enlt•egou-,e pl'inCtpalmente ã agricultura
.
·
• Para vos citar apenas uma verba da sua prodncção, dir-vos-hei que o Brasil
fornece aclualmentc ao mundo cale no valor 'de ,perto de 200 milhões: o cnl'é
''ale mais que o ouro.
E • Pois bem! apezar de achar-se neste estado, crêdes que, se o Brasil til'esse na
.uropa um amigo que lhe houvesse feito um emprestimo, se acharia hoje em
Ctrcumstanetas
· de altcnder a· reclamaçao
- desse amtgo,
· pagando o que 1he devta.
· ?
(/l.
180
·) i'i<
io o ct•eio ; é, fJOis, uma illusiio dizer-se que o Mexico, ainda mesmo
J~~111chegue á prospet•a posição do Brasil, t\OS indemnisará ·complelamenle. • :__ Do
• do Com. d'esla cõrle.
1

81.1 Outro gmpo de poetas figurava na comarca do Rio das Mortes presidido por
E vestre Dias de Sá, conhecido geralmente pelo Padre Silvestre da Paraupeba.
pn~re elles distinguiam-se os irmãos Francisco e Domingos Vida! de Barbosa o
a l'e Mathias Al'ves de Oliveira, ele.
.
'
2

Assegurou o Dr. Claudio Manuel da Cosla que no quintal .da casa de Gonza..,.
exced·
,ci · Jam os conjurados nas conversas, e .eram estes o lenenle coronel Ft-anA. sco de Paula e seu cunhado José Alvat·es 1\laciel, ele. luterrog. ele 2 Julho 178{),
p. 4-., Deu. de illiu . Ger.
Se

3

2

· Inte!'I'Oa. de 16 Jan. 1190.

Ap.~.. ,

Deu . do

n.

de Jmi.
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que a formulou hypotheticamente. Foi Gonzaga o seu autor 1 quan~
do no seu jardim ao sussurro da viração da tarde euleada nos pinheiraes que lhe ensombravam a habitação, referia-se ás narrações
que faziam os estudantes brasileiros que voltavam da Europa, enthusiasmados com os acontecimentos que converteram uma colonia
do Mississippi, riv'al do Amazonas, em florescente repub lica, a
qual começou por levantar-se e acabou por vencer á velha e poderosa Inglat~rra 2 • O coronel Alvarenga e o vigario Carlos Correia
de Toledo, que eram hospedes de Gonzaga, e que se demoraram
em Villa Rica todo o tempo que decorrera da festa do natal a dos
reis, dos annos de 1788 a 1789, abraçat·am imediatamente a hypo~
these; discutiram~na como projecto realisavel, e propagaram a
ideia pelos circu,Ios de seus amigos, pelas casas que ft•equentaram á
noite, onde tomavam chá e jogavam entrando pelas horas da ma~
drugada 3 • O tenente coronel Francisco de Paula '• e o dr. Claudio

I Depoz Claudio l\lanuel da Costa que em sua casa formára Gonzaga hypolhetícamente a ideia do estabelecimento de uma republica, a qual foi logo abruçada
pelo coronel Ignacio José de Alvarenga, e o vigario Carlos Co_rreia de Toledo, e
que elle dissera que não convinha na mesma ideia por conhecer que era inexiqnivel pela careneia de forças para subsistir, e que se Gonzaga, Alvarenga e
Car!os Correia de Toledo pozeram algum interesse na esperança d'esta acção,
hem podi~r~.\ ver que jamais teria etfeito por falta de meios para se verificar.
/tlterrog , 2 de.fullw. 1789, Ap. <1-, Dev de Jff. Ger. Ovice-rei Luiz de Vasconcellos e
Souza escrevendo para Lisboa,dizia que bem se conhecia ser o principal cabeça desta
~bominavel maldade Thomaz Antonio Gonzaga unido aos seus grandes amigos
Ignacio José de Alvarenga e Carlos Correia de Toledo. 0/f. de 16 de .fltlho
de 1789 dirigido a MarUt1ho de Mello. Este, no offtcio que dirigiu ao
Viscunde de Barbacena em 29 de Setembro de <1.790, assim lambem o julga, lan·
çando-lhe á conta o maior quinhão da conjuração.
2

Claudio 111anuel da Costa, lllterrog. ja citado.

8

O coronel Alvarenga diz que levava a jogar com João Rodrigues de Macedo.
até as 3 horas da madrugada. 2. Jnturog.14 de .fan.1790. Ap. 4, Deu. do R. de
Jan. O dr. Claudio afirma que foi de Alvarenga e do vigario Carlos Correia 'de Toledo
IJUe Tiradentes e o. padre José da silva ouviram fallar da proclamação da republica
na casa do tenente coronel Domingos de Abreu. lnterrog. 2 de Jttlho. 1789•
Ap. 4,pev. de bf. Ger.
·
~Claudio, lnterrog. 2 de Jullw. 1789, Ap. <1. Deu. de. Jlf. G. Alvarenga, 2 ·
Interrog. 14 .fa11. 1790. Ap. 4, Deu. do R. de Jan.

o
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Manuel da Costa t, menos activos, porem assaz·condescendentes,
deixaram-se levar pela torrente.
Achou-se o pretexto e a ideia encarreirou-se e fez proselytos. O
lançamento da derrama, tão temido pelo povo, tbrn ou-se desejado
pelos conjurados. Viu-se assim Thomaz Antonio Gonzaga á frente
de uma conspiração sem que elle mesmo suspeitasse que era o seu
chefe. Afim de engrossat·em as suas fileiras espalharam os conjurados ao om~do de seus amigos a cumplicidade do desembargador,
e deu-se-lhe a colloboração das leis tendo por auxiliares a Alvarenga e outros de sua escolha.
Repetiram-se as praticas na presença do ex-ouvidor da comarca
e em sua propria casa, praticas altamente criminosas, para as
quaes cominava severas e barbaras penas a legislação ominosa
d'aquelles tempos. Sabia o magistrado o perigo a que se expunha,
mas, ou não deu importancia que merecia a materia e brincou
com a hypotbese, ou abraçou a causa confiado na grande opposição que nasceria no povo pelo lançamento da derrama, e certo
por tanto do feliz exito que d'ahi resu\tari~ . A negação systematica
que Gonzaga adoplou pot· defesa, e no qual tão habilmente se enlt·incheirou, faz que se hesite em qualificai-o como conspirador,
mas os depoimentos do coronel Alvarenga, que era seu parente, e
de Claudio ·~fanuel da Costa, que era o seu mais intimo amigo, dão
testemunhos de sua cumplicidade. Não houve alguem cl'entre os
conjurados que, apesar de ter denunciado na hora do perigo os
seus amigos e condemnado a conjuração, viesse depois reclamar á
face da consummação do facto pelo brado do Yp,ranga a gloria que ·
partilhára como um dos iniciadores da ideia 2 ? Quem .sape que
"-.
1

Alvarenga;2• lnterrog. ja citado.

2

O jovem José de Rezende Costa, assignou com seu pae, o- capilllo do mesmo
nome, a carta dclatoria datada dos Ca'mpos Geraes da Lage a 80 de Junho
~e 1789, e entretanto didgindo.se depois ao Instituto historico em data de 16 de
. ovembro de 1839, disse, fallaudo da conjuração : • Ja no occaso da vida e na
~dade tão avançada de mais de 74 annos, peza.me não ter forças e luzes para
escrever estes Jlrlmeiros e mallogrados brados da independencia, ha cincoenta
e um annos intentada, e ha desoilo proclamada e gloriosamente consumrnada nos
campos do Ypintnga pelo inmorlal Sr. D. Pedro I. • Rev. do /nst., t. VIII,
p,

~97.

1
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quinhão de gloria não solicitaria para si o desterrado de Maçambique se tivesse sobrevivido ao despotismo colonial ?
Coreeu mui lo antes e depois elas prisões que os dous amigos,
Gonzaga 1 e Clamlio, estavam encarregados da codificação das leis da
intentada republica, sem que todavia se encontrasse entre os seus
numerosos manuscriptos 2 um só papel que os compromettesse a
La! respeito, mas tempo de sobra tivel'am os conjurados pal'a destruir as provas materiaes que pudessem existir contra elles, e nem
um documento figurou nas devassas inquiridas, que compromeltesse os chefes, e são mes mo ral'os os que depõe contra os con1
\ "
Jurac
os.
Propalou-se que os trabalhos sobre a legislação cuslat·am o melhot·
de dous annos e que o coronel Alvarenga, primo e condiscípulo ele
Gonzaga na universidade de Coimbra, era ouvido em tão tt-anscedenle materia. Desappareceram as provas e nada consta a esse
respeito senão vagamente, e não poucos esforços empregaram os
juizes inquiridores elas devassas, e isso com o maior empenho, para
entrarem no perfeito conhecimento não somente acerca dos mesmos
co~ices, como relativamente aos seus colloboradores.
Sabe-se pot·em alguma co usa a esse respeito por haver transpirado e ter sido deposto nos numerosíssimos e largos interrogatorios
que se fizeram pelo espaço de dous annos e meio. Dizia-se geralmente que as leis seriam favoraveis ao povo a e que a re1mblica
teria diversos pat·lamentos subordinados a um central'•. Seria a

1 Carlos Correia· de 'foledo e Ignacio de Alvat•enga asseguraram a Domingos de
Abreu q;e Gonzaga eslava em casa fasendo as leis consliluilivas ela nova republi ca.
Domingos de Abreu to lnte'l'rog., 20 de .fan. de 1790, Ap. 1.o, Dev. de M. Ge1'. Joaquim Silverio dmmnciou o vigar·io Cr.u·los Cor•t•eia como tendo dito que vira as leis
nas mãos de Gonzaga, mas o vigario negou na acareação de 1.3 de Junho de 1!.791J..
Ap . 5, Dev . do R. de .fan.
2

Sobre tudo os de Gonzaga, que encheram dous saooos, os quaes foram
com as formalidades da apprehensão.

~acrados
3

Carlos Correia de Toledo 5·• fnl e'l'rog . 13 .f1tn. 1790. Ap. t;, Dev. do R. de .flln·

4 O mesmo, 2u Inte·rrog. 27 Nov. 1789. Ap. 5, etc. ~rancisco de Paula confessou
que ouvira di~ e r em casa de Claudio, estando Allv:wenga pt·esente, que haveria
republica com parlamentos principal e suballenws em todas as villus. fnlerrog. O
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ViLla de S. João d'EJ.rei a €apita~ da republri.ca, .ficando á Villa Rica,
por compensação, & alta gloria do assento das sciencias, pois dotala-iam com uma universidade 1 . iVIÓntar-se-iam fabricas de polv0ra
e de tecer alg·odão 2 e os homens distinctos, empregados lia governança do estado, não trajariam se não eslofos fabricados no paiz,
ficando ás outras classes da sociedade a iJ;tfieira liberdacle de se
vestirem c0m0 fosse da vontade d'ellas, sem que necessitassem
consult~r a pragmatica do reino 3 • As nnulh,eres que tivessem um
certo numero de ·filhos teriam um pre mio por conta do estado '•.
Nã0 haveria n~ais tropa paga; todos os cidadãos seTiam alistados e
pegariam em armas quando fosse necessario, voltando depois ás
suas occupações 5 • O ouro correria a 1.500 reis a oitava. Levan ...
tar-se-ia uma casa ele moeda 6 e o papel monetario circularia p0r

capitão Rezende Costa declar~ll C[Ue o fi1111lo levante era estabelecer varins repu_
blicas na capitania . 1• lnterrog., 25 Jnu. 1791, Ap. 1!2, Dcv. do R. ile ,J..
1

Disse Rezende 11Iho que a Uniyersidade seria na vi lia de S. João d'El·Rei,, ca·
pita! da repub lica. 1• tnleTrog., 27 Jun. 1791, Ap. 23,Dev. elo B. de J. Donüngos
de Abreu ouviu do pa(lrc Josil da Silva e do Tiradentes, C[ue se repo rtavam a Alvarenga e ao vigario Cal'l'os CoJ'L'eia, que a capi tal se mudaria para S. João d'El-Rei,
e ahi abrir.se-hiom esLudos como em Coimbra. to lnterrog., 20 Junho. 1790, Ap. 1,

Deu. ele IJ!I. G.
2

E um esta1Jelecimento, qu e o padre José da Silva não estava certo se de
fundição, na Borda do Campo. 5• l'nlerrog ., 26. Out. 1789, Ap. 28, Dev. ele 111. G.

3D omingos de Abreu, to lntenog . 20 rle Jun7w. 89. A,p. 1, Dev. de J]'l. G. Os
homens
de toda e qualquer qualidad e p0deriam usar de ga!Oes e selins. /;o ronel
}I
.
ranctsco Antonio, 1• Jnte1'l'O[J. 21 Nov. 89, Ap. 9·, Dev do R. de J. Os nobres,
disse o vig·ario Carlos Correia com a sua is·nora,ncia clemocrabica, não vesleriam si não
das fazendas proprias elo paiz e os de ·inferior qn{tlitlatle vesteriam das que quizessem, e cleixar-sc-lhes-ia essll! Ji,benladc na espeTa.nça de que estes seg·uiriam o exemplo cl'aquelles. 2• lnteJTO[J., 27 Nov. 89 , Ap. 5, Dev . do R. de .T .
4

'

I

Coronel Francisco Antonio, 1• Inten·og., ia citado.

•o mesmo, no Interrog. ja citado .
6

O padTe José ela Silva e Tiradentes disseram ao tenente , coronel Domingos de
Abreu que assim o ouvira dizer ao coro nel Alvarenga e ao vigario Carlos Correia'
1• Inte:rrog. 20 Jiutho. 1789, ·Ap. 1, Dev. de M. G.
5

r
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toda a republica 1 • Os diamantes seriam livres 2 • Os dizimas pertenceriam aos vigarios 3 • Queimar-se-iam os cartorios para começar
uma nova ordem de cousas ''.

1 Niío haveri a l'<tlla de dinheiro por que se recolheria lodo, ainda o dos particulares, e correriam ced ulas que pag-as, tornariam a girar de novo. Coronel
Francisco Antonio, to I nterrog. 2 1 de Nov. 89, Ap. 9, Deu. do R. de J .
2

Carlos Correia de Toledo, 5. fnterrog. 13 Ju.n.90, Ap. 5, Deu . do R. de J .

3

Idem.

• Ou para segu ir o nom regimen das novas leis. idem.

1.\
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CAPiTULO IV
Tl1UDENTES E ALVARES i\IAClEL
O a~leres Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes.- Seu descontentamento e
Vl~gem ao Rio de Janeiro . - Seus planos e ambição. - Procura a protecção do Vice-l\ei
Lmz de· Vasconcellos. -lndilferença do Vice-Rei. - Encontro com o Dr. Alvares nlaciel.Quem era elle? - Suas viagens pela Europa o spa rara instrucção. - Seu enthusiasmo pela
lndependencia dos Estados Unidos.- Reanima-se oTiradentes. - Passeio :i Serra da Tijuca.Pompa da natureza brasileira. - lnexiquibilidade dos projectos do Tiradentes . - -Parte o
Dr. _Alvares Maciel para a capitania. - Conserva-se ainda o TiradeJtes por algum tempo na
capital do estado.

Achavam-se assim os animos, e em longa e mysteriosa iticubação existia o levante, quando um bo'mem do povo, mas que
fazia parte do regimento dbs dragÕes commandado pelo proprio
governador, decidiu-se a vir ao Rio de Janeiro. Estava elle no vi_gor
da idade, se bem que algumas cans já lhe annunciassem a infancia '
da velhice. Chamava-se Joaquim José da Silva Xavier, mas era mais
conhecido pelo alcunha de Timclentes, anlonomasia que passou á
posteridade. Descendia de uma modesta família ele São João delRei que pouco possuia ele seu 1, e emquanto seus irmãos abraçav~m a vida ecclesias~ica é se acolhiam á so mbm elo altar, 2 seguia
elle a profissão de maseate e percorria o clistricto ele Minas Novas, 3
1

Chamavam-se seus paes Domiun·os
X .181
. o da Silva dos Santos e Anlonia da Enc:m1ação
av '· Viviam em Pombal termo da Villa de S. Jo:io del Rei, onde elle pasceu
em1.748.
'
2

Erali!- os padres Francisco Ferreira da Cunha e Daniel Armo (?) Ferrei 1·a,
ambos de Villa Rica, em cujo poder toram em 25 de Maio de 1789 encontrados
alguns bens do alferes Joaquim José e sequestrados pela fazenda real. Tms/.ados
dos sequest?·os etc. Ap. 8. Os seus appellidos nada tem de commum com os appelhclos de Joaquim Jose da Silva Xavier mas lambem este em vez de chamar-se Silva 1
doss
'
.
_autos, como seu pae, trocou o appellido de Santos pelo de Xavter, de que usava
a mae. Tinha o primeiro uma botica na I'Ua do Rosario e morava com sua irmã
Anna Ferreira. Salvada?' elo Amaral, Dep. na As. ele 30 ele Jun. 89, Dev. de /11. G.
3

Alexandre, escravo do padre José da Silva, 1o Inte·rroy. 29 Nov . 89, Ap. 20, Dev.
Albet·to tln Silva de Oliveira Rolim, 1o In.t-errog ., 20 Fev. 1790, 1\p. 27,

~ M. G.

ev. lle M. G.

I
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mas a sua má fortuna levou-o á prisão 1 e esse desgosto fel-o com
que não seguisse mais aquelle genero de vida depois que achou-se
restituído á Iiberdade. Abraçou outra diametralmente contraria sem
se lembrar que estava na patria e que a carreira militar seria assaz
limitada á sua ambição. Vieram depois os annos e com os annos as
decepções, e com ellas o desanimo, e em seguida o arrependimento .
e por fim o desejCJ de arrepiar caminho. Lembrado sempre para as
mais arriscadas diligencias pela sua bravura, que tinha o quer que
fosse de fanfarronice ; exacto por jaclancia no cumprimento de seus
deveres, era contudo esquecido em todas as promoções que se
faziam) m seu regimento 2 • Condemnado a ficar estacionaria no posto
de alferes, attingim a idade de trinta e nove annos preterido pelos
seus inferiores, que lhe tomavam a dianteira e sabiam em postos,
tornando-se-lhe superiores.
Doia-se da injustiça, queixava-se com .0 azedume elo resentimento, e assim ia ganhando a desaffeição de seus camaradas.
Em vão, para melhorar de fortuna, ideára Joaquim José da Silva
Xavier entregar-se á mineração ; do plano passou á realidade,
mas com o mais infeliz exilo. Conseguiu adquirir um silio ao
pé da Hocinha da Negra, no porto do Menezes e barranco elo rio
Parahybuna, na freguezia de Simão Pereira, no caminho n o~o para
o Rio deJaneiro 3, com casas ele vivenda, sellílalas, monj0l0, capoei- ·

1 Pelo seu proccd in1cnto Cfl.cve preso Clll Minas NoYas, d'o ull e sahin co m pouco
ou nenhu m crwlil.o, seg·unrlo Alberto rln S il v~ de Ol ivei ra 11olirn. f nl. jit
~i La do.
2 l~ m alferes dn G• co mpanhia. A se us Juir-cs qu eiKon·se amargamente t.l e qlt:r·
tro preterições que solfl·eu, quando hav ia sid o semp re eKncto no se rvi ço c lenl·
brado para as mais arl'iscatlas dili gencias. ALLrihnia-as ú carencia de protecção
em que vivia, pois que os ouLI'OS, que eram promoviüos, campavam de mais
bonitos e Linham comadres que lhes se rvissem de empen ho . O seu fuTriel esLaV1'
feito tenente; o soldado da sua com panhia, Valeriano Manso, e o cadete Fernando
de Vasconcellos, rJ.Ue o acho,ram no regimento feito alferes, já lambem gozavam do
mesmo posto de tenente ; Antonio José de Araujo, que era fmri el estava promo·
vido a capitão, bem como o alferes da sua companhia Tbomar, Joaquim, meoo~
antigo do que elle. 4o Int., 118 Jan. 90, Ap. 1., Dev . elo R. ele J.
3

Termo da villa de S. João d'El-llei, comarca do Rio das l\1ortes. A·nto ele seq11es·

bro feito em. 15 J'//.n. 89.
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ras, e mattos virgens, comprehendendo oito sesmarias com aguas e
terras mineraes ; faltavam-lhe, porem, os brar,os para os mdes trabalhos ela mineração, pois não possuia. mais do que tres escravos 1
e ainda para esses não tinha os utencis necessarjos, e de t:Ío elevados
preços. Empenhou-se; e dentro em pouco vieram os credores com
exigeljlcias aggravar-lhe o estado e cavar-lhe a ruina 2. Procurou
' dI
am a tentar for una e seus olhos se voHaram para o Rio ele
Janeird. Havia-o fascinado a opulencia da capital do vice-reino do
Brasil, quando aqni chegara da capitania de Minas Geraes, pel!!l tempo
da guerra do Sul com o regimento de que ja era alferes 3, e nãú
cluvidbu mais dos recu~·sos que lhe poderia sugerir ao seu genio.
Eram os ultimos lampejos de suà estrella, que se apagava, e com
os quaes elle se illudia, tomando pelo bt•ilhante esplendor de seu
futuro tão cheio de trevas e sangue.
Facil lhe foi obter do coronel de seu regimento e governador ela
t~apitania uma liçença por dous mezes para vir á capital do estado''>
e abraçando uma filha natural que tinha", deixou a sua casa da
rua de S. José 6 e tomou o caminho do Rio de Ja,neiro 7• Voltava
I

1

Alem de S escravos, que se achavam em poder do carcereiro de Villa Rica, o
qual ficou depositario dos mesmos em 1.3 de Agosto de 1. 789, possuía uma 'escrava
com uma cria, as quaes estavam em casa elo padre Fmncisco Ferreira da Cunha
e l'ot·am enLregues ao depositario Luiz Antonio ele Barros, em 25 de Maio do mes1110 armo. 1''1'aslaclo elos sequestras, etc.
'
! " Não entraram na importancia dos bens sequestrados e arrematados ao alferes
Joactuim José da Silva Xaviet· as' sesmat:ias e lavras comprehendidas e inventariadas no sequesLro, que se lhe fez, por se Ler conhecido que estavam anteriormente a
elle penhorados por um ferreiro, cuja execução consta agora haver-se ultimado"·
1''1'aslaclo rios sequest'l'os, etc.
'
"'

s Depoimento de Antonio Ribeiro de Avellar, negociante da praça do Rio

de Janeiro, em. 30 htl. 89, Ap. 1, Dev. elo R. ele J.
'• E~n 2 de Março de 1789. A tt. elo sm·gento mo1' com'/Jiandante Ped·ro Affonso
Ga/.vao de São Mm·tinho datado ele Villct Rica a 10 Ont. 89. Dev. de nf. G.

1

5

. " É solteit•o e tem uma [ilha natural por nome Joactnina de menor idade, que
l'tve pobremente em companhia de sua mãe n'esta villa "· Estado das famílias dos
·t·eos sequest·rallos. ilp. 34, /Jev. de M. G.
·

° Consta que morava n'essa rua pelo Traslado dos sequest1·os, etc .

'v· .
r . IaJava montado n'um machinho castanho rosilho, que
01

entrou no sequestro c

depots·avaliado em iOSOOO,
? Q

"
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em busca ela fortuna, que tão contraria lhe havia sido na terra
natal, mas para alcançai-a trazia apenas o seu estojo de dentista 1,
em cujo officio era habil a maravilha. Seguido somente ele um pardo,
que sempre o acompanhava, entrou na capital da America porlugue'l;a e apresentou-se ao viee-rei Luiz de Vasconcellos e Souza,
que o recebeu com ind eferença, e nem o alferes Joaquim José
trazia recommendação pam melhor acolhimento.
Era elle de estatura alta, el e cspaduas bem desenvolvidas, como
os naluraes da capitania ele JY[inas Geraes. A sua physionomia n.ada
linl1a de sympathica e antes se tornava notavel pelo quer que fosse
de repelente, devido em grande parte ao seu @]bar espantado 2 •
Possuía, porem, o dom da palavra e expressava-se as niais das
vezes com entlmsiasmo; mas sem elegancia nem attractivo, resultado ele sua educação pouco esmerada; ouvindo-o porem na rudeza
de sua conyersação, gostava-se da sua franqueza selvagem, algumas vezes por de mais brusca e que quasi sempre degenerava em
leviandade, de sorte que uns lhe davam o característico de heroe
e outros o ele doido 3 • Tornava-se assim o objeclo de publico gracejo, provocando o riso, e niio poucas vezes as vaias e apupadas do
vulgo •. Não t.inhainstrucção alguma alem da ordinnria, todavia era
1 On, como diz o 'P·msla.t!~ dos ser;1. ws/;ro.~. uma hol m rom un s fctTinhos de l.içHr
denles, tle que ficou rlepo:;:turio M:.1noel Thomaz !lo Souza em 11'1. Lle i\'laio de 1.792,
e, senrlo der ois !.mio a,valiarlo elll 800 rris, foi :m·ernalado porFrattcisco Xavier da Sil·
veira, qne cobriu a avaliaç:io co111 50 reis, cn1 "· rle ·,Junho do mesmo anno.
~p. 4.
2 " Em um homem feio e parecia selllpre esp:1nlado ". Assim o relmla o col'O·
nel A.varenga. ;Jo rnJ., H .Tm1.. 90. AtJ. 4, Dev. do ll. de J. Parece que a physionOir\i:L de Tirudenles o irnprcssionúra basl:111le. Ao rrincipio disse que era um:t
cara que não conhecia. Idem.

~ 3 O parire Jn~é lia Silvn. "Aljueile rapaz, rli sse elle ao' co t•u t:el Alvareng:t,
fallando do alfet·es Joaquittl Josó, é um he1·oe e n:io se lhe (\(L lliOITer na acção
com lanLo que ella se fa ça "· 2o ·i nterrog., 1~. Jan. 90. Ap. 4., Dev. do
R. de,/.
1• O sarg·e nlo mor Josú Joaquim ela Rocha depoz nas duas devassas que estando
no Rio de Janei1·o no mez de ilunho de 17 88 c achando·se na Opera viu en~rar
Tiraclentes . O rovo, diz elle, lh e deu uma p:1Leada e perguntando a urn homem r\e
capote, (pie se assenL:wa a seu lado, que não conhecia, qual a ra7.ão que havia para
se dar uma paleada a um official, lhe respondeu .que era o orticial .um louco de
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de facil e intuitiva comprehenção. A sua prenda, como enlão se
dizia, de pôr e tirar dentes, até desinteres adamente, graças a
bondade de seu coração, que não condizia com a impetuosidade ele
seu genio 1 , lhe facilitava o conhecimento com numerosas pessoas
e famílias, e o alferes .Joaquim José deixou-se ficar lla cülade, ao
principio obtendo a proroga.çào da sua licença, e depois pretextanclo molest.ias e ~utros moti\•os 2 •
Olhando em torno de si previa elle o grandioso futuro da. cidade
do Rio de Janeiro, com· a sua magni:Oca hahia propria para receber
todos os navios do mundo e no em tanto fechada ao commercio
pelo monopolio elo governo colonial. Indagando das necessidades
da rica e opulenta capital, e ouvindo falla.r na necessidade do encanamento das aguas dos rios de Andarahy e Maracanã para o abastecimento de agua potavel, por isso que a ela Carioca ja escasseava
a esse tempo á população que crescia a olhos vistos, e bem
assim a construcção de trapiches nas praias da cidade \ buscou

l'rlil~as, que andava pela cidade a clize1· IJUe havia de fazer a ten·a feliz. Attribuhiu
0
dtlo ús pl'etenções que trazia o alferes ele mettcr na cidade as aguas dos rios
Andarahy e nlaracanã, mas depois da prisão do alferes, c do motivo• que hou,•e
Jlal'a isso, vitl que já bem podia aquella patcada nascer de andaF o Tiradentes a
fallar em sedicção. Ass. de 25 Jun. 89, Dev. de Ai. C. ilss. do 1° Ag. 89 De11.

rio R. ele .T.

1
. A. bico de penna traçou frei l)aymundo de Penaforte o retrato de Tiradentes
assim : "Foi um d'aquelles indivíduos da especie humana que põe em espanto a
mesma natureza. Enthusiasta com o alferro de um Ranquer, emprehcndcdor com
0
fogo de um dom Quixote, habi lid oso com um elesinteresse philosophico, alfoito
e destemido, sem prudencia as vezes e ouLras temeroso ao ruído da cabida deu ma
folh .
1
_
'
.
. .
"'
·
a' mas o seu coraçao era hem formado. Ttrava com efl'etto (\eutes com a ma1s
8
?btilligeireza e orn~wa a boca de novos dentes, feitos po1· elle mesmo, que parectam naturaes. Rel. ci-11wnst. da pe7'f'. conj. desc. em ilfin. Ge·r., nota 14.

~ "Teve depois mais dous mezes ele proi'Ogação, conced ida pelo Sr. Luiz da
CuniJa, então governador e capitão general da capitania de Minas Gemes. Alem,
desse tempo demorou-se ainclil no Rio de Janeiro por molesLi<J.s e outras causas "·
~t~ elo swry. 1_nor co;nm. Pedro Affonso Galvâo tle São ll'lartlnho, jiL cil~do.
!feres Joaquun Jose só compareceu no seu regimento em 24 de Agosto de
788
1.. , isto é treze mezes e vinte ê seis dias depois de finda a licença. Consta do
mesmo attest.ado.
a
rlliJarenga, 2o 'interroa. 14 Jan. 90. Ap. 4, JJev. do R. de J.
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emprehender tão estupendas e difJlceis obras, cuja realisação t'eclundaria em proveito seu e do paiz. Tinha o plano por• exequivel e a
animou-se a fall::u· obre elle ao vice-rei Luiz de Vasconcellos e
Souza; mas o vice-rei clespresou-o sem saber que deixava a sua
execução ao príncipe regente, depois D. Jo:'io VI 1 •
Andava assim n'essas incertezas quando desembarcou n'esta
cidade, vindo de Inglaterra, o Dr. José Alvares Maciel. Conhecia-o
da sua capitania e alem d'isso era cunhado do tenente-coronel do
seu regimento Francisco de Paula Freire de Andrade. Vinha o joven
Maciel de paizes livres, onde adquirira rara insLrucçao e onde fôra
iniciado nos mysterios da maçonaria 2. Trasia a cabeça cheia de
ideias democraLicas, que lhe inspiraram os admiraveis progressos
da nova republica de Washington, Franklin e Je[erson, e a pratica
dos dous compatriotas rolou sobre o Lhema favor.ilo.
Era José Alvares Maciel um joven de vinte e sete annos de idade;
tinha nascido em Villa Rica, d'oncle seu pai era capitão-mór; e
educara-se na Europa ". Depois de s-e ter formado em sciencias
naturaes na universidade ele Coimbra, vi:;itou a Inglaterra onde se
demorou anno .e meio completando a sua instrucção, visto que seu
pae o auxiliava com alguma quantia para a sua assistencia 1•; todavia
j
Por Decreto de 21 de Janei1·o de 1809 orde11ou o príncipe t•cgente quú o Con
sei ho cJ;~ 1i'a~enrla mandasse demttrcar nas praias da Cambôa e Sacco elo AI feres
d'esta cidade os terrenos proprios para ai'Ilmzens e trapiches, e que os aforasse ou
arrendasse a quem mais ollÇrecesse. E mandou logo que chegou a esta côrtc
conduzir por um bicamo de maeleir:• as aguas elo Hio Comprido ao Campo de
Santa Anna, até que se concluísse o aqueduclo do 1·io i\Iaracanã. Correu alli n
fonte provisoria em 1.3 de Maio de 1.809, :tJJnivcrsario natalício do príncipe regente, e nove anoos depois, em 21~ de Junho de 1.8'18, inaugurou-se o chafariz permanente. Custou toda a obra avultadas somrnas, apesar elos recursos de que dispunha o intenrlente da policia Paulo Fernandes Vianna. O CJUC poderia fazer entiío
a inicia~iva particular re1Hesentada por Tiradentes? Veja-se o P. Luiz Gonçalves
tlos Santos, lllemol'ias para servir á h·isto·ría do re'ino do Bmr.il, L. I. e li.

so

2 Assim se deprehende do depoimento de alguns dos coujmaclos. Paroce
porem, que confundiam a palavra maçon com nutr.o·mbo, corno ver-se-ha nos seguintes capítulos.

a Nasceu em 17 5'1.. Chamavam·se seus paes José Alvares Maciel e D. J uliana
Francisca de Oliveira. 1.• Tnte·l'rog., 16 de Nov . de 89. Ap. 22, Dev. do R·
ile .!.
1
•

Dez mil réis por mez ! Hoje que o fuçtt alguem ! Jrlern.
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parece que as ideias ela emancipa!;ãO política da sua patria o
moveram mais do que os seus estudos á essas viagens, e que
era elle um elos dous emmissarios 1 mandados a Europa para
esse fim, c que em quanto José Joat{nim da lVIaia con ferenciava
com Thomaz Jcffer on elle sonchtva a disposição dos Ioglezes a
nosso respeito ! . Presume-se até que communicara essas ideias
~os_ estudan tes seus compatriotas da uni ver idade de Coimbt'a por
mtermedio do seu am igo o Dr. José de ~á e Bitlencourt, que encoatrou em Lisboa, de volLa de sua viagem a [nglatena a.
Fallando o joveu Maciel ele se1us estudos ao alferes Joaquim
José, tratou elos conhecimentos que havia adquil'iclo á re ·peito
da inclustria manufaclureira e sobre tudo ácerca da mineração.
. Patenteando o progTe sso dos povos livl'es nos diversos ramos da
lllclusLria, do commercio ·e das artes liheraes, acabou por lastimar
q_ae seus compatriotas jazessem nas sombras da ignorancia e que,
3
lllcla em mal, não so ub essem se aproveitar dos recursos que lhe
offerecia o paiz muito mais favorecido pela natureza do que a
Europa, e que com algum trabalho podia ler tudo quanto tinha
0 velho continente 4.
Fallava o joven dcmtor a um homem apaixonado, descontente,
doido com suas preterições, e o alferes Joaquim José sentiu que
lhe locavam nas· chagas abertas que jamais poderam cicatrisar,

1

Veja nota 2 do Cap. li a pag·. ~7.

,, '

- · egou José Alvares Maciel em suas respostas que fosse enviado a lngla"
lei'l'a p·u·a
· 5o, nem para estudar as suas machinas manu,act.metras,
.
.
' ts
mas smt
Pat·a aperleiçoar-se na chimica. 2o fnterroy., 26 Nov. 89, Ap. 12, Dev ~ do R.
1 J.
te
nradentes, porem, dice que elle lhe fallitra a respeito da industria manufacluren·a d 1 1
_a ng atet'I'a e seus progressos. :lp. n. 1, Dev. do R. de Jan.
Maciel defendeu-se dizendo que apenas lhe chegá ra o tempo para satisfazer
uma ou outra curiosidade do es pirilo . Ap. já citado .
3
. _Confessou

lllaciel l[Ue o enconLrára em Lisboa e que lralou com elle por serem

1

~mtgos desde. o tempo ela universidade ele Coimbra, mas que nem uma pratica

~veram

ev. do

a respeito da independencia do paiz. 2° lnte1'roy ., 6 Set. 91, Ap. 12,
de J.

n.

'Tiruttentes, 4.o hlli!JI'I'O!J . , 18 ele Jnlho 89, Ap . 1., De·v. elo R. de

.r.
::>
)

7 ,..,

i)

l
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e procurou defender os seus compatriotas das injustas arguições
de seu com provinciano; tornou-se loquar. e lhe fez ver com
todo o ca1or o descontentamento dos povos, vexados pelo governo da metropole, e os males que pezavam sobre o paiz, o qual
não podia poss uir teares, nem ter ourives, e portanto a inj-ustiça
da sua censura 1•
Guat·danclo o joven Maciel loda a prudencia, lhe dice com
uma frieza mais calculada do que natl.).ral , que pe1as terras estrangeiras porque viajára ouvira sempre fallar com a maior a.dmiração da indiferença com que o Brasil olhava p ~lra o exemplo
que lhes estavam dando os Americanos-inglezes, os quaes haviam
saccuclido o jugo europeu, e se tinham constituído n'uma forle e
gloriosa nação 2 •
Giraram os olhos do alferes Joaquim José em duas orhitas de
fogo ; correram-lhe as lagrima.s ardentemente 3 • Essa admiração
com que os povos ele alem mar viam a indiferença do Brasil a
respeito ela indepe11det~cia politica 1' lhe avivou a ideia da liberdade nacional, a qual tornou-se dalli em diante o seu sonho
dourado, a visão de sua alma. Assim fosse elle mais prudente e
não passasse do amor da paLria ao mais exaltado fanatismo·'·
Visitou o alferes Joaquim José ainda algumas vezes o joven
doutor, e a pratica que exerciam vers'ava sempre e cotllinuamente
sobre as vantagens que se poderiam colher da emancipação
do pair. 6 • Incitava-os a pom]!J:.t da nalureza e suas variadi ssimas e
'· TimdenLes, fi o f>nt e?'I'O(J., já citado.
2

Jc(em.

~ Di z i a

o Lcnc11 Le coronel Francisco de Paula C{UP Tiradentes J'allava tão inllaJll'
mrulo na ma Leria que chegava a chorar. Alv;uenga, 2o fnt errog ., 14 Jan. 90·

Ap. 4, Dev. do R . de J,.
1
•

Tiradentes, 4o fnl e'I'I'O(J., j á citado.

11

Queixaram-se os CO ilJ·urados de CJllC Ti racl cnl.es lcvartt a sua propaganda ús
·
'
'dO
ta bernas e casas de me rcL~·i zes drmdo por paus c por pedras, como nm dot
varrido, o que ~·e r- se- ha mais adiante.
6 2° In.le?Tog. (eito ao rlontor José Alvares ilfaoiel, 26 de Nov. 89, Ap. 12•

Dev . do R. de J. " E concluiu, clir. ellc fallando de 'l'iradenlc; qne assim o ipten·

5
' em execuçao
• por que L1n
. I1a as maJores
.
. ' ncas,
.
vessoas e as mt\IS
cI as qurtC
'
t ava por
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ricas producções. Animavam-se e como que viam a aurora da
liberdade despontando sobre os alLos cumes das montanhas da
aldeia de Ararigboia, na margem opposta da babia dos antigos
Tamoyos . Mas a mão da desgraça como que lhes baixava sobre
a cabeça . e suas i dei as desappareciam. Lastimava-se o Tiradentes
que não fosse rico, pam com as suas riquezas quebrar os grilhões
coloniaes . e de novo os planos de novos aq:uecluctos e armazens
a beira mar lhe .assaltaram a mente;. e o desanimo desapparecia
ante o riso da esperança 1 •
Era uma loucura o projecto do all'eres J oaquim José, mas tanto
fallou sobr.e elle, tão facil o apresentou, que decidü1 o Dr. José
Alvares Maciel a ir com elle examinar as aguas do Andarahy 2 •
Estavam no mez de Setembro do anno de 1788. Desapparecia
0
inverno e começava a primavera a ostenlar a pompa da magnificencia tropical. Como eram então magniOcas as montanhas da
Tijuca, com florestas virgens, replectas de g·alp.s luxuriantes,
povoadas de caça de todo o genero e com suas cascatas ruído as a
despenharem-se livres como as formara a mão do Eterno ! Abi chegaram os dous compatriotas e se enthusiasmaram de novo com as
bellezas da patria, com as scenas imponentes da natureza americana, e a fertilidade das terras que o cercavam. Elles estavam sobre
0
gigante que dorme o somno de pedra, insensivel a seus sonhos
de gloria e de liberdade. Não viu o jovem Maciel nos projectos do
alferes Joaquim José senão pura mania 3 ; e tomou como Luiz de
~asconcellos e Souza, o seu plano pela maior das difficulclades
d este mundo nas circunstancias pecuniarias, e de então, em que se

podia conseguir dinheiro para fazer um Ll'llpiohe e para meller as aguas do Anda.,
rahy na cidade, o que tudo lhe daria consideravel renda, e que rico que fosse lhe
seria facil mover o levante .• Jclem..
1

Idem.

2

Idem .

3

• Dizia lllaciel que julgou a empreza de Tiradentes difficil e que as suas ideias
lllclJcavam pouco juizo, e que assim repulára tambem a sua proposição a respeito
do levante. Idem.
.
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achava o pai~, atra~adissimo e sem nem uma industria, e procurou fazel-o desistir ele tal empresa. Era porem o alferes de uma
tenacidade espantosa em quanto não realisava o que projectava, o
que ija verdade contrastava com o homem que tão leviano se mostrava em suas palavras. Não desistiu, e ambos deixaram aquellas
montanhas levando cada qual as suas convicções.
Partiu o jovem Maciel para a capitania ele Minas Geraes 1 , e
conservou-se Joaquim José da Silva Xavier ainda no Rio de Janeiro
por mais de nove mezes 2 , sempre atormentado pela falta de recur~
sos e sempre desejoso de pôr em execução seus gra11diosos planos .

t
2

2o Jnterrog ., já citado.
ALtesl. do sargenlo mor comm. P. A. G. de São Jlfart.inho, já citado.
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CAPI1'ULO Y
O NOVO GOVERNADOR DA CAPITANIA
Toma posse do governo da capitania o visconde de Barbaoena. - As instrucções de lllartinho
de Mello e as cartas chilenas.- Enorme divida dos habitantes da capitania á fazenda real.
- Disposição do governador para effectividade da cobrança. - Chama os vereadores da
camara de Villa Rica e os procuradores das das outras villas. - Dfostra-lhes o alcanoe dos
povos para com o fisco real. - Aidéa do levanto torna-se popular. -Intenta o povo
abandonar a capitania.- O alferes Joaquim José e o desembargador Pedro José Araujo de
Saldanha encontram-se em casa do coronel José Ayres Gomes. - Aprimeira denuncia. Pou~ Tiradentes na fazenda do Registro Velho.- Snas praticas com o padre Manoel
Rodngues da Costa. - Chega Alvares Maciel á Villa Rica. - Tiradentes e o seu commandante Francisco de Paula.

No dia H de Julho de 1788 tomou posse em Villa-Rica do
governo da capitania de Minas Geraes o capitão general Luiz
Antonio Furtado de Mendonça, visconde de Barbacena.
Se o novo governador trazia em suas mãos as Jnstnwções que
lhe dera o ministro elos negocias ultramarinos Martinho de Mello e
Castro, e por ellas se devia guiar na regencia da rica e feTtil capi1
tania , retirava-se o seu anlecessor levando comsigo as Ca1'tas
chilenas 2, famoso libello Lraçado por um poeta como que para
servir de escarmento aos successores do famigerado capilão general,
que passou a posteridade de involla com os motejos da musa
sat ·
ynca, de que el'a mais digno o que lhe succedia no governo da
capitania 3.
1

h. lnstntcCões de 27 de Janeiro de 1788. Acham-se impressas na Re:. do l11st.
ISI.

t. VI, de p. 3 a 59.

! !~;nora-se quem fosse o auctor de taes Cartas, escriplas debaixo do pseu<lonymo de Gritillo. Na Int1·oclucçáo que precede as ob1·as de I. J. de Alvarenga PeiXolo ' nota 45 , P· 9•.,, apresentei algumas reflexões, fructo de nl!;lilo estu do e pesqUizas
·
a esse respeito.
3

Como depois conheceram os que mais criticaram do seu governo, levando até
~~ <[ue el le suspendesse a execuçiio de um pob1·e negro condemnado a' morte

1
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As lnstr~teções, porem, do ministro ultramarino valiam mais para
o novo governador do que a satyra vehemente ao governo de seu
antecessor. Sem duvida o visconde de Barbacena riu-se dos poetas
de Villa-Rica e procurou a nórma dos actos de sua adminiskação
nos ar~igos que lhe prescrevera o seu minisLnL Para elle era
melllor e mais suave agradar á côrte de Lisboa do que aos habitantes da capitania de Minas Geraes . Sequestrou a lyra aos poetas, e
pois não houve um novo Critillo que entregasse ao ridículo as
acções de quem tão ·bem ou melhor ainda se soubera mirar nos
espelhos de Luiz da Cunha e Menezes.
Por largas e substanciosas informações conhecia o ministro da
/rainha D. Maria I todo o estado da capitania confiada ao visconde de,
Barbacena, mas em vez de ver na diminuição dos impostos a decadencia das minas auríferas, so deparou com palpaveis ex~orsões,
que, segundo elle, iam reduzindo á quasi l'netade de seu annual
rendimento um dos mais importantes ramos do patrimonio regio 1,
pois eram os habitantes devedores á fazenda real da enorme somma
de quinhentas e trinta e oito arrobas de ouro ou de 3 . 3?5:.472~000
réis pelo alcance do rendimento do quinto, e as ]q1stnwções prescreviam a maneira de obrigar os povos á sua contribuição, segundo
os recursos que lhe facultavam os respectivos alvarás .
Começou o visconde de BaFbacena a sua administração despertand@ nos habüantes ela capitania as mais serias aprehensões . Bem
depressa souberam os povos que elle vinha munido das mais graves
auctoriSoíJ.ções para procecler a cobrança dos quintos por via da
derrama, e toda a capitania como que estremeceu abal~da 'pel a
pala"ra que a obrigava á uma contribuição forçada. A ideia elo
levante 'acudia a Lodas as mentes como o unico recurso á 0ppor-se
a tão formal exigencia. Fosse ella prompta e a reacção seria imrnecliata, mas o governo da capitania divagou pelo campo das deliberações e formalidades, .e os principaes halJitante~ seguiram-lhe 0

V. Cartas Chilenas. O visconde de Barbacena com as suas prisões e sequest1·os,
provou ainda uma vez o caso da !'abula da republica das rans.
1

lnst?·ucções já ciladas,

~

7'1, p. 35.
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exemplo; e em quanto aquelle tratava ele ver como lançaria a
denrama, estes estudavam os meios de effectuar o levante.
1
Obediente as suas instrucções t convocou para logo o governador
08
deputados da juncta da real fazenda e intimou-lhes que examinandG. os regis~ros, contas, ordens e outros papeis existentes na
sua contadoria dessem conta por es.cripto do seu c0mportamento
no cumprir de seus deveres, mencion ando os passos que tinham
dado, as diligencias que haviam feito ou as medidas que haviam
tomado p;tl'a evitar ou ao menos susj:lender os prejuízos da real
fazenda e com que auctoridade, ordem on poder illudiram e deixaram illudir o alvará de 3 de Dezembro de 1750, do que resultára o
enormíssimo alcance de tantos milhares de contos de réis 2 •
Fez tambem vir a sua presença o intendente e fiscal de Villa Ric(lc
prGcuraclor da col'ôa e fazenda e deputado da junta da mesma
f~zenda e lhe aclvirtiu que os Jogares de iintenclentes e :fiscaes haviam
· Sldo estabelecidos principalmente· para obviarem os descaminhos e
contrabandos do ouro; r azão por que deviam residir nas cabeças
das ~o marcas e casas de fundição, rasão por que se lhes conferiram
offiClaes competentes e se lhes prestava não só o auxilio militar
como a cooperação de todos os mais minisLros ele justiça da capita · 3
'
•
.
llla ' e que tanto elle como os demats 111te ndentes e fiscaes
cleveriam pôr por escripto a maneira por que tinham satisfeito e
com ·c~·
·
, . · ~n o taes obrigações. Mos trou-lhes que essas phantast1cas
e ll'flsorias devassas, que elles procediam para nunca achar culpados, ~ram mais prejudiciaes do que uteis á fazenda real'•.
Foi lambem o povo ele toda a capitania chamacl o á contas e intimaÇões. Como porêm não era facil admoestai-o face á face com
aquella solemnidade que convinha ao governo colonial para ' seus
fins, chamou o g·overnador á sua sala a camara de Villa-Rica e os
procuradores das camaras de outras villas, e lhes mostrou em ter1

2

Jn:tn,cções, já citadas, §69, p. 32.
Idem, S\72, p. 36.

a Idem, S\73, p. 36.
'• Idem, S\76, p. 38.

o
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mos claros e concisos os dólos e prevaricações com que os hallitantes da .capitania de Minas Geraes se haviam concluzido, alcançando'-se para com o fisco de modo que eTa da mais urgente
necessidade indemnisar a fazenda real de tantos e tão onerosos
prejuízos.
Calaz·am estes factos no animo do povo que se affronlava tão
abertamente, e tornou- se a derrama o assumpto de todas as palestras. So esperava o governaclor mais exactas inl"ormações para levar
ao conhecimento da metropole a melhor maneira de saldar a enorme divida em que se ac;hava a capitania para com a fazenda real.
Não duvidou o povo mais ela possibilidade de meülidas extremas que
o coagisse a pagar por meio ela derrama os quintos atrazados, que
mal poelerarrl em annos anteriores prefazer a somma ele cem
arrobas de ouro, que era a contribuiç<"io annual imposta á toda a
capitania. Assustada com a promessa solemne da realisação da
derrama, ja receavam os habitantes o sequestéo de todos os seus
bens por isso que não tinham Sllfficiente ouro com que satisfi zessem as reclaznações da côrte . Ganhou a ideia do levante incremento, mas aos espíritos timiclos Lornava-se a victoria duvidosa
pela desigualdade cl,t lula, e pois a resolução de abandonar a capitania 1 e desamparar as minas, que ja pouco rendiam, foi lembrada
como uma revolução pacifica e como uma lição ao governo colonial.
Talvez muitos hesitassem no momento de realisal-a; mas propalavam a revolução como uma intimação negativa ás ordens da côrte.
Não era um ataque positivo ; era uma ameaça revolucionaria.
No entant@ ia o alferes Joaquim José da Si! va Xavier, de volta da
cíclcJ.de do Río ele Janeiro á Villa Rica, r,ousando de fazenda . ern
fazenda . Os element0s ela revolução estavam ainda dispersos e
poucas eram as pessoas que se animavam a fwlla:z' em um levante
formal, mas elle sondava os animos sem que c0ntuclo o fizesse
como habil conjuz·ado e as mais das vezes tão imprudentemente

1 • 'fadas as pessoas, asseverava o Tiradentes, clesde a menor até a maior, diziaill
que se publicasse a derrama não a, pagariam e sahi riam da capitania. » 2• IW

tm··rog., 27 Maio 1789. Jlp. 1, Deu. do R. de J.
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que nem escolhia 1proselytos, nem aLtendia os Jogares. Procurava
Uiúc,lmente dar lm·gas á sua loquacidade.
Vivia na freguezia da Piedade da Borda do Campo o coronel
de cavallaria auxiliar José Ayres Gomes com casa de hospedagem
para passageiros e armazem de viveres. Era casa:do com fl . Maria.
lgrtacia de Oliveira, senhora de mui ricas prendas, irmã do padre
Silvestre Dias de Sá, poeta humoristico, conhecido pelo padre
Silvestre da Paraupeba, por ahi possuir uma fazenda ~ e elo fazendeiro Manoel Dias de Sá 3 • Contava o coronel cincoenta e quatro
annos de idade e nascera na freguezia da Assumpção do Engenho
do MatLo, na comarca de S. João d'EI-Rei. Alem da fazenda de
cultura da Borda do Campo possuia a rica fazenda ela Mantiqu~ira,
com capella e officina de ferreiro, e as de Calhejros, Acassú e
flassa-Tres, bem como os sitios do Quilombo e ~lo Confisco, onde
ensaiava a plantação do brigo, e do Engenho, com um alambique;
numerando em todas cento e quatorze escravos •. Apesar da
sua rudeza e ignor~ia quasi completa, esmerava-se o coronel José
Ayres na educação~ seus filhos, e tinha em casa um preceptor que
se desvelava na educação dos mesmos 6 •
Oalferes Joaquim José, que já o conhecia a muito tempo, apeouse á sua porta para repousar de sua longa viagem. Apresentava-se

v·' Antiga

povoação creada parochia pelo alvará de 1.6 de Janeiro de 1.752. O
de Barbacena erigiu-a depois em villa com o nome de seu titulo. Por
carta imperial de 1. 7 de Março de 1.823 leve a qualifi cação de nobre e leal. Foi
~levada á ca~hegoria de cidade pela iei provincial de 3 de Março de 1.8~.0. Os
egislado~es esqueceram restaurar-Ih e o antigo nome.
ISCOnde

2

Tinha 55 annos, era natural da fl·eguezia de N. S. da Piedade da Borda do
Campo . lnterroy. de 1.6 Nov . 89, Ap. 22, Dev. de A!. G. No Parnaso Brasileiro
do Conego Januario da Cunha Barbosa vem uma poesia sua sobre a fabula
do Morro do Ramos.
3

D Na mesma freguezia ela Borda do Campo. Inte?'1'0(J. !1.7 Nov. 89, Ap. 22,
ev. JIII. G.
4

Consta do traslado elos sequeslros feitos em 19, 27, 28, 30 e 31 de Maio e 1
de Junho de 1791.
•
6

Chamava-se o mestre José Ignacio de Siqueira. Veja-se o seu Inte?'I'Og.
1.G Nov.t789, Ap. 22, Dev. de Jlf.G.
6
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em campa_nhia do Dr. Pedro José Araujo de Saldanha, ó qual ia
substituir o Dr" Thomaz Antonio Gonzaga na ouvido ria da comarca
de Villa Rica.
Recebeu o coronel José Ayres Gomes os hospedes com toda a
cortezia. Via o Dr. Pedro José Araujo de Saldanha pela primeira
vez, mas lembrava-se do alferes Joaquim José desde o tempo do
governador D. Rodrigo José de Menezes e Castro, depois conde de
Cavalheiros. Andava ·então o ai feres patrulhando o destacamento
do Caminho do Malto do Rio de Janeil'o, e muitas vezes pernoitára
na sua fazenda do Passa-Tres, na freguezia de Nossa Senhora da
Assumpção, até que sendo mudado de destacamento pelo governador Luiz da Cunha e Menezes, o deix.ára de ver por mais de
quatro annos 1 •
Que presentimenlo teria o coronel José Ayres Gomes com a presença desses dous homens? Se o futuro se lhe acclarasse n'esse
momento bem poderia ver que a mão do destino lhe batia á porta
concluzindo o chefe ostensivo de uma conspiração e o juiz d~ uma
devassa em que elle seria infelizmente envolvido, e assim toda a
sua família e fortuna.
Não quiz o alferes perdel' o tempo e tratou de saber como iam
as cousas pela capitania. O coronel que havia hospedado o govel'nador visconde de Barbacena nas suas fazendas da Borda do
Campo e da Mantiqueira, e recebido as maiores provas de conside,
\
ração da parte da viscondessa, appressou-se em elogiar o seu
governo e .o contentame~to em que viviam os habitantes, tanto mais
r1ue não era elle o que mais se devia recear da.derrama por isso
que. as suas fazendas eram todas de cultura e não de mineração 2 •
Não pode o alferes ouvir pacierr~emente o elogio do governador
e patenteou o seu pesar sem o menor disfarce. Estimava antes mil
vezes que excedesse na tyrannia e nas ridículas prelenções do
capitão general Luiz da Cunha e Menezes. Ao menos, accrescen·
tava elle . com toda a sinceridade de su<~: alma, que assim teriam os

1

2

José Ayres Gomez, to lnterroaat., 6 :1 y. 91, Ap. 24, Deu. do R. tle J.
ltlem .
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habitantes da capitania fortíssimos ,motivos de desgostos que os
levassem a levantar-se, e a proclamar a republica, tornando o paiz
independente do jugo da metropole, origem do retardamento do
seu progresso. Procurando causar no coronel José Ayres Gomes a
mesma impressão que lhe eausara as expressões do Dr. José
Alvares Maciel, repetiu-as o alferes Joaquim José do mesmo modo, '
estudando na sua physionomia o seu effeito, e 1~ois lhe fez ver que
os paizes estrangeiros se admiravam de que o Brasil se não
aproveitasse da lição e do ensejo que lhe clera a America ingleza,
~anbo mais ·que estavam promplos a favorecei-o em semelhante
Intento t.
Fallava o alferes a um h@
mem calmo, que havia transposto a
dade das paiKões e que ha mais de meio seculo se habituara a0s
caprichos dos governadores talll.ados ao molde dos Luizes da Cunha
elVJenezes, e pois lhe disse 0 coronel José Ayres Gomes, por unica
resposta, que pensava que em vez cle se melhorar se aggravavia
mais 0 estado elo paiz 2 • O alferes, que mais desejava falJ.ar do que
buscar consocios ;· que apenas procurava despertar uma ideia ou
jlezar um anim~, não insistiu e contentou-se corri a resposta, que
bem pódera ser lambem clissimulacão.
No dia seguinte partiu o Dr. Ped,ro José Araujo de Saldanha
Para Vi\la Rica sem que o alferes Joaquim José da Silva Xavier o
acompanhasse. Fel-o de proposito, se não pam evibar a sua companhia ao menos demoranclo-se á pedido elo seu hospede, que estimava
mais na sua pessoa o hahil dentista do que o levianno conspi..:
l'ador u.
Deixou o alferes o hospede rumiüanclo as suas expressões e ~am
as suas velleiclacles ele ir denunciai-o ao capitão general, sem que
Para logo se animasse a tanto, e foi pousar Ra fazenda do Registo
Y:lho, proprieclacle da viuva D.. Joanna Thereza de Jesus, onde hallltava o padre MaJI1li>el R0drigues da Costa. Era o padre ainda
lm·
1

!

irac1entes, 4• Pntermg. 18 Ju,l. 90, Ap. 1, !Jev . do R. ile J.
Idem.

a ilosé A~·res Gomes, Intermg . já citado ,
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moço pois tinha trinta~ e quatro annos; havia nasci dei na freguezi'a
de Carijós, na comarca de S. João d'El-Rei e residia com sua mãe.
Conl1ecia-o o aJferes de ha muitos annos, e ao passo que deu noti·
cias da capital do Brasil, as exigiu da capi1al da capitania. Sempre
o mesme, c0mmunicava o alferes as suas ideias de emanci{ilação
política a Lodos os seus amigos e ainda ás pessoas de mero conhecimento ! O padre Manoel Rodrigues da Costa, que sabia que
essas cousas estavam mais adiantadas do que geralmente presumia
o alferes, receou-se da sua leviandade, e tornou-se reservado para
cnm elle, e até 'dissimuland0 lhe disse, depois de tel-o ouvido sem
que o interrompesse, que elle por certo não conhecia a delicadeza
da materia em que tocava ; que era mais prudente não fallar em
tal {)bjecto, e esquecer o que lhe havia contado, pois do eontrario
lhe poderia resultar muito mal 1 •
No dia 28 de Agosto de 1788 apresentou-se o alferes Joaquim
José da Silva Xavier ao commandante de seu regimento, para
logo dar parte de doente, pois com elfeito chegara enfermo á Villa
Rica 2, Reteve-o a sua enfermidade em casa pelo espaço de tres
mezes; suspenderam-lhe o soldo e teve elle de recorrer ao empenho da amisade que contrahira na cidade do Rio de Janeiro com
o· Dr. José Alvares Maciel. Era ·este joven aparentado corri o
tenente coronel de seu regimento Francisco de Paula FreiFe de
AndFade e1 faoil lhe foi obter o que desejava o p0bre alferes. Renovou Tiradentes a pratica que tivera com o Dr. Alvares Maciel na
cidade do Rio de Janeiro, e conseguiu ser por intermedio de sua
pessoa iniciado nos mysterios da conjuração que desde muito
terr.po se tramava em Villa Rica 3, Era o lançamento da derrama
pretexto para a revolta, e pois os conjurados o aguardavam para
soltar o grito, e desencadear a revolução.
Excitou a leviandade do alferes Joaquim José pouco e pouco a
curiosidade do cor0nel José Ayres Gomes. Ou fosse que pretendesse

I

Tiradenles, Inte1'rog . jú citado.

2

/dem.

3

/dem.
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ganhar as boas graças do governador com a denuncia do que sabia,
ou moviclo do desejo ele conhecer mais a fundo a que se passava ele
re,~l acerca do que ouvira, é certo que a mais ele uma pessoa relatou o que lhe con~ara o Tiradentes, e elo pad1·e lVIanoel Rodrigues da
Costa buscou mais exactas informações logo que teve noticia de que
0
alferes Joaquim José ela Silva Xavier se havia h@spedado em sua
casa '.
Não é liquid@ o que entre elles se passou a esse respeito 2 ; é
ceet!!l porem que o c0ronel José Ayres Gomes confessou ao ~adre
com a maior leviandade que como ia a Villa Rica visitar o governador não deixaria ele lhe communicar todo o occoniclo .
. N~o correspondeu o animo do coronel José Ayres Gomes, á sua
111
Lençãa: não deixou comtudo de clizel- o a quem o p@desse fazel-o
mais facil e cora:josa,mente elo que elle. Paea issa aproveitou-se elo
encontro que teve com o clezembargador Luiz Beltrão de Gouvêa e
Almeida em casa ele João Rodrigues de i\'Iaceclo, um elos contractadores mais felizes da Villa Rica, pela escandalosa protecção que
gozava das proprias autoi·idacles, e aceitou o convite que lhe fez o
_dezembargador para acompanhai-o n'um passeio á Caxoeira com
0
visconde e a viscandessa de Barbacena 3 • Tiradentes e Alvares
Maciel se enthu~iasmaram quando de sobre a serra da Tijuca contemplaram o esplendar do seu paiz para tratar de sua liberdade; o
M José Ayre_s Gomes, 1o lnte•rrog. 6 Ag. 9'1, Ap. 2~, Dev. do R. ele J. P.
anoel Rodrtgues da Gosta, 1o Jnte'I'I'Og., .2.2 /l.g. 91, Ap. 25, Dev. do
1

R.

tle

.r.

.

2

Confessou o coronel José Ayres Gomes que o padre lhe dissera que o alferes
era um tolo, que não era homem de conceito e que lambem lhe tocára na materia.
Inte1'7·og . já citado. Declarou o padre que começando o Tiradentes a dissertar sobre
0
Paiz c s~ü1s riquezas e dos vexames que os gramtes e seus criados faziam ao
Povo, concluiu pou prom~lter que havia de pôr a terra livre. Perguntou ao coron.e) se lambem·o Tira(lenles lhe havia dito algL1ma çousa; e elle lhe respondeu que
s;'n e que já o sabia o governador por delação st~a, e que ficárà de dar as provi( encias precisas. Ponderou-lhe o padre que tinha feito muito bem, pois ninguem
mandava o Htadentes que fosse tolo. to lntcrrog. ~~~citado .
AGareados os dous em 31. de Agosto de 1791 fiçaram ambos firmes em seus
depoimentos. Ap. 15, Dev. R. de J.
3

José Ayres Gomes, 1o lnterrog. já citado.'
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coronel José Ayres Gomes só leve sobre a serra da Caxoeira o ignobil pensamento da delação. Aproveitando-se da distancia em que
vinha o visconde com a viscondessa declaro':! o que lhe di ssera o
Tiradentes e pediu ao dezembargador que o comm unicasse ao visr.onde. O clezem bargador Luiz Bellrão apenas lhe respondeu que o
all'eres Joaquim José não devia to car n' esse assumpto, porque nem
eriio cousas em que S(\ fallasse 1 • O visconde governador aproximou-se e o dezembarg ador foi a par e passo conversando co m elle.
Presumiu o coronel Ayres Gomes que o dezembargador fizera o
que elle lhe pedi ra, mas o dezembargador nunca mais lhe tocou
em se melhante assumpLo e é mesmo crível que o entregasse ao
desprezo pelo modo por que se exprimira 2 •
O coronel Ayres Gomes deixou de novo Villa Rica e se poz ern
vin gem para a sua fazenda da Borda elo Campo. Em caminho enco ntrou-se com o padre Manoel H.odrig·ues da Costa, que lhe
perguntou se havia conversado com o governador a respeito do
levante e o coronel,na peTSuação de que o dezemb<u·gador Luiz Beltrào o havia feito por elle, lhe respondeu que sim. O padre e ntii.o
lh e voll'G u : -Pois estas cousas estão mais adiantadas do que
se pensa!
O levan te era ainda uma ideia vaga, e já a delação se punha a
caminho para recebet· a re compensa no su rriso do governador!
Ivlas enganava-se o coronel Ayres Gomes ; não era a elle que com)
petia esse pap el infame, e a mão do des tino o livrou de tão vergonhosa acção. Elle devia ser lambem um dos martyres da conj uração e foi. Entrou um dia em velleidades de querer ser po ela;
escrr.vcu um soneto, que classificou ele clecima, contra os Em·opeus, que vinham enriquecer-se no Brasil e pediu-o a um amigo
que o corrigisse e o acabasse 3 • O soneto perdeu-o, pois teve as

1
Ou, mais textualmente, era um cachorm, um mariola em fallilr em semelhan·
tes co usu. J . Ay·res Gomes, lntei'I"O{J. já citado.

2 Jtlem.
3 Foi o lal soneto remetLido ao visconde de B;trbacena em carta anonyma,
datada de 14 de Outubro de '1789 . a Vllla de S . .João e assignada por um fiel
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honras de uma assentada nos autos. Quiz ser poeta e sequestraramlhe todos os bens, como se devesse pagar o fado dos inspirados das
musas, somente pel a intenção . . E essa velleidade pesou mais no
animo de seus juizes do que as prati·cas crue tivera a reSj)eito do
levante, as quaes somente serviram para se lhe encábeçar a pena' ·
subdito. O visconde que despresou tudo quanto se dizia n'ella . relativamente ao
Dr. Lui z Ferreira, mandou no entanto juntar o tal soneto aos au tos.
liallando do coron el José Ayres Gome~. cli zia o pseudonymo delator : " É o di to
coronel acerrimo inimi~;o dos filhos de Portugal, como consta do papel incluso da
sua propria letm e que c.ostuma fallar dclles com muita injuria, liberdade e
sobc,·ba, fazend o-se poderoso com o senhori o fJUe tem de mais de quarenta e tantas
scsm<H·ias nas Gcraes da lllanLiqueira e contestam até a Parah)•buna, ,iata ndo-se
qu~.no B1·asil ninguem tem maior ducado do que elle ».
Eis os aqu i os versos com a orbhographia do ori gi nal, · e que se acham no
Appenso 37 á Devassa de Jlfinas Gm·aes :
OBRA FEI'FA AOS SRS. DE

I'OHTUG/1.1,

" Marotos, Cãis, .Lnbreg·os; mal Criados
. Porcos bayxos, Patifes presumidos,
Piratas no furtar en forecidos,
Piolh enlos, sebozos cús briados.
" Atende que rlo Reyno vens perdidos,
axorar no brazil os teos peccrulos,
e tanto que da rabuje case alimpão
come são oLa r~ar com maos Largas
Sem ScLembrar dos Seos antigos eslaclos Vis.
Desejando o coronel José Ayres que o padre Mathias · A:lvares de Oliveira lhe
cotnplctasse a olJra, lhe escreveu :
So: Quero que V~. merasaofavor a_Cahar esta obra qt~e não . Sey Se haC~ba em
lelo ov cmdeS>ma - eCo mo. a nao queroperder e Vm. e mllhor que nmguem
lhe dará o fim emoremeter(l napr.• oCasi a(), que tiver. efique entrenos. "
0 padre escreveu por baixo dos malfadados ' 'ersos estes; que não primam pel\l
llledida :
.
" Se he Soneto de sima vem perdido,
Se dcsima tem de mais ao largo c ao Comprido, ·'
nova forj a requ er, novo conceito. "
. !

No segundo interrogatorio, que se lhe fez em i de Setembro de 1791, App . 21.

~; ~ev. ílo R. íle J. -negou o coronel que os versos fossem seus ; o juiz conselCiro Sebastião Xavier de Vasooncellos Coi~inho fel-o esc,·ever de novo e, confel'llldo a lctm, achou-á sim ilhante ; confessou enl.ã(i que era de sua m<1o. Buscou
Pol·em a evasiva de que haviam sido feitos no Rio de Janeiro pelo poeta Maçarico,
~1!\ resposta a outros fei tos por um poeta por~llguez, e que tinham sido encontrar05 entre os papeis de José Ignacio de Siqueira, mesLrc de escola, quando elle
01 1)reso.
0
.iuiz fez lhe ver que se os versos fossem feitos por poeta não pederia o
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Arrastou-o o destino á conjuração. Constantemente em contaclo
com os viandantes que subiam do Rio de Janeiro, e curioso como
todos os que habitam longe dos grandes centros de povoação, a todos
pedia novas o coronel José Ayres e a todos tambem as ia transmiltindo . Em tempo em que a falta da delação formal em negoóo
de conjuração era um crime ele leza magestade, e quando só se
fallava em derrama e levante, devia prever-se que cedo ou
tarde o curioso fazendeiro se acharia envolvido quer como conspirador, quer como denunciante, quer como não denunciante, nos
nego cios em que começava a entrar por mera curiosidade.
Eram ainda as invasões francezas dirigida por Duclerc e Duguay
Trouin, oilenla annos depois, o assumpto elas conversações, e
fallava--se sempre, e ainda sem fundamento, na possibilidade de
uma terceira invasão, como ver-se-á por mais ele uma vez no decursG d'esta historia.
Achando-se o coronel na varanda da sua fazenda conversando
com o pedagogo José Ignacio de Siqueira, que era o mestre de seus
(i lhos', e o padre José de Oliveira Lopes, interessado com o mesmo

coronel ao padre Mathias que os acabasse como soneto ou decima, e perguntou-lhe
que empenho havia n'isso, sendo uma obra insípida e que todo o valor era inju·
riar e dizer mal dos Europeus ?
Respondeu José Ayres que nem um ; que porLuguez era seu pae, e que h:wia
casado uma f1l ha sua com um europeu.
Sahe-se porem, por assim havei-o deposto, que o casamento fôra desgraçado, e
que não reinava a harmonia entre os conjuges, e sem duvida d'esse desgosto
nasceu no sogro o desejo de deprimir o genro generalisando a satyra á sua nacio·
na! idade.
Viu-se ' afinal o coronel José Ayves inimisaclo com os presos, e declarou que
eram todos seus inimigos, inclusive Joa•[uim Silverio elos Reis. 1• lnterrog. 6 Aa·
79, App. 21,., Dev. do R. ele J.
É para notar-se que entre os objectos d.c valor que lhe !'oram penhorados se
encontrasse uma cruz, esmalLada, cravejada de diamantes e que se diz ser i nsignia de Santo Offtcio ! Recebel'ia-a em penhor ou pertenceria o conspimélor. republicano a tão santo tribunal ?
1 Era natural da ilha rlo Fayal ; linha M annos de idade c morava nas sesmarias do Rio do Peixe em Ibitipoca, termo ela Villa de S. João dei Rei. Yivia de
ensinar meninos a ler e escrever. i• lnterrrg., 6 Nov. 7.9, App. 22, Deu. Jlf.
G. O autor da carta anonyma datada a 14> de Outubro 1.789 de ~illa ele S. Joií0
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coronel no commercio da lavoura 1 perguntou-lhe o padre que
p·asseava com as mãos metLi ~las entre a casaca e as costas:
- O' meu compadre, se ao Rio de Janeiro viesse uma armada
franceza e essa fosse mais poderosa do que ·nós, o que faria vm.
n'esse caso com o seu regimento?
- Havia, respondeu o coronel, ele dar a minha ultima gota de
sangue pela mi~Jha soberana.
O Padre soltou uma gargalhada e accrescenlou : Pois entregarse-iatiJJ os mais e só vm . morreria?
- Morreria com honra, repetiu o coronel. Eram servi ços que
fi cariam a meus filhos , e teria o crioulo a occasião de brilhar !.
Ouvia o padre Silvestre Dias de Sá, que como hospede tinha um
gabinete que dava para a varanda, esta palestra tão insignificante 1
e que Lornou-se depois tão fatal a todos el[es !

e diri {l'ida ao visconde de Barbacena, disse que era elle muito astucioso e malvado,
1 nas Ilhas e não obstante esli,•era para tornar a casar na Borda do
Ccasa tO
ampo.
1

d Associados em plantação de canoa, no engenho da Borda do Campo, proprie.
ade do coronel José Ayres. to lnterrog., 6 Ag. 1791, App. 24, Dev. do R.
de J.
.
2

Disse José lgnacio de Siqueira que esta conversação se passára em uma das
Dazenctas da Borda do Campo ou Mantiqueira. 2o !11terrog., 7 Nov. 89, Ap. 22,
ev. ele 1lf . G. O padre José Lopes assegurou que a conversação tivera lugar na
'trantl a das casas novas que ~inh a o coronel na 1\'lanliqueim. lnl, 30 @u.t . 89,
~Pp. 22, Dev. ele ill. G. Jurou o coronel José A~·res que fôraem viagem no alto
f a serra da Mantiqueira, em principias do mez de Outubro de 1788, vindo elle da
azenda de C;1lheiros . Começou a conversa pela extinção dos corpos auxiliares que
~reara o governador Lu iz da Cunha e 1\lenezes. Na resposta ha sua vt.riante. Elle
eclarou que respondera que daria a vida pelo rei por ser ]>ortu guez e niio Fran.
~cz, e que o pad re opinou que segui ria o parLido de quem vencesse. to lnlei'I'O!J .,
f . Ag. 99, Ap. 24, Dev. elo R. de .T. Sobre estes pontos foram depois con~ ontados os testemunhos de José lgnacio, do padre José Lopes e do coronel Jose
\ l'rcs Gomes, sem melhor resultado para a verdade . Depoz o padre Silvestre Dias
~e Sú de conformidade com o seu cunh ado. Quanto il resposta que o padre Josê
0
f .Pes d.era ao co ronel quando este asseverou qu e era Portuguez, disse elle que
ass nn: - Pois eu não sei o que fa ria, temendo a morte, porque a vida é
mavcl ! Ap. 22, Dev. de 111. G.
·
3 J .
ose lgnacio de Siqueira, 1.6 Nov . 89, A]J. 22 , Dev . de M. G.
C

:'a
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Primeiro do que o. Tiradentes cheg á.ra á Villa-Rica o joven Dr. J 0sé
Alvares Maciel. Possuía em alto gmu a instrucção que faltava ao
alferes ainda no minimo, e tinha a vantagem de ser menos leviano
do que elle. Trouxeram as suas palavras aos descontentes a possiIJilidade de converterem em certeza a esperança de melhorar o
estado do paiz e enthusiasmaram os animas dotados da intelligencia. Premunira-se em Londres e Paris de varias livros, que o fisco
deixou passar pelas alfandegas e penetrar em Villa-Rica, não obstante tratarem da historia da emancipação da America ingleza e
conterem a sua constituição e leis. Foram essas paginas da democracia avidamente dev0radas pelos olhos cubiçosos de tão vedados
conhecimentos, e tornou-se a casa do tenente coronel Francisco
de Paula Freire de Andrade, a datar do mez de Janeiro do anno
de ·J 189 em diante, o principal ponto de reunião dos conjurados 1 •
Com o fim de mostrar-se iniciado no levante contra a derrama
ardia o alferes Joaquim José no desejo de praticar com o seu proprio commandante e angariar-lhe a protecção; instou pois .com ·o
Dr. Maciel a fim de que o apresentasse ao seu tenente coronel, mas o doutor desculpando-se procuroU' eximir-se a essa missão com o acliamento, pois era preciso, segundo a sua opinião,
predispor o animo de seu cunhado para tão delicada como perigosa
entrevist<l 2 •
Ou fosse para evitar qualquer compromettimento que d'ahi lhe
podesse porvir ou não, approveitou-se o Dr. Maciel elo desejo que
lhe manifestára o Visconde de Barhacena a e emprehemleu por
esse tempo uma ·viagem aos sertões adeante de Jaguára com o fim
de estudar os productos da natureza", e como adoecesse o tenente
coronel, ·aproveitou-se o Tiradentes de semelhante pretexto para ir
visital-o e, não podendo conter-se, tocou na materia. Sobresaltou-se
!

Coronel Francisco Antonio,

!l_o

lnterrog., 16 Nov. 1789, Ap . 6, Dev.

do R. de.!.
2

Tiradentes, 4• /nte·rrog, '1.8 Jan. 1790, 1lp. 1, Dev. R. ele .I.

3 l\'lac~el,

1° lnterrog, 7 Ont, 89, Ap. 1.5, Dev. de M. C.

i\laciel. Dev. do R. de J., Ass. de 1.3 Ag. 89, e 1.• lnterroy., 1.6 Nov. 89
Ap. 1.2, Dev. do R. de J.
4
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tenente coronel com tanta ousadia; e mostrou-se admirado de
que o seu subordinado se atrevesse a lhe fali ar sobre tão mys!.erioso
e delicado assumpto. O alferes, que pela força de sua loquacidade era bastante desembaraçado, explicou melhor o seu projecto
e lhe fez ver que a causa do le,•ante só dependia de sua vontade
por isso que na cidade do.Rio de Janeiro estavam os animos dispostos pam o movimento insurreicional 1, e, afim de lisongeal-o
accresccntou que as pessoas que deviam pôr-se a testa da revolta
só desejavam saber se podiam contar com a sua preponderante
~h~~.
.
Não se mostrou o tenente coronel, que era de uma condescendencia illimitada, estranho á proposição vendo que ·o Tiradentes estava melhor informado do que elle a respeito da supposta ramificação
da .revolta, o que aliás não era mais:do que uma invenção. Accreditou
POis · facilmente que a capitania do Rio de Janeiro adheria ao
levante, dizendo que ja alguem 2 lhe havia falia do sobre isso, mas
que lhe pedia que se abstivesse de continuar em semelhante pratica
, Por muitos motivos ponderosos.
Retirou-se o Ti~·adentes satisfeitissimo, não por saber que o seu
cornmandante tomava parte no movimento, mas por lhe ler dado
a conhecer que elle Lambem achava-se iniciado no myslerioso trama,
e não sabendo conter-se, procurou imediatamente o capitão
. L eJte,
. que era de seu regimento
.
·Maximil'
· 1ano de OI'1ve1ra
e que
estando destacado na Serra de 1\'Iarmandil achava-se em Villa Rica,
e tratou de obtel.' a sua adherencia. Ouviu.-o o capitão attentamente
~ ~?rnou-se ·pensativo. Quando o Tiradentes lhe assegurou que
lavta trocado algumas palavras com o seu commandante so~re a
·lllatet·ia 1 revoltou-se Maximiliano e pediu-lhe que não lhe fallasse

1

Allegou o tenente-coronel Francisco de Paula que o Tiradentes lhe dissera que
Povos do n·10 estavam desgostosos e nao
- se levantavam por nao
- contar com
·
Ptartido
que
leriam
em
Minas.
Elle
o
reprehendeu,
e
o
Tiradentes
calou-se.
2•
l/1 erro 2
g., 5 Jan. 1789. Ap. 6, Dev. do R. de J.

08

0

di~ No seu

depoimento entrou o Tiradentes em duvida se o t.enente·coronel lhe

4!s~ra que fUra o vigario Carlos Correia de Tolcdo ou 111acieJ., seu cunhado.
nte1•rog., 18 de .Jan. 1790, Ap. 1, Dev . do R. de J.
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mais sobre isso que, a ser verdade, o accusal'ia. Cahindo em si.o
alfeees da sua indiscripção, obteve a promessa de que nada diria o
capitão ao tenente coronel 1 •
Não deixou mais o alferes o seu chefe. Abusando da sua condes cendencia, e pretextando sempre differentes motivos para procurai-o, buscava de novo levar a conversação para o objecto de seus
desejos, engrandecendo os recursos materiaes do paiz. Pediu-lhe
uma vez que se entendesse a este resp eito com o seu cunhado
Maciel, o qual com os conhecimentos que possuía, e com os estudos
que havia feito, estava mais habilitado do que elle para melhor
demonstrar a possibilidade de leva!'-se a effeito a sublevação 2 ; e
outra vez veio contar-lhe a entrevista que tivera com o coronel
lgnacio José de Alvarenga, na propria casa do governador á Caxoeira
do Campo, sobre tão delicado assumpto. Fingiu-se o tenente coro·
nel de todo em todo extranho á materia e lhe perguntou de que
se tratara; explicou-lhe o alfe11es, e então o tenente coronel patenteou-se sobre maneira admirado de que o coronel Alvarenga o ouvisse
seriamente e terminou o Tiradentes por afiançar-lhe que era opinião
do coronel que se podia fazer o levante e que elle lhe veria fallar a
esse respeito 3 •

1 Disse o J;iradentes que o capitão se recusárapor estar feito gran turco da serra,
depois que 1'1'\ra para o.destacamenlo de Marmantil. Alvarenga asseverou no seu
depoimento que o Tiradentes fallara por dua5 vezes a este capitão. 20 · Intei'I'Off, 14
.Jan. 1790, Ap. 4, Deu. do R. de J . Acareado com o Tiradentes, confirmou 0
alferes que só fallára uma vez. 8·>lnterrog., 22 Jun. 1791, Ap. 1, Dev. de
!lf. r-.

2

Tenente-coronel F. de Paula. : 2o lnterrog ., 25 ./an. 1789, Ap. 6, Deu. do R·

de J.
8
Idem. . Disse AI varenga o conlrari o por estas palavras : • Nesse mesmo dia d6
tarde, estando o respondente no escriptorio de João Rodl'igues de 1\Iacerlo, lh 6
appareceu um official feio e espantado, e lhe disse que lhe queria uma palavra ;
sahiu o respondente, perguntou-lhe quem era e ell('l lhe disse que era o alferes
Joaquim ,José, que o seu tenente-coronel o mandava, alli certificar a elle respon·
dente que a noticia do Rio de Janeiro era verdadeira, e que elle a tinha ouvidO
aos negociantes, ainda que em muito segredo, e que na verdade et•a pena que uns
paizes tão ricos, como estes se achassem reduzidos á maior miseria, só porque ''
Europa1 corno esponJa 1 l!Je es\ivçsse c)mpando tQc\<1 i~, §gbstall«!a. E os ~1\cellefl·
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lis.simos generaes de tres em trcs atmos traziam uma quadrilha ~ qno chamavam
Crtados, os quaes depois de comerem a honra, a fazenda, os orticios que deviam ser
dos habitantes, sahiam rindo d'elles para Portugal, mas que o Rio de Janeiro já
estava com os olhos abet·tos, e que as Minas pouco e pouco os haviam de ir abrindo . Ao que o respondenle lhe disse que não andasse fallando n'aqucllas causas,
P~r que lhe podia succcdcr muito mal e que declarasse ao seu lenent.e-coronel que
nao et·a aquillo o que elle respondente lhe tinha recommendado, e que estava
~ccupado, c pot· isso o não ouvia mais; foi-se embora, etc. • 2o lnterrog., 14
an. 1790, Ap. 4, Dev. do R. de J.

;/r?
I
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CAPITULO VI
RElJNLÕES DOS CO:'l"JURADOS
Conversa em casa de Gonzaga e Claudio. - Ovigario C. C. de Toledo. - Seu encontro em casa
do tenente coronel Francisco de Paula com Maciel eo Tiradentes.- Palestra sobre olevante. 'llratam de reunir-se novamente para assentarem nas bases de sublevação. - Ocoronel
Alvarenga.- Otenente coronel Francisco do Paula e sua jatanciosa importancia. -Socorro
ou nova invasão da França. -lllaciol certifica e toma parto na pratica. - Reunião notavel
dos conjurados. - C. C.· de Tolodo, Tiradentes, padre J. da Silva, Maciel e Alvarenga. G~nzaga e o capitão ll!ax.imiliano. - Bases para o levante.- As capitapias do Rio·do Janeiro,
llhnas e S. Paulo.- Acabeça do governador. - O cheio do levante.- Distribuição dos
Papeis. -Espera-se a derrama.- Os poetas . -Gonzaga e Alvarenga.- Canto gcnethliaco.
- Senha para olevante.

, A pt'oxima denan1a, que ia cahir sobre a pt'ovincia -·a chegada

~los estudantes brasileiros, que viajaram pela Europa, com as suas
narr.ações sobre o que se passava na velho e novo mundo - e o
es~udo apaixonado da historia da nova republica e de suas institutções livres, - abalavam todos os animos, desperLa vam L0das as
attenções, quebrando aindifferença politica. Conchegavam-se mais
e mais os cot~urados,· f'a:llavam, ao principiÓ vaga e tirnidamente,
depois com algum enthusiasmo, até que despindo-se dos receios
que os detinham, passaram de i'eceiosas palestras á discussões
. formaes.
Era uma tarde e Ganzaga jantava com os seus .amigos .o co~onel
o co nego Luiz Vieira e o Dr. Claudio Manoel ' da
osta ~ · Pendeu a conversação ~ara o lad0 política, e tratou-se da
Poss
1'I ·1· l
·
H lC ade da proclamação da republica segundo o exemplo elos

~lvarenga,

t n·
rsse o Dr·, Cl:iullio qüe !'oram Gonzag·u, Alvarenga c o vigario Carlos Cot•t•eia
A que pozeram algum interesse na esperança da revolta. lnletrog., 2 J'ltl. 89,
4
j·ep. ·• JJev, rle Jtl. G. ifnclue Alvareng-a n'esse numero o Dr. Claudio, não ~e

os

mbra11 d

14

'

o se fora na sua ou na casa de Gonzaga que se dera o facto. 2° Interrog.,
1
Jan. 90', Ap. 4, Dev. do R. de J.
f
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Estados Unidos. Parecia que um incjdr.nle grave oppunha-se a
continuação da palestra. Era Gonzaga sujeito a colicas biliosas
e foi accomellido por tão iemivel achaque. Tomou o seu capote
côr de vinho 1 e reclinou-se na esteira que o Dr. Claudio lhe estendera sobre os degraus da porta que dava para o jardim . No meio
de suas agudas dores proseguiu estoicamente na conversação que
se tornára favorita, e que de outro modo nem um encanto ou interesse lhe poderia offerecer em semelhante occasião 2 •
Em casa do Dr. Claudio Manuel da Costa reuniram -se lambem
alguma vez os conjurados. Como quando não ia ver Gonzaga, apressava-se este em procurai-o antes que elle fosse para a casa de João
Rodrigues de Macedo, onde costumavam a passar a noite, entretidos no gamão, achava-se assim tambem por vezes o ex-ouvidor
em sua casa, na varanda que dava para o jardim. Ahi conversavam
elles e seus amigos sobre a possibilidade do estabelecimento da
republica. Havia o Tiradentes propagado por toda a parte o boato
de que contava o Rio de Janeiro com o soccorro da França para
a proclamação da independencia; deram-lhe uns credito, duvida·

1 Cousa notavel ! No helio quadro a oleo que me offereceu o meu amigo o
sr. commendador João l\laximianno Mafra, c no qual representou Gonzaga no
carcere, figurou·o com um capote côr de vinho! Já a respeito d'este quadro nofoo
Dutra e MeU\', a casual semelhança da copia com o original, como retrato, segundo
o testemunho de uma pessoa de avançada idade que conhecera o poeta em Africa .
. V. B·rasilia, bibliotheca nacional, Jlfa1'iUa de Dl1·ce1t editada por B. L. Garnier.
2 Negou Gonzaga que a sua vista tratasse o conego Luiz Vieira de t!ll materia,
de que Alvarenga accusara ser o mesmo cooego apaixonadíssimo. Acareado Gon-·
I zagí. com ,Alvarenga, e o conego Luiz Vieira, em H de Agosto de 1.791., disse
Alvarenga gue se lembrava que Gonzaga eslava naquella occasião na mesma
varanda, queixando-se de um principio de colica biliosa, que lhe costumava a dar,
embrulhado em um capote de baeia côr de vinho, e que deitou-se sobre o primeiro
assento da varanda, descendo para o quintal, em uma esleim que lhe estendera o Dr·
Çlaudio. Estava Claudio sentado, o conego de pé, e elle Alvarenga passeando da
sala para a varanda, até que sahiu para a casa de J. R. de 1\:Iacedo. Não se le~·
brava se quando se tocou na materia já eslava deitado, pois viera da mesa a quel·
xar-se. Afirmando o conego que se recordava que Gonzaga estivera deitado e em·
buçado, confessou todavia não se ~embrar a causa, nem mesmo se quando houv.e
a pratica estaria elle j{l deitado. Com esta acareação tcrminamm as perguntas fel·
tas a Gonznga. ~.o fnterro{f., 4 A{f. 1791, Ap . 7, /Jev. do R. ele J. E para que
tanta puerilidade '!
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ram porem outros, e enbre estes collocou-se o dr. Claudio Manuel da
Costa, que era dotado àe maita timidez. Poeta mavioso co~o
~eLrarcha, não era de genio a elevar-se para i.r fitar@ sol da liberdade.
A.mava a v.ida pacifiea, cultivava os doces amores, e J!lOis não accredJtou na propaganda clGJ inexperiente alferes, a quem qualificava de
estupido com tGJda a stnceridacl.e de sua alma. Ouviu todavia o
dr. José Alvares Maciel, que melhor do que o Tiradentes expunha
0
que ele real existia sobre a materia, 1'eunincl0 á proficiencia de
seus conhecimentos os encantos de sua linguagem. Modificou por
tanto o cantor de Villa-Rica as suas idei;:ts; admittiu a pGssibilidade da i1ntervenção franceza, e demonstr0u com a sciencia, que
cultivava, q~a~ rapido e admiravet não seria o progresso do paiz se
chegasse a proclamar-se independente. Negociaria . nas pedras
preciosas Uvre dos contractos que lhe tolhiam a maior parte dos
lucro s, do que
• resultava ,so p0derem auferH
· os esbrangmros
· to das
as Vantagens. Então seria o ouro levado ao seu legitimo valor e não
Sabiria mais da capitania. Viviria feliz o povo e não arrastruria miseria
no se10
· de tantas riquezas 1 •
Essas praticas foram mais longe. Questionaram com o exemplo dGs Estados Únidos. Reflexionaram sobre as primeiras medidas
que se deveriam tomar com@ e1·a a apprehensã@ da caixa real 2 afim
de que os quintos n'ella eústentes f@ssem empregados em ~lgumas
· des1~esas e no pagamento da tropas. Trataram da conveniencia do
fabrico ela polvor'a '•, e descnrr~ram finalmente sobre as armas que

ca;. C~nfessou Alvarenga que Claudio tivera essa cor1versa, indo elle, tomar
d0 ~a sua varanda em Villa Rica. 2o fnte1'1'og., 14 Jan. 90, Ap. 4. Dev..
11. rle.r.

2A .
. pruneira cousa a fazer-se, segundo José Alvares Maciel, era a apprehensào
Par:arx~ r>eat.. Claudio, lnterrog., 2 Jul. 89'. Ap. 4, Dev. de il'I. G. Não sahiria mais
Ju fura o ouro que se achasse no cofre da villa. D. de Abreu. ~o Jnterrog., 20
n. 1789, Ap. 1, Dev. de M. G.
3 11
· de l'auta~ 2> lnterrog., 25 Jan. 1799, Ap. 6, Dev . do R :de J.
da

~

.

d ~onsta elo depoimento ele Claudio . lnterrog. 2
e ,t, G.

Jt~l. 89, Ap. 4, Dev.
7
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déveria 1ter a nova republica, pr(waJecendo a ideia apresentada pelo
coronel Alvarenga sobre a do dr. Claudio Manuel da Costa 1 •
Passava a casa do tenente coronel Francisco de Paula, pelo seu bom
gosto, como uma elas melhores ele Villa Rica. Eram as paredes
ornadas de numerosos C)l!ladros, sendo alguns de ricas rnolcluras;
luxuosos os trastes.; c0bertos de damasco amarello os assentos, e
com prazer franqueava elle a seus amigos a sua livraria abastecida
de boas obras ~.
De volta da sua viagem' aos sertões alem do Jaguára, altrabia ·e
doutor Maciel á casa ele seu cunhado os curiosos das noticias de
além mar, pois n'esse tempo em que tão raras eram as gazetas, e
essas mesmo de dimensões mesquinhas e destituídas de todo o
interesse 3 , alimentavam as longas praticas a curiosidade, a qual
achava agora pasto de sobra na conversação facil e brilhante do ta~
lentos o joven, pela variada insl.rucção que soubera adquirir.
Em uma das noites das oitavas de Natal de 1788 '· encontraramse ahi, alem do dono da casa e seu cunhado, o padre t::arlos Correia
de Toledo, e o Tiradentes G, O primeiro vinha sob o pretexto de

Alvarenga, 2° In.teiTOg., 1!, Jan. 90, Ap. 4, De'V. do R. de J. Claudio, que
não menos de dous motos pam as armas, cilou üepois no seu depoimento
somente o versiculo de Virgilio lembrado por Alvarenga, sem fall:w nas divisas
propostas por elle. lnlerrog., 2 Jnl. 1789, Ap. 4, De'V. de R'!. G. V. cap. IX.
d'esla historia.
I

propo~

2 Consta do sequestro de seus bens feito em 12 de Outubro de 1789. Continua·
mente aproveitavam-se Gonzaga e Alvarenga <le seus livros.

,, ~ Como já disse, circulava a Gaz,eta tle Lisboa nas capitanias do Brazil, mas tão
escassamente que os artigos eram copiados a mão e rcmellidos para o interior,
onde ainda se reprodusiam as copias. Oflicio do V. de Bm·bacena a L. ile Vasao11·
celtas d.e 31. Jan. 90. Tendo sido suspensa a sua publicação em' !1.762 por m•dem
do marquez de Pombal, que temia a luz da publicidade, veio a continuar no reinado da rainha D. Maria l, üesde 4 de As·osto de 1778, por nova concessfto feill1
aos officiaes das secretarias em razão do privilegio que para isso linhum, e sob !l
di1•ecção de Felix Antonio CasLriolo. V. [nnocencio. Dic. bibl. portug. t. "V,
p. 1..\.0.
I

c. c. (\C Toledo. 21) fnterrog.,

27 Nov. 1789, Ap. 5, Dev. elo

n. de J.

"Disse F. de Paula que também esteve presente o Alvarenga. 2° Interl'og., 25
Jan, '1790, Ap. 6, De·u. elo R. J. Maciel assim o i1fflrmou igualmente. De'V. do R·
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pagar a visita que lhe fizera o tenen·te coronel, e o segundo ·para
visitar o doutor e saber o que vim na sua viagem ao ·sertão. O padre
Carlos Correia de Toledo e Mello, vigario collado da freguezia de
Santo Antonio da Villa de S. José do Rio das Mortes, achava-se então
em Villa Rica h0spedado em casa do desemhargador Thomaz Antonio Gonzaga 1• Em um homem de cincoenta e oito annos de idade,
natural de Taubatê, na capitania de S. Paulo, e vivia abastadamente
na sua parochia, mas não só passava por grande demandista 2 como
gozava da fama de não pagar a quem devia 3 • Seus paes Thimotheo Correia de Toledo e Ursula Isabel de Mello 4 tinham vindo
residir n'essa povoação fundada pelo thaubateno João Affonso Serqueira .
. Contava o padre Carlos Correia de Toledo muitos irmãos e uma
Irmã. Um dos irmãos fazendeiro, assistente na Villa de S. João del
Rei, era o sargento mor de cavallariaauxiliar Luiz Vaz de Toledo Piza.
Casara-se a irmã com Felix Correia Leme, igualmente fazendeiro,
e estabelecido na capitania. Numerava ainda outt·os muitos parentes
que ex.istiam em S. Paulo, é Rio de Ja1Íeiro 5 • Mantinha boas reJa-

~i', A~1 . de

13 Ag, 89, e 1• InterTO[J. , 26 Nov. 89, Ap. 1.2, da mesma Dev. O

ci~ar ° C. C. de Toledo entrou em duvida se Alv::~renga lá estaria. 2• Inte1'1'0g. iv
A acto.OTiradcntcs nen huma menção fer. de Alva1·cnga. ~· Interrog., 19.liiil.1.790,
' p. t, Deu. do R. de.!.
1

ah· Claud·
' to, I 11terrog., 2 Jnl . 1789, Ap. 4, Deu. M. G. C. C. de Toledo, disse que
1
demorou-se por dez dias. 2• Interrog., já citado.

'Eu
, e mesmo foi quem confessou que que1·endo cob1·ar de quatro fregnezes seus
l
·
·
N
Ac101\ei
r. 10 que lhe dev1am, pozera dem:.tnda e vencera! 1• Intcrrog., 4 ov.1789,
P·v,Dev.doR.deJ .
'

0

3
~

Assim lhe disse o juiz no seu 10 i11terrogatorio, mas elle contestou·o .

r·

' tmoLheo Correia de Toledo, residente em Taubaté no meiado do seculo pas ·
'111ta tumos solteiro e trinta annos casado com D. Ursula Isabel de Mel·
1 '
~~· ;ti'icancto viuvo o1·denou-se de presbylero e edificou em Taubaté a capella de
''ossa Senl
,
.
.
Sr. Dr F 1or,a da Lapa. • Devo esta nota á bondade d~ meu am1go e consoc10 o
· · 1· u1arcondes Homem de Mello.
sado~·t·
01 1

F~ Como

seu irmão f1·ei Antonio de Santa Ursnla Rodovalho, bispo de Angola.
'Ot mestre de philosophia no Seminario de S. Jose, no Rio de Janeiro em 1799, e
~a~~l'U por um dos ornamentos do pulpito brasileiro. V. Rev. do lnst. L. X.X.l,
5
· ~·. Existe o seu retrato no convento de Santo ~nlonio d'estn côrte.
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ções de amisade em VillaRica 1 • Tinha ido á. cidade de Marianna,
residencia episcopal, appresentar ao bispo D. frei Domingos da
Encarnação Pontcvel a licença que havia solicitado da mesa de
consciencia e ordens para passar-se <t Portugal afim de tratar de
negocias de seu interesse, e d'elle hav.ia alcançado permis6ão para
ficar seu irmão o padre Bento Cortez em seu lagar, durante a sua
ausencia, como vi gat•io coadj uctor. Em Marianna hospedou-se o
vigario em casa de Fauslino Soares de Ar-aujo, moço de muito ])oa
roda, o qual andava por LrinLa e quaLro mmos de .idade, e era
contador e distribuído!' 2 • Visitou-o ahi entre outras pessoas o
conego Luiz Vieira da Silva, e ambos fa;llaram vagamente ao pobre
' amigo, com quem jantaram; sobre o levante que eslava na contingencia dos possíveis e sobre os poetas que mol'diam no governador 3 • A datar d'este jantar, que tão caro sahiu ao amavel ampby~
trião, começou a empallidecer a estrella do distribuidor 1 • Voltando
o vigario á Villa Rica e faltando-lhe fund@s para as despezas d'o
viagem, procurou obtel-o's enlr,e seus amigos~ se não era antes isso
um pretexto calculado de antemão pal'a lhe servir de desculpa a
todo o tempo que fosse descuberta a conjuração, pois nunca achou as
quantias necessarias para semelhantes despezas, subterfugio de que
tambem lançaram mão muitos ele seus correligionários políticos 6 •
1 Entretinha relações na capital com o DI'. Claudio, J. R, de l!lacedo, Carlos José
. da Silva, Francisco Antonio Rebello, e padre José l!lartins, àlem de Gonzaga e
Francisco de Paula, !1. 0 Jntel'I'Og., 4. Nov, 1.789, Ap. 5, Dev. elo JL de J.
2 Ap. 2(i, t• Inte1'rog., 10 OtLt.-1.79!1., Dev, do ll. de J. Et•a amigo de Gonzag·a
Francisco de Paula, Claudio e outros. Idem.

r

a Disse Faustino Soat·es _que lililara ao coneg·o nas pt•isões dos poetas que cen·
suravam o governador. CanLradisse··se o conego declarando que o facto dera-se
anteriormente ás prisões, e vers!tra sobre o levante que estava para haver. Con.
fessou o vigarlo que fallára no levante, c que·F. Soares lhe retorquira : , - Qual,
é histot·ia; n;lo ha de haver tal levante ! ' E que lalve~ nomeasse algumas das
pessoas que en~ravam. C, C. de Toledo, O• fnte1'rog., 23 ;lg. 1.791., Ap. 5, Dev.
elo 11. de J.
4 Levou F, Soares no dia seguinte pela manhã um tiro, pelo que esteve mtiito
maL 2• lntel'I'Og., H Out. 1.79:1, Ap. 26, Dev. do R. de J.
~

Como Alvarenga, . F1·ancisco de Paula e talvez Gonzaga, o cíue ver-se-h a no
prose11·uimento desta narrativa,
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Era o Tiradentes, insaciavel e nunca perdia a occasião de falia r na
revolla, encaminhando sempre que podia a conversação para esse
lado, e pois perguntou ao dr. Maciel o que havia colhido de utilidade
na sua viagem pelo gertão.
Respondeu-lhe Maciel com ·o enthusi;~smo do amor da pat.ria e
da sciencia, e lhe disse que se· aclmirára da prodigiosa quantidade
de vegelaes uteis e de inseclos curiosis imos, e que desde 'illa
Rica até Sabarâ encontrava-se grande ahundancia de ferro e cobre
nativo; e interrogando-o o Tiradentes sobre a cxequihilidade da ex~loração desses meta.es, ponderou-lhe Uaciel que dependendo da
hcença do ministt~o ultramarino Martinbo de Mello, inutil era pensar
em tal em preza 1; mas que era pena, por ser o paiz ri11uissimo
nas producções dos tres reinos da natureza e que cultivado e explorado· com todo o esmero eria inemitavel e o primeiro do mundo.
Approveitou o Tiradentes a occasião para adu ir que bem poderia
ser independente ou livi'e por isso que tinha em si todos os recursos nece ssanos
. para a sua su bsJstencJa.
.
.
l' Esta preposição , aliás 1ão rasoavel, trouxe a conversação ao ponto
avorito, e acabou o Tiradentes por lhe pe1·guntar ~e não seria facil
a fabricação da polvora; fez lhe -ver o jovem doutor que era difficil
em consequencia do preço do salitre, o qual custava tanto como a
polvo!' ..
~ aJa manufacturada ~.
iostrou-se o tenente coronel assl!z conteariado com esta conversação
· crescendo; mas
. na presença de testemunhas, cujo numero Ja
0
Jovem 1t1aciel apoiou as expressões do Tiradentes, buscando per.
suadi
r ao tenent.e col'Onel que a proclnmaçfi.o da repubhca era a
r 'l
. quan do mm'Lo qnes L-ao (re
.,
tcousa ma·IS 1ac1
deste mundo e que sena
3
empo, pois havia de dar- e ninda um dia . Eom grande contentamento do alferes chegaram todos a concordar em levai-a á reali-

1

Maci 1 2
.
c' • lnterroy., 7 Out. 1789, AJI. 15, Dev. de M. C.

•
Ih~ Al3Uns dias depois procurou

o Tiradentes ao Dr. Maciel em sua casa cmoslrou.
vanum fragmento de li joio na persuaçiio r! e que era saliLre, rle cujo engano o des
eceu 0 ·
•
JOven Dr. Maciel 2o fnt e'l'rO~). , 7 Ou./. '1.789 , ele.
~
'
· Maciel 10
·
lnten·orJ., 26 No1.1. 1789, Ap. 12, Deu. do R. de J,

.
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dade. Não fixaram as bases para a sublevação mais consideraram
ser azada a oocasião para elfectual-a por isso que ia publicar-se a
derrama; a sua publicação traria, como asseverava o Tiradentes com
todas as suas forças, o geral descontentamento do povo 1 e este
abraçaria sem hesitar a proclamação da republica, para com ella
remediar tantos males ll .
Não sabiu a pratica revolucionaria essa noite de tão . modestas
proporções 3 mas é certo que se combinaram os conjurados para~
se occupar mais seriamente com os seus pormenores, e compare··
cerani depois em maior numero '·.
Antes porem que isso succedesse, veiu o coronel Alvarenga í1
casa do tenente coronel Francisco de Paula, cuja livraria estava
a sua disposição. Ahi entrava o coronel diariamente para restituir
os livros que pedia na vespera, e levar novas obras com as quaes
se occupava nas horas da vida que repartia então entt·e a palestra,
o jogo e a leitura, pois achava-se ausente de seu lar G.
Perguntou-lhe o tenente coronel por noticias do Rio de Janeiro
e mesmo particularmente se sabia do estado de agitação em que
se achava a capital da colonia portugueza, prestes a romper as
cadeias e a proclamar a sua independencia tendo por auxilio
os soccorros que se esperavam da França. Não eram estranhos
ao coronel Alvarenga os desejos que tinha a maior parte
dos negociantes do Rio de Janeiro. Almejava, dizia elle, não a
liberdade política, que lhe parecia ainda uma utopia, mas a liber..
dade do commercio 6 • Ignorava por tanto que o Rio de Janeiro

1

Tiradentes, i• lnterrog., 18 Jun. 1789, Ap. 1, Dev. do R. de i.

2

F. de Paula, 2" lntenog., 26 Jan. 1790, Ap. 6, Dev. do R. deJ.

3

Idem.

4

Tiradentes, !:i• lnterrog., 1.8 Jan. 1790, AJl. i, Dev. do R. de J., porém C. C.
de Toledo disse que não se contrahiu obrigação alguma. 2° Jnterrog., jll
citado.
5

2• Interrog., 14 Jan. 1790, Ap. 4,· Dev. do R . .c!.f J.

Confessou Alvarenga em juizo que fallava·se muitas vezes na libenJade do
commercio e franqueza dos portos segundo a prelen.cão da França c outras poten·
6
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aclherisse ao levante da capitania de Minas Geraes, o qual tinha
por pretexto a derrama, pois so mente sob este· ponto estava elle
inteirado, embora depojs se mostrasse tào alheio a taes maquinações, e o tenente coronel para confirmar-lhe as novas que recebera do Tiradentes, e @ que lhe narrára o coronel José Ayres,
vangloriou-se de que os influen tes do Rio de Janeiro aguardavam
somente a sua adhesão para se leva ntar. Conhecia o coronel Alvarenga o que se passára entre o coronel José Ayres e o Tiradentes
acerca do levante do Rio ele Janeiro, tanto mais que iuclagando do
col'onel se entravam alguns officiaes de patente superior, este, para
mostrar se mais corrente do myslerio em que se involviam essas
pretendidas maquinações, lhe rez ver com algum desprer.o apparente que eram novas do caminho que t.inl1a ouvido o alferes, o
qual contudo pouco ou uada sabia do que se tratava 1• Todavia
não é liquido o que a este respeito respondera o coronel Alvm·enga
ao tenente coronel Francisco ele Paula. Sabe-se que elle pela sua
leviandade dissero. na presença de seus juizes que vendo ~ raLui-

~ias, c (jUe as pessoas sem instrucção, como o coronel JoEé Ayres Gomes, confun.

( ~<lill

a libc1·dade polilica com a conHn crci <~l tomanclo aquella JIOI' esta . Que isso
cral'activel com o t<tlcnlo e cuel'(;ia do vice-roi do estado o sua no loria acLiVidade ·
. . •
· . .
.
.'
.
, POis que uma t.altdem nao Jlodena "'ll'tll' no H10 de Jane1ro nem mma hora
sem que ellc o soubesse. 1• Interrog., 11 Nov.
" 1789, Ap. 4, Dev. elo ll. de J.
1
., .Ou mat·s lexlual : , Não sabia aonde ca ntava o ga1lo.• i\lvarenga, 1.0 lnterrog.,
11 10
'

11
' Cilarlo. No seu 2• f'nte1'rog ., foi Alvarenga mais explicilo, e narrou os porme.
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rcs d'est.a entrevista com José Ayres Gomes. No principio de Janeiro de 1789
ac11ando-se A1varenga em casa de J. R. de Macedo, e •lcando
r.
so, em uma das salas
~ 0111 José Ayres, este chegou á porta, examinou se havia alguem, e fech,lnrlo-a
RI.sse a Alvarenga com !.orla a cautela, que não havia duvida que a cidade do
1
de Janeiro se levantaria; que sabia-o por um offtcial da tropa de Minas,
sa1lido h .
av1a pouco tempo do Rio de .Janeiro; e lhe.asseverava que se csper:lVam
5
.
· os negoc1··
. occorros da ""rança; que não eram os 1111., 1lares
os ·lD fi ucntcs, mas snn
antes em geral.

°.

ve ~isse José Ayrcs, que jogava o gamão com Alvarenga, e que lhe contara em con.
1
fa .su, segundo ouvira a ' 'iajant.es C[UC subiam do Rio de Janeiro, que o ''ice-rei
~~d
•
.
de
s e gente sem cxcepçao
de pessoa, e que o povo dcscon fiava da v111da
d ltova csqna(\m 1'1·anceza. l'ergunt.ou-lhe Ahurengu se ha,·ia fallado com o Ti1·a·
e José Ayrcs lhe expoz tudo quanto sa bia. Disse então Alvarenga ironicamentes,
ente (t•·Je
. tendo dt17.Ciilos negros nas suas l;tvras
' bem estava elle com a repubhca
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dade do tenente cqronel, o qual suppunha que a metropole do sul
se lembraria do seu insignificante partido, juntára em tom de ironia
, que na verdade para onde elle pendesse cahiria a hala,nça do estado, e o tenente coronel, sem que conhecesse a fineza de sua
malícia, patenteo toda a sinceridade de sua alma, declal'ando que
se a capitania de S. Paulo entrasse no mesmo projecta, elle não
duvidaria abraçar a causa do levante. É antes mais para crer
que o se pozesse coronel AlvareJlga a rir dos soccorros da França,
quando o porto do Rio de Janeiro achava-se então perfeitamente
defendido, e sob a vigilancia do vice-re:i Luiz de Vasconcellos,
cujas qualidades tanto ·elJe engrandecera em seus versos . É certo
porem que depois da entrevista de José Joaquim da Maia com
Jefferson, ia o boato dos soccorros da França fazendo carreira pelas
terras brasileiras. Accreditava-se sinceramente na possibilidade de
uma nova invasão, não como a de Duclerc ou de Dugay Trouin,
em que o paiz se lhes mostrou hostil, porem mais favoravel ao povp,
que cançado do jugo e dos tributos, que a mãi patria lhe impunha,
se infileiraria sob o pavilhão do liz, afim de que os seus porlos
fossem abertos a todas as nações do mundo.
Entrara neste momento de tão intimas confidencias o joven'
Maciel, e como o coronel Alvareng·a já o conhecia, não teve o tenente coronel duvida alguma em lhe confessar que o coronel Alvarenga não queria accreditar nos soccorros das potencias estrangeiras
para a sublevação do Rio de Janeiro. Não hesitou o jovenMaciel em
tomar parte na conversação, e ajuntou que nas cortes porque tinha
viajado fallava-se muito'relativamente a molleza e indolencia do Brasil
em não seguir o exemplo das colonias anglo-americanas, e que
estas reflexões eram triviaes até em Lisfuoa e Coimbra 1• Narrou,

da Ca,mpanha do Rio Verde. Conlou-lhe José Ayres que eslava para vir ao Rio
de Janeiro, e pediu-lhe Alvarenga que lhe escrevesse contando o que se passasse·
José Ayres, !1. 0 /nterrog., 6 .4g. 1791, Ap, 24, Dev. do R. de J.
Asse~erou Alvarenga <[Ue esla conversação fora em Dezembro de 1. 788. Como
divergissem, foram acareados em 5 de Setembro de 1.789, sem o menor resultado
para a verdade. Ap. 24, Dev. do R. de .1.
t

Alvarenga, 2o /nterrog., já ci lado .
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Para mais colloborar as suas asserções, que achando-se em Londres
se publicara em uma gazela que haviam morlo no Rio de Janeiro ao
vice-rei e logo quizeram os negociantes armar em defeza da nossa
cidade, e só um armava dous navios de guerra a sua custa. Em
poucos dias porem desvaneceu- se a no!.icia pela sua falsidad e, e a
gaze ta foi recolhida po r ordem do governo, sendo que os negocia~lles desesperaram com a publicação da verdade, que os conlral'L ou em seu·s planos de coadjuvação 1•
Ao reLii·a('-se e coronel Alvarenga, J'ogou-lhe o tenente coronel
CJUe ouvisse sempre o Tiradentes; riu-se o coronel e dizendo que
era uma cara que jamais havia vislo, desappareceu descendo os
degraus da escada ~ .
Dous ou Ires dias depois, designando o tenente coronel Francisco
de Paula a noi.le para a mais importante de quuntas reuniões se
haviam celebrado 3 , mandou avisar pelo coronel Alvarenga o vigario
Carlos Correia de Toledo e o dezembargador Gonzaga para que
locassem em sua casa quando se dirigissem para a elo intendente
Francisco Gregorio Pires Monteiro Bandeira, co mo tinhão po1· costume, afim de se encontrarem com o alferes Tiradentes '•. É de
crer que outros, como Claudio Manoel da Costa., recebessem o mesmo
convite; mas não compareceram. Não se fez esperar o vi gari o
Ca:los Correia de Toledo; veiu depois o amavel Maciel, e em se!l'Ulda o celebre padre José da Silva de Oliveira Rolim, que pretextou

1
As ·
d
sun relutou Alvarenga em o seu 2" depoimento, mas se maciel exprimiu-se
esta sorte, bem diffcrcnle se houve depois em júizo declarando que a unica cousa
~ue ouvira pela Europa relativamente a America foi a noticia dada por uma gazela
d~ Oxford do fallecimenlo do vice-rei Luiz de Vasconcellos, e por essa occasião
.
. va Iena
. a pena man dar
altsseram a] guns negocmnte~
que a ser ~erla a no l'1cta
guns navios para a costa do Brasil por que sob o governo do vice-rei não se
POtha
'
d0 , passar contrabando algum. i• Tnterrog., 26 Nov. 89, Ap. 12. Dev.
•1.deJ.

2

Alvarenga, 2Q lnlcrroy., jiL citado.
Tira ·
C. C ncJsco de Paula, 2• fnl ermg., ,j[t citado.
, · de Toledo, 2• llllei'I'O{J · ele.

3

' Alvarensa, 2• Jnterro rr. ,jit citado.
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ter entrado por ver luz no gab_inete. Ou não assistiu o dezembargador Gonzaga ou fel-o muito Larde, talvez pelo desgosto que lhe
causava a figura pouco sympathica do Tiradentes, e que era alem
d'isso seu inimigo 1 •
Tornou-se por longa muito notavel a demora do coronel Alvarenga; ·e, tomando o vigario Carlos Correia de Toledo da penna,
traçou em meia folha de papel almaço, que dobrou, as seguintes
palavras:

l

Disse o vigari o Carlos Cor reia que o pacli'e José ela Silva viera depois. 2° Inter·

I'Og . Este confirmou, ajuntando que foi antes de Alvarenga. e que enlrára vendo luz
no gabinete de F. de Paula. :1. 0 l nle1'/'0ff., 12 Ab. 1790, Ap .13, Dev. elo R. ele J. E

que depois comparecera i\laciel e mandaram chamar o Alvarenga por um escravo a
casa de .1. R. de Macedo. ~o Interrog. , 24 ele Out . 1789, Dev . de 111. G. Concordaram F. ele Paula e o Tiradentes que Alvarenga viera a chamado do padre C. C. de
Toledo F. de Paula, 2o lnterroy., Tiradentes 4o Interroy. A carta do padre C. C.
de Toledo, que comprova tudo isto, acha-se junta aos autos da Deu. ele Jlf. G. por
ajltnlarla rle 1i Jun. 1789. Foi o ''igario mais laconico escrevendo esta carta do
que Alvarenga quando fallou sobre ella, pois assegurou que no bilhete dizia o
padre que chegasse lá se queri a ri1· nm pouco. 2n f nte?'I'Og . Tudo para se pôr de
harmonia com o Iom i1·onico qne assegLll'ou ler empregado nas respostas que deu
a todas as preposições dos con,jurndos. Asseverou o 'l'iradentcs ler chegado antes de
Alvarenga e que no fim enlrára Gonzaga. A excepçiío de Alvarenga e Tir;~denles,
nenhum dos con,jurarlos al1rmou que Gonzaga estivesse preRenle. Disse Alvarenga
que já o uch:'tra quando compareceu, e o Tiradentes, que Linha razão pam faze r-lhe
carga, asseverou que elle entrara no fim , e que Lodos se callaram. M• !nterrO{f·
Referi u o padre C. C. de Toledo que foi o capil:1o l\laximi liano rlc Oliveira Leito,
que entrando, o fizera calar. E que depois lodos se retiraram. 4· 0 fnten·oa. Vai
mais longe Alvarenga, pois assevera que a Gonzaga conferiram os conjurados a colloboração das leis, com os advogados que escolhesse, ao que calou-se o descmbar·
gador, nada respondendo. 2° l nterl'og. Se fosse na no ite de que me occupo, o
padre Josó da Silvà o leria visto, porque sahiu as 8 h01·as. 2o lnte·ri'O (J-, 17 Ali .
90, Ap. 13, !Jeli . !lo R. de J. E rli z Gonzaga que ~Juando fora a casa do tenentecoronel enlritm ao loque das Tl'indades, lomára chá e se relirára, e que lit vira o
Dr. Francisco Paes, e o capilào l\Iaximiliano. 2o lnterrog., 3 Fev. 90, Ap. 7, J)ev.
do R. de J. Nem n'essa occasião se acharia presente pela sua confissão em juizo
sobre este incidente o padre C. C. de Toledo . Na acareação declarou o vigari o
que a unica vez que vüa Gonzaga em casa de F. ele Paul a, elle desoia e Gonr.aga
subia. Ponderou Alvarenga na mesma acareação que Gonzaga estivera presente, mas
que não se animava a afirmai-o porque podia estar em equivoco, o que era facil de
verificar-se por se ler dado o facto enlre algumas seis pessoas. Negou Gonzaga
obstinadamente que esli,•esse presente ou que na sua presença se lmlasse da con·
juração. Gonzar;a, 2'> fn te?'I'O(f-~ 3 F~v, 90, A_p. 7, Deu, t!Q fl. de J,
'
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«Alvarenga. Estamos juntos e venha você já, etc. Amigo Toledo. »
Um escravo do tenente coronel foi o portador deste recado,
que Lauto tinha de laconico como de perigoso. Achava-se o
coronel Alvarenga em casa . de João Rodrigues de Macedo,
jogando ·o .gamão com o coronel José Ayres Gomes, quando o capitão Vicente Vieira da Motta lhe trouxe o bilhete fechado, que lhe
entregaram á porta da rua. Lendo-o respondeu o coronel .que iria
logo que parasse a chuva, e em vez de rasgar guardou no bolso
a prova de sua complicidade, a qual mais tarde· tinha de figurar
na devassa !
No entanto continuando os conjurados na sua fatal palestra
não só trataram da materia discorrendo mas passaram logo a
cuidar do modo por que se deveria elfectuar a revolta 1 •
Corno asseverasse o Tiradentes que tinha muita gen te prempta
no Rio de Janeiro, pediu o tenente coronel Francisco de Paula que
começasse o levante pela capital do vice-reino 2 e que os influentes
viessem á capitania de Minas Geraes com gente armada para decidirem-na a abraçar a sua causa. Então elle sahiria a frente da tropa
com o prete~to cie atacai-os, mais que unindo-se, entraria em
Vil\ a Rica e faria proclamar a indepenclencia 3 • O Tiradentes, que
nem um partido contava no Rio de Janeiro, onde antes temia a
policia do aclivo vice-rei Luiz de Vasconcellos '•, oppoz-se ao plano
de seu tenente coronel, allegando que se elle partisse do Rio de
Janeiro com gente para ir ajudar o motim, antes de realisar-se
0
mesmo na capitania de Minas Geraes, poderia sahir ao seu

1

F. de Paula . .2o In1e1'1'0g., 25 Jan. 90, Ap. 6, Deu. do R. de J. Tiradentes,
4
" lnterrog., 18 Jan. 90, Ap. 1, Dev. do R. de J. Ou por outras palavras, como
certificou o vigario C. C. de 'fo)edo : "Suscitou-se a mesma conversa, e se adiantou em lermos de Lratar formalmente da conJuração e motim. • 2° lnterrog., 27

IVov.

89,

Ap. 5, Dev. do R. do J.

t

C. C. de Toledo, 2° Inte1Tog.

3

r·tradentes, 4• Interrog.

, ~ Confessou·o depois. o~.• Jntel'rog., e ainda accrescentou que Alvarenga era
dessa opini:io, porque o vice-rei não era para graças. 5° Jnterroy., 4 Ji'eu. 90, Ap.
1, Dcv. do R. de J.

-
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encontro maior porção de gente da: capitania e offerecer-lhe séria
resistencia 1 • Logo que compareceu o corl!mel Alvarenga, e que
ficou inteirado do que se havia combinado 2 , adoptou a impugnação
do alferes, sendo do voto que co meçasse o levante na capitania ele
Minas Geraes e se buscasse depois o soco rro do Rio de Janeiro 3•
Ponderava o tenente coronel Francisco de Paula com sinceridade
que não duvidaria do exilo l'eliz se a capitania de S. Paulo adheriesse
a revolu ção, por que tendo o Rio ele Janeiro dezeseis naus que lhe
defendessem a barra tornar-se-ia enexpugnavel, mas que o obstaculo
não eslava vencido, pois fl canclo S. Paulo fora ela conjuração facil
seria ao governo portuguez meltet· na capi tania de Minas Geraes os
soccorros que b~m lhe parecesse 1'. Juntas as tres capitanias, certo
seria o exilo e decisivo o lriumpho 6 • Lembrou que tinha em
S. Paulo bons amigos com os quaes podia corresponder-se, e Alvarenga apoiando-o, juntou que elle residia na Campanha, onde
havia portadores todos os clias para aquella capitania, e que até
seria clle o co ndu ctor segu ro por que em breve iria á villa de
Santos a visitar um lio) que nun ca tinha visto 6•
Ficou pois decidido que o levante começaria na capitania, Jogo
que se publicassse a derrama, que necessariamente daria causa para
a geral constcrnaç.ão do povo, o qual não podia com o pezo de tão forte

I

Tiradentes,

~·"

fnterroy.

% fdem, idem. Disse o Tiradentes que a Alvarenga se recontou tudo quanto se
havia passarlo. Confessou este qne assim se passara, (leclaranuo que o alferes
Joaquim José linha ac::tbatlo de expo r a sua depravada scena, que ell e não
ouviu, mas fora-lhe recontada, rli zendo cada um o seu pedaço. 4° lnte'l'l'«fl·
3 Tiradentes, 4° fnterrog ,
4

Alvarenga, czo lnterroy.

s Foi posteriormente a união rlessas tres capitan ias que decidiu da in rlepen dencia do illlperio. Vc-se pois qu e Francisco de Paula pensava melhor do qu e
Lo!los os co njumdos a semelh ante l'Cspeito, e entretanto deixou-se levar pela
inexperiencia rio alferes .Joaquim Jos~, que C[neria a lodo o transe um movimento, fosse como fosse, e désse no que désse !
~ Alvarenga, que é quem isto
ironia. 2° lnterruy.

110>

conl;l, disse qne se exp rimiu assim pot'
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contribuição 1 • Na noite desse dia sahiria o alferes Tiradentes com
alguns companheiros gri laudo pelas ruas de Vi !la Rica- Liberdade !
- Accudiria o povo con ternado ao alarma ! , e fingindo oppor- e,
appareceria o tenente coronel Francisco de Paula com a tropa,
e perguntando que pretendia o povo e respondendo os conjurados
que a libet'dade, concordaria que era uma cousajusla, e dirigiria
como missionario uma falia á Li'Opa para que o acompanhasse, em
quanto o alferes Tiradentes e acharia a seu lado para convencei-a ".
Pediu o Tiradentes para si a acção maior e de ma.iot' risco n'esta
conjuração>, mas fel-o de maneim tão extravagante, que tornou
0
sublime em ridiculo e provocou o ri o •. OITereceu- e para ir a
Caxoeira
pt·ender ou matar o b"'Ovemador visconde de Barbacena ;
.
POts era o primeiro passo a dar-se ~ . Canduzida a sua cabeça em
lri.umpho á Villa Rica, se imporia ao povo respeito pela nova repu8
bhca e se concluiria o tumulto com a proclamaç.ão da liberdade,
1

2

Alvarenga, 2• It~l.erog.
Idem, idem.

3

F Sabia Claudio ludo, e di se, apesar de niio ler a.si lido a · reuniões na casa de
· de Paula, que esta falia seria dirigida pelo dito lencnte·coroncl como missionario.
1
nterl'Dg., 2 Jul. 89, Ap . .\., Dev. ele AI. C.
4 C C I
· · (o Toled o, 2• lnle!'l'og .
• G Pediu o Tiradentes enl;io para si a acç;io de maior risco, disse Maciel, e
UJUnlou
v
que o mesmo alferes não eslava certo nos seus projecto , porque pro·
ocava ma·•s o nso
· do que a conlcmplaçao
- scrm.1.•
· ·
"
lnten·oy., 26 1r0v.
89, Ap.
13 D
' ev. do R. de J.
u Fra ·
'nctsco de Paula I 2• Iuterroy I
1

de ~· C. de Toledo, 2• I11l errog. Houve quem dissesse m reuni~o em casa
d · de Paula que não havia levante sem cabeça fóra ! Não se lembrava Tiraente se ~ .
.
.
.
diz
Oi a Maetel, o padre José da S1lva ou outro collcga que se opoz a 1sso
endo )lor
..
cov
esptnlo que a quererem cortar alguma cabeça fosse a do Escle ~\ .alcuilha por que era conhecido o ajudante de ordens Antonio Xavier
6 m ezende [lot· andar semp•·e atmpal hado com muitos nego cios a tfm tempo,
1 Dormente logo a sua chegada. Tiradentes, 4• fnlerrog., 18 Jan. 90, Ap.
eu. do R. de J.
A'
lJreci tvaren?~· 2• lnterroy. Fcilo isto, a scgUI'ou Alvat·enga que dissera que não
uqueJ~ava (li ngir·sc l'alla alguma ao povo, mas sim que quem Linha tirado
e' ta . a ~abe~~a poderia timr todas ns mais. Quiz ai ntla n1oslra•· uos juizes com
' u·onm ()ue nao approvam a degolaç:io.
'

B
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que era o fim que se procurava atlingir 1 , dizendo em rapida allucução: -Meus amigos ou seguir ou morrer 2 1
Não pareceu isto bom ao tenente coronel pelo mau geito que
iam levando as cousas, e acabou por ameaçar que marcharia antes
para a Coxoeira, como quem apontava para o lugar que de direito
lhe competia, ao que rindo-se accudiu o co!'onel A l v~renga que
então lhe tirariam a cabec.inha u. Concordou o vigario Carlos
Correia de Toledo que não se devia matar o governador, e que melhor era pol-o com sua família abaixo do registro do Parahybuna 4•
Lembrou Alvarenga quê o mandassem para a Bahia ã. Fez-lhes
ver o padre José da Silva que elles não sabiam o que era uma
viagem destas por que não tinham andado por 1~, como elle ;

Francisco de Paula, 2• lnte?'I'O{f.

I
2

Versão do padre C. C. de Toledo segundo Claudio. • Seguia elle, o Tirn·
dentes, ajuntou Claudio, já prompto a cortar cabeças ! • Disse o desgraç.ado
doutor que 'ouvindo-os discorrer assim, lhes dizia rindo : • Tudo isto mostra
que vocês são uns loucos ! " E que n'esse conceito viveu sempre, parecendo·
lhe tudo aquillo uma comedia. Inlerrog., 2 Jnl. 89, Ap. 4, Dev. de Jlf. G.
a Francisco de Paula, 2• In.terrog.
4 Claudio, Intel'rog., já citado·. Ajuntou o vigado C. C. de Toledo que AI•
varenga, 111aciel ou Ti1•adentes, não se lembrando qual delles, dissera que o
governador devhia ser o primeiro qne morresse. Escreveu Joaquim Silverio
. na carta de denuncia que o vigario da villa de S. José lhe dissera que tudo
qnanto se ia fazer era do seu agrado, menos a morte do governador, e que
dera de conselho que o mandassem antes para o Parahybuna, por que nr.o
sendo cul~ado se compadecia da mulher e filhos, e que Gonzaga lhe reLor·
quira que era a primeira cabeça que se havia de cortar porque o bem corn·
mum prevalecia ao particular. Acareado com Joaquim Silverio, confirmou o
vigario tudo, 5• InlerriJg., 13 .Tnl. 91, Ap. 5, Deu. do R. de J. Disse de·
pois que se perturbara adiante do homem que o delatara, e que nada ouvirtl
á Gonzaga sobre este ponto, mas sim em casa de F. de Paula. Jurou Domingos de
Abreu que ouvira no quarto do padre Jo~é da Silva, que e1•a seu hospede,
o Tiradentes e o mesmo padre conversando sobre a morte do governado!' no
caso do lançamento da derrama, asse~;UI·ando o mesmo ser o pareçer de Gonzaga
e Alvarenga, os quaes diziam : • Emquanto ao general cabecinha l'óra! • Elle e
F. de P.aula estranharam muita a conversação. 1. 0 lnterrog., 20 Jun.' 89, Ap. 1'
IJeu. de 111. G.

~Padre José dn Silva, 2• T11terroa .• 17 Ab·1•. 90, Ap. 13,

Deu. do R. ele J.
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que o caminho não era praticavel, a menos que quiz~ssem negarlhe todas as commodidacles. Offereceu o Tiradentes, com aquella
originalidade que o caracterisa.va, uma de suas sesmarias para estabelecimento elo visconde general por isso que o mesmo não havia de
querer voltar para o· reino com tão mau successo, e que privado elo governo como ficaria, nem uma influencia poderia mais
1
ter • Assentaram pois em mandai-o pôr no registro dq Parahyhuna,
devendo a visconclessa e o resto da familia seguil-o clepojs 2 • Lá
rl~r-se ia ao visconde gene1~al que fizesse milito boa jornada e declarasse em Portugal que já na America se não precis~va de seus
generaes s•
.Publicar-se-ia, expulso o governador,·uf!!.bando em nome da repu' bhca, o qual substituiria melhor o discurso ou a allocução lembrada t,,

~ratou-se em seguida de eleger um chefe, que era na verdade a
malOr das difficuldades pelos perigos que a cercavam, mas buscou
faze l-a clesapparecer o corone1Alvarenga declarando que não se queria
cabeça e sim muitas cabeças em um só corpo unido, ' por isso
occorreu dizer ao Tiradentes não sem algum espírito> que a cousa
fi~~ria meia no ar, e sem c;beça ". Pensava Alvarenga que assim
diVJ~ia a responsabilidade por muitos, engano que o tempo tomou
8
a . : demonstt'al-o, pois ficou semelhante eleição á vontade dos
ffilntstJJos r:la aJlçada !
.

~embrou-se o Tiradentes qu~ caberia á nova republica nova bandeira: Ponderando que Portugal adaptara por armas as cinco chag·as
de Jesus Christo, propoz que se adoptasse por armas da . nova
t·epublica um triangulo significando as tres pessoas da Santis~ima

1

!
8

Tirade11les, 5° ln.te7'rorJ., 4 Pev. 90, Ap. 1, Dev. do

fl,

àe J.

Pa<ll'e José da Silva, 2° lnte·rrog.

AlvaJ·enga, 2• Interrog., e Tiradentes,
• T'nactentes, 4• lntermg .
8

Idem.

0

Alvarenga, 2° fnte1'rog.

J,o

lnle1'1'Dg .

')
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Trindade 1 • Ja sobre esse assumpto, que não era aliás da menor
imporlancia no ponto de vista em que se achavam as causas,
haviam discutido o coronel Alvarenga e o Dr. Claudio Manoel da
Costa 2 • Era o doutor de opinião que se preferissem as armas da
bandeira americana, que consistiam no genio da America quebrando
as cadeias, e tendo por legenda estas palavras Dibertas wq~w Sp'iritus 3• Impugnou o coronel a pobreza da ideia, e o doutor
propoz então a seguinte: Aut l'iberlas aut nihit I Ou liberdade oil
morte! Apellou Alvar.enga para o versiculo de Virgílio: Libertas qtUJ!
sera tamem I A liberdade posto que tardia! E essa foi a escol-hida,
mas esqueceram designar as cores da bandeira '• que talvez ficasse
subentendido que deveria ser toda branca como a portÚgueza.
Coube a vez da distribuição dos papeis. Declarou o tenente

1 Tiradentes, 1\. 0 Jnterrog., Disse o padre C. C. de Toledo que o Tiradentes propo·
zera que fossem lTes bandeiras em uma, significando as Lres pessoas da Santis·
sim~ Trindade. 2° Inlerrog., Maciel com mais razão declarou que o Tiradentes tra·
tam de armas e não de bandeiras. 2° fn.le1TO(J., 6 Set. 91., AJJ. 1.2, De-u. elo R·
de J. Era um triangnlo, segundo F. ue Paula, dedicado a SS. Trindade.

20 fl!lerrog .
2 Alvarenga, 2• Inte1'!'0g . Disse Alvarenga que talvez tosse em casa de Claudio,
o que não eslava bem cm·to, mas que se inclinava mais que fosse na de Gon~agn,
onde se achaVhõ os tres mencionados, alem do vigario da Villa de S. José. Nunoo
o Tiradentes foi admittido em nenhuma d'estas duas casas, e é engano de Alvll"
renga fazer men~:ão do mesmo como pr·csenle em uma d'ellas. Asseverou o padre
C. C. de Toledo que foi em casa de Claudio estando Alvar·enga presente, e alé citou
a legenda proposta. pelo mesmo Claudio. Ant /.lbel·tas aztt nihil ! 2° fnlerrOO·•
27 No-v. 89, Ap. 5, De-u do fl. de J.

3 Alvarenga, 2• Inter roa. Nt1o sei se Claudio Manoel da Costa tinha razão. TeJII
as armas da republica dos Estados Unidos da America por emblema a agni a d8
Jupiter com um feiche de raios nas garras. Coroam-na as estrellas, symbolos dos
estados da confederação, sendo a legenda: E plztribns nnus.
4 A nenhum dos conjurados lembrou depois em juizo a tal legenda, e apenas
referiram que era um genio ou inrlio quebmndo ou desatando cadeias ou corn urnil
cadeia quebrada nas mãos. F. rte Paulc1, 2• Inlerrog., Maciel, idem, Ti1·adentcs.
4• dito. Disse Maciel que a legenda alludia á supposiç:1o de que a acç:to se (arín
sem grande difficuldade ! 2• f11terrog. Teve Alvarenga a leviandade de gabar-se
aute os juizes que lodos os conjumdos hav ittm achado muito bonita-a sua Jegendn !
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coronel que a tropa correria por sua conta 1 e que faria com que
0
tenente coronel Domingos 'de Abreu Vieira desse duzentos barris
de polvora ~ ou a que fosse necessaria 3• F aliaria o Tiradentes
a diversos '• e daria o vigario Carlos Correia de Toledo cem
homens 5 ou reduziria os povos da Villa de S. José 6 e da
capitania de S. Paulo, sua patria 7. Asseverou o coronel Alvarenga que tinha na Campanha do Rio Ve rde 8 uns poucos de
homens chamados pés rapados, que poderiam servir 9, os quaes
and anam
· por quatrocentas a seiscentas pessoas 10 Offereceu-se o
padre José da Silva para angariar gente em Minas Novas \1 • Resol veu-se que alem disso seria incumbido da administração dos diam~J~tes e que procuraria crear parLido conLra a opposição dos
ll1Jmstros; ào que elle annuiu, accrescentanâo que não careceria

e .
.
UJuntou depois, que ludo isto era feito sem animo de que servi sse, e meramente
para en trete I· a conversação . 2• lnte1'roq.
Escreveu o Iec
. l ac l or dos AL'l'OS E BAIXOS
. do Jornal elo Com.m.ercw
. cI' es l a côI'te,
em 2'1 de Abrt'I c1e 1872, que lh e disseram que o Visco nd e de JeqmLinlOnla
.. 1I I
ad
optara para se u brazao
- o emblema que Aharen"'a deslmava
·
a· nova repu IJI'teu ··,
tnas·não .
.
" .
.
.
y·
pai ece exacto, pots não consta na secreta n a do I m peno que o falle ctdo
ISCOnde ti .
.
.
tasse carta de brazão, a menos que o niio usasse tndevtdamente.

c· c· de Toledo,
. 2' Inl'e'l'rog ..

1

2

ldern, idem.

3

T'
Iradentes, 4• }nte1'rog.

4

Idem, idem_.

nM .

aciel, 2' lnte1'1'0g.
~
Jl. d p
.
.
e aula, 2' fnte1'rog. Tiradentes 4• dUo. Ou porta prompta, como elle
mesmo se .
'
,
expressa. C. C. de Toledo 2' lnle1'rocJ .
7 AI
'
.
varenga, 2• htle·rrog.
6

8

J.'. de Paula, 2• fnle'l'l·og., 1\Iaciel, iclem, Tiradentes, 4.• il'ito.
9

Maciel, 2' lnt errog.

10 p

·"
adre J. da Silva, 2• Interrog . Affirmou Alvarenga que rara designado para
t.,so e que .
'
.
a ' . . 1 espondera aos conjurados que tmtassem de ser bons cavalleiros, que
matena e .
·
ta mu tto del ieada! 2• Inte1'rog.
11

c

on· . · C. de Toledo, 2• fnterrog., Não se lembrava
Ctecera
·
gente ou dinheiro. 2° Inten·oa.

~laciel se o padre .1. da Silva
·
3

(1
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de gente de fora, por que para os ministros bas Lavam os seus
mulatos 1 •
Considerando-se que haveria necessidade de grande pot·ção de
polvora, concordaram Lodos em que se mandasse vir. Observou o
padre José da Silva que tinha algum dinheiro no Rio de Janeiro !
e que fal-o-hia ir em polvora 3 • Apresentou-se o Dr. Maciel prompto
a montar uma extensa fabrica d'este mixto "alem de varias manufacluras, s nas quaes se aproveitassem as materias primas do
paiz 6 •
Dispostos a concorrerem com as suas pessoas, a reduzirem seus
amigos, a recrutarem quantos conhecidos poclessem, concluimm
todos que a sublevação se faria, a não ser contra ella o tenente
coronel Francisco de Paula, sem que contuclo se marcasse dia para
o levante 7 • Advertiu o tenente coronel este que ainda sentia suas
difficuldades, mas, sendo de facil condescendencia, cedeu depois ás
reflexões dos conjurados e dicidiu-se a tudo 8 •
Veio ainda o Dr. Maciel co{n uma objecção, na qual se continha
para elle o maior de lodos os obslaculos, e era essa o numero dos
escravos superior ao dos livres, e que por consequencia tomariam
o partido contrario, insurgindo-se contra os livres, o que complicaria a situação . Combateu Alval'enga a objeção votando pela
liberdade dos escravos, e como Maciel ponderasse que n'esse caso

t
2'

Alvarenga, 2° Intet'I'Og.
600/1 a SOOflOOO. Maciel, 2° Inte?'rog.

Padre J. da Silva, 2o Inle?'I'OIJ. Afi1·mou o Tiradentes que o pad1·e J. da SilYa
mandaria ir polvora da Bahia, por isso que elle Tiradentes os illudia a respeito
(lo Rio de Janeiro entrar ou não no levante IJ. 0 Inlerrog.
3

1
•

Alvarenga, 2• Jnterrog.

u F. de Paula, 2• Interrog.
6 Padre J. da Silva, 2• InterrO(J. Declarou porem o padre C. C. de Toledo que
?tlaciel nada dissera, e menos offerecera, e qw~apenas os ouvira. 2• Jnlerroy.

, Tiradentes, .t• lnterrog.
8

Maciel, 2• Interrog.

' CON.HJRAÇÃO MINEIRA

1'19

desappareeeria o serviço das Minas com a falta de braços necessarios á cultura e mineração e portanto ficariam todos sem ter
do que subsistir) alem do grande risco que correria lud@, modificou a preposição, limitando a libertação aos crioulos e mulatos.
Ainda assim mostr@u Maciel o risco que nasceria da rivalidade entre
08
q.ue ficassem escravos e os que fossem libertados. Além disso
não era pequéno o numero dos Europeus e poucos se achariam C@m
animo de ficar no paiz e por isso seria preciso cortar a cabeça
a todos elles.
Manifestou ser este 0 seu parecer o padre Carlos Correia de T@ledo,
mas oppoz-se Alvarenga nã@ só pela impiedaG
le como peia opposição
~ue offereceriam os proprios e,uropeus, pois não se deixariam assasSinar impunemente 1 • De;nonstroú ainda Maciel que a maior parte
d'elles era aparentada com Americanos, os quaes por certo não
Neriam a sangue frio o m@rti(i:inio elos seus parentes 2 • Venceu-se
afinal que não se derramasse sangue algum ou a derramar·-se fosse
0
menos possivela.
Não se marcou dia para o levante, segundo o vencido 4, conve ·
nctonando-se porem que ficasse tudo suspenso até ver o rumo
que tomavam as causas, e qual a disposição do povo, no caso que
se ~ançasse a derrama u.
As oito horas ela n0ite retirou-se o padt·e José da Silva, o qual
sendo hospede, pediu para isso a neeessaria permissão 6, e entrou
? capitão Maximilümno. de Oliveira Leite,, e apesar de um dos conJUrados assegurar que podiam continuar n'aquella palestra por

1
'2

Maciel, <1• Inte1"i'Og., 1.6 Nov. 89.

Idem, 3• Jnten·og., 8 Out. 89, Ap. 1.5, Dev. de JJ1. G.

3
. Pad,·e

José da Sil:va. Não se tratou, disse ellc, de assassinar a lotlo o filho do
Telno
.
"
t ' anles s1m
de que se nao
derramasse uma gota de sang,ue . 4° ln.terrog., 2.\.
011 89
·
, Ap. 16, Deu. ele JJf. G.
'• p

adre J. da Silva, 2• Interroy .

• ·u·11'Ullentes, 4.• Lnte1TO(f.
6

D ile Ab reu, que o hospedava em sua cusa, esperava por elle para cear e, nao
-

~Oslava que se demorasse. Padre 'J. da Silva, 2° Inte·rrog.

1
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oommungar o capitão as mesmas ideias, assentaram todos que era
mais acertado a dispersão 1 • Et·a a noite chuvosa e a chuva estiando permittiu a sahida ele todos sem que o capitão se ofl'endesse
por isso 2 •
Con~inuou a casa do tenente qoronel a sei' pt·ocurada pelos conjurados, mas vedava-os a presença de pessoas estranhas á conjuração
a que lí..vremente se entregassem ás praticas revolucionarias; ainda
· assim encontrou o coronel Alvarenga Peixoto no seu estro o modo
· de locar as cordas do patriotismo dos corações d'aquelles que aLi
concorriam e por acaso se encontravam na modesta livraria do tenente
coronel. Viram-se ali uma noite alem do dono da casa, o Dr. Francisco Paes, o capitão Maximiliano de Oliveira Leite, o Tiradentes
e o coronel Alvarenga. Acabava Gonzaga de entrar, subindo a escada, quando ainda o vigario de S. José descia.
Et·a ao loque da Ave Maria. Rolava a palestra sobre as obras e
seus autores, e riam-se com as profecias do Bandarra, que de
pobre sapateiro havia sido elevado por seu edictor á cathegoria de
um dos primeiros poetas portuguezes 3 !

1 Entrando o capilfio ~laximiliano de Olivei,·a Leite, e parando elles com a conversa, lhes disse o teue11Le-coronel qu e podiam continuar, pois era o capilfio urn •
dos delles. C. C. de Toledo, 2° Inten·oy. Negou o Tira(lenles e disse que o capitão
nunca fôra á casa do tenente-coronel e por tanto não se poderia Ler dito isso. 1°
Jnterroy., 7 Jnl . 91, Ap. 1, Dev. do R. ele J.
Jurou F. de Paula que as palavras se disseram, mas nfio pronunciadas por elle
e quç não sabia quem as proferira. Acar·eado com o padre C. C. de To\e(\o con·
vieram que as palavras se disseram. Disse F. de Pauht que fora o Tiradentes, c C.
C. de Toledo niio o contradisse, e antes co nveio que assim podia ser. f. de Paulu,
30, Inte1'roy., 6 Jul. 91, Ap. 6, Dev . do R. ele J.
Foi o Tiradentes acareado com F. de Paula e o padre C. C. de Toledo, os quaes
mostraram-se firmes n'este ponto. Começou o Tiradentes a vacillar, e acabou por
dizer que podia ser verdade, mas que não se lembrava de modo algum. 1o Inter·
1·oy ., 7 Jul . 91, Ap. 1, Dev. elo ]{. de J. Confessou dias depois que dissera
que o capitão podia entrar por ser familiar na casa, mas que não dissera por ser
dos nossos.' 11. 0 lnterroy ., 15 Jul. 91, ;lp . 1, Dev. do n. ele J .

!

3

Alvarenga, 2° Inter1'0(f·

Gonzaga, 2° Inle1'1'0g., 3 F'e'V. 1790. Conversa, observou elle, que parece que
excluí a toda a presumpção de se tratar da liberdade, muteria ele uma sedição. '
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Incitados os poetas, improvisamm o dezembat·gador Gonzaga e o
eoronel Alvarenga por algum tem1~o, até que lembrou-se este ultimo
do seu canto genelhliaco feito por occasião do baptisado de D. José
Thomaz de ~ienezes, filho do governador D. Rodrigo José de Mene~es, depois conde de Cavalleiros, e repeLiu com o fogo do patriotismo as bellas e sublimes oitavas que lhe inspirara a patria 1 •
A musa americana lhe havia ungido os iabios com as suas harmonias e a poesia brasileira ostentou-se em toda a. verdadeira
Pompa. Saudou o poeta a patria, que já podia ufanar-se de ler porfilhos os heroes de que somente se gloriava a velha Europa. Mostrou depois as llorestas que se convertiam em esquadras, para dar ·
leis aos mares ou em palacios custosamente levantados pela a;·te
Para fazerem uma maravilha ele Lisboa. Apontou para a corôa que
brilhava sobre a cabeça ela rainha, para o sceptro que sustentava
a sua augusta mão ; meras proelucções das ricas terras do Brasil.
Fez ver de11ois uma raça vigorosa e possante, qual uma phalange de
gigantes, avergaela aos mais asperos trabalhos, luclanelo com lodos
os elementos para mudar as correntes, aos rio , rasgar as entranhas ás serras e roubar ·á terra as suas riquezas. Chamasse emhora a Europa, reclinada no seio elas delicias, a sua patria de
barhara, que bem clill'erente a achava elle, que amava os laços do
b.et·ço natal. Concluiu emftm pedindo ao ceo que só lhe permilLtsse ver o dia em que o filho do heroe fosse convidado a reinat' sobre a sua patria .
. Despontam n'esse canto não só dessimulados pensamentos patrioLlcos como todo o reOexo ela luz do Ypiranga, e essa luz reflectiu dos
se,nblantes dos amig·os que o escutavam, e brilhou mag·estosamenle
nas mais espan ivas expre ões de entllusiasmo. As suas palavras,
como faiscas eletricas despedidas de sua mente abrasada pelo estro,
locaram as Hbras cl'aquelles p<tlrioticos corações e despertaram o
amor da patria e da indepenclencia nacional.
Já. não eram somente admiradores da bella' poesia que applau- 1

1

u Gonzaga, 2• Jnt. Lembrm·a-se muito bem, dizia clle, por ter Alvarenga repetido
rnas oitavas feilas ao bapLis<tdo ele um filho elo Exm. Sr. D. Rodrigo. •
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diam; mas lambem conjurados, que ali se achavam, e que aceitavam
a cumplicidade elas phrases revolucionarias rebuçadas em imagens
poeticas, approvanclo-as e redobmndo de enthusiasmo. A lembrança
de se haver o poeta approveitaclo de um baplisado, para fallar com
toda a expansão ele sua alma, trouxe mais tarde a ideia da senha da
malograda revolução 1 •
'

I Que a senha seria: Tal dia (aço o mezt baptlsado . C. C. de Toledo, 2•
Inte'l'rog. Enlr'ou em duvida se foi lembrada pelo tenenle·coronel F. de Paula.
Disse Claudio f[UC o tenente·COronel os avisaria por esle modo. Inten·og., 2 Jul.
89, Ap . .\., Dev. de JJf. G.
Podem ver-se na Brasília Bib. nac. as Obras poeticas de I. T. de Alvarenga
Peixoto, ~ntre as quaes vem esla bella ~oesia, p. 25.\..
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CAPITULO VII
GONZAGA E O LANÇAME~TO DA DEHR.U'lA
0 coutractador joão Rodrigues de ldacodo. - O seu escriptorio e o guarda livros Vicento
Vieira.- Suas questõos sobre nacionalidade.- As visitas. - Conferencias do conego Luiz
Vloira.- O inglez !licolau Jorge. - Surrisos do tenente coronel Basilio de Brito.- Domingos do Abreu, Tiradentes e o padre José da Silva. - Vida aventureira do padre.Seu. deste no e volta á capitania. - · O tenente coronel Francisco de Paula e suas palavras myst~riosas.- Torna-se o padre um dos conjúrados. - Disfarce de Francisco de Paula.-- Propõe-se a ir ao reino acompanhando Gonzaga á Bahia. - Projecto de casamento
deste com D. Dlaria Joaquina Dorothéa de Seixas. - "Marilia de Dirceu,, - Gôsto de
Gonzaga polo bordado:- Ovestido da noiva. - Dispersam-se os conjurados . - Ordem real
para o lançamento da derrama. - Opinião de Gonzaga ante o procurador da corôa. -Recorre
ao governador.

Vivia em Villa Rica João Rodrigues de Macedo alta,mente protegido
pelas autoridades. Passava por um dos mais felizes contracladores
das entradas, pois somente n'um lance conseguiu empolgar os dous
L:iennios de 1176 a 178'1por som mas favoraveis 1 • Era caixa e guarda
h:vros de sua casa Vicen~e Vieim da Motta, capitão de urna companhia de ordenanças de Minas Novas; Linha nascido no Porto, e
contava cincoenta e cinco annos de idade 2 , e como na casa de João
Rodrigues de Macedo não só se reuniam como se hospedavam muitas
Pessoas importantes da capitania e Tosse elle muito estimado do seu
Patrão pela grande confiança que lhe merecia \ tomava o bom do
guarcla-livros a palavra nas palestras, e emillia a sua opinião sobre
Odas as questões que se tratassem á sua vista, pelo prurido que

I

1

Por 766:726$612 réis ou 383:3638306 réis cada trienn1o. l\Iartinho de Mello,

nstr., S\104, Rev. do fnst., t. VI, pag. 50 .
2

Ap. 20, Dev. elo R. deJ. ·

a Declarou, por occasião do sequestro dos bens de seu caixeiro, que quanto ao
~ue 0 mesmo ganhava em sua casa ignor:rva se lhe era ainda devedor, por não ter
t;do ajuste de contas, e dispor elle do que era seu. Traslados dos sequestras.

••p.

3~.
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tinha de fallar. Não poucas vezes irritava-se o bom do homem quando
as praticas se azcllavam levadas adrede ou accidentalmente para o
terreno da nacionalidade 1• Não gostava dos Brasileiros, e pelo seu
voto não set·iam os filhos da America empregados no governo de
seu paiz, nem exerceriam o menot' cargo ; passaria a tropa da
colonia para o reino e a do reino viria para a colonia, pois eram
as tendencias dos nacionaes para emprehender o que fizeram os
Anglo-americanos, logo que tivessem igual opportunidade 2 • E, não
obstante todas estas prevenções, tomou-se martyr da ideia da nossa
independenda! Razão de sobra Linha elle para nos querer cada
vez mais mal, pois padeceu á força por nossa causa.
Iam ao escripLorio ele João Rodrigues de Macedo os hospedes de
Gonzaga, coronel Alvarenga e padre Carlos Correia de Toledo; abi
palestravam e ,jogavam toda a noi,Le, entrando pelas horas da maclmgada. O Tiradentes, que farejava e conhecia pelos grupos o o!J·
jeclo da conversação que n'elles se tratava, vinha algumas vezes
alimentar as suas esperanças revolucionarias n'estas palestras, que
tinham seu veneno, o qual poder-se-hia infiltt·ae na massa da popução, mas que não deixava de ser interessante para os homens de
entendimento e iIlustração. Era sempre em casa do ex-contractador
das entradas q_ue se hospedava o conego Luiz Vieira quando ia

I O seguinte dialogo, que contou ter occorrido entre elle e o irlandez Nicolau
Jorge, caracterisa o homem.
Conversando sobre a independencia da America, perguntou o guarda livros ao
inglez:
- Logo então, visto isto, por qualquer cousa se pode revoltar uma con·
quista?
-E se esta, respondeu o inglez, mais annos menos annos lhe succeder o mesmo, que partido tomará Vm. ?
Ao que vo!Lou-lhe o guarda livros, pondo·sc de pé e formalisando-se:

I

•

- Olhe Vm. para mim ; veja-me bem. Ora diga-me que lhe parece qne partido
seguiria ?
Ao que o inglez logo respondeu :
- Creio que se tal acontecesse, havia de Vm. ser um fino realista.
- Pois bem, lhe respondeu então o capitão Vicente Vieira, que até a dar a pro·
pria vida hei de ser pelo meu rei. Ass. de 22 Jun. 89, Dev. de lJI. G.
2

V. V. da MoLta, 1° lntm'l'oy., 19 Jlbl. 91, Ap . 20, Dev. do R. de J.

CONJURAÇÃO MINEIRA

12 5

à Villa Hica. Achava-se então ahi de volta de uma viagem que fizera
à ~ill~ de S. José ou de Praülos, orrde fôra mostrar os recursos de sua
eloqueucia sagrada 1• Havia lido com avidez a Constituição dos Esta·
~os Unidos e a hisloria de sua inrlependencia; e não deixava de
1
~11ar sobre a republica americana sempre que se lhe @fferecia a
dtscussão, e como discorria bem, era ouvido com interesse e·eHcanlo .
Demonstrou um dia ~tue haYendo lilS Hespanhóes auxiliado com
soccorro eEfectivo aos Americanos inglezes, ficavam as suas wlonias
hispano-arnericanas em grande perigo, as quaes necessariamente
segu,iriam o exemplo dos Ang'lo-americanos e que, dado este passo,
estender-se-hia á America portugueza, a qual peTo seu estado de
fraq
· faci
· lmente conquistada por aquelles povos.
'
' ueza sena
Não poc~endo fallar francamente, não quiz dizer que a conquista seria da
hherdade americana 2 • Em outra occasião h'atando da irtdepedencia
ele Portugal e da elevaç:lo elo duque de Brag·ança ao throno luzilll!no? disse elle que· a terem sido os Portug·uezes mal succedidos na
!Jeninsula sem duvida teria vindo o príncipe para o Brasil, e que se
1st0
·
·
se Vtvesse dado achat'·Se-hia n'aquella hora, em que fallava,
000
Slibuido um dos mais florescentes e flilrmidaveis ..impeôos do
tnunclo 3 Assim, ajuntava elle, que ainda felicitaria o Brasil,
se aportasse ás suas praias, algum principe portuguez, pois se .
~evantaria com elle, e fal'ia a sua independencia • ; mas que o mehor de tudo seria mudar a rainha a sua côrte para a America 6 •
Mal pediam estas conferencias historicas, nas quaes o conego se

c': J)emot•ou-se

dous dias em Villa Rica. Gastou um mez na viOlJ'Cm por ter adoe-

.1.~l 0 de um pé, pelo que recolheu-se á casa de sua mãi. V. V. da Motta, 2° fnle;rdeyj Voltou pela vespera do ent,rudo (28 Fev . ~789). Demorou-se dous dias na casa
011 ~ ·R. ele Macedo, c visitou o dezembargador intendente F. G. P. M. Bandeira,

8 De encontrou-se com Gonzaga. Conego Luiz Vieira, ao fnte'l'roy., 21 Jul. 90 Ap.
' ev. do R. de J.
2

Trlem, i!lem.

an cp, de V. V. d<li Molla. Ass., 22, J·nn. 89, JJev. de 111. G.
'• Idem
6

!rlem,
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mostrava tão sabido mestre 1, agradar ao g uarda livros do seu hospede e mui principalmente quando a!li apparecia o Irlandez Nicolau
Jorge 2 , empregado da junta da real ex tt·acção diamantina, e residente no arraial do Tijuco, o qual linha trinta e dous annos de
idade 3• Era o IC'Ianclez admirador enthus iasta do Brasil, e sobre a
serra, na sua viagem do Rio de Janeiro pat·a a capitania, exclamara
que o Brasil seria um dos primeiros paizes do mundo se fosse
livre '•. Gostava de conversar com o co nego por ser o mesmo
muito instruido e noticioso 5 , mas seguiam parcialidades O]Jpostas
e em voga n'aquelle Lempo. Pugnava o Irlandcz pelos Inglezes, e
o conego pelos Francezes 6 • Faltava o Irlnndez com ardor das vic·
to rias inglezas; opppunba-lhe o co nego as derrotas que baviarn
soffrido dos Americanos seus descendentes, e n'esse cerlamen pas~
savam horas.
Apparecia alguma vez o tenente coronel Basilio de Brito pelo
escriplorio de João Rodrigues de Macedo. Era com elle que se des~
abafava o guarda livros contando indignado as praticas a que assislia e nas quaes os Brasileiros se mostravam tão interessados peJos
acontecimentos da America ingleza, que estava certo que a terelll
occasião acabariam por fazer lambem sua a independencia. 7 • Terminava o guarda Jiv!'os pot· dizer que já urna vez ameaçara o Tiraden·
HlS com a morte 8 ; que se governasse não iria mais o lrlandez para

1 " Era o mestre de escola daque\las aborrecidas pmticas ,, scgunuo o capitão
V. V. da Molla. 2° lnterrog., 20 Jltl. 91, Ap. 20, De'V. do R. rle J.
2 Tinha sido contratado pelo fiscal dos diamantes o dezembargador .Luiz Beltnlo
de Almeida.

s Gonsla do auto de perguntas. Ap. 12, Dev. de 111. G.
4

Basilio de Brilo, Carta de demuwia de 1.5 Ab. 89, Dev. de IJII. C.

s Nicolau Jorge, 2° Interroy., 30 J!m. 89, Ap. 12, Dev. de

nt. C.

6

Idem.

í

As. ele 22 Jun. 89, Dep. de V. V. da i\toLLa, Dev, de Df. C.

8

Achando-se o capilão com o alfeJ•es em uma noilc no escriplorio, disse o alferes

que proc4ra,riª !i9!1da.r o J. R (\C ,Macedo a respeilo t\a sua opinião ácerca do
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Tijuco 1 ; que a ser rei mandaria cor·tar a cabeça ao conego
nã~ obstante ser elle seu amigo 2 ; e finalmente que se fosse bispo
farra preces e procissões para que Deus socegasse tanto sobresalto 3 !
Era o tenente coronel Basilio ele Brito o mais dissimulado ele todos
os homens d'este mundo; sorria-se apenas n'esta m1literia '· como
que agradecendo o favor que com estas confissões lhe eslava pres~ando o bom do guarda Jivr·os, o qual cl'ahi ha dias foi chamado á
•achoeira pelo governador que, a titulo de lhe fazer varias perguntas
~e! ativamente á casa ele que era guarda livros 5 , deixou -o discorrer
1
' vontade e soube mais do que pretencli·a, e pensava colher 6 •

~:~ante, e buscando entrar o interiot• da casa, lhe dirigiu o capitão

estas formaes
' avras oom as quaes impetuosamente o despediu :
-r-n .
deM ' 0 SeJa msolente em querer ir com semelhantes destemperos ao Sr. J. R.
de Vacedo e se for atrevido e insistir, hei de cravar-lhe uma faca no coração! Dep .
R· V. da Motta. Ass. de 22 Jtm. 89, Dev. de J)f. G.
uns e~pondeu-lhe o Tiradentes que nas Min~s mlo havia homens, que eram todos
ccrn Vts, mas que armaria uma meatla tal que não 'Se desembaraçaria em vinte ou
detyt~~os depois. V. V. da lllotta, 1' Interrog, 19 Jt~l. 91, Ap. 20, Dev.

Po~Olll franqueza confessou o Tiradentes que

procurou redmir a J. H. de Macedo,
ser bern .
. .
.
qmsto e dever ºTanc\e somma á fazenda real, mas que seu cmxeu·o nem
nveto 11
.
,.,
.
0
Ap
em consenLm que se lhe fallasse de modo algum. /i, I nterrog., 18 Jan. 90,
· 1• Dev. do R. de J..

co

rn~uanto á s~a 'meada,

foi propheta, pois são passados oilenta e quatro annos e

a tenho descmbara~ado, apesar de aturado estudo.

1

n·

3

n·

Pot· tzendo-lhe o tenente-coronel Basilio de Brito que o Inglez ia para o Ti,iuco
d;1 ~ontracto feito em Lisboa pelo desembargador Luiz BclLrão, voltou-lhe o guar1
· vai· pum la• uma boa tuzenda
·
andaIVros •· ,' - p ots
! " E• contou- 111e cn t··ao o que a11·1
Jun va fallando o enthusiasta do Brasil. Dep. de Basilio de Brito, Ass. de 18 de
· 89 , Dev. de llf. G.
I C
.
arta de denuncia de Basilio de Brito. Ass. de !1.5 Ab. 89, Dev. de llf. G.
que fltsse depois na acareação com Basilio de Brito que alludia á consternação em
ll. rletc·w·
; _Ia o povo com a derrt~ma. 1° Interrog., 19 Jtd. 91., Ap. 20, _nev. do
4D

ep. de V. V. da lllotta, Ass. de :22 Jnn. 89, Dev. de M. G.
V. V· da Mo!ta 1 o I nterron.
ij I
,
:J

1

occas~~ll!.
Asseverou o capitão Vicente Vieira qne lhe dissera o governador nessa
10
lentou' • .s~r o alferes l;'ío atrevido e sem temor que estando de guarda no pali.lcio
lltrev ahctar a guarda para a conjuração ! Parece incrível que o governadot· so
esse a tanto, sendo tão reservado.
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Recommendou-lhe por fim que guardasse segredo, porque a seil
tempo seria chamado para depôr em uma devassa.
Um homem já entrado no ultimo quartel da vida', Linha vindo
estabelecer-se em Villa H.ica como contractador dos dizimos, que
havia arrematado de sociedade com o gunrda-mór Manoel Pereirn
Alvim ' no triennio que acabava ele expit·at' a. Era um pobre velho,
reputado geralmente por muito serio, bom pagado r da l'azenda real
e de muitas boas contas 1', Chamava-se Domingos, e elos appeiJidoS
de seus pais Manoel ele Abreu e l!rsula Vieira formára os seus. Nascera no reino", emigrou para o Beasil e seguiu da capitania ela Da·
h ia para a de Minas Geraes, percorrendo o immenso set'lão inlel'lne·
diario. Estabeleceu-se depois em Minas Novas, onde alcançou sei'
nomeado tenente coronel ele um regimento de cavallaria auxiliar ',
e onde era bemquisto e mantinha muitas l'elações de amisade .
. Quiz a sua má estrella que elle se tornasse pot· um acto puramente ele religião parente do alferes Joaquim José ela Silva Xavier,
levando á pia do baplismo a filha natural do mesmo alferes, a qual
tomou o nome derivado do patel'!1o; e depois, de conhecidos que
1
eram, vieram i ser os dous não só compadres como commensaes ·

J

Tinha sessenla e cinco aBBos. Dep . de D. de·A. Vieira, Ap. '10, Deu. do

rlcJ., e f\JJ. 1, Deu . ele Jlf. G.
2

Traslaclo elos seqnestros.

3

Dep, D. de de A. Vieira, 1• Inlerroy., 25 Nov. 89; Ap. JO,

_

n.

__..,

.
/
I

be~r.<~

4 Alvarenga, 2• Jnlcrroy., 14· .Tctn. 90, Ap. 4, Dev, rlo R. ele J. Apesar do elo·
gio que lhe leceu, foi o coron el Alvarenga quem lhe fez maior carga no seu depol·
mento depois ria denuncia do cot·onel J. S.dos Hei s. O p:idre Jo é (la Silva disse
que formára sempt•e mui lo bom conceito do coronel D, de Abreu Vieira pclu stt<'
proqidadc e sincCI'idade, pois em homem verdadeiro e in capat de prejurlicar :t
qualquer. 4° Intcrroy, M Ont. 89, Ap. 16, Dcv. r!c !Jf. C.

;; Et•a natural da f1·cgucr.ia de S. .João çlc Coucieiro, lermo da Villa do Pico de
Regalados, com(u·ca de Vianna, .do arcebispado de Braga . Ap. 1. c 10 elas DeV- 1/e
WJ. C. e R. ele J.
6
7

D. de A. Vieira, 1.• Interroy, já citado.

Admira que fallí!nclo sempre mal dos Europeus, tomasse o Tiradcnles o LeuenlB·
0
coronel D. de Abreu Vieira, rtue era porLuguer., para compadre. Sem . duvid<t
inlçresse 1 que d'ahi lhe podia porvir, fez cxcepção u regra que adoptára.

·
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Er~ o tenente coronel Domingos de Abreu Vieira homem tão
h~no como fran co; agasalhava a todos com aquella hospitalidade

1

rrn~eira que Augusto de Saint Hilaire divulgou á Europa com os
~aiores encomios. Conservara-se sempre celibatario e por essa ra-

~a 0

'
preferiam muitos vjajantes a sua casa, certos de que não tinham
..
. attenções ceremomosas
.
r
'J'
N' crue SUJeitar-se
as
para com a 1amt1a.
um dia, depois da primeira quinzena de Dezembro do anno de
178
_8,,apeava-se á sua porta um padre, precedido da fama de seus
crtmes ,
.
e Lambem da sua unmensa forLuna 2 •

, n·.

ba h IZJa-o o proprio irm:io Alberto, com o qual elle mais se ligava, segundo o
da cSare] Placido, lambem irmão; que confessou em juizo não ler com o padre José
Jlva estreita uni ão, por d[tr-se melhor com outro i1•mão o padre Carlos. 2"
11'11erro
p g., 41J1a1'ço 90 ,Jip. 29, Dev. de J!f. G.
'
lav eq;untando o ,juiz devassante a Alberto da Silva quaes os crimes que se impuou am ao padre seu irmão José da Silva, respondeu que morl es, co ntrabando de
ze~ob e de diamantes e furlo de uns papeis da devassa que Li rara no Ti,iuco o desiao UJ•gallOJ' AnLonio Dinir. clq. Cruz e Silva. Tambem accresccntou que corria ter
est bo mesmo !ladre preso por ter intervido n'uma casa de moeda que se achava
na~ elecida nos limites. da capitania de Minas Geraes com a de S. Paulo, situado
bem unlpanha ·do Rio Verde, como lhe certiftcava não só a seu respeito, como tam. Vend:~ coronel Alvar~ng·~t, o hoLic>trio Mail.oel ele Vasconcellos, morador na rua das
..J.o ori' e Qlho de um soldaclo gago Manoel José Leal. 1° Jnte1'rog, 20 Jí'ev. 90.
~~ /J'J. C. Foi o crime de moec\a falsa uma mel'a invenção, como outpas
as :. as C[ne houve tla capitania por occasi;io das prisões, poi s cada qual atLribuiu, <tun\ 1~1otivo qualquer e isto muito mnliciosamente, pois era taulo crime de leza
den . ·. · te la· contra o rei e o estaclo, como sabel-o e não ser o primeiro a
.
uncial-o . ·
·
l'{a

ca1·t

i

a De
a c e tl~nuncia de J. S.dos Reis, de 1.8 de llfa1'ÇO 89, e q~te se acha j1tnlo
do tev, do E!. de .J., disse elle que o pac\re José ela Silva hav ia desflorado uma il'lnã

· Casa ~nle:corouel Simão Pires Sardinha, filho de Francisco da Silva e Oliveira.
ma ~ o-a depois com um homem branco, quiz ainda continuar com clla na mes. fu~i:, esordem; não o co nsenllu 0 111~ri1lo, e elle Lirou-lhe a mulher, obrigando-o a
~1a d~~01 medu ela morle, que lhe ~Jretendiél dar. E que era voz pul.Jlica ter o padre
Uio d 0 esperar o governadqr LUiz da Cunha e nlenews em sua retirada para o
de se e lttneiro · afim (le matai-o no caminho. Finalmente que larg·a era :1 hisloria
·
·
ma1·a us. CJ'Ílnes, msultos
c desordens, e que para tudo I~so
era elle hal.JJL· a•
V11ha. .
•

11

. •·o .

.

gu;ssj tenente.coJ·onel D. ~le Abreu Vieir~, que a(_em de negociante era squ ami-

excep~o, certiftcava que o.s conjurados nenhuma fo rça tiuham para tal empresa,
~7 89 1~lafido o padre José da Silva como o mais abastado. 3° lnterrog., 6 !ltl.
·
P-.1, Dev. ele ~f. G. E1·a, dizia o denunciante coronel .1. S. dos Reis, um
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Era o padre José da Silva de Oliveira Rolin, o qual, segundo já
disse, adheriu a conjuração e assistiu a dous de seus conveticulos
celebrados em casa do tenente coronel Francisco de Paula Freire
de Andrade.
- Vira a luz no arraial do Tijuco 1, na comarca do Serro Frio;
contava quarenta e um annos de idade e era filho do sargento mÓI'
José da Silva de Oliveira e Anna Joaquina Rosa. E como tinha o
sargento mór quatro filhos varões, alem de uma filha, entendeu
que o mais velho devia ser sacerâote, outro bacharel em direito,
e os mais lavradores como elle; era o estylo do tempo torcerem os
pais as vocações dos filhos contrariando a natureza. Em vez porem
de um, achou-se com dous filhos sacerdotes . José da Silva de Oliveira
Rolin, que havia nascido para as aventuras arriscadas e não para. a
vida tranquilla de paz e socego, protegida pelo altar, abraçou
repentinamente a profissão ecclesiastica, professando na qualidade
de presbytero o habito de S. Pedro e deixando a carreira a que seu
pai o destinara.
Nessa troca de profissões quizeram ver os seus inimigos uma
evasiva para escapar á punição do crime que lhe resultou de uma
morte que fizera 2•
Como era o pae o primeiro caixa dos diamantes, 3 procuraram
os filhos celebrisar-se pelos abusos praticados nos terrenos diamantinos. O padre José da Silva e o bacharel Placido da Silva acharamse compromettidos na devassa que alli inquiriu o dezembargador
Antonio Diniz da Cruz e Silva, o qual representou contra elles ao
governador Luiz da Cunha e Menezes 4• Incontinente ordenou o

dos cabeças principaes do temerario insulto, e disposto para entrar n'elle tanto
pela sua riqueza, abundancia de bens e respeito, que conservava, como por ser
temerario e J'egulo "·C. de Den. de 18 de llfarço 89, Dev. do R. de J,
1 Hoje
2

cidade Diamantina.

Gm•ta de denuncia do coronel J. S. dos Reis, ele 18 Março 89, Dev . do

R. de J.
·a Padre José da Silva, 1• lnte1·rog., 23 Ab. 90, Ap. 13, Dev. do R. de J.
4 Achando-se no Serro Frio o dezembargador A. Diniz da Cruz e Silva em dili~
gencia do governo real, enLrou aLrevidamente o padre José da Silva pela casa do
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governador que despejassem ambos a demarcação diamantina em
Lres dias e sahissem em oito da capitania 1• Tiveram de cumprir a
ordem dictatorial, e retiraram-se para a cidade da Bahia, trilhando
0
sertão 2 • Aproximanuo-se o regre so de Luiz da Cunha animaram-se a voltar á capitania, e passando por Villa llica, de viagem
Para o llio de Janeiro, encontra1·am-se os dous irmãos com o
tenente coronel Domingos de Abreu Vieira, tl'aval'am amisade 3 ,
e seguü·am depois para a capital do estado. Achavam- e aqui
quando chegou o visconde de Barbacena. Precedendo-o na viagem,
foi o padre hospedar-se na Agua Limpa, sitio de um Antonio Vieira
da Cruz 4, e recolheu-se o bacharel ao arraial do Tijuco, onde
homisiou-se s.
Veio pouco depois o padre gosar da hospitalidade do seu novo
~migo o tenente cor·onel Domingos de Abreu Vieira ". Pediu,
tnstou com o novo governador a revogação da ordem de seu
antecessor e a permissão de voltar ao arraial do Tijuco, e como
nem uma solução obtivesse quer pró ou contra, inferiu que calando-se o governado!' auctorisava com o silencio a sua permanecencia na capitania, e começou a apparecer mais desabusadamente
em Publico. Fiava-se pelo menos na protecção de um dos ajudantes
do governador, de Thomaz Antonio Gonzaga, do tenente coronel
~ra~cisco de Paula, 7 do coronel Affonso Dias, do capitão ' mór
ose Alval'es Maciel s e na habilidade do seu advogado o Dr.

mesmo, em occasião em que eslava ausente, e foi ao seu quarto ver OS pllpels,
~examinai-os. Ca1'ta ele clen. do coronel J. S. dos Heis, ele 1.8 Afa1'ço 89, Dev. do

•1. de J.
1

i
1

Padre J. da Silva, •I o Interrog., 19

O~tt.

89, Ap. 16, Dev. de J)f. G.

Bacharel Placido da Silva, 2• Jnterrog, 4 Afarço 90, Ap. 29, Dev. ele 1)1. G.
Padre .l osé da

~o

Silva, ~.o

[nterrog, 24 Out. 89, Ap. ·'16, ele.

mesmo,• '1 • Inte,·rog ., Ap. 1.6 . etc.

s Bacharel Placido da Silva, 2• Interrog. etc.
8
7

ij

Padre José da Silva, i• Interrog ., etc.

O mesmo, irlem.
Omesmo 2•

•

~nle,•rog., 20 Ont. 89, Ap . .1.6, etc.
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Clau~io

Manoel da Costa 1 • Charmou-o o visconde general á sua
sala, e estranlÍou o seu procedimento sem nova determinação
que revogasse a anterior, e fez lhe ver que somente por etreito de
compaixão o não manc1ava prender ~. Buscou então apparecer o
menos que lhe fosse possível, porem de~gostoso da incerteza ern
q!le laborava acerca de seus negocios.
Um dia, em que se contavam 19 de Dezembro de 1788, subiu o
padre as escadas do tenente coronel Francisco de Paula, queixoso
e lastimando-se do visconde. Tinham desapparecido todas as suas
esperanças ; o seu requerimento, instruido com attestações e
folhas corridas, no qual se mostrava isempto de toda a culpa, e que.
fora apresentado ao governador pelo Dr. José Alvares Maciel, hospede do visconde general, que se interessou por elle, teve por
despacho um indetrerimento. Consolou-o o tenente coroneL promet~
tendo-lhe que até meado de Fevereiro iria para a sua casa 3 corn
despacho ou sem elle 4 • Interrogou-o ,o padre. Pediu-lhe
segredo o tenente coronel e continuando, disse-lhe que estava
para se lançar a derrama, a que se opporia o povo ..... E reco~
llheu-se ao silencio, e desculpou-se que ia sahir, e que depois se
explicaria ·melhor ~ . Estas mysteriosas palavras não deixaram de
calar no animo de pal!lre José da Silva. Chegando á casa do seu
l)ospede achou o alferes Tiradentes a quem igualmente queixou~se
do despacho de sua petição. «Ahi tem o que succede, exclamou o
alferes; concentravam-se n'este governador as maiores e~perànça~;
pensava-se que não fallaria á justiça, e elle não defere um reque~

1

Padre José ela Silva, 1• lnterro(f: etc.

~

Idem, idem.

3

Idem., 2° fnle1'1'0g. etc.

Idem, 1.• Interrog., etc. Disse o padre José da •Silva que o tenente-coronel
accrescenlára- «Nós havemos governar ». Mas rectificando na devassa do Rio de
Janeiro o que dissera na de Minas Geraes, Ap. 16, declarou que o tenente-coronel
não 1iroJ'erira estas palavras. 1.• fnterro(J., !1.3 A.b. 90, Ap. 1.3, Dev. do R. lle J.
4

5

Padre J9sé da Silva, 2• linterrog., 17 Ab. 90, Ap. 1.3, Dev. do R. de J.
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rimento t.ão hem justificado. A culpa de soffrwnos tudo isto é
nossa... deixe estar que ba ele ver J . ))
Desconfiando o padre que as palavras do alferes tivessem
alguma correlação com as do seu 1enente coronel, pois pelo menos
et·am tão mysteriosas como ellas, aven Lurúu que sabia o que elle
queria dizer, porque o seu commandante já lhe havia contado
alguma cousa. O Tiradentes, que não hesitava fallar no levante
fosse onde fosse e com quem fosse, iniciou o pl!.dre ·em todos os
segredos 2 • Conheciam-se até então e desde logo ligaram-se como
amigos e cumplices. Eis porque teve elle entrada na casa do
tenente coronel Francisco de Paula em dias de reunião dos con jurados e veio a tomar parte nas palestras sediciosas.
Possuía o Tiradentes toda a audacia da leviandade e por isso arriscou muitas vezes algumas expressões nas praticas, que diaria~ente mantinha com o contractador dos dizimos, sempre que o
ta ver á sua casa, e o velho fazia ..se desentlendido e chegou mesmo
alguma vez a voltar-lhe as costas 3• Um dia animou-se mais e o velho benzendo-se, lhe disse: «.Meu compadre, está doido?» E retirou-se 4.
Alimentando esperanças> levavam o alferes e o padre em intima
Palestra sobre o levante. Conversavam no gabinete em que o padt·e
clurmia como hospede do tenente coronel Domingos de Abreu, e
n'urna occasião surprehendeu- os o velho n'este entretenimento.
Voltando-se o padre para o alferes fallou de modo que o ouvisse o
tenente coronel:- (1. Aqui está o velho que tambem está capacitado
Para entrar na sediçã9 õ! » Não g·ostava Domingos de Abreu d'estas conversas e fugia d'ellas. N'outra occasi:io, na presença de mais
Uma testemunha, e era esta o t~nente coronel Francisco de Paula,
atreveu-se o alferes e foi mais longe. Ponderando que o Serro Frio

1

Padre J. da Silvu, Idem .

!

Idem, ·Idem.

3

4

Tiradentes, iO • Interrog., 7 J·ul. 91, Ap. 1, Dev . do R. de J.

Idem, 4• Jnteri·og. , 18 Jan . 90, Ap. 1, ele,
~ .Td~?'ll , 1• In/.e1'rog. , el.c .

era terra muito rica, disse que os filhos do paiz eram indolentes e
fracos, mas que ali estava o tenente coronel Domingos de Abreu,
para o que fosse necessario, sem embargo de ser velho 1 • D'esta
vez sorriu-se elle com a lisonja e o tenente coronel Francisco de
Paula desconfiou da conversação e do seu sorriso 2 • Para angaria·
rem a adhesão do velho levaram os dous a confessar sem rebuço
que já haviam fallado cada qual a um ou a outro official da tropa paga.
Assegurava o Tiradentes ter convidado o tenente Antonio Agostinho Leite Lobo Ferreira e que tambem convidaria ao sobrinho
d'este o sargento mór Vasconcellos quando chegasse do Serro Frio,
e o capitão Maximiliano. Gabavam-se ambos de terem recrutado
para as suas fileiras o capitão Antonio José de Araujo, o tenente José
de Mello, o alferes Mathias Sancbes e o capitão Brandão. Prometteu o padre que fallaria ao alferes Antonio Gomes de Meirelles para
ajudai-os da parte do Serro. Contavam afinal com soldados e povo,
e a ser necessario lançariam mão de todas as armas existentes nos
armazens, inqlusive a artilharia 3•
Estas praticas, e as noticias que o padre e o alferes traziam todos
os dias ", verdadeiras ou inventadas por elles, do que se passava
ou devia passar-se nos conventiculos, e de que finalmente tres heroes como o Tiradentes, Alvarenga e Francisco de Paula libertariam
a patria por isso que eram mctzombos e tambem sabiam governar 5
começaram a) despertar a curiosidade do pobre velho 6 que não
1

Francisco de Paula, 1.• Inte1'rog., 16 Nov. 89, Ap. 6, Dev. do R. J.

~

Idem, idem.

D. de A. Vieira, 1.• Inten·og., 20 Jun. 89, Ap. 1., Dev . de jlf. G.
Negou depois,sendo os dous acareados em juizo com o tenente-coronel F.de Paula .
O padre nada disse, nem ouvira a Tiradentes. O tenente-coronel D. de Abreu pensou então que se elles não fallaram a taes indivíduos, disseram isso para persuadil-o que o seu partido era muito grande. Padre José da Silva, 4• Inle1'rog, 8
Jul. 90, Ap. 1.3, Dev. elo R. de J.
8

4

Confissão do proprio Tiradentes, 10• lnten·o·g., 7 Jul. 9'1., Ap. 1, Dev. do

R. deJ.
G D..

6

de A. Vieira, 1.• Interrog ., 20 !1m. 89, Ap. 1., Dev. de l'rl. G.

Perguntando o juiz porque, repugnando elle annuir ás diabolicas suggestões
do Tiradentes, continuou a admiltir em sua casa taes pe ssoas, e a consentir CJUe
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hesitou mesmo em entrar em argumentos sobre· materia tão melindrosa.
Conversando um dia com o alferes, ponderou-lhe que as Minas
Geraes não podiam viver independentes de Portugal em razão dos
generos que de lá vinham e dos quaes já se não prescindia pela
necessidade dos habiLos. Riu-se o Tiradentes da ignorancia de seu
compadre e deu-lhe a conhecer que as cousas estavam mais adiantadas elo que pensava; que havia corresponclencia com potencias
estrangeiras, pois os filhos da capitania que tinham viajado pela
Europa, buscaram adiantar mui lo este negocio, principalmente o
ultimo que de lá viera. Viu o tenente coronel que se tratava do Dr.
José Alvares Maciel, filho do capitão mór de Villa Rica e calou-se 1•
Em outra occasião pediu-lhe ·eriamente o alferes que não proseguisse n'umas obras por·que com toda a ce rteza a capital se mudaria para a comarca do Rio das Mortes 2 • Pretendeu o tenente
~oronel com todas as suas forças demover o seu compadre do proJectado levante, mas debalde esgotou todos os meios de persuasão a
E lava pois mais do que preparado para ouvir fallar na conjuraÇão, e pouco trabalho teve o tenente coronel Francisco de Paula
quando se lhe dirigiu . para oli tilar a sua adherencia. Ainda

em sua presença tratassem de praticas sediciosas, respondeu o tenente-coronel
D. de A. Vieira que era certo que os escutava, mas unicamente com o intento de
obsernr o estado, e o progresso do negocio e os sujeitos que n'elle se interessavam, a ver o rumo qne tomava semelhante desordem. D. de A. Vieira, 3° InlerJ'og., 6 Jul. 89, Ap. •1, Deu. de M. G.
1

Idem, 1. 0 Interrog., 25 No·u. 89, Ap . 10, Deu. do R. de J.

2

Disse o coronel J. S. dos Reis que fOra Gonzaga quem lhe fizera estas refleXões a respeito ele um concerto de umas casas, e o tenente-coronel D. de
Abreu no acto ela acareação com aquelle coronel invocou o testemunho tle
Deus etn como Gonzaga nunca lhe fallara em levante c muito menos na mudança
d~ capital. 2• Interrog., 15 Jul. 91., Ap. 10, Dev. do R. ele J. Na devassa de
l'lhnas Geraes declarou mui positivamente que mio fOra Gonzaga mas siM
aquelle malvado alferes Tiradentes por occasiào de ''el-o mandar reparar o
tnuro de seu quintal dizendo que não gastasse ahi o seu diuheiro. 2• Interl'og, 27 Jun. 89, Àp. 1., Deu . de bl. G.
3

D. de A.. Vieira, 3• Intel'rog . G Jnl. 89, tlp. •1, De11. ele Jl!. C.
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assim não foi sem hesitação, porque recusou-se formalmen te,
mas o tenente coronel arrtedro:ltou-o com a derrama, assegurando que só elle pa~a1·ia uma grande somma 1 ou ·eis mi l
crusados \ quantia respeilavel para aquelle tempo, não ob !ante
cavar-se o ouro á fl or da terra. Assustou-se o pobre velho e poz
as mãos na cab.eça. Disse-lhe então o tenente coronel qu e seria
melhor pagai os em polvora 3, concorrenclo para a independencia
da America afim de libertai-a de impostos '• . O tenente coronel
Domingos de Abreu, que tinha o commallClante do regimento ele
cavallaria na maior co nsideração, e o respeitava como pessoa
mui to distincta S, annuiu ao partido que julgou mais vantajoso,
aduzindo que sendo velho e não podendo brigat· era lhe isso mais

t

Padre José da Silva, 2° 1ntetTOg., 1.7 llb. 90, Ap. i3, JJev. do

no

de J.

Alvarenga, 2° Interrog., e Tiradentes, 4° Tnterrog. Disse o Tiradenles que
Domingos de Abreu fora reduzido pelo seu commandanle .e o padre José da
Silva, os quaes lhe meLleram na cabeça que na derrama pagaria seis mil cru?.ados. 4° I ntet·rog. Ad mirou-se F. de Pau la, de dizerem ser elle e accusou o
Tiradentes. como alliciador. 3° fnterrog ., 6 Jul . 91., Ap. 6, Dev. do R. de J .
No inlerrogatorio anterior confessou que ficara de lhe dizer alguma cousa,
mas que fora o padre José da Silva, seu hospede, quem lhe fallma. 2° Inter
!'OY. , ,25 .J an. 89, ele.
~

3 Negou D. de Abreu Vieira, que ofTerecesse duzentos ba rris de polvo ra. 1 o
l ntel'rog., 25 Nov. 89, Ap. 1.0, Dev. do R. (le J. Fo i Alvarenga o inventor
da historia dos barris de polvora, c jit em numero de sei centos, os quaes
devia fornecer o tenente-coronel, segundo lhe dissera F. de Paula com algu
ma dif'ficu ldade 2° l nte1Tog. Negou F. de Paula, e acareado com Alvarenga
persisLiram fu-mes nos seus depoimentos. 1?. de Pau la ~. o 111 /errog., 29 Jul.
91, Ap. 6, Vev. do R . de J. Confessou D . de Abreu que tempo depois o
padre e o alferes insistiram pat·a que mandasse it· polvora. Não o !'cz por considerar que a desordem já.mais seri<L levada a effeito. 1° lnletTog., 20 Jun·
89, Ap. 1., Dev. de 111. G. Do auto de exame feito nos livros mercantis do
tenente-coronel D. de A. Vieira, em 22 de Junho de i789, e especialmente
no cop iador da sua correspondencia, afi m ele se verificar a remessa ele algu·
ma carta para as praças do Rio, Bahia, ou ou tra qualquer donde mandasse
ir alguma receita de polvora, nada euconlrou-se nem tão pouco nos papeis
avulsos, cuidadosamente examinados. Ap. i, Dev . de ill . G.
1

Alvarenga, 2° InletTOg., ele.

6

Padre José (In Silm ,

t~o

i n/erro(/ ..

~4-

Ont. 89, l lp . •l6, ele
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l'acil . Escusando-se escrever a seus amig·os de Minas Novas, proInelteu contudo que lhes fallaria verbalmente quando para lá fosse
pelo tempo da secca ou mez de Setemb~o 1 e assim achou -se
fi liado á conjuração \ e iniciado em todos os pormenores. Repugnou lhe co ntudo a ideia aventada da decapit:1ç:lo do governador,
e of.fereceu se para condLlzil o pelo sertão até á Bahia 3•
Eslava cumprida a missão de Francisco ele Paula quanto ao que se
obrigara relati vamente · a Domingos de Abreu. Não era e lle homem
de acliviclade, antes peccava por alguma inercia. Pediu -lhe o Tiradentes que convidasse alguns officiaes do seu corpo, mas recusou o
tenente co ronel, dizendo que já havia fallaclo ao padre José da Sil va
e a Domingos de Abreu, e que a mais ninguem tal1aria •. Esperou
pois pela publicação ela derrama; temendo porem que pelo posto que
occupava lhe resultasse grande calamidade se se descobrisse a sua
parte na conjuração tom ou ~s precauções que lhe parecemm convenientes para desvanecer qualquer suspeita. r ara isso simulou uma
viagem á cu rt.e de Lisl.Joa, com pretexto de at'ranjar certos negocios
de se u interesse, que ali dependiam de despacho 5 , e ajustou com

1D. de A. Vieira, 2• lnlerrog., rtõ Jul. 91. Ap. 10, De!J. do R. de 1.
Confesso u isso em juizo , mas ·declarou depois que niío tinh<l cot'l'esponden tes
110
Hio, onde nunc<l viera, nem lão pouco ollercceu clinheiro e que tudo oi sser!! po r graça. idem. Pezw la graça r1ue l;io cara lhe custou! .. .
~ I dem , itlem.

~Confessou D. rle A. Vieira que houve em l'ua casa praticas serliciosas, mas
~n e niio ace itou o parLido de enLrar na co njuração. 1• lnten·orJ., 25 No/J.
89, 1lp. 10, Dev. elo 1{ . de .!.
4

l dem, idem .

• Pediu o Tiradentes ou o padre José da Sil va a n. de A. Vieira uma carta
Pal·a o DI-. José Perci1·a, de Minas Novas . Aconselhou F. rl e Paula qu e nada
e escrevesse por então, e que diria ctu anclo fosse l.empo, e com efl'eilo nada
se escreveu. F. de .Paula, 3• ln/erroq., 6 Jnl . 9•1, tlp . 6, De/J . do 1{ . de .J.
6

.

'

Depos o tenente-coronel l?rancisco de Paula que havia pedido a João !ÂJJles Baptista, que eslava n'esla cidade a p;trLir para Lisboa em li n rle !?eve·
I'Ci ro ou principio de Março de 1.789, que alcançasse licença rio ' •ice-rei com
ou .mesmo sem soldo ; o que lambem encar regara ao lenenle da guai'Cl () Lui z
de Souza, a quem deu o seu mque1·imento, afim de poder ir ao reino.
Acc1·esccnlou mais qttc passando o coronel Alvarcng:t pela sua l'azenda dos

.,
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o DI'. Tbomaz Antonio Gonzaga, que estava nomeado desembargador para a Relação da Bahia, acompanhal-o até . áquella cidade 1 •
Seguiu porem o désembargador pretexto diametralmente opposlo
para .demor-ar-se em Villa Rica 2 , a que elle nos seus versos chamava pobre aldeia. Desculpou-se o ex-ouvidor c0m a licença que
impetrara ela cõrte de Lisboa pam o seu casamento, pois as pessoas
dist.inctas e de representação não podiam contrahir relações matrimoniaes na colonia sem tal permissão . Néssa dem'ora quizeram ver
os seus inimigos que _eram poderosos, o maior.indicio de ciue el1e
abraçava a causa do levante e que era o seu mais prestimoso chefe ;
•
pois que a não s.er assim devia apressar-se em ir tomar posse do seu
novo emprego pela figura que passava a fazet· e mui principalmente
por não ter rendimento algum, e estat' perdendo os do lugar em
que f@ra provido, além de seu adianLamento a. E não pouco
concorreu a demora para dar pezo ao boato fundado ou :çtão de que
elle se encarregara da colloboração das leis para a nova republica.
Eslava com effeito o desembarg·ador para casar-se. A sobrinha .
do tenente coronel ajudante de ordens João Carlos Xavier da Silva

Caldeirões, aonde elle se achava, pediu que lhe comprasse ao ' 'igario Cal'los
Correia de Joledo um cavallo para andar no Rio de Janeiro emquanto n;io
fosse para L1sboa.
Respondeu-lhe Alvareng·a C[Ue seria dif'll cultoso, porque paulista niio larg;wa
c<wallo, caxorro ou espiugarda assim com duas ra~ões, e que mais facillhe seria
dar o re'logio de repetiç.ão, que Linha em muito apreço ; e acabou por aconselhai-o que não fosse para Lisboa, pois não sabia a figura infeliz que lá fazia tllll
pretendente, etc. 4.a lnterrog ., 29 J?tl. 91, Ao. 6, Dev. do R. de .T.
1

Conzaga, 4.• Jntm·roy, 4 Ay. 91, Ap. 7, Dev. elo R. ele J.

i Allegou Gonzaga, sem que o provasse em juizo, que mandara o seu famili ar
Joaquim José apromptar casas no Rio de Janeiro para sua residencia temporaria,
prevenindo a J. R. de Macedo que a carecer de algum dinheiro jJara as despezas
da viagem, que se realisariaem princípios de Junho deil.790,peáirüt:mtes a elle do
que a outrem, .e que ao reLirar-se Allvareng;a para o Rio das l'IIortes fôra por elle
in culllbido de arranjar hospedagem no caminho para sua reliracla. Atipellou para
o tesl,imunho de Claudio Manuel da Costa, que já esLava na eternidade, e assegurou f[Lle elle sabia d'estas causas melhor elo que ni.nguem . 3° lnterro(J., 3 Fev.
90, A. /Jev. 7, elo R. ele .J.
3

Gonzag-a, 1• Jnlerroy., 17 Nov. 89, Ap. 7, Dev. do R. ile .!.

CONJURAÇA.O MINEJI\A

Ferrão 1, que virá á luz n'aquellas collinas cobertas de araucarias
brasilienses e cortadas por auríferos ribeirões, os quaes atravessavam algumas pontes,tornara-se celebre como typo da mais perfeita
belleza. Seus encantos e attractivos e suas virtudes attrahiram geral·
mente a attençfio dos habitantes da decahida capital. ,Estava Tho ·
rnaz Antonio Gonzaga na idade em que apresentam-se as paixões
com calma mas que nem por isso deixam de ser ardentes e impetuosas ; amou-a extremosamente, e a poesia, que era um dos
adornos de sua imaginação, immortalisou poeticamente em inimitaveis lyras a sua amante D. Maria Joaquina Dorothea ele Seixas,
sob o nome pastoril ele Madüa de Dirceu, pois imaginara-se o poeta
em uma arcadiana qual figurava ele pastor. Era orphã a formosíssima
menina-moça, que por este tempo contava seus desoito annos ~ . Os
pais Baltbazar João Mayrink e Maria Dorothea Joaquina ' ele Seixas,
apenas lhe haviam legado alguma fortuna. Vivia sob a tutella de
seu tio, que estimando-a muüo esmerara-se assaz na sua educação.

1
Nasceu em Villa Rica no anno de 1.74-3, e ahi assistiu sempre. Teve por pais o
tenente do mesLre de campo general Bernardo da Silva Ferrão e D. Thereza
~~
'
nctsca da Fonseca. As. ele 4 Ag. 89, Dev . elo R. ele .T.
·

.

2
Nasceu D. Maria Joaquina Dorolhea de Seixas em Villa Rica aos 8 de Novem·
bro de 1.767, e falleceu em 9 de Fevereiro de 1.853, co·ntando mais de oitenta e
seis nnnos. Jaz na matriz da freguezia de Antonio Dias. Na Regenemção,
periodico da cidade de Ouro Preto pagou Doming-os Soares, hoje fallecido, o qual
lambem era redactor elo Apostolo, o Lributo do homenag-em aos restos mortaes
de tão fam igerada dama, descrevendo o seu modesto funeral. Nas Brasileiras
celeb1·es, que publiquei em 1.862, vem algumas linhas que lhe são relativas.
Cap. V, Amor e poesia, p. 1.75. Devo á henevolencia de um desses amigos ganhos
pela sympallli<t, o qual nunca tive o gosto ele ver, o finado Rodrigo José Fetrcira de Eretas, as informações que se acham consignadas nas cphemerides naCionacs insertas na Rev. ]iop. t. XIll, p. 1.63, ass iglllu.las sob um dos pseudony·
mos por mim adoptado na sua redacçãp.
D.. Bealri?. Francisca de Assiz B1·audtio, dislincla poetisa mineira, que hoh:ou-me com a sua amisade, forneceu-me igualmente minuciosas informações
acerca d'esta senhora, que era sua prima, e com a qual se correspondeu semPre até a sua morte, ~ota[ldo-lhe sincera estima. Contou-me esta illuslre lille·
rata l'fne nunca mais a amante do poel:a f'al lou no nome de Gonzaga depoi~
de ~uas dcs~raças ; alli.tdindo i1 sua pessoa, dizia sempre clle.
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Do com rnercio da amisade do desembargador com o lcnen 1e ccro
ne l ajudante de ordens do governator da capitania provieram as in·
clinações amorosas para com a linda e bella sobrinha, e como a suas
intenções eram puras, consentiu o tenente coronel que Gonzaga fre·
quentasse a sua casa, e havia dous annos que lhe cedera com todo
o gosto a mão ele sua sobrinha, que não amava menos do que era
amada.
Emquanto porem demorava-se a licença solicitada ao governo
real por intermedio do intendente do ouro, e que era esperada n3J
nau que trazia o novo vice rei 1 , ia Gonzaga hordand o a po11t.o de
ouro com toda a paciencia, debruçado sobre um basliclorí o vestido
de cassa branca com que a sua noiva tinha ele apresentar-se ante
o altar nupcial 2 N'este. entretenimento o vinham surprehender os
seus amigos e hospedes, que procuravam a sua casa, os qJJaes
arrancavam a prosaica agulha ·das mãos elo novo Apoll o u, para escutarem e apreciarem a leitura dos seus versos tão amenos e delica~
dos pela simplidade da ex pressão, pel,a barmorria do rhythmo,
pela naturalidade da rima e pela riqueza-de seus consoantes, e que

1 Gonzaga, i• Intm·l·og, '17 Nou. 89, Ap. 9, Deu. do R. de J. Era-lhe mais
commodo, disse elle, demorar-se alguns mezes a espera da 1icença para 1lOller
levar a espos'a em sua companh ia, do que deixai-a para soffrer as despe~as e
incommodos de outra conducç;lo, e tanto mais que não tinha quem melhor
podesse acompanhai-a. :Provou as suas asserções apresentando uma uLtestação do
visconde de Barbacena, e requerer que se juntasse ao auto das perguntas que
se lhe fizeram. i• lnterrog., i7 Nov. 89, Ap . 7, Dev. do R. de .J.
! O dedal de ouro com que bordava figura no sequestro de seus bens feito
em 23 de Maio de ~789. Ao Instituto hislorico olfereceu o Sr. Dr. J. M. de
Macedo alguns aulograp hos de Gonzaga; enLre elles ha bilhetes de sua letTa
nos ques mandava peclir em uma loja vi5inha fios de ouro e objeclos de bordar.
Em sua del'eza allegou Gonzaga que nunca ouviu discOITer sobre a m:tleria
do levante, talvez, acrescentava elle, po r eslar sempre occupado na distraç<io
de bordar um vestido para sua noiva. 2° fn.terrog., 3 F'ev. 90, Ap. 7. Dev.

do R. de J .
3

Enlretenimenlo proprio de quem dizia :
«

Tambem o grande Achilles veste a saia,
« Tamllcm Alcides lla. ".
{lliariUa ele Dircett, I p. li r. VIIÍ.)
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ai11da hoje são lidas com interesse e figuram traduzidas em algu·
mas linguas.
Ia cair a denama obre o povo segundo as ordens vindas da côrte.
Chegara a vez tle Gonzaga encaminhar a conjuração p~las seguras
veredas ao resultado l'eliz que se lhe anl.olhara poder colhei'. Achavas~ .elle como que só em Villa Rica, porque os consocios 1inham-se
dispersado com o fim sem duvida de se tornarem a reunir. Fàra o
v~gario Carlos 'Coneia ele Toleclo o primeii'O a recolher-se á sua
VI!Ia, assegurando ao Dr. Claudio Manoel da Costa que vollaria
um grande homem, para o que Linha disposto os seus negocios 1 •
Partira o coronel Alvarenga para a sua situação da Pá.raupeba ~ .
Übtive1·a o tenente coronel Francisco de Paula tres ou quatro
mezes de licença e retirara-se para a fazenda dos Caldeirões '1•
Não esperou mais o padre José da Silva pela licença elo governador. Sabiu com recommendações de Gonzaga para as autoridades
da demarcação cliamanl.ina, que pelo menos podiam sup,Pdr o desPacho do visconde·de Barbacena, e lá deixal-o clcsfrucl.::mdo os seus
ben., se outra não fosse a sua emprez~. Devi<t seguiJ-o. o tenente
coronel Domingos de Ab reu Vieira, log-o que o padre lhe mandasse
conducção, sob o pretexto de ir a cobranças e a assistir a missa
nova de um sobrinho seu que se fàm a ordenat' á Bahia '• .
Restavam em Vilh~ Rica o desembargador e dous vel hos, Claudio
e Domingos de Abreu, alem elo fog·oso Tiradentes, que com as suas

nll'n·tsse Claudio que lhe respondera que n;lo J'osse tolo, CJ.Ue ao que elle
lldia ll,to
.• tmha
.
. nem cabeça. fnt errog. , 2 Jnl. 89, Ap. ~'.• Dev.
d
pes
eM. G.
!

AI

varenga, 2• lnterrog., etc.

ir~ Gonzaga

disse que F, de Paula obtivera de 3 a 4 mezes de licença para
l nterrog., 1, A g. 9i . F. de Paula fallou em
cs na fazenda · de Caldeirões. 2• l'!lterrog ., 25 .Tan. 90, Ap. 6, Deu. âo

rne~a~·a a lavra de seu sogro . .;.o

n

· de .1 .

so: D; de ~L Vieira, 2• fnlerrog., 15 Jnl . 19, Ap. 10, Dev . R. de J. Confeslns neste mterrogatorio que o pad re .José da Silva ficitra de lhe mandar besJlt'ehpara a sua ,jornada em fins de Abril, mas que não linha lenção de emsob ender a viagem senão em Julho ou Agosto, quando deveria chegar o
rtnho, que era pelo tempo da secca, c para o que pediria licença ao vi ·
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I •

leviandades mais deitava a perder a cau sa do CtUe servia ao partidO
a que se lígára 1•
Devia pagm· a capitania t0dos os annos o imposto elo quinto senhorial do 0uro na razão de cem arrobas ou ele 6'14:400$000 réis.
Este imposto que era 0 mais im;, ortante de todos quantos havia
es tabelecido para si a cor&a partugueza em todos os se us vastos
dominios, ia ele anno em anno em clecaclencia, ·de modo que para
satisfaser o impost0 clas cem arrobas tinha cada um de entrar conl
a quota qu e lhe fosse taxada. O quinto do anno de 1788 não havia
rendido mais da {[Ue quarenta e duas arrobas; ou 258 :.048~0@0
réis, vindo pot'lanto a faltar a somma de .ciucoenta e oito arr<;> bH5
na impor~anci a de 300 :352$000 'r éis 2 , quando n'esse tempo a
povoação de tod a a capita!llia mal se elevava á totalidade de
400.(') 00 habitantes, iivres e escravos, e ele um ou outra sexo,
segunda o censo Jevantaclo por J0sé Joaquim da Rocha 3 •
·Era pezar os habitantes a ouro, coma se imperasse a espada de

concle g·eneral. Isto mandou elle dizer ao padFe, o qual tenclo por oosLt101 e
emprestar animaes, respond eu que os mand aria e que fizesse o que gui~esse·
A' visLa das cat·l.as do padre José da Silva de· 30 de 1Vlarço e 20 de Aurd
de 1.7 89, decidiu-se a di~er CLUe es tava prompto para par~ir,, mas uni eamente
com o fito de expli ca!' pessoalmente a sua cobrança aflm de adianta i' os sell'
pagamentos á far.end a real, ]Jelos quaes vi a-se apertado, persistindo · qu e ,,uo·
ca tivera a mcno1· pa1·te em semelhante con;iu ra~.ão, nem co nsentiu de moclo
algum n'ella. 20 fnterrog ., Ap. 1!0, Dev. 1le M. G.
1 Di v. ia o medico Mello, fallanclo das prisões que se fi zeram, qu e o alferes eril
tão louco que alé pelas tabe rn as l:.tllava em republica e liberdade. V. V· da
i\Iobla, 1. 0 htterrog ., '1.9 J1t,l . H , App . 20, De.v. elo R. !le J. Comer,.ou-se a
espalhar, depois das prisões, que o ulCeres Ti,·adenl.es anelava por <;asa de vaPinS
me relri ~es a promelter premi as para o futuro, quando se !'armasse a rcpubJiea.
Conego Luir, Vieira, 1.o lnte?·roy. 20 Nov. 89 , Ap. 8, f/ ev . do R.. ele J.

2 MarLinh o de iVlello, carta ao Viscond e de Barbacena, d ~•lada de J,isboa ''
28 de Setembro de 1790.
'1 Procedeu José Joactui m da• Rocha por esse Le~1 po ao arrolamento d:L pro·
vincia de or(lem do governo, sem duvida pelas listas de desobri g-a forn eeitlns
pelos vigarios, as guaes não tratavam rias pessoas de menos de sele anno"·
Não vi esse lrabalho, mas segundo monsen hor Pizn.rro nas, suas J1fem01'1as
{Listorío~s abmngia a populução ela ca~ ilan.ia em '17/G, exccptuand o Minas
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Breno. Alem d'i sso a somma total das dividas não cobradas dos
annos transaclos elevava-se á enorme somma de quinhentos e trinta
e oito arroilas de ouro ou de 3.305:4 72:tll000 réis 1 •
Eram excessivas, tanto uma como outra quantia, para se lançar
~e uma só vez sobre o povo, já tão t.yrannamente tributado, e a
lazel-o o governo, poclia contar por certo que desencadeava a revoUção. E pois repousando no lançamento da derrama as esperanças
dos COUj·u
· era que não cle1xassem
·
.•·
. racIos, prec1so
passar a occastao
Para
. o pretexto do levante popular.
~ Murmurava o povo; nada havia conseguido o tenente coronel
ira ·
. ncrsco ele Paula quando antes de se recolher á sua fazenda fôra
a Cachoe1ra
· clespeclir- se do governadot· e lhe tocara n'esse assumPlo 2
•
G
.
. ' e pOis tornou-se onzaga o advogado, não do povo oppn~Jdo, mas elo lançamento da derrama, que era a verdadeira oppressao i tnarchando indirectamente, buscava habilmente encobrir-se.
B Am~go intimo de Gonzaga era o Dr. Francisco Gregorío Pires
DaJ.ldeJra, nascido no reiiw, e apaixonado pela cultura das musas.
f fila-os a sympathia .da amisade e do talento desde muitos annos,
~equentavam a casa um do outro, e raro era o dia que se não
VJssem.

I

Exercia o Dr. Pires Bandeira como intendente de Villallica o
cargo de procurador da fazenda real e por isso lhe compelia
Novas d0

ln
.
Arasst1ahy, o total de 31.9,769 pessoas de diffcrcntes raças. V. a
• c.o
l I mperw
· e de ca da
ProVest,.aa-. . ,ocs sob·re os 1'ccenseamenlos da ]JO]ndaç!lo
11· Vl.!Leta rle pe·r si que escrevi de ordem do illuslrado Sr. conselheiro Pauno Jos·c Soares de Souza, p. 1.32.
1
\'l lnst r. de M. de Mello para o v. de Barbacena, S) 7'1. Rev. do Inst., L
,. pag. 36. Ess;t somma elevar-se-ia presentemente, segundo o valor actual do
01
lro, a S.Bi2:5928000.
2 Vis't
h·ib 1ando o general na Caxoeira disse-lhe F. de J>aula que era melhor
1 que ·111S1S
· t'u· na co brunr,.a da del'l'ama, po1s
·
que utar
. os ~scravos e caxaças to
deu.t Amenca ingleza se levantára por causa dos grandes impostos. Respona d he 0 general que se se pozesse a 160 réis cada cabe~a se faria suave
con~rr~ma. Voltou-lhe o tenente-coronel que nem a real, e que o general não
go ecta bem o estado decaden te ·em que estavam as Minas. Ficou então o
se~~naclor d.e tJ·ibutar as fazendas de luxo, e que quanto a caxaça pagar-

duas

Oi lavas

por barril. 4.0 (nten·og., "29, J1tl. 91 Ap.
I

a, Deu. de AI. G.
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representar á respectiva junta, a qual presidia o, governador c
capitão general, sobre o lançamento da derrama. Atacou Gonzag~
a questão de frente. Fez-lhe ver a enormidade do tributo e rJUC·
temia alguma revolução. do povo; que o intend ente como , proc ur~
dor da coroa devia requerel-o, mas que não sabia se a junta obrari~
bem em executai-o sem dar parte a corôa. Dizendo-lhe o intendente que reque1·iria uni camente o lançamento de um anno, res·
pondeu o desembargador que a ser ell e requereri a por todo o tempo
porque fazendo- se o lançamento de um anno não haveri a razão pa1·n
suspendel-o, e bastava para vexar o povo ; que o lançamento
por inteiro tinha a favor· da suspensão a enorme quantia de nove
milhões, com a qual não podia toda a capitania de l\Iinas Geraes,
e que alem cl'isso já não ex i tia.m muitos elos devedores do anno
anterior, poi s eram uns morto , outros se haviam ausentado e fal·
lira a maior parte dos que res tavam; assim poderia vir a servir 0
lanç:amen to da derrama de bom pretexto para a liquidação dn
mesma divida 1 • Estas refl exõe ·, que á primeira vista parecem
sensatas e razoaveis, nem um a impressão produziram no anil11°
do intend ente, e força flili deixar para depois o debate em que se
empenhara, e que não sortira o effeito que desejara. O coronel
Alvarenga, rtne ass istio á discussão, segnnd o o testemunho rl(l
desembargaclor Gonzaga, andou pelo mesmo cam inh o, sem melhor
fructo 2 •
F'oi na segunda vez longa e pertinaz a rlispulfl. Mostron Gonzaga
a :eu amigo que a quantia do debito, era alem de eno rm e, injustn
po~·que obrigando-se o povo de Minas a quoln. da. ce m arrobas sob a
co ndi çno de ficar senh.or etc todas as minas ele· ouro, lhe parecia qne
o governo deveria mandar que se :-~hcüesse na dit a cola o valor ~\as
minas situadas na demarcação diamantina, que lh e linha tirad o '.

I

Gonr.a(;a, 2" //1./ (!/"1'0(/ ., 3 fí'eu. 90, Ap. 7, Del•. do

n.

de

.r.

Idem , lrlem. Refere o pad re .José da Silva qnc Alva1·enga lhe dissera ~ue
aconselhando o lanç~menlo de lorla a derrama queria que o povo conho~:esse
que quem n1o pode com a carga a carya larga. 3" fnterroy, 21 Oul. 89, i\[1
16, Deu. de ill. C.
2
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Apresento~ o intendente objecções ao argumento do seu
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amigo,
que não conservaram os documentos historicos. Não desanimo
Porem Gonzaga. O placido e ameno cantor d'aquellas lyras que
lodo o Brasil repete como canções populares, era dotado de uma
. ~enacidade a toda a prova e não cedia de seus intentos. Estava a
~andura do poeta em perfeita contradição com a auclacia do consPirador, como a melancholia que rei na nas poesias de Claudio olferecia fle IleJ
.r . L
. • •I I
. . P
o contraste com o seu gemo
JOV!a e mmonst1 co . ara
1
ele não estava perdida a causa; foi pois advogai-a no palacio do
P~oprio governador, ante o duro c taciturno visconde de Barbacena.
Como o governador di sera a Gonzaga que lhe havia de pedir
P:recer acerca do modo pelo qual se administraria a arrecadaÇao dos· d'Jre!los
· sobre o ouro e os diamantes
·
1
, entendeu o desel1lbargadol' que lhe não ficava mal procurai-o para o aconselhar
em negocio tão J;Ilelindroso. Dirigiu-se pois á Cachoeira, e lá
encontrou o governador a quem fez ver que o povo nao
- podia
· com a
d
· erra
,
ma pela sua pobreza e que nem era possível cobrar-se o outro
1
es~o da divida fiscal sem destruição total do ]Jaiz, e que por .isso
ser1a ·
r multo ut.il que o mesmo governador representasse ao governo
Fea\ acerca da necessidade e utilidade elo perdão de toda a clivida · .
i aliando
. contava com to rla a certeza 111
. nun·
. me
. l'1rectamenLe no
ass1m
Unitn
Q do g·overnador, o qual pela sua indole pouco conclescenclente
Procura1•·1a reagn·
· contra o canse1110 e eXJ·gma
· · mms
· depressa a
cobranca
l
d
l"
'd
.
b.
. . o mlen.
- ce to a a c!VI a, tanto ma1s que sa 1a ter SI.d o Ja
I
cente
d .
.
a verLtclo pela falta da mesma cobrança 3 , mas o governador,
que conheceu a intenção elo desembargador, dissimulou e deu
:utro rumo á c~uversação, retirando-se depois o desembargador,
em que nada suspeita se ele seus designios '·.

1

Gonzaga, 4• Inle1'rog., 4 Ay. 91, Ap . 7, ele.

2

ld

em, 2• Interrog, etc.

~Idem 3 .

• • mtcrrog., 1 Ag. 91, Ap. 7, ele.

'M ·

de Mello, cru'la ao v. de llarbace11a de 29 Sei.. 90 .
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CAPITULO Vlll
OS NOVOS CONSPIRADORES

Cheg~ o padre Carlos

Gorreia a sua casa da Villa de S. José.- Visita de seu irmão o sargento

~or Luiz Vaz. :-Informa-o a respeito do levante. - . ma~da por elle convi~ar o coronel
rancisco Antomo o vae depois lhe !aliar. -Concede o u·mao os poderes e conv1da o,coronel
Joaquim Silverio dos Reis.- Contentamento d'este. -Finge-se conivente. - Vae a S. José
!aliar ao vigario.- Parte para a Caxoeira contento das noticia~ que colhera.- Omestre
de campo Pamplona.- Os boatos populares. -Carta do mestre de campo ao vigario e resPosta do mesmo. -Deixa mystcriosamento Villa Rica o padre José da Silva.- Seu itinerario
- Chega ao arraial do Tijuoo.- Visita o é visitado. - As suas Cartas. - Histo1·ia de um
c~samento.- Contentamento do sargento mór Alberto da Silva de Oliveira Rolim. - ·O capitao Rezende Costa e seu filho. - Orir. Domingos Vida! de Barboza o seus cunhados o
coronel Francisco Antonio e o padre José Lopez.

Ou fosse com o intuito de angariar proselytos para a conjuração 1,
ou 1
.
evado do desejo de tornar ao lugar de suas aventuras romanes~~s, ;ticidiu-se o padre José da Silva a sabir mysteriosamente de Villa
tca, dirigindo-se para o arraial do Tijuco 2 • Cansou de esperar
e collvenceu-se por fim de que o visconde general não revogava
; orclem do seu antecessor. Pretendeu ao principio retirar-se para
]3. Paulo 3, onde esperava merecer a protecção do governador
ernardo de Lorena, o qual lhe poderia favorecer com carlas de
recommendação para o visconde de Barbacena ou o vice-rei. No
caso de não obtel-as ficaria ali vivendo ele algum negocio que lhe

1

n·

Pad Isse Domingos de Abreu que era natural que como um dos chefes fos3e o
que r: Jos<: da Silva p:1ra o S(\rro Frio a convocar indivíduos para o seu partido, e
0 q mesmo padre lhe afirmitra ter mandado apromptar polvora, e que a lev;.wa;
1 ~e conHrmou-lhe o Tiradentes por lei-o ouvido. 2• bite?•rog. , 27 Jun. 99, Ap.
' ev. de JJI. G.
2

· de •1789. J>adre José da Silva, 1.• Inter1'og., 19 Out. 89, Ap. 16,
De .. Em
d Fevereu·o
"· e JJf. C.
3

fdem, ·Idem.
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fornecesse meios de subsislencia 1 • Reflecliu depois e pensou lá
de si para si que talvez o visconde de Barbacena fechasse os olhos
e o deixasse seguir para a sua casa, por isso que era menos escandaloso do que a sua es tada na capital. Consultou os seus amigos
a este respeito e foram todos elles da mes ma opinião 2 •
Antes de pal'lir pediu o padre cartas ao desembargador Thomaz
Antonio Gonzaga e ao tenente coronel Francisco de Paula. Parece
que o desembargador escreveu algumas linhas para seu primo o
Dr Jo.aquim Antonio Gonzaga, ouvidor do Serro, amigo e protector do pádre ~ . Eslava esmorecido o tenente coronel Francisco
de Paula, e não poude o padre obter d'elle meia duzia de palavras
para o Dr. José Pereil'a Freire de Moura, ele Minas Novas, apesar
de lo das as suas inslancias '·.
Sahindo de Villa Rica tomou directamenle pela estrada de Sabará,
e n'esta villa demorou-se um dia em casa do .Dr. José Corr·eia: da
Silva •. Foi no dia seguinte dormir á Santa Luzia, na fazenda da

1

PadreJ . da Siva, 2° /nterrog .. 20 Ou.t . 89, Ap. 16, ele.

2

i• Interrog., já citado.

~

A quem o padre havia visitado em Villa Ui ca em casa de Gonzaga quando csle
ainda era ouvidor, e que o recommendou mui lo a seu primo, o mesmo T. A. Gon·
zaga. 2• lntermg . jiL citado . Negou que levasse cartas para elle. 7• Jnterrog ., 13
Nov. 89, A71. 16, Dav . de 111. G. E como Domingos de Abreu jurasse na
Dev. de I\1. G. que elle assim lhe havia anrmado, foram acareados em 8 Jul. 91.
Disse o padre que o lebente-coronel o entendeu mal, e que o que se dera a esse
respeito foi que indo elle despedir-se do desembargador Gonzaga, pediu-lhe este
que lhe levasse uma carta para seu primo Joaquim Antonio Gonzaga, ouvidor do
Serro Frio. RenecLiu o padre que se era de importancia não podia, pois demorarse-ia pelo caminho . Respondeu o desembargaclor que não precisava ela resposta ;
en tendeu então C[Ue seria de recommendação para que seu primo o protegesse.
Partiu po\·em sem ella, porque mandando buscal·a á noite quando eslava para
partir não foi o desembargador encontrado. O acareante Domingos de Abreu ficou
firme no que jurara, e ambos tão constantes, diz a devassa que se não pode
con hecer qual d'elles mentia ou faltava a venlade. Padre José da Silva, 4• Inter·
I'Og., 8 .J!i,l . 91, !lp. 13, Dev. do R. de .T.

'• Ou que dissesse simplesmen te : " Accredite Vm. ludo o que disser o padre. "
O tenente-coronel disse que ignorava se havia ou não escripto essa carta, 2" /!1 terrog., 27 Jun. 89 , Ap. 1, Dev. de. 111. G.
'Padre José da Silva, 6• fnterrog., 3 Nov. 89, Ap. 16, f)ev. de lJ'I. G.
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Sacco 1, junto do Fidalgo, na qual deteve-se algum tempo,
Proseguindo chegou as Sete Lagoas e ahi hospedou-o o coronel
Bento Joaquim, casado co.m urna prima sua. La esteve alguns dias
e serviu de padrinho a um lllho que haptisou o coronel no Jaguá1·a,
para onde passou-se e d'onde foi ter a uma lavra de sua tia Maria
Angelica 2, arredada uma legua da villa do Principe 3. N'esta villa
gastou uma tarde visitando o Dt· ouvidor da Comarca e oul.ras pessoas de amisade, que não Yia ha muito, e foi terminar finalmente a
sua viagem no arraial elo Tijuco 4, no qual entrou ú. meia noile de
15 de março ü, e conservou-se em casa saliindo unicamente de
noüe "· J:'t ahi o esperava seu innão o UI·. Plrrcido, que havia
recebido cartas suas communicando a sua partida de Villa Ilica
para aqúelle arraial ·;. Não se e limavam os dois it·mãos mas uniamse porque eram arnbo coniveutes nas acç:ões pelas quaes audavam foragidos . Alegrou-se o pai com o seu regresso 8 , supponclo-o
· talvez desembaraçado e de todo enlt·eglte a seus direitos e deveres·
li'oi o padre recebido como grande novidade em lerm onde as noticias eram escaças, e visilaram-n'o muitas pessoas . As proprias
:tutoridades do lugar não se desdenharam de procurai-o ", e tt noite
tan1 muitos amigos jogar com clle 1'' .
Disse o padre em seus inlenogatorios que a ninguem rallou em
sua viagem a respeito elo levanJ.e, capacitado de que tudo se havia

1

Pardo Alexandre, i• Jnterrog., 29 No11. 89, Ap. 2, Del' . de ilf.

~Padre José da Silva, 6• Inlerrog., já citado .

r:.

.

~Pardo Alexandre, i• lnterrog., já citado.
4

Padre José da Silva, G• lnterrog., etc.

y_".Carta datada do Tijuco a 30 Março 89 ao tenente-coronel Domingus de A.
tctra.

~Padre José da Silva,

G• lnlerrog., etc.
7ll
M. G~charel J>lacido da Silva, 2• lnterrog ., 4 Março .90, Ap. 29, Deu. d(
8

Carta do padre D. de A. Vieira, já cilatlu .

uI> d

.

a t'e Jose da Silva, G• Inte1·rog., etc.
to\>
arllo Alex:uHlm, i• lnterJ'Off., etc.

lO
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desvanecida quando deixou Villa Rica, e que todo o seu empenho
era restit.uir-se e conservar-se em sua casa 1 • Assegurou o Dr.
Placido, o redactor das cartas que escrevia o seu ~rmão padre, que
este apenas communicou-se com .o desembargador Gonzaga, os
ll!judante d'ordens Franeisco AntoHio Rebello e ·o tenente coronel
Domingos de Abreu Vieira relativamente a sua permanencia no
·arraial do Tijuco 2 • Tinha eU e ficado de conciliar gente não só no
Serro como n'aquelle arraial 3, por se ter lembrado o tenente
coronel Francisco de Paula que lhe era isso muito faeil etn consequencia de suas numerosas relações n'esses lugares 4 . É certo, que
chegando ao Tijuco não esqueceu o padre o levante, e escreveu duas
cartas em que apesar ele .todo o seu cuidado revelou-se o espil'i~o do'
conspirador. Ambas eram endereçadas ao seu amigo Domingos
de Abreu Vieira. Na primei-ra lhe diziá que estava ainda homisiado, e ;promettia que pelá segunda semana da Paschoa lhe mandaria conducção para a sua viagem i pedia-lhe noticias do compadre do tenente coronel o alferes Joaquim José, a quem não se
dirigia por suppol-o ainda no Rio, e ajuntava: «Sobre umarecommendação do dito, não ha duvida i haverá: um grande contentamento e vontade etc. ele. 5. ll Na segunda dava-lhe parte em que
o portador da carta tambem o era de outro para o desembàrgador
Gonzaga e accrescentava: «Faça-me recommendm; ao nosso bom
amigo o alferes Affons0 Dias e a todos os mais que vmc. bem conhece.
Mande-me noticias cle seu compadre o alferes Joaquim José, aquem
não escrevo por não saber se já veiu do Rio de Janeiro e tambem
me certifique se o Alvarenga ·se acha ~1' essa villa ou se já foi para a
Campanha 6.

1

Padre José da Silva, 5° fnt erroy., 26 Out. 89, Ap. 16, Dev. de iJ'I. C.

~ Bacharel

Placido, 2° lnterrog., eLe.

~Não o negou no ?o lnte·rrog., !13 Nov. 89, mas afirmou ainda esta vez
retirou-se dissuadido ele semelh:wle ernprew.

• Afirmou-o ainda no 7° Inte1'rog., ele .
" Carta datada do Tijueo, Já cilada.
s Carta de 20 Abr . sg.
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Nào negou em juizo o padre José da Silva que tivesse escripLo
essas cartas, mas por sua resalva confessou que as mesmas nada
mais eram que uma indirecta producção de jactancia e vaidade
propria e dirigiu-se :tutes no tenente coronel Domingos de Abeeu
Viera elo que ao alferes Joaquim José por isso que perguntando lhe aquelle repelidas vezes se aqwillo se fazict, e havendo se ausentado, sempre quCI'ia lisongeal-o afl'ectando que não esquecia o ajustado
negocio, mas que, não ollstanle tudo isto, e1·a pura vei'Clade não ter
se interessado em semelhante desordem e ·muito menos solicitado
0
concurso de pessoa alguma 1 • Reflectindo pol'em melhor, suggeriu-lhe a imaginação uma explicação mUJto eng·enhosa para as
frases inigmaticas de que serviu-se. Lembrou-se de inventar uma
pretenção para a qual disse que o Tiradentes o intereasara. Essa
pretençào era o casamento do alferes com uma fHha de seu irmão
Alberto ela Silva, e pois a esse projecto de união conjugal se referiam ás palavras qtte não havia clwv·ida e que a.ntes haoericb gmnde
:-ontentamumto e vontade etc. etc. ~ . Infelizmente o sargento mór
Ignorava o argumento que para se defender senira-se o il·mão sacel'dote. Asseverou que a sua filha, menina do quinze annos, de nome
Anna, estava para casar-se com o capitão José Theodoro de Sá,
assistente n'uma fazenda ao pé elo Rio Pardo, em cujo ajuste interviera o prop1·io padre, e que ,jamais pensara em casal-a com o
alferes Tiradentes nem conviria em tal pelo conheeimenLo que
.
'
hnha do seu procedimento e morig·eração a.

1

Padre José da Silva, 7• Inlei'I'O(J. , ele.

2

lclern,,8 Inle1'roy., 20 Nov. 89, Ap. 16, Dev. de 111. G.

~Alberto da Silva, :to Jnte1'rog., 20 Ab. 90, Ap. 27, Dev. de 111. C. Procurou
depois uma emenda para o seu soneto que ainda esta vez não desmehtiu o pro·
''Crbio. Disse que não chegou a fullar ao i1·m:io po1· se retirar para a sua casa
em Minas Novas a 7 leguas de distancia, tres ou quatro dias depois ela sua chegada ao Tijuco, mas que Tiradentes havia tratado deste negocio em Vi lia Rica na 1
~a_sade D. de A. Vieira. Pad1'e José da Silva, 8• Interi'Og., ele. E fazendo-lhe ver o
JUiz que elle entendendo·se com o pai do noivo no Tijuco déra parte a seu irmão
~~e ficava Luclo justo, respondeu que assim era, mas que pretendera persuadir ao
tactentes de que tinha tocado no casamento. H 0 Tnt e1'rog., 3 Março 90, Ap.
~. Dev. de M. c.
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Á sua residencia, á rua do Sol da ft·eguezia de Santo Antonio
da Villa de S. José, chegára o padre Carlos CotTeia de Tol edo e
lVIello. Era uma casa terrea, mas de boa apparencia, bem trastejada.
Rica mobilia de cabiuna, constando de camapé e cadeiras de lJraço
e espaldar, forradas de dam asco carmesim domado, guarnecia a
sala da recepção. Via- se nella o retrato do rei dom José I, em
quadro de moldura dourado sob docel de cortinas de damasco
tambem carm esim, e grande espelho compondo a semelria. Placas
douradas. ornavam as paredes. Reposteiros éle panno azul com vivos
de varias co res, velavam as portas . Cento e tantos volumes
povoavam a sua pequena livraria 1 • Estas sumpluosidades, de que
tão apaixonado se mostravam os Uineiro daquelle tempo, servimm
para o baptisado do ultimo Ctlho do coronel Alvarenga de que foi
Gonzag::t o padrinho 2 • Celebrou-o o vigario com toda a pompa,
emprestando a sua casa e o!ferecendo um lauto banquete aos convidados, no qual reinou toda a cordialidade, sem que a política
tomasse parte no fe Lim, como seu conviva 3 •

1

Traslado dos sequestras.

2 • As casas das classes altas eram mais bem edificadas e alfaiadas em Villa
Rica do que no Rio ele Janeiro ou S. Paulo, conservando-se lambem maior aceio .
Traziam as mulheres profusão de ouro, oi·nando com pente do mesmo mela1, e
delicadissin:'lo trabalho, o cabello que nunca cubriam senão depois de avan çadas
em annos. Era sua principal occupação fazer renda, com que se guamecian1 mnplamenle roupa de cama e cortinados. Assevera um inglez nunca mais ler visto
camas tão magníficas como em i\! inas, apesar do prodigo luxo que em tempos modemos reinava na sua propria patl'ia. • Robe1·to Southe y, flist. do B·m zil, Úaducção do 81'. Dr. Ltti'l. de Cast?·o, L. VI, p. IJ.84.

a Sobre esle baptisado inquiriu depois a devassa. O sargento mor Luiz Vaz asseverou que nada se dissera n'elle relativo a desordem por não se pensar então
n'isso e informou lerem assisliclo o desembargador ouvidoi' da comarca Luiz Fer
reira de Araujo e Azevedo ; o sargenlo mór Luiz Antonio, lhesoureiro dos ausen ·
tes; cap ilão Antonio Vital c Domingos José Ferreira, alem ele a lguns clerig;os, entre
os quaes o padre Benlo Corl.es de 'l'o ledo, scn irmão. 2• Jnlerrog., 2 Jnl . 91 , Ap.
11, Dev. do R. de .1. E talvez o clr. Domingos José ele Souza, o que se não lembrava. 3° Jn/errog., 23 Set. 89, Ap. 3, Deu. de, Jl/. C.
Pelo depoimento de José Ignacio de Siqueira parece crue o baplisado não foi
anterior ;, idéia do Jevanle, mas posterior pois declaro u que pela festa de Sanlo
Antonio (1.789) pouco mais ou menos encontrou-se na l'rtzenda denominada Pedro
Alvm·es com o padre Silvestre Dias de Sá c este lh e dissera que o padre José
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Veio logo visital-o o seu irmão o sarge nto-mór da cavallaria
auxiliar ela Villa de S. João clel Rei Luiz Vaz de Toledo Piza, o
qual es tava servindo de juiz el e orphãos da villa de S. José elo Rio
das Mortes. Era um homem ele cincoe11ta annos de idade, natural
de Taubaté, casado com D. Gertmcles Maria de Camargo. Vivia de
suas lavras do Hio Acima na Villa de S. José, co m perto. de
quarenta escravos, e nas quaes Linha soc.iedade com o capitão
Domingos Barbosa Ribeiro 1 • Do tado de pouca instmcção devia o
sa.rgento-mór toda a im portancia, que gosava, á influencia do vig·ario.
Contou-lhe o padre Carlos Correia ele To.leclo com toda a avidez
as inter.essantes noticias que sabia a respeito do levante; nomeou as
.pessoas que entravam e acabou por convidal-o para que tamhem
fizesse p31rle ~la conjuração~. Vivia Luiz Vaz de Toleclo co mpletamente subordin ado a seu irmfí.o, bem Gomo to dos os parentes que o
vigario mandára vir da capitania ele S. Paulo, sua patria, para os
amparar, em razão do Jogar que OGCupava lla rica rreguezia. Eram
elles como que seus verdadeiros subcliLos c não tinham, portanto,
voz alguma conLra a sua vonlade ou determiuaçã.o. Ouviu Luiz Vaz
(Üzer que a liberdade era amavel, e quiz experimenta-la 3 , mais movido dos beneficios e obrigações que clevia ao irmão do que por ter o

Lopes and:tva rugido, a [lançando un que em por se ter en1bel.Jedaclo em um banquete no bapLisado de um fllho do 'coronel Alvarenga em que so fallara muito
inc(l nven ientcmentc, sem f!Ue o padre Silvctilrc lhe dissesse sobre o que versar<t
a pmtica, e outros que p Ol' causa tla denuncia cp!C con tm elle dera .Joaquim Silve1"Ío dos Reis . 2o fnte1'I'Olj., 7 Nov . 89 , Ap. 22, Deu . de Jll. C. Te11do sido rli soo r fles o capitão João Di<ts da Motta c Joaquim José dos Passos na devassa de M. G.,
negando Passos o t•el'e ri mento que dclle fez o capitiío Molla sobre o baptisado em
questão, e sendo confrontados, dccl•u·ou o mesmo Passos que tudo era fal so por
C[ue só a cousa de tres mezes antes elo Espírito Santo pouco mais ou menos, é Cfl.lC
Passanclo pela casa do mesmo c~tp ilão, na clilig-encia ele cob 1·ar o resto ele nm c retlii,u que este lhe devia, lh e conto u então Ler ouvido Llizer que em casa d0 ' 'Í!jario
lle S. José se tinha feito com !P'~u1de pompa nm baptisado •cle do u· meninos já
S'randes etc., Capitt1o J. D. ela Iott.a, l nlerrO(J., 7 Jul. 89, Ap. 21, [lev.
fiel][. G.
1

Traslado lle sequestras.

2

Padre C. C. ele Toledo, 2o Jnle1'1 '0(J , 27 Nov . 89, Ap. 5, Deu. do R. lle J.

~L ui z

Vaz, 2° fnlerroy., 2 Jnl. 91. Ap. 1.1!, Dev. do R. de J.
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1

an~mo

propenso a deSO['dens 1 ; aceitou, p0is, o c0nvtite e wlistou- sc
nas fileiras do!'; conjurados 2 • Náo deixava a sua missão de ser importante, pois Gle'Via postar-se n0 caminho do Rio de JJaneiro com
seiscentos índios armados de arcos e flechas para embaraçar a
subida da Lrotla 3 •
,
Encontrando-se depois o sargento-mór com o coronel AJvarenga
pergl!Hltlm-Jhe se todas aqueilas noticias eram verdadeiras. Riu-se
o coronel e mettendo o caso a gracejo, coBcluiu por affirma~r
((ue todas aquellas histor~as eram mentil·as arranjadas {!>elo seu
irmão '•. N<to qt~iz porém a sua má estrella que. elle visse naquellas
palavras um aviso d@ céo. , Julgando-se já caibeça da conjuraçã@,
passou o sargento-mór, para servir ao vigario, a convidar gente 6 •
'fratou, tlois, de p11edispor o coronel Francisc0 Antoni@ de Ql.iveira
.Lopes, partindo no dia seguinte para a villa de S. João del Rei 6 •
Nã(i) annuiu o coronel e só depois de muiJto instado pelo proprio
vigario, que abahvnçou-se a fazer uma viagem áquella villa, é que
cedeu ', confessando que já lhe haviam fallaclo 8 , ·e começou a
Lrabalhat· nesse sentido. Parece que mais depressa o moveu a
noticia ~1ue ~he cleram os Toleclos de tomar parte na con~uração @
cgronel Joaquim Silverig e isto ~~elo desejo que tinha de que o
mesmo coronel casasse com sua mlha ".
Enccmtrando-se clep0is @ • sargento-mór Luiz Vaz nc;> Arr0io da
Lag·e com \!l coronel Joaquim Silverio, que vinha da revista cle seu
regimento 10 , travou-se a conversação entre os dous. Rolou a mesma ·
I

1

Padre C. G. de To1edo, 2• lnte'I"I'O(j., etc.

~

Luiz Vaz, 2o fntenoy., etc.

:1

J. de R. Costa Filho, io fnte?Tog.., 27 .htn. 179<
1, 1lp.

4

Luiz Vaz, 2° Inte7'/'0(j., etc.

2a,

De'V, do R. ele J,

• Padre C. C. de il'oledo, 2o /nten·og., etc.
6

Idem, idem.

7

Idem, q.o fnter'l'og., !Li Jul. 91., etic.

s Não soube o vigario dizer ao certo se foi por Tiradentes. 1dern .
n Luiz Vaz, ao fntm·rog., 9
.

10

Set. 91., Ap. U, De·IJ. elo R. ele J.
1

No mez de Fevereiro. Carta de~- S. dos Reis, de 1.7 Ab. 89.

1
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sobre a extincçiio dos novos regimento::;, pt·em ediLaLla pelo visconde
de Barbacena 1• Sabia o coronel que isto não passava de um boato,
lllas quiz comtudo mostrar-se tão sentido como o sargento-mór,
e juntou algumas palavt'as em desafogo de sua paixão, para procurar,
como fiel espia do governo da colonia, sondar Lodos os animas
locando em todas as chagas. Queixou-se o coronel de que sua
magestade o tinha enganado, porque em nome da rainha lhe havia
dado a patente ele coronel chefe de seu regimento e feito com que
elle se desvellasse em regular e fardar a maior parte da gente á sua
custa, e que não podia ver destruido assim, sem mais nem menos, o
fructo de tanto trabalho, quando nem uma falta havia co mmellido 2 •
Fallou ó sargento-mór sobre o levante e o coronel ergueu as
mãos pam céo . «Fo i Deus servido , disse elle clepois, que isto
acontecesse pal'a conhece!' a falsidade que se preparava 3 • >>
Foram ambos pernoitar á casado capitão José de Rezende Co ta,
co~o se houve se soaclo a hora da desgl'aça deste pobre velho .
A noite, pensando o sargento-m ór que havia feito a melhor das
acquisições para a conjuração, e que Linha disposto . o animo do
COl'?nel a seu favor pelas amargas queixas que lhe ouvim, communicou-lhe debaix~ de todo o segredo que o desembargador Thomaz
Anton io Gonzaga era o primeiro cabeça da conjuração, o qual
supp osto houvesse acabado o tempo de serviço, como ouvidor da
comarca, conservava-se, todavia, ha muitos mezes em Villa Rica
sem se recoll1er á Bahia, sob o frivolo pretexto de eu casamento,
mas que tudo era systematicame11te calculado, pois, achava-se
escrevendo as leis porque se ctevia regular a rep ublica. Narrou-l:(le
lodos os porme11ores das clisposições tomadas para o lovanLe, e até
lhe declarou que além da cabeça do govemador seriam cortadas
outras como a do ouvidor de Villa Rica Pedro José Araujo de Saldanha e do a:iudante de ordens Antonio Xaxier de Rezende, por
serem de opinião contraria '•.
1
2

lclem, idem.
ldem. idem.

~Que se l'ulminuva, dir. a carta de Joaquim Silverio.
·, A mesma carlu.
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Concluio o sargento-móe a sua pessima tarefa pedindo ao coronel
qúe mandasse vir alguns barris de polvora 1, que elle tamhem
eslava disposto a servir a causa, para o que iria á S. Paulo a angariar
gente 2 • Que a uinguem mais do que o coronel convinha tomar
parte na revolta por que se r-lh e-ia perdoada a :wullacla quan Lin
que devia á fazenda real, e que possuindo muitâs fazeudas, e para
mais de duzentos escravos, seria um dos grandes da repuhlica. Ou
fosse porque desconfiasse a final elo coronel, ou da leviandade da
sua narração, acabou o sargento-mór por ameaçai-o com a morte,
a exemplo do que havia acontecido com certo sujeito de Sabará, se
não foi antes invenção do proprio Joaquim Silver·io ~.
Alvoroçou-se a alma do coronel com lanlas e tão boas informações i quiz porém, certificar- se e dirigiu-se immec\ialamente á villa
de S. José e lá se foi apear ,junto á porta do vigario Carlos Correia de
Toledo.
Não linha o vig·ario ao coronel em muito boa conta por ser um
louco, meio despotico e alevantado; e não gostou que seu irmão
desse semelhante passo ", mas pensou que o coronel havia abraçado a causa como um dos mais formicl aves deve(lot·es á failenda.
real H tanto mais que se mostrava satisl'eilo dizendo que ficava
muito lJem scr depois da revolta o deixassem com as fazendas e
escravos que possuía u. Confirmou-lhe o coronel tudo quanto dis'sera o imprudente irmão e, pàra mais justificar o que confessn.ra,
provou-o com a ~uspe n s<Io da sua viagem á Lisboa, pois assegurou
ser-lhe a mesmn suscitada pot· Gonzaga, o qual lhe promeLtera muita
· felicidade.
1

ldern.

1uiz Var., ao l nten og . , 9 Sei . 91, ele. No ·J• lnlerrog ., da devassa de i\'1. t;.
disse o sargento mór que .Joaquim Silverio foi a casa de seu irm<ío vigario offere·
cer onze mil cruzados para ir a b. Paulo recrutar gente. Con fessou depois o con •
Lrario, como fica exposto .
2

~

.J. S. dos Reis, Ca'l'la de 17 Ab. 89.

1
'

Padre C. C. de Toledo, 2• l nlerrog., et .. .

s Veja-se Cap. 10, desla uarração .
6

Padre C. C. de Toledo, 2• /nl e7'rog., etc .
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Foi aincla mais longe o bom do vigario, e garantiu-lhe ter visto
as novas leis nas mão do proprio Gonzaga. Agradaram-lhe todas
as disposi ções para o levante, e só lhe repugnara a decapitação do
g_overnador pot· compadecet·-se da mulh et· e dos filhos, pelo que
ltn[la aconselbad0 aos conjurados que antes o pozessern além
Parahybuna. Oppuzera-se Gonzaga~ este alvitre seu, declarando
que ao bem cornmum prevalecia o ger,ll e que morto elle, leria
lodos por i 1• Co ncluiu certificando ter já o alferes Tiradentes
obtido um grande sequito no Rio de Janeiro, para onde ficava a
P~tt'lir, e qu e o intento do alferes era cortar Lambem a cabeça do
VJce-rei 2 •
. Felici lando-o finalmente, disse o vigario ao coronel que era cll e o
fl\t~o de Portugal mai · fel ir. f)lle tinha entrado pela barra a dentro,
P~ts pagava n'um dia tudo quanto devia á fazenda real , c,abendo-lhe
atnda o titulo de conde ou de marquez 3 • E accrescentou mai que
era ·
tnutlo do gosto de ,eus companheiro que elle abraçasse o seu
P<H'lido, porque na Igreja. Nova, aonde morava, era sómenle de
l!Uem se temiam os povos pelo gmnde sequito qu e tinha ' .
. Retirou-se o coronel satisl'eito e bem pago de sua viagem, e partiu
du·ectamenle para Villa Rica. Encheram-lhe os irmãos Toledos
abundantemente os alfo t·ges da denuncia. De que mais neces ilava
0
. coronel para seus ignobeis fins? Deixemol-o seguit· a sua má
Vtagem.
Appareceu por es e tempo pela vill:t de S. José o · mestt·e de
c;uupo regente Jg·nacio Cot'l'eia Pamplona ", e foi hospedar-se em
casa do vigal'io, de quem se mostrava amigo, na phraseologia do visconde de Barbaéena a . Era um domingo e percorria a procissão dos
1

V· cap. 6, hi lori<L

! J· S.
1
' 0t

dos Reis, carta já citada.
N e-se que se trat.ava de estabelecer uma republi ca.
4p d
• a re C. C. de Toledo, 5o fnferrog., 1.3, Jul. 81., etc.
" Março 29 de 1.789. Não é possivel guardar a ordem chronolo;;ica dos raclo~
sem interromper a narração hislorica segundo as personagens que n'ella tomam
Parte .
ti

carta do Visconde de Barbacena

duladu da Caxoeira, 11 Maio 89 .

·,
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Passos as principaes ruas da freguezia de Santo Antonio ; e ness<t
via sacra pediu o vigario'Carlos Coneia ao mestre de campo que não
deixasse de. apparecer pela semana santa em Villa Rica por isso que
iam realizar-se nolavels acontecimentos. Communicou-Ihe tudo
quanto estava dispo5Lo para esse fim. Tocou na colaboração das leis,
deposição do govemador, adherencia da tropa, viagem do Tiradentes
ao Rio de Janeiro, direcção de todos os-negocies pelo ex.-ouvidor ela
comarca e esquecimento de todas as divjdas á fazenda publica. la
se estendendo a pratica, mas ao reco!het·-se a procissão, interrompeu-se a conversa com a en~t·ada do se!'mão, peetextando o mestre
de campo o desejo de ouvil-o, se não foi antes pa!'a deixat· de emittir
qualquer juizo á reSj)eiLo da .conve!'sa. Retirou -se o mestre de
campo pela madl'llgada do dia seguinte promettendo todavia v01tar
á casa do vigario e por isso lá deixou alguma roupa 1•
Por toda a parte ouvia o mestre de campo fallar no levante, se
que vagamente. Nit1gem pois lhe deu mais amplas informações
do que o vigario ela villa de S. José, e pensou que seriamente se
tratava de semelhante materia. Mal chegou á casa que lhe bateu á
porta um comprador de gado.. Depois de feito o negocio lhe disse
o rustico na sua grosseira linguagem que não podia ir á vi !la de
S. José 2 por causa do hoaLo que corria de que pessoas poderosas e
influenLes tramavam um levante! Pet·guntando-lh e o mest~e de
campo se lelle entrava na conjuração, respondeu-lhe que nã'o, por
ser amigo e compadre do tenente-coronel João Carlos, e que o
governador estava informado de tude 3 •
Mal se havia reLirado o neg·ociante de gado, que lhe chegou à porta
um velh'o a lhe pedir esmolas, lastimando-se em suas lamurias cht
colheita, que lhe falhara, e assegurando que tudo estava perdido, c
que Lodos se queixavam pois não se fallava em toda capitania senão
l~em

1

Carta de Pamp[ona ao governador datada de Medonça, 29 de Ab. 89.

2 Pamplona accrescentou S. João clel·Rei., mas o negociante de gado que er<~
Manuel Pereira Ch:wes ratificou depois Lo.tla esta conversa em depoimento n<'
Ucv . do R. ele J. Ass. de 6 No11. 89.
·

3

'Pamplona, Carta

JÚ

citada.
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n'utna enorme derram:1, que acabaria por ,fazer levantar o povo, o

qual proeuraria obter a sua liberdade

1•

Retirava-se este quan do apearam-se á sua casa, par~ deixar passar
~~forca do sol, o capi tão .João Dias da Mo tta e André Estcves, que
tatn tratar de certos negocias particulares. Deu-lhe o capitão a
;oticia de que pa ·sara um padre em viagem de Villa Rica para a
Orda do Ca111po 2 , !'aliando largamente no leva nte, e que dormira
:~~Rancho das I"avrinbas do Lourenço, onde conv ersára com o estaUJadeiro sobre o mesmo objeclo.
1

A vista do boato que circulava em todas as boccas, decidiu-se o

~estre de campo a não ir assi ti r em Vil! a Hica a celebraçi'tO dos aclos

ca semana santa; e escreveu ao vigario dizendo que o dispensasse
Por achae-se enfermo '•. Esteve o v.igario pot' muito tempo a bater
~om a carta na cabeca, e entregando depois ao portador della a
011
. Pa que o mestt·e de campo lá havia .deixado, lhe dis e- Leva-a,
se ;~eres, que a doença de leu senhor não passa rle um a mentira •.
. ' .!Via no anaial da Lage, no districto do Rio das A1'ortes, o
c•lJ)Ifão de um corpo de auxiliares, José de Rezende Cosl.a, natural da
fregu ·
ezta do· P rados, casado com Anna Alves Brelas, e que a este
1
empo contava sessenta e um annos de idade 6 • Possuia uma fazenct
G a de lavo m·a com vinte e quatro escl'avos,· sita nos Campo:;
eraes da mesma Lage 7 •
1

ldern.

1

:t ~ • .A náo ele guerra chegou 'I • Peq;un ton·lh e o mesLJ'e de ca mpo, por que era
co OVJllade que mais in teressava n'at]uelle tem po aos hàbilanles de lodo o Brasil,
~ mo hoje perguntamos. " - Chegou o paquete ? • Disse-lhe o interrogado que
~ 1'rlett) sabia ler passado para o Jlio de Janeiro um furriel com uma portaria do
cu~en e-coronel Francisco Antonio Rebello, para se lhe assisli1· com o necessario,
\' Jas despezas satisfaria o mesmo tenente-coronel. Cm·ta de Pamplona, já cilada.
CFemos depois a que ia o l'ul'l'iel.

11

'I

. Carta de Pam.plona, ele.
1

Idem.

' Idem .
6

Ap. 22, Det•. du L{ . ele

.r.

; Traslado dos sequest·ros.
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Ao unico filho, que contava o casal, dera o pai seu nom e e
concenlrára n'elle todas as attenções e cuidado. Tinha o joven,
que passava por um elos homens mais bell o de se u tempo, vinte e
seis annos de idade 1 • Não obstante embalavam-se aincla os seus
proge nitores co m a esperança de fazel- o seguir paea Portugal afilll
de ir estudar na Universidade de Coimbm. [•'oi o titulo de baeharel.
que alm ejavam pat·a o filho, e que dever-lhes-ia corôar a felicidade
n'esle mundo, a causa da desgraça de toda a famí lia.
Com o boato propalado pelo vigario ele S. José de que ia pat·a
Portugal, apressou-se o pae em lhe pedir que levasse o filho etU
sua companhia 2 ; aonuiu o vigario de l.Joa vontade e exigiu que o
joven Rezende Cosla estivesse até meado do m3z de Março no Rio
de Janeiro prompto a embarcar-se.
Voltando o vigario á villa ele S. José, depois de obtida a respectiva licença elo bispo, e quando pensava o capitão Rezende Cosla
que a viagem ele seu filho Linha de effectuar-se, foi quando o vi gario
apresentou-se a desculp~r-s e com muitas razões, e clesonet•ando- se
do encargo que tomára, acon!';e] hou-o que o não mandas~e, por isso
que em Lisboa faziam-se grancles levas de ge nte para o exercito ' ·
Estranhou o capitão a desculpa, mas explicou-lhe o sargento mór
Luiz Vaz a causa porque havia o irmão arTipiado carreira e disse
se1· ella a sublevação que se tramava. Passou então a nome <u·-lhe
as pe ~soas que entravam no levante e a lhe dar as mais minuciosa.
i11 f'ormações . Declarou-lhe por fim que estabelecidas varüts re;mblicas 'IUt ca;U:t.wnict creariam uma nniversiclade como a de Coimbra,
na qual seu filho poderia completar a educaç<to, e que escusar! o
era mandai-o para Portugal. Abraçou o capitão a lembrança como
se o filho estivesse em idade de esperar pela creação de uma universidade, e quando instou o joven José ele Rezende co m o velho
pai para que Q mandasse para o reino, desculpou -se o capiltlo tiO
'. Nasceu no ar1·aial da Lage, dislriclo da Villa de S. José do Rio das Mortes·

Ap. 23, Dev. elo R. de J.
2 Capitão .J. de R. Costa, 1° Interrog. , 25
que foi em Ja neiro ou Fevereiro de 1789,

3

Tdem, idem.

Jan. 91, Ap. 22, Dev. do R. ele J. Disse
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~rincipio com a falta de meios, e terminou pot· lhe fallar da proJectada universidade, a qual dependia do famigerado levante 1 e na
qual todavia fundava as maiores esperanças.
, Eram n'aquelle l.empo os paes bastante reservados para com os
hlhos, e o respeito que tr'ibutava o joven Rezende Costa a seu pai
não lhe permitiu que soubesse mais do que elle lhe dissera, no que
sem duvida já se havia excedido \ ma despertaram as expressõe
P~lernas a curiosidade no filho, o qual enterideu dever recorrer ao
VIgario da villa ele S. Jose. Lembrou-se da co nversa que tivera
~om o sachristão da freguezia ~, na casa do escrivlio de orpllãos
ervasio Pereira de Alvim e immedialamenle buscou o padre. Com
0 filho ~ ·
· rranco o vigarJO,
· · ou porque o ac1tasse mars: apto
10 1 m~ts
P~la sua idad e para o levante, ou por vangloriar-se do papel que
ll elle lhe cabia . Abriu-se largamente patenteando-lhe os segredos
da conjuração informou-o de Lodos os pormenores e declarou-lhe
'I'.

d' ' 01 no dia 30 de Junho de 1.79i o pai acareado com o filho . O pai asseverou que

d~s~ra a seu filh o t:io somente que estaya. para haver um levante mas que não lhe
e u '1 entender que sabia alguma cousa. O filho afirmou que o pai lhe dissera que

fi~~va para havm· o levante, e que o vigario já não ia para Portugal. Confirmou o
q 0 c conveio o pai que poderia tel·o dito, e concluio que com efi'eito lhe parecia
• uel ~le tal modo se expressara, e assim terminou este acto escandaloso que revolta
1
' 8 Cts d
a naLure~a. Um pai acareado oom seu filho !... Ap . 22. rla Dev. do R. de

1
· ., 2" lnterroy., 30 de J-un. 91.
2

3

Rezende filho, 1• Inle7'1'0g., 27 Jun. 89, JIJJ. 23, Dev. do R. de J.

c Estando presente o sachrislão da Villa de S. José Joactuim Pereira dos Santos,
d:n;ersando com ojov~n Rezende Costa, aco~t teceu passar o ' 'igari o Carlos Correia
'· oledo.-" Aht va1, lhe d1 sse o sachnstao, esse tolo que pretende com ontros
•aze1• u 1
m evante quando se fize1· a deiTama. • Rer,encle filho, 2• FnteJ•rog., 3° Jun.
91
n ' etc. Que o joven José de Rezende já linha conhecimento do que se devia fazer
le,•ante antes que lhe communicasse o vigario, apesar do tjue disse seu pai no
t u 1• Interroy., 25Jun. 9i, é o que não padece duvida alguma pelo depoimento da
esternunha José Pereira Chaves. Disse ella que en trando em casa do tal escrivão de
0
·
' s começaram os dous a lhe d1zer
" - Esta. bom para coronel para contra. •
Erllh'io
Perguntando
elle
ao
joven
Rezende
Cosla
quando ia pura Coimbra, respondeu-lhe
0
~esmo
que n;io ia cmquanto não visse em que parava uma obra que linha entre
111Caos. llcliralldo-se o joven, perguntou ao sachristão, a que se referia aquelle dito.
1\~ntou.Jhe o sachristüo tudo quanto esta,·a pura acontecer. Não podendo ir a Villa
s~~a delatar ao govemador o foi depor ao mesLre de campo J. C. Pamplona na
1
dJ ' fazenda, pois foi este o negociante de gado que lhe 1:111ou em levante. Dep. de
. P· Cllaves, As. de 6 Nou. 89, Deu. do R. de J.

s:
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que além de cento e vinte cavallos nedíos e gordos, que tinha nos
seus pastos, possuía mantiment0s para sustentar por seis mezes '1
mil e quinhentas pessoas no Rio Parahyba. Fez-lhe vêr por tlm que
S. João d'el-Rei, que el\0 tinha alli quasi á vista, veeia a ser a capi·
tal da repul.Jiica, e a séde de uma universidade tão boa como a de
Coimbra, na qual 0 joven Maciel ensinaria mathematicas, e na qual
poderia elle facilmente completar os seus estudos 1 •
Era o sargento mór Luiz Vaz um fallador eterno, amigo de novi~
dades, e incapaz de deixai-as de- propagar. Anelando o ajudante de
ordens Í oão Carlos Xaviet· da Silva Fenaz a passar revista aos regi·
mentos de auxiliares, acharam-se em um dia em casa do capitão José
de Rezende Costa. Offereceu o velho o seu jantar não só ao tenente
coronel ajudante de ordens, como ao coronel Joaquim Silverio, e
aos sargentos m@res Antonio da Fenseoca Pestana, e Luiz Vaz·
Teve este a impruclencia de fazer um brinde ao coronel JoaquitU
Silv'erío pela razão de que dentro de um anno nada deveria á
fazenda real. Bebeu o coronel e agradeceu, esperand~ que assitU
Deus o permíttiria 2 • Disse depois o capitão José ele Rezende Costa
que esta saude lhe fizera recordar o que lhe havia contado o mes01°
sargento mór 3, e é de crer que todos aquelles que estavão pre~
sentes e que necessaril).rriente levarão seus copos aos labias, entendessem o enigma, por não ser dos mais obscuros.
Era então o joven Rezende Costa amigo de Domingos Vidal de
Barbosa, e do mesmo buscou melh(')r inteirar-se a respeito do que
se passát'a. Aconteceu porém o contFario. Foi o dr. Domingos
Vidal de Bal'l)osa quem ficou sabendo mais do que suppunha acerca
dos pormenores do levante e, em troco do que colhera elo seu
amigo, 'lhe contou a historia da entrevista de José Joaquim da Mai~
com o ministro dos Estados-Unidos em Paris ~ .
1

José de Rezende Costa l'ilho, i o lnterrog., 27 Jwn. 9!1, ele.

2 Idem,

idem. O pai refere o mesmo sem lembrar se o filho estava ou nfio pre
sente. 1° Inte1Tog., 25 Jun. 91, ele .
~

1° Inter.
I

4 Di~

Rezende filho que D. Vida! de Barbosa lhe contara que tinha ido um ell'
viado ao Rio de Janeiro para tratar com o consul da RepubUca Tngler.a. 1. 0 lnte1'·
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Era Domingos Vidal de Bal'bosa Hlho legitimo do capitão Antonio
Vidal de Barbosa e Thereza Maria de Jezus, já fallecidos. Tinha
nascido na freguezia de Nossa Senhora da Conceição do Caminho do
Matto; e seus paes o haviam mandado á Europa, e na faculdade
Inedica de Bordéos concluíra os seus estudos e regt·essára ha pouco
rnais de um anno á patria. Contava vinte e oito annos; conservára-se
solteiro, vivendo mais elo recurso de sua lavoura do que da sua
clinica 1 • Aparentado com o coronel Francisco Antonio de Oliveira
Lopes, pois era seu cunhado, dirigiu-se logo a sua casa, e lhe foi
Confiar em segredo tudo quanto lhe narrara o joven Rezende.
A.chava-se porém o coronel Francisco Antonio igualmente inicjado
nos mesmos mysterios.
Era o coronel Francisco Antonio um homem de fórmas athleticas
' e de uma obesidade enorme. Dizia elle que na conjuração valeria
Por quatro, porc1ue esquartejado daria outros tantas homens, o que
quasi tornou-se prophecia 2 • Havia nascido na paro chia de Nossa
~enhora da Borda do Campo, disLl'icto da villa de S. João d'el-Rei .
~eve pot· pais a José Lopes de Oliveira e Bernardina Caetana do
Sacramento; e contava trinta e nove annos 3 • Casara-se com D. Hy~olita Jacyntha Teixeira, senhora muito mais instruída do que elle.
Gozava Francisco Antonio da patente de coronel de cavallaria auxiliar da comarca de S. João d'el -Rei, e residia no seu sitio da Ponta
do i'llorro no termo da · villa de S. José do Rio das Mortes, onde '
geralment~ o conheciam pela antonomasia de Come-lhe os milhos,
segundo o uso que pr.evalecia então no Brasil. Po ss uia duas extensas
fazendas de cultura e criação com terras de mineração, nas quaes

l'oy
r ., J.á Ct'tado. Na acareação, que houve em 27 Jun. 91 com D. V'd
1 a1 de Bar bosa,

1188

e este que Rezetltle filho lhe nmTara tudo conCessamlo que soubera de seu pai,
e este do Yigario ua Villa de S. José, e c1ue por isso não iria mais para Coimbra. Ne·
lj~u
Rezende filho que fallasse em seu pai, o qual nunca lralára de tal com o
~·
nar,o. Ambos se conset·varam firmes em seus depoimentos. Ap. 23, Dev. do R
i J.
te
1

2
3

Ap.11,

Deu . do

u. de .r.

Dep. de Jll. P. Chaves. já citado.

Ap. 9, Dev. do R. de .J., e Ap. 2, De·u. de IU. C.

I
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trabalhavam oitenta e Lres escravos 1 • É de ct·et' que tivesse muitos
filhos e que por isso lhe dissesse o coronel Alvarenga que a mulher
que désse a no'>la republica numer0sa pr0le seria c0ndignarnente
premiada 2 •
Tinha o coronel Francisco Antonio de Oliveira Lopes um irrnã0
que seus pais ded;icaram á vida ecc1esiast,ica. ·vira a luz na mes tna
casa, era porém mais velho, pois contava meio seculo de exi s~
tencia 3 • Não só procm·ou o coronel inicial-o em lodos os segredos
da conjuração, com0 que o tirazia instrui€lo de tudo quan to ia occor·
rendo •, mas era vago o que sabia o coronel e só depois que
o padre Toledo lhe fez as re.velações imp0rtantes, e r1ue elle se
·decidiu a abraçar a causa, é qu e viu o quanto igrwrava a esse
res1leilo.
Sabia- o porém o padre, tão bem como elle ao principio, os b0aLoS
vagos que c0r-riam . Ouvira na faze11da da Mantiqueira as comrnunicações q'le lhe fiz era o coronel José Ayres " e transmiLtindo -as ao
p_adre Manoel R0clrigues da Cos i: ~, quando o visitára na sua fazencla
t!lo RegisLo Velho, lhe afi ançou o joven sacerdote que eram novas
espalhadas pelo alferes Joaqrú m José da Silva Xavi er '.
1

Traslado dos sequest1·os .

Coronr;ll Franc.isco Antonio, tlo l ntmTog ., 21 Nov. 89 , Ap . 9, J)ev. rlo
R. de J.
2

a Ap, 16, Dév doR. de J.
1
'

D'aqui. disse elle, oi·iginou-se a minh a perdi!fão. Pac~re José Lop'es, 1.. Inte·r·
Jul. 90, Ap.ftG, Dev. do R.. de .! .

·I'O(f., ~ 8

" Foi no mez de Setembro de 1~ 89. Disse-lhe o coronel José Ayres, qu e se espe.
rava no llio de J<tn eiro por uma armada l'ranceza, e que estavam promptas cillcoenta casas para re~ebel-a . Sabia-o o visconde de Barbacena, a qu em elle asse·
gurára entrar gente do Ri o de Jane iro, pois a de Minas G~raes sel'ia se mpÍ•e ftcl. O
padre José Lopes lhe pergun tou : -\)ois niio quer nada dos Fran cezcs 'I Hespon~
deu-lhe o coronel que havia de ser se mpre'a favor elos P o r~uguezes. Pcul-re .Jose
Lopes, 2o Jnte7'rog. , 18 Jun. 90 , et.c.
6 Oito dias depois. Affinna o padre José Lopes que o padre Manoel Rocl!·igu~s
da Costa lhe respondeu c[ue eram no ~i c ias do alferes Joaquim José , o qual havtn
passado para cima, no mez de Agosto. Estivera o mesmo em sua · casa, e lhe
disse ra que desejava que a capitania de 1\tinas f:eraes seguisse o partido da infide·
li(lade, e que a este respeito tinha fal.lallo ao co ron el José Ayres Gomes- Pnrfrtl
.José Lopes, 2° lnte-rrog ., ,iá ci.taclo.
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Mezes depois encontrando-se o padre com o coronel seu irmão
~ch~u-o muito alegt·e, e rindo e mofando lhe fez ver que o alferes
avter havia tomado o caso ao serio e andava organisa~do gente para
. _
.
olevante t .
.
' auto que fallando ao cap1tao Pestana, ouvira deste cousas
muito desagraclaveis '· Esse modo de encarar a questáo levou-o a
ca ·
ellpacll~r~e de que nem o seu irmão tomava parte na conjuração, nem
Ih a ~XLst~a, mas viu d'ahi ha dias mollificadas as suas ideias e elle
e dizer qu
.
·
.
t
e se poc1Ia contar com o levante v1sto as pessoas Impor· · · dantes
. que fi guravam n•elle, e passou a nomea1-as. E~ ra a JlliCLaçao
0
VIgario Carlos Coneia de Toledo que transrnittia o coronel ao
sacerdot
e, o qual se bem que entendesse que os nomeados nada
conseg · ·
.
umam fazer, ficou comluclo d'ahi em diante envolvido na conJUração 2.

a

~ffirmou elle que o coL·onel Joaquim Silverio buscam sondar-lhe o

rumo, quando indo dizer missa á parochia elo Ribeirão, lhe veio
0
mesm 0
e
contar como novidadacle, que estava para havet· um levante
Gque apesat' de tet' nascido em Portugal tomava parte n'elle com
lonzaga, Alvarenga e... Então ellc pôz as mãos nos ouvidos e dec arou que .
. ,
1 .
co
nao quena ouvir taes cousas; po1s s~menle cese.1ava o
ronel ver-se livre da enorme divida que tinha com a fazenda
real3.
·
uh Taes for am os novos conJurados
que os irmãos Toledus arrebaaram directa e inclirectamenle sem o menor criterio na sua
escolha · Com razao
- pois
· queixava-se
· ' o tenente coroneI Franc1s
· co ·
cIe Paul d
.
· ·
da . a a gmnde publicidade que ao levante havia dado o v1gar·w
VIlia de S. José \ o qual sem necessidade divulgou todos os
lllysterJos da conspit'ação, e levantou tão alta celeuma.

1

Per,. l
,un ou-lhe se estava bebado ou doiclo. Padre José Lopes; 2• fnleroy., etc.

1'

2

l?actre J0 Sll· Lopes, idem.
~Disse
··
.
Cahiu , que lot pela semana santa . Padre J. Lopes, 1dem. O domingo de t•amos
n esse anno em 5 de Abril. ·
4

A.l

varengu, 2• lnle7'·roy., etc. Veja·sc o capitulo segn inle desta narração.
11
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CAPITULO IX
SUSPENS;\.0 DA DERRAMA
Vinda do T' d
mada Ira entes ao Rio .de J~nei~o· -:- Cart~s que lhe promette Salvador do Amaral.:- Chap . . do coronel Joaqu1m S!lveno a Caxoma. -Suspensão da derrama. - Exeqmas pelo
C~nclpe D. José. -Retira-se Alvarenga para S. João d'El-roi. -Passa pela Caxoeira do
d ~po · - Palacio da Caxoeira, residencia de recreio. - Afazenda dos Caldeirões. - Retiro
1: e~ ente coronel Francisco de Paula.- Dcspcdo-se Alvarenga do mesmo.- Lembra-se do que
11 ~dissera o capitão V. V. da Iaotta. - Chega o coronel Alvarenga á sua casa - D. Barbara
de;dora.- Apoesia no lar domestico. - A princeza do Braz!!. - Visita do vigario C. C.
Vel0 oledo e do coronel Francisco Antonio . - Parte Alvarenga para a villa de S. José.ta de novo a· casa. - Oespectro de seu mlortumo
·
· . - As donunc!as.
·

demorou-se o coro nel Alvarenga na sua fazenda do
1~ Dous mezes
1;ngenho
d
p
,
· ancmatado ao fisco e que am
· da
1, que hai'Ja
_
a araupeba
0
ao es tava paga 2 • Recolhendo-se em principio de Março, tocou no
~~
.
campestre da Cax.oeira onde apresentou o's seus cumprimentos
.
'
ao governador v1sconde rreneral como era ele seu dever pela
sua .
.. 3
o
'
.
patente m1htar _ IO'nora-se
a pratica que tJveram, parece,
0
porém
.
.
_
'que o Yisconde de Barbacena aLLrah1ra a conversaçao para um
1
dado de que não gostou muito o comnel, pois mostrou symptomas
e perturbações . Divulgou o joven Maciel essa circumstaocia aos
seus am·O'
.
1
oOs, mas Alvarerwa
sem dat·-se [)UI' entendrdo, meLten o
0
caso ·
.
'
~graceJo, e mlo fallou mais na questão '•_
A
·
· so1'J. In encon trou-se.o COI'Onel co m o alferes Tu·adentes,
_que Ja
Cll.ar urn I'
a tcença pam vit' ao Rio rle Janeiro a tratar elos despachos
1
1

"

Alvaren,. "
T
,a, zo' lnler roa., H Jan. 90 AJ1. 4, DM'. do R. de./.
rasl l
al

o !Los seqnestros.

'

'

1

Alvaren"• 'lo f t
.. .
.,
""'- 11 erroq., 1a ctlado .
'
·
a estEntrando Josc· '\I vares· Maciel
em casa do doulo t· Claud ·iO commnn1cou
aque 11 e
1
e
haver
d'L
·
11
d'
sust d _
o o govemador que o Alvarenga lhe !aliara naque e ta mut'Io a~-•
a o \•e d C
I
, ..
R.e
· n o laudio o coronel A.lvaren"a lhe co ntou o facto sem a menor ma teta .
spo~deuf o coronel : " _Queira Deus nao ande por aqui o 11rancisco do· Paula. "
Cl aJt<lio
· • llferrog., 2 .Tnl . 89, Ap. Deu. de J11. G.

/
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de seus requet'Ünentos dirigidos ao censelho do ultramar, os cyuaes
suppunha Lerem chegado ele Lisboa 1 • Eta o seu plano vir cuidar de
seus negocias relativamente ás aguas da Tijuca e aos trapiches da
Saude, e de caminho vet· em que altma estavam esses soccot·ros tão
aptegoados por elle e que se esperavam da França pm·a a proclamação da republica no Rio de Janeiro, á cujo exemplo dado segui rir
depois para a capitania de lVii:nas Geraes. E -abandonava à capitania
e com ella o levante, para o qual pedim a acção maior e de maiot'
perigo, e isto quando a publicação da derrama parecia facilitar o
intento dos conjurados com a grande consternação que S(i)ffteriarn
os povo~, e serv.it' de signal para o alarma. Sob o pretexto de dirigir- se ao Rio de Janeiro para esperar socc@nos com que não cou··
tava, fugia o alferes ao perigo, receioso ele que os amigos o involvessem a sós na conflagração, que outra explicação não podia ter'
semelhante viagem. Tinha porém o Tiradentes algumas olfensas
dos cm1juraclos, que não só se calavam á sua chegada quanclo conversavam sobre as questões que trazião a peilo \ como retirando-se
para as suas localidades, correspondiam- se mutuamente, sem que
lhe dessem pat·te do que iam fazendo a.
Na rudeza de sua linguagem, pois não escolhia expressões para
fallar com a polidez necessaria, dizia o alferes que os povos de
]\IJinas erão uns bacamartes, tão faltos de espírito como de dinheirO,
e que de todos a quem fallára, muitos querião e ninguem se resolvia
a sahir a campo. Sómente achara éom mais calor o vigario CarJos
Correia de Toledo e o padt·e José da Silva. Não duvidava porérn,
que dado qu~ fosse o exemplo pelo Rio de Janeiro, buscarião os
Mineiros imitai-o '• . É crível que lhe diss'esse o coronel Alvarenga,

1

Tiradentes, !,,o Jnterrog., 18 Jan, 90, Jlp . 1, Dev. do R. de

.r.

2 Queixou-se o Tiradentes que entrando uma vez em ca~a do tenente-coronel f ,
de Paula, fizera este signal a seu cunhmlo J. Alvares Maciel, que fallava na sedi·
ção, pam que se ·callasse, o qne elle percebeu. 1'i1•ctdentes, 10• lnte1"1"0g., 7 J·ld·
91, etc.

u Assim, dizia elle, ignorava o facto de ter o cvigario da villa de S. [ose escl'iplo
ao tenente-coronel Francisco de l'aula sobre os cavallos que Linha no pasto. Tira·
dentes, so Interrog., 22 J-un. 91, etc .
• Alvarenga, 2° Interrog., etc.
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como affit·mou depois, que não fosse louco e não vie::;se metter-se
no Rio de Janeiro a fallar em semelhantes dislates, porque não ei·a
~m.serlão como Minas, e que qualquer palavra que articulasse che ;:,ana immedialamente aos ouvidos do vice-rei, que era por demais
energico. Respondeu o alferes ainda menos convenientemente
assegurando que ninguem por-lhe-hia as mãos. Não só elle como o
seu partido sabiáo muito bem os passos do vice-rei. Principiando
por elle a acção não correr-ia mais risco, porque toda a cidade era
do. mesmo voto. Notou porém o coronel Alvarenga que ao passo
que 0 alferes nomeava as pessoas que na capitania abraçavam ·a ideia
~ levante, nunca mencionou o nome de uma só que na cidade do
0
de Janeiro lhe seguisse o partido 1• Mas até a respei to das
pessoas de Minas Geraes mystificava o Til'adentes o~ seus companheiros' lllventando
·
· ·nom es de con jurados, que nunca ex1stn·ao
senão na sua imaginação, e como e~1 terra de pouca gente todos
se conhe
·
· de ·mventar pessoas emg
· ·
. CJam,
usava então do snbtcrfug10
:attcas, qual um doutor meio clerigo, muitos suj eitos do Rio das
fortes, Urm doutor pequenina de Sa:bará, um mendigo, e outt·os 2 •
li Voltou o coronel á Villa Rica, bem como o alferes, que obteve
.cenca por um mez pára vir ao Rio de Janeiro, quando só para as
\'Ia<rens
de H. la e volla lhe serião necessanos
. vmte
. cl'1as ~.
0
, .Achava-se nestas predisposições o alferes Tiradentes, quando lhe
' eto ~Jater á porta um moço·ja enLrado em annos, pois contava perto
1
letrinta
·
· e necesst'Lava ;une
· la
· N• ao passava de pr,at.tcanle
de C·irurgia
·
· E' t•a es Le
Selo auxir
· lo c1e seus padrinhos pant a sua su1JSistencm.
alvador Correia elo Amaral Gurgel, que vivia de favor em casa do

1
2

Alva1·enga 2• l11Lei'I'O(J.
Fali·
,

.

.

.

.

.tvam-se n elles, di sse Tinulentes, mas CJ'nm enL1dades nnag1n:u·ws, r1ue
· •
•
qu ·IVn P'tra
' mos Lrar que L•1nha ll llliLa gente pot' pa t'llllana,
ass1m
como em s ranrIes
t·a,~ °0PI'Otegiam no Rio de Janeiro. 5" fnt erroy ., .\. Fev. 90, ele. Tambeni exng6n1· .. numero das C:tpilan ias qne acl hcriam ao levante, po is disse ao cnpi i:io .J.
q~M
.
.
.
hu
' oLLa que tomavam fJarlc no mesmo as uo nw de Jan Ciro, Tl:thta, Pel'llam·
co, I>arit, Matto Grosso, el.c. Dep. de J. D. da 11!otta, Dev. de J][. G.
CJ·c·

1

'I E
01 10
de Março de i789. Dep . rlo sargento mó1· P. A. G. de S. Mnrtinhu .
ev. rle 1}/ . G.

D·
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dr. Antonio .José Soares de CasLro 1 • Trazia-o a necessidade de
adquirir um liVI'o que possui a o Tiradentes, e que este hav ia já cedido a un1 de seus irmfLos. Sobre ser-lhe int'ruclifera a visita, f,ol'·
nou-se-lhe depois falai. 'Sabia o alferes que o moço pobre e!'a
natural da província elo Hio de Janeiro, e que pe>dia alcançar d'elle
cartas para nlgum as pessoas inOu entes e rapa:-:es desembaraçados,
ap tos para um gTancle empe11ho. PaLeuteou-lhe pois todos os seus
proj eclos de conspiração, e espet·ançaf de ver uma testa coroada
na capitania de Minas Gcraes ~ . ~ como Salvad.or do Amaral se
desculpasse com dizer· que nem um con hecimen to tinha qve
podesse aproveitar aos seus intentos, instou pant que escrevesse
aa tenet,ll.e do t•egim en to de arlilh <wia do Hio de .Janein~ Francisco
·Manoel da Silva Mello. N<lo ,annuh iu o pobre praticante de cirurgin,
com o ttue pouco m<:tis ag·gravaria a sua sorle, e retirou se 3 •
Recolhendo Salvado r Correia do Amaral Gurgel á casa de setl
hospede, alvoror,:ado com a nova que lhe ·dera o Ti radentes, não se
conteve e foi lo:;o comrnunic.ar o que sabia ao Dr. José Soares, que
co nversava com o sargento mór Raym undo Co1Teia Lobo, e Cryspiniano da Luz, e apesa,r de lh e fallar em parliculu1·, e a meia 'VOZ,
foi comtudo ouvido pelo sargento mór. Fonrialiso u- se o Dr. José
Soares e lhe disse que em t.al materia se não devia to car nem de
leve ; fJUe ao cabeça se lhe havia cortai-a, e se sabia isto de ce1·lo
se fosse denunciar. Aclver l.i a-lhe mais que tanta pena Linha que!l1
sa1Jeutlo ml.o o delatava, como quem o delatando se não verificasse
depois o fundamento pnra a denuncia '· . ·
'
Sem recursos para a despezas de sua jornaéla, apenas conseguiu
o alferes a quantia de cem mil réis, como adiantamento de seu soldo,

' lwlerro{J., rb~ •12 lwn. 89, tlp. iU, Deu. rlc !11. i;.
2

Jnterrorr , já citado, Dep. na Ass. de 30 htn. 8\J, Deu. de 111. G.

'' 11: disse mais que lal pensamento ou desígnio sú pode ria ' 'ir a c"heça de Ll 111
dol!llo ou heb<ulo. Sctl-uarloí· Correict, lnl e-rrog., jit citado, Ap. 1.0, ele,

No Depoimento que deu nas Ass. tle 30 Jzm, e 7 .1y. 89, /Je•v. de ilf. G. e /l. de
J. Jurou que promeltera as cartas; mas negou-o firmemente depois de preso. [ntet?'O[J., 12. Jwt. 89, tlp 10 ele.
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•1i1

prestando-lhe esse favor o seu compadre tenente coronel Domingos
. a quem passou um cre
. d'I lo 1 • Como se andasse de Abr eu V"1e1ra,
to apostados em se encontrarem, valia-se de igual expediente o
coronel Al
Ri
varenga, afim de occorrer as despezas ela sua partida para
0
0
das Mortes, obtendo elo mesmo tenente coronel tres quartas
partes d'aquella quantia 2 . Bem dizia Domingos de Abreu Vieira,
conheced d
.
.
.
t
or os recursos elos conJurados, que o muco que pela sua
;l~tu~a poderia tentar alguma cousa era o padre José da Silva ele
1Ve1ra
. RoI'1m s . Vê-se pois que isoladamente e por sua conta
carrnnba
.
•
.
do
. va o mexperto alferes. Ao passo que se ai'l'ogava a clu·ecção
lhemo:Imento nenhum sequito tinha que o seguisse, nem quem
Madiantasse um ceilil por conta da conjuração.
to ontado no seu maxinho rosilho, e acompanhado de seu mulato,
dam?u 0 alferes a estrada do Rio de Jan eiro, partindo para semp1·e
rn Cidacle, á qual a alçada faria presente da sua cabeça em cumprt
~to da prophecia que ou vim de mais de uma bGcca 4 •
ai dera o visconde de Barbacena a licença pedida pelo alferes,
C(ue fez
·
C
partir a toda a pt·essa duas ordenanças, uma para a Borda elo
ampo chamando á sua sala o coronel Joaquim Silverio dos Reis 5 ,
e outra para o Rio de Janeit·o, a qual ia occupando os pousos deiXados 1 .
' pe o T1radeútes s.
Obedecendo immediatamente o cot·onel, pôde apes:H' da distancia,
encontr
·
ar amcla no sitio da Encruzilhada do Campo o alferes Joa-

'Tanto co

Viei!·
9t,

.

.

.

lllO 66 ottavas de omo r\ue hOJC valet•tam 26&-HOOO. Dom. de Abrett
~~ lnterrog., 20 .Ju.n. 89, Ap. 1., Dev. rle M. G. , e 2• lntm'l'afJ., 15, .fttl·
. , Dev. do R. ele J.

.1;·

~Ou

75Sooo . .'

Abreu i•
3

'

, tslo é, 50 oitavas de ou t·o, que hoje valeriam 270#000. Dom. de
lnlen·oa ., 20 Jnn. 89, etc.

Dom. de •\llt·e

v· ·

3° Inierroa., G .Jnl.
·. n·1550 V. ·Vieit"lu d·tetra,
·
.
'I tt · ·r·

89, 1\p, :L, D
. eu. cLo R. cl e ./.
1

·
Iossc 1
' ,1 h o a ao tmd enl.c , qu e o co nv1· r1·ara para o Ievante, que ttao
ouco.
cabee·1
' que o que ellc antlava procuranrlo era ver meio de lhe espetarem a
.. ''. n'um pau. 4• fnl errog., 1.9 J'lll . 9:1, Ap. 20, Dev. do H. de J.
·• J. S dos R ·
·
ets,Dep. natlss. rlrd.S llfaio89 . Dev. do R. de .!.
6
J. Dias 1l· 1 'I
• u otta, 2• lnterroy, 14. Ont. 91, ,!p. 27. /Jev. do R. J.

1
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quim José 1 que pela sua leviandade não pôde abster-se de' fa:llar ~
homem tão repugnante.
- Cá vou trabalhar para você, lhe disse o Tieadentes ; e perg·unLando depois ao coronel se levava muito dinheiro para a J'azenila
real, e assegurmildo-lhe este que algum, lhe aconselheu o wlferes
mysteriosamente que não entrasse com elle, deixando:-0 advinba:rIhe a intenção. Pediu o eoronel ao capitão José Lourenç~ Ferreira
e a Patrício Pereiea, que nota'Ssem as suas primeiras palavras, 2 e
conti nu0u a sua marcha para a Caxoeira.
Demorara-se aind~ o coronel Alvarenga em Vma Rica parlll assistir ás exequias do infante D. .José, príncipe do Beasil, que bai.xára
ao tumulo em 11 de setembro de 1788, a quando um acontecimento
inespeeado veio sueprehender os conjurados, e tirar-lhe todo 0
preUexto pa:ra a COiiljmação. Ouviu o govemador no dia 15 de Mcu·ço,
•presmngo graude aLtenção por muito tempo, ao coronel JoaquiJ~
Silverio, e ordenou-lhe depois que fosse para Villa Rica e que al!l
se conservasse até segundas ordens. Simulou a mais perfeita
~gnorancia aceJ'ca do levante, e sete dias depois dirigiu ás camacas
da capitania a seguinte circular :
« A consid·er:wel tl'iminuição que Lem Lido a quota das cem arrobas de ouro que esta capitania paga annualmenfe de L}Uinto a S. M·
pede as màis eficazes averigações e providencias . A pl'imeira de
todas deveria ser a derrama, tarlto em observancia da lei cem o pela
severidade com que a mesma senhora foi servida estranhar o eseyue·
cimento cl'ella; porem conhecendo eu as diversas circumstanciaS
em que hoje se acha esta capitania, e que este ramo da real fazenc~a
é susceptível de melhoramento, não só em beneficio do regio er!\ 1'10
mas elos povos, . cuja conservação e p1·ospericlade é o opjecto prin·
cipa:l do illuminac\o governo da rainha nossa senhora; e não tanto
pela affeição particular com que me occupo em procurar os d'esta

1

.T. S. dos Reis, Dep. Ass. 1.8 Jl'Jm•ço 89, De-v. o R. de J.

2

Idem..

V. H. de Beaurepuire Rohan, Synopsis yeneolayica, clvr JIWloylca e historica dQS
reis de Portugal e dos 'l!npentdores do /3rasil, p<t!;. 26 .
3
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capita~ia toda a sorte de felicidade, que sempre preferiria á minha
propria
,
.
que devemos ter na ptedade
e grandeza.
d S ' co mo pela conhança
el ua Mageslade, que é bem notaria, tomei sobre mim suspendet'
~a a~çamento da derrama que a juncta da administração e aneca,çao da real fazenda é obrigada a promover, aLé chegar a decisão
da conta
M
que Lerei. a honra de pôr na augusta presença de Sua
bagestade, sob os meios que me parecerem mais pt'oporcionados ao
vern da mesma administração n'esla parte, e aos dos seus leaes
E .,
.
.
eassallos
• · "p,u a me haver com o conhectmento e acerto que deseJO
1
ne c necessario n'esle inmporlante negocio, recommendo a Vms.
que haiam
de I'azer obre elles com toda a brevHla
. de as mms
. serias
.
~'
n
exõe
re
de J · 8 e exames, e me enviem por seu procuradores até meado
unho os seus requerimentos, informações e paracer; e com isto
espero
tam bem que Vms. concorram c01mgo
. entretanto, ass1m
. pelo
r
econhec·
. .
. Imento a que ficam obrigados, como por convemenc1a
~~
. e
' para o descobrimento e extirpação dos cont.rabanchstas
extraviad
.
rn·, . ~ ores que são e tem sido a principal causa da refer1da dinu,çao 1. >>
Porq
r . ue sus,pendeu o governadot· a denama? Fm. a pergunta que
einon
entre os Interessado
·
·
· que nao
·· po di a
.
na sua publicação,
po1' 1sso
0
VIsconde
I
B
b
.
l
.
a
ce ar acena clat· tal passo sem que a rsso o o mgasse
noUcia d
. . 2
~ui
' e que se preparava um levante em toda a capJtama •
'fi
. pat'a com mms
. scwncJa
. . reSol sei'am se cerLticar
cl'esta suspella,
verem
se
.
.
.
di
eonvma ou não tentar o golpe, po1s que uma vez que
sso
se
t,
L.
e
r a ara era necessario levai-o avante, sob pena ele saber-se
.
c serem cons1c.l erados tão culpados como se o mtentassem
1
ou Je ao 1
·
·h
Lare~ ~ cesemb~rgaclor Thomaz Antonio Gonzaga tão espm osa
.

cu a , 0 qual dirigiu-se imediatamente á Caxoeira; e pro ..
rou fallar ao governador. Estava o visconde bastante prevenido
Contra
e11 e pelo conhecimento de seu animo e pelo que havia

I

é•!J·cutar as

Camaras ili nnicipaes de 23 Jll arço 89.
Ca l
~ 1 ' r a de Marlinho de Mello, ao v. rle Barbacena , rlaliU/-4 <l~ 29 Sel . 90,
2

5

a Cru·ta d

.
e ,1J , ele Mello, j:t cilada.
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colhido. das conversas que anteriormente tivera, e comtudo recebeu-o delicadamente com a ma is estudada dissimulação, propria de
quem aspieava a carmira diplomatica, e ouviu com fin gicla indifferença a peaLi ca que qualifi cou de atrev'id[t conversaçcio 1 e que
Marlinho de Mello taxou antes de cavüosa, insolente e atre.vidll

con{e1'enC'i a

2

•

Começou Gonzaga pot· exageeae a obrigação em que es L~ va 0
povo de Villa Rica pela uspensão da derrama e acceescentou que
queria levantar-lh e uma estatua s. Não lhe deu o governador a
r esposta concemente a proseguir no mesmo discurso, e peocurou
desviai-o para outras maLerias. Passou o desembat·gadot' a fazer-lhe
bem claro ameaço dando a entender que com a suspensão da del'nuna
. havia o governador evitado um a subl evação a que o povo se acbava
disposto , e que para ella se elfectuae só ll1e faltavam duas
cab eças '•.
Procurou o visconde de Barb acena desviar ainda desta vez
co m inemitavel prudencia, segundo as suas expressõe , tão sediciosa
prati ca , fallando-lhe em diverso assumpto e mostt·atHlo assim que a
não queria ouvir, mas Thomaz Antonio Gonzaga, insistindo coro
um atrevim ento que se não compadecia com a bondade de sua
indole, prosegu.iu encarecendo a superi ot· vantagem da capitania
·para a sua independencia, defeza e subsislencia, pela sua riqueza
e situação natural, e que merecia es tar sempre na menina doS
olhos do ministerio. Não conseguiu porém com estes e outr~:
rodeios coligi!' do governador o que procurava saber • e se ndo Ja

1 Officio do v. de Barbacena, de iJ.!l Jul. 90 , citado por l\'1. de Mello na cm·ta de
29Set. S)15.

2

Carta rle !ti . ele Mello, já cilada.

3

Idem.

4

Jtle·m..

ú Suppoz todavia l\1. de Mello que outro era o fim com que procurúra Gonza~~
ao V. de Barbacena ; e que t>ensnndo achai-o inquieto e assustado com a n o tict~
que era de crer que já ti vesse do levante, e sob o qual baseára a suspensüo da det'·
rama, \·iera artifi cir>samcn le lh e angmenlar o receio, repre:;enlando esses povos

t:O.'iJ UI\.\ ç,\u )IJ."I:;J!IA

muito tarde
.
'
mente .

1Y
breve-

.Celebraram-se em fim na matt·iz da c.id. d as exequias pelo
prtncipe
.
'-'<""'
h
' que arrancara a morte á magesffide do lbrono, ce·pen ando-o na cou fusao
- do sepu Ichro ·. quaes a 1. Lu·am
.
o govet·nactor e t0 d
as as pessoas notaveis ,fta capital ~ ainda de algumas
Ilartes lo .
.1 l
ngtqua da capitania, a rahidas pe](l pompa e raridade do
<C
o NL
s d · 0 ou- e contudo a au ncia do de embargador Gonzaga, LJUe
P~·e esculpára Mo ler feito'Yájo proprio para a lucluo a ceremouia 1•
tn .gou 0 co nego L, iY! Vieim ela Silva, e ás suas palavras prestou a
ats estud d ai.Lenção o visconde de Barbacena, pe1as suspetla
·
111
eno be ...l v
d .
ai
n :l'na , que nutria a seu te peito, e buscou de uz11·
s~~rna allu à do plano do levante e independencia com o quae
do que os proprios interessados na ua realidade.
J ava
. os amigos ele Gonzaga em seu donuc1
. 'I'10.
Not ant n' n'esse (!ta
ava.:s-e
rr
l
f' .
.
L
.
,,.
.
ar .
.,era neza no conJurados, e o conego utz Ietra
;e oxtmando- e do de embargador pediu-lhe noticia do lemnte.
bi po.ndeu-lhe Gonzaga com aquella fra e fria e laconica que a
stonaco nservam:
· <<-A
' occas1ao
·- pat·a tsso
· perdeu-se •-. >> Ei essa

dispo los 'l
Penden . ' se sublevarem e em estado de sustentarem e defenderem a r, Jil inde1
11/elio .,c"
: logo rtue tivessem duas cabe~~as que os guiassem. Cm·ta dz M. de
1
· do
· Gonzaga augmenlar o reemo
{iover J• ctlaua'' ~t11 2G · i\l
r as com que 1•un querena
nactor relativamente a independencia da colonia porlugueza ?
I Deixara
que un1 , ~e tomar luto pola morte do inlhnle com o fundamento, disse ellc, de
se. 2• 1 ' CSlrdo de lucto lhe mio serviria na Bahia, Jlara onde pretendia retirarn1e!•ro
8F
.
!leio q
g., "ev. 90, Ap. 7, Dev. tio R. de J. Nem todos tomaram lucto,
ue setor .
.
naram notavms e apontados. V Carta anonyma, etc.
! Conego L .
. .
adhesr
Uiz V1e1ra. Di se elle que ponderára que nada e poderia fazer em a
Minas ~o Ida capitania do Rio de Janeiro, c que Alvarenga dis era : • Mettam em
!'oy., 23a • ferro e polvora para dous annos que é quanto é bastante. • 2• /nter7
diu se.,.'.' !tn. 9 0, ilp. 8, De11. do R. de J. Tentou-se falia r ainda na materia no
~lllnle e
.
.
.
.
Gon 2 ~a 11.' m c.tsa de ClaudiO, onde J<mtaram, alem de Claud1o, o Conego,
ren~:a act' lvarenga, o intendente Bandeira e dous clerigo mas o coronel AlvaverLIU-os d
.
elles estav
e que o mtendenle, que pas cava da sala para a varanda, onde
a histori ~m, .os podia ouvir. Ir/em. Di c Alvarenga que a pratica vers;'tra obre
cone,.0 La . a lndependencia da America, a qual era couversa~~o dominante do
<>
UIZ v· .
ICu•a. 2•• lnlerruy., 11 Jan. 90, Ap. t,, Deu. do /1. de./,
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frase poz fim a encetada pratica, e fbe m provou o animo em que
todos estavam depois da suspensão da derrama, a qual tiranélo o
pretext@, desarmou a conjuraçã0 , e fez abortar o levante. 1\'las
urdi a-se outra co njuração ; concertavam-se planos mais tenebrosos,
ensaiavam -se scenas desoladoras como ninguem previra, e em vez
dos · rios de sangue predictos por Alvarenga, iam correr rios de
Jagrimas ' 1 ! INvertiam-se os papeis ~ara que as victimas se tornassem algozes e 0s algozes victimas. Mais uma vez na sua eurta exisencia seria ViHa Rica theatro ele urna n0va tragedia 2 e bem podia
3
escrever em face dos algarismos chronologicos que tinha patentes
as palavras - anno terrivel !
Poucos dias esteve o co nego Luiz Vieira ause nte ele sua casa, e
voltou á cidade de Marianna, o11de o chamavão as obrigações que
Linha na sua Sé''·
Re tirand0-se Lambem para a sua Villa de S. .T oão d'EJ-Fl.ei,
espalhou o coronel Ignacio José de Ahmrenga o boato de qtte iria

t Denun ciou Basilio de Brilo que ouvira üiv.er a Alvareng·a em casa do tenente·
coronel. José Pereira !'ilnrqnes, em Villa R.ic:~, sobre a decnd.encia das i\'! inas, que
est:wa propinquo a correr n'ellas rios ele san~tte. Ca.rta rle rlen:nnci(l de 15 Ali·
89, .fu.nta ai[Jev. ele. JltJ. G. Antonio Jos~ Fernan(\es da Silva l.lepoz na !Jev. do R·
de J. Jls. de 14. Sel'. 89 , que uma pessoa de Vi !la Riea recebe ra uma c::wla de Gon7,aga, pouco anles de se effect.narelll as pri sões, qtle por aqu ell es oit:o dias ni.io [;d·
tariam n'ella novirlades e choros, o qu e era publico c nutorio na ovilla, mas que se
não lembr[u·a ao certo ele quem ouovira.
2

Dr. J. V. Couto de !'ilagalhães.

a 1789, anno Lernive1, como Victor llug·o chamon depois o anno de 1870 em rel:t·
~;üo ~L França.
110
1
' Veio um rlia, hospedou-se em c~sa de J. Il. de !'II:tcedo, preg·0u no oubro,
qual ,· anlou ,co m o DI·. Claudio e relii'OU·Se 110 tm·ceiro J1ant wraí-iann~i.
da
.
r
Motta, 1 1° fn,te'l'ro(J ., 19 J?tZ . 91., Ap. 20, Dev. do R. de .T. Coneg·o Luir. Vie ira,
lnterro(J., 21. .Jnt. 90, Ap. 8, !Jev . rlo
rle ./.A retlacç:1o (\e que se serviu o ~r .
.José Caet~tno Ccs~tr i\lanilli é digna de 11olr>r-se. Disse elle que o co nego linho su~o
ho~pede de Jodo llod:rigu es de jJtJ.acedo, C!o·rule coslwm.avc! hospedwr-se ! ·ite·rn .. NO
Ap. H do Dev. ele. J)f. G., es~Peveu: Po•r {o1•m aes pa!avms po?tco ·mais o·l! rn.~;
nos! A sua or~hoa:r<tphia
é ori"'in:.l!
·, ernpre"'::t
e.o ,
.,
m promutwr
·
' .p1'0'IJJWn lar , e e.vt'l'amv
a
nar por permutrrr, per~;un bar , e exlermin ar. No ltasZrulo !los seqnes l/'OS enconlr•
se a seguinle fraseolog•i(t: Padre José da Silva de Olivei.ra Rolim, morador no largo
dn lnl.clldcnc iit em nm,ts C(!,~ as tmnas (;0111 loju pdr b<ti:vo !
'

v. v.

n.
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viver com sua familia p.at'a a Campanha do Rio Verde se lograsse
obter do visconde general um destacamento para aquella povoação,
fundada pelos Paulistas ha quasi setenta annos. Era o quarto
conjut;ac\o que lançava mito tl'este subterfugio parn., segundo notou
0
conselheiro Sebastiào Xavier de Vasconcellos CoiLinho, servir
depois de desculpa para a defeza, como noticias publicas, o que veio a
acontecer 1• Deixando Vi lla Rica buscou a estrada da Caxoeira elo
Campo no intuito ele despedir-se do governador t.
Na Caxoeira do Campo, tres ou quatro leg·uas distante ele Villa
lüca, possuíam os governadores da capitania um palacio de recreio,
com vasta fazenda de criar, situação por de mais agraclavel pois
reu)lia as condições do preceito de Horacio Ulile d·nlci. Comn e
quando adquiriram elles semelhante propriedade, que usofruiam a
seu bel prazer com todos os lucros, é o que inteiramente se ignora;
sabe-se apenas que a acqui sição fóra anterior ao anno de '1783,
llelo pagamento das de. pezas que se fizeram com a sua reedificaÇão 3 Iam ahi os governadores passar os dias de festa, esquecidds
do expediente diario e elas audiencias, e longe elo pequeno
hulicio de Villa H.ica, a capital da capitania; mas era o visconde
de Barbacena pouco social, gostava ele isolar-se e reconcenlt•ar-se na sua mysantropia; fez pois .do palacio da Caxoeira
a sua residencia habitual e, arremedo de Numa Pu.pilla, entregou-se
JG onzaga, 4• lnte·J·roy., H Ay. 9·1, Ap, Deu. do R. de J.
2

Alvarehga, 2o Jnterroy. , ele.

a Consta da segu inte inl'ormação: "C~unprindo o que [lOr V. Ex . me foi orde-

~ado em ol'ficio de 26 de Novembro do auno passado, tenho a homa de informar a

:Ex. quanto ao 'L o quesito, que procedendo-se a todas as indagações e exames,
nuo foi possível colligir-se por que lilulo se acha pertencendo á fazenda nacional
Cdificio denominado Pulacio da Caxoeira, Quanto ao 2•, que a naç:1o está de
])asse delic, mas ig·uo~a·sc a maneil'a, e só sim consta CJUC em o auno ele i 783 se
]lugaJ•am as clespezas con~ a reedifica~ão do mesmo. E quanto ao 3• que o urrenda;;1e~to do referido ediftcio foi feito em consequencia de representação do conse~eJro João José Lopes 1\[endes Ribeiro, sob re a qual houve informação do admin~strador da coudellaria, e a visla das razões expen lidas se procedeu á arremata~10 do arJ'endamenlo do preclio. " O{ficio do ·iuspector ela thesoumrla !le Minas
J~ra~s .Joaqnhn Dias Bical/w, datado de 15 de Janeh·o de ·lS\.0, ao presidente da

°

1011

11ici.a

lJernardo Jacintho rla l'eiaa.
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á criação de vaccas e gallinhas

e deu melhor destino a seus
ajudantes ele ordens. Deixou ficar em sua companhia o tenente
coronel Francisco Antonio Rebello,"que morria de amores por
elle; incumbiu o tenente coronel João Carlos Xavier da Silva
Ferrão da revista d(i)s corpos auxiliares, com a intençã6 de
reduzil-os ao mesmo estado anterior a Luiz da Cunha e Menezes,
e maQdou o tenente coronel Antonio Xavier ele Rezende para 6 palnció de Villa Rica, enc~rtegado de entender-se com as partes, as
quaes se recusavam procurai-o em tão distante retiro 2 •
Apresentando as suas despedidas, procurou o governador reter
por algum tempo o coronel Alvarenga e interessa-lo na conversação
acerca da rpreferencia dos governos, e divag·allClo sobre o parallelo
elas republicas cGm as monarchias 3 procurou sondar. o animo do
coronel, operação que não lhe seria muito difficil, pois era l!l col'Onel Alvarenga de uma facilidade em exter.nar os seus })ensamentos
q)le degenerava em leviandade .
. Sahindo do palacio do governador, pt·ocurou passar o oot·onelJ?ela
fazenda dos Caldeirões, onde se achava o tenente coronel Frandsco
d'e P'aula Freit'e ele Andrade, 1' que havia obtido tres ou quatro mezes
d.e licença em quanto não lhe chegava a permis&ão que solicitara
para ir ao
reino, como assoalhava por toda a parte. Pertencia-lhe a
I
1

1 Car!.a de den~tncia do ajudante J . .!. Nú:nes Cwrnei1'o, ao Vice-Rei, dataila do
R1o de .faneii'D aiO de Ma·io 89. Dev. do [J. de J. Lê-se igualmente nos Ult. mo1TI·
ilos Jnconf'. de 1789, o seguinte juizo que acerca do 'V. de Ba,rbacena formav~
o frade que os esoreveu : " Como é que cahiu em Lanto odio este general, quando
se sabe que elle n:lo fez extorsões algumas e s·overnou Minas Geraes como CaJigultt
Romano, e que occupava Lodos os seus cuidados nos interesses de ·sua l'amiJia. ···
Por isso mesmo. O amor melancollco deste general o favia de não facil aooesso
(se é que não era systema poliLico) que eram então de honras que tanto ambicio·
navam estes perdidos homens, e de que g·osaram nos passados generalatos. sur·
gem ~le repen.le t,yranos, govemanrlo um r;enio condescendente e bom. De mats
:ibaLida a imar;;em da autoridade, seg·ue-se o desembat·aço da liberdade ; sem este
g·olpe não se corta a caclea da vassalag·em. " Not;a 29.
2

fciem.

3

Alvarenga, 2° JnteTrog., el.c.

•1dem.

1
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fazenda dos Caldeirões, a qual consistia em lavras de ouro. Para ahi
·havia se retirado ~ tenente coronel, ou cançado do bulício da capital
e de suas occupações mililat·es, ou para evitar as relações com os
conjurados, de que se começava arrepender e recear, pois animou-se
a observar ao padre José da. Silva que a conjuração ou o levante
era ' o maior crime que se podia cometter 1 • Vivia no meio de sua
farnilia, que se compunha de sua esposa, de lres filhinhas, das quaes
a maior tinha sete pa1·a oito annos, e de um filho de pouco mais
de anuo 2 _
Veio surprehendel-o a visita do coronel Alvarenga e reviver a
lembrança cio levante. Contou-lhe o coronel a conversação que
encetou com elle o governador á respeito da preferencia entre a
republica e a monarchia, o que muito lhe havia impressionado.
Sabia o tenente coronel pelo seu cunhado o Dr. Maciel o que se passava no palacio, e pois mostrou-se bastante contrariado, e lhe disse
que o visconde de Barbacena estava inteirado de tudo quanto se
~avia tratado relativamente á conjuração, e tudo isto proveniente da
facilidade de muitos conjurados, e principalmente do vigario de S.
José, o qual fizera grande bulha n'csse negocio, pois lhe escrevera
que tinha cento e cincoenta cavallos promplos para o seu regimento 3,

I p
.
r . or 1sso disse o padre José da Silva que pensou que tudo se desvanecera, e
Cllrou-se n'este proposilo para o Tijuco. So lnlerroy., 1.7 , Ab. 90, Ap. 13, Dev.

c10

ll. de J .

1

. Maria Luiza e Francisca, aquella de sele para oito armas, e esta de menos
Ude. O menino chamava-se Gomes, e Linha apenas um anuo.
fi! Alem deste filhos legítimos tinha o tenente-coronel Francisco de Paula uma
ha natural, nascida na cidade elo Rio de Janeiro, por nome Conslança, ainda
tnenor, que resiclia no Morro Grande, termo da cidade de Marianna, em casa do
~adre Bento, de ~lello. Estado das Pam. dos reos sequestrados. Ap. 13~, bev.
ceM. C.
10

3

fi. Alvarenga, 2o Intei'I'O!J ., ele., Ou cem. cavallos, os quaes queria comprar
: ·Idos, segundo a sua defesa, em Sorocaba, para negocio, pois postos em Minas

. fez e doze oitavas podiam ser vendidos a dezeseis oitavas e talvez mais, o que
C. C. rle Toledo, 1.o Inle1-rog .,
.t Nov . 89, Ap 5, De:v . do R. de J. Se disse que os linh<t gordos e promptos,

~~~ ga,•a lhe ser lici to mio obstante o seu estado.

~en\ os let· ainda comprado, foi pant se lhe aceitarem, e offereceu maior numero
0

que Jlrecisava o regimento para haver aonde escolher. fclem.
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·isto é, que fall'clra a outras ta.ntas ~essoas para entrarem na sedição
mas que elle tenente coronel fazendo -se de clesenitedido lhe res·
pondera vagamente 1 •
Sahiu o coronel Alvarenga ainda mais impressionado do que
tinha entrado em casa de seu amigo. Dirigindo-se para a sua casa,
foi a pensar pelo caminho nas palavras do tenente corone1 sobre
as inl'flrmações que já possuía o governador á cerca do levante;
lembrou-se então do qrue oceorrera entre elle e o capitão Vricente
Vieira da Motta. Jantando um dia o coronel em casa ele João Rodri·
gues de iVIaceülo lhe perguntám o capitão se tinha tililo algumas
conversas com o alferes Tirad~ntes sobre a liberdade e negociGJs da
America. Fo~ a resposta do coronel como convinha, negaLiva, e
aproveitou-se do ensejo para d!izer a·o capitão que estaHdo o ~nes mo
quasi sempre com elle bem sabia llJ.Uaes as conversas que poderia.
ter com o alferes. Conc@rdou o oapitão, mas .lhe fez vef· que tambetn
nem uma amisacle o unia ao alferes, e não obstan1ie o mesmo Jlle
havia convidado para o pr0jecLo da conspira(~ão; que elle buscára
levar tudo á presença do visc@nc\e de Barbacena e que se o coronel
sabia alguma cousa a este respeito trwtasse de fazer o mesmo 2 •
Chegou o coronel Alvarenga á sua casa no dia 5 ele abr·il; era urn
domingo de Ramos ·e toda a semana santa passou eHe no seio fjle
sua familia, nos braços de sua esposa, revendo-se nos seus filhos
innocentes. Em o .coronel Alvarenga o mais emprehencledo1' de
todos os c,onjmados ; não tinha então mais do que quarenta e cinco
annos; idade da am.bição. Nasciclo IW H.io de Janeiro, teve por paes
a Simão de Alvareng~ Braga e Angela iVIichaela da Cunha, que mui'to
se esmeraram em sua educação. Não esbudaram-1he a vocação; viram·
no ai11aa creança e já improvisando versos, tomand0 parte em certameus poeticos, tendo por companheiro e rival a Basilio da Gama, e ·
pensaram que elle devia ser bacharel em leis. Bo c0llegie dos
.jesuitas do Rio de Janeiro passou o jovem Alvarenga para a univer~

I Alvarenga, 2° Jnte1'1'0g., ele. lslo é mandou-lhe lli~er qt.\e o
umas <;uias pintadas para congonha ou male.
2

Alvareng·a, 2o lnte1'rog., eLe.

(jtlé

queria er~
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sidaqe ·cte Coimbra; e a facilidade, a graça e a gentileza com que se
exprilnia . concorreram para· que fisesse brilhante leitura no desemb~rgo do paço, pelo que mereceu ser despachado juiz de fóra de
Cmtra, onde serviu os tres annos da praxe. Voltou á patria com o
11
:spacho de ouvidor da comarca do Rio das Mortes, e seguiu para a
Cidade de S. João del Rei. Fixou ahi a sua residencia predilecta e,
abandonando a carreira da magistmtura, procurou augmentar os
seus recursos para manutenção de sua família. Galardoou o governador da capitania D. Rodrigo Jos.é de Menezes os seus serviços com
a patente ele coronel do primeiro regimento de cavallaria de S. Antonio do Valle da Piedade da Campanha elo Rio Verde . Trocou assim
0
titulo que lhe dava o diploma acaclemico pelo titulo que lhe
conferia a patente militar, e desde então tornou-se conhecido pelo
coronel Ignacio José de Alvarenga 1•
. No anno de '1778 lig·ou-se o coronel Alvarenga a uma senhora
di sl"lllcta pelos seus dotes naturaes e esmet·ada educação. Era descendente de uma das principaes famílias ela capitania de S. Paulo,
que se passara para a de Minas Geraes. Foi D. Barbara Heleodora
GuiJhermina da Silveira, filha de José da Silveira e Sousa, para
~varenga o que foi D. Uaria Joaquina Dorothea de Seixas para
Gonzaga. Ambos eternisaram em seus versos as duas bellezas mineiras,. que faziam o encanto de S. João de! Rei e de Vi lla Rica:. Mas
a amante, a noiva e a esposa elo coronel Alvarenga et·a superior á
arnaute de Gonzaga, pela imaginação brilhante de que a dotara a
natureza, pelo estro ardente que possuia. E o commercio das musas
entreteve por algum tempo o amor em que se abrazavam, até que
os I"tgaram os laços conjuga.es .
. Com os rectll'sos do dote de sua esposa emprehencleu o coronel deSJnvolver a prosperidade de sua casa, que pela actividade de seu braço
Promettia ser uma elas primeiras da capitania de Minas Geraes, se
a(\ versa não lhe tivesse sido a fortuna. Ja era senhor de ricas e numel'osas fazendas de cultura, e de terras e aguas de mineração onde
t

v.

eJa·se a Noticia bioyraphica que precede as obras poeticas de I. J. de AA·
PUbl· ga Peixoto, p. 27 e seguintes e que fazem parte éla Bmstlia, B ibl. nac.
tcada pelo SI'. B. L. Gnmier.

Va1•en
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trabalhavam mais de duzentos escravos. A pesar da leviandade do
seu espírito, não recuava ante as difnculdades; havia primeiro vencei-as para dar-lhe de rosto e entregar-se á iriconstancia do seu
genio. É assim que se explica a empreza gigantesca e superior ás
suas forças .que tentou e levou ao cabo. Consummiu · porern
toda a sua fortuna e empenhou toda a sua casa n'essa obra, que
consistiu na abertura de um rego com grande esgoto, o qual se prolongava pelo espaço de nove leguas ! Com esses trabalhos hydraulicos prestou relevante serviço desencravando as melhores minas e
lavras de varios possuidores, que comprehendiam para ma>is de
quatro mil datas mineraes, até então abandonadas por falta da
expedição das aguas.
N'essas lidas grandiosas ela mineração aurífera, em que a alma se
lhe comprazia mais pelo abrevimento da empreza do que pela sede
- de ouro, passavam -lhe os dias no remanso da paz. Vivia o marido
para a esposa, revia-se nos seus tres filhinhos e sobre Luclo n'urna
filha que os precedera, essa Maria Ephigenia que era para os seus
}Jaes o anjo da felicidade domestica, e tão formosa que lhe davarn
nome de Princeza do Bras·it, antonomasia pueril, que tornando-se
popular, passou á posteridade quasi como um dilicto 1 !

°

3
I "Viu-se na antonomasía de Pl'incesa do B1'asil, pela qual era conhecida
joven Maria Ephigenia, um crime de Jeza magestade, uma ideia de independeo·
cia nacional; e o professor de musica de suru flllm José Manuel XaYier Vieira,
foi por duas vezes chamado a depor em juizo, porem nada disse que a corO·
promeltesse. Cahiu o depoimento de outra testemunha não sú por falta ~:
provas, como por nimiamente insignificante. » Brasileiras celebres, cap. 5·
p. 1.88.
José Manoel Xavier Vieira, natural da Villa Nova da Quinta do Cuiaté, quo
vivia da arte de musica, depoz nas Asse;ntadas de 27 Jul. e do 1.o Ag. 89, daS
Dev. de ilf. G. e do R. J., que D. Ba1bara lhe recommendára tratasse sua filha
como uma princeza e não como princeza do Brasil.
. d
A outra testemunha é Jos~ Joaquim de O! i veira que depoz nas Assentadas e
25 Jlm. e !1. Ag. 89, das Dev. ele M. G. e R. ele J., que ouvira contar que D. Bar·
bara Heliodora dizia que sua filha devia ser brátada conio princeza do Brazil, e era
tão suberba que juntava que se o paiz Yiesse a sm· govemado por nacionaes sern
sujeição á Europa, só á sua ftlha, pela sua antiguidade e nobre~a pertencia 0
governo por ser ella de uma das mais antigas e priineiras famílias paulistanas.
Juntou a testemunha que nenhum pezo dera a nada d'isso, mas que depois das
p~isões viu todo o alcance de taes expressões.
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Esquecida do talento que lhe ~l era o ceo, votou-se a mãe aos
cuidados domeslicos, entregou-se dia e noite á educação de seus
filhos, e nem a falta ele recursos proveniente da situação fel -a desacoroçoar. Empeqhou todos os meios a seu alcance, 'sem que pouPasse despezas e fadigas para proporcionar a sua filha os estudos
necessarios a illustrar-lhe o espírito. Mandou vir mestres, deu-lhe
~s melhores professores existentes na capitania, e apel'feiçoou-sc a
Interessante menina na lingua vern acul a, instruiu-se nas estcangeiras, e adquiriu co nhecimentos nas hellas artes, que qulhndo não lhe
fossem uteis podião comtuclo servir-lhe de innocenle entretenilllento .

r Nãú se mostrou o coronel Alvarenga menos empenhado no cultvo das faculdades int.ellectuaes de sua filh a. Ao completar ella os
seus seLe ann os de idade, gravou-lhe n'alma os mais bcllo e
sublimes preceitos da caridade L<io santa como a que emana da
Pureza do chistianismo 1•
Passara o coronel Alvarenga tranquillamente toda a semana
santa, esquecido da conjuração e seus consocios, entregue aos
Praset'es domesticos, na meio de pequenas felicidades que l'eunidas
Valem mais do que uma grande fortuna, quando vieram visita-lo o at'dente padre Carl os Correia de Toledo, e o coronel Francisco Antonio
de Oliveira Lopes. A conversação não podia ser· outra senão a do
levante. Na falta de noticias mais importarlles contaram-lhe que o
coronel Joaquim Silvel'io dos Reis, depois ele uma re,~sla dos
corpos auxiliat'es pelo ajudante d'or·dens o tenente coronel José
Carlos Xavier ela Silva FerTào , dissera semrebuço em casa do capil~o José de Rezende Costa e em presença do mesmo ajudante .
d ordens que n'estes paizes tão ricos e vastos bem se poderia fundat'
lltn imperio 2 • Admiraram-se os cious de semelhante preposição a

1
p Ve·]a-se aquelle bello soneto, que vem nas suas Obras )IOelicas, ;já citada., a
· 197 ' e que come~ a assim :

" Af~ada fllha, é ,i it cl1egado o dia. "
Disse o vigario C. C. de Toleclo ler sido em Fevereiro, e que Joaquim Silverio
Pronun
· eslas palavras á v1sla
. das vasLas campmas
·
.
ctam
que se desdobravam ante
2

SI.

i• I

'
nterrog ., 14., Nov. 89, Ap. 5, Dev. do R. de J.
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vista do ajudante d'ordens, e tendo o vigario Carlos C0rreia de
Toledo notado essa circumsta11cia UQ sobredito coronel J oaquil11
Silverio, compron:ret.tera-se este a assistir com dinheiro para o levante. Entrou o vigario par·a o interior da c~sa, 'afim de compri!l:jentar a mãe de D. Barbara I-lele0clora; e o coronel Francisco
AIItonio ele Oliveira Lopes, que fic31ra a sós co,m o cor0nel Alvarenga,
assegurou-lhe que os irm ão~ Toledos e o coronel Joaquim Silverio
tinham c1isposto a muita gente da Villa de S. José, Borda· do Cíl!mpo
e Tamanduá.
No dia seguinte sahiu o coronel Alvarenga para a Villa de
S. José. Levava pelo menos o pretexto ele fallat· ao sargento mór'
Daming0s Bar·bosa Pereira sobre a execução que n.10via conbra
Sancha lVIaria da Motta, e ia na companhia' dos dous amigos que o
haviam visitado no dia antecedente. ffàntaram todos elles na casa
do vigario Carlos Correia de Toledo e rolou a conversação durante
0 janta~· soliJl'e o thema favorito, o que sem duvida não poderiam
fazer em casa do coronel Alvarenga por causa da família. Assegurou
esLe que tendo estado em Villa Hica lá cleixára o negocio em grande
fi'Íeza, p0rque já se não lançava a derrama, e que sem este tributo,
que tanto desgosto causaria ao povo, não via pretext0 para rev01La;
mas qu~ já agora se devia fazer alguma crilusa visto ter-se tratado
de semelhante materia e poder vir a sa:ber~se e serem punidt!S,
como se elle ·sortisse o seu elfeito . N'isso concordaram· todos 05
tres e ficaram de llljustar 0s meios 1 • Pediu entã0 o vigari0 ao
coronel Alvarenga que %e escrevesse a divisa rep1,1blicana que
havia sid0 prop~sta por elle. RecusoN-se 0 coronel clizeudo que eiJl
tal m3Jteria não punha penna sobre papel, e que se quizesse que li
escrevesse elle . Ditou e o vigario escreveu-a 2 • Parece, porel11
que o coronel não !0i muito siacer0 n'este act0, pais a divisa que
escreveu o vigario foi a lembrada por Cla~d~o Manoel da Costa: A·ut

1

'
C. C. de 'foledo, 2° lnte1'1'0g ., 27 Nov. 89, ele.

2 Alvarenga, 2° · tnten·og., etc. Quanclo pediu o vigario a ~1\'arenga que lh~
1
escrevesse a legenda, cl'isse Aivarenga: ·- "Os dedo~ te11ha eu corLados se pegn.
na pen na para escrever alguma co usa destas"· Então escreveu-a o viga rio. Frnn
cisco Anlon io , 1° T11.te'!'rog., 2'1 Nov. 8~, Ap, 2, Dev , de Af. G.
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a qual verteu depois o fundador do imperio
n'aquellas palavras immorlacs do Ypiranga - lnclependencüL Olt.
1,

morte1
Recolheu-se o coronel a ua casa, ao seio da sua familia e poucos
dias depois veio ainda procurai-o o padre Carlos Correia de Toledo,
que era agora o· espectro do .seu inforlunio . Levava- o desta vez
as apprehensões que lhe deixara n'alma as communicações que lhe
f~zci·a José Lout'enço Ferreira, commanrlanle do arraial da Igreja
~ova. Asseverava o comma ndanle que o coronel Joaquirn Silverio
linha pa ~ado por nlli em viag·cm p::ti'a o Rio de Janeiro, cci·tiJ1 can do-lhe que recebera uma carta do Vice H.ei pedindo que se fosse
despedir d'elle. Não parecia i ·to muilo natural ao viga rio, e uppu nha que linha iclo clenuncial-os ~ .
Ponderando o coro nel Alvare nga que o 1·emedio era ir lambem
0
vigario delalal-o, af'firmou o padre tlue não iria porem sim
~gucm por elle ;. e retirou-se a. EnLI·ou d'ahi ha dias o coronel
1
'.rancisco Antonio de Oliveira Lopes. Era a hora da Trindade; c
VInha lhe communicai' que Joaquim ilverio o tinha ido (.]enunciai'.
C?nsolava-o porem a ideia de que Lambem elle lhe havia o{l'erccido
(IJnl .
.
lcn·o para o levante e que por sua pal'te o accuzaria igual lllente ;_ Concordando o coronel Alvarenga, lhe disse com toda a
cainla que fosse rg:tanlo antes, mas em sua consciencia que sobre Sttllos não lhe deram rebate n'alma! Ao ver-se só durante a uoilc,
Pensou em sua esposa e noti seus filhos, essas innocenles creatu~as, e esLt·cmeceu de susto com a ideia de uma sepal'ação eterna! ...
rnpaciente, agitado, com os olhos anazados de lagTimas, procu··
l'ava' por toda a parte o socego que lhe f ugu·rt.
· N' este esta do o veio
·
~ncontrat· a sua espo~a, que bem suspeitava que grande tempestade
se pu sava em sua alma, e lllc perturbava a t•azáo. Vasou o amor
ConJ· Utr•tl
. (o
l anJO
. domesltco
. Lo dos os seus arcanos . paLeno< no seio

·c · C. de 'roledu, 2o

•

luterru!J., ele

• Alvaren;;a, 2° lnterrog., ele.
1

4

/rlem.
/rlen1 .
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teou com vivas cores a catastropbe tremenda que se aproximava,
e a sorte cruel que aguardava os seus candiclos filhos. Púa elle só
havia um passo a dar que evitasse o medonho abys mo que se abria
para traga l-o, e era este a- denuncia!
Tingiu a palliclez da morte as faces da bella paul[stana. Pros·
trou-se a esposa a seus pés e implorou-lhe com lagrimas e suspiros
que não comettesse semelhante indiscripção, pois ia comprometteF
os ' seus amigos, altrahindo sobre si a no doa da delação 1 • Conteve-se Alvaeenga; abraçou a sua consorte co mo a sua maior amiga
e beijou-a como o anjo da sua guarda. Procurou uma illusão para
si e para ella, e não enxergo u mais em tudo quanto se passara nos
convenLiculos do que uma pratica hypo lhetica sobre o que se po·
deria e não sobre o que se devia fa7,er. Tnmquillo com este eng·ano
de sua alma e este racciocinio ele seu espírito, adormecetl nos
braços ele sua esposa.
Antes nunca mais accordassem !

I

Fr. R. de l>enal'orlc, Ult. mom. elos inconf., n. 3L
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CAPITULO X
OS DELATORES E ESPIÕES
0

visconde de Barbacena. - Sou gcnio taciturno e queda para a tyrannia. - Adenuncia. - O
coronel Joaquim Silverio dos Reis. - Converte o governador o delator em espião. - Mando-o a Villa-Rioa. - Sua missão. - Ordena-o que recolha-se a sua casa até segunda ordem.
-Mais delatores.- Otenente coronel Basilio de Brito e o mestre de campo J. C. Pamplona .
-Completa-se o riumvirato da delacão . - lnstruccõcs de lllartioho de lllello.- Os habitantes
da capitania do Minas Geraes. - · Roluctancia no pagamento dos quintos. - Encoltra o
governador o remcdio para a conjuração. - Um levante para precedente no tempo do conde
de Assumar o um golpe de surpresa para exemplo praticado pelo mesmo. - Chama á sala o
coronel espião. - Ouvo·o o manda que escreva a delação .

. A par e pa so que cii·culavam os boatos do levante da capitania
dtririgitlo poe pessoas influentes e poderosus, que se apt·esentat·iam
em devido tempo á frente do povo, dizia-se lambem que o govemado r
sabia de tudo. Olhava-se para Lodos os lados e ninguem via o traidor,
Por~ue disfarçado em espia ·;ondava todos os animos, queixava se
do governo e arrancava co nfissões qne ia depois e infamemente
segredae aos ouvidos Llo visconde general, 1u inle n ç.ão de um pren·
llo que lhe compensa se a lealdade.
Tacitumo e misantropo, era o visconde de Barbacena um tyranno
~lUe sentia prazer em prestar altenç<'i o á delaçáo das aleivosias, das
Intrigas e dos enredos de uma sociedade em cmb1·ião como a de
~finas Geraes. All i no seu palacio estavam sempre abertas a porias
a denuncia. Novo Dyonisio, desejava ler uma orelha em Vi lia Rica,
que lhe co mrnunicasse o mut·mut'::ti' do povo, n:'ío para allender os
vexames mas para castigar-lhe o atrevimento da queixa e, sem que'
Pl'ocurasse, achou não um mais Lt·es homOilS que p1·estaram os seus
ouvidos para escutarem c as suas bocas para delatarem.
O primeiro d'cnlre ell es levou-lhe a dclaç:'io do levante e veio
honrado com a torpeza de sua misssão. Gomo havia sido conv.ídado
Para a conjuração, pensou logo em denunciai-a apesar de terem-n'o
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ameaçado com a morte. Obrigarào-no a tanto a rorçosa lealdade de
vassallo 1 • Com a sagacidade da maldade e da viler.a da tyrannia,
ordenou-l'he o governador que se fingisse parcial dos amotinaclol'es,
e diligenciasse descobrir mais alguma circumstancia, quaes os ~Iue
entravam na conjuraçào e que parte tomavam \ de modo que um
só não escapasse à justa puniç<io de que se tornavam todos
dignos por um crime de leza magestade cqmo era a inconfidencia.
. Esse homem era o coronel Joaquim Silverio dos Reis, .que con~
lava apenas trinta e tres annos de icladé. Havia nascido em Lyrin,
no reino de Portugal, onde tivera por paes o capitão .José Antonio
dos Reis lVIontenegro e TherezaJeronyma de Almeida 3 • Viera para
o Brazil ainda imberbe e rapidamente assenhoreou-se ele grande
fortuna. Assistia na Igreja Nova da B0rcla d0 Campo, ollCle vivia
do rendimento de suas fazendas 1•. Pelos protectores qae tinha, e
pelas posses que desfmctava, obteve a patente de coronel de um
dos regimentos de cavallaria auxiliar, que pôz em pé luzidio, pois
fardou-o á sua custa, como procediam todos os commandantes, por
isso crue quasi 'Lodos os arregimentados emm homens necessitados
que viviam do Lrabalho ele suas ferias, como ainda hoje acoHtece com
a guarda nacional.
Descuidosa tinha sido a sua eclucaç:Io quer civil, quer moral, quer
·lilteraria ;;. Brusco em suas maneit·as, arrogante em s~as expressões,
era. o coronel dotado de uma altivez sem limites, e cria-se um

1

Carta de. den·uncia de J. S. elos lkls, a qual poz o v. de Barbacena a dala de

!1.7 Ab. 89. De.v. de 111. G.
2

De.p. de J. S. dos Ue.is na Dev. do R. de J.

3

Icle·m. Casou - se depois com D. Bemardina Quileria dos Reis, como consta do
depoimento do mesmo no qual pediu a sobrevi vencia de sua pensão para sua mulher
e filhos.

'• Dep. ele J. S. dos Reis, já cilada.
s Escrevia mal quer calligmphica cJuer 'orlhographicamente, e em ;J;nlagonísmo
constante com as Tegras ela synthaxe . As suas cartas delalorfn.s figuram nas devas·
sas como peças origínaes e s:io documentos, que depõe contra a sua eclucaç.:io
lilteraría. .E dizem que acabou sendo mestre ele escola na província do
Maranhão!
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Potentado pelo galões militares qne trazia na fard a e pela fortuna que
lhe. consentia u·ufruir a bondade do fi co para com elle, poi devia
llla 1 do que po. uia. ~<in poderiam lodo o eu ben ele\'ln'-,e a
0
' 1ntna de oitenta conto· de l'éi~ no cntauto que como arrematante
do co ntracto 'el as cnl mdas no Lri ennio de '1782- ·l /84 al cançára-se
na enot·me quantia de mai de duzentos conto de rei 1 •
\1o oconheciam o· ''Unho. da Dorda do Campo .en;io por Joaquim
~~lterio e a seu ~r1~1;lo João Dama c~no ~or Joiio c~ a Jlo[c~da ·.
Ulll amlJOti na OjJII11 ,'íO do COl'O nel [1 I'UilCitiCO An tO lll O O. ITI UIO I'OS
~!aganões que tinham pa "ado Llo Portugal para a America ' · Nfio
doza.ya nenh11m delle da ympathia pop11lar e mereciam ante o
e·prezo publico.

E cumpriu e se homem fielmente, como um e CJ'a\·o, a orden
([c seu sen hor.

Demorou-se em Villa Hica, ondou os anim os e
locou nas chaoa tlolorida como uma victima lambem do governo
co[ 0 ·
lllal como um deYedor opprimido pelo fi ·co que o empol"'ava
co 111
a unha devoradoras. Penetrou em muita ca~a · com a ma Cat·a da am isacle. Ouviu os queixum es dos cle:;contentes de mistura
~om a amearas do levante, e com a esperança da regeneração .
~ om o "e Lo da hrpocri ia inctuiriu do irmão contra o irmão do
lllh 0
•
d contm os pae , c do c ct·avo contra o enhore·. Replccto
e no ticias fo i ao palacio dar conl a da ua miss:io, ancho de i
In e tno, como e tivesse cumprido a melhor da larefas. Era a cabe~· a

l. ~ ':st:.·ucca ude J1J. de !Ih // o ao u. de JJ arilacena S\~) i 0.\. c 107, r.u. do I 11.11 .
rlc • I· oO ~ 5l. Arrrmalou o conlraclo por 355:6 12HOOO; entrou com a quantia
135
tau- :1 8 :li e llcort n dc1w a de 220:~2!l~l H. ~:1o podia alle:f.Jr prejuízo por
ar >a da elel'açâo da arrenr:tção, a qual foi-lhe favoral'el ; poi· lendo subido a
:~~natç;io nos ~ lriennio de l776 a 1787 :1 som ma de 1. ~98:150"612, o lermo
1
ist .0 ou preço commum , como se dizia cnliio, foi de 37.\.:537SG53 por triennio,
~.c •. lllUis •18:925S65B ou 1/2 "/u.
1
di!Q ~ 1 a Mat•liuho de ~lcllo : • Joaquim ilvcrio dos Reis, lambem arrematando o
é ll COalracto em 17 ~ co!n igu~ ''antagem, se ainda eslá devendo 2~0:i\!3$a9,
lasOntuc ']Urrem flliC elle . c ulilise 1l'c·te dinheiro e não porque o conlraclo dei·
133!e de lhe renrlcr com que ~ali fizc· c o scn alc~ncc. • l11.~fr. de 29 Ja11. 8, §
'Rev, tio lnst. L. VI, p. tiS.
.

1

n
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do visconde ele Bar·bacena uma cabeça de Gdalgo, que não se curvava
facilmente. Sem perder pois a sua gravidade e sisudez, sem rir-se
como se riria D. Rodrigo de lVIenezes, ou accionar com os hombros
e vo1lar as costas como faria Luiz da Cunha, disse-lhe que ficava
sciente, e ordenou-ll1e seccamente que se recolhesse á casa, que
quando fosse necessat·io o chamaria pot· carta ela sala, afim ele não
causar suspeita 1 •
Abertas de par em par tinham sido as po!'las do palacio da Caxoeira á delaç:lo, e os dennncianlcs n:lo pet·d eram a occasüio.
Depois do co ron el Jo<U[uim Silverio veio o llenenl.e coronel Basilio
de Brito. Tinba este pelo menos a seu l'avol' o implacavel desejo de ·
vinganç:a. VoLái'a a Thomaz Antonio Gonzaga o mais inLrailhavel
odi o. Soffrera d'elle e jurára vingar-se 2 • Promelteu-lhc arrastai-o
pela rua das amal'guras, ·e procurou uma cruz para seu mat·byrio.
Assim quando soou a hora e oiTereceu-se a oocasião á sua vingança,
essa 'alma mesquinha não soube ennobrecer-se. Insensivel ao im·
pulso da compaixão, ouviu sómente o echo de seu jurameobo, e
deixou-se levar pelo odio que lhe ·reseccara as fibras elo coração, e
lhe impedia as generosas expansões.
Para cohonestar a sua denuncia.não viu BQ premeditacl0 levan~e
senão um acLo el e pura traição ; e á sua natureza repugnára ess<t
qualidade fosse ella contra quem foss e em mal.eria tão melindrosrt u.
Era pelo menos homem log;ico e não podia, adaptadas ás primicias,
fugir ás illações. Tinha adquirido tambem por meio da reOexão
um profundo estudo dos nacionaes desde que veio para a America ··,

1

Carta de denuncia jú citada.

D'el!e disse Gonzaga que era homem de mui lo mau procedimento c seu illi. desde que o prendeu em
. vtrl.ude
.
. v1nc
. lo cl o 'I'"1,\uco, con loi·Hlo
mtg·o
Lle uma preca Lorm
' ·
·
I
l
· 1n1tn1go
· · · por ter ell 0
com o sargento mó r Jose de Vasconcellos 'anll a, seu ma101'
defendido a um cadete que havia injuriado o mesmo sargento mór, chegando ~
excesso de su<t paixão a dizer publicámente na p<~'rada que havia perseg·uil·O <tLC
ás portas ela morte. '1° lnterroÇJ., 1.7 Nov, 89, Ap. 7, JJev. élo R. de J.
2

•

Carta de den:wwia ele Basil-io ele B?·ito de '15 Ab. 89 .
0
:. Brasil e l31'asileil'o siio nomes que se evitam nos depoimentos, nas pl'aLicas
documentos desse tempo ! Entretanto diúam os pruprios Europeus: Nacional tlU
pair. para clif'l'erençar de Porl'UÇJttez,.
'
3
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e Por· isso chegou a conhecer que todo o desejo dos mesmos
era saccuclir a ohediencia, que prestavam aos seus legitimas
soberanos, patenteando a intima vontade de constituirem o Brazil
em repuhlica a exemplo do Anglo-americanos J, materia já tão
comesinha entl'e elles que era o thema de todas as conversações
das pessoas mal intencionadas, e que desejavam ardentemente a
edição e.
Sómente podia Joaquim Silverio allegar os maus instinctos de
sua alma feroz propensa aos prazere canibaes, que mal lhe fome ceriam a scenas de consternação. Nenhuma razão tinha para arvo,.~r-se em delator. Ambos porém, passaram a ser os mais despreIVeis de todos os entes acceitando ignobilmonte a missão espionaria contra os amigos, porque na opinião elo visconde de !larbacena
"-Palavra - amizade - era uma amarga ironia, e, obtendo d'elles
lao grande profanação, pintoú o favoneador da delação o caracter ele
eus auxiliares. Ninguem pois os comprehendia melhor do que
~quene que converteu-os em meras machinas ele sua vingança, em
Instrumentos maleaveis de seu furor, tão facilmente dispostos para
seus fins sanguinarios.

L' Nascera Basilio de Brito l\'Ialheit·o do Lago, na vi lia da Ponte do
tma, no reino de Portugal. Era casado e contava já quat·enta e seis
~~os de idade. Possuía as lavras do Palmital, na comarca do Serro
no, aonde morava a, mas pot· uma sina elos delatores não vivia no
goso da felicidade, pois achava-se ha mais de seis mezes em Villallica
detido em consequencia da perturbação de seus negocias, como elle
lllesmo confessára '• .
Levaram-n'o interesses particulares a Caxoeira. la fallar ao
governador mas encontrou-se primeiro com o aj11dante Francisco
Antonio Rebello, que amedrontado com o projecto de sua decapi-

1

Americanos inglezes, disse clle.
Carta de denuncia, já citada.
3
Consta de seus depoimentos, nos qm\CS
2

e 3' 32 ela de Jll. G.

' Carta de dennncla, etc.

fi~ura como 9• lest . tla De v, do .R. tle J.
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tação, impacientava-se com a lenta premed1taç<lo com r1u c o visconde
' general buscava ncautelar o levante 1 • Pediu-lh e pois o bom do
ajudante de ordens que antes de occupar se de si, se occupasse
d'elle> cuja cab eça corria mais perigo. Assim o promeLheu o tencul.e
coronel Basilio de Brito, e por isso foi imrner.liatam enle apresentado
ao governador. Era pelo menos uma boa recomm endaç:\o para 0
seu deferimento, começar sol? tão bons auspí cios.
Fallou a delação; ouviu o magistt·aclo. Perguntou-lhe o visconde
de Barbacena se al ém das pessoas que nom eára sabia ele rnais
alguma, e onde se juntavam para esse fim . Respond eu .. llte o tenente
coronel que todos os na.cionaes clestct t OJ'HL desejavam o levante, e
que a elles se ligavam alguns t1lhos de Pol'tugal, se m modo de vida .
Parecia-lhe que as reuniõ es eram celebradas em casa do Dr. Cl:.wdio
Manoel da Costa e do desembargador Thomaz Antonio Gonzaga.
Inquiriu ainda o govemadot· se pelas · suas casas nào llavia pescado alguma cousa. Voltou-lhe o tenente coronel que não obstante
ser amigo do Dt·. Claudio Manoel d<L Costa, não o visitiwa esta vez
em que viera a Villa Rica.
Reco.mmendou-lhe então o g-ovemador, com Lodo o empenho,
que fosse disfat·çadam enle encontrar-se com o seu amigo o Dr.
Claudio, e qu e passando pela cidade de Marianna, com'o a negocio
seu, buscasse encontrar- se com o oonego Luiz Vi eira para lhe
extorqu·i1' ai gum a co usa 2 •

I J:'t se conheciam e de ha muito !JUe o ajudante de ord ens sabi a do desejo qu o
para isso tinh a o tenente-coronel. Achan do-se um di a Basilio de B1·iLo na estala!J'Cm das ca bet;.as, c apparecendo por ahi o ajudante d'orrl ens, lli e disse o Le11eill.e
coronel qu e era bom que o viscomle averi guasse o qu e se premeditava nas Minas,
c qu e as cousas estavam mais arli antad a~ rio que se pensava.
Hespondeu-lhe o <\iudanl.e: - Tenha Vm . fidelid ade e deixe qu e o SI'. ~v i sconde
não se descuida.
- Amirn ·não se recommenda Hrl.elirlarle, rerJ:u·gnin l.las iliu €le Brito, porqoe el·
rei não tem vassallo ll'esla capitania como eu. Sahiu o ajutlante cli~encto - Deille
estar qu e ainda l'allarernos so bre isso. Carta ele Denuncia de B. de fi. de
15 Ab . 89. .

2 RepeLiu Basil·io de lJ'I'ito na carta de denuncia o que se passara enLre elle •1° 0
escrevia, e o governador para quem escrevia.
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Succedeu pois ao coronel Joaquim Si.lveri'o o tenente coronel
Basilio de Brito na delação e espionagem, e cumpriu Lambem
como Joaquim Silverio a reeommendação de seu amo. E vinha
agora corno elle dar conta do desempenho da sua missão. Com a
;~ascara da traição, e segmo de rrue se não desconfiava de sua fidel;dade, penetro~ em casa do velho Dr. Claudio, o qual co~ a amabidade que se lia em seu rosto, estendeu-lhe a mão de am1go e perguntou lhe como iam os seus neg·ocios, pois sabia que mal lhe
corria Lu do. Queixou-se Basilio de Brito do governador. Fez-lhe
ver Claudio que as cousas tinham de caminhar assim por muito
lernpo, pois que as ~finas não contavam gente para operar a necess.aeia mudança. Haviam sido bem succedidos os Americttnos, mas
ltnha
l
, .
' lll e les encontrado tres homens capazes para a revoluçao, no
~nlanto que nas Minas não se depararia com um. O unico que an.ava feito um catavento era o Tirauentes, mas que ainda lhe cortaruun a cabeça. Asssegut·ou Basilio de Brito ao govemador que o
Velho poeta não lhe fallára que tivesse entrado em reuniões.
~iel ao itinerario da delação, que lhe dera o visconde, diri~iu-se
~ Ctdade de Marianna. Ahi á sombra da cathedral vivia uma das
lllustraç-oes mme1ras;
· ·
· v·1e1ra
. cIa S'I1 va.
era o conego L mz
HomeiU de cincoenla e qualro annos de idade, havia o conego
nascido na freguezia ele Ouro Branco, termo de Villa Rica. Seus
Paes Luiz Vieira Passos e Josepha Maria elo Espirilo Sanlo o cledicararn ao allar, e o presbytero do habito de S. Pedro foi depois
Pelos seus merecimenLos apresenlado na Sé de Marianna 1 • Vigoroso ·
aJnda, subia ao pu! piLo e prenclia a aLtenção do auditoria que
111
.e respeitava as lmr.es e admirava-lhe a elpquencia. E'ra dado a
1
.euura da historia, e particularmente a da America-ingleza, que lhe
lns ·
Ptrava arclente enthusiasmo .
, Procurou Basilio de Brito encontrar-se com elle na fórma das
. o conego o
drecomm
. endações que recebera.. Não lhe encobrw
l'~SeJo de ver o Brasil constituído em republica. Teceu elogios ao
lradentes como homem animoso, e disse que a haver muitos de

IA

p. 8, Dev, tio

n. de J.
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seu quilate far-se-ia do Brasil uma republica flot'escenle 1 • Diva·
gando depois pela historia, que era a sua paixão domüianle, Jhe
obse rvou que nada tinha um p.rincipe europeu que ver com a
America, por que era um paiz livre_, cuja conquista pouco ou nada
cuslára a e1-rei de Portug·al, e que os proprios nacionaes o havilt111
tirado do poder dos Hollanclezes, fazendo a guerra á sua custa se!ll
que Portugal contribuísse com dinheiro algum para a mesfll 3·
Mostrou depois o Rio de Janeiro assaltado pelos Francezes, e resgatado por seus haiJiLanles, e confessou por fim que a terra não
podia estar sujeita a Portugal, porque os nacionaes desejavam tambem ser livres.
Ficou o govemador satisfeito do que havia colhido com tanta
reoommenclação á respeito de dous varões sobre os quaes rnais
recahiam as suas suspeitas, e sobretudo mais relativamente ao
conego de quem de ejava desforrar-se do epigramma que lhe fizera;
porém Basilio de Brito não Linha concluido, e força foi que 0
governador ouvisse o interessante epílogo, que elle mesmo nos
conservou:
« Tenho exposto, disse elle, a v. ex. tudo quanto alcancei pela
ollrigação que lenho de vassalo e subdll.o leal e honrado, e alétJl
elas obrigações de vassalo, por natureza sou apaixonado ~1elo meu
príncipe, pelos meus generaes e por lodo o homem de bem. Eu
não quero outro premio por qualquer lrabalho que possa ler el)l
utilidade elo eslado mais senão do que a minha soberana e v. eX·
conheçam. que sou o vassalo mais leal que pódem desejar n'esiaS
'conquistas, das quaes me desejo ver fóra pela incon'stancia de seus
naturaes 2 • >>

1 Negou o coneg·o J.uiz Vieira que Li veRse Lal praUca com Basilio de Brilo, 0 que
parece ser verdade. Nem creio que o conego Luiz Vieira fizesse l.anlo elogio ao
1
Tiradentes. Alem ele delator-espit'ío era Basilio de Brito calumniador, poi na fa 11;
de factos inveolava-os ao sabor do visconde generaL Dissera elle que o capitfin \ ·
. ao conego L. ViCH'a
. . que o governadO!' lom[u·a do co rrc qtha.rouln
V. da Mola ouv1ra
11
mil crur.ados, que era o seu soldo de lrcs annos, e os remellera para PorLug: •
Negou o capiLão V. V. da Motta que ouvisse isso. Dev. de b1. G.
i

Cm·ta de de11uncia., etc.
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. Teve o tenente coronel Basilio de Brito ele sujeitar-se :i ordem do
Vtsconct e de Barbacena e escrevet· a sua delaçao
- 1• Querm
. o governador pr·ovas escnptas
.
.
b
.
que servrssem c1e ase a sua prelenção
Perante a côrte de Lisboa. Era todo o desejo seu a carreira cliplo. por set· em 1laiXa
·
. dor 2, como
.Inatica', e mor·r·w
se a sua natureza a
tsso se prestasse
.
!
l Chegou o mestre de campo Ignacio Correia Pamplona um pouco
arde para receber as alviçaras ela denuncia, mais ainda a tempo
para complecLat· o triumviraLo da delação e espionagem. Com
;u.mmo prazer recebeu o govemador a nova carta delatoria, de que
01
Pessoal portador 3• É de crer que ao visconde de Barbacena,
que ·
. . so apurava factos e não palavra!; vagas, passasse desapperce-·
1nela ·1 s ·
' ua mtroclucção 1· , e que somente lhe interes sasse a parte
que
se
rerena
· a· c1enuncta,
· na qual umcamenLe
·
rl
occupou-se o mestre
e campo com o vigario da vil ia de S. José e a sua pers(\nalidacle 5 •

de c~arta de denwwia de 15 Ab. 89. Obedecendo, pediu elle que não servisse
que u pa a qualquer pessoa, de quem elle desconllava por certas ·in{erencias, sem
0
Qui ?overno viesse no pleno conh ecimento por onLras vias. A cm·la de Joallri: S!lverio foi dalada de 11 de Abril e recebida primeiro do que a de Basilio de
!brit'! mas o g·ovemador poz po r sua lelra que recebera aquella em 17 de
1

2

n· .

I

PaJ·a IZtam o Alvarenga e o co nego Luiz Vieira que o visconde andava se ensaiando
ler· sc 1• embaixaoo t·. B. ele B1·ito, ca·rta lle Den., etc. Este epigramma, que liL
sa~a talvez o seu sal atlico, ind ispoz o governador contra o poela e o orador
o~'ado · P·u·e
·
- 1.
' ce que am bos 1.gno raram a ongem
c1e sua persegut·çao

!la:.: cana é datada de Mendonça a 20 1lb . 89. Tem esta nota da letra do v. de
acena : • Entt·egue pessoalmente no dia 5 de Maio . »
• Vale
·
· 1. Tomara ac 11ar
uma
. ·'1 . pena lranscrevel-a : • É• falai a mmha
conslei•naçao
co~ 0 l~Ista 1deia para bem mosLrar a V. Ex. o imporlanle pezo desta l<io ardua
a v. ~~ller~~sant: acç.ão. Ella me faz consp~rar p~ra immediatan:cnte I:ep t·esenlar
Ofl'c
· 0 c,tso tao hoiTOI'oso para as attend tve1s cu·cumstancms lao deltcadns com
des~S.'I ao sagmdo respeito e se o insulto se comp rova aonde cst.á o juramento
· gota
de ses deli nquenles, a fc,. o leal vassalo e a promessa de darem até a ulLtma
bara:n~~e. Esta tão relevante ofi'ensa·, Exm. SenhOI', faz adio ás nações mais bardes · lodos devc111os pensar que V. Ex. é o bJ•aç.o em quem a nossa soberana
Ori cansa n'esla capitania a quem compele ex.aoLissimamentc o ri goroso exame da
!!em e da fonte d'onde tudo nasce. •
GV .
CJa-se cap. Vlll desta nart'ação.
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Contra a conspiração do povo levantava-se a conspiração dos
delatores presidida pelo governador, os quaes oplimamenle se
comprehendiam. Recolhendo-se ao seio de suas fa.milias, abra·
çando as suas consortes, beijando seus innocentes filhos, nascidoS
n'esla terra, não estremeceram esses homens junto ao peito de suas
esposas, não coraram ante a sua pt·ole, não sentiram entre os seus
penales a ignomínia do papel que representavam ; não ouviram nu
solidão de suas almas, no retiro de seus lares o grito de sur· 1
consciencias que lhes bradassem- Pára! Não ouviram, e esperaran. f
como a fera espera a sua preza no silencio de sua traição !
-~
Tirando o pretexto ao povo, c suspendendo a derrama, o gover·
nador prestaria grande serviço a capitania e ao estado, e desarmar in
com a palavra da paz a conspira~~ão 1 • Procurou porém engrandecer
o seu serviço . Para isso exagerou o perigo que corriam a sua cabeça e a conservação da colonia, aum de poder Lambem exagerar as
medidas que Leria de tomar para acautelai-o, e a não ser assim 0
emprego da força, o arbitr·io das prisões e a tyrannia dos sequestt•os
não levariam a constemação ao seio elas famílias, e não tornariam
a capitania eslupefacta. Consultou somente o seu orgulho, oll'endido
na ameaça ela sua deposição, e os inslincLos da fera lhes abrazaram
as fauces, e pediram-lhe- sangue!
Se em vez de achar-se no poder· empunhando o bastão do governo da capitania vivesse o visconde de Barbacena no meío do povo,
elle seria o chefe do levante e pediria como o Tiradentes não só fl
acção maior e a de maio1· perigo, como a mais sanguinaria de todaS
ellas. Desgnçaclamenle tem sempre as revoluções os seus algozes.
Quando se realisa a explosão, elles surgem de baixo, quando aborta
a tentativa elles apparecem em cima. As vicLimas são tambelll na
razão inversa.
Tomou o visconde de Barbacena posse do governo da capitat~ill
de Minas Geraes cheio de prevenção.,Armaclo de poder discricionarJO,

1 Como sabia (\a conspiração Lralon pri111eiro de t.irnr o pretexto, suspendendo ~
~ )'11&'
derrama em 23 de Ma1•ço; e chamou urn .mez depois. os delalore~ para lhe 0 dns
cerem fundamentos para processar os conJurados, pms as denuncias fol'aiO dalll_ 1
de 1.5, '1. 7 e 20 de Abril, quando tinham já os conjurados esquecido ;~. conjurn~no ·

.'
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tra ·
'
d. Zla em uma das mãos o bastão de ferro e na outra as hlstrucções
e ~fartinho de Mello.
.

~abia que a capitania, cujo governo se lhe confiava, era uma das
lllms importantes das possessões brasileiras. A sua situação no
~entro dos domínios po'rtuguezes, confinando com as capitanias de
. eruambuco, Bahia, Rio de Janeiro e S. Paulo, dava-lhe toda a
llllportancia como baluarte da defeza da colonia americana. Era a
athalaia
d'o nde se vJgiavam
·· ·
·· · a que se ac11avam expos tas
.
os:.per1gos
estas capitanias pelo lado do mar. Rica de população, podia acudir
as suas ir mas
- manl!mas
..
em tempo de guerra, em quanto que em
1
ernpo de paz fertilisava com o oui'O de suas minas, e com os dialllbantes de seus serros to.dos os campos, todas as terras do vasto e
ue .
. rnmo continente, cujos fructos iam enriquecer os vassallos do
retno e pejar o real erario 1 •
Por outro lado não ignorava as difficuldades com que vinha Juctar.
0
« nosso descuido confessava o sagaz Martinho ele Mello, e negligencia, e a relaxação e abuzos que alli deixamos não só introduzir
lllas radicar, nos tem privado, e privará de quas1 todas as vantagens
~orn que a natureza dotou a capitania de Minas Ger~.es ein nosso
elleficio, em quanto por meio de um solido activo e prudente goVerno
l .
.
_' qua e o que sua magestade espera ~confia de vossa senhona,
S
·e nao
· ·
corr1g1rem os ditos abusos e relaxações, restabelecendo em
1
d'ellas a ordem e re~ularidade nas partes mais importantes
esmo governo 2 . »

d:g:

a Recostado em sua cadeira dictatorial, tomou ao serio o governador
- da sublevação saccud1ra
· a JU
· 1Ja e despertava
d noticia de que o leao
n seu longo som no. Pensava já ouvir-lhe o rugido, e cuidou ser
ecessar· l
.
Io ançal-o em abysmo insondavel d'onde não podesse ser
0
uvrdo
. Martinho de Mello, como prev1dente
.
. .
d' esses
te
· Hav1a
muustr·o
r lllpos de trevas, dado info!'mações historicas do que se costumava
lazer
.
.
em casos taes e de como os golpes de sorpreza e de severidade

°

1

t

lnst

P. 3 e

Pa7·a o v. ele Ba1'bacena, S)~ 1°, 2° e 3°. Rev . do fnst., t. VI,

~Idem,~ 1\.o, p . .t .
13
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actuavam sobre os habitantes de Villa Rica de modo a conservai-os
em socego e tranquillidade.
Folheando as suas instrucções, encontrou o visconde governador
os seguintes ti·echos :
<< Entre todos os povos de que se compõe as differentes capitanias
do Brasil, nenhuns talvez custaram mais a sujeitar-se e reduzir á
devida obediencia e submissão de vassallos ao seu soberano, como
foram os de Minas Geraes. Ós primeiros habitantes daquella capitania foram uns aventureiros da capitania de S. Paulo, que pene·
trando as matas e sertões, com o fim de descobrirem minas de ouro,
as vieram achar nos sítios aonde se estabeleceram, e em que presentemente existem, conhecidos pot· M: i nas Geraes, nome que
depois se estendeu a toda a capitania.
« Com a noticia destes descobrimentos sa hiram do Rio .de Janeiro,
e de diversas partes, outros semelhantes aventureiros, e viera!ll
tambem estabelecer-se nos mesmos sítios. Houve contendas e
ataques entre uns e outros, e o mais poderoso era regularmente 0
que mais dominava. Os governadores de S. Paulo, a cuja capitania
pertenciam os primeiros descobridores, expediam ordens, que, ou
não eram obedecidas, ou, pela grande distancia e difficil passagem,
não chegavam áquellés a quem se didgiam . Nomearam-se governa·
dores para Minas Geraes, e o primeiro foi obrigado a retirar-se,
deixando o governo ao levantado ~Ianoel Nunes Vianna, que, depois
de ter com os seus sequazes destroçado os Paulistas de viva força,
se arrojou despoticamente o com mandante de Minas; c!'eou lugares,
deu postos, e procedeu a outros actos, não só de quem aspirava ao
governo, mas ao domínio.
«Nomearam-se outrqsgovernadores, que ainda que foram recebi·
dos depois de um perdão geral, accordado aos habitantes de MinaS
pelas desordens passadas, se viram ainda assim obrigados a condes·
cender com os mais poderosos e regulos, disfarçando em urnas
occasiões as suas iniquidades, porque não tendo força não as podia
reprimir, nem castigar e em outras occasiões servindo-se d'eJleS
para os attt·ahir, e os ter contentes e propícios.
« Quiz-se dar methodo ao estabelecimento e cobrança dos direitos
reaes do quinto na form<!. determinada no regimento de 8 de Agosto
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d~ ·1618. E os habitantes de Minas illudiram as disposições d'aquella
le, ao ponto que os Paulistas refugiados e estabelecidos em Pitangui,
depois de expulsos de outras partes por Manoel Nunes Vianna, até
chegaram por sua propria autoridacle e comm um accordo a pôr pena
de morte a quem pagasse o quinto; e e[ec tivamente um Jeronymo
Pedrozo, que o pretendeu cobrar, se salvou fugindo gravemente
f~rido; e a seu irmão Valentim Pedi'OZO, que veio em seu soccorro,
Ltraram cruelmente a vida.
<< D. Braz da Silveira, ou antes d'elle
Antonio de Albuquerque,
1
com gl ande trabalho estabeleceu o pag ~m ento do quinto pelo melhocto chamado das batéas, que consistia Gm se avançarem os povos
'}a quantia de ;um numero de arrobas de ouro, que em tempo de
D. Braz chegou a vinte e cinco arrobas, pagando-se por cada
e~cravo mineiro umas tantas oitavas, e o que faltasse para as
Vtnte e cinco at'J'Obas haver-se por derrama. Clamaram os povos
co.ntra este methodo, chegando a levanlai'-se por conta cl'elle nas
lUlnas do Ouro Preto ; e seguindo-se depois o mesmo methodo com
grandes desordens e perturbações, e com pouco proveito ela real
fazenda, assim foi achar .aquella capitania o conde de Assumar,
successor de D. Braz da Silveira.
« Todos, ou a maior parte dos regulos e levantados motores das
Precedentes desordens, se achavam em Minas Geraes, á sombra elo
Perdão geral que haviam obtido, e entre elles o maior de todos,
~Ianoe] Nunes Vianna, associado com outro semelhante, chamado
fanoel Rodrigues Soares; e além d'estes outros que com o seu
exemplo não er-am menos absolutos, e todos, cada um a seu modo,
com maior ou menor influencia nos povos, e proporcionalmente com
lltn grande numero de escravatura, que conduziam a seu arbítrio:
sendo o grande objecto dos referidos magnatas e potentados a inde- 1
Pendencia das leis e do governo ; e o mais favorecido systema, assim
d'elles como elos povos, a isenção ele pagarem quinto, e fraudarem
a l'eal fazenda por todos os modos possíveis; pretendendo persua~ü·
entre outros absurdos, que com os direitos das alfandegas e entradas de Minas, satisfaziam a contribuição elo quinto, e não deviam
P.agar outro do ouro exlrabido das minas; querendo por este modo
hrnitar o poder e autoridade regia em pôr direitos que bem lhe
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parecer naquellas colonias de que os senhores reis destes reinos são
absolutos senhores, muito particularmente das terras mineraes que
sempre reservaram para o seu proprio particular domínio, não sendo
os que trabalham n'ellas mais gue uns simples foreiros ou arrendatarios.
« Cuidou o conde governador, por méios suaves e brandos, ern
submetter os referidos magnatas, e fazel-os reconhecer a autoridade
das leis e do governo, e á proporção que os obrigava, encontra>'!\
n'elle maior repugnancia e resistencia, principalmente em se avançarem os habitantes ao pagamento do quinto, que ÇJ.Índa assim pode
fazer subir a trinta arrobas de oúro, em lugar de vinte e cinco, ern
que precedentemente se tinham avançado.
<< Tendo chegado a Lisboa a noticia das inquietações dos povos
de Minas, e representações dos mesmos povos contra o methodo das
batéas e derrama, sahiu a lei de 11 de Fevereiro de 1719 na qual
se ordenava que da publicação d'ella se não procedesse mais pelo
referido methoclo, e que·em lugar d'elle se erig'issem casas de fundição, aonde se levasse e fundisse o ouro, e alli se pag·asse o quinto,
com o mais que consta da referida lei.
<< Logo, que a mesma lei, e o1·.dens para a executar, chegaram a
Minas Geraes, em Jogar ele se contentarem os povos, pois que se
abolia o methodo de que se queixavam, ao contrario se viu u!ll
levantamento repentino de todo o povo de Villa Rica, o qual conduzido por alguns dos cabeças que clisfarçaclame nte o intlammavarn,
depois de commetter varias desordens, particularm,ente na casa do
Ouvidor, que com a fuga salvou a vida, veiu em tumulto á Villa
do Carmo, aonde o conde governador se achava, e junto das suas
casas, e pelos seus procuradores, q~e fez subir a presença do
mesmo conde·, requereu e insistiu que se não erigisse casas de fundição, além de outras diferentes pretenções. E achando-se o co nd~
sem tropas, nem forças sufficientes com que pudesse rebater a.
furia do tumulto, foi obrigado a condescender, nãa só com a •pro··
messa de que não haveria casas de fundição, mas em tudo o mais
que os levantados pretendiam, sendo este o unico meio que então
houve para se livrar do imminente perig·o que o ameaçava.
« Socegou o povo com a inteira condescendeucia e promessas
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do governador, e por então se retirou satisfeito á Villa Rica; mas
não cessarão logo depois as inquietações e tumulto suggeridos e
fomentados pelos cabeças que dirigiam o mesmo povo a um dos
dois fins, quaes eram, ou a morte do conde ou obrigai-o a retirar-se de Minas ·Geraes, e largar o governo, para estabelecerem
outro semelhante ao do levantado Manoel Nunes Vianna 1 • ))
Estas palavras não deixaram de fazer impallidecer o Visconde de Barbacena, a quem já se afigurava achar-se nas mesmas
circumstancias e que pelo menos via-se ameaçado como um ele
seus antecessor~s ele perder a vida ou ser expulso ela capitania. A
continuação, porem, ela leitura de suas instruções fel-o cobrar
animo. Tem os ' homens de instinctos fe1·ozes o faro dos animaes
carnívoros. E pois deparou o Visconde ele Barbacena com o remedio aos males que ameaçavam o seu governo .
« N'esta extremidade, diz Martinho de Mello, se resolveu o
conde governador a manclat· prender a todo o risco os ditos
cabeças, o que habilmente conseguia, fazendo-os condusir á prisão
da Villa elo Carmo, e immediatamente os emissarios dos ditos cabeÇas entraram com diiTerentes suggestões, e já sem algum disfarce,
a iuflammat' novamente o povo de Villa Rica para os vir tirar da
PriMo. Em quanto, porem, se achavam nesta diligencia, o conde
s~ndo advertido de lia, e a1iroveitando aquelle mo mente fovoravel,
a.Juntou uma companhia de Dragões que ali havia, e com algumas
Pessoas que o quizeram acompanhar com a sua escravatura, e
h~bitantes da Villa do Carmo, repentinamente enleou armado em
Vll!ll. Rica. Com a sua presença se reliearam os emissarios, e um
clelles sendo colhido á mão, e confessando que andava induzindo o
Povo para novamente se amotinar, foi logo enforcado, e feito em
quartos, e as casas dos cabeças que se achavam presos, umas foram
arrazadas, e outras reduzidas a cinzas .
<< Este golpe de sorpreza e severidade seguido immediatamente
depois da prisão dos referidos cabeças, atemorisou de tal sorte os
seus emissarios e habitantes de Villa Rica, que os pl'imeiros nunca

1

fnsl!·. para o V. ele Barb., S)~ 26 a 35, p. 'l4· a 1.7.
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mais appareceram, e os segundos se conservaram no maior socego
e tranquillidade, cessando inteimmente os motins, que haviarn
dueado dezoito dias 1• ))
O que compria pois para a sua salvação era não p~rder tempo i
prender os cabeças, levamlar os palibulos, offerecer a espectação
publica uma scena barbara e horrorosa de c amif~cina e de sangue,
de arrazamento e de incendio para com o novo conde de Assumar
cantar victorias sobre as rui nas ensanguentaclas de Villa Rica; mas 0
visconde ele Barbacena era melhodico e, na frase de seu ajudante
de ordens Francisco Antonio Rebello, não se descuidava.
Compriu a sua promessa; era tempo! Uma ordenança corn
parada levou á Borda do Campo ao corm1el-delator a carta da sala
chamando-o a sua presença. Pam prevenir qualquer observação
àa par~e do j<ilvem José Alvares Maciel, segundo lhe previnira o
proprio denunciante, procurou o visconde um motivo frívolo para
•
arredai-o d'ahi" 2 •
Compareceu logo o·coronel Joaquim Silvel'io dos Reis. Trazia 3
hypocrisia nos lab ios ; mostrava-se esludadame nte com movido e
ao approximar-se do general lhe disse que vinha pôr na sua pre·
sença importantes particulares pela obrigação que tinha de údeli·
dade, não por que o seu intento ou vontade fosse ver a ruina de
pessoa alguma, o qu'e esperava em Deus e no descernimento do
governadCJr, que havi.a de acautelar tudo e dar providencia para poupar a perdição dos vassalos . Opremio que então lhe pedia era unica~
mente rogar-lhe que pelo amor de Deus se não perdesse a ninguem 3 •
Como depois mostrou-se radiante de alegria 1 alvoraçado de

I

l'nst. para o V. Bm·b., ~~ 36 e 37 p. 17·.

0
2 Adverbiu o coronel ao governador que a primeira vez que lhe fallara andava
D•·· Maciel a observai-o e a ver se percebia o que tratavam, tanto que a segunda
vez Leve o governador a cautela ele fazer com que elle esti'Y.esse fóra, prele:ttando
um moLivo para isso. Dep, do co1'onel, Ass. 18, lflarço 89, Dev. do R. de J.

3 Assim disse na carta de denuncia rle 17 de Abl'il, mas não se limitou a isso~
sua ambição ; e tornou-se depois exigente.
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contentamento ! D'esde a primeira delação fJUe lhe crescera _a
colheita rlas informações 1• Fizera-se conjurado e com a mascara
da traição colheu todos os pormenores. Nada escapou-lhe ! Estendeu se a sua espionagem ao proprio recinto do palacio do governador ~ · Varou o gabinete de seu hospede o Dr Maciel ; observoulhe a mesa de estudo, onde viu por 'duas vezes aberto ante seus
olhos a histot·ia da independencia da America 3 e espiou cautelos~mente os passos do desembargador Gonzaga até ha sala do
Vtsconcte general e ouvio as suas palavras sediciosas •.
Foi longa a sua nanação e longa attenção prestou-lhe o visconde
de Barbacena, tão placirlo como se estivesse ouvindo a leitura de
Uma nove!la de cavallaria.
Exagerou o coronel com as cores da perfidia toda a trama lia
conjuração. Segundo elle seria apresentada ao povo pelos cabellos a
cabeça do visconde afim de que servisse de transumpto á falia que
estava escripta pelo descmbar·gador Thomaz Antonio Gonzaga 3 e
bem assim outms mais, como a do ajudante de ordens Antonio
Xavier de Rezende, e a do Ouvidor de Vi lia Rica Pedro José Araujo
de Saldanha; que seguiam o partido do governo, veriam por seu
turno rolar nas ruas da amotinada capital. Poupanam os conjurados
Por deferencia á Gonzaga a cabeça do desembargador intendente
Francisco Gregorio Pires Monteiro Bandeil'a, por ser' seu amigo,
sob a condicção de acompanhai-os 6 •

1

Cru·ta de denuncia, eLe.

~Idem"

a n·

M . 15SC ~·S. cios Reis que havendo inLrodusido o governador em sua casa o Dr.
actel a ltlulo de boa instrucção, e indo elle duas vezes a seu quarto inesperada;cnte, achou-o sempre lendo a histeria do levantamento da America ingleza.
ep. do mesmo coronel, Ass. de 1.8, Março 1.9, Dev . do R. J_

'Escreveu e disse
. que Gonzaga o procuritt·a em uma noite na Caxoeira, onde se
acha' va o governador c que buscara por vezes travar conversação com elle,
Conhecidamente sediciosa, no que deixava ver os intentos criminaes em que
andava. Idem, idem.
s
Ctn·ta de den. e dep. na Dev. do- R . .de J., já ciLada.
6

ldem ..

1
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Era, Gonzaga, segundo a denuncia, o chefe da sedição, e seus
cumplices o coronel Al·varenga, o padre José da Silva e outJ•os
muitos filhos da capitania de Minas Geraes, cabe11do ao Tiradentes o
papel de recrutador para engrossar as fileiras do exercito republicano.
i

Estavam seguros os conjurados do exito da acção porque
o comandante e alguns dos officiaes da tropa paga eram pelo
levante, mas Gonzaga e seus pares achavam-se frios com o tenente
coronel Francisco de Paula, o qual pela sua frouxidão deixava de
lhes t.ransmittir a tão almejada senha de baptisado, e a essa frouxidão dizia a denuncia que talvez fosse devido o não ter ainda
apparecido o levante 1•
Tuc~ quanto se tratou nas reuniões celelJradas nas casas de

Francisco de Paula, Gonzaga e Claudio, tudo quanto ouviu dos
conjurados, que a seu modo iam inventando e additando novas
combinações para o levante, tudo isso e o mais que lhe suggeriu
tambem a sua imaginação, depôs o espia de Villa Rica aos pés do
govern~dor com os beijos do servilismo 2 •
Não contentou-se o governador com a delação auricular, e teve
o delator de escrever á sua vista a carta de denuncia, que entretanto datou ela Borda elo Campo. Para is~o foi-lhe inflingiclo 0
castigo de passar pela tortura em que o poseram a orlographia, i.L
sinthaxe, e o estylo, a qual sem duvida o deixaria escorrendo ern
suores frios 3 • Não esqueceu o governador a circumstancia ele
nascer a denunciada da conjuração na bella povoação da Borda do
Campo e elevou-a á villa com o seu norrie, que ainda hoje conserva
na cathegoria de cidade.

1

Carta ele den., etc.

Termina assim a sua carta : " O Céo ajude e ampare a V. Ex. pafa o bolfl
exito de tudo. Beifa os pesa V. Ex. O mais Vmilde Cub(\ito . .•
2

~Tem essa carta a no la seguinte da letra do v. de Barbacena: " Escripta na
Caxoeira e enkegue pessoalmente no dia 17 de Abril. " Mas- cousa singul<w !esliÍ. datada da Borda do Campo a '11. do mesmo mez desse fatal anno de 1.789!
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CAPITULO XI
TIRADENTES NO RIO DE JANEIRO

v·

laiem _de Tiradentes. - Seu encontro oom o piloto Antonio do Oliveira.- A estalagem da
_argmba do Lourenço.- Um conto do Tiradentes. - Otenente-coronel Basilio de Brito.1lladentes e o· capitão J. Dias da Motta no sitio das Bananeiras.- Sen encontro com alguns
~ropeiros e o furriel !1!. L. Pereira. - O coronel Joaquim Silverio. - O alferes Mathias
Jancbes Brandão.- Chega Tiradentes ao Rio de Janeiro. - Visita do alferes ao ajudante
: J: N~nes Carneiro. - O porta-estandarte Francisco Xavier Machado e o sargento-mór
8
dlmao Ptres Sardinha. - Tiradentes procura mostrar-se preoccupado com o estudo das Leis
/~ Estados-Unidos.- O coronel Joaquim Silverio vom morar em frento á sua casa. ~lzo do Vice-rei a seu respeito. - Medidas tomadas contra a conjuração.- As vigias myste·
no~as. Tiradentes toca á penuria. - Sua entrevista com o Vice-rei, que se mostra seu
anugo,- Dispõe-se a fugir.

Vinha o alferes Tiradentes para o Rio de Janeiro bastante descontente com os ~eus palricios e_de todo frio com o procedimento de
;leu com mandante o tenente coronel Francisco de Paula; mandoule este dizer pelo coronel Alvarenga, o qual lhe lransmittiu o recado
~elo padre José da Silva, que não fallasse mais a pessoa alguma e
. esvanecesse se podesse aquellas a quem houve ·se fallado do proJe:to, por isso que dependendo da derrama corria a conligencia de
nao effectuar-se 1.
Não tomou o Tiradentes na consideração que devia o recado de
~eu commandanle. A não haver um pretexto, estava no proposito
. e buscar outro, como se fosse facil contar com o povo, essa maça
tncomprehensivel, que levanta-se qual o oceano ao sôpro da lem~Iestade e recua tambem as vezes ante as frageis barreiras de arêa! '
ontado no seu maxinho castanho rosilho, e acompanhado de seu
Pagem, que ia n'uma besta emprestada, e o qual mais razão Linha do
T'
Iractentes, 4• Interrog., 18 Jnl. 90, Ap. 1, Dev. do fl, de J.
2 T'
lradcntes. 4-• lnterroa., já citado.
I
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que elle para se queixat' da epocha, em que parte dos Brazileiros
nasciam escravos de outra parLe, parava o inexperto conspirador
de pouso em pouso, descansando e procurando proselytos, fosse
como fosse, usando da arte que lhe parecia necessaria conforme
as pessoas e approveitando- se da occasião que se lhe offerecia
para isso 1 •
Reuniu-se-lhe no caminho um companheiro antigo. Era unt
pobre piloto, que andava em demarcações de sesmarias, o qual
Linha sessenta e lres annos. Nascera no reino, e residia com s'1la
família em Itajubá, no dislt·iclo da villa de S. João d'el-Rei. CIH1'
mava-se Antonio de Oliveira Lopes 2, mais era tambem conhecido
pelo alcunho de Pouca Roupa, e muito favorecido do alferes 3• Gos·
tava o Tiradentes do piloto por ser homem divertido, franco, e foi;
gazão, e enlrando na Vat·ginha do LDurenço, na freguezia de Crisós 4'
apearam-se e foram para a mesa da çeia, sem maior ceremonia, pois
o alferes ja vinha pelo caminho lhe fazendo as despezas 6 •
Appat'eceu o eslalajadeiro, homem de quarenta e quatro annos,
filho de Villa Rica, que ali vivia com sua familia, cullivando as suas
roças e recebendo viajantes em sua casa 6 • Era João da Costíl Rodri·
gues amigo de novidades, e as pedia a todo o mundo, para transmiLLil-as depois com muitos accrescimos e Lão desfigumdas que
mal podiam os autores reconhecer-lhes a origem.
Sentaram-se os dous á mesa. Servia o estalajadeiro 7, e ninguetn
mais havia na estalagem além ele um pobre moço que descia do
1
Serro. Trajava mal, estava descal ço, e transportava um sacco áS

I
, 2
3

Ap. H da Dev. de M. G.
J. Dias da Motta, Dep. na Ass. de 26 .T1tn. 89, Dev. de 1lf. G.
Tiradentes, 5• fnterroy., etc,

~ Anli~a

aldca de Carijós, l10je Queluz.

o Tiradentes, t\.• Intenoy., ele.

« A]J.

21,

Dev. doR. de .T.

1 João da Costa Rodrigues, lnlerroy., 26, Jul. 91, Ap. 21, /Jev . do R. de J.
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costas 1 pelo que o tomaram depois por um mendigo ~ . O Tiradentes, que tanto comia como fallava, proseguindo pa conversação, que
enc L.
e ara, tratou na forma do costume das produções da terra, do
ouro e diamantes, do fel'l'o e aço, e de toda a riqueza elo paiz, a qual,
segundo elle, era pouca para contentar a cobiça dos generaes. Muda
v~m-se estes, de lrienio em trienio, retirando-se ricos com os seus tni~tst~os, e deixando os seus criados fl'uindo as melhores occupações.
nao ser assim gozaria Villa Rica de calçadas de ouro, mas não
havia
- pocler- se-m
. ['ormar uma repu. ,ge nte em u·
mmas, quan do nao
1
Jitca, e converter o paiz em uma segunda Europa 3 !
.__ Pois se Lem onze pessoa , disse-lhe Pouca Roupa, conte comigo que. fal'ei a duzia '', e empunhando o copo bradou:
~ A saude do novo governo I E beberam. Estranhou o eslalaja-·
ü.en·o, que entrava nesta occasião, que se tratasse de tal, quando
<linda ha pouco tinha chegado o novo governado I' .
.__Isto cá, disse-lhe o piloto my sleriosainente, é outra causa 3 ,
Contou-lhe o alferes uma de suas historias. Era um conto fan lastico
de sua mvenção,
·
· c1e ser mteressante
·
.
mas que mio de1xa
por
Ptntar o seu caracter, e a mania que o leváva a fallat· na materia,
:mbora ignorasse se as pessoas que o ouviam abraçavam ou não o
eu parecer.
S Na~·rou que havia enconll'ado umas doze ou quatorze pessoas em
· Joao d'el-Rei, e entre ellas um semi -clerigo, e que elle começára
a lllostrar que os governadores traziam do reino inslrucções para
acabrunhar os povo do Brasil, de modo que ninguem mais levantasse

1
2

3

4

A.. de Oliveira Lopes, 1° l11terroy., 1 Ay. 89, Ap.

u., Deu. de 1lf. G.

Deu. do R. de J.
José (\a Costa, lnterrO(J., já citado .

·r·l\'adentes, ~o Inter roa., ele.

a1 ~ João da Costa, Tnterroy., já cilada. Depoz o pobre piloto em juizo que tudo
5101
la· .fora, 1o Jnterroy., 1 tÍ!J. 89, mas negou depois e até na acareação com o esta.
lhJ:deu·o. Estranhando o juiz o seu procedimento, allegou que confessara o que se
i\ Pergtmtou na persuaçt'io de que o mandariam logo embora. 2° fnterroy., 6
89 · E11tretauto o seu 1.o depoimento está de accordo com o que depozeram o
tradentes e João da Costa.

·l
I!
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cabeça; que entravam vasios e lá se iam cheios, e que era neces·
sario acabar com este estado de cousas, pois não faltavam recursos
á terra para pôr-se livre e independente.
Pediu-lhe o clerigo que não se pro~unciasse assim pois que er:a
o rei o senhor de tudo quanto possuía o vassalo, e que commellla
grande crime quem fallava em levante. Contou o Tiradentes que
erguera-se diri gindo-se ao clerigo, e que lhe dissera encolerisado,
como .se vivo o quizesse devorar :
- Sabe o que diz sr. D1·.? Isto não é levantar, é restaur·ai' a
nossa terra, pois somos tratados peiores do que negros! O governa·_
dor que acaba de chegar, continuou elle, veio ensinuado a não con·
sentir que ninguem possua mais de dez mil cruzados, e trou~e
á recommendação para ler a todos sopitados, e de prender sob qual·
quer pretexto, remettendo a quem quer que seja para o reinO·
Applaudiram-n'o lodos os homens. Então o clerigo, cheio de medo,
lhe fez ver que ignorava tudo isso, e que a ser assim, como pensava
que era, podiam-se pôr fóra da obedie11cia de um rei tyranno.
Satisfeito o Tiradentes, continuou nestes termos :
- Deixe sr. Dr. que todos hayemos . ter ouro, e com vm. j~
temos dezeseis ou dezoito pessoas grandes ; está resoluto todo 0
povo; e contamos com um hom em muito illustre e de muito s:Jibef,
e de caracter, assim como vmc., qne nos encaminhará.
Terminou o Tiradentes dizendo que depois di.sso ficaram rnuiLO
amigos e separaram-se 1 •
No dia seg;uinle partiram o alferes, o seu pagem e o piloto, e 110
meio do caminho separou-se o Tiradentes de Antonio de Oliveil'a,
o qual foi cuidar de suas medições, sem saber a fatalidade do encon·
tro a que o levára a sua má estrella!

1 Basilio de Brito, dep. na Dev. de 1
11. G., l ls. de iB Jnl . 89. Disse que o esta~.
lajadeiro lhe contara que a scena se passára n'aquelle quarto em que estava o prdo
·o ~
prio Basilio de Brito quando lit foi ouvi l-o de ordem do governador, mas Joa
Costa negou na acareação, e pe~·sislindo em dizer que ouvira da boooa do Tir~·
denl.es, o qual certificou que o caso se passára em S. Jo:lo dei Rei. fnl'e7'I'OU ·• 3 '
Jan. 91, Ap. 21 da Dev. do R. deJ.
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Passando o padre Manoel Rodrigues da Costa pela Varginha do
Lourenço lhe perguntou o estalajadeiro :
- Sr. padre é cetto que se quer fazer por aqui uma Europa?
Opadre accionou com os hombros, respondendo :
- Eu sei? ... Assim se diz ... E seguiu o seu ca-minho.
_Como o estalajadeiro quizesse colher mais algumas noticias,

n~o poude deixar de recebe~ ao capitão João Dias da Motta com esta
saudação:
- Sabe que mais, senhor capitão, ha valentões que pretendem
se levantar com a terra !
- São causas do Tiradentes, voltou-lhe o capitão, que assim
anda por ahi a dizer.
Perguntou-lhe depois o capilão se passára por alli o alferes e se
oo .
UVJra fallar no levante.
·
ll llesponcleu-lhe João da Costa que passara o padre Manoel
oclrigues, e improvisando na fórma do costume, accrescentou que
0
Padre dissera que era certo o levante 1 •
Cornmunicou-lhe por sua vez o capitão que seguira um postilhão
~ara o Rio de Janeiro, por que o governo era tambem entrado n'isso!
etorquiu-lhe o estalajadeiro que o levante era projecto dos criou1
os da terra. E o ca[Jilão lhe observou que era causa que se não
Podi a reahsar
· sem a cooperação do general !
D' a11·l ha dias chegava a estalagem da Varginha do Lourenço o
1
enente coronel Brasilio de Brito. Apeava-se á mesma hora, entrava
Para
c . o mesmo quarto, e sentava-se á mesma meza em que
earam o Tiradentes e o piloto. Convidou o estalajadeiro pa~a
aco_rnpanhal-o na refeição, e começaram a comer juntos com a
~~Jor familiaridade. A proporção que c~mia e bebia dava o estajaeiro com toda a facilidade noticia do que por alli se tmtára. Com
~ande e occulto contentamento ouvia o tenente coronel tão imporantes pormenores, e dissimuladamente lhe ia arrancando interes-

...._\1.~epo.is co~fcssou

que i sso fora invenção sua, e que o padre só lhe dissera:

set? Asstm se diz ... fnt errog. 26, 91. Ap. 21, Dev. elo R. de J.

1
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santes novas, que tão necessarias lhe eram para sua misssão '·
Contou-lhe mais o estai ajadeiro que por· alli passara o mestre de
Campo Ignacio Pamplona com um soldado pago, levando ordens do
visconde general muito apertadas para ir examinar un1 descobe!'to
em Tamancluhan, e que lhe com1nunicou ficar· o mesmo general
apromptanclo uma numer·osa guar·da, a qual ia elle esperar á sun
casa.
Per·guntou depois o estalajadeiro pela cobrança da denama,·e
assegurou-lhe o tenente coronel que se não e!fectuaria, dando-lhe
por motivo a decaclencia das minas e a bondade elo governador, 0
qual esperava instrucções da côrte. Ponderou-lhe que outro no seu
caso a cobraria em quanto houvessse o que cobrar. Fez-lhe então lhe
ver o estalajadeiro que não fora essa a linguagem que alli tivet•a
um official militar ou pago em viagem para o Rio de Janeiro.
Er·a isso o que queria o tenente coronel, e sem nunca pronunciai'
o nome do ofOcial, nem dizer que o conhecia, lhe foi extorquindo
a confissão com muito geilo.
Respondendo o estc.tlajarleiro ás suas perguntas, narrou-lhe que
tal acontecera pelo meiado da quaresma; que já Linha o offlcial seus
cabellos brancos e que fa11ara com muita liberdade 2 • Exager·ando
a narração dos factos que ouvira, como se os presenciasse, contou·
lhe o palrado r do estalajadeiro que alli naquelle mesmo logar assis ·
lira a questão do Tiradentes com o· semi-clerig·o, e os doze sujeitos
que os escutavam, os quaes por pouco que não mataram o pobre
ordinanclo 3 •
.,
'Na sua Carla d~ 8 Afalo 89 dizia Basilio de Brito ao Visconde de Barbacena qoe
fora em cumprimento de suas ordens a estalagem da Barginha do Lourenço, na
freguezia de Crisós afim de colher de João da Costa Rodrigues o que alli se passára
entre um clerigo e outras pessoas, • para cujo fun, accrescentava elle, V. Es. Jl!B
deu as instrncções qne me parecerum precisas, a bem de eu extorquir do estalo·
jadeiro o que se fallava em sua casa, e rio que V. Ex. já linha notici<t. » Carta 10 •
Ap. 24-, Dev. rle 111. C.
2

Basilio de Brito, carta já citada.

s Basilio ele Brito, dep. na Dev. de Jlf. C. As . rle • !1.8 Jlll. 89, ou carta
citada.
.
Estas invenções do alferes, que de bocca em bocca ganhavam novos atavioS e
davam loiar a commentarios populal'es, pois procurava-se emprestar nomes a suas
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No sitio das Bananeiras descansou o Tiradentes á sombra das ar\'ores, deitado negligentemente em uma esteira 1 • Ahi o foi encontrar o capitão João Dias da Molta, levado pela sua má estrella; 2 •
e como se o malfasejo genio tomara a figura do alferes, as suas
Palavras eram de perdição para aquelles que as ouviam !
Declarou-lhe o alferes positivamente que vinha para o Rio de
Jan ·
el!'o tratar do levante por causa da derrama. Perguntou-lhe o
capitão em quanto montaria a capitação. Respondeu o alferes que
em cem arrobas para a fazenda real, cabendo oito oitavas a cada
Pessoa por anno a. Voltou-lhe o capitão que não havia remedio
~:não pagar-se, e o Tiradentes ~rguendo-se _furioso, cal?ou_ as
tas, e declarou que não se pagana por que lmham os ~1me1ros
P~r si pessoas muito grandes para se levantar· e proclamar a repuhca 4

b

Vendo-o o capitão tãoinflammado, com os olhos injectados de sangue, e as faces afogueadas, procurou acalmai-o ponderando que o
est~belecimento da republica não seria mau, mas que nem se metterJa n'isso, nem queria fallar ou saber de semelhante projecto 6•
Personag ens .antasltcas,
'
·
·
·
de reca h'trem ·mnocen les, que cu I•
Pau
tmham
o ·mconvemenle
As os aos olhos dajustiça, tomaram-se depois objeclo de inquirições e $yndicancias.
hirsuspeitas de quem seria o semi-clerigo inventado pelo nlfet•es vim·am a recaCa no bacharel Manoel José de Almeida, filho do guarda. mór de Congonhas do
a mpo, homem de 46 annos, nascido no reino, que tinha contra si dous indicias,
sua residencia
Ord
- em S. João del Rei, e o ser formado em Canones, e viver de suas
d ens e Udvogacia ! Chamado a depor disse, que nunca se achára na estalagem
Varginha do Lourenço, nem no Rio das Mortes com os sujeitos que menciona0
d m tenente-coronel Basilio de Brito e o estalajadeiro João da Costa, e que a verade
rn as n·era ler sahido de Villa Rica em Outubro de 1788 com o coronel José Ayres,
ao haver parado na sobredita estalagem. Dev. de jJ[. G, As. 'iS Jul. 89.
1 J n·
· tas dal\1otta, dep. na Dev. do R. de .T. As. 7, Ag. 89.

r:

!

1• Interrog., 1.3 Out. 91., Ap. 27, Dev. do R. deJ.

3

1

Este calculo ouviu elle ao guarda-livros Vicente Vieira da Motta.
J. Dias da Motta, dep. já citado.

Mo~;•\ssim disse o Tiradentes na acareaç.ãu de 1.7 Oztt. 91. com o capitão J. Dias da
ran a. Este declarotl que o Tiradentes lhe dera parte e que elle lhe pedira que não
1\p asse n'isso. Persistiram' firmes cada um no seu dito. 3° Inte1'rog., 1.7 Out. 91.,
· 27 , Dev, do R. de .T.
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Seguiu depois cada um o seu destino. Dahi ha dois dias passando
o capitão João Dias da Motta pela casa de Ignacio Pamplonn,
levou-o ainda a sua má estrella a apear-se para abrigar-se debai~O
de tão perigoso tecto. Ahi narrou pelo modo que lhe fez conta toda
a pratica que tivera com o Tiradentes naquelle fatal encontro, seJll
esquecer o que tambem ouviea ao padre Manoel Rodeigues da Costa
no rancho da Varginha do Lomenço, 1 • e sem saber que alli o estavam escutando as terríveis orelhas do novo Dyonisio.
No caminho entee a Rocinha do Fagundes e a Fazenda daS
Cebolas encontrou o alferes alguns tropeiros e como de costume
não quiz deixar de lhes fallar no levante, na independencia das
Minas e na proclamação da republica. ToiParam os pobees rusticos
o alferes á sua conta, e começaeam a chasqueai-o. Não gostou 0
Tieadentes da geaça e apressou a sua marcha para se pôr fóra daS
apupadas. Succedeu passar pelos mesmos tropeiros o fur!'iel do
regimento da cidade do Rio de Janeiro, Manoel Luiz Pereira e corno
os homens galhofavam do caso e riam a mais não podee, lhes perguntou a causa. Contaram-lhe que era elle um doido, o quul
lhes pregava que se quizessem conseguiriam vivee independent~~
de Portugal 2 • Continuando o furriel vei'o encontrar o alferes J3
peeto d'a situação de seu sôgro, pois era casado com a filha do
proprietario da Fazenda das Cebolas 3. Viu então que era delle que
fallavam os tropeiros, e nem o alferes lhe deixou mais em duvida,
pois que reproduziu a conveesação e não gostou que o furriel dis4
cordasse de sua opinião, manifestada sem tino nem habilidade '
Separaram-se, e o furriel não perdeu o seu tempo 5 •
I

Interrog, 13 Out. 91, Ap. 27, Dev. de JJ1. G.
Ca·rta de clenuncia do furriel Manoel Duir. 1 ene·i1·a, ao Vice Rei em JJ'Ialo 89 ··
Dev. doR.de.J .
11.o

2

I

Bfdem.

~Tiradentes, 4,o Jntei'I'O(]., já citado . Disse que o furriel não lhe deu
assenço.
·~

Logo que chegou dirigiu-se ao vice-rei para ganhar as alviçaPas da denunc~·
.
ou vantagem no seu posto. Dtssse
elle que demonstrou ao alferes a -depen denota
0
q\te o Brasil tinha de Portugal e a obrigaç.ão de obediencia e fidelidade, e que
6
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Como o alferes pela sua digressão a S. João dei Rei, 1 talvez com
desejo de toear no ::;i tio que pos:mia ao pé da Rocinha da Negra,
n~ Porto do i\Icnezes, na barranca do Rio Parahybuna, freguezia de
llWio
. aIongasse por cIe ma 1.s a v1ngem
.
. lJo
' :p ere1ra,
tomancl o o cam111
0 0
~ '" tio T\io de Janeii'O, reiu ainda a encontrai-o o coronel Joaquim
11
P. . vc1·io dos Itci~, que ~ah i1·a muito cl~pois Lielle pois de ixara Yilln
uca
,., no dia 19 de Ahril.
. ''ao poude o Til'adcntes abste r-se de lhe falla r na conj ura~\:lo. Qne i.xou-se amal'gamenle do tenente cot·onel Francisco de Paula a
rtuen1 alll'ibuia o não estar lnclo já feito pela sua imbecilidaclc ~ .
l Contou-lhe mais que vinha para o Rio ele Janeiro com a intenção
(lC ':oltat·logo p:u~a Viila 1\ica, porque estava a chegar a fragata que
cevl''t conc1uw·
· os qumlos
·
· surpre pum nrot·tuga 1 c era necessano
1
11el1Llei-os, como ficti.ra ajustado entre os conjurados, e ctue, no caso
(o \''
.
Ir
lCe-Hei lhe negnr o passaporte, fugir ia e iria assassina r o
~OI•crllador a.
0

S

. Seguindo para o Tiio ele Janeiro, tinha o alferes acl inntado a sua
~ 'agem, e no sitio do RiiJeiri'to tomou por companheiro o seu collegn
'Cathias
· Jta ·ctdo
· o mesmo 1:ta Cax:oe11·a
· cIo
'· Sanc11cs Rrandào ··. TTa\'la
.Uinpo, e era mai ·velho f]UC . o Tiradentes nove annos, po is con ta1•a ·
~n·
.
coenta, e ambos
marcavam IJassos no [JOSto ele alfo t'CS do mesmo
l'r..
.
.gunent.o. Viviam porem diametralmente em opposiçfio. 11'allava o

1

'l'irade
Ih nlcs respondera "- Alt! Vm. lambem é daquel les que tem medo do bacnau' , y ·
.
.
cless . 0 JCe·J'CI lhe orrlonnu qu e se eala:<'r c d•' cn:us qne fo~sr ~nhendn lhe

e P·11'le. Cm·ta de r/enuncia jit cilada .

·

I\'.

eJ,t.-e cap . .;.o ]Jit{}. 72, 11. 3.
"E
·I& jt. Por ser ll iTI hanana ,, .1. :;ilverio dos Hcis, rlefJ.
2

i ,a,o 89.

llfl

/Jev. tln 11 . ilr. ./. tis.

'J

tHJ·i~·

S.ilvet·io dos Rei , irle111. E lc encontro !lo Tit•ac\cntes com o .loaquiw Sal~lnJ·ço; mas cnl:io esolt~ na C011itl::tnhia do s que ouviram o Tiradentes tl i~e 1· que vinha trabalhar p::t1•a
~l·t · JoaquiJ,l Silverio chco·o11
ao Hio de JaJJCi l'O en1 2 de í\laio e o Tiradentes e111
• <l'ço
c
.
.
.
. 'talvez 2j, e como conciliai' estas datas com o detJOJ illen lo de Joaqunn SllVc l'lo
'l , .
· Cre10 que mentiu.
1
'l'i1·
.
adenles, 7• Inlerroy., 20 Jun . 9:1., ele.
ta1..1 PUiccc ter sido quando ellc o roi rlonunciat· em •15 tle
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Timdentes a não cançar, e éra Mathias Sanches Brarrdãe excessivn·
mente surdo a não poder escutai-o. Ligavam-se, andavam juntos e
juntos for·am mor~tr; mas não se estimavam, nem o Tiracl'enres contava u.rn só amigo entre seus collegas 1 • Como sttrdo fazia-se MathiaS
Sanches Dranchio desenlenclido do que lhe contava o seu camarad~
em rel:J~:5o ao levante, c dizia a quem o queria ouvir que forma'·~
hem pouco conceito da capacidade de seu collega por ser tido enl
conta de homem ruslico e atroado ' .
Na cidade do Rio de Janeiro, onde se achava pela terceira vez,
c~nhecia o Tiradentes muitas pessoas pela sua prenda de tirar
dentes a e sobretudo de sub tituil-os, arte então mui pouco vuigarisada; mas não tinha amisades pat'liculares 4 a que se soccorress.c
para gosar da hospitalidade. Alugou poi s uma casa ü na rua de s.
Pedro 6 para onde foi habi lar com o se u collega, companheiro de
viag·em 7 •
Logo que montou a sua casa, como pôde, foi o Tiradentes ao
5
quartel do regimento de arLilheria visitat· o ajudante João José Nune
Cameiro 8 , que adoecera. Vira-o a primeira vez na· camarca de
Sabará, onde nascera o mesmo ajudanle 9 • Pensava o TiradenteS
que a amisade contmhida na infancia. e os laços do patt·iotisJUO,

. .:e
r Tiradentes, idem . (I oi elle mesmo quem o disse, asseve1·ando que por 1sso ·
fiava mais nos paizanos. •
!

M~tlllas Sanches lli·andào, rlep. 11a As.

'1

Tiradentes, 11• lnlerrroa ., 15 Jltl. 91, etc.

4

Tiradentes, ·idem.

de •15

Ab. 90, Deú. de 11/. G.

• Tiradentes, 1• lnterroa., 22 ilfaio 80.
João José Nunes Carneiro, Carla de den. de 10 Maio 89 ao
R. de ,/. corpo de delicl.o de H do mesmo me~.
G

·

· Deu · do

lf~ee - re1.

7 Atr! o dia 1 ou 2 ele ~laio 1le ·1789, r·elir•:mdo-se o alferes illalhias SanchesBr·al;'
dão para Minas Gentes, quatro ou cinco dia~ antes rle occu1tar•-sc o 'l'irodOniB· '
Timclenle.~, 7" 1 nlerroy., 20 ,Jwt. 9'L, ele.
8

Ti1·adentes, '•·" 1nletTOg, •18 .!au . 90 etc.
,
f'rlho do s:ngeuto mor
, Dommgos
.
,.,unfls
,
Carne1ro
. e ue
·' D. E·
l
·
r~Ucn
Mar~r
•,co • - ·
da Silvei•·a. lJep. lllt Dev. do R. de J., As. de 20"1lfàio 89.
9 Era
,
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serviriam de base a uma alliança politica. · ~fal se avistamm, lhe
Perguntou o ajudante qual era o fim da sua viagem, e dissimulando
0
Tiradente~ por alguns instantes, pois que o não co nseguiria fazer
por muito tempo, lh e respo ndeu que vient á co mpra de escravos.
Pediu-lhe o ajudante noticias da capitania, as quaes lhe den elle
Promptamen'te, dir.endo ·que o teneute cot·onel Francisco de Paula
rtcava mmt.o
. desgostoso por não aLLenclel -o o governador; a tt·opa
llo m.esmo modo por falta de pagamento, e o povo nfw menos pela
der r"utna que se esperava, e pelos excessivos
· dH'ettos
· · clo regt· Slt'O tIc
MaLhias Barbosa, os quaes pagavam -se á boca do cofre 1
Depois d'estas noticias, pediu -lhe o alferes Joaquim José uma
eonversa mais pat'Li cular. Encaminhou-o o ajudante para, o se u
quarto e ahi sentados versou peimeieamente a pt·atica sobre :1
rnolestia de que se queixava o ajudante, seu CUt'ativo e a pouca
0
~Pet·ança que tinha de seu r·estabelieim en to. Dirigindo o Tiradentes
n conversação segundo a hussola tla sua mania , aconselhou-lh e a
nludant~a de ares, exagerando a bondade dos da provincia que a
atubos vira nascer, e aju ntou que a siluaç:1o dos povos era desgra~ada, mas que a lerem a resoluçào dos anglo-americanos ou cada
urn o eu animo, pocleriam ser felizes, contat' com tropa bem paga
e Possuir todo o necessario pant as commoclid:ules da vida, porque
0
Paiz não só era abundante de ouro e pedras preciosas como
lambem produzia tudo quanto era pt·eciso para o seu desenvolvimento

u0

1

J. J. N. Carnei ro, carta de den ., jit cilada. Relativamente aos excessivos direitos
llesistro de MaLhias Barbosa, niio melhoraram os povos com a procl:una!fão rta
llldepe d .
.
.
.
.
n enc1a namonal, po1s cont1m1on o vexame como nos tempos colon1aes. \'.
0
qu e di z a es te l'espeiLo o g·ene1·al Cunha 1\lalt.os 11.0 llinemrio do Rio de Jan ei·ro
~o Pará e 111 aranhtio 11elas Jll'ov incias de Minas (;emes e Go ytl':... Ainda hoje lemos
~las <tli'andegas inlemas a lilnlo de barreiras~ Concedem-se Lorlas as facilidades
·
·
· que promovam
eara
[ .o. esta be1emmenlo
das v1·as-ferreas
que encurtem as d1·slancms,
aclhlcm
a
ai1·culação
de
todos
os
generos
da
lavoura,
e
do
commercio
; votam
0
s Poderes legislativos geral e p1·ovincial gamntia ele ju ros, e no entanto cream8
e. hal'l'cims nas estradas· de Podugem ! O llmsil é a Lcrm dos absurdos! " C'es~
Semblables obslacles que l'on cherche it empêcher la cir~:ubtion dans une
1
drg- ~ 11 nou:elle, oú tons lcs eiTorls du gouvernemenl devraient, an conlraire, tende •tla factlitcr . • Castelnau, Empedition sur les parties centrales rle l'A.méi'ique
.

P

;.:ruo
4

Sud, llistoire rln voyage, L, I, chap. 4, p. 186.

1
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industrial para o que não fa1tavam homens intelligentes, e bom
se1·ia que as capitanias do Rio e S. Paulo Lambem se !lessem ás mãoS
e coopemssem todas unidas para a liberdade.
Encontrou porem o Tira dente:; o a11imo tlo enfermo pouco disposto
a su~l missão, c ale' conheceu-lh e das proprias palavras e gestos o
quanto errado andara em lh e fallar, pois qn e o ajudante procurav:t
!.amuem por sua ))arte obter informações- a respeüo de suas asserções, sondando-o. Limitou-se por tanto o all'crcs a dir.er que
não snbia do animo de outrem, mas qu e ellc por si Leria bastante coragem para subir ao palacio e suspend er o vice-rei caso
fo sse coac\juvaclo pela tropa. Revoltou-se o ajudante 1, c o Tiradentes
disfarçando, desculpou-se a seu modo. Ponderou -lhe que apen:ts
discorria, e retirou-se sem que ao menos lhe pedisse segredo do
que tão incliscretamenLe lhe co mmunicarn 2 •
Nem um conhecimento Linha o Tiradentes das linguas es trangeiras, mas por uma impostura, que n'oulro seria pedantismo, e
que n' elle degenerava em osten siva jacLancia, muniu-se p0 1'
emprestimo ou compm de alguns livros fraucer.es e inglezcs sobre
as leis e a lti storia elo E' larl os Unid os, e n.ndou pelas rasas da~
pessoas que eonlteria a lh es pedir qu e . t.raclu z i ~ sc m certo: pedaços
fJUe lhes marcava de antemão como quem tinha neccessidade de
inteirar-se da maleria, para a qual nem um as ltabilit.ações possui<J.
Tendo chegado a es ta cnpital Franci sco Xavier Machado, o qual
recolhia-se do destacam nnlo de Jacobina, na capitania da Bahia,
vindo por mar, encontrou-se o Tiradentes co m esLe velho conhe ~
ciclo que exercia o posto de pol'ta estandarte ern seu regimento i
cumprimentaram-se mutuamente e o Tiradentes ficou de procurai-o
d'ahi ha dias.
Não deixou tle cumpri•' a sua prome sa, e dirigiu- se á sua casa

Qne diz Sr. Alferes? Pois não treme ao proferit· eslas palavras 'I, J)iz o
l[UC lh e fallal'a ass im. Carta de den . .i á cilada, e dep. na Dev. do R- de
.!., A~- de 20 Jlfaio 89. Asseverou o Tirut.lcnles porem <1ue o ajudante o disperSIIarliu, l'aze nrlo-lh e ver qne elle não sabia em que se melLia, poi s lh e propnnhn
r.ou~as em ~n e se não tocavarn. Ti?·adent es, ,,,olnterroy, ele.
1 • --

ajullanlc

~

.1. .1 . '\ . t:amrii'O ,

Cm·ta ele riPIL

P

IIPJL j:í f'ilatlos.
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l~vanclo um livro em francez, em oilavo, com capa rle papel
llinlado. Eea o porta e Landat·le fi lho do reino; conlava teinta a
rtnatro annos o adqnirim na Europa o liSO 1la língua franccza, de
r]ual verti a com raci li cla.Lle . Ap t'encnLou-llte o Tirade nl es o li vro, que
não era ma is do que a collccr.fío de leis l'ClH!lumcntnre. dos
~stado" Unidos, c pcdin -l he qnc ~raduzi~:::r. um C<;pilulo, qne l.rn~i a'
11larcado 1 • , alis!'cila a primeira curiosichide, foll1eou o Tiraclenle!"
c levou muito tempo a p1·ocurar outro Jogar, com o qual n:io
depa 1·on, e relit·on se a final, deixando lhe fi ·ar a obra, se m
rlnviü~
pam ser appcn~a a. ceva
1 ·sa como 1.01. •- .
v·.
151 l:wa o all'eres ao sarg·cnlo m61· Simão Pires 'ai'dinha, mom•
dnr
. o qna1 con IH~cm. pe r I'e1.Lamentc n 1111gua
'
. '.-t t'na cIo n,osano,
111
"'IPz
·1
r<
'
1
'.
1
1
I
1
l
~ >.,. ,,omrr·ou o l l'::tto~' l lies a occ.upa -0 em . r:v u c c~ o cs Vf' l'1aes
de
oh.
.
"
.
l
'
...
l
N
' · 'as CSCI'Inlns C!li 1 n!.!·lez ~obre as co usas ca tl.merJCa to I 'orl.c.
J1
' ·a porém Sardinha
hnmern
i
I
~ ele .111uila prcspicacia c, conltecenclo
[lchs
.
. '· c-onversas cIo aIleres
o seu m!cn lo, proclii'OU com pruclenc1.a
l.

r,~'tl~l

.

-

.

. l

I

Jt:vo l v e r-~c n'Uina qt;c ~;la o CUJ O calllJ n lO JC ill
lii'Pvi'l
.
l
.
. os 1.IVrtl::i ao all'erc;; e comc~,:ou
, · ' ·lO :t t J Ia !er. rtleYo 1vcti po1;;

' ·o para n<lo

r]

au·1 em d1anle
' a negar-se ás suas vtstlas,
' ' c a. pt·evenH. ' as pessoa·

;:: Seu conhecimento, com as quaes fallava o alferes, que fugissem
e1Je, fJ.IIC est.av;t donclo, fu eior;o 3 .
.
~~nlt•oianto r,hegn ra ao Hio de Janei ro a Lcrrivel som!Jm do
[Jol••·e
,.
·· '1''li'illlcnte;; '·. 1·mha
o coroncl, .loaqUJ·m s·Ih er1.o dos Re1.:;:,
tt l1ar
' c pas~o o!Jsenar a sua preza.
Colnp romellcra-sc o governador a mandar, quer por !Jém que r
Por 111 <·11, a· prese nr,.a clo v1ce-ret
·
· o r1e1;tlor cIa co n.]ttl'açao
.
- "·
,. OccuI1
ilndo
·
1
·r·
·
.
o ·eu r.omprom1sso, persuadiu o govcr nac Ot' nrt.1ICJOS<une nl c
1
Cot·oncl Cjuc viesse visitar o vice-rei e lhe ·contasse Lambem as
ll .
OVJdades que sabia. Ann nl tin o c:pi;to livremente e ela 1nell10 r

'°

'iir.er··
.
• ..•tu 8" ·ulJrc' a fo rma do GOI!sclho pri 1·at1o.
~ F X. ~
· · · lachildo, dejl, 11a As. de 20 Jnn. -lí89,
a frle111.
\ Chcglllt nu niu de J.tneiru no l" de

lifll.

de M. G.

~l.!i11 de l7SU.

·• Cart•t elo 1' . 1/e Barflrwrnrr w1 Vic,·-rei, r/r 'rj .\ /1. ~\!.

'
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vontade a persuação, e partiu 110 dia '19 de Abril com toda bt•evi~
dade para esta cidade, trazendo carla na qual participava o
visconde de Barbacena 1 ao vice~rei que o portador podia servir~
lhe de espia nas tentativas do alfet·es Joaquim José da Silva
Xavier 2 por isso que era- amargn it·onia! - particular amigo do
mesmo, I.Jem como para avet·iguações dos cumplices que afiançava
tet· o mesmo alferes na cidade do Rio de :Janeiro, segundo a asser~
çilo do sobredito coronel 3•
Apresenlou~se o coronel ao vice-rei, qne o ouviu cuidadosa~
mente, e lhe disse depois que o Tiradentes era um louco e assirn
todos os mais que o seguiam, e que as suas pretenções não passa~
vam ele castellos at·mados no at· '•. Talvez na sua opinião nem
valesse a pena da'r-Jhes a importanci~rque lhes concedera o visconde
general, e que entre tanto o obrigava a tomar co nhecimento do
facto pam soure elle pl'Ovidencial'. Seguiu o cot'onel as instruc~
ções · ([Ue lhe prescreveu o vice-rei e foi momt· em uma ca ·a da rua
de S. Pedro, em frente á casa do Tiradentes, d'onde potlessc
vigial-o com toda a segneanç:a da diligenc.ia de que se in cu111b ira ,
e com todo o zelo do real serviço 0 • SaList'ei l.o de sua missão, escreveu Joaquim Silverio ao visconde de Barbacena communicando-lhe
o que ia occorren~o 6 •

.

1 Datada do mesmo dia 19 Ab. 99.

E.'Vamc do alferes, diz o texto.
n Ofllcio do .v. <lc Ba?'bacena ao V·ice-rei dül.ado Lia Gaxocira do Gatrt]JO <t ii
2

Maio 89.
'• Na cu rta que em 5 de Maio de 1789 escreveu do Hio ilc Janeiro o coronct .lon·
quim Silvcrio ao visconde de Barbacena em Villa Hica, dizia o mesmo: "Eu aonsidel'O este homem louco, e todos os mais que o seguem, porque são castell 05
armados no ar, e isto mesmo tem assentado o 81·. Vice-rei, ainda que náo dn·
vido que fizessem o primeiro rom pimen to, porem niío podia t.cr <t sun ~ssis·
Lcncia. •

'; "Fico na diligcncia de colher mais alguma cousa, e para te1· melhor occasi;in
moro defronte do suj eito, c logo que elle se ausentar farei aviso sem den·1ot'a no
caso que por cit escape, o que duvido, pois o S1·. Vice-1'ei ~~ muito aclivo e jit eslit
precatado." Carla r/e Si/v. dos !leis, ao v. de Barbacena, já ci l:ulús.

s A já cilada carta do coronel S'ilv. dos Reis ao '11. de Barbacena a qualtcnniua
nojentamenle por estas palavras : • Deus guarde a V. Ih. para meu amparo o do!

CO:iJüRAÇÀO .lfli'ii.;HlA
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Apesar dg avi&o e co nselhos do co ronel Alvarenga, continuava o
alferes Tiradentes na sua imprudente propaganda sem melhodo,
sem rmo e sem espet•ança de resultado algum pam seus fins . Não
Procurava nem era pt·ocurado pot' pessoa alguma de consideração
a não set· o sargento mÓI' Sim;tu Pires Sardinh a, que apenas por
duas Yezes o recebeu em sua casa á rua do Rosario t. Limitava-se
pois a COiw.ivet· com pessoa· de pe!.[uena e ·lei'a, passando os dias
Pelas loja de negocio e casa· de mulhet·es perdidas onde em altas
vozes c sempt·c ges t.i culando, ou Ji.tllava nos seus projectos de
Olctt.er as aguas da Tijuca ou Andarah y na cidade, e de estabelecer armazens na praia da Saude e barcas (\e pas agens ~, ou
~Unha-se a declamai' com azedume, segu ndo o ·eu estylo, a l'a\'or
e seu phu1os de rcpublica, altrahindo a attencção publica e
Promovendo ·cenas de esca udalo :).
/

~

~,0 u?o de toda a t::lpitani<l que tem a homa de e~tare~n del!ai.xo elas handci1·as de
1 ~ Ex. lleij a os pés a V. Bx. o mais humild e suhdito ... etc. • Como se chega a
nta degralla~ão

? Desgraçada humanidade !

1

~ Dep.

rlc: Pedru de Olircira e Silm, na .ls. rle 1\. Jan. 90, Del!. de M. G., Ap,
-,e rio ai{'. .Jlathias Sanches Bnmrlw, i\.~. r/e 30 .lu/. t789. Del!. do ll. de .1 .

11 ~:'i o que .iil se tornava fastidioso . Curta. ele dennncia de Vulenlim l,opes ria Cu·
~/a11 e Sllfl, irmã, ao Vice:rei. como hnmilcles snbclitos, sem data, 1nas recon hcr.itla
22 Ma·io. 89.
;J

•

• . A rua do Om·ido1· tinha \'alcnlim Lopes da Cunha a sua loja de ourives; ri via
1
111
' 0 lapid'l• no
· com sua 1nna
· - !•'Ion1·ea do Sacramenl o. Con tava pouco 1lla1· ou me11

li

05

30 annos, e era natural do Rio ele .Janeiro. Um pequeno trabalho de que

, IC Cncal'l'c:;uu
10 111'er··

o alferes, lol'llou-o log-o lhmili:tr na casa. Um dia , em liUC Monin1
'

_•lVa com o seu compaclre o alferes .foronymo de C:tSLI'O c Souw, c ilch:w:un·

se

, Presente o inmio e o alferes Tirtldentcs, entrou o soldado i'lanoel Corrca \'as.

b~1 .05 • que se dizia afilhado de i)lonica, a queixar-se !]Ue n;io podia obiCt' a sua
1

' sua casa c GU .I(Iar lIc sua r•aiTII'I'm. Lcvan Lou·se o 'I"u·a deu l esc
~ •lixa. fYII"t
' • YO lt ar a
; .~ .)luz a passeai' e a repelir que era be111 (jlle padecessem as praça~. e a açoi' .~~em
·
·
· pa t'l'
·
. . tJu r· que os ('•lii'IOCas
c 1\ n10ncanos
eram t'racos, YIS,
1 os, e 1.Ic 1J:uxo
0 11
/
'llo,
os
quacs
pude1ulo
''ercm·
so
li
v1·cs
c
passa
rem
sem
o
jug-o
que
so
ll'
r
·iam
e
111
se e1·eu
. 1 ·Htdependenles do reino o toleravam. Houvesse al;;-uns como ellc c oul1·a
~ l'lü. 'l
c . ' cousn, c terminou finalmente por dir.et· que receara muito um levante ua
apllan· 1 .
ra l e Mlllas Gcl'IIC · por occnsião da derrama, .
1

prRstc facto foi referi !lo lambem pelo Tirarlenl es, IJUe confessou
J.

~~~nl~s abmçara as suas idcias. ~·"

qn~ nenhum dos

fllt c•ri'O!h •lS .Jan. 90, 1\p , ~.• /Jev. tio R.. rle

•lSsrm li:Ji, pois Valentim e ·na irmií lhe pediram que se não pronunciasse tito

1

~o

nrsronu

DA

Todos os dit os c todas as acçõcs do Tiradenle::>, aind11 me ·mo ~ 5
mab insignificante c pucriR, Nam cui1lndosamentc levados 11°
c·onherimenlo do Yice-rei o qual preparando- e pam romhatcr a
va la c horrorosa conflagração de lrc importantes capitanias mando u rtpromptar, egrcdos m s l'orlal nzas thw ilhas das Cobras e l' illeRaignon c do tnOI'l'OR do f.a slello c Conceirão, c como se ro11tnssc
C'Om ' um numero procligiol'o dr \'icti~nm: com·erlcn lambem o::
cnbicuJos do ho, pilal da Ordem da Penilencia e da Uelarão c até
os do seu proprio palacio, em prisões SC.Cl'Clas.

O povo, que lambem lem cus instincl os, prescnlia lodos r. :cs
rumore · e predispo ·içõe , c apont:na de ante mão a, ,-ictimas '·
o vice-rei piamente Jta horrorosa couflaarnrão ele <Jtle
Lanlo se aereceiava o visconde de Darbacen;1 1 e começou a ton1ar as
suas medida · 110 me ·mo gencro c go::;Lo, de modo a l'azer mlct' os
seus serviços. Mudou os ol'ficiaes de sou esquadrão, rodeando-se
dos que lhe pareciam mai · fieis ou menos susceJ1lireis de erem Len·
Lados pelos conjurados e di ·po~ a subsliluiç;io uo regimento da
t:<1[ÚlaJIÜ.t de i\finas Geraes por oulro do Rio de Ja11 ciro, alem do
ret'orç.o de ntai s dua: companhias de infantaria. Ordenou que ~ 1 '
prucede:;sc a um recrulamenlo em rcgm para nào pôr de s~1hr~·
a\ isu o povo c ll<to cspanl<u· a prez<.t cstnl!tou a balela de que unt<l
nova esquad1·a francer.a ameapva iHvadit· o podo elo Rio de ,l:t·
.~creditou

dc~ propos ilatlarucnto en1 n:t C:t$1. Sahiu n soldado, (lliC lieitra pnsmado :t nlh:rr
pam clll', ~c 111 ~c rl!'Spcr\ir ele uiu prcm Prot estou cnl:lo o allorc~ .1. rle r.a~trn r,
Souza que sr relirm·a ~borrer· irto r:e S<'melhanlc do ulo. G'trlrts rir tlcllllllcirt do r!i/O
a/fi>r~s e de l'a/rulim e Sllll inwí rrn l'it·r-rri e tlPJ>nim~nto.~ dn,ç mrs,m• · 1 ~ .\-'·
rfp 2:'! Jlnin 89, Del'. do /,'. rlr•J. fmnturlo ncnhnnt mal lhe Ozrr:1111 r ~ri o 111'111" 1•

f'i:mun rlepois rh sna priz:io, lcmrnrln lodos a Cfi ii ~Crptcncin rlc ~r n ~i l cnf'in n·r~•'"
lrmpos em q11e a delação caracl ri snva o llo111 catholico c o fi el rassalo, c a ~u:r
lirlla tomara o i11rlividuo r'llnrplicc c como tal réo de segu11rla cabcr::r.
' Depoimento ele Pedro de OJi,•rim e Silv:r, rahn de c rtn:ulra do rcl"inrP.11ill rir
eaval!:u·ia r·egular rla capihnia de ~Iinas G~racs, .ls. rle i!O .Jlrtr,·n 90, ()r'l'·
rir J[. G. Disse que ~lgnns cmnarar\ns lhe a~ ·cvern1·mn que no Rio rle Janeiro ~r
achava promplo um segredo para o seu commandanlc o tcncnlc-coroncl Franeisco
ele Paula , ele.

· COi\JlJ l\AÇÀO JIUi\P: ll1 .\

lleiro ' · Escreveu para a córle de Lisboa pintando com vivas c
e~ageradas côres as desgraças que ameaçavam a l1ol'escenle colollla porlt lguez:t, o n:.;o
· cc1e1ro
· la
1 lll<ll-· palr1a,
· que lite pagava os LI'I·bnto ·e 111 ar1:o 1ws de ouro e de dmma11le~
.
.

'1'emend o qnc o Tir·adenlcs ·e escapasse, c n:i.o coníiando no eo ro-

licl ·foa
· ·"I
'' 1Yeno
· c1os .nne1s
· uao
- qu1z
· o nce-n'
·
·l clnr o s1gna
· I clo
·• qnun
alarm·t
c
·
·
·
I
I
I
f'
'l
I
.
. . I -o
. • .om a pnsao pre ~.;1 p1tac a L o a erPs. !l amou po1 · Yl!;la
rh·t' c no1.tc, quando s:dJÜ1 que et·a um poh 1·n duudo e que nem um
seq ui!o Linha na cidade ~.
?e o Til'adeules l'os::;e o chef'e de nma cunspira~·üo que tivesse a
[ll!1fo a 1·1.
luerf<H'àu de sua palria, leria lambem ag-enles . cus que o
lrouxcs em tào c~clarccido do goipc l[llC e premedilnsa coulra elle
:; 0 ~ 1 0 a se u respeito p1·e, umi n Ler o vic.e- 1·ci. ::~ada. suspe.itou q11 anlo
1
' Vinda de Joaquim Si lverio ao Hio de Janeiro, nem quanto a sua
1'eside1 ·
· 1-o . • ·ào Igno·
ltt;t em I'rente a sua ca,·a, e nem procurou sauc

•·aJtdo r1uc o lt1esmo se achaYa iniciado c111 Lodos os llli lerios da
XIJb\er :tt:n.o
· e qne se ·111l,eressava aopiLl'eJJLcme nl.c pe1o CLL .llOill ex 1· Lo

~ 111 COIISetluencia das :,na:;

di,·icl;s para com a fazenda real, nunca
·he PCI'f;-111Jlou o que cslara lhzendo a prol da co11jura~·;lo nem o
('Q
.
lo~lVIdou para :~judal-o a lrabalhar e aHiciar ~cnlc, e dispor de
os os meios para o cabal dcse n1penh o de :;ua tarefa. 'em Hem
- ·o u1 os eO IIJUJ'at
· los, sem (l a1· ut n passo para a
,.unla. co1·nmu n1·c.ap10
-OI\] UI'ação , li mi tava-se a propa~·anda inl'm clifet·n n'umadeclamaçào
.. ' .
_
.
l ' c L,to de a acla pela acmnoma de suas expres ues e 0 TO erta
1
e seu:; gc ·tos que af'ngentava em vez ele all iciar proselyto ·.

vau

~ 01',.1. r.. •lr

j~

Sirtn<.'ira, :'!" lnl!'rrO!I·· 7 .-r/. R,l, .lfl- 22, fl.'l'. de .Jl. [..Era <''<>C''
11 0 <lc
·
· c Duç;uay-·l· l'•llllll
· promc ll era
· a""
.
lllllllos
haLilanlc dn nio de .laur~tro.

·
I'avnreeu· 1o.:om
/lrSltllas
' · •·.nnt p;ratulr r:oulculauteulo dos mcslllllS, qu • l: <nln o 11an:un
I'Cl I'I'Csc·ns, r. lll .l lllP ~ c:lrio alú r·.nn t ll lll lh,.rrs pC I'< I'lfI a:-, 110s l1'iaS 0 111 qn c
Ch:tnhava ns nh1'celns rio I"P t'''OII hnso t'l'S"'alc <[IIC cr.du Yollaria a lh es l'm.er uma
\ .1"1
1· 1
.
. ~
n
'
\1! , ' • lllcuos eslmnrlo~a c mais ami;{a\'el. Quem rlmirlar ria Ycraci<la<lc dr;lr l'<~rln
11
fleir~ con ultar n r'on clheirn Brdl/ur:,(Jr rlrt SiiM ÜNboa, .lnnacs do Rio de .Jal o, que n'esla oceasião cilo de mrmoria.
di As~im o asscvcron o r.ornnel J. S. elos Heis na sua carl.a de 5 ~hlio 89, qnanrlo
.
. iarlc, po r que :U[IICIIes com qnc111 con lava ri a
Prirssc:. " "'"an lcm parl.!do
u'csla r.H
.
.
~
'IIIe-~vc·
te _ ·~ que '"!UI. eslrvc, chzent-lhc
agorn qnc csl1mavanr
que se trzcssc,
ma~
llllam o\ ice-rei. • ' . 11. ~. I'· 218.
: •Csc
• ni•C'~
.. ,
11 1
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Vigia.vam-n'o, Sfl(;niam-lhe ~s passos; rsr.ulavnm-n 'o attcnft~·
mente espias mysLcl'iosa.:; postadas ;i.s portas das ca::;as que elle fre·
quentava, e só o soube l[ilando urna pessoa condoída d<t sua si>Ltwção
lhe mandou por outra advel'til~o do peeigo que o amea~~ava, e elle con1
ver·gonha, Clissimu.Jou a sua admiraçüo, e asseverou t[UC j.á. odesconfiava.
Encontrando-se o sar 0·e llt~~ ruúr Sinuio Pires Sa1'Llinha com 0
porta· cslanclarlc Francisco Xavier Machado, quando passavam peht
rua t.los Ourives, chamou o s;u·gento rnÓt· ao pot'La eslandarle de
.parte e pediu-lhe que avisasse ao Tiradentes que pozesse gt·ande
;prudencia no~; seus passos pot• ~sso que et·a vigiaclo por duas sent.~··
'nellas que de noite e de dia o observavam. Des pertou-se a curiost·
dade de Fmncisco Xavict· Machado e moveu-o a inquirir a caus<t'
Hespondel~"-lhe Sardinha que nada sabia, poeém <[ue o avisasse. E
como esta nova. recommenda~~ào lhe aguçasse mais a cur.iosidadc insistiu o porta estandarte em ÚlLerrog·aJ-o se conhec.ia.ao menos algutn
indicio que autorisasse semelhante procedimento. Repetiu-lhe 0
sargento mút· que o avisa:se, que talvez elle soubesse pelo qu e et·u •
Instou novamente o porta estandarte, ajuntando qu e não Jloderia ser
por algum esllnwio de ouro, ou de dia:mantes, por isso que ent~ando
em casa ~to alferes muitas vc,zes, e,repent.in.amente, rt'unca ,perce)Jfi 11
. causa alg~1.m~~ qu,e desse logar a menor descpJl(ian,ça. L,iLl;litoJJ-::~Il
ait~d~ ,o1sarg~nLo mó r a ,su '})aqo,ni, cay(;lcom~Qçni~W<\Q ~, rpb~ o,a,..;isa~s~ ,
e assiiT) se d e~ [].e~lirarp '·
Ambos po_r(ltn sabiam .a .cau;·a Lla esp).o,I).agem que. so[t:ia. ,o al~e,res
Til'adentes; mas n'estes bons d.ias de Luiz de Vasconcellos e do vi sCOlide ele BariJacena vigoravam as ol'denaç~õ es do livt·o 5° c o Evilngelho do Santo Ol'ficio. Trazia-se no rost.o a mascara de. TartuO'o,
c nos lab.ios _u. palavm de TaUeyrand, dada ao homem por Deus para
cncoDr.ir o se u pensamento! Et'a portanto grand e o tlurn ero do~
hypoct·itas c havia-o:> tanto em politiea como em religi;lo.

t DejJ. rre F. X. Mach<
tdo na ,1s. de 26 Fev . 179 0, JJcv. de 111. C. e Carla de
tfe.nwnolit da/mie~ de VilltLFl'ita a '10 de Jut. 1'7B~, ·o!J 11 . 1.3, Azl. 2·1· da Dçt'. r
,u. r.; .
I

.

~
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Via-se o alferes Ti1·adente: na mais dcploravcl circu mstancia de
sua · 1
VIc a. Iam-lhe esca seanclo os recursos e apenas contava no seu
boi ·
lllho por toda a ua fortuna uma dobla 1 • Fez um1.1. pequena
1
ttnsacção mercantil com o saqJ;ento mó1· ,rosé Coi·r·eia, e n:lo lhe
pos ive\ obte r a imporl.ancia. Incumb in da col.ll'an r.a ao <tlfcres
/ cavallaria auxiliai' da capitania tlc "lina · Gernes Jcronymo de
~~astro c Sonza, c dirigindo-se á ~ua casa ouhe que nem um re uictdo havi_a colhido ele suas deligencias . Pediu-lhe o adiantamento
'\ quanl!a c n;lo a teve o all'ercs Je ronymo de Castro e Seuza. para
1
~Ic !Jinp,·estat·. Uueixon-se enlllo alllai·gamenle de suas ütfelici-.~des, c chegando ájanella, retirou- ·e afflictissimo. Os implacav~is
Sianadeii·os, no seu disllll'ce do costume, postados em frente á casa
CI]J fJ
.
.
. ue se achava o aHeres e com os olh os pregados nas Janell a,,
o \'J !;Iava
•
111 ! ~
P·n.,
t"
' •l 1rar- c das
uas dil'íiculclades rc:;olveu- e n. cle&fazci'- c
d~ ·eu llluiato e o vendeu ao . argenlo mó1· .Manoel Caetano, mas
ilao
. . 1JOt1cudo rcalisar- -c Jogo o pag·amcnto, !icou tambmn a entrega
•tc1tac·
l·
.
. , .t por uns qnat1·o d1 as a.
~ este estado e achava o Tiradentes; pobre, de ,·alido, e sem
Cre \"
l c~lo para tentar o lcvanlc c p1·oclamat· a. inclependencia de tres
1
rovntcias; e mer-ecendo até de seu· amigos o la.béo de doudo •,
~uan~Jo Franci·co Xavier Machado, eumpriudo a reco mmendaç:<lo
i e Simão Pires Sardinha, dirigiu-,e a sua caso e começou pot·
dnqu.irii· que de onlem havia feito, poi · que lhe asseguraYam que
~ous sugeitos o seguiam observando continuamente os seus passos.
fi·espon dcu-lhe o Timcle ntes que ha dias que entmra n'essa descont\nr.a
· I"11npol'lancm;
·
· e sa IJenclo que o av ·i o
··• lU as sem 1·J"";u·- 1110 m<UO

t

\l \\

1

al(en~s Jorouymo de C:•~lro o Souza ao Vice-rei, datada de 15 .li aio
,.,,:1 Dev. do R. de./. Expo1. o di lo tllt"m·es que enconlmndo-sc l'Otn o Tirarlcn lc: na
11 1; .' 'tuando o mesmo sallia de casa 1lc um commi ·srll'io, lhe perguntou se já liuha
111
· rtue prelemha
· fazer, po1s
· que o Ylra
· metmc
I" 1o o ter·
1·en heiro para 11111 lelhe~ro
~ols:.Para esse fim, e que ellc lhe respondera que não levai"<\ uma dobla no8g Cart.a rio

Ccwt.a
rio al/'•e1es
. J.. 1.Ie C.
, c Soma .
,.
111"'11
C
'.rentes,
1•
l
nle1·roy.,
22 Maio 89, tlp.l, Uel'. do /1. dcJ.
1
lllla rio al(erC~; J. de C. e Souza.

2

l.

1
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lh e vinha de :Simão Pires Sardi nh a procurou entender-se d!l'cc·
l:tmcnlc Wlll o sa1· ~c nt.o mú:· par;1 1nelhores inl'ot·mn~<õcs 1.
No dia sêguinle roi o a.ll'en.:s l[!ICill PI'OCUL'Oil o pot•ta-eslanJ<•rl.e
em sna 0asa. Eslava baslauLc assustado. ' ão restava duvidcL
alg ttma; dous vulLos de cape>les esCIIros acompanhavam-no constanl.enwnte . Et·an1 :;oldaclos gr;:madei ros, que por disfarce haviam ras·
pado os higodus. PCí~-lhe ver Fra n ci ~;co Xrtvicr iHaclw lo que esl:t
ultillla t;ir culmsl.~lltCia l.ort tava rt espionagem m;tis p;rave, poi~; que os
soldados 11 :i.o se tlisl'Mf.:aeiam Jl OI' tal moela se nCw 00111 çmle 111 supe·
rioi' ~ . c ,·csceH a perLurimt:iio :w pobre Timd enlos, a qnem ape~ar
1le Loda :L tmm;t muita~ vc~es ass ustava o sim pl es cahit· de um:t
J'olb a .J, e retirou-se sem s:tber que msditla lomasse para ~ ua
salva-guarda .
Se o seu olluu·jti.era csp:llllatlo, COIIII.l di~ia u coronel A lv~.t·e t qp •J,
ai11cla lül'uou-se 1wior eon1 ;to; se ntino!las rli~l';u·(.:ada s , ns nwidit.:tS
vigias '' !J II C lhe segui<llll ;1~ pegada~, que o n;lo penl i at~ l de vi:;Ln,
u que nu.1da~ e :urdas p;l l'a l.ollo o nwntlo, ~;ó bw;r.avam nsl.ttll~u·-lhc
os 111ovim euto:; e onvit' <1S 't.tas palavras. A sua irnagin:v.;;io, que su
r e~enlia elo arclot· do seu cueb t·o, lhe cxagemva o peri:;o ·•. Ittquiel.o,
JJ éiO entrava, não sah i:Ldo <
rualrprer casa sem olh<tr para um e oul1' 0
oi

1

!Jep . ele F. 'i. :,laclmlo ua 118. tft• 26 Fev. '1790 , /Jc.v. clt! .li. 1,' ., e Carl!i rlc de·
[:l, .lp. 2\., tia IIWS/'11.a /Je:v.

IUUICÍU SOb 11 .
~

li. X. 1\la ch:ulo, t.lep. e carta j::t cilatlü,;

:; !'rei r.aymt1111Jo ele l' c!l (ti'ol·l.c, rtFla('d O t•irwnts/auciadn litt pe·rfhla. co11Jtb1' 11 ' •
r·ij o clescoberh. em .l l i n a.~ r;r-'l'rtes, 11 1<1111.\ SCI'ipl.o . De pa rl.e d'csle Lra!l;tlho, fj\IC
i.CIII por lil til n /'liitn us m.n/1/w/ns do.~ illf'OII(Irfentes de 1780 fll•/o patlrc qu.e os
~~~sio~ti.u. c.e enn[i:;s!in, rcechi lll11a uo1·a Gup ia que tne roi nh~cq ui osamenle r~ mcl.t.ir\:l
eon1 os AllllêiJJak s de í\lin<ts Gerae:;, quo Lral.atll cl'eslil c.;nnjt1r;1t'iio, peJo os ntsr. Or. Yena ;tr:in .in~ú el e Oli ve ira J.i ,; bu:t, dig:10 lii'C5ÍtlCJ 1Lc cl :t rel'eritla Jli'OVinüÍll ,
:1 qnc111 mui Lo agraclc,;u LnnL<t hon rlarle.

-'· 2° In/ errou., H Jnu. 1.700, . lp.
G F.

11,

Deu. do li. !(e J.

x·. 1\lachaclo, crut~ jit ciLatl~.

o " Dcpoi ~ rlo qnr. lnrlas as vczr.~ que com nlle ln ~tnmunhrr se rnr:onlr:nn nfío
J'ar. i;L mai s ri o 'IIIC cxa(;'Crar o aper lo ct n que n l.r<ezi:\1 11 o:; ditos vit;·i:t:; . "

F. X. l\lach<edo, . \s. tle ':!6 Peli. 1.790, Deu. tlc M. U.
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. 1acavms
. vu1tos, muuos,
..l
•
•
•
.lado ' e "se mprc os 1mp
JnlpassJVeJs,
como
1
•lU!omatos, seguindo-o, e vigiando-o de dia c de noite . Hesolvcu-se acaba1· com e:=; a :-:cena de esp ionag·em de que se LorHara
o oIIJCC
. l O LIe Jlll IJ1'JC (l Clii'IOSIC
. . l:l(Ie, p01'
. flllC O Slil'g"e n IO 11101'
.
~·
1 1
' n :1° Pi1·es Sardinl1a dir. i::t por loda n parte, e rccommendava a Loclo

0 111

linrlo que I'Hgi::-sc dclle, porque eslarn douclo e clondo c in tle'lloninhatlo ~ ! Coucehrn o plano de af<1slar-. c rla cidade, ('aminhnr
l•ar·1
' um 1oga r rlescr'lo, e allral1il' os Yullos para mTancando tla

'

• Até
1,.1,,
,;1·1n 1

se recaln1·n ele enll·ar em al!!umas rasa de sru conhecimenlo c nmisnrlc,
v

c0 (Jc lodos os lados Ln nlo nn enl rad;t C\Oillo na ' "h icb, observando clle allen··
·
·
1 ·
I li
l'•.
X·llicrtte
! , c111C a1t·· o~ seus propnos
am1gos
ant 1 ~os ~e c c. YJ<II•ant cc c. "
· .Iac,J·,,J J
..
.
· ' 11o c1ep, e cart11 Ja c1tados .

1•1 '

•

te- ' Ouviu clize1· alguma vezes ao mesmo Sinl<io Pires ardinha, rlepoi_ do que
um referido, que fugissem dnquelle alferes r(ne andava dourlo c endemoninhado,
<111e ,.e
:t todos lof)'O que no dilo al lbres llt llaYam, mostrando nlú de~lll•a·' zer doo menclava
.
.
Pccr. c ouvrr fa llat· Clll ~li nas, cornu snr:cedru com elle lestmn unhn,111do n dc.IHc
do
l't
•·
·
I
,101
li o ,,ardtnha r pe rguntando-lhe se qucrw a ~uma cuu>a para '''l.mas,
r. ~ue_ lhe rc. pontleu qnc nada queria, nem dr tal paiz dr.rjaYa noticia al~umn. •
En. -'lachado, depoimento j:1 cilarl".
trlúi· ~on t,·and o n r:tho rir co;qnn•ll·n Pnril''l dr Olivl'irn r. Si lva n sohrrditn snrg-entn
de Jl·Sintuo Pirrs Snrdinl1n, pn t·a qn cm levava enl'tn rio lcncn lrHo roncl Fratwisco
Ullib •tu la, ül'islaranl o Ti r:ulcn tcs que ~·inha ria rua do Hosario c cscon•lcram-sc.
5
1IQ , ~ n'uma botica da rua Dirrila afim de deixai-o passar. Dep. rio mesmo cabo
·de 20 de .1/arro 90, Dr•v. dr• M. C.
0
lar l~uc é certo ú que Sim:io Pires Snt•cl inha ret irou-se para Portugal aum de e,·i'llot·1,'1bal hos. Quanl ao nfto desejar ouvir fall11• na capilania de Minas era isso
liri ''"elo Por desgostos moracs qnc lh e rl era o padre Jo~é ria Silva tle Oliveira Ro0
'. qual lhe sctlusira. uma irm:i.
~ào 5 1·
de Jr e se algum referi menta tem com esle • ardinha o que le-se no A lm anak
•
.• rcspelavets
. .F..t oul'ilo ln(l~' Geraes,
anno 1. o, p. 57 : • Enlrelnnlo a dous anc1aos
os
que
11 ·
·
· ·
lu~u ,
ao cx1slia plano al gum assenlado entro essas ncl.tmas do governo porllb,, ez, lllas só que elles onUmsiastas da li berclatle llenstu·avam francamente o~
sos d
'''si<(' 0 POder, c qnc 11111a YC?. imprndenlcmcn!e em um janlar, a qLte lambem
1
'Or·i~ ~ 0 traidOi' fianlinlra, qnc ti Piles se fingia amigo, tral:u:un de 01'f;'3ni. ar uma
t,trle
r·tl.J'l I'1111 I'o se 1'111ertar o ll<IIZ
. uo
_, f'crrcn I10 JU~o
.
. .
- ,
qne o oppr11ma.
's
'
111. .
hos rltnha lendo approvarlo muito a idéa, apena li ITC dos comivas, ' 'endeu . eus
Pedes.' cl·anc1o-lhes em !.roca el e osculas-ferros, c em recompeu a tia !raquez.t
•
.
I(He ·
1\eisa un~sade inspira a -morte. ,. lo:~te p~pelrcp rcselltou-o o coronel .T . • ilvr 1·io fios
e nan Sardinha .

1
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espada, cahi1:,~pbr~ ~llcs e,far.el-:ps, em,p.osLas, Era arriscádo 0· ac~o ·
meLlimenlo mas tinha o Tiradentes
a bravura da insania 1• Fehzf
\
mente encontrou-se co,m o porL~ estandarte, e como n~o era hoJ11e 10
q~e fizesse nada á surdin:J, patenteou-lhe todo o seu designio. ou·
viu-o Fcancisco Xavier Mach<Ldo e prudentemente o fez e!ltral' 0 ~
razão de que se desvairava, pois Llcvia reneclit• que laJvez aquelles
ho1~ens fossem ímLo;·is~{dos pelo vice-rei e que n' esse caso maiLr~·
tando-os procuraria a sua ult:ima ,·ui na; que pensasse bem e molli'
ficasse o seu anlenlissimo genio para não amontoar clelict.os sob re
delicLos, e.que, a querer Lomar o seu conselho, dirigisse-se antes
ao vice-rei e lhe representasse que n. sel'em aquelles hom ens mail·
dados por elle soffl'el-os- ia com paciencia, mas que a não ser assii11
merecia a mais prompla provirlencia um caso que já passava ll sfll'
escandaloso ~ .
. Aqceitolf o Til·adenles o conselhoJ que lhe pareceu cordato e
D
digno de um collega, o qual nem uma amisade lhe tinha, com.
provou pelo tempo adian le a nias rtue talvez sé condoia de .sua 1113
esti·ell~.
Dirigiu-se ao vi~e-rei e expôz-lhe aque\la ciecumstancia de
•
.
e
ser ol:!servado por toda a parle por soldílclos disfarçados, e que 5
1
em dwinquente o casl,igasse. Como tinha inimigos poderosos P~ ·
causa de seu projecto do encanamento elas aguas do Andarahs teiJll~
que o não en'volvessem no levante que se dizia haver em Min3 5 \,
,
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. ~l <1. E cqnhe,çendo clle testemunha o desembaraço, e a pessima conducta do \o
alferes, julgando-o capaz de o fazer., , el.c Depoimento de Francisco Xavier Macha(
na Aii,.{le 26l?ev, 90, Dev. de Jli .. G.
··, •
1

• E!-! .q~w lhe ouvi is to, c conhecia que era muito capa~. tle o fawr, niio só pc ~
5(\ll dcsernbara,ço como pela pouea' rel'i~i;1o e mús enLranhs de qnB mpitas ~ez.;~
Linha dado evidenLissimas provas, aocudi logo dizen(\o-lhc ... ele." O me.~mo, (.;ai
de Denuncia, já citada.
2

O mesmo, no depo'imeulo ,j:'l citado.

3

No seu exl e·nso <L(}]Joime·nlo e l.onaa carta

4

J. de C. e Souza, ca.·rta de denu.neia ao Vice·?'ei lle 15 i!'! aio 80, De·v. elo R.

de demmcia.

.I . lslo prova que o Tiradentes reLirou·sc de Villa Rica para o Rio de Janeiro

d~

11 1
:

expectativa rle que alli apparecesse o levante, estando elle fora da capital da capl·
tania.
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~Uvincio:o êofu a mais fingida boildade contentou-se o vice-rei co'm
e responder que nada sabia. Pediu-lhe então o alferes que con-

~·entisse no seu regresso para aquella capitania, visto ter· acabada a
lCcn ça '· Aconselhou-lhe o vice-rei que se deixasse ficar, que não
se nlOsll'asse t:io inconstante, pois que elle proprio se encanegrwia
1
' e 1Uandn1· reformar· a sua licença porque era seu amigo ~!

11etirou-se o alfere. uesco n ·o\adi ·simo do palacio c em caminho
encoiHrou-se com o seu mi u genio. Como queret1do patentear-se
lllais
· c1o que o mesmo v1ce-re1,
·
· que era da esco Ia cl o
. se u amJo·o
~~~conde de Barbacena acerca dos sagrados deveres da amizade,
avisou
. s·J1veno
. que t1vesse
.
~
-o o cot·one I .loaqlllm
conta em s1,. que se
rel!rasse poi' que o vice-rei, infol'mado de suas praticas, andava
~~.~ grm~.de cu~dad~ sobre elle, e mais dia menos dia seria pre~o- 3 •
. a 0 bmJo do Escanota! Com a bolsa rech eadr~ do prer.o da trm çao
l'tnha ent al'- se Judas :i mesa de Jesus Chri to .
Pensou o Tit·adent.es em fugir. Arranjou a sua mala collocando

~odos ~s obj ectos de seu uso, e o inseparavel estojo de dentista,

mumu-se de um bncamal'Le, que pediu emprestado ao , eu cama-

1

,
111

Ningue.m Vta.ta,·a
· ·
• sem passaporte,
· c era ao \' JCC' I'CI· e aos goYerna<1ores
enlao
e se Pedia. Exigiam-no os guardas dos rcgi&tos com todo o ~elo .

~, ~ J.

Sou~a, carta jit cilalla ; Cap. M. de S{t l'inlo do nego
• 1nlerrog., 28 Maio, 89, Ap. 3, De1•. elo R. áe J.

de Castro e
Orles ·

qu! U'h •atlentes, Go lnlerro(f., 1~. Ab. 9'l. Ap. '1, Dev. do R. J. Disse J. S. dos Reis
e Procurando o Tiradentes pelo despacho do Vice-rei este Ih' o difficu!tou debai Xo de v ·
·
lhe
. anos pretextos, pelo que dispoz-se o mesmo alfei'Cs a fug ·tr. Commumcou0 tntento e lhe pediu dinheiro emprestado · c como não o obtiresse ,·endeu um
rnulato Que tinha o r1ual foi preso antes qne s~u senhor rcalisas c a fuga. Dep. do
cor J .
'
N~ .. s.'.dos l\cis ils n.18 Jl!a.io 89, ? cv . do rle.J.
. ,· I
. ca, l.t que escreveu do Ri o de Janeu·o a 5 Maw S9 ao v. de Barbacena fo1 nms
'n'nu ·
..
.
•li . Cioso o coronel. Dis e elle : • A 2 me appareceu o SUJCilo, meto espautarlo,
enuo QUe jul"'UI'::I que O Vice-rei leria al"Ulllõl noticia de SCU intento porque para
onde
"
"
•
.
'lle quer que se viraYU se via l:ercado de sentincllas de nmte e de cita, e que o
10
Hi ~~ senhor lhe havia negado o despac.ho, porem que infallivelmenle ia fugido,
lr '1 que o seu gosto era ir com o despacho para melhor poder litser o que tem
atado •e ma,· lodos os seus pat·dnes, que ~ :lthO S mrsmos qne eu f'•z rPr to a \' . E··
<:.al'ta
'-' · •
9 ,
• ''PP. '!~ , Det•. rle JJ. (J .

n:
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rada Francisco XaYier Mal'hado, o po~'la es tandar te de seu regimento 1•
!•~stava prum plo [Iara pm-Lir, IIJas para. 01 1de iria'?

I Tirarlc11I C,, Qo fnlerroy., já ei l.atl n. O tl.ep de F. X . i\ht ehndo, na 1l s. de 3il
A 1!. 90, llr~ l!. ele U. r.. , nri o csl.it de aeennlo co m a collll ss:·to el o Tirallenles. Indo

o porla eslanda rlc no dia 8 tlc i\lrLi u pedir p:tssaporle ao Vice-rei,

c-ondu ~ iu - o

eslc ao

seu g-abinele p:t i'li culaJ· c nhi ihe !'allon nr.CI'Ca do aii(H·es. "Eu vim, diz o ;10rL:t·
esLanllarlc, no co nh ecimento el e qu e e ll e sa bia co m a maior individuaç;;io tln snn
pessirna e irrcb)n lar vidn., se us ;tbolllinavcis ~:osltunes e a nmle rial e nLrevida indolc
de qnc era revesLido. " Co mmuni eou la mJ,cm Fl'ancisco X.avier l\lael1ado no Yicc·
rei as 1na is 11 1inuciusas parLicnbtl·id arlcs <.la vida inLim:t elo alferes, e ::u:CI'cscen loil
que n.Lé cnganún1 a 11111 rnn lato seu purt obi.CI' as ;umas que ci11! nsnva r n1 sn:1s
jMnadns e que IILIIH; :t mais a ~ t•es~itnil'a . I..Jr11·üt rle drlnlwcia.jú cil.ati <L

•\
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CAPI'PULO XII
REFUGIO E PRISÃO DE TIRADENTES
lllais duas victimas, o capitão Fortes e Manoel José de Miranda. -Dispõe-se o Tiradentes a
partir para a fazenda do Marapicú do mestre de campo Ignacio de Andrade. - Cartas do
~rotecção . .....:. Occulta-se oTiradentes em quanto não effectua a fuga.- A viuva D. Ignacia
ertrudes. - O contractador Domingos Fernandes. - OTiradentes homisiado. - Alarma no
~alacio do Vice-rei.- Entrevista do padre Ignacio Nogueira com o Tiradentes. -:- Pede oTiraentes novas do que se passa ao coronel Joaguim Silverio.- Os dons padres.- Prisão do
:adre lgnaoio Nogueira. - Confessa o padre o oscendrijo do Tiradentes.- Cerco da casa
pe·D~mingos Fernandes.- Dispõe-se oalferes a resistir, mas entrega-se á prisão facilmente.Srtsao do capitão Fortes, de Manoel José de liliranda e de Domingos Fernandes. equestros. - lndifferença do povo.
'

.

Lembrou-se o Tiradentes qu~ nas difficeis cil·cumstancias em que .
~e achava só um lwmem lhe podia valer, e esse homem era Manoel
voaquim de Sú Pinto elo nego Fortes 1, capitão de regimento de
doluntarios reaes da cidade el e S. Paulo, que havia chegado ao .Rio
de Janeit·o em companhia ele Antonio de Moraes 2 • Conhecia-o
l'esde que estivera no destacamento ela Rocinha, em 1782, e já se
~nh.am fallado por tres vezes depois da sua cheg·acla a esta capital.
alHa que se hospedam com o seu amigo Antonio ele Moraes e um

1

s:1 Moço solteiro tle 28 annos de i(\ade

filh o do Dr. Antonio Fortes de Bustamanle

;; c D. Anna Mari; Xavier Pinto da 'silva. Consta de' seu dep. em 28 Jl!a:io 89,
1
llc:.: ~· Deu. dq 11 . de J. Devia seg·uir pam a ctlrlc de Lisboa co m cartas de seu g-~

1

llho d0 g"ovemado1· da capitania de S. Paulo, para o ministro do ullramar Marl1lanc· c i\Icllo, e a recommendação de lhe expor verbalmente algumas circumssirn las .a respcilo .do serviço publi co da mesma capitania, d'ond c era natural. As'l'onc~e~ts~~ na carta que escreveu em !1.3 Maio 89 ao lenenle-coronel Camillo illnria
• a,llldanle de ordens do Vice-rei.
. ou menos, naLnral da ctdade
.
suct2 Homen
. 1 de q,3 annos pouco mats
de Bragu, e cude ~~ ; do Hio de Janeiro, o qual recolhia-se de S. Paul o. De]!. do mesmo na As.
· alo 89, Dev. do R. de J .

1

11

1J

/

1

~ao
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'

criado, que trouxera comsigo, em casa dom estre de campo IgnacJO
de Andrade Souto Maior H.endon, á rua dos Quarleis 1 • Possuía 0
mestre de campo uma fazenda em Marapicú , denominada EngenhO
do Malto Grosso, e para logo concebeu o Ti·radentes o plano de refu·
giar-se n'ella e occultar-se até que podesse seguir para a capitania
de Minas Ge1·aes . Sem passaporte ou q1,1al quer outro salvo conducto
a que atlendessem os guardas dos registros 2 , esperava obter da
prolecção do mestre de campo alg·um guia pratic'o que o levasse por
veredas pouco trilhadas á capitania de Minas Gentes 3 • Contava que
0
já a essa hora estaria a conjuração de collo erguido, e levantado
povo por toda a parte. Por isso á obj e cção feita por seus conhe·
cidos acerca da difllculdade em que se ia in volver apresen tando-s_e
ao governador geral em pura de sobediencia para com o vice-rei,
somente respondia com a exclamação: - Ah se eu me apanho eJJl
Minas 4 !
Disfarçando ·se como melhor lhe foi possível, dirigiu-se o alferes
á casa a que se acolhera o capitão . Manoel Joaquim. Eram 8 horas
da noite de 6 de Maio quando subindo a escada encontrou-o n'ulll~
0
sala. Expôz-lbe o Tiradentes a que ia, e como o capitão apenas
0
comprimentava e nem um laço de am isade os ligava, procurou
5
alferes interessai-o na sua fuga pelo lado de espírito de classe ·
Disse que receiava que o vice- rei lhe quizesse armar meios e rnod~S
de lhe arranjar uma baixa, pois tendo-se concluído a licença uno
consentia que regressasse, e estava-o demorando sob pretexto ~e
que era seu amigo e sabia quanto elle gostava da terra. ALtribuln
semelhante desígnio ao desejo de vingança por censurar de sen
governo com toda a liberdade, criticando alguns de seus actoS·

Cap. 1\I. J. de S. J> . do Rego Forles, 1.o lnlerrog ., 28 ii'Iaio 89, Ap. S,
R. deJ.
1

1

Dep .. de Fmncisco Xavier Machado na As . 26 Fe·u. 90, Dev. de Rf. C.

8

Cap. Rego Forles, lnterrog, já cilado.

• Dep. já cilado de F. X. Machado.
1

Cap . Rego Fortes, 'l• Irtlerrog ., já citado.
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Pretendia pois retirar-se, fosse como fosse, para que não desse
causa a sua demora á pl'etendida baixa 1•
, Condoeu-se o capitão levado de suas palavras e com a maior faci1
~dade escreveu a seguinte carta, com endereço a Ignacio de Andmde
outo Maior Rendon:
« Meu presadissimo amigo e senhor do coração. O portador desta
~or não gostar de algumas cousas que tem visto n'esta cidade e
aliar com alguma paixão e razão v6--se vendido e, segundo julgam
08
prudentes, em termo de alguma perdição, porque lhe têm
tomado os postos. Elle é um homem de bem, e por isso eu me
condôo do seu incommodo. V. S. como tão honrado creio que lhe
aconte , .
.
.
ceta o mesmo, e n'esta certeza eu o encammho para essa
1llustr
e casa, afim de que V. S. o ponha em salva terra, como
espero, Deus guarde a V. S. como deseja o seu amigo do coração. »
N·
.
,
ao qmz assignar, e entregou a carta ao alferes 2 • Appareceu
então Manoel José de Miranda, que era quem tomava conta da
casa ' e gerta
· os negocws
· do mestre de campo, cl o quaI era am1go
·
e compadre.
T' Ao seu amigo e hospede, apresentou o capitão Manoel Joaquim o
~t'adentes e pediu lambem para elle o seu patrocínio. Não oppoz
anoe} José de Miranda o menol' obstaculo ; annuhiu por complacen ·
Cta, e pegando da penna escreveu ali i mesmo uma carta em que
com~çando por dar conta dos nego cios que tinha a seu cargo acabou
Por interessar-se pelo alferes, que elle via pela primeira vez 3• Re1
'I'irad
Fort ' entes, 4° lnlerrog., 18 Jane·lro 90, Ap. 1, Dev. do 1!. de J. Cap, Rego
es, 1• lnterrog., já citado.

pr ~)oz este P. S. orig'[nalissimo : "Es~uecia-me dir.er a V. S. que tambem hei de
Jo:cts_ar de 4, at•t·obas de assucar etc .• Allegou depois o infeliz capitão Manoel
• asstgnat•a
·
. dev .tcIo ao v·tce-rct,. e nao
- se sou,
be«quun qu e nao
a carta pelo respctlo
sse fJOr qua1quer eventualidade C[UC clle tinha conhectmenlo
.
. e
Ct't'
do que se d'tzta,
I ICt\V'\ d
.
r .
1
d'\
,
"a
' o seu governo. O que ouvit'll do alfet·cs nao 101 para app au 1 ·O mas stm
,.di rad che<>at·
·'
·
t
l
l
·
P
" a verdade, c vct• se havm razao rla sua par e para an o receiO. e~!'n ° ao mestre de campo que o pozesse em salva terra, referia-se it capitania de
tnas G 1·
rr. ' 1 I
Po ,1 ° aes, praça do alfet•es. Chamou-o homem de bem por ser o 11cta , nac a
Iemsabia
· ]''
· · · 1.' }·ule1'roy., Jil
·· ct'l aclo.
a '
1e
ll•Ivamcnte ú sua lamtlla.
2

s9, eClap.
Rego Fortes, 1• Interroy., já citado, c Tiradentes,
c.

3° Tnlerrog., 30 Maio
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sava a carta: «O portador desta me pede que V.S . o encaminhe, e elle
melhor expressará a sua tençã.o, poi s na occasião se ve bem vexado.
Elle é meu patricia e conhecido a quem desejo que não tenha
incommodo por faltar verdades quando n'este tempo só as lisonjas
mentirosas, e vaidosas adulações é que agradam aos maiores, e por
este motivo os h0mens de bem se vêm n'_esLe tempo aban.dona~
dos 1 . ll
Não hesitou lVIanoel José de Miranda em assignar, como deixMa
de o fazer o capitão Rego Fortes. Tornou-se o alferes ainda mais
exigente, sem calcular o enorme sacrificio que acabava d'e obter
d'aquelles desgraçados, que tão fatal proLecção lhe clespensavam corn
f.·wor ele semelhante quilaLe. Pediu que lhe arranjassem conductor
até iVIarapicú por não saber o caminho, e ficou de remeLter as suas
malas para d'alli emprehender a viagem ao sitio do Piabf~nh3,
d'onde seguiria em canôa, 2 e despediu-se.
Cahiu então em si o compadre do· mestre de campo, e ficou por
muito tempo abysmaclo em profunda meditação como se presagiasse
alguma de.sgraça, e confiou depois ao seu amigo capitão Rego
Fortes as suas apprehenções a respeito do alferes, pois não via na
1 EsLa {jarta começa assim : "Illm. Sr. mestre de campo lg. de Andrade SotilO
Maiol' Rendon, meu compadre e S1·. Cidade 6 de 1\laio de 1.789. Meu compadre .0
Sr. da maio1· venCI·ação. Mui lo hei de estimar qne V. S., a mana e toda a 111n 15
obrigação esleja com feliz disposição . Eu alé ag'OI'a não Lenho nada t'eilo por estar
o anil de graç.a. Hoje 6 que ajustei a 520, o que cléi (;'raças a Deus <linda o suj eitO
chegar a isso ... ·.. E lem1ina assim: "O amigo Forles lamllcm escreve a V. S. que
melhor decl arará. Elle é bem desembaraç.aclo : eu desejava a sua l'elicid acle. j\qlll
fico prompto para tudo o que for do servi ço de V. S. a quem Deus guarde por nn~~'
tos t~nnos." Assignou-se Riannel .José supp rimindo o seu appellido. Dev. do
R. de J.
2 Disse o coronel Joaquim Silverio que o Tiradentes lhe certificara que nada
have,·ia que suspendesse a rleli gc ncia; r[UC se por loda a sc ma1üt não conseguisse
o despacho do, Vice-rei, fugiria, lanlo que nnnd úra no tl ia anle~edcnLe u1n seu
escravo com outro alugado a fazer uma can(\a no silio chamarlo Piabanha pnru
passar os rios, e que logo qu e chegasse it cap itania de Minas Ceraes se ajunlai'H' n
alguns elos seus a dar execuç:lo ao proj ecl.o, se nd o o g·ovc1'mtdo1' llarbacena o pl'~
meii'O sacriftcaclo, etc. Car/.a ao ·v. de Barócwena, datada rlo Rio de .Janeiro 11
Ai aio 89, n. 9, Ap. 21> ., Dev. de 1J:I. C. Era assaz leviano o Tiraclenles, mas quelll
- h11;j:l
. 111111!.a
. co usa 11 ,es<as
,. cIenunotas
. cl a pn1·a mven
.
do
pode a fitançar que nao
,• de
Jo~quirn Si l\'01'io '!

'",:,
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s~a fuga senão o e(feito de criminosas acções. Accreditava o capitão

Sinceramente no alferes, .e mostrava-se Lranquillo 1 • Conversaram
08
dous amigos ainda por algum tempo. Recolheu-se depois o
capitão ao seu quarto deixando Manoef José de ~Iiranda arrependido de haver escripLo a cat·La, a passear assustado, inquieto e
Pensativo alé á meia noite. A essa hora to mou casa o porta
bandeii·a Antonio Nune., Villa Fortes, que andava ele ronda á cidade,
e encontrou ainda accor,daclo Manoel José de l\lfiranda, e entregue
aos seus Lerriveis pensamentos apprehensivos ; e levaram a conversar por longo espaço 2 •
No dia seguinte vieram LI'azer á casa do mestre de campo Ignacio
de Andrade a mal::t do alferes Tiradentes, e deixaram-na ficar ao
capi t~o Rego Fortes. Ou levado ele suas apprehenções ou no firme
proposito de negar-se ás importunações do alferes, ~ tinha o g·ere uLe da casa desap parecido.

1
Cap. He1;o Fortes,

1_o

Jn te.rroa.

2

J .Assim fi cou decidido depois ria acareação cntre o capitão Rego Fortes, Manuc
osc, Antonio de Moraes Luiz Man uel e Antonio Nunes Villa Forle no 2o Tnte.r1:ff·, feito ao mesmo ca;Jiláo Rego F~rles em 5 Junho 89, Ap. 3, JJev. do
'L

ele .J.

A Antonio de l\Io raes t'cz a~ pdnripio al{;uma confusão com o seu depoimento na
d s. rle 22 Maio 89, De v. elo R. de .f. Di sse elle que a meia noite, ou pouco depo is,
6
c para 7 de Maio esland o t' ú recolhido não só por serem horas propri as mas
tUllJb
'
•
'
.
e v1eram de denll'o 1em· por achar-se doente ' bateram it porta da rua com forra
>
a Jnf-a, o que cllc testcmnnha ouviu , e subindo os qu e vieram abrir a porla,
c o que . I
.
.
I.
.
.a
a e la bateu, pam a sala elas chtas casas aonde se fecharam, a 11 est1ve1 1
11
.1 e conversaram lres horas po uco mais ou menos e no fim dellas tornaram
'lhedescer
· 'lbnr
· e lechar
·
· p e]·a man 11a.. , a vu·
a porta da rua, o que elle lambem ouvm.
orn (~ISse Luiz lllanucl, cri ado cio capil:io r,c3'0 Forte·, que quem batera fo ra um
c nr.lal ele cavallari a ria capi tan ia de ~tinas Geracs, que conversara com o capitão
lanuel José· o qual a Tnbos pcd im ctutas de l~tVO I' para o mestre de campOj
lS"naci
'
'
''
We o.. de And1·adc, e que ellc lh'as deram . ,
.
.
sat.tm IJCI"SISlenlen lemenle o ca•lil;io Ren-o !•o rles e Manoel Jose rle ~llraud::~.
GtUe
.
'
"
.
ViUa ;ntrev1sla elo Tiradentes fosse a meia noite. A cleclal·açilo rio po1·la-bnndell·a
a bo tte de que fora clle que bulera e Manoel José de Miranda quem abrira a
I)o1ta
d · . .
.
' CIXOII 1llucidaclo o l'aclo 1ie qu e o Tiradentes fora allt as 8 horas e se demo·
1.:Ql'a um·t
·
' mem hora. BeattCOitp ele brnit IJO?U' ·rlen I
~

M
.
.
· .1. de Mu·anda, Tnlerrog ., 29 Ala1o 89, Ap. 2, Dev. do R. de J.
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Tomára o Tieaclentes a resolução de occultar-se até que pudesse
realisar a sua fuga; ma& onde iria elle esconder-se? Olhou em
torno de si e não viu uma casa n<~J extensissima cidade do Rio 'de
Janeiro na qual a amisacle lhe offerecesse a mais pequena gnal'ida.
Lembr0u-se porem que n'este mundo havia uma alma que lhe devia
reconhecida gratidão. Tinha elle Jogo que chegou ao Rio de Janeiro
procurado visitar uma pobre viuva afim de inteirar-se do estado da
suade de sua filha, já enLrada em annos, 1 e a quem fizera atn
curativo exLraordi11ario 2 • Padecera a moça ele um pé, o qual )as~
Limava uma chaga que, zombando elos receituarios dos physicos,
tornára-se caneerosa. Sabendo uma mulata, que o merecimento do
Tiradentes não se limitava a ]Jrenda de dentista, pois conhecia a
virtude ele muitos medicamentos particulares, apresentou-o a viuva,
e com tanta felicidade para a·rnãe e filha que erm dous a dous e meio
mezes operava-se a cura com o emprego ele uma agua myste~
riosa a.
Não hesitou mais o alferes e foi á noite á travessa da Alfanclega,
perto da igreja de Nossa Senhora Mãi dos Homens, bat.tet· á porta da
casa ele D. Ignacia Gertl'Ucles ele Almeida '·. Expôz-lhe a necessidade. Precisava refugiar-se por clous ou tres dias em quanto se dis~
punha a passar-se para uma roça em Marapicú, e rogou que lhe
indicasse uma casa •. A cudosidade, Lão natural nas mulheres,
excitou a viuva a interrogai-o sobre a causa de sua desgraça e pel'seguição 6 •

· I

Contava 31 annos a ftlha e 57 a mãe. lgnacia Gertrudes de Almeida, lnterro[}·r

7 ii'Ialo 89, Ap . 29, Dev. do JL de J .
2

Tiradentes, 6• lntel'l'O(J ., 1.!. Ab·ril89, etc.

a Ignacia Gertrudes, lntel'I'O(J. já citado, pad,re Ignacio Nogueira, Jntel'I'D[}·• 17
Jun. 91, Ap. 28, e Domingos Fernandes da Cruz, Jnterrog., 16 Jun. 91 Ap. 28,
Dev. rlo R. de./.
4

Tiradentes e lgnacia Gertrudes

no~

lnterrog. já citado.

Ignacia Gertrudes, Jnterroa ., etc. Disse o Tiraclentes que lhe pedira uma noite
que o deixasse a1li esconder-se. lnterrog .. citados.
5

6

Ignacia Gertrudes, Idem .
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fi Phnntasiou o alferes um conto. Era ain(b moço quando ficou por

~ador de um homem residente em Minas Geraes . Sobrevieram

.esavenças sobre o pagamento e, quando menos esperava, aconteceu
l!rarem a VI'da ao seu contende(lot· e esse cnme
. 111e 101
r ..
1rnputaclo
0111
~ toda a razão e verosimilhança . Em o seu conlendedor valido
0
• govel'l1ador, e pois não lhe restava outro recurso senão o refugio
ate pode r provat· a sua 11111
. ocenc1a
. 1•
Tendo a viuva uma filha solteim não lhe pareceu decente reco1
~~~l-o 2 C~!Uo em de seu desejo 3• Promelleu-lhe porém servil-o.
1
.a ella VJUva de Francisco da Silva Braga, que falleceu sendo pot·. de
dletro da casa cIa moeda. A esse emprego deveu seu man'd o a am1sa
e Domingos Fernamtes, ourives torneiro e igualmente contraclador
:marcador da prata d'esl.a cidade •, e essa amisacle transf9rrnou-se
111
purentesr.o na familia, pois o our·ives servira de padrinlw de uma
Sobrinltu sua e por 1·sso o chamava a vmva
·
1 compadre
tam bem (e
Por imitação de sua irmã ;; .
Sabi
· ·
·
' a o llllJtulado
compadre das obrigaç.õcs da vmva,
para com o
I
~~~s
1
. ·· pe a cura da fi! ha, e Hcou a vi uva de lhe rni1ndar fali ar s por
Jbulgal.-o no caso de poder prestar esse obsequio, por ser homem celi- possuir
. senão (lous escravos em casa e assim
. nem um
. ntal'lo ' e nao
lrtcom
E
. IUoc1o lhe causaria a hospedagem ao alferes 1 • ncarregou a
VIuva
•
a um sobrinho, que era padr.e, p:JJra obter elo seu compadre
o cons en t.Itnento s, e retirou-se o Tiradentes espemnçoso. Voltou
j

I

f.,.n .

o aclll Gert1'udes no Tnterrog. citado; Tiradentes, 6• Jnterrog ., etc.
Colll o d'1sse no seu depoimento. Interrog. 6• etc.
3D0
11liugos Fernandes, lnle1'roy. citado.
2

4

c

onsta do auto dos sequestras de seus lJens, A]J. 37.

51

Ge1'Lrudcs c padre Tg. Nog-ueira, Jnterroys. citados.
GerL1·udes, írlem.
; Patire I~ N
.
.
b·
oguetra, lnterrog. c1tado .
8 1''1
su a lia. radentes,
7• .Jnlerron. 20 Juu. 91 etc. Contou o padre lg. No::;ueira que
d'
",
,
at~ ,
tssera ao/,Tiraclentes que pmlendia faltar a Domingos Fernan1les; que o
Ci cs Sah'
,
. .
velh . ' tra e voltara depois sem que a1ncla
a L1a
L1ves.c se entem\"d
1 o com o
1

!;.

°

1111·
compadre.
11 10
"os F
'

Vendo ella a sua insisLcncia foi cntãu pessoalmente {t easa de Do·
ernandcs. lnterroy. já citado.
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na ~eguinte noite. Havia Domingos Fernandes annuido a dar-Jhe
asylo em sua residencia, e para lá foi pelas dez horas da noite de
7 de Maio levando apenas comsigo um bacamarte 1 •
Passava Domingo.s Fernancles da Cruz por um homem seria, e contava sessenta e quatl'o annos, pouco mais ou menos. Nascera na villa
de Santa Anna de Mugi das Cl'lizes e veio estabelecer-se á rua dos
Latoeit·os d'esla cidade ~ . Vivia o contt·acladot' com muita ,honestidade na sua officina, (\Ue gozava de boa fama, pelo primor de seu
trabalho, e como a sua casa era de sobrado e por cima havia ainda
umas aguas furtadas ou sótão, cedeu-lhe este aposento como 0
mais retirado, e com elle a sua propria cama. Prestando este serviço ao Tiradentes, a quem mal conhecia, só para condescender com a sua comadre, pensava o con~ractador Já ele si para
si que estava o alferes criminoso e a este respeito lhe fez por vezes
muitas perguntas. Respondia-lhe sempre negativamente, dizendo
que apenas temia que o involvessem n'uma devassa que se inquerí 3
em Minas Geraes por causa de um tiro que lá se disparara em certo
individuo 3 •
Conservou-se o Tiradentes sem sahir, sem mandat' ou recebei'
escripto ou recado algum, e somente no segundo dia solicitou do seu
hospede que lhe fosse chamar Manoel José de Miranda, seu patrício,
a quem desejava fal lar acerca do armnjo de seus negocios c ]1~ 1 ' 3
lhe procm·ar animaes ele transporte '·. Pot· maiores dilig·enliins
porem que empregasse Domingos Fernandes da Cruz não encon·
Lrou Miranda, nem o mesmo Ibe appareceu mais. Desconfiou 0
velho que tamhem estaria homisiaclo e eomeçou a suspeitar ~nela
mais do procedimento do Tiradentes li.

1 Dcp. de Dom. Fernandes na As. 22 l}laio 89, Dev. do R. de J. c Tnterroa·•
ele 16 Jnn. 91, Ap . 28, !Jev. rio R. J.

2 Hoje rua de Gonçalves Dias, por
ainda o n. 56.

~er ahi residido O' }Joela na casa que tonl

a Dep. de Domingos Fernandes, ,iá cilaclo.
'• Idem..

Sfdem.
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No dia seguinte veio um dmgãe soldado a cavalto á casa do alferes
ou afim ele intimai-o a que compare•: esse na sala elo vice-rei.
Appareceu-lhe o mulato e lhe disse que o senhot· tinha desapparecido
sem sabet· que mmo lomára. Levada esta noticia pelo dragão alal'mou-se todo o palacio do vice-rei.
.
Esperava Luiz de Vasconcellos com as suas espias e sentinellas,
~~e vigiavam o pobre Til'aclenles, pelo rebentar do levante em
liin_as. Agual'dava lambem o visconde ele Bat'lwcena, rodeado de
:sptões, que appar·ecesse a conjuração no Hio ele Janeiro. Dese;avam ambos com a maior avidez prestai' t'elevanles serviços ao
~~verno portuguez advogando os direitos reaes na refmclaria colonra e.. .
.
l 1
' Ja se tmpacwntavam coril a demora da revolta quanc o o cesapParecimento do Tiradentes, que foi levado á conta de fuga, veio
Precipitar os acon tecimentos, convertendo o drama sel'io e grave
ern tragica comedia. Expediu o vice-rei ener?;icas ordens, enviou
uum
~
. erosas patrulhas para toda a pat·Le, e fez guardar todas as aventdas e·
. .
. ' apre 11enc1e!' todas as cartas mandadas c1a capllama para esta
Ctdade I ~:> .
I
· 0egmram umas após outras as ordenanças, com parac as
Para ·
.
.
J .0 vrsconcle de Barbacena, demandando a estrada elo Rw ele
anerro para Vi !la Rica com a velocidade que pL'omellia o de potismo
t
<estes
t
.
.
empos em rrue as fazendas conservavam eira e norte um
cavalJo .
d
a argola, sellado e pr·ompto a ser cavalgado pelos estafetas
~ Poder clictatorial ~ . Cor·r·eu a noticia de bocca em bocca pela
Ctdacte
.
·
.
como um borhor·rnho; f;tllava-se com medo ao ouv1do e
Jncerh
·t
d · 'mente ·. Uma escolta que vollou com o drag~lo ou soldado
e cavallaria á casa do Tiradentes, conduziu o seu mulato á pre ·
I

Q

8

,

ap
Proprios officiaes inferiores e soldados das cscollas eram revistados e
Prehend'l
.
.
dr'
IC as as cartas que trawun coms1go, como aconteceu ao cabo do esquaA.saodcte cavallaria de Minas Pedi'O de Oliveira e Silva, etc. Dep. do mesmo na
· e 20 Mar1;o 90, De'V. de JJ!. G.
'

?

p0: 1 sargento múr Joaquim de Almeid:t encontrou-se com o cabo de esquad ra,
0
flles de Oliveil·a e Silva no caminho do nio para i\linas e communicou uo
rah :o cabo a noticia da fuga do Tii·adenLes. Disse-lhe que o ia cercar na Pana ~una, e pediu-lhe que a encontrai-o que o prendesse. Dep. de P. ele G. Silva,
s. de 20 Alar~o 90, Dev. de Jlf. G.
·

a De
p. de Francisco Xavier Machado na As. 26 Fev. 90, Dev . de nt. G.
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sença do vice-rei. Sabe Deus que torturas passou a pobre creatura
para confessar o logar em que se homisiára o senhor ...
No segundo dia veiu ler ao escondrijo do Tiradentes o padre
Ignacio Nogueira, que era ainda moço, pois contava vinte e sete
annos. Havia nascido em Iguassú e de pequeno fôra trazido para a
casa de sua tia e madrinha, que o educara, destinando-o á carreira
ecclesiastica 1• Conhecia o padre ao alferes desde o tempo em que
curára a sua prima, e visitava-o agora talvez a rogo de sua Lia. Oinfeliz Tiradentes, que era o homem mais incohcrcnl.e deste mundo, e
que occull.anclo-se não participou ao coronel Joaquim Silverio
aonde se achava, 2 mandava o padre na melhor boa fé que fosse
fallar ao mesmo coronel afim de saber em que termo estavam
as co usas ~ e se vogava alguma novidade pelas visinhanças ela casa
erí1 que assistira: '•Por.-se o padre a caminho, e buscou por duas ve;~cs,
durante a noite o coronel, no )Qgar ele sua resiclencia sem que podesse encontrai-o~.
Ao saber da prisão de seu mulato, e elas diligencias que se procecli::un
a seu respeito, mostt·ou-se o alferes conslernadissimo, 6 e por isso
aguardou com a maior impaciencia o 11esultado da miss:lo que
incumbira ao padre Ignacio Nogueira. Não se discuidou o joven
sacerdote e na manhã do dia O enll'OU pela a porta a denll'O da casa
do coronel Joaquim Silve rio a previnil-o de que já no dia antecedente
o tinha procurado e que ia a pedido elo alferes Joaquim José para
saber o que occorrera de novo. Dando-lhe o recado do Tiradentes
notou o padre que sobresaltára-se o coronel e lhe respondera que
as causas estavam em má figura. E perguntou ao padre se sabia
que causas eram aquellas sobre as quaes vinha inquiril-o, se o alferes as declaral'a, aonde estava, e em que pal'le lhe havia falia·

1

Pad11e Ig. Nogueira, Juterroy., já citado.

2

Tiradentes, 7• Interroy., 1.0 .Ttm. 91, ele,

3

Pad1·e Ig. Nogueira, Jnlerrog ., citado.

• Tiradentes, 7° Interrog., ele.
~

Padre lg . Noguc.ira, lnterroy. citado, e .1. S. dos
Jnn. 91., Ap . 28, Deu. do R. de .!.
B

Tiradenlcs, 7" lnterrog., ele.

Rei~,

. . .

Carla de rlenntwl.a,

•l7
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elo ' · v.o1lou-lhe o padre por sua vez que o alferes o procurara a. sua

escada, e que ignorava aonde estivesse occullo. Julgava que as
cousas, sobre as quaes o incumbira de infot·mar-se, eram relativas
a uma filança prestada pelo alferes e da qual resultara-lhe
·
uma mal
quere neta,
· segundo a sua propria confissão.
Vendo porém o padre que o coronel clava mostras de que o alferes
se occultava em virLude de negocio de maior monta, desconfiou de
~u~ lhe occullara a verdadeira origem e indagou de Joaquim Siler10 se l1 avena
· ouLro moLtvo
· para temer a pnsao.
· - n·tsstmu
· Iou o
Coronel , e a resposla 101
r •
.
I
.
.
'
negaltva 2• ns1slm porem em querer sa ber
~~
.
se achava o mesmo alferes e recusou-se o padre obsLmadamen te
1
a he conununicar qualquer informação a este respeito_ Em vão lhe
~sse?urou Joaquim Silverio que era muito amigo do alferes, e que neessttava lhe fallar para seu beneficio. Nada pode conseguir do padre,
0
qu~llimilou-·se a dizer que procuraria fazer com que elle se comrnuntcasse com o coronel relaLivamenle aos negocias de Minas.
rnstava ·
.
. norn ' a~nc1a o coronel com o padre, para que lhe dechnasse o seu
e, POis desejava saber com quem tratava e onde morava, quando
0
dUlro padre, filho ele um ourives, que vinha receber a imporlancia
de uns diamantes, se apresentou na sala. Reconheceram-se os
ous Padres e o mensageit·o do Tiradentes não ficou muito satisfeito
com e8l .
ell
e tnespemclo encontro. Percebeu o coronel e Lemendo que
trile pr:venisse ao seu collega ele alguma causa acerca de seu incog0
c ' nao os perdeu mais de vista e buscou despedir o primeiro
a~trn l~cla a brevidade possível, confessando-se obrigado pela sua
ençao. Apenas se retirava o padre lgnacio Nogueira que era
0
se outro interrogado a seu respeito, e declarava não só o nome de
como indicava ao certo o lagar de sua residencia, sem
taluvezcollega
1
ca cular o mal que lhe causava 3•
I

.

Padre I .N
g. ogueira, Jnterroy. citado.
2
Idem.
3p
de ll arecc que este padre, filho de um ourives, era o famigor~rlo ~lanoel Jos~
rou :ssa, .que tornou-se depois notavcl pela sua u ura, e moncu millionario. Figudos . Out·tves algumas vezes como avaliador de joias pertencentes aos se11uesLro&
rcos, e Linha o mesmo nome. ·
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Radiante de ale3Tia e cheio de contentamento dirigiu-se imnW
diatamente o coronel Joaquim Silverio ao palacio, e foi direito llO
vice-rei Luiz de Vasconcello: , vislo que para ell e não havia forrualiclades prescripLas, pois estavam suspensas a bem ela alla traiçã~·
Carregou o s0brolho o vice- I·ei e mosl.ron-se contrariado . Não poclia
comprehencler em sua ira por que moLivo não prendera o pac\l'e·
Da sua parte cansou-se o coronel para Ihe provar que o não fizera a
bem ela propria cleligencia ele que estava incumbido. Não acceitou 0
vice-rei as suas desculpas ; e retirou-se Joaquim Silverio sem atinnl'
com o que lhe conviria f'azcr 1•
'
No dia seguinte, 10 Lle Maio, encaminhou-se de novo para 0
palacio. Parecia mais calmo o vice-rei, e conciliou-se a traição coJll
a autoriclatlc, e assentaram as allas partes contt·actanLes em que se
devia mandar prender o padre lgnacio Nogueira. Cumpriam-se as
ordens do vice-rei com a velocidade do raio. O poJJre ecclesiW
Li co, que podia-se considerar traiclo e prevenir o alferes ou ao menoS
entender-se com Oseu collega pat•a inteirar- se acerca do que se paS·
saraentre elle e o coronel a seu respeito posteriormente a sua retirada,
tranquillisou -se sem que' se desse muito elo que era Lão facil de
preve1·, tanto mais que com certa malícia se recusára tornar-se
conh~cido, e 111rlicar a sua moi'ada. Voli.ando a dar parl.e da su:t
missão, communicou o padre ao all'eres que o Joaquim Silverio lhC
mandava dizer que ihe fosse fallar 2 e recolheu-se a sua casa, on~e
pouco depois yeio uma escolta buscai-o para o conduzir ao paJacJO
debaixo de prisão "·
Era ú primeiro signal para a estreia dos se.gr·edos de Lui r. de
Vasconcellos. Encerrou-se o vice-rei com o padre em uma saln
secreta. Em pregou todas as diligencias para que confessasse aonde
se occultava o alf'cres Joaquim José, mas recusou o padre se
· sse.
desculpando sempre com a]legar que o ignorava e negando que t1ve
ido a casa do coronel, a quem nem conhecia. Feí.l entào o vice-reJ

1

Gru·ta tle rlenwncia jit cilada, VeJa-se nota t,.O.

2

TiradenLes, 7° Interrog., etc.

a J. S. dos Reis, cal' ta de denuncia ele i 7 Jtm. 91.
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que este viesse á sua presença e ainda assi m negou o joven padre
que 0 co nhecesse . Prorompeu o vice-rei em ameaças terríveis e
~~rminou por estas formidaveis palavras, que foram conservadas á
llstoria :- <e Consummil- o-ei se não me dér conta elo alferes Joaquim José ! 1 • )) Ouviu o joven· Nogueira nas palavras elo vice-rei
ulrna promessa ela qual não distava muito a realidade; leu nos seus
o hos scm
. t'll
.
.
1 antes de furor, que se lhe accenelra no pmto, a .que
Ponto não
. 1evac1as as torturas mqlilsltol'laes
. . . . com que o amea' senam
Çava se
.
.
acaso se obstmasse por mats tempo em guardar um segredo,
~u~ afinal seria revelado pela fraqueza humana sob a força bruta,
llllssora das lentas agon iati, e vcJ·gou-se o barro . Promelteu pois
que communicaria tudo 2 •
]· Ntlo se fiava o vice-rei no traidor que lhe ve ndera os seus coll egas
(:t cumplicidade; fel-o retirar, e recebeu seci'elament.e as commuU!car.õe
Só D, s que tanto desejava ouvir ela bocca elo pobre sacerdote. Ah
t eus sabe o que ahi se passára; se o sigillo da confissão não foi
ca~b~m posto ás provas elas ameaças ela tortura para m~is perfeita
~ hetta el e inl'ormaç:ões a respeito elos boatos de sympathia sediCiosa entre as duas capitanias do Rio de Janeiro e de Minas Geraes,
~ C[~e corriam n'esla cidad e. Infelizmenle a delação ficára da parte
e fora' e nao
- nos transmiLlm
. . o que atu. occorrera.
1

N;io h

.

_

.

_

.

.

Veze
a exageraç.ao nem tnve nçao no que de crevo n'eslas pa~mas, que nnulas
J. S sdpat•ecer;lo ser as de um romance. Citarei as proprias palavras da carta d
. os ]\ .
c po , . e1s de 17 Jnn. 91: • Fechou- c S. Ex. com elle (o padre I~ . Nogueira)

esta,~ tnat~ dili~cucias n;io roLic cu nse;;uir deste padt'e que lhe dissesse aonde,
0

que a dtlo alferes Joaquim .Josú, c dir-ia mais que a mim me não conhecia, e

nern t'
·
.
Cido
lnha tdo a mmha casa: fu i levado a sua presença e fez-se descon hese 1;1e c~m i lo ficou S. Ex. muilo acelerado dizendo-lhe que o havia consummir
Ex .. cl~tao desse conta Llo alferc;; Joaquim José da Sil va, e temendo a fur ia de S.
Prc~~u ~>~se l'eso lvc n a dcvlarar aonrlc estava o rlilo all'et·es que logo se foi buscar
fóra · bu n:io assisti a es;a uculat·a~. ;lo porque S. Ex. me mandou sah ir para 1
'

..

2 Pergu t
laria 1, n ado o P. lg. No~ueit·a se a sua declal'aç.;'io rum cspontanea e volunl'ei yesponcteu que n;io, mas que tendo sido chamado a palacio o obrigam o vice·
lttd.o. ~t·dac~e e1·a que ao principio negam mas que instado c ameaçado confessara
llhnr 0 . Stht duvtda . c rcpugnan cia nascera da Jemb1'ança de que havia de eslranegoc· seu preluclo e fa zer mau conceito dclle vendo-o mettido em semelhantes
105
' Ap. 28, Dev. do R. de J.
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Não se contentando cnm o que lhe confiara o padre Ignacio Nogueira a respeito do escondrijo do alferes Joaquim José, fez o viw
rei escrever todas as confrontações, e immediatamente LI;ansmittiu
as suas ordens 1.
Uma for·midavel escolta sob o commanrlo do alfere do regimento de Exlremós, destacado n'esta cidade, Francisco Pereira Vidiga!, se por. em marcha para a rua dos Latoeiros e cercou a casa
de Domingos Fernandes da Cruz, que achnva-se com as portas
abertas. E lava ausente n'es a occasiilo o proprielario c foi a casa
invadida e visitada com a presteza do relampago. Viu o Tiradenles
a escolta e julgou-se perdido. Lcmbr·ou-se do seu bac::unarte i
tomou o fatal inslru mcnto, cujo cano linha quasi dous palmos ele
comprimento, com boca alrombetada e ahundanlemcnle carrcgncht
de polvom e chumbo ~e decidiu-se a vender· car·o a sua exisleucia.
Em vez porém de aguardar a e colla sobre a escada, escondeu-se
atraz dos corlinados de seu Jeito c esperou na allil.ude de rnz~r
fogo. Approximou-sc o alferes Vidigal, seguido do sargento do rogrmento de arlilhcria José Lopes da Costa, e á voz de prisão eull'C'
gou-se o Tiradentes sem que ostentasse a menor resislencia. So!frett
rigorosa busca, na qual lhe appt'ehendoram as cartas de rocorn·
mendação para auxilio de sua fu ga ", e deixando-se conduzi!' ;tO
palacio, la o melleram n'um dos segredos que ahi manclár:t pra·
ticar o vice-rei, fóm de toda a communica~\àO c guardado por sew
tinellas.
Nos dous dias seguintes procedia-se ao sequestro nos bens ~e
Domingos Fernandes que se ausentara. Fe1.-se a ap}Jrehens:tO
de ordem do vice-rei, observando- e as formalidades do cst)'lo, se. · que rorarn
gundo o tempo, em toda a prata e ouro, obra e drnhe1ro,

1

Padre lg. Nogueia·a, /nlerroy., jl1 citado.
I' . t·
. .
I
ter o cnllo
'OI ao m1nur.1oso o exame do hncamarte que no auto se llec nrou
,.•a
·
oa~•
de compnmcnlo
11111 palmo e dons terços, com huca de trombeta Jurgn,
·v:l
1
.
esc0
dous terços de palmo, com 107 gnios de chumbo grosso, pcdornc• rn
prompla e em lermos de dar fogo.
t

°

~ Tiradrulcs 111

Tnlerruy, 't't.Jlaiu 89, Ap 1 Ucu . do R. de J
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arrecadados na casa da moeda, bem como nos moveis, ferram entas
e roupa, de que Jicou por depositaria João Gomes llraga 1•
Descobertos os ~utores das cartas de recommenclaçUo, que trazia
comsigo o Tiradentes, foi d'ahi ha dia preso e conduzido o capitão
Fortes a fortaleza do morro do Castello. Teve a mesma sorte Manuel José de Miranda, encont rado na fazenda do Engenho do MattoGl'osso de Marapicú, bem como mais tarde Domingos Femancles, a
quem sepultaram n'um elos segredos elo pabcio, onde pot· muito
tempo consen•ou-se incommuni cavel ~ .
Escreveu o capitão Forte· logo que chegou i sua prisão ao
tenente coronel Camillo Maria Tonelet., ajudante de ordens do
vice-rei, expondo a miss~o de que o encarregara o seu general e
Pedindo ser mclticlo em co uselho de guerra caso o julgassem
culpado 3 • Tiuha pressa de mais o infeliz capitão quando sómente a
lnorLe poderia um anno e alguns dias depois libertai-o ela justiça
dos homens •!

1

Tmslado dos soqueslros, ttp. 37.

2

Inte'I'I'Og ., iGliOJII/1.89, :1p. 28, Dev . do H. cfcJ.

~Escreveu a carta datada do Castcllo a 1íl Maio 89 com direcç.:io á ciLiade, letra
mudada, c can1rlercs gr:uules, c Lalllo de lclm em pú, afim rlc n:io poder cnir de
e~nmc de aulhcnlicidad c cotejada com a que dom au Tiradentes. i " fnlt' I'I'Og.,
is Maio 89, Ap. 3, De11. elo /1. ele J. Juntou-se a carta á Deu . do fl . de J. e é do
lheo r seguinte : " O que Len ho de expor a R. Ex. é CJUC me acho proso sem saber
quat seja a minha culpa, ao mesmo passo que me vejo de partida para a cOrte com
cal'las de meu geneml para o S1·. Marlinho de ~Icllo, e com recomrnendação de lhe
expor varias tle boca [lara hem do serviço de S. M., qncro di ter varias partes, com
que se S. Ex . me julga culparlo ma1Hic me rcsponllcr a um conselho de guerra. •
4
•

Certificoul\Ianucl da Costa Conto, escriv:io da Hclaçilo do Rio de Janeiro, que

~Ido em 27 de Junho do 1790 ao hospilalrettl rios militares a\li viu morto o capit:io
lanoel Joaquim de Sá Pinto do Rego Fortes .
A.ltcston José Joaquim de Almeida, cirurgi;io múr do regimento de ExlremiÍ~, por
~rdem do desembargador Tones, ler o mesmo capil:io fallccido em consequcncia
g? um lu mor que lhe sobreveio no pirineo c que zombou de Lodos os esforços cir.ur·
PICos. Cerlicllío do obito, Ap . 18 ou 19 áDeiJ . do Il de J. O scn processo continuou
r onctente. Havia proleslado no inlerrogalorio quo se lhe foz em !8 Maio 89 só
;sponclcr no seu fôro militar, caso das suas respostas lhe resultasse culp:t. A)J. S,
ctv. d.o
de J. P:lrece !(UC depois da sua absolvi~ão so lhe fizeram pomposas

n.

X~qu,as .
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Viu mdeferente o povo a prisão do alferes Tiradentes. Fizeram-se
muitos commentarios á respeito da sua causa. Attribuiam uns ao
contrabando de ouro e outros ao extravio de diamantes 1 , no que
lhe davam por cumplice o pobre contractador e marcador da prata
2
, e alguns, com mais acerto, attribuiam á sua critica aos actos do
governo do vice-rei 3 e poucos á conjuração, que era quasi desconhecida 4 •

I

Capiliio nego Fortes. 1. 0 Tnterrog. 28 ilfaio

sg; etc.

2 Disse a viuva D. Ignacia Gerlrudes, a qual votav:L anti ga e particular amizar~e
a Domingos Fernandes, que nada soubera antes da prisão do Timdenles. DepoiS
d'ella ouviu dizer a uns que fô1·a por diamantes e a ouL1·os por ou ro ern pó; teve
com isto grand e cuidado por ser Domingos Fernandes omives, e d'ahi suppõr-se
com fundamento que o esconrlia por mancumunaç.ão: Tnterro(J ., 7 Maio 9i,

Ap. 29, Dev. elo R. ele J.
~

Capitão Rego Fortes, lnte!'roy. jit citado .

• Jeronymo de Castro e Souza, ca?·ta ile '1.5 il'laio 89 ao vice-!'ei. Dev. do R.~·
Contou um anno depois o co ronel J. S. dos Reis a Manuel José Dias, !'urriel do refp·
mcnto' de cavallaría da capitania, que rluvidava Lodo o povo da ciuade rio Rio de
Janeiro da realidade do levante, e fall ava soltamente contra o pl'ocedimento dO
visconde de Barbacena, porém que a seu tempo se desenganaria. Procurando 0
mesmo furriel o ajut.lanle de ordens elo vi ce-rei Camilo l\laria Tonelet, c achail'
do-se o mesmo ainda recolhido, ouvio elle da boca de seu criado F. Cordeiro que
era o levante o assumpto da maior' parte das conversações do Rio de Janeiro,_e
sustentou ser tudo mentira e que accclemdamcnlc e sem a menor refl e)(fiO
procedera o visconde ele Bárbacena, levado unicamente do que lhe contára J. 5·
dos Reis, o qual se servira daqu ellc estratagema para subL1·ahir-se ao pagamento
das enormes som mas que pelo seu conlraclo devia á fazenda real. Asseverou o fur·
riel ter sido cerLissima a tentativa, e que da s11a averiguação foram incumbidoS
dous ministros que tiravam exacta devassa. Respondeu o criado que tudo admiltla
o 'papel e que n:llurulmenle procurariam os ministros satisfazer a vontade do vis·
conde general. Teve outro semelhante encontro com um professor de grego na
mesma cidade o qual tambem reprovou o procedimento do visconde de Barbacen:J,
accrescentand9 que fôra nirnio receio, e que assáz se fi:í.ra na denuncia de J. S.
dos Reis e de seu aj udante de ordens A. X. de Rer.ende, a quem devia COllhecer
muito ~em de Lisboa. -E assim outros muitos, que condernMvam a diligenci~, e
que mal se ab1·iam com elle, desconfi ando ria sua demom no Rio de Janen·o,
quando aqui esperava cartas da côrte, para levai-as com tocla a promptidão ao
visconde general. Dep. na As. de 26 .lnn. 90 Dev. ele J11. C.
.
Depoz o mesmo o sargento mó r do mesmo regimento José de Sousa Lobo, dJ·
zen do que J. S. dos Reis se ul'anava !lo papel rlc dennncianle que fizera, e decla;
rava por toda a parte que se não désse o vice-rei com ianlo disfarce e sagacidade
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:~das as pFovidencias certamente sei' ia morto na occasião do levante, o qual inl'a-

~vel~ente se effectuaria, e que bem conhecia o adio intranhavel nos fi lhos da
rnenca contra o visconde de Barbacena., pelo seu procedimento e não menos
contra elle por haver denunciado tudo. Confessou o sargento mór José de Souza
~obo ser este lambem o seu conceito pelo que ouvia quasi geralmente na cidade
~ 0 TI io de Janeiro, e mui particularmente ao negoci;ulle 11ranoisco de Araujo l'eIe11'u, qne o inlcl'l'ogou:- • E com que ha ele o visconde de Barbacena ressm·s ir o
Credito, a honra e a fazenda de tantas mil pessoas?" E houve-se com tal desin;~llura que esteve o sargento mor a ponto de perd<H'·se com o tal negociante. Omesmo
e succedeu com José Bernardes da Si lveira Frade, em casa do c;tpitão Antonio
de Ol'1Ve1· ra Pw
. to, ele. Dep. na As. deU Jnn. 90, Dc11. de Ill. G.

16
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CAPITULO XIII
PRISÕES E SEQUESTROS
Apprcssa Gonzaga o sou casamento. - Ovulto mysteriosc. - Indagações publicas c particulares a seu respeite. - Beato das prizões feitas no Rio de Janeiro. - Confirmaç~o. - Incrcia
c inaptidão do governo. - Denuncias e recriminações. -O coronel José Ayres, Domingos
de Abreu e Francisco de Paula. - Ocoronel Francisco Antonio . - Dedicação de sua esposa
D. Hypolita. - Di ais duas victima obscuras. - F. J. de Mello e o alferes Victorianc. - Entrevista do alguns dos conjurados. - Diligencias em Villa Rica, S. João d'El-Rei e S. José do
Rio das Mortos.- Prisãode Gonzaga, Domingos de Abreu, C. C. do Tolcdo·, Alvarenga o Francisco Antonio. -Entregam-se o Sargentomór Luiz Vaz c o padre José Lopes. -Consternação de Villa Rica.

Ou por que todas as esperanças para o levante se tivessem desvanecido ou por que antes desejasse retirar-se para a cidade da Bahia,
a tomar posse de seu novo emprego, entrar no goso de seus vencimentos, e adiantar-se na sua futura promoção, cuidou Gonzaga de
apressar o seu casamento. Cinco mezes se haviam escoudo a espera
da licença que impetrara ela côrte, e n'esse espaço concluíra com a
maior paciencia !:l delicadeza o bordado a ouro do vestido de sua
noiva. Eram então as viagens marítimas calculadas segundo as
estações por causa dos ventos . Avisinhava-se a moção propria para
partit· para a Bahia, e não a queria perder pelo contt·atempo
e prejuízo que lhe resultaria; decidiu-se pois a fazer ver ao
governador quanto se lhe ia tornando incommoda a demora'
da licença 1• Requereu-lhe, visto não achar-se então em serviço,
além das circumstancias que occorriam para não desistir elo casa-

T. A. Gonzaga 2• Interrog., a Feu. 90, Ap. 7, Dev. do R. de Jan .. Fôra desPachado desembargador 'da Relação da Bahia por decreto de 1.6 de Agosto de
1786, e hàvia sido substituído pelá Dt•. P. J. Araujo de Saldanha, em Novembro
de 1788
1
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menta, que annuisse a aprovidenciar sobre aquella falta, tomando
sobre si o obter a approvação do governo r~al. Pareceu condescender
o governador com o desembargador, não só por julgar os motivos
attencliveis, como por ser o casamento com a sobrinha de ·um ele
seus ajudantes de ordens, e qual perLencia a uma das principaes
famílias da capitania 1; mas o boato que circulava ·na província
era que o governador se oppunha a essa união 2 !...
Retirou-se o 'desembargador satisfeito e tal andamento de1,1 ás
disposições necessarias para a conclusão de seu consorcio· a que
devia o mesmo elfectuar-se dentro de mui breves dias '.
Assim apressava Gonzaga o seu casamento quando um sinistro
agouro veio turbar o sonho de ouro de sua felicidade, e accordal-o
junto do abysmo que tão medonho se escancarava a seus pés.
Na noite de 17 para 18 de Maio, das 8 ás 9 horas, alguem,
homem ou mulher, rebuçado, trazendo um chapéo desabado á
cabeça e carregado sobre os olhos, dirigiu-se a casa de alguns
dos conjurados de Villa Rica e lhes aconselhou que queimassem os
papeis, que podessem compromellel-os, e fugissem, se ,não queriam
ser prezas s.

1

V. de Barbacena, attestado datado ela Caxoeim do Campo a 23 llfarço 89.

2 Assim depoz no Ap. 2, Dev. de Jlf. G. e mais claramente na Dev. elo R. ele J.,
Ass. de '22 Ag. 89. José Lourenço Ferreira, alferes da ordenança do arraial da

!~reja

Nova, certincando os referi,dos que d'elle fezJ. S. dos Reis e F. A. de Oliveira
Lopes, negou comtudo que elle contasse a este que o governador tencionava pôr
fóra da capitania o desembargador Gonzaga por causa do levante, do qual nem
uma noticia tinha, mas sim por causa do casamento, que elle inlentára Jtlzer.
3

Foi por este tempo, isto é, depois de 1.7 de Maio de 1789 que se dirigiu Gonzaga

á cidade episcopal de Marianna em companhia do tenente-coronel Francisco de

Paula, sem duvida para Lratar elo andamento de papeis relativos ao seu casamento.
Dep. de Fmncisco de Paula, As. 1.'2 Ag. 89, Dev. do R. de .J.
" Assim o disse, apezar do que corria, o V. de Barbacena. " E me constou, cer·
Lificou elle, que l~o se principiaram a fazer as·disposições necessarias para a con·
clusão d'elle (casamento) e que estava para effectuar-se brevemente. Att. já
citado.
5 O tenente-coronel Antonio Xavier de Rezende, ajudante de ordens, disse que
a apparição do homem. embuçado fôra em a noite de :1.8 para !1.9 de Maio de 1.789,
e que o vulto entrando pelo quintal da casa do Dr. Claudio 1\1anoel da Costa o
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Em vez de tomarem as precauções necessarias, levaram os con·jurados a fallar n'essa apparição mysteriosa, quando na manhã do
dia 20 circulou em Villa Rica o rumor das prisões que se haviam
r·ealisadõ no Rio de Janeiro. Viu-se o preludio ele uma grande
rlesgraça e como se um tremor convulsivo abalasse as entranhas ele
seu solo, estremeceu Villa Rica e um borborinho lugubre remou
em toda a povoação.
Partiu o ajudante de ordens Antonio Xavier de Rezende, que se
achava de semana no palacio da capital, a todo galope para a
Caxoeira. Fruia alli o visconde general, entretido na criação rle suas
galinhas e vaccas, o engano cl'alma e o socego ele Numa Pompillio.
Despertou como de um largo som no e admirou-se que o povo soubesse, primeiro do que elle, as noticias ela capital do Estado, e que

chamou, batendo na janclla, para o avisai-o que o haviam de prender ou a alguns
outros. Att. datado de Villa Hica a 13 Jan. 90. Ap. H, Dev. de 111. G.
Consta do Swnmario ele t~stemunhas elo cilaclo ilppenso, a qu e mandou proceder
em 1'l. de Janei1·o ele 'l/90 o desembargador ouvidor da comarca de Villa Ric:t
Pedro José Araujo de Saldanha por ordem do V. de 13arbacena, que no dia 1.9 de
Maio contára o desembm·gado1· Gonzaga a Fra1lcisco de Paula, em viagem de
Vil!a Rica pant Marianna, gnc na manhã cl'aquelle dia indo a sua casa o bachar~l
Diogo Pemira Ribeiro de Vasconcellos lhe dera a noticia da <lpparição do vulto
lllystcJ·ioso. De volta il. Villa Hica relatou o mesmo tenente-coronel ao governador
aquella novidade.
Chamado, porém, o Dr. Claudio a p:\Jacio, assegurou que fõra poucos dias depois
ria prisão de Gonzaga, a qual efl'ectuou-se no dia 23 de 1\laio. Attesta.do do ajudante ele ordens já citado .
Asseverou a preta forra Antonia da Costa, de nação Mina, maior de 50 annos,
n qual morou em casa de Gonzaga, que fura lambem depois da prisão do mesmo desembargador. O vullo, porém que ella viu, c cujo sexo n~lo pôde distinguir, o qual
hateu á porta da casa em que residia o desembargador, foi alli aYisar a Luiz AnloHio de Freitas, que havia sido creado na casa do mesmo desembargador, por ser
afilhado de seu pae, o qual achava-se então em casa de José Verissimo, e p.ediu ,:
Preta que lhe l'osse dizer que se acaulellasse e fugi sse, pois o queriam prender, c
l[ue jit n'essa noite não dormisse em ca:;a. Summimlo·se, foi apparecer ao Dr.
Claudio, como referi u José Verissimo da Fonseca, escrivão da ouvidoria, que mot·ava paredes e meia com o Dr. Claudio, de quem era amigo. Depoz o mesmo que
logo que fora preso o desembargador Gonzaga, e estando elle em ccrla noite em
sua casa conversando com Manuel Fernandes Coelho e o capitão Luiz Antonio de
llJ•eitas, assistente na casa dô mesmo Gonzaga, bateram it porba, e dissemm que
desejavam fallar ao referido capitão Freitas, e sahindo este, voltou depois e con·
lou-lhes que a preta forra Anlonia, da casa do mesmo desembargador, lhe fóra
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um vulto mysterioso andasse avisando os conjurados dos perigos
que os ameaçava. Ordenou que se fizessem indagações a esse respeito. Foi o Dr. Claudio Manoel da Costa chamado a palacio pelo
ajudante de ordens Antonio Xavier de Rezende, para prestar informações 1• Preso á ordem do visconde, na cadeia publica, passou o
Dr. Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcellos por minucioso inque-

communicar que n'aqu elle instan te hav ia chegado um relJU çado, o qual lhe vediu
que participasse it família d'aquelle desembargador que fug·isse porque seria p1·eso
n'aquella noite. Achando-se elles n'esla conversa, mandou-o chama1· o Dr. Claudio,
seu visinho, e Ihe contou o caso díl appariçffo do rebuçado. Perguntou-lhe o mesmo
escrivão se o conhecera, respondeu-lhe o .doutor que não, e que p~recia ser aviso
de algum inimi go que prelenllia que elle fu gisse sú para t01 nal-o cul]mclo rl e cri·
rncs que não tinha. Depo~ mais o sob red ito escri vãb que chamado a pal;1Cio pelo
a,iudanle do V. de Da1·bacena Antonio Xavier de Rezende, narrara o succcdido, e
que este lhe ordcnára que indagasse da preta se linha ou não recon hecido o re!Ju·
çado . Esta, pol'ém, nunca lhe disse cousa alguma a csle respeito com certeza, c
sómente que lhe parecia ser uma mulher de l'óra da terra, morado ra ao <trraial
dos Pauli stas de Vil la Rica, sem r1u c ;júmai s lhe rele J•i sse o nome.
:Manuel l'emandes Coelho, thcsoureiro da lnlendencia, a quem se referiu o escrivão da ouvidoria, narrou o caso la! e qual, e accrescenlou que .J osé Vcrissimo
lhe cont:tra que o Dr. Claud io se assustára bastante com a apparição, e fic{tra
temerqso, e que· elle o anim:'t ra persuadindo-o de que o aviso devia ser fahula, e
não lhe dússe credito.
De que não resta duvida é que o vullo appareceu na mesma noi le ao Dr. Claurlio
e á preta Anloniu da Costa. Mas como é que ambos combinam em dizer que foi
depois da pri::io rio desembargador Gonzaga se esle anles da sua prisão rel'eriu 0
caso ao lenenle-coronel Francisco de Paula em viagem de Villa Rica á Marianna'!
' Sem duvida apareceu o vulto antes a Gonzaga, e deu este o caso como acontecido
com o seu amigo Claudio. Nem de outra maneira se explica tanta confus:io de
dalas.
t Disse o Dr Claurlio Manuel da Gosta que o facto era lhlso quanto a fó1•ma e o
tempo.
Quanto a fórm a, que acontecera sahindo elle de seu escriptorio a acompanhar
uma visita até a porta ela rua ; era ;j:! noite e o vulto parou ante ellp; pareceu-Lhe
uma mulher ou talvez um homem di sfarçado n'esses Lrajos, sem 'que podesse co·
nhecer quem era: ped iu-lhe que o ouvisse ern pill'licular, porque linha cousa
mui lo importante que lhe dizer, sem que quir.esse entrar para a sua casa; e enl:ío
ali i mesmo lh e aconselhou em · segredo que se acaulellasse porque o haviam de
prender, e a ler alguns papeis, que lhe lizessem mal, que os queimasse.
Quanto ao tempo, que l'ôm pouco depois da p1·is•io de Gonzaga. 11tt . do ajndante

A . X. de R e~ende , Ap. 1.3, Dev. ile M. G.

Confiados na lradicção, escreveram os redaclores do Atriwn. da prov. de !lfin.
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rito'· Tanto a peito tomou o governador este negocio que procedeu
Por si mesmo a diligencias particulares 2 e ainda oito mezes depois
ordenava a inquirição de testemunhas acerca de semelhante apparição, qúe mais do que aos conjurados lhe impressionara o espírito,
e cuja origem jamais pôde descobrir 3 !
A noticia levada ao palacio de recreio do govemador pelo seu
ajudante de ordens foi pouco depois confirmada por um soldado do
esquadrão do vice-rei com parada do Rio de Janeiro, 4 o qual vinha
Por todo o caminho Lransmittindo a nova das prióões u.
Deu o visconde de Barbacena as suas ordens para a prisão de
certos conjurados. Não era homem talhado para as grandes occa·

Ger., anno 1•, nota 3, p. 58, que consla,•a que fôra o Dr. Claudio conduzido poucos dias antes de morrer á presença (\o sovernarlo r e tivera com elle forte altercaç.ão
c que o visconde taxando-o de traidor ao rei, clle respondera:- Traidor foi vosso
avu que vendeu a patria! " Se isso assim aconteceu, pergunt:.1m os rcdacto res, não
seria essa a causa da sua morte? • As respostas dadas pelo Dr. Claudio ao interro!ralorio, que se lhe fez, foram negativamente. Nem era a alma do Dr. Claudio
talhada para semelhantes arrojos. Cumpre lambem confessar que a redacçáo do
li lmanak n:1o expoz a sua narração como veridica. "Narrando os factos, disseram
el!es, que temos ouvido referir, é nosso fim súmentc chamar a attenção das illuskações do paiz pa•·a um estudo minucioso d'cstes aco ntecimen tos. An. t•, p. 58.
1
Nes-ou que tivesse contado cousa alguma a Gonzaga, nem que soubesse de
nada a tal respeito. Interrog., 29 Maio 89, Ap. H, Dev. de ill. G. No depoimento
qlte deu posteriormente na As. de 13 Ag. 89, Deu. do R. de .r., disse como testemunha referida pelo tcnente-coJ·onclllrancisco ele Paula, que estando em casa' do
Dt·. Claudio mosLrara-sc o mesmo oll'endido por tcrem-n'o denunciado. Entrou dePois Gonzaga, e repetindo o Dt·. Claudio a noticia, disse Gon~aga que já o sabia.
Então declarou elle t'[Ue ouvira ao capitão Jo:1quim de Lima e Mello que no Rio de
Janeiro se havjam feito diversas prisões, etc.

2

Attestado do ajudante A. X. de Rezende, já citado.

3
Consta do summario de testemunhas a que mandou proceder em 11. de Janeiro de 1790 o desembargador ouvidor da comarca de Villa Rica Pedro José
Araujo de Saldanha de ordem verbal do Visconde de Barba~ena. Ap. 11, Dev .

de

J)f.
4

G:

Antonio Ferreira.

!; Tocou a rebate pela estrada, e os conjurados foram avisados muito a tempo
de se acautellarom e se pôrem a salvo.

/.
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siões, as quaes exigem medidas promptas e energicas. Seu genio
mesquinho via tudo em ponto pequeno. Se . dependesse a salvação
da capitahia de uma surpreza a mão armada, bem estavam os
conjurados com a iner-cia de seu govemador, e podiam a seu salvo
oppor formidavel reação i mas a inercia pertencia a ambos os
lados i deixaram-se tambem os conjurad·os prender um a um, colfl
intervalos de mezes, que se prolongaram poe dous annos, sem gente
que sahisse ao brado de- Viva a liberdade ! - ou accudisse a senha do projectado baptisado.
Admira que tendo o visconde de Barbacena em suas mãos a
denuncia de uma vasta conspiração que se estendia por lres capi~
Lanias, como pintara com cores. tão negras ao vice-rei, não soubesse
quaes era_m os conjurados que devia mandar prender, e espaçasse a sua peisão trazendo a sua espada pendente de suas ordens
sobre a cabeça de tantas famílias e por tanto tempo como se fosselfl
Damocles. Ficou assim a porta aberta a delação, e aproveitou a
vingança o testemunho falso para ínvolver a innocencia na inqui~
rição da tremenda devassa.
Destacou o governador no dia 22 de Maio os tenentes coroneis
Francisco Antonio Rebello e Antonio Xavier Rezende para Villa
Rica, e o tenente Antonio José Dias Coelho paea a Villa de S. João
de! Rei 1, incumbidos com o maiot· segredo ele diligencias que
poderiam se realisar com a mais estrondosa publicidade e á face
da luz meridiana, por que ofiereceram o mesmo resultado, e pou··
pa~iam ás viclimas o vexame do apparato das escoltas numerosas
e dos grilhões com que as m.aniatavam.

A casa b0spitaleit·a do sympathico Thomaz Antonio Gonzaga
accudiram muitos de seus amigos pela tarde cl'esse dia 2 • Ahi se
acharam o intendente de Villa Rica Francisco Gregorio Pires
Monteiro Bandeira, o ouvidor ele Sabará Jose Caetano Cesar Manitli,

I Dep. do aj1tdanle A. X. ele He~encle crn. 29 Jan. 90, Ap . '2, Dev. ele
M. C.
2

22 de illaio de i789 .
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C[Ue invejava-lhe o La1enlo poetico 1, Claudio Manoel da Costa e
talvez tambem o padl'e Augusto Aguiar 2 ; e trataram todos elles
das prisões que esta-vam na ot·dem do clia.
Queixou-se Claudio Manoel da Costa, como já se havia queixado
ao :Dr. Diogo Pereira Rib eiro de Vasconcellos em sua resiclencia,
de que se havia dado um a denun cia do coronel Alvarenga e do
conego Luiz Vieira da Silva, na qual tambem o involveram.
AccrescentouFranciscoGregorio Pires Monteiro Bandeira ·que tinham
igualmente incluído na denuncia a elle e ao desembargador Gonzaga. Tomou o desembargador isso em menos preço e apresentando
as razões por que lhe parecia impossível, concluiu que estava
de animo tão sereno que logo qu e elles sahissem, iria com por
Uma ode ; e tão socegado fi cou em seu espirito, que retirando-se
lodos juntos e já tarde, metteu-se na cama, e só acordou no dia
seguinte, quando lhe vieram avizar que es tava cercado o seu dotni cilio !
'E ra o tenente coronel Francisco Antonio Rebello, que a frente
de uma grande escolta lhe vinha intimar a ordem do Visconde de
Barb acena, segundo a qual devia seguil-o para o Rio de. Janeiro
afim de se pres tar a certas averiguações do serviço real. Obedece u
Prom ptamenle e acompanhou-o ao Rio de Janeiro, algemado, posto
Sobre um cavallo, que um soldado levava á clextra, pousando ap e·nas para tomar alguma refeição e descansar de seus· ferros, e
ex.citanclo por toda parte a. admiração e pasmo aos que o viam
curvado ao peso ele tão gl'ande calamidade ! Conduzido á prisilo
corno o chefe de uma conspiração, que 1inha por fim a liberdade da
capitania, a proclama~ão de uma republica, não era o martyr po[)Uhtr apontado pelo povo como o seu heroe, mas como o conLrabandista ele ouro e ele diamantes !. ..

1

• O ouvidor José Caetano Cesa r i\lani tti, tinha um gosto particular para a
lloesia e queria n'isso rivalisar, mas debalde, com o in feliz ouvidor Gonzaga, auto r
da iltla?'ilia de Dirce!~. " Lucas José de Al varenga, Observa,;ões a menwri.a com as
suas notas e mn 1"eii!tmO de sna 1fída. 0bsei-. 9", p. M..

' T. A. Gouza!ja, ·1° fnte.·r rog ., 17 No v. 89 , etc ,
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Passava Gonzaga pelo legislador da nova republica, e o governa·
dor mamlou ser1uestrar-lhe os bens e dar rigorosa busca em
seus papeis, o que foi solemnemente recommendado ao desembargador Pedro José Araujo de Saldanha 1 • Para isso abriram, revolveram e vascolejm·am quantas gavetas c bahús encontraram.
Eram os papeis em tanta quantidade f)Ue encheram dois gt·andes
saccos de estopa, os quaes foram cosidos e lacrados pelo ministro que
presidiu a apprehensão ~ , Nem um mal resultou para o desemhar·
gador de semelha,nte confisco, senão a perda de seus numerosos
manuscriptos, lJUe nunca mais lhe restituíram a estupidez e a
inveja de seus juizes, a qual redundou toda em prejuiso da litter·atura de duas nações.
A mesma hora em que Gonzaga era, arrancado do seu leito,
soífria a mesma pena o contratador Domingos de Abreu Vieira.
Foi contluzido por uma escolta commandada pelo tenente coronel
Antonio Xavier de Rezende á cadeia de Vi lla Rica e sepultado em
um de seus segredos, onde· o deixaram incommunicavel a.
Soar~ a hora das recriminações. Escoltas de cavallaria corriam
toda a capitania e ainda as de S. Paulo, Goyaz e Malta Grosso. Não
era a policia que trabalhava a bem ela segurança individual. Devia-se a acLividacle de semelhantes paLmlhas ao contrabando d0
ouro e as descobertas dos diamantes. Dirficilirna pois tomava-se a

1 Ca·rta de of'ficio datada ela Ca:coei'l'a do Campo a 211 J):faio 89, na r1ual ordcuou
o visconde general ao sob redito ouvidor que logo c1ue recebesse aviso do tenente·
coronel Francisco Antonio Rebello fosse co tn os orliciaes competentes aprehender
todos os papeis e fazCI' sequeslt'O em todos o~ seus bens. A1tto de exame, etc DeV·
~~~
2

3

.

Traslado elos sequesbros, tlp . 7.

FoPam sens bens immediatamente confiscados pelo ouvido r eol"!'egeclor ela co·
marca, que leve ordem do visconde para proceder a rigoroso exame em seus P'1'
peis, separando ou apprehendendo súmcnte os que se tornassem suspeitos, e clei,_ar
tudo o mais em boa arrecadação ele fórma que não poclesse haver nem d~pois alie·
gar-se prejuízo alg·um, tHlo só a respeito d'elle, mas principalmente do grande
conlracto que adminisLrava. Ca·rltt de of(ioio do uouernallor ao 01widor datada rla
Caa;oeira do Campo a 2 1 Maio 89. Awto ele exame, ele., Deu. ele .~1. G.
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fuga se não impossivel, e a e perança de se eximirem ás perseguições apresentou só aos conjurados como meio mais facil de salvação
a tremenda denuncia. E pensavam que delatando uns o· outros
se livrariam da pecha de inconfidentes, e de maus catholicos e
vassallos, e estavam Lodos salvos ~
Sepullado na inmunda emovia, que lhe servia de segredo, conseguiu o pobre velho Domingos Vieira de Abreu que lhe per-·
lllittissem escrever ao Visconde de Barbacena a sua carta de
denuncia, a qual resente-se do estado de embru tecimento em que o
deixaram as suas miserias . Recorreu ao expediente das recriminaÇões, que estava na tela do dia, o qual sómente serviu para
lllais complicai-o na devassa . Luctandu com a clifficuldade da redacCào, da orlhographi a, e da pessima letra pelo pouco habito de
escrevet', apenas torno u-se no lavei pela sua qualificação, e se como
,Joaquim Silvet·io não beijou os pés qual fiel_ vassalo, patenlou-se ao
lllenos como o ma:is htbmilcle escra.vo do governador, 1 que não
tinha mais do I[Ue uma bitola para medir esses monarchislas e reJ:ublicauos, que lanlo se assemelhavam quando se prosternavam
a sua pessoa, como se naquelle poste carnal figurasse o chapeo
de Gessler!
Seguiu o cot'onel José Ayres Gomes o mesmo exemplo. Depoz
~a devassa e, voltando para a sua casa, calava-lhe na conscie ncia ~.
lalta lle certa minudencias que deixara de relatat' pela perlmbaçüo em
que o pozera o depoimento do padre José Lopez, que dis,~rtuando
urn facto, que se havia passado entre elles a respeito de uma
conversa na varanda da fazenda da Mantiqueira elo mesmo coronel,
quusi que deu logo com o coronel na cadei a~ . Alem da carta dela·
loria. 3 , c creveu o coronel José Ayt·es outra a seu compadre ,Sil-

l

1

1

Carta escripta ela catleia ao V. de Barbacena em 2S !liaio 89. COI'J;O ele dei. ele

Jun. 89, Dev. de JJI. G.

2

Contou o meslrc ele escola José lgnacio de Siqueira.
a .
.
V . Carta datada do 1• Ag. 89 ao governador. ~ob n. 8, llp. 2~, Dev. de M. C.
, Cisa sobre a praLica havida enlre olle c Alvarenga na casq do Jotlo Rodrigues de
nlaccdo.
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vestre Dias de Sá para que previnisse a José Ignacio de Siqueira quo
linha de ju1·ar na devassa como testemunha referida, e que com~
tivesse ouvido a conversa que occorrera entre elle e o padre Jose
Lopes não esquecesse depor a verdade 1• Cumpriu o padre
Silvestre Dias de Sá o pedido de seu compadre e cunh~do corn as
caulellas necessari as, exigidas pelo seu compadre coronel ~ escre·
vendo ao mestre de escola. Es te porem teve depois de divulgar
toda esta troca de notas epistolares involvido, como se achou, na
fatal devassa 3 •
1 Achando-se o mestre de escola J. !. de Siqueira na fazenda do Rio do Peixe
lhe entregou um escravo do coronel José Ay res, por nome João Ribeil·o, uma cat'l<t
do padre José SilvesLt•e Dias, com oubt'a escri pta ao mesmo padre pelo co ronel e~n
30 de Outubro de 17 89 , na qual dizia este que ia fi cando preso em consequencta
do padre José Lopes haver no juramento que deu allribuido a elle as proprias p:t·
lavras pronunciadas pelo mesmo padre relativa mente ao partido que cada unt
d'clles tomaria no caso de vir ao Rio de Janeiro algu ma arm ada francer.il, e ~~r
minara pedindo ao padre Silvestre que dissesse a verdade a respeito do que sabt:t·
2 •lnterrog., de J. lg. de Sic]ueit·a em 7 Nov . 89, 1\p. 22 bis, Dev . de J!f. G.
2 A carta que o padre Silvestre escreveu ao mestre de escola era pouco mn is ou
menos: • Da inclusa verá Vnic. o que d i~ o meu compad re e lembrado estará d~
que me disse em Pedro Alvares que o padre José Lopes dissera em sua presença·
Se viesse ao /Uo nma armada {ranceM por quem seria, men compadre? ~Jia
aftrm a C[ue fura o meu co mpadre que o dissera. Recorde-se quem foi que di sse tsiO
para dizer a vel'dade, olhando para si e para a eterni dade, afim de não condernn:tr
a quem eslit liv re, nem li vrat· a quem está cu lpado. Se elle quando chegou a c:ts<l
não lornôu a repetir o que lhe ouvi pela serra da Mantiqueira. Vmc. está referido i
faço-lhe aviso pa ra que não se assuste quando vir o soldado; fa lte a verdade para
1
não lhe acontecer cousa alguma. Escusado era dizer isto depois de coniteêcr '
Vme. com ann os e dotado de boa co nsciencia. Torne a rcmeLtet· tud o pelo porL:t·
dor, ainda f]Ue não tem cousa de circumstancia, e isto que tenh o exposto a Vtt1C·
ftque debaixo de sigilo de confissão." .! . Tg. de Siqneira, 2o lnterrog., 7 Nov-. 89 •
Ap. 22 bis, Dev. de 111. G.
Assegurou o padre José Lopes de Oliveira que .f . Jg. de Siqueir:t fora induzido a
001
alterar a verdade pelo coronel José A~· t·es, mórmenle sendo pobre_ e vivendo
0
sua casa a ensinar-lhe os filh os . Hespond eu J. Ignacio' de Siqueira, que netll
padre Silvestre era capaz de persuadil-o a semelhante temeridade, nem elle de
succum bir a tal suggeslão. lnterrog., 16 Nov. 89. Ap. 22, bis . De·u. de Jll, CDeclarou o coronel que na carta de seu cu nhado o padre SilYesLre a José fli· dC
Siqueira aconselhava aquelle a esle que fosse jurar, e ·que dissesse tudo quanllo
sabia para não por veneno aonde niío o havia, e que a carta rasgá ra elle corone ·
Tnterrog., 17 Nov. 89, Ap. 22, ele.

~

App. 22 bis, Deu. de ilf. G.
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Havia sido o tenente coronel Francisco de Paula Freire de
Andrade o primeit'O a denunciar-se, quando em 2 de Abril escrev:u ao visconde de Barbacena algumas linhas a respeito da conju1
~ao, prevenido sem duvida por seu cunhado do que se passava
~ Portas a dentro no palacio da Caxoeira, onde os mexericos de
lllJstura com as lisonjas faziam côrte ao presumido e enfatuado
~vernador 2 • Foi depois verbalmente fazer-lhe confissão geral no
a 3 de Maio, e o visconde general mandou- o éscrever a sua
exposição, o que elle cumpriu por· ofi1cio de 17 do mesmo. Salvou ao
lllenos as apparencias das recriminações emprestando aos convenliculo
s, que se celebraram em sua casa, fórmas theatt·aes, sem que por
esse meio trahisse os seus amigos, lançando -lhes á conta os seus
P.roprios debitas e procurando salvar-se sobre as ruinas da cumpliCtllade,
Expondo as reuniões que se effectuaram em seu domicilio, disse
o len
.
ente coronel que os seus hospedes se mostravam drspostos a
:Ualqu~r acção que poclesse favot·ecer o povo na sua afflição pela
t errama, e que até se lembrariam ele uma sublevação se não
ve~essem a posição da Lt·opa. Pareceu-lhe a preposição mais trestto do que reflexão sel'ia; quiz cotlludo certificat·-se e pondet'an·O-~hes algumas considerações, que se lhe apresentctram como
lllats propnas
. para conhecer os seus ammos,
.
_ se enganou,
nao
POrque
logo que Lornat·am a st· n·c~·tcu Iansaram
·
· por tal
fó
a matena
d~ma que em poucos instantes a caracterisaram por uma verdaPetra scena de theatro. Todavia a delicadeza da materia não era
para ser entregue a total desprezo, e por isso não deixou jamais de
de vista fazendo com alguma dissimulação as precisas
0~rdel-a
servações a.

'Elll2 de Abril

de 1.789.

!

que" .Comtudo não me pareceu justo deixar de ad ianl.ar a carla de 2 de Abril
gen .llve a honra de pôr na respeilavel presença de V. Ex. até que podesse dehCiar n t· .
e ch . o ICias, que me parecessem sufficientes para uma circumstanciada parle,
11ar;'a de fundamentos mais solidos. • Carla de Francisco de Paula, ao V. de
1ao d~cena datada de Villa-Rlca a 17 Afaio 89. Deu. ele h[. G. Parece que a redacesta carta é devida á penna de Gonzaga. ·
3

carta citada na preceJente uola.
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Dirigindo-se o coronel Francisco Antonio a Caxoeira na intuiçãO
de felicitar o governador e de denunciar, tal qual se comp 1'0 '
meltera, o coronel Joaquim Silverio, foi pousar em uma estalagem ela povoação . Cumprimentando o visconde de Barbacena,
dei xou o tenente coronel a de nuncia para uma audiencia pavticular. Vindo visilal-o á estalagem o ajudante d'ordens Francísco
Antonio Rebello, expoz o coronel a intenção em que eslava, e 0
ajudante d'ordens lhe aconselho u que desse a delação por escriplO·
Concordou o coronel mas cusLóu-lhe a empreza suo res frios i
faltavam-lhe as palavt·as, fugiam-lhe os facto s ; traçou um rascunho,
que emendou mil vezes, o qual a final tirou a limpo e 110 dia
seguinte levou ·o ao governado!' 1 •
Recebeu-o o governador amavelmente c leu a sua denuncia, que
terminava por pedir como fiel vassalo que tomasse as providencins
que fossem justas em obdiencia as ordens da soberana e do posto
que occupava para segurança do estado 2 • Com o riso nos labi 05
lhe disse o visconde general que o coronel Joaquim Silverio era
um louco a e que fora Deus que la o levára porque do contral'Í 0
estaria perdido pois que Joaquim Silverio linha ido denuncial-o, beJll
como a seu ümão e a séu primo o padt·e Francisco Vida! de
Bar·bosa, morador no sitio do Juiz de Fóra 1' ; porém que a julga':n
deficiente. Prometteu-lhe o coronel uma segunda eclicç:.lo Jllll 15
correcla e augmentacla, a qual iria compondo na escala que lhC
occorressem os factos, para o que precisava de mais tempo, vagai' e
socego 5 •
Tranquilisou-se o coronel cum a meiguice do visconde, o qual
praticou sobl'e cousas alheias a questão e nas quaes tocáva para
não espanlal-o. Noticiou-lhe a vinda do Rio de duas companhi<tS
'

q

Em 19 Maio 89. F. A. de OUuei'l'it Lo]Jes, 1• lnt errog., 1.!:i Jwn . 89, Ali·"'
Dev. de JJI. G.
1

2

Carta datada da Ca:voeira do Campo a 19 Jllaio 89 .

~

I•'. A. de Oliveira Lopes, 1° Interrog., ele.

4 Paclre .1 . Lopes de Oliveira, to Jnterrog., 1.7 Jun. 90, Ap. 16, Deu. elo 11·
tle J .

~

F. A. de Oliveira Lopes, 1.0 Inlerrog., ele.
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de tropa paga por ser pouca a que ex.istia na capitania, em conse~
quencia de novos descobrimentos de terrenos diamantinos, como
acontecia então com os da Serra da Canastra e o rio Abaeté, os quaes
lanto bamlho estavam fazendo . Retirou~se o coronel satisfeilissimo
de sua missão, dando-se por bem pago da viagem que fizera e,
apressando~se, foi n'esse dia pernoitar em Carijós, e no seguinte na
Paraupeba, onde ouviu a missa que . celebrou o padre José Maria
Fatjado de Assiz, que para · isso viera daquelle arraial 1 • La o
surprehendeu a desagradavel noticia que espalhava o camarada do
esquadrão do vice-rei que vinha do Rio correndo a parada, relativamente ás prisões a que se tinham procedido. Quiz o coronel Fran~
cisco Antonio certificar-se e perguntando a um soldado da escolta,
que conduzia a moeda para a permuta e arranchara na Paraupeba;
respondeu-lhe o soldado que nada sabia. Fez-lhe ver que o cama;
racta do esquadrão assim o havia relatado, e insistindo interrogou-o
de novo querendo saber se não constava o motivo das mesmas
Prisões : cc Quem sabe pelo que será, lhe voltou o soldado ! Se é
certo que houve tae~ prisões, tudo succedeu ja .depois de nossa
Sahida daquella cidade 2 • >> Achou a resposta dura, mas era a
recommendação que tinha o soldado.
Voltou o padre Assiz para Carijós e continuou o coronel a sua
Viagem preocupado com a noticia das prisões não só do Tiradentes;·
como do seu denunciante, e esta especie o atormentava por mais de
Um motivo. Na distancia de uma legua de sua residencia encontrou
um escravo seu que lhe trazia uma carta ele sua sra. D.
li.ippolita S, a qual conhecia as dificuldades em que se mettera seu
rnarido, a quem pelo lado da instrucção era muito superior.
llavia ella recebido durante a sua ausencia uma missiva que viera

1

Jil . .1!. de Ol'lv. Lopes, 1. 0 Tnt., &.

~

Retificação do cabo Pedro de Oliveira. Ass. H .Tan. 90, Ap. 2, Dev. de i'rl. G.
Assegurou o coronel Francisco Antonio que fôra o cabo quem lhe dissera. O cabo
Porém, que ouvira a nolicia no caminho, e do proprio camarada que ia correndo a
Parada, ordenou a seus soldados toda a reserva a semelhante respeito. 1° lnterl'Og., 15 Jun. 1789, Ap . 2, Dev. de JJ[. G.
3

F. A. de Oliveira Lopes, i'' Fnte'l'rog., ele.
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remettida pelo seu cunhado o padre José Lopes communicando-lhe
a prisão elo coronel Joaquim Silverio dos Reis e o sequestro de
todos os seus bens. Vendo que se tratava ele negocio urgentíssimo,
apressou -se logo em dirigil -a a Caxoeira, onde suppunha queencon·
traria ainda seu marido, para ctue o mesmo obtivésse immediala ·
mente as providencias necessat·ias afim de precaver-se ele prejuízos, pois sendo o sequestro feito pelo fisco real estava consequentemente aniscada a fazenda que elle havia vendido ao mesmo
coronel Joaquim Silverio, podendo-se todavia recuperal -a por não
estar ainda paga 1'.
Ao aproximar-se da sua residencia viu o coronel dous cavalleiros.
Era um delles o vigario da villa de S. José, que o acompanhou até
a casa. Communicando o coronel a noticia das prisões vollou-lhe o
vigario que já tinha conhecimento de tudo por uma carta que recebera em casa do mestre de campo Ignacio Correa Pamplona 2 • Não lhe
mostrou o vigario a carta, que trazia no bolso, quando não teria
dado pela falla do subscripto, que esquecem sobre uma meza na
habitação do sobrediro mestre de campo, o qual n'aquella occasião
a apresentava ao govemador, relatando as palavras do seu theor, e
que elle decorara para lhe transmitir fielmente 4 •
Ficára o vigario tão contrariado com a noticia que regressára do
meio do caminho de uma viagem a Carijós •, onde ia assistir como

t

V. G. Velloso, 2• Interrog., 6 Ag. 89, Ap. 6, Dev. de ii'I. G.

1

F. A. ele Oliveii·a Lopes, !1. 0 InteTTOg., ele.

3 Dizia o sobscripto, com lelra manifestamente mudada: Ao ST. viga1'iO R.
Carlos Ctm·eya de Toledo Guar de Deus. S. José. Rezava a carta: • Dou-vos
parle com certeza que se acham presos no Rio de Janeiro Joaquim Silverio e o ai·

feres Ti radenle, para que vos sirva ou se ponha em cautella; e quem não é capaz
para as causas não se metta n'ellas. • · Dep. elo mestre de campo J. C. Parnplon~,
Ass. 30 J-un. 89, Dev. ele fl[. G. Assegurou o ' 'igario ao coronel Francisco AnlontO
que não sabia de quem era a carta e que dizia: • Por achar-me n'esla terra e se
ler preso Joaquim Silverio e Joaquim José. ele. • F'. A. de Oliveira Lopes, !1.• fnterrog., etc. A final era a carta do punho do sobredito coronel, que não só escre·
veu esta como outras muitas.
4 Luiz Vaz de Toledo Piza, 3'' Inten•og., 23 Jul. 89, Ap. S, De'l' - de M. G., p. ,
A. de Oliveira Lopes, 1. 0 lnlerrog ., ele.
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padrinho ao baptisado da lilha de uma parenta sua, casada com
João da .Silva Fernandes. Desculpou-se com o simulado incomlllodo de uma sobrinha, e fez-se representar pelo seu amigo
e collega padre José Maria Farjado de Assis, a quem mandou procuração para isso. Celebrou-se a função em dia bem fatal para elle, .
e como o mestre de campo Ignacio Correia Pamplona não pô desse ir
tomar parte e ver o que ahi se pas ava, pediu o visconde de Barbacena a Antonio José Coelho as mais minuciosas informações a respeito do mesmo baptisado 1 , supondo talvez que tivesse alguma
correlação com a senha do levante.
Narrou o tenente coronel a sua entrevista com o visconde de Barbacena, com o que ficou o vigario meio desconfiado de que não
fosse exceder-se nas suas exposições, mas apresentou-lhe o coronel
0
rascunha, que tanto trabalho lhe custara, e Carlos Correia de Toledo mostrou-se mais satisfeito ! . Todavia a prisão dos denunciados
e denunciandos realisadas no Rio de Janeiro era o pesadello de todos
08
conjurados, pois lhes confirmava a certeza de que lambem seriam

1

Respondeu Antonio José Coelho do sitio das Bananeiras dos Carijós a 3 de
Iunho de 1789 ao v. de Barbacena que alli se baptisara um filho de João da Silva
Fernandes, do qual fora padrinho o vigario de S. José C. C. de Toledo. lntroduzindo·se o padre por parente de Anna Silveira de Souza, mulher do mesmo Fernandes, manifestou o desejo de ser seu compadre. illandou ella convida\.o; annuhiu
e poucos dias depois remetteu·lhe uma procuração para o padre Iosé Maria
al'Jado de Assis, desculpando- se por não poder ir.
Com as informações foram remettidos os seguintes documentos:
1.• Uma certidão do vigurio Forlunato Gomes Carneiro de que no dia 2~ de Maio
de '1.789, na matriz de N. S. da Conceição de Carijós baptisou o padre Antonio
Gonçalves Corrêa, com licença sua, a parvola Maria, nascida a 16 do dito mez. etc.
da qual foi padrinho o Yigario C. C. de Toledo, por procuração que apresentou o
P~dre J. 1\I. F. de Assis, e Maria Anselica de S. José, mulher de Manuel Cesario
Luna.

;ue.

2.• Procmação passada para esse fim pelo padre C. C. de Toledo, da!ado de S.

1
Osé a 20 de nlaio de 1789.

S.• Carta escripta a 18 do mesmo mez pelo sobredito padre communicando estar
a 511a sobrmha Ursula em uso de remedio e não poder ter a honra para que fõra
Convidada.
~. • Carla do mesmo remetendo a procuração por achar-se a sobrinha doente,
0
que o impedia de col}J.parecer. Carta sob n. 11, Ap. ~.\., Dev. de M. G.
!

F. A. de Oliveira Lopes, 1• Inlerrog., etc.
17

1
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per~eguidos 1• Essa previsão ~s acabrunhava fortemente e, debaixo
de tão desoladoras impressões, se separaram os dous amigos !.
Como se complicam as causas n'este mundo!
Os que tranquillos e innocentes adormecem no seu leito acordaill
muitas vezes á borda de um abysmo, inquinados de crimes de que
se julgavam exemptos e tão distantes! Tal é o incidente que nos
offerece a imprudencia do coronel encarregando de uma tarefa
perigos1ssima e inutil a dous pobres homens, que por partecipareill
ás vezes de suas sopas, tiveram tambem de acompanhai -o no seu
infortunio e de comer o pão negro da desgraça!
Encontrando em casa um parente de sua mulher, Francisco José
de Mello, que ahi pernoitara, homem de cincoenta e seis annos,
o qual vivia de sua lavoura no arraial do Bixinho, uma legua distante
daquella fazenda, mandou· o coronel por elle chamar o seu compadre Victoriano Gonçalves Velloso . Risidia o mesmo no sitio do
Gritador e contava já cincoenta e um annos de idade ; seguia a pro:
fissão de alfaiate e era alferes dos Pardos. Devia achar-se mUI
cedo pela manhã de sexta-feira 22 de Maio • na sua fazenda .
Não faltou o compadre ao compromettedor aviso, e veio encon- .
trar ao romper do dia o coronel já acordado na varanda da sua
bella casa de sobrado, que estava em reconstrucção •. AccordoU 0
coronel primo de sua senhora, que ainda saboreava o somno, e
pediu -lhe que escrevesse uma carta 5 ou antes um bilhete, do
qual seria portador o alferes Victoriano •.

Padre J. Lopes de Oliveira, 1. 0 Inte1'I'Og ., 1.1 Jun. 90, Ap. 16 Dev- c/1
111. G.
1

F. A. de Oliveira Lopes, 1• Inte1'rog., etc.

t

~ Em 23 de Maio, disse Vicloriano 1.• lnte1'rog., 9 J·un. 89, Ap. 6, Dev. llt clf.
, G., mas é engano, pois aquella séxta--feira cahiu em 22.
4

T-raslado dos sequest1'os.

b Ao principio quiz o coronel escrever uma carta, mais depois optou pelo bi·
lhele sem direcção nem <)ssignatura V. G. Velloso, ~·· 1-nterrog., !1.2 Set . 89, AP·

6, Dev . de M. G.
6

F. J. de Mello, 3° lnteTrog., 6 Out. 89, Ap. 7, Dev. de AI. G. _
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Não occupava o escl'ipto mais do que um quarto de papel, sem
endereço, nem assignatura, e dizia : <<O negocio está em perigo ; eu
estou a espimr por instante s ; veja o que quer que faça 1 • >>
Montou o alferes a cavallo p rom pto a seguir, mas o coronel o
reteve com as suas minuciosas recommendações . Era o recado
Para o tenente coronel Francisco de Paula. Exigiu o coronel do
alferes toda a brevidade e que partisse e fosse a toda a pressa. Fez
ainda ver ao alferes que se não encontrasse o tenente coronel em Villa
Rica havia de achai-o na sua fazenda dos Caldeirões e que a não
achai-o nos Caldeirões, achai-o-ia em Villa Rica; que a não estar
n'uma estaria n'outra parte 2 e que se informasse primeiro no
Capão da Lana para não perder tempo e seguir directamente 3 •
Insistindo sempre nas suas minudencias ', pediu-lhe mais que
avisasse ao tenente coronel que por aquelles quatro ou cinco dias

1

V. G. Velloso, 3° Jnle1'rog., ele.
A.ccrescentou o alferes Vicloriauo que talvez t::~mbem dissesse o escripto : • Que
se acautellasse pois por aquelles quatro ou cinco dias seria preso. • Francisco
José de 1\Iello assegurou que resava o bilhete: • Você logo que receber este, fuja,
e 0 portador lhe dirá ou lhe exporá tudo o mais.» 3° lnterrog., 6 de Out. 89,
~p . 7, Dev. de nr. G. Depois disse que talvez co ntivesse mais algumas palavras,
das quaes se não lembrava; e negou sempre que o tivesse escripto . 4• Interrog.,
10 Der.. 89, etc.
Foram ambos acareados sobre este ponto no dia 1.0 de Dezembro de 1.789 sem
resultado al~um. Nasceu tanta confusão da mistura que fez o coronel Francisco
Antonio do recado verbal com o recado escripto. Chamado o padre Assis para ver
se a letra da ass ignatura de F1·ancisco José de Mello, exarada no auto de perguntas, que se lhe fizeram, se parecia com a do escriplo que elle viu em mão do alfe·
res Victoriano, jurou que não tinha a menor paridade com a do bilhete em que
estava bem presente, a l[tml ou natural ou afl'ectada era bem diversa nos caracte·
res, rnuilo mais grossos e menos tremidos, pelo que se pe1•suadia que o bilhete 1
leria sido escriplo por diverso pu nho. Attto ele e.xame e JWramento con(erldo ao
~ail!·e J.fti. F. de Assis em 22 de Set. de 1i89. Ou qu iz favorecer a F. J . de
lello ou este disfarçou a letra a mandado do seu parente o coronel Francisco
Antonio.
2

V. G. Velloso, 6• Interrog, 4 Nov. 89 etc., F. J. de Mello, 3• lnterrrog., ele.

~ V. G. Velloso, 5o Interrog., eLe.

' O coronel Francisco Antonio escrevia primeiro .algunas cosltas mas para dePois compor o Tratado de todas las cosas, ao revez do fertil hespanhol.

•

264

HISTORIA DA

seria preso o mesmo tenente coronel, e que lhe clicesse que era
melhor fugir para o Serro. Que fallasse ao padre José da Silva e
ao Beltrão 1 e que no caso do dito Beltrão não annuir ao que elle
quizesse, se apoderasse da tropa e fizesse com ella um «Viva 0
povo!>> que elle coronel cá ficava ás suas ordens 2 • Recommen~
dou-lhe por fim que seguisse com cautela, que poderia succeder
darem-lhe os soldados alguma busca e não era conveniente que lhe
encontrassem o tal bilhete, posto que não tivesse subscripto ne(ll
assignatura a.
Partiu em fim o alferes Vicloriano, e foi pernoitar em casa do
padre José Maria Fatjado de Assis, na freguezia de N. Sra. da
Conceição do Campo dos Carijós.
Tinha o pobre alferes uma sobrinha, que estava pedida ern
casamento, e approveitou o ensej.o para ir alli valer-se do padre e
solicitou que recligisse um requerimento ao bispo '•. Ao tirar 0
.alferes um lenço do bolso cahiu-lhe o fatal bilhete, que o padre
' apanhando, leu e, vendo tão my.stm;iosas palavras, lhe aconselhou que
rasgasse aquelle papel porque o tempo esta va nublado s. É possi ·
vel que o padre lhe fallasse no coronel Francisco Antonio, que de
volta da Caxoeira se lhe apeou á porta e contou-lhe que tinha ido
denunciar o coronel Joaquim Silverio dos Reis, e que o alferes lhe
observas:>e que o bilhete era destinado ao tenente coronel Francisco
de Paula quando commumcou ao padre que ia á casa do mesrno
tenente coronel supplicar-lhe uma carta de recommendação afiiJl

Beltrão, disse o alferes Victoriano, que era um ministro que se achava 110
Serro, o qual servia de fiscal ou intendente no arraial do Tijuco e a quem nunca
ouvira chamar de outra sorte. 8o Inte7Tog., 12 Jan. 90, etc. Mas bem sabia(ll
os juizes que se tratava do desembargador Luiz Beltrão de Gouvêa e Almeida.
1

t

V. G. Velloso, 3° Inte1'rog., etc.

8

filem, 8°

4

Dep. do pad1'e J. Jll. F. de Assis, As. de 4 Ag. 1789, Dev. de llf. G,

Inte1'rOg ., etc.

Vello.w. 1.o lntm'l'og., 9!1tn. 89, Ap. 6, etc.

v.G.

·

li DeJJ. do pail·re Assis, já citado. V. J. Velloso depoz que o padre lhe dj,gscr~
que se fosse elle não se encarregaria de semelhante papel. 3• [ntel'I'Og. , 4 Sei·
89, etc.
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de que o bispo aviasse prom pta1nente os seus papeis 1 Protnetteu o pobre alferes t!lmar o seu conselho e sem duvida desfez-se
em agradecimentos pelo interesse que mostrára o padre para com
a sua felicidade ou bem estar ! Tinha o pad re porêm de ser indirectamente a causa ele sua desgraça l Vicissitudes hum anas,!
Proseguiu o alferes na sua viagem até o arraiàl de Oqro "R1·:mr,o
or •le jantou com o padre ,Joaquim Barbo a, capellão de uma capella
visinha, e a querri contou a deligencia a que ia, e foi dormir es::m
n ite no Capão do La na 2 • Ahi talvez procurasse saber onde se
achava o tenente coronel Francisço de Paula. Quer o fizesse quer
não, retrocedeu dando por concluída a sua mis. ão . Passou ai1 la na
v~ ta pela casa do padre Assiz, donde se ,.ecollieu às · sidencm no
dia 26 de ~laio 3•
Chegando á casa do coronel mentiu ddcliJrando não te: enr.ont.í·atlo
0
tenente coronel pelo que per uad' u-se que o mesmo ~é achava
refugiado; e que com medo dos soldado" que andavam pela c-Irada
ap esando cavai! os e abrindo cartas, rasgara o !Jilhet,e •.
urante esse tempo tinha assi:tido o coronel i!' novos acon tecimentos, que lhe prophetisavam a Rua co mpleta ruina.
. .'o passo que avi ava a Ftanci co de -P'ãula, qu e ec:lava melhor
Inf ·mauo do flUe elle d que se passava ~aD.ftou coronel á
I~r ·ja No"Xa chamar o padre .Tusé Lopes de vei~tAI
este inter~m entregou-se á redacÇão da expo íção, 1 u
metteri! .ao
V~s, ·nele de Barbacena, e rabiscou al., ffii.ll' folh as cl1 papel 6. ccudiu o ít·mão ao seu ch tmado com a no · .. de que csti\•era com o
bjectos para evitar o
cor. 1cl Luiz Alvares a acautelar ~gu
seq·testro, com que contava 7 •1

11. elo w!tlre Assi.~, j il cilalb '' .
G. Vcll.oso, 1• Jnfei'I'Og. , etc .
3
'

'·!m , /deu
·:. Vell<s''• !l" ln terrog., ·~Lc.

··sara-se isto em 23 de ~Iaio.
· >!\Ciscn ntonio, Jo I nten·olh H I un. 89, ele.
· m, lde n .
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Desejando entender-se com o vigariQ da Villa de S. José sobre
os meios de se occultarem ou de fugirem, mandou avisai-o para
que lhe viesse fallar ao pé da serra, junto de uma capoeirinha 1, e
convidado o irmão ~ara acompanha-lo, pozeram-se ambos a carni··
2 • Quanrlo lá chegar· m, em vez do vigal'io depararam com o
el\to m Luiz Vaz de Toledo Piza, que lhes foi communicar
a possibll ' e dp com arecimento de seu irmão 8 por achar-se
impedido em c!nseqlJCncia da visita de uma pessoa procedente de
S. Joãt; del', nmr _.;: não faltaria, para o que partiria a meia
· ((da villa, e que quan 1 ao levante, tinha o mesmo de se fazer
· r., e ·, ue m fs valia morrer com a espada na mão do
rarrapato no lo o "· Dice o coronel ao sargento rnór
e!lfava·perdido, q1 e fugissem, e que isso mesmo pat·li·
ri~.~;se!j.-:o-~rm·~ão ai .. . oa~p:lim Silverio havia delatado tudo 0•
.r ui7 : . ' Ire nifo o prenderiam porque já tinha
n o
eus nsgbcios p ra abalar uaquella mesm a noile 7 • Voi·
o corotrel c u padr para a casa 8 e o sargento mór foi
conta ao viga1 ;o o que e passara. Ao ouvil-o levou o padre
Carlos Correia àe "oledo as mãos á cabeça e exclamou que estava
perdi , . que"' eu a!lligos o haviam mettido naquella. em preza, e
que não sabia o que lhe cumpria fazer 9 •

t Luiz Vaz, 2• Inte?·rog ., 3 Jun. 89, Ap. 3, Dev. de llf. G. Disse o coronel
Francisco Antonio que fora elle quem recebeu o recado •do vigario para lhe ir faJiar·
1o Jnte1~ og., etc.
1 Padre JosúiiLI)'pes. !1.• Interrog., :17 Jun. 90, Ap. 1.6, Dev. do R. de J., Frnn·
cisco Antonio. 1° lnterrog., 15 Jwn. 89, etc.

s Padre José Lopes, 1° lnterrog., ele.
:·

· '• Luiz Vaz, 3• lnterrog ., 23 Jul 89, etc.

' Luiz Vaz, 2° fnterrog, ele.
7

Padre José Lopes, 1. 0 Interrog., etc.

8

Idem, Idem.

D

" Que o haviam mettido n'vr1uelle &ardo "

etc.
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Decidiu-se o padre Carlos Correia de Teledo a deixar a Villa cle
S. José e seguir para a sua fazenda da Lage, donde se passaria
Para a sua terra na capitania de S. Paulo, distante dez leguas
daquella villa e de lá faria uma viagem de sete dias para a fazenda
dos ·ralhados 1• Desmanchou tudo quanto era possível de sua
casa 2 • Collocou pendente do peito uma grande cmz, na qual
trazia a imagem do Redemptor, e · montou n'um macho lazão 3 que
devia conduzil-o, não para S. Paulo, mas - fatalidade humana! Para a sua masmorra. E sabiu á meia noite em ponto.
Não faltou o vigario a sua promessa 4 e chegou a Capoeirinha
Pela manhã de domingo, 24 deM:aio, e ahi encontraram-se outra vez
no mesmo sitio atraz da Serra. Admirou-se o coronel ao ver o
vigario com aquella santa imagem. Explicou-lhe o vigario que se
despedira de' sua freguezia para não mais voltar a ella 6 • Assentaram então Lodos em se retirar e fugir, pois sabiam veraz e positivamente que o coronel .Joaquim Silverio os havia denunciado no

Respondeu ao interrogatorio que não fu~ia, e que a viagem tinha por fim
comprar a fazenda dos Talhados ou outra qualquer para seu cunhado, feito o que
Voltaria ú villa de S. José. C. C. de Toledo, 1. 0 Jnterrog., H Nau. 89, Ap. 5, Dev.
do .R. de J.
1

2

3

Idem, idem.

1-raslado de sequestras, Ap. 1.8.

' Disse que compareceu em consequcncia de um recado que lhe levou um mulatinho do coronel Francisco Antonio, 2• fntel'l'og., 27 Nov. 89. ele.
5

Eis o dialogo que houve enLre elles.
- O que é isto,.men vigal'io, lhe perguntou o coronel, de Santo Chrislo ao
Peito? Já vamos de t'Clit•ada 1
- Eu, respondeu o vigario, já me despedi da villa, lá não tomo ; não sei o que
rne succederit.
I
- Ji1 agora, disse o coronel F. Antonio, ha ([e fazer-se a revolta.
- Com que ~;ente? lhe perguntou o parire C. C. de Toleclo. E ajuntou que a
haver alguns brancos poderia cada um d'elles levàr um ele seus escravos, mas que
faltava quem os guiasse .
O coronel indicou o sargento mór Luiz Vaz, mas o padre pediu-lhe que não
contasse com o seu irmão.
- Pois n'esse caso disse o coronel, irei eu, mas com lanla frieza que bem se
vi~ que nem iria dar 'principio, nem o podia fazer por falta de gente, pois ninguem
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dia 15 de Março, e voltando depois á Villa Rica na segunda oitava
de Paschoa, viera ao Rio de Janeiro a delatai-os, e fôra preso '·
Estes ao menos possuíam informações mais ou menos exactas do
que se passava, ao contrario elo Tiradentes que nem dera pelas
espias que o vigiavam nas ruas da capital do Brazil !
Chegou por este tempo a S. João del Rei o tenente Antonio José

a tinha, porque nunca fallaram em termos claros, e ia disfarçadamente para son·
dar o animo.
O padre Lopes ouviu tudo callado, e o padre C. C. de Toledo poz-se a caminhO·
C. C. de Toleclo, 2• lnteTrog., 27 Nov. 89, etc.
O coronel Francisco Antonio conta de outra maneira, e a seu favor, este inci·
dente. Diz elle que voltou de madrugada com seu irmão e que, já desconfiado do
viga rio, o encontrou muito aquem do sítio determinado e só; e que apeando-se
todos disse o vigario que isto devia fazer-se fosse como fosse. Observou elle 0
risco por estar chegando tropa de baixo, acudiu o vigario que se fizesse antes
que chegasse.
- E Vmc., ponderou o coronel, não dizia que era bastante o Luiz por si só
para fazer o levante! Que nfto carecia de ninguem e agora são necessarios
todos!
- Você tem negros, voltou o vigario, e d'entre elles bem póde aproveitar 20, 6
um negro com a carta de alforria na testa deita-se a morrer.
- Se libertar 20, ajuntou F. Antonio, ftco sem ler com quem trabalhar.
- Pois eu, respondeu o vi gari o, fórro todos os que po.clerem ir.
- E as armas 1 Interrogou o coronel.
- Procuraremos. Mandarei meu irmão aLraz da serra reunir gente e juntare·
mos 80 pessoas armadas. E accrescentou qL..e tudo se ha,•ia de fazer. Se o successo
fosse feliz mu ito bem, se não recolher-se-ia a gente fazendo-se forte. Elle iria para
Baependy e Alvarenga para a Campanha, e voltariam trazendo tudo, entretanto
que se avisaria ao tenente coronel Francisco de Paula para que se passasse ao
Serro, pois dizia Alvarenga que toda a tropa que lá se achava com os seus dous
capitães, e o padre José da Silva, estavam a favor e havia de ser antes que subisse
a tropa de baixo.
- E quem ha de ir com aquella gente? Perguntou o coronel.
- Luiz Vaz, meus sobrinhos, o meu feitor Manoel Francisco, e este é urn ho·
mem! E havia de ir o Tagoa, que era um capitão por nome Doming·os Barboza, e
Você Lambem deve ir.
- Não seja tolo, meu vigario, lhe voltou o coronel, nem com 600 pessoas. 'for·
naram-se ás boas. Procurou o coronel F. A. socegar o bom do vigario, e incurn·
biu-se de informar melhor a respeito da chegada da tropa e retiraram-se. CorF-rancisco Antonio, 1• lnteJTOg., 15 Jun. 89, Ap. 2, Dev. de 111. G.
1

Padre José Lopes, 1° lnle1'rog., '1.7 Jun. e 2o dito, 1.8 Jun. 90, Ap. '16, DeV·

do R. de J.
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Dias Coelho 1 que pat·Lira da Caixoeira com instrucções secretas do
governador. Commandava uma formidavel escolta, da qual fazia
Parte o furriel João Rodrigues Monteiro, e de lá tomou a direcção
da villa de S. José 2 •
. Ao pé d0 sitio de Manoel Fernandes encontrou o tenente o vigafio, que demandava uma picada com direcção a Lage. Gritou que
·não seguisse, pois que devia voltar com elle por que o seu prelado
se valera do governador para se fazer uma averiguação entre o
lliesmo vigario e o de S. João del Rei e que incumbido fora elle de
apresentai-os.-« Visto isto estou preso? >> Perguntou o vigario
sobresaltado.- « Não, lhe tornou o tenente, nem tal vóz lhe dei. »
E retrocedendo com o vigario para a villa de S. João dei Rei, se
apeou com o funiel defronte de um capão de mato, a espera dos
soldados que trazia após si. Logo que estes appareceram mandou
que entt·asse o vigario para o mato com o furriel e quatro soldados
e ordenou-lhe que ahi se demorasse até segunda ordem, pois que
~ueria ter occulla .a diligencia, afim ele concluir outra não menos
·
Importante 3•
Tendo subido á serra e parando sobre a esplanada, voltou-se o
coronel Francisco Antonio e viu os soldados conduzindo preso o
vigario ela villa de S. José. Deixando um sobrinho, que tinha
vin.do a ·seu encontro, deitou o oavallo por uma grota abaixo, e
desapparecendo, nunca mais tornou á casa 4 •
Dil'igindo-se o tenente ao quartel daquella villa, mandou por
uma praça chamar o coronel Alvarenga á sua casa, para lhe vir
f~~lar da parte ·elo governador e, annuindo logo o coronel, lhe
dtsse o dito tenente que houvesse de acompanhai-o ao Rio de

1

Natural de Guimarães, tinha 38 a 39 annos. Dep. na As. de õ Ag . .89: Dell.

ll. de J.

do

2
3

4

A. J. Dias Coelho, idem.
Idem, idem.

Dep. de I. C. Pamplona na As. ele 30 Jun. 89, Dev. de llf. G. Disse que
ouvira esta narração do proprio sobrinho elo coronel Francisco Antonio.
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Janeiro para certas averiguações a que se procederiam na presença
do Vice Rei do Estado 1 •
Disse logo o coronel que tudo quanto havia contra e\le era ro·~
mado pelo alferes Tiradentes e Joaquim Silverio, e por essa razãO
entregava a chave da caixa de seus papeis ~. Mandou buscar seus
cavallos murzelo, castanho e escuro, e dispoz-se para a penosa
viagem s.
Deixando o coronel e o vigario presos na villa de S. João
del Rei, vollou o tenente Dias Coelho á casa do mesmo vigario cot11
o ouvidor e corregedor da comarca para sequestrarem todos os
seus bens e arrecadarem todos os seus papeis. Encontram a casa
nã maior desordem ; espalhados os papeis pelo chão em sigual· de
que a pressa se fizera a separação dos que conviera summir·; eles~
pejados os colxões e tudo revolvido, mostrando com toda a eviden~
cia que o padre sahira precipitadamente e que ia fugido 1' . Voltando
o tenente, e pondo-se á frente da escolta, seguiu para o Rio de
Janeiro com ·os dous presos. Como eram reos ele leza magestade, e
só a intenção elo crime era punida naquella epocha com a maior
severidade, foram algemados, CO'bertos de fenos, e postos sobre ca~
vallos e estes puxados á dextra por soldados.
Ambos iam abysmados na immensa dor que lhes causava tama·
nha desgraça, silenciosos e surdos a tudo quanto se passava elll
torno de si. Quebrou o vigario no dia seguinte o seu. silencio, e
Lt·avou conversação com o anspeçada Silvestre Gomes Ferreira
Falcão que fazia parte da escolla, excedendo-se mais do que devia,

t

Alvarenga, 1o Jnterrog. ,11 Nov. 89 Ap. 4, .Dev. do R. de J.

Dep. ele ,1. .T. Dias Coelho em

ti Ag, 89. Disse o coronel Alvarenga que per·
guntando ao tenente se sabia o que seria, este lhe respondera que achan~o-s~
presos no Rio de janeiro Joaquim Silverio e o Tiradentes, suppunha ser pela hbel·
dade com que !'aliava o se"'umlo relativamente a republica e independoncia da
"
. me·
America ingle~a,e que elle lhe ponderara que em materia muito delicada, e un ...
dialamente lhe entregára a chave de seus papeis, por infel'ir que d'ahi $e ort!;t
naria a sua prisão. 1o lnte·J'I'O(J., 1.1 deNov ...89, Ap. 18.
2

I

a 'l'?'asla!los dos seqttest·ros . Ap. 18.
r,

fJep. do tenente A.

J . Dias Coelho, Ass, de 5 Ag. 89, Dev . do R. de J ·
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segundo a sua leviandade 1 • Dias depois é que Alvat·enga proferiu
algumas palavras ! .
Ficou D. Hyppoli ta Jacyntha Teixeira acabrunhada pela mais profunda dor em consequencia da necessidade que tivera o seu marido
d.e occultar-se. Em a illusLre flumin ense J dotada de mais vivacidade e talento do que o seu esposo, e decidiu-se a it· pessoalmente
a presença do visconde general afim de que lhe dissesse se seu
consorte era ou não culpado . Escreveu pois algumas linhas pedindo-lhe uma audiencia pam lhe relatar certas circumstancias. En-

~ - Disse o vigario ao anspeçada a causa porque ia preso e era esta dada por Joaqutm Sil verio, o qual na sua casa fechou-se em um quarto com seu irmão o sar~C?lo múr Lniz Vaz para fallarcm sobre a conspiração; e narrou a hislo ria do que
ah 1 se passára. Dep. de A. J. Dias Coelh o de 5 4Y· 89, Dev. de Jll. G. E isto se·
SUndo o conloio celebrado entre elle e seus irmãos. V. o cap. 16 d'esfa nar-

racã.o.

T"O anspeçada, como que para consolar o viga rio, clisse que Joaquim Silverio e o
tradcn tes eram uns tolos.
- São mesmos, ajuntou o pad re, mereciam cachorrinhos na cabeça ! Dep. do
mesmo, Ass. de 6 Ag. lJev. do R. de J.
2

Asseverou que não Linha crime, nem de que se temer, pois não entrava na
clonjuração, mas que ao mesmo tempo que não linha crime, não deixava de
el-o .
- E como póde, perguntou-lhe o fu rri el, ter e não ter crime ao mesmo tempo ?
. - O un ico crime que posso ter, continuou Alvarenga, é ter ido o coronel FranCtsco Antonio a minha casa e me contado a pratica que J. S. dos Reis tivera com
0
sargento mór Luiz Vaz de Toledo. E accrescentou, que lendo o sargento mór
~ommu nicado tudo ao coronel veio este aconselhar-se com elle sob re o que devia
~zer. Confessou Alvarenga que lhe dissera que se fosse denunciar, e que para a breVtdade d'essa diligencia matasse, a ser preciso, todos os cavallos que tivesse, mas
ri~e a sua obrigaç;1o Leria sido lambem denunciar-se e que pela razão de não lei-o
etto era lambem criminoso. Não o fe1. em yirlude do conselho que dera ao coro;e~ Francisco Antonio, e mesmo por pens;.u· IJUe o tivesse feito o ajudante de orden~
. oa~ Cat·los Xavier da Silva Fe rr~o , o qual nas revistas em que andava dos corpos
auxiliares teria ouvido a Joaquim Sil ved o dos Reis di zer que a tropa eslava luzida,
que a terra podia ser um imperio e governat·-se por si mesma. Dep . de A. J. D.
Coelho, já citado.

~ Filha do capitão mór Pedro Teixeira e sua mulher, dos quaes lhe coube por
folha de partilha a casa de dous sobrados, que possuí am n'esta cô rte á rua do Rosario, com fu ndos para a de Delmz do Hospício. Rendi am n'esse tempo 1 altos !) Pili•
Xos, 16HOOO réis mensaes! Traslado dos seq11estros, Ap . 39.
.
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tregou a missiva a um pardo forro por nome José Ribeiro Lopes,
mas o portador· não encontrando o visconde de Barbacena em Vi.Jla
Rica, pois achava-se em Marianna, foi levai-a á casa do tenente
coronel Francisco de Paula, e este aconselhou-o que voltasse e que-'
dissesse ao coronel' que em Villa Rica se não frullava n'elle, que 0
menos em que daria tu,do era n'uma devassa; que por tanlo não
se occultasse, e apparecesse ·aos amigos ; mas que se não dei~
xasse prender 4 • O portador voltou com a carta, alleganclo que
ainda assim procurara entregai-a ao ajudante de ordens João
Carlos, e que este se recusara recebei-a 2 •
Temendo a cada mom·enlo ver a sua casa cercada, varejado 0
interior, e dado busca em todos os papeis, enlre os quaes acha~
vam-se os apontamentos da exposição que estava escrevendo seu
marido, e que podiam servir de compt·ometlimenbo antes conLra
elle do que de defeza, tomou a acertada resolução de lançai-os ao
fogo, a ainda ardiam quando um meirinho lhe veio trazer um of!lciO
em que o desembargador ouvidor da comarca do Rio ~las Mortes
Pedro José AraujoI de Saldanha exigia a sua presença em Villa
Rica, de ordem do governador a. Fel-a chegar ás mãos de seu
maridd; e o cor0nel, apressando-se obedientemente a comparecer
ante o visconde de Barbacena, foi encerrado n'um dos segredos da
cadeia publi ca.
Á noticia de que seu irmão havia sido preso tratou o sargento
mór Luiz Vaz ele occultar-se. Não enganou-se a respeito da sorte
q1re o esperava. Cercaram-lhe a casa e empregaram as maiores

! Coronel Francisco Antonio d• Jntm'?'O(J., ~5 Jun. 89, etc. Negou o tenente·
coronel Francisco de Paula que désse tal recado, mas sim que dissera que ainda
que o coronel estivesse culpado não o havia de dizer o governador. Dep. 11a Jls .
de 12 Ag. 89, Deu . elo R. de!. ' Foi pouco mais ou menos o que depoz José Lopes
Ribeiro, na mesma rfJev., As de 16 Set. 89.
2 Coronel Francisco Antonio a. o Jnterrog ., etc., e J. L. Ribeiro dep., já citadO·
Negou o ajudante d'ordens João Cal'ios Cjl\e tal carla lhe fosse apresentada. DeP·
na As. de 12 Ag. 89, Dev. elo R. de .T.

3

Coronel Francisco Antonio; 1o lntermg., etc.
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deligencias para encontrai-o 1 • Aterrado, ideou meios e modos de
evadir-se dos dominios portuguezes, e ir viver em algumas das
colonias hespanholas, fugindo em canoa pelo rio abaixo ! 2 Era uma
odysséa e os editaes do governador convidavam o povo a prendel-o,
Promettendo consideração a quem o conseguisse e ameaçando a
quem o protegesse, quer occultando-o, quer facilitando-lhe a fuga.
Pensou pois que apresentando-se e dizendo a verdade mereceria a
compaixão e deixariam-no voltar ao seio de sua numerosa prole 3•
Tinha o sargento mór uma gr·ande família. Esposo de D, Gertrudes Maria de Camargos, senhora paulistana, contava tres filhos
e quatro filhas 4 • Era a filha mais velha casada e lhe dera quatro
netos de poucos annos; e uma neta que ainda amamentava. Vivia
lu da essa famÍlia sem patrimonio na companhia e á meza do vigario
Carlos Correia de Toledo, que gosava de proverbial generosidade para os seus. Abraçou Luiz Vaz a sua mulher, os seus
filhos e netos no meio de soluços e lagrimas, e foi entregar-se á
Prisão. Temendo ser victima dos que andavam ao seu alcance,
escreveu ao sargento mó r da Villa de S. .João del Rei Joaquim
~edro da Camara e pediu-lhe que o fizesse conduzir á presença do
''ISconde general, declarando que se entregava voluntariamente ~.
Veio promptamente o sargento mór Joaquim Pedro ao seu encontro e entregou-o ao ajudante Thomaz da Costa Salva.do com um
officio pam o governador ", recommendando ao ajudante toda a

1

C Carta do mesmo sargento mór Luiv. Vaz ao sa1·gento mór Pedro Joaquim da
arnara datada da Villa de S. José a 24 Jnn. 89.

~ Sargento mór L~iz Vaz,

2o Inlerrog., 3 Jul. 89, Ap. 3, Dev. de !ti. G.

~ Idem, idem.

-

• Os filhos eram Timotheo com 10, Carlos com 7, e Bonifacio com 5 annos,
e as filhas Maria com 2.~. Eulalia com 23, Escolastica com 19 e Umbelina com .4.
nos . Os netos eram Luiz com 8, Bento com 6, José com 5, e as netas Clara.com 2
annos e Gertrudes com 3 mezes. Estado das familias, ele. Ap. 34, Dev. de llf. G.
u Carta datada da Villa de S. José a 24 Jun. 89, Ap. 24, Dev. ele Jll. G.
0

Datado do mesmo dia da Villa de S. João d'EJ-Rei. Ap . 24, etc.
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precaução para a sua segurança. Levado á Villa Rica foi recolhido
a um dos segredos da cadeia publica ·1 •
Dias antes havia o govemadot· feito encenat· na ~esma prisão a
Felix Correia de Toledo, filho de Felix Correia Leme,' sobrinho por
parte materna dos Toledos, o qual era um moço de vinte annos que
administrava uma fazenda, afim de Lei-o incommunicavel para ser
perguntaào sobre a parte que tin 1·1am seus tios no levante 2 •
Não voltou mais o padre José Lopes de Oliveira á faz~nda do
Ribeirão do coronel de cavallari~ d0s Campos Geraes da Piedade
Luiz Alves de Fl'eitas Bello, de que era capellão, desde o dia 21 de
Maio. Desnot'learam-no as noLicias das prisões feitas no Rio de
Janeiro, Villa Rica e S. João de! Rei, associadas á idéa ele que
J0aquim Si!verio o denunciara. Reti·11ou-se no dia 28 para 29 da
Igreja Nova e ninguem soube o rumo que tomam. Sem duvida 0
acto de entregar-se prisão o sal'gento mót• Luiz Vaz o dicidiu a
seguir depois o mesmo exemplo, afim de acabar com a existencia
de alvor&ço e contínuos receios, e sujeitou-se á fatalidade. Não era
porem procurado e deixou-se dominar ele um terror pa~ico ; talvez
o fosse pelo tempo adiante, mas podia nesse caso dilatar o goso da
sua liberdade, como aconteceu com muitos outros. Armou um laço
a si mesmo e deixou-se prender n'elle.
Pelas duas horas da madrugada do dia 30 de Junho foi o padre
bater á porta da fazenda do Ribeirão . Appareceu-lhe o coronel, e
com empenho e {ttTor lhe pediu o padre que o acompanhasse a
presença do governador a quem queria expôr a causa que tivera
para o receio 3 • Deu o coronel Luiz Alves as razões porque o não
podia attender. Instou o padre José Lopes supplicando que 0
fizesse conduzir por algum a11icial, afim de que não fosse desatten-

Ap . 3 a Dev . deM. G.
Ap. 8, a Dev. de 111. G. Não se sahiu mal do interrogalorio o pobre rnoÇO·
Respondeu que não sabia a causa da prisão do vigario da Villa de S. José, [11~~
11
que ouvira di~er ás suas il·màs que l'ôra .por ter pedido licença ao bispo 1larn
a Pm•tugal! 1. 0 Inte1'1'0g ., 21 Jtun. 89.
1

!

3 Como disse ao coronel Luiz Alves, ou antes o medo de ver-se denunciado,
como respondeu ao8 juizes.
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dido. Annuhiu desta vez o coronel, e ma)ldOU··O levar por lgnacio
Ferreira de Avila, furriel de seu regimento 1 •
Durante dou annos assistiu a capital da capitania de Minas
Geraes a scenas de desolação, vendo cercadas as casas dos conjurados, elles presos, as escoltas os çonduzindo para longínquas e
asquerosas masmorras, e seus bens appt·ehendidos, e suas fatnilias
lançadas na miseria !
Infeliz Villa Rica! No meio de sua decadencia, sangrava-lhe o
coração de dor! Por toda a parte a justiça, revestida de formalidades, exerceu o roubo juridico no seio das familias. Sequestravalhes o chefe, exigia-lhes o ouro e as joias, levava-lhes as alfaias e o
leito, prendia-lhes os escravos e os animaes ; arrancava-lhes a
roupa do corpo, tirava-lhes o tecto hospitaleiro, privava-as do lar e
do pão, e a lamil'ia ahi ficava núa e faminta á face da terra e do
ceo, porque mulher, filhos e netos eram os lazaros politicos para os
quaes todas as portas se fechavam com medo da pecha da cumplicidade I Corriam as victimas do Ilsco aos denunciantes com as
lagrimas nos olhos, com o desespero n'alma, com os joelhos em
terra, a implorar a sua protecção, a sua validade pelas boas graças
em que estavam para com os senhores do Brazil, e esses caracteres
traiçoeiros e esses typos das almas torpes deixavam cahir com todo
0
desprezo os hombros e lhes voltav am as costas 2 ! Dir-se-lúa
que Villa Rica era uma nova Roma dos tempos em que Tiberio se
enriquecia com as confiscações, e Caligula e Nero assassinavam a

1

Carta do coronel Luiz Carlos de Frei las BeiJo ao goyernador datada do Ri
etrão a 2 Ju/l. 89. Ap. 24, Dev. de !tl. G.
I

o·

2

Baseio-me no propt•io depoimento de um dos denunciantes. Depoz o mestre
de campo Ignacio CoPt•êa Pamplona que um sobrinho do viga1•io de S. José, cujo
home ignorava, mas que era ainda moço, de idade de 25 annos, pouco mais ou
lllenos, claro, a!lo e mediana nutrição, viera a sua casa a lhe fallar no desamparo
e .desananjo em que estavam suas Iins e primas por causa do sequestro que se havia
fctto em lodos os bens e roças de seu tio vigario, rogando-lhe que fosse seu pro·
lecto1· pnm com o govemador ou seu compadre o coronel Carlos José afim de as
deixarem ficar na roça sequestrada, ao que e1le respondeu que não lhe compelia
faltar em semelhante maleria. Dep. 11a J1s. 30 Jun. 89, Dev. de M. G.
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seu prazer os melhores cidadãos do imperio para se locupletar
com as suas riquezas 1 !
E suspendia-se a derrama!

1 Disse um fiel snbdito do v. de Barbacena em carta de 14 Ont. 89 fallando
do Dr. Luiz Ferreira de Araujo e Azevedo: « Não menos ir fazer o sequestro por
ordem de V. Ex. á mulher do coronel Francisco Antonio, e esta lhe dar lres vaca~
pa1:idas, sabe Deus porque, e elle as mandar ir para a chacara de seu meirinho
geral, aonde estão hoje, o que é bem publico, e o sabem o capitão Leandro, etc. '
Dowmento authenticado por Luir. de Va~concellos e Souza, o qual pertence ao Sr.
Conselheiro H. de Beaurepaire Rohan.
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CAPITULO XIV
AINDA PRISÕES E SEQUESTROS

Or~em de prisão do padre José da

Silva oNicolau Jorge.- Fuga do padre. - Doscontentamon do d~.uovernador; demissão do capitão Manoel da Silva Brandão, eommandante do destacamento
0
TIJUeo. - Prisão de Crispiniano. -Refugio do padre Josó da Silva. - Opardo Alc~ndre. - Mnda de rancho ainda o padre, - lndagàções da justiça. - Nova lnga e prisão
h0 Padre e dos que o auxiliaram no seu refugio. - Dennuncia do Dr. Domingos Vida] de Bar.
Oia. - Sua prisão. - Dennuncia do capitão José de Rezende Costa e seu filho. - Opae
io~e~ Dr. Jósé ~!vares Maciel. - ODr. ·Claudio Manoel da Costa. -Sou terror á vista
das pnsoes.-0 Conogo Luiz Vieira.-Ordons da alçada e novas prisões.- As escolta trazen.
;. por vezes os presos para o Rio de Janeiro.- ODr. José de Sá e BiLtencourt o o
Ilagre de Nossa Senhora do Bom Successo

:o

l~oi incumbido o capitão Manoel da Silva Brandão, commanda11le
do arraial e destacamento do Tijuco, por um officio do govemador
de 21 de maio, ele prender pessoalmente o padre Jose ela
Ilva de Oliveira Rolim e fazer prender na mesma nccasião por outro
~fficial daquelle destacamento, a Nicolau Jorge. Conservai-os-ia
ebaixo de segurança, assim como todos os papeis apprehendidus a
\itn e a outro até a chegada elo desembargador intendente dos dia~antes, a quem devia remetter uma carta do visconde general para
VIr embrulhar e lacrar os sobreditos papeis. Finda a diligencia,
enviaria o capitão os papeis ao governadot' e faria seguir os presos
Para Villa Rica, sob sufficienle escolta, commandada por um dos
Seus officiaes.

~~lado

Ligava o governador a maior imporlancia á esta diligencia. Recomlllendou ao commandante e aos officiaes toda a vigilancia e cautella
Para
e não . se
c que não se desencaminhasse doCLtmento algum
•
ronsentisse que os presos escrevessem ou recebessem cartas, nem
aliassem a pessoa alguma senao com manifesta necessidade e isto
1,8
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mesmo na presença do dito commandante ou do official que os
conduzisse.
.
Antes de aproximar-se de Villa Rica deveria a escolla adiantar u!ll
soldado para avisar o governador da referida diligencia, e no caso
de achar-se ausente Nicolau Jorge, far-se-ia sempre a busca e~
apprehensão de seus papeis.
Recebeu tambem ordem o com mandante para averiguar aonde se
achava um pardo de nome Cryspiniano, que estivera ha poucos rnezes
naquella capital et!l companhia do sargento-mór do regimento doS
pardos, Raymundo Corrêa. Deveria, no caso de encontrai-o, prendei·O
30
igualmente com a referida cautella e brevidade, e ordenar
\
•
sobredito sargento-mór que comparecesse á sua presença 1•
Sete dias depois de lavrada a ordem, recebia o çapitão o offictO
·do visconde general, levado por uma de suas ordenanças com parad~ .
ao arraial do Tijuco. Eram seis horas da tarde e sem den1ora
chamou o commandante do destacamento o tenente Fernando de
Vasconcellos Parada e Sou~a e os soldados necessarios para execuçãO
6
da diligencia, e encarregou-o de cercar a casa de Nicolau Jorge
0
prendel-o, emquanto elle se dirigia á do padre José da Silva para
mesmo fim. Rogou-lhe o tenente que antes lhe incumbisse ~a
diligencia reiativa ao padre José da Silva com o fundamento de 030
dar motivo ao dito Nicolau Jorge a queixar-se delle, pelas antece·
dencias que havia entre ambos, ao que annuiu o capitão, e ás Me
Maria sahiu a diligencia 2 tendo o mesmo capitão expedido a carta
do visconde general para o desembargador intendente geral dos
diamantes
Antonio Barroso Pereira 3,
.
rr
Estupidamente entregou-se Nicolau Jorge á prisão, sem sabel' .'
causa que havia para tamanho vexame e apparato. Não podendo vil"
·rns
Informações e documentos relativos a execução que tiveram as pri:n~' ~o
ordens expedidas ao commandante do arraial do 'fijuco para effecliva prt 5110
padre José da Silva de Oliveira Rolim. Ap. 33, Deu. de !1-f. G.
1

2 Officio do desembargador intendente geral dos diamantes Antonio Ba~~:~
Pereira ao v. de Barbacena datado de 'fijuco a 5 JuL. 89, lnf. e Doc., Ap. BB

G.
~ Officio do

deM.

S3, etc.

·
cap. com. Manoel da Silva Brandão de 1 Jut. 89, lnf. e Doc., AP·
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0

desembargador intendente, enviou o seu escrivão, que assistiu ao
sequestro de Lodos os papeis relativos a sua correspondencia, e bem
assim da quantia de mais de quatro contos de reis em barras e em
Pó de ouro ou em bilhetes, que ficou depositada em mão do tenente
coronel Manoel Pires l .
l~oi lambem preso o alfaiate Cryspiniano Luiz Soares; porem
tnallogrou-se inteiramente a captura elo padre José ela Silva, ficando
ao commanclante a esperança de breve ter a gloria de complectar a
~ua missão 2. Somente recebeu o visconde de Barbacena o pobre
lrlandez e o infeliz alfaiate, que lhe foram apresentados pelo tenente
Parada, e bem assim os papeis apprehendiclos ao padre José da
Silva e ao mesmo Nicolau Jorge. Poderia esta diligencia comprometler g·ravemenle o commandante Brandão, cuja fidelidaêle não era lá
das mais solidas para o visconde de Barbacena, pelo que d'elle
diziam alguns do!: conjurados, pois contavam com a firmeza de sua
Promessas. Não deixou o visconde de ex.tranhar o pouco ou nem um
cuidado que se empregára 4.
Segundo todas as presumpções teve o padre José da Silva quem

1

Disse Nicolau Jorge que pertencia ao Dr. José Soares esci'ipturario da escripturação diamantina, e assim o confirmou depois o intendente. Constava a quantia
de 5 barras de ouro na importancia de 2:i26S258, 700 3!4 oitavas de ouro em pó,
e 3~ bilhetes representando iguahnente 757 oitavas de ouro. Offlcio do cap. com.
M. da S. Brandão de 111m. 89., In(. e Doc., Ap . ~9 etc.
!

Exprimiu-se assim no offlcio já citado.

3

Disse o coronel Francisco Antonio que ouvira do vigario C. C. de Toledo que
capitão lllaximiliano assistira ás palestras da casa de Francisco de Paula; e que
!la Presença do mesmo vigario lhe contara Alvarenga que tanto o capitão Maxi1
llliliano como o Brandão tinham ido firmes para os seus respectivos destacamentos. Bo Interrog ., 23 Jul, 89, Ap. 2, Dev. de 111. G.
0

'Mandou o governador que entregasse o capitão o commando do destacamento
~o offlcial a quem o pertencia na sua ausencia, e fosse dar pessoalmente a razão do

illfeliz successo que tivera a importantíssima diligencia relativa a prisão do padre
José ela Silva, de que o havia encarregado, pois que nem a sua carta, nem as informações que d~ra o tenente 'Parada o podiam satisfazer. Officio elo v. ele Bar. bacena ao capitão l\1 . da Silva Brandão de 1i ./un. 89, lnf. e Doe, Ap.
as, etc.
1
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o avisasse 1, foi pelo menos o que fez espalhar o tenente Parada por
não conseguír realisar a prisão 2 • Tendo sahido á noite, como er~
de seu costume, dirigiu-se o padre José da Silva á casa do Dr. ~ose
Soares Pereira da Silva, escrjpturario da administração diamanLina.
Não o encontrou e demorou-se n'um quarto do primg do mesm~,
Antonio .'José Pinheil'O. Ahi se achava mui tranquill0 quando veJO
avisai-o um de seus conhecidos> Antonio José Pinto, de que a s.ua
. estava cercada e pouco derlols
. repetia. Ih. e o mes mo aviso
res1'd enc~a
'
um de seus escravos 3, Acobardou-se o padre em ex~remo, mu
.
·
~ de
0
consegum,
por esforços de seus amigos 4, ganhar a hab!Laça
seu pae.
Achava-se o Dr. Placido da Silva na casa quando a cercaram·
. de soldados e povo e estando compr0metbt'd0 em
Vendo a rua cheJa
. cI'tamantmos,
. . escapou pelo ' qmntal,
.
nego Cios
e saHan~Io os muros
visinhos logrou ir reunir-se ao padt·e, seu irmão. D'ahi passa~
ram-se ambos para a casa de Antonio José Pinto, onde perma~e~
' cerarri até que poderam ir ter á residencia de um mercador conhecid.o
por Bento Dias, e lá estiveram a noite e o dia seguinte na maiS
perfeita reclusão 5, .
li
Fez as honras da recepção da diligencia Alberto da Silva, al
levado para observar o que se passava, pois era hospede de seu pa:,
e ao tenente Parada moskou um por um todos os aposentos ·
Lncommodou-se o capitão Brandão com o malogro ela diligencia e

1

ASs!m
. se deprehende do interrogatorio a que respondeu o pardo AI ex.andre ern

29 Nov. 89, Ap. 20, Dev. de llf. G.
2

Ofli!CIO
· <o
1 mt.
·
ger. dos diamantes ao v. de Barbacena, em u" Jul · 89 ' I nf· e

Doc . .(l.p. 33, Dev . de M. G.
3

ManueI· pacre
1 José da Silva !l• Inte1'I'Og 26 Ollit. 89, Ap. "'• o, Dev. de
M. G.
'
·'

~ Era um homem pusilanime e ipdiciso disse ManoeL da Costa Vianna no ~e~
dep'. na As. de 3 Set. 89, Sum. de test. ~obre o auxilio que te:ve o padre pala
fuga. Ap. 3B, Dev. de 1W.• G.
. 5 Dr. Placido, 1• Inte1'Tog., i lf'lat·ço 90, Ap. 29 Dev. de 1~!. G. ; Pa dre ~d~
Sllva, 5o lnlet·rog., 26 Out. 89, Ap. 'lo, JJev. rle M. G.
6

Alberto da Silva, i• lntm·og. 20 F. 90, Ap. "17, Dev. de A'l. G.
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desconfiando encontrar o padre sob o tecto paternal, cercou igualrnente com os seus soldados a casa do contrucLo dos diamantes, em
que assistia o pobre velho, no momento em que os dois filhos
acabavam de evadir-se 1.
Fechou o tenente Parada as portas e ficou com as chaves da casa
do padre. Não quiz Alberto da ilva perder o habito da cêa e mui
tranquillamente tratou de cuidar da sua collação noctuma. Voltou
.depois co~ o mesmo tenente e o capitão Brandão, e deu-se busca
Por muito tempo e apprebenderam-se muitos papeis. Ia porem
adiantada a noite, e deixou-se ás onze hot·as o t•esLo do sequestro para
0 dia seg uinte, ficando uma sentinella de guarda á porta do quarto
do padre a pedido elo mesmo Alberto ela Silva 2.
I

Voltou no dia seg-uinte, 29 de maio, o sobredito Alberto acompanhado do capitão Brandão, o escrivão do contencioso e o desembargador intendente, e procederam ao encerramento dos papeis
apprehendidos . Retirando-se todos, ordenou o ministro a Alberto
ela Silva que tomasse conta ela casa, ao que elle annuiu da melhor
vontade a
Recebeu Alberto no terceiro dia um recado de seus irmãos
chamando-o á casa do mercador. Compareceu, e lá conversaram a
gosto. Passaram-se depois os mesmos para a casa do padt·e Miguel,
onde estiveram Lodo o quarto dia e na madrugada do subsequenle
vieram ambos bater ájanella do gabinete em que dormia o intitulado
sargento-mór. Abriu-se a janella pela qual saltaram os mesmos e
se conservaram de pot·Las a dentro até a: noite desse mesmo dia.
Soube então o Dr. Placiclo, por informações que pôde colher, que a
diligencia se não entendia com elle. Determinou para logo o padre
que lhe aprontassem as malas. Pretendia ir occultarnente para
ViUa Rica, por suppor que a ordem de sua prisão provinha de residir

1

Officio do cap. M. da S. Brandão, 1. Jun. 89, Tnf. e Doc. Ap. 33, Deu. de M. G

~ Alberlo, 1. 0
3

Inte1·rog ., ele.

Idem, idem.
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1

no Tijuco sem licença) e queria averiguar se se tinham enganado
Conseguiu ainda pôr a salvo muitos de seus papeis, que mandou
para casa ele uma mulher com quem entretinha relações illicitas 2 •
Era porem a sua viagem mais curta. Depois de uma demora de
tres dias, em que não deixou de frequentar as casas de algumas
das autoridades do dislriclo a seguiu o padre José da Silva pelas oito
ás nove horas da noite, sahindo pelos fundos da habitação, acompanhado de um escravo do seu afilhado Francisco Alves e de urn
compadre, que encontrou em caminh9, alem de muitos cavalleiros 4•
1 Alberto, 2° Inl eri'Off. 22 F. 89, Ap. 27, Dev. ele 111. G. Dr. Placido, '1. 0 Inter·
1'0f1 ., i Mai'(!O SfJ, Ap. 'ii.9, Dev ele 111. G.
2 Consta do rlepoimenlo de Valentim Mirales, cabra escravo do Dt•. Placido, ern
10 Ab. 90, Ap. 35, Dev. de Jlf. G. Assegmou que por duas vezes se fizeram re~
messas de papeis, ele.

3 João Ferreira de S. Miguel, homem pardo de .\.6 annos de idade, capitão do
regimento regu lar do Tijuco, que vivia de cobranças, ouviu a l\Ialheus Joaquim,
crioulo forro e alfaiate do arraial, que o padre eslava bomisiado, depois que rugiu
de casa, em casa do Dr. José Soares, e passou-se para a casa de uma mulher, laOl
bem alli moradora, Maria da Costa. E indo elle uma noite entregar uma cm·la de
favor ao desembargador interino dos diamantes Antonio Barroso Pereira, observou que o mesmo estava a jogar com algumas pessoas e por isso não entrou. Vol~
lou depois ás 1.0 hot•as a ver se já linha terminado o divertimento, e viu dous vultos
que entrava~ p~la porla adentro. A luz da sala conheceu perfeitamente ser um
delles o padre Jose da· Silva de Oli\·eira Rolim e o outro o pagem do mesmo, Alexandre, homem pardo e seu escravo . Esle retirou-se para fóra, e ficou na sala 0
padre, pelo que clle testemunha não quiz entrar.
Mandou depois entregar a carta por outra pessoa, e contando ao l'ilatheus Joa·
quim o que vira, elle lhe disse " Pois ainda agora Vm. sabe disso '! • do que con·
cluiu que o padm ia mais vezes áquella casa. Não se recordava quando foi, se
antes ou depois de se fazerem editaes permillindo a loda e qualquer pessoa pren·
der o di lo padre. Termo de declaração que novamente fez João Ferreirtt de S.
Miguel, aos 20 .Jan. 90, Ap. 35. Dev. de M. G.

'• Tllal.heus Joaquim da Cunha, homem prelo, cri oulo, alfaiate, de 32 an nos de
idade; depoz em juizo, Summario de testemunhas já citado, Ap. 35, Dev, de llf. G.
que o padre se reli rara do arraial quando o capil.iio Branchio se recolhia á capital,
sahindo o padre de noite acompanhado de varios cavallciros, entre os quaes conheceu o cabo dos pedestres da exlracção Manuel da Fonseca Mendonça e o seu pagem. Pensava que o desembargador favorecera esta fuga por isso que o cabo nunca
sahia do arraial sem ordem sua e só para diligencias importantes, pois que 111uito
confiava n'elle. Descia elle o morro da Cruz das Almas ao tempo que o padre subia. Havendo na passagem duas estradas perguntou o cabo se queria ir peln de
cima ou pela debaixo? Então conheceu elle perfeitamente a sua ' 'oz.
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Dirijiu-se directameute para o arraial do Itambé pelo caminho da
chacara de João Fernandes 1 , e passou-se para a extracção diamantina que possuía seu pai, sob a denorillnação de Angudeiro t, a
doze leguas do Tijuco a.
Tanto sabiam os Rolins da ordem de prisão que havia para um
del\es, que no dia do cerco despachou Alberto da Silva para a fazenda
de sua tia D. Angelica, na villa do Príncipe, o intelligenle pardo
Alexandre, no qual José da Silva depositava a maior confiança, e
retendo-o alli, mandou-o depois aquella senhora para a fazenda do
Itambé, onde foi o Jiel escravo encontrar-se no mesmo dia com o
seu senhor. D'ahi ha dois dias seguiram ambos, escravo e senhor,
Partilhando a mesma sorte, para o mato visinho, onde arrancharam
na distancia de pouco mais ou menos de meia legua 4.
De combinação com Antonio Affonso, feitor da posse a que pertencia o mato, levantou o pal'do Alexandre pequeno rancho onde
Podesse abrigar-se o foragido conspirador 5 , até que lhe crescessem
0 cabello e as barbas de modo que lhe encobrissem as feições
características, disllgurando-o complectamente, para ir a seu salvo
viver em qualquer paragem 6. Mas onde estaria seguro da fatalidade
que o perseguia ? Foi descoberto, não sem que houvesse de ser
avisado pelo feitor de que um escravo da fazenda 7 havia penetrado,
e vendo o seu rancho, cotTera a dat· rebate em casa de·que havia
gente no mato. Mudou o padre de situação e arranchou mais distante,
a.iudado pelo seu pardo escravo e pelo mesmo feitot· s.
1

Padre José, H lnlerrog., 3 Março 90. Ap. 28, Dev. de Af. G.

2

Idem idem.

a fdem, 5° lnlel'l'og., %5 Out. 89, Ap. 15, Dev. Jlf. G.
4

Alberto, In.terJ•og., 29, No-v. 89, Ap. 20, Dev. de DI. G.

u Padre José da Silva, go lntei'I'Og., 26 Ont. 89, Ap. 15, Dev. de /J'J. G.
0

Di se ao commandanlc da escolla, qne o conduziu ao Rio de Janeiro, o sar·
\rCnto mór José de ouza Lobo, que Linha sido o diabo darem com elle no multo
onde se occullára, por quanto se assim não succedesse, esperaria que o cabcllo Ih~
~escesse para se escapar e fugir pelo serltio. Dep. cto sargenlv mó r na As. de H
1'1!.
7
8

89, De·v. de 111. G.

Conhecido pelo Barbeiro, o qual andava a cortar taquaras.
Padre Jose da Silva, 5° lnterrog., etç.
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Procurou o padre construir a sua ligeira habitação perto da choupana de um João Francisco das Chagas, homem idoso, quasi cego,
que alli residi~ pobre e miseravelmente com dez ou onze filhos e
que era conhecido pela alcunha de Convei'SCL 1. Da refeição que lhe
levava o feitor, mandada por Anna da Costa, mulher parda, que
passava por sua amante, repartia o padre os sobejos com a faminta
família 2 , que mal sabia quilo amargos lhe seriam .
Velava a justiça com os cem olhos de Argos. Affixaram-se editaes
por toda a extensão diamantina convidando o povo a delatai-o se
soubesse do lugar em que se occultava, e auctorisando, ainda mesmo
a seus escravos, a aprehendel-o e conduzil-o á Villa Rica como réo
.de leza magesLade. Devia t~tl serviço ser tolnado em grande consideração, ass im como lambem seriam punidos os que lhe dessem
auxilio. Foram intimados os commandanLes de districto, justiças e
officiaes respectivos do Serro de S. Antonio e mais lugares diaman·
tinos afim de que procedessem a minuciosas indagações a be!U
dessa diligencia a.
Não faltavam informações de viajantes, os quaes diziam ter encontrado o padre em viagem a cavallo pelo sertão, ou em canoa
pelos rios 4 • Nem ignorava o commandante do ltambé capitão DI'·
Hodrigues que o padre estivesse escondido nos mattos da fazenda,
mas procurava dissimular. Ao cabo do malto Gonçalves Machado
quiz capacitar João Francisco das Chagas, o Convel'sa, que o feitor
Antonio Affo11 o, que alli ia amiudadas vezes a cavallo 5, frequentava aqnelle Jogai' pol' lá ter occulto a uma moça sem duvida
trazida do Tijuco. Fingiu o cabo do maLto accredilal-o, e recornmendou-lhe muito que se calasse por serem cousas que convinha não divulgar 6.
1

Padre José da Silva, 8 lllterroy., CZO Nov. 89, Ap. 1.6 Dev. de AI. G.

!

Idem, !1° blterroy., ele.

3

Officio do v. de Barbacena ao des. · int. ger. dos diam. de 18 Jw~. 89, tnf. e

rloc. ele., Ap. 33, Deu. de M. G.
1
'

0111cio do inl. ~;er dos diam. de 5 Jul. 89, In(. e doc. etc.

51 .
6

M. Homem, Tntertoy., de 2~ Nov. 89 Áp. 1.7. Dw. de Af. G.

.T. F. fias Chagas, 1• lntertoy., 6 Nov. 89. Ap. 17, Dev. rlc ilf. G.
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Um certo dia do mez de Setembro appareceu o matlo cercado
pelo commandanle do di tricto, oldados e capitãe do matto. Ouviu-se um tiro e algumas horas depois desciam escoltados as
escravos do padre José da Silva. Vinha o pardo Alexandre deitado
ern uma rede, e banhado em sangue 1. Caminhava o negro Joaquim
amarrado entre os capitães do mallo . Ainda uma vez logt·ou o
Padre José da 'ilva evadir- e, abandonando o rancho 1 a que e
havia acolhido 2.
Sendo grave o ferimento do pardo Alexandl"e foi ch<tmaclo o
capellào da fazenda do Itambé para lhe pre lar o occorro e pirituaes a. Dou dia depoi capturou- e o padre Jo é da ilva,
apprehenderam-se os eus e cravos e ·equeslraram-se Lodos os seus
bens. Havia o paclre sahido :i caval lo, segui do de um pagem, da
fazenda de Itambé, vulgarmente chamada das Almas, quando ha
Pouca distancia, fot'am detido por· quatro pedre e , que os conduziram á casa do commandanle do di lricto, e depoi à cadeia da
Villa do Príncipe, donde os remetteram pat·a a de Villa Rica 4. Na
residencia do c~mmandanle exigiu o padre confessar-se e veio para
e se fim o capellào da fazenda de Ita.mbé 5. Como eram amigo 6 e
achava-se o padt'e Jo é da ilva incommunicavel, é de crêr que e

José ~laria Homem, que foi jt1sto pelo sargento mór Alberto para feilorisar a
fazenda pas Almas, de que era adminislradar Antonio Affonso, contou que e !ando
um dia lmbalhantlo com os esct•avos, chego n o capilfio Domingos Hodrigues c lhe
veio pedir alguns negi'Os para condu?.ir em rede o mulato Alexandre, escravo do
Padre, o qual fora ferido D<l occasião de ser preso, o <1ue satisfez . lnlei'J'Og., ele 2-1.
Nov. 89, Ap. 18, Dev. de AI. G.
1

2

Lourenço Francisco Guimarães, lnterrog., 20 Nov. 89, Ap. 18, Dev. de

M. G.

a l rlem, irlem, e o pardo Alexandre, 3• l nterrog., 2 Des. 39, Ap. 20, Dev
rle M. G.
4

Francisco, crioulo, lnfeiTOg. de 2~ Nov. 89, Ap. 20, Dev. de .lf. G.

~Padre José da Silva, 8• l11terrog. 20 Nov. 89, Ap. 16, Dev . Dev. de M. G.
6

Negou isso, e disse que a un ica vez que o vira foi quando o con fessara, o que
não é crivei, lanlo mais que o p;dre apesar de seu juramento, nem sempre depoz
a verdade. 8• Intel·reg . já citado.

1
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servisse astucíosamente desse meio para transmissão de algum
recado a qualquer de seus parentes.
Outras muitas prisões acarretou a do padre J(lsé da Silva, como
a do pobre v~lho Jo~o Francisco das Chagas, o Conversa; a de
Lourenço Francisco Guimarães, que vivia em terras da fazenda das
Almas; a de José Moreira Homem, feitor ela mesma fazenda; e a
de seus irmãos Alberto e Placido, como auxiliares de sua fu ga, os
quaes levados aos esconclrijos secretos de "Villa Rica ahi permanecermn il.1communicaveis por muito tempo, afim ele set·em perguntados, e mesmo processados como réos ele segunda cabeça.
Chamado o Dr. Domingos Viela! ele Barbosa do Juiz ele Fora, aonde
residia, á Villa Rica, pelo furriel de cavallaria paga João Rodrigues
Monteiro, de ordem do governador, foi no dia 13 de Julho de '1789
pergun tado sobre o referimento que d'elle fez o coronel Fmncisco
Antonio. Assistiu o governador ao seu depoimento. Não era Domingos Vidal ele Barbosa dotado do dom da palavra e propoz-se a
escrever uma exposição circumslallCiarla do que sabüt. Annulüu o
governador mas sob a condição de que a escreveria á vista do
es(:rivão o Dr. José Caetano Cesar :r!Ianitli 1, e reuniu-se á devassa
mais um documento minucioso, sem que pot· isso lhe agt·adeoessem o favor. Seis dias depois recebeu ordem de prisão e foi conduzido á cadeia de Vi lla Rica pelo porta estandarte Francisco
Xavier Machado 2.
Não quizeram o capitão José de Rezende Costa e seu filho deixar
passar a moção elas denuncias sem que lambem se aproveitassem
della. Cheios ele gosto se oífereceram para depôr contra os 'l'oledos
o que soubessem, por terem ouvido aos mesmos e a outros con··
jurados 3. Não o tinham feito com antecedencia não só por causa do
receio de uma morte infalível pela revelação do mysterioso le-

1

Datou de Villa Rica a 9 .Tttl. 89. Rcconheceo·ll o Dr . .José Carlos Cesar i\:!anitti
por lei-o visto escrever. Carta 11. 5, Ap. 2/i, Dev . ele ,1/, G.
2

Em 19 de Julho de 1780, D. Vida! de llarbosa, lnterrog., 21 Jul. 90, Ap. 17,

Dev. do R. de J.
a Textual. Cm·ta ao yovemadm·, datada dos Campos Gemes da Laye a ~o J?tl ·
n. 4, Ap. 2~, Dev. de 111. G.

89, sob
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vante, com a qual era ameaçado um delles, co mo pelo pouco fundamento das intenções dos referidos Toledos 1.
Deixou-os o visconde em paz por algum tempo, como deixa1·a
outros e mormente o tenente coronel Francisco de Paula. Com
boa ap parencia havia colhido o governador a denuncia do tenente
coronel e não quiz perturbar-lhe aquelle engano d'alma de persuasiva illu ão e esperança em que eslava de que tudo não daria mais
do que em uma devassa a que tão acostumados se achavam os povos
daquelle tempo..Pensava o infeliz que escaparia á sorte dos pri nciPaes de seus cumplices ! Vira caminhar para as masmorras o
desembargador Gonzaga, o coronel Alvai'enga, o vigario Carlos
Correia de Toledo . Via nas cadeias de Villa Rica o contratador
Do mingos de Abreu, o pad re' José da Silva, o coronel Fmncisco
Antonio, o sargento mór Luiz Vaz e outros miseraveis- pobres
victimas obscuras - involvidas nas malhas da rede da delações, e
accreclitava no entanto na ua estrella! i\Ias tinha soado a hot·a da
sua desgraça, pois a liberdade ele que gozava era apenas uma das
Velleidades do visconde de Batbacena. Alegmva-se o governador
Com as suas jaulas cheias, e contava com o tenente coronel e seu
cunhado José Alvares Maciel tão seguros como se os ferrolhos dos
segredos tivessem corridos sobre elles, e quanclo as pobres victimas
IUenos o esperavam vieram as suas escoltas e as arra taram
ás prisões; vieram os ministros e meirinhos e anecadaram
os bens do primeiro }Jara o fisco e camara real 2 e lavmram o auto
de que o segundo nada possuía 3
~ E antepondo, accrcscenlavam ellcs, o amor da vida á denuncia de
contingente l<io incerto, ficamos no silencio, alà que foram os sobreditos pre·
sos á ordem de V. Ex, e como a sua prisão fosse reputada no diverso pensar de
lodos, a uns como originados de extravio de ou ro em pó, ou diamantes, a outros
como emanada da silldica)lcia feita n'esla capitania pelo desembargador Diniz,
n;io fomos logo a presençu de V. Ex. Poróm agora in formados com mais indivi·
duação do motivo de sua prisão, cheios de gosto nos offerecemos para depor con·
tra elles o q~te sabemos por o~tvinno~ tlos mesmos. • Terminavam : c Beijamos
humi ldemente as -mãos a V. Ex. Fieis e humildes servos ele. " Ca·rta datada dos
Campos Geraes ria Lage a 30 Jun. 89, Ap. 24, Dev. de Jlf. G. .
2
T1·aslados dos seqttesl1·os, Ap. H.
1

Utn

3

Lavrou-se certidão em 12 Oul. 89 d~ q1.1e não se lhe acharam bens por ser

1
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Era o pae de joven Maciel, o honrado capitão mór de Villa Rica,
um velho de costumes severos e afferrado por educação aos usos
de sua epocha. Trabalhador incansavel, luctou com a fortuna, a
qual lhe fora adversa, e chegára ao fim da vida lendo Lodos os
seus bens obrigados á fazenda real por somma muito consideraveJI. Vivia pois cheio de desgostos. Ouvindo fallar em conspiração e involver-se nos boatos o nome ele seu filho, que era o s~u
nome, e a melhor herança que lhe legára, mandou chamai-o e lhe
disse : - « Oh meu filho, nunca sejas infiel a aossa soberana, por
que se o fores ser-me-á mais l'acil cortar-te a cabeça do que· ver-te
mettido em semelhante perturbação 2. >> Nada lhe respondeu 0
filho, mas tomou as palavras do velho. min eiro, que mais admirava
a fid elidade de Amador Bueno do que o patriotismo de seus compatriotas, por puro en'eiLo de caducidade, e duvidou da energia
do novo Jnnnius Bruto a. E como tremendo não ouvi1·ia depois 0
lastimoso ancião da bocca do mestre de campo Ignacio Cofl'eia
Pamplona a noticia de que seu filho achava-se complicado nas
denuncias 'J ! As prisões de seu filho e do marido de sua fjlba, o
pae de seus netos, e o sequestro dos bens de uma familia inteira
foram golpes mortaes que lhe vibraram n'alma, e lhe abriram a
sepullura.
A vris,lo do desembargador Gonzaga havia dado motivo a largos
e infundados boatos, mas enLre os cliLos desencontrados ouviu o Dr.
Claudio Manoel da Cosla a sua verdadeira causa, e recebendo 0
aviso myterioso levado por pessoa disfarçada, para logo se ai'!'eceou
ser preso co mo 'cumplice do seu maior amigo. Viu o pobl'e velho,
conhecedor da legislação de seu paiz, el'guerem-se conLra elle os

ntho familia e estat• vivendo clebaixo do palrio poder, em casa de seu pai o capi'
lão mór de Villa Rica. Traslado dos seq~testros. Ap. 12.
3~,

1

Estado elas famílias dos réus, Ap.

2

Carla de denwwia ele Joaquim Siluerio de 18 illaio 89, Dev. elo R. ele J.

3

"1\leu pai já eslá caduco! " foram as suas palavras segundo Joaquim Silverio.

Dev. de llf. G.

CaTta de denuncia de 1.8 li! alo 89, etc.
1

José!Alvares Maoit!l, 1• lnterrog., 7 Out. 89. Ap. 1.5, Dev. ele ill. C.
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tormentos do martyrio a que eram sujeitos os reos de iuconfidencia e, enchendo-se de grande tenor, enli·ou a deprecar os santos
Por muitas orações afim de livrar-se do insulto de que segundo a
sua confissão o não podiam salvar os seus peccaclos 1.
Ao mes.mo tempo que o ajudante de orclen~ Antonio Xavier de
Rezende conduzia á cadeias de Villa Rica o illustrado conego Luiz
\ ieira da Silva 2 e os ministros e meirinhos lhe seque travam os
escassos bens, que pos uia na cidade de Marianna a, era igual rn ente preso o amavel Claudio Manoel ela Costa, e atierrolhado
n'um segredo que para hospedai-o mandou fazer o vi conde de
Barbacena na casa real do contrato das entradas de Villa Rica.
Por sele vezes mais enviou o visconde de Barbacena no de decurso elo anno de 1789 os seus dragões escoltando os presos de
tnaior importancia para as masmorras do Rio de Janeiro 4 ,
Uma escolta, sob a confiança do tenente do esquáclrão da guarda
do vice-rei Miguel Nunes Vicligal, conduziu o conego Luiz Vieira,
o sargento mór Luiz Vaz ele Toledo Piza e o coronel Domingos de
Abreu Vieira 5.
Segunda escolta, commanclada pelo alferes do sobredito esquadrão Joaquim José Feneira, levou o coronel Francisco Antonio de
Oliveira Lopes 6.
Terceira escolta, sob o commando ele um capitão do mesmo

1

Claudio Manuel da Costa, lntel'roa . 2. Jul. 89, Ap. ~. , Dev . de M. G.

1

Portaria elo v. ele Barbacena.

3

Traslados dos seq1testros, Ap. !i.

• A historia de um comboio de presos em numero de 32 foi uma invenção
rornautica que das paginas do Plutarcho brasile·íro passou para as de Ribeyrolles,
Abranches Gallo ele. Ullimamenle em obra redigida á tesoura, e alinhavada sabe
Deus como; se improvisou a maravilha sobre esses presos encol'!'enlados, algelllados, e condnsidos em procissão de Villa Rica ao Rio ele Janeiro, na qual gastaram 38 dias, quando a via~em se fazia em 1O ! E ainda assim improvisavam versos pelo caminho !
'

u Officio do vice-rei L: de Vasconcellos .ao v. de Barbacena de 30 Der. . 89.
8

Idem .

1
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esquadrão, acompanhou o coronel Francisco de Paula Freire üe
Andrade e seu cunhado o Dr. José Alvares Maciel 1.
Quarta escolta, dirigida pelo sargento mór do regimento de cavai·
laria regular de Villa Rica José de Vasconcellos Parada e Souza
seguiu com o padre José Lopes de Oliveira e o Dr. Domingos Vidal
de Barbosa 2.
Quinta escolta, confiada ao tenente Simão da Silva Pereit·a, sahiu
·com sete presos cujos nomes arrancou a sentença da alçada da
obscuridade em que ficariam etemamente sepullados· se não lhe
.quizessem dar tão fatal imporlancia. Eram elles João da Costa
Rodrigues e Antonio de Oliveü·a Lopes, o eslalajadeü·o e o piloto
que haviam ceado com o Tiradentes na Varginha do LourenÇO i
Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, que ficára de dm· cartas para
o Rio de Janeiro ao mesmo Tiradentes i João Francisco das Chagas,
o Conversa, que protegera o padre José da Silva durante o seu
· homizio i Victoriano Gonçalves Velloso, a quem ·o coronel Francisco Antonio sacrificára com o seu bilhete mysterioso i Manoel da
Costa Capanema, que havia ofl'endido a susceptibilidade dos juizes
da devassa com um mero gracejo, e José Martins Borges, que quiz
figurar como testemunha falsa.
Recébidos no Rio de Janeiro pelo ajudante de ordens José Victo·
rino Coimbra 3 foram estes miseraveis recolhidos as prisões da
cidade, e conservados em rigoroso segredo, do qual foram depois
alguns relaxados como reos de segunda cabeça.
Sexta escolta, ao cuidado de José de Souza Lopo, sargento m6l'
do regimento da· cavallaria regular de Minas Geraes, teve por incumbencia a conducção do padre José da Silva de Oliveira Rolii11
e seu escravo e confidente o pardo Alexandre 4. Acceitou o padre,
tão leviano como a maior parte dos conjurados, a conversação no
terreno imprudente e delicado dos negocias da conjuração, forne·

1

Offtcio do vice-rei L. de Vascóncellos ao V. de Barbacena de 30 Der.. 89 •

2

Officio do vice-rei ao v. de Barbacena de 5 Jun. 1.790.

s Oi1nsta ·do 'recibo datado 'do Rio de Janeiro a 25 Fev. 91.
Officio do vice-rei ao v. de Barbacena datado de 26 Ab. 91..
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cendo com as particularidades que narrou e nas quaes procurou
involver o tenente coronel Francisco de Pa.ula, mais uma testemunha á uma das devassas na pessoa de seu ambulante carcereiro.
Entregando o sargento mór o preso ao vice-rei não deixou de
contar tudo quanto ouviu cl.a leviandade do padre l e voltando á
Villa Rica foi convidado a depôr, o que cumpriu de bôa vontade,
para não deixar de conconer com a sua pedra no sacrilicio da
seu antigo commandanle 2.
Mandou ainda o governador da capitania, a requisição elo vicerei, apresentar na sala do palacio do Rio d~ Janeiro o menor Joaquim Ferreira dos Santos, accusado de Ler manifestado conhecimento do levante por algumas palavras que trocara com o joven
José de Rezende Costa no cartorio do escrivão de orphãos Gervasio
Pereira Alvim. Era um pobre moço, filho de rima desvalida viuva.
O ultimo implicado no levante por meras suspeitas, e por cuja
prisão tanto empenhou-se o visconde de Barbacena, foi o dr. José
de S:í Bitancourt, uma das illustrações brazil~iras daquelle tempo,
o qual veio reunir-se, depois das maiores diligencias, aos seus
companheiros de infortunio na capital do vice reino.
Quando todos os guardas dos registros receberam ordens para que
empregassem a maior vigilancia afim de que o padre José da Silva
não se evadisse da capitania e !'os e capturado com a p ossivel brevidade, Leve noticias o alferes commandanle de Itacambira de que
havia passado pelo sertão um desconhecido com tres bestas de
carga e cinco pagens. Desccmfiou ser o padre, mas não deu na incerteza as providencias precisas para a sua captura. Ia demandando
a estrada do rio S. Francisco, caminho somente trilhado por viandantes ou traficantes de efieitos da terra e se tornára suspeito á

1 Segundo confessou o proprio sargento mór no seu Dep. na As. de 14 J1m. 90.
Dev. AI. G.
2 Depoz que o padre lhe afirmára que o tenente·coronel Francisco de Paula era
um dos mais empenhados no levante e que sempre lhe dizia que para o mesmo
, estava Ludo prompto, instando para que ela sua parte convidasse lambem os patrícios. Dep. na .J s. de 14 Jan. 90, Dev. de M. G.
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vis ta de seu fauste t. Transitando depois .Santos Rodrigues da Matta
alferes do regimento au:xiliar de l\'Iinas Novas, por um sitio ou fa·
zenda chamada Curral Grande, cinco leguas adiante das passagens
das Jaboticabas, no rio das Velhas, comarca do Serro, terras da
villa do Principe, lhe disse o vaqueiro da fazenda que tinham dado
noticias do mesmo individuo, o qual levava o referido tl'em, sendo
que lres dos pagens iam al'mados cada um com o seu bacamarte e
as be las conduziam canastras. Pela estrada que buscava, rio ,de
S. Francisco abaixo, podia seguir o rumo de Goyaz, Natividade,
Mato Grosso, cidade de Oeiras e Lambem Bahia ou Campe dos Goilacazes. Era natural que se demorasse pelos brejos de S. Francisco até o Rio Grande pat'a livrar-se das carneiradas, visto ~ esta·
ção, e mesmo por se julgar seguro em tão longinquos e desertos
sertões 2.
'
Não perdeu de vista a justiça estas informações e acolheu-as
com o maiot· cuidado 3, Recahiram as suspeitas no Dr. José de Sá
Bitencourt, que se ausentára de Sabará quando soube que os juizes
da devassa procuravam envolve1-o nas tralhas da longa rede que
lançavam por ~oda a capitania, empregando as maiores diligencias
e interrogando com o mais desvelado empenho a todos os conjura·
dos para que lhes dissessem quem era um doutor pequenino que
morava para os lados do Sabará, o qual todavia não passava de urna
das personagens enigmaticas da invenção do alferes Tiradentes 4, e
que, redundando toda em prejuizo ~o joven naturalista, levou o
terror e o desgosto ao seio de sua família, que, sobresaltada pelo
s.eu destino, empregou todos os meios licitas e illicitos para
sal val-o.
'

I•

t Summario de testemunhas, As. ele 18 Ag. 89, Dep. elo alferes Santos Rorlri
gues da nfatta. Ap. 35, Dev. de lU. G.
2

Idem, idem.

3

Na devassa a que procedeu o desembargador Pedro José Araujo de Saldanha
por ordem vocal do governador vara vir no conhecimento das pessoas que haviam
auxiliaclo a fuga e dado coulo ao sobredito padre. Summario ele Lestemu11has.
Ap. 35, Deu. de M. G.
Entidades ima~inarias e creadas para mostrar que tinha muita ~ente pol' si !
Veja-se o seu 5• Interrog., 4 Fe11. 90, Ap. 1, Deu. do R. de J.
1
'
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Tinha .José de Sá e Bittencourt 1 trinta e quatro annos . Era filho
de Bernardino Luiz Cardoso e nascêra em Caethé. Residiam seus
Pais na villa do Rio das Contas, sertão da Bahia, e tendo elle treze
annos foi mandado para a capitania de Minas Geraes afim de residir na casa de seu tio o capitão Cypriano Ferreira da Camara, e ali
estudat·. Fallecendo depois seu tio o capilão-mór Domingos da Rocha e vindo a viuva para a villa do Caelhé, acompanhou-a para
Passar as ferias com ella e permaneceu desde então em sua comPanhia ale que foi para Coimbra.
Concluindo os seus estudos na universidade portugueza, onde
tomou o grau de bacharel em sciencias naturaes, viajou pela França
e Inglaterra durante o mez de Setembro de '17 77; veio para a cidade
do Rio de Janeiro em Fevereiro de 1778, passou-se em Maio do
m~smo anno para a villa de CaeLhé, e foi assisti'r com sua tia D.
Maria BilLencourt e Sá. Encarreg-ou-o a sua amiga dos negocios de
sua casa e do casamento de uma mana com um sugeito morador
em Minas, irmão ele seu cunhado lgnacio Feneira da Camara Bitlencourt, e que com elle viera de Portugal, procedente da Ft'ança,
0 1lde se formára em medicina. Assentado o ajuste do casamento,
Voltou á resideucia de seus pais. Deu-lhes conta da sua mis ão e
communicou-lhes que um irmão seu não podia vir morar com
elles . Tratou tambem da subsistencia de outros dons irmãos, um
d~s quaes viajava pela Europa de ordem da rainha e outro estudava
em Coimbra.
Sahindo da villa de Caethé sem disfat·ce, viajou ale á altura do
Serro Frio pelo caminho seguido commumenle por todos os viaj·antes. Avisou-o ahi um passageiro de que soldados procedentes de
Villa Rica desciam pelo caminho da Bahia e in~agavam de um homem que se ausentara de ~finas. Temendo alguma violencia, des\'iou-se do caminho tl'ivial e frequentado, e tomou a estrada do 1
Sertão, que sahia em frente á Ressaca e foi ter a casa de seus pais 11 •

1

Accrescentou depois o appellido de Acciolli. V. Reu. tr. do Inst. hist . bras.
I, Vi, p. !1.07. Nascera em IJ.755 e não como lê-se na fleuista em 1752.
2

1" Interroy., 9 Set. 91, Ap. 30, Deu. do R. de J. Preferi para esla notic'a
hJographica as proprias in t'ormaçõos de .I osé de Sit llilenrourl, constante ,!e cn
,
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Abraçando os seus velhos progenitores e sabendo que no porto
da Bahia existiam navios inglezes, francezes e hespallhoes, díspôz-se o joven José de Sá a emigrar para os Estados Un idos. Seu
tio, porém, o Dr . João Feneirn. ele Biltencourt e Sá, conscio ele sua
innocencia, o dissuadia de semelhante intento. Apenas Gonstou ao
capitão-general governadot· ela Bahia que o Dr. José de Sá achava-se em terra de sua jurisdicçào como logo expedio ordem para
sua prisão ao Dr. Francisco Nunes da Costa, ouvidor da comarca
dos Ilheos, fazendo marchar em seu auxil io uma companhi:ll com·
mandada pelo capitão Alexandre Theolonio. Ligou-se tanta importancia á esta diligencia que o engenho do Aracaty foi durante uma
noite cercado por mais de trezentos homens de tropa regular e au·
xiliat·, e preso e conduzido o joven José de Sá á cadeia de Camarnó ·
D'ahi o transferiram para a cidade da Bahia, onde entregue a uma
escolta, sob a vigilancia do alfet·es Manoel Gonçalves da Cunha,
veio para o Rio de Janeiro 1 e foi encerrado em um dos segredoS
da cadeia da Relação 2 •
Consternou-se com a sua prisão a maior amiga que tinha n'este
mundo, sua Lia D. Maria Isabel de Sá e Bittencourt. Desfez-se em
pranto todo o dia a mísera e mesquinha e, quando á noite, no
meio de suas lagrimas e soluços adormeceu, uma visão celeste
apresentou-se a seus olhos abotoados pelo somno. Appn.receu-lhe
n'aquelle momento de afnicção a Virgem do Bom Successo, pa·
droeira de Caethé 3 , e, indicando-lhe um Jogar de suas lavras e su-

depoimento, as quacs di fl'ercm algum tanto do que a seu respeito vem na
t1·im. do lnst. hist. brn~ .• L YL pa~ . 107.
1

Rev. trim. dolnsl. lâst. bras. , L VI,pag.

2

Ap. 30, JJev. do 11. de J.

net"

~07.

É a igreja da Senhora do Bom Succcsso um mag·cstoso templo, e foi erccto
em 1757 a espensas do povo estimulado em sua devoção pelo seu vi gario o padre
Dr. Renriques Pereira.
Liga-se á sua funda ção uma lenda curiosi5sima, a qual é narrada pelos srs. }...
de Assiz M:u'Lins e J. Mal'qnes de Oliveira por estas palavras :
« l!:ste viga rio ouvindo ele confissão a uma senhora de família nolwc, negoLt-lhC
ai.Jsolvição, reservando-a Jlal'U depois de cumprida as penitencias que Lhe dn:·~·
Ella tJ iLo se :wcommodou corn i to c com arrogancin insl.aYa pela ahsnl vi•)o . FJI c
3
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mio-se pol' entre os raios de scn esplendo1·. Com prehemleu a
constemada senhora a revelação divina. Dirigia-se ás suas lavras>
cavou com as suas pl'opria mãos durante quinze dia e conseguia
extrahir das entranhas da terra duas anobas de ouro. Eram o
Preço do resg:üe de seu sobrinho! Enviou pois á capital da colonia
Portugueza tão atlendiveis documentos 1

não mclltorou de proposilo, e exhorlando-a com doceis e sabias refiexúos, ell:t
respondeu qtte se le1·anta ria em tagrimas decla r~ndo que elle a hal'ia solicitado.
Ol'igario retorquiu-lhe fi zesse o que lhe parecesse, que tudo soO'reria resignado.
As im succedeu, pois clla sahiu do con!ission:ll'io em pt·anlo c grilando que o
vigario a havia solicilado! I> oi lo{;'o preso o Yigario pelas aulhoritladcs da inquisiÇ:io e rem et.lido a Pot·t.ugnl, destinado aos casti gos desse b:u·b:u·o tribunal. No desonlbarq ue l'ez I'Olo a Senhora do Bom Successo se fo sse julgado innocenle de lhe
erigir um templo e voltar a sua igt•eja. l'i'esse mesmo dia perigando na l'ida a sua
a~cusadora, fez confissão publica de •1ue havia falsamente calumniado aquelle ' 'iga~"to. Contou a historia fielmcule c, reduzida a lermo,·l'oi assi~nado pelas autoridades, di~nidades c povo e rernellido a Po rtugal. Em consequencia foi julgado innoconte e despachado pai·a ti sua l'rcguezia. N'esLe Lempo pediu auxilio á corôa,
e a ami~os poderosos e jú veio com os opemrios c plauta do templo de que se trata,
e acabado sub Lituiu o padroeiro, cnlüo S Caetano, com a Senhora du Bom Suecesso. Este facto é publico e existe registrado em livros publicas. • .i.lmanak da
Pro~. de J][. G. 1. o anno, p. 176, n. 2.

Rev. ~ri.m. llo lnst . hist, b1•as., L. VI, p. •108. Na carta dirigida da vi/la de S.
João em 15 011t,. 89, ao v. de Barbacena rleu um (lei subdito n co nh ecer a l'e1

11:tlidade daquelles tempos. • E na mesma occasi:io, di ·se cllc fallando do Dr Luiz

~ et·reira de Araujo e Azevedo, persuadia e introduziu elle e o seu meirinho geral

1

dita D. H)•polil:.t, que devia mandar pessoa ao Rio de Janeiro indagar o bom ou
111úo successo da prisão de seu mal'Ído, o coronel Ft·ancisco Antonio, c que com
algumas dadiva alcanç.asse l'ai'Ores e que o poderia conseguir, pot·que o dinheiro
Vencia Ludo. ' Ella lhe cet•t.ifi cou que estavam promptos dez ou doze mil cruzados. ·
l'>ara eslc fim lhe introduziram um filho do dilo meirinho geral do mesmo nome
Antonio José Simões, o qual foi ha clous dias it Ponta do Morro, c se tem andado
a preparar para quando chegar o clilo ministro e seu pai do sequestro do coronel 1
Alvarenga, ir logo para o Rio. •

ôl
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CAPITULO XV
AS DUAS DEVASSAS
lllanda o Vice-Roi proceder a devassa no Rio do Janeiro sobre a conjuração mineira. - Odesembargador José Pedro ll!achado Coelho Torres, juiz da devassa, e o ouvidor Marcellino Pereira Cleto, seu escrivlo.- Dá-se começo á mesma. - Reconhecida inutilidade de semelhante inquerito.- Expediente do Vice-Rei para não ficar mallograda.- Manda absurdamente.
continuar a devassa na capitania de Minas-Geracs. - A devassa do Vllia Rica c os juizes
dovassantcs ouvidores Pedro· José Araujo do Saldanha, o José Caetano Cesar Manitti. As duas devassas uma om frente da outra. - Contrariedade do Visconde de Barbacena. Tempo perdido inutilmente. - A commissão devassante percorre alguns lugares da capitania e recolhe-se ao Rio de Janeiro.- Continúa o Visconde de Barbacena a devassa
apesar das ordens do Vice-Rei. - lmperlciQões das devassas. - Proteções escand~losas.
Romate glorioso post~ pelo Governador asua obra. - Quaes foram os conspiradores 7

Á noticia da fuga do Tiradentes não pôde conter-se o více-rei ;
pensou que era chegado o momento de actuar e buscou dar começo
ã sua devassa com uma actividade digna de toda a censura se não
tivesse sido mistificado em sua credulidade pelo genio exage1·aclo elo
visconde de Barbacena.
Mandou pela portada de 7 de maio de 1789 que se procedesse a
devassa acerca de algumas noticias que recebera, e que tornavam
tnui suspeitoso o procedimento e fidelidade de alguns vassallos da
capitania de Minas Geraes, e ainda mesmo daquelles que, pelos I
empregos que exerciam no real serviço, deviam ser delle os mais
Zelosos. Entre estas noticias considerava o vice-rei como de maior
Ponderação as que lhe commuHicai'a o govemador da mesma capitania. Temia que a esta pela visinhança e relações mercantis se viesse a
cornmunicar o mal, que exagerava since1·a ou aparentemente, o que
elle entendia não dever previnü· mas clestruit· inteiramente. Inferio
d'ahi que lhe era, fa~;il achar na capital da colonia americana alguns

298

HISTORIA DA

dos conjurados da capitania de Minas Geraes. Que ria pois o vice-ret
instruir-se em todos os pormenot·cs, por mais i ndiiTerentes que
podessem parecer, afim rl e que Lambem so ubesse in!'ormar exaclamente o governo real.
' Nomeou juiz da devassa o desembargador .Tos é Pedro Machado
Coelho Torres, e para escrivão o onvidor e corregedor da co marca
do Rio de Janeiro 1\I:trcelino Pereira Clcto. Para isso desonerou-os
de todas as obrigações incompativeis com a diligencia de que 05
incumbia. Et·am estes os ministros de sua intima confiança pelo seu
prestimo, segredo, fidelidade e ainda por aquelle zelo exagerado de
que tanto se arreceiava a penel.raç.ão fina e sarcastica de Talleyrand,
e ainda ass im lhe recommendava - que procurusscm por todos
os meios a indagação da verdade, - que empregassem todos 05
cuidados e vi gilancia, - qu e tivessem o maior escrupulo e indivi·
duação,- quc buscassem finalmente todos os meios para a co mpl ecta
indagação da verdade e, -que lhe dessem conta ele tuclo quanto
fo ssem descolJrinclo e obse rvando. Invocou o ::u·bitro colonial entlt!'O'
ni saclo na cadeira vi ce reina! a permissão cl'c.ssas leis barbaras doS
tempos duros 1 e delegou discdpcionarios poderes ao seu prcdilecto
juiz, concedendo-lh e em nome da rainha tod a a jurisdição neces·
sarin , podendo a seu tirazer prescindir ele certo e determinadO
numero de Lestem uHhas. Ja se afig·uravam :w vi cé-rei aLulhadus de
presos incomm unicaveis as fortalezas, c dava ordens para que ao juiz
se facilitassem quaesquer exames acerca elos mesmos prer,os. Preve·
nia diligencias sob revinelas ÍnopinadamenLe durante algumas horas
de seu repouso. Dispunha que os ol'ficiaes obedecessem as ordens
do seu delegado. Previa emergencias extrao rclin arias, que neces·
sita''am de promp to s'occono e ordenava terminantemente ao seu
ajudante de orde ns Cam illo Maria Tonelet, por antonomasia o Oti!O
cle Viclro ~, que auxiliasse o mi nist.ro itll[Uir.idor co m toda a tropa qufl
fosse necctisaria !
1 l'ião são barbaros somente os povos privados da civilisaç:io, mas tmnbelll ~s
que se regem por leis bal'lmras c ind ijjnas ela humanidadé. Sirva esta oJJse 1 ·v;tc_;t~
tlc resposta ao reparo que fez n. ítlenlica preposição minha o sr. COJ1ego Joaquil'
Caetano Fernandes Pinheii'U na Rev. do Jnst. t; XXV lll, P. !L p. 267.
I Pessoa que o conheceu me narrou a origem desle alcunÍ1a. Presidia o tenente·
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Vendo surdir cabeças revolucionarias em todos os Jlontos das
duas capitanias e contando com um numeroso cortejo de cumplices,
excedeu-se o vice-1·ei em sua medidas preventivas, e diligenciou
que pot· toda a pat·tc se pmLica sem segredos para reclusão dos
implicados . Não bastavam as fortalezas das ilhas de Vil'legaignon c
das Cobras, e dos morros da Conceição e do Caslello com suas
asquerosas masmorras. Foram convertidos em segredo 1 os cubí culos dos ecli!lcios da relação e da ordem terceira de S. Francisco
da Penilenria, c al.é transformou-se em prisões secret,as o proprio
]lalacio vice-reina!, afim de que fica ·sem mais á mão. Era este apparalo
surdo e silencio.o apercebido pelo publico e o terror preparou os
animas para as scenas de desolação e persiguiç·ões que iam começar.
Semelhava-se a tormenta caminhando sil enciosament e e co nquistando com a velocidade de se~1s cavallos de fogo immcnso espaÇo
para o impcrio ele suas deslruiçõe 2 •
Immediatamente apresentou-se em palacio o zeloso ministro jui1.
da devassa. Recebeu inl"ormações reservadas, inteirou-se de todas
as noticias a respeito da famigei·ada COI\inraç:to, c l.omou co nta de
lodos os papeis que deviam set·vir de corpo de deliclo 3 .

Coronel Camillo Mar ia Tonelct o curso do cq uilaçüo no Pi<:ac\ei ro, que exislia
então no largo de 1\!ourn, e soldados de cavallaria vinham ah i aprender as cvo·
luçõc · equeslt·es. Hepugnaram porem uma rez entrar em exercício allegando ser
de fc ~ ta o dia por commemorar a igreja o martyrio de anla Luzia, ad1·ogada dos
olho·. llespondcu o tenente-coronel nada Ler com a tal fc la, c nmndou locar o
c1u,,in1 da chamada . Comc~ou o cxcrcicio cqueslre c o loncnlc·coronel, mo ntado a
cavallo, l'usligava com 11111 chi cote os animaes dos seu~ soldados. De repente rcio
lhe ferir um do olhoS a ponta de seu ch ico!e que vollejam no ar, e recolheu-se
o tenente-coronel todo escorrendo sangue. Curou-se, mas para disfarçar o defeito, pôz um olho de rid1·o, do que lhe resultou o alcunha. !'\ao riu o poro
supersticioso n'esla coincidencia mais do que um castigo da milagrosa santa! 1
1 Emm alguns desses segredos por demais incommodos. Esteve o Dr. Domingos
Vida! de Barbosa no vão de uma escada da fortaleza da Ilha das Cobras. V. UI./.
mom. dos réos rla incon(. de 1.789. Tra~ou Gonzaga em magníficos vm·sos a pintura dos horrores de seu carccre. V. il/arilia de Dirceu, parl. 11, e a hiographia
que a precede na Bra~ilia, Bibliolheca 1Yacional.
! Tudo isso consta dos aulas de perguntas apensos á devassa do Hio de Jancit·o.
3

Porluria (\o' Vico·llci datada de 7 maio 89.
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Assim estavam dispostas as cousas quando a prisão ào Tiradentes e dos infelizes, que por mais compaixão do que por complicidade o protegeram, veio encher de contentamento o vice-rei, o
qual mandou immediatamenl~ encerrar em custodia na fortaleza
da ilha das Cobras o coronel Joaquim Silverio dos Reis . Descof!he·
ce-se ainda hoje a utilidade de semelhante medida, a qual antes
parece ler sido adoptada por precaução em defeza do proprio
denunciado, do que por outra cousa 1 •
Procedeu o juiz no dia '11 de Maio, em sua casa, a devassa, e
lavrou o escrivão o auto respectivo , bem como o do corpo de de·
licto sobre as cartas de denuncias do sobredito coronel; e do ajudate João José Nunes Carneiro ~, que quiz ligar o seu nome ao
processo, tomando Lambem para si o infamante papel de denun·
ciante.
Foram ambos elles ouvidos, e escriplos os seus depoimentos, os
quaes não passam de uma reproducção das cartas delatorias, a que
deu o escrivão da devassa se não melhor ao meno~ mais intelligivel
linguagem.
Apezar do apparato com que se chamaram as pessoas que soubessem da tentativa do levante p~ra depôr em juizo, e do perigo a
que se expunham os que tendo noticia não comparecessem, poucas
testemunhas acudiram ao convite formal de Luiz de Vasconcellos 3•
Juntaram-se depois novos documentos remeLLidos pelo visconde
de Barbacena. Constavam os mesmos das communicações feitas pelos

1 Escreveu a esse respeito o vice-rei as seguintes linhas: • E achando-se <tqui
lambem o coronel de auxiliares Joaquim Silverio dos Reis, autor das primeiras
noticias, que o dito governadO I' me tinha mandado, para me as dar com mais individuação, o mandei na mesma occasião por em custodia, incommunicavel na
dita fortaleza, não só porque me pareceu conveniente a bem da mesma diligencia
e myslerios elo segredo, com que eleve ser tratada, mas ... , ele. " Officio elo Vice·

Rei Luiz rle Vasconcellos a J1fartinho de Jltello, clataclo ele 16 Jul. 89.
2 Uma datada de 5 e outra de 10 de Maio de 1789. Assignou-se o njudante Jo:ío
José oberlientissimo subc!ito e o mais obrigado captivo f Dev. elo R. ele .T.
3 Na assentada de i!O de Maio sú depozeram Jeronymo ele Castro e Souza, Valentim Lopes da Cunha, 'c Manuel Luiz Pe1·eira, 3•, ,\.a c õ• testemunhas. DeV·
elo R. de J.
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espiões o coronel Joaquim Silverio dos Reis 1, o tenente-coronel
Basilio de Brito Malheiro do Lago \ e o mestre de campo Ignacio
Corrêa Pamplona ', e das denuncias de Jeronymo de Castro e
Souza e de Valentim Lopes da Cunha e sua irmã Monica Antonia do
Sacramento, e decidio-se para !@go que as testemunhas perguntadas constituíam réo culpado a Joaquim José da Silva Xàvier.
Tão vagarosamente caminhava a devassa gue um mez depois de
sua iniciação havia ápenas jurado os dons denunciantes, e as tres
pessoas presas por se julgarem conniventes com Tiradentes pela
protecção que lhe dispensaram, e mais sete indivíduos de nem uma
importancia· social. Interrogado somente por tres vezes, obstinara-se
o Tiradentes em dizer a verdade do que sabia.
Vendo tanta demora, pedio o vice-rei copia da devassa. Desvanecido com o lisongeiro .cumprimento do visconde de Barbacena,
doia-se de .não poder se mostr~r digno delle. Em vão lhe mandou
dizer o visconde gel}eral que tanto confiava das luzes e acertos com
que elle se houvera até então distinguido na governança do estado,
que esperava que se alcançasse brevemente o verdadeiro conhecimento de tão grave negocio, e ficava certo que de accordo e com a
vigilante cooperação do vice-rei dar-se-ia o remedio e a providencia
que podesse ser util ao real serviço •.
Para não ficar mal com a sua devassa lançou o vice-rei mão de
certo expediente. Queria tirar·-se da difficuldade· em que se collocára por excesso de zelo, pois nem factos> nem testemunhas a respeito da horrorosa e geral conflagração lhe dava a pobre capitania
do Rio de Janeiro, e achou que a devassa devia continuar na capitania de Minas Geraes, onde o visconde de Barbacena, não menos
zeloso do que elle, linha igualmentg abert? a sua devassa com a
competencia que lhe davam os seus poderes dictatoriaes. E como

I

Datada de H de Abril de 1.789.

2

Idem de i5 ele Abril do mesmo anno.

3

Idem de 20 do mesmo mez .

4

Carta do
de 1789.

v.

de Barbacena ao vice-l'ei datada da ·ca.voeira a 11 de /Jfaio
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para todqs os absurdos se encontram sempre nesta terra razões
que os justifiquem, officiou o vice-rei ao juiz encarregado ela inqui·
rição que não podendo proceder-se no Rio ele Janeiro a todas as
dili ge ncias necessarias para a co mpl eta averiguação ela verdade,
pois o maior num ero de factos se dera m ha capitania àe Minas Geraes, e pedindo a ponderação clell es que se não perdesse tempo
algum em se aclararem os mesmos, oi·denava que com a maior
brevidade se passasse á capitan ia com o onvidor e corregedor da
comarca do Rio de Janeiro Marcellino Pereira CleLo, escrivão nomeado pam essa diligencia, afim de all i a continuar, informando-se
dos factos que a occasionaram, e obrando sempre de co nformidade
com o governador e capitão ela cap itania, ao qual deveria comm unicar tudo. Recomrnendou o vice-rei ao dese mbargador que íl.ntes
da sua parlida l'osse receber as ordens e insl.rucções neccssarias '·
Em vez pois ele procederem ao interrigolorio elos reo , que gemiam nas masmorras infectas e horriveis, para adiantar o trabalho
do processo, tiveram os ministros de cumprir tão absurda determinação. Partiram com effeito para aquella capitania, e no dia 18 de
Julho desse anuo estavam já em Vil la Rica, d'onde o juiz desembargadot· ofllciava ao visconde de Bar~acena participando a sua
chegada, e comm uui cando a missão de que o encarregm·a o vice-rei,
o qual de mão commurn com o mesmo govemador procuraria
aver'iguar e impedir o e.xito elo e.xecranclo attentado qne se fttlm inava . Esperando as suas instrucçües e auxilio para continnat· a diligencia, aguardo u o desembargador as ordens do visconde general.
Havia o visconde de Barbacena pautado os seus actos pelos do
vice-rei . Marchavam "ele accordo e na melhor harmonia. Tinham
ambos os mesmo espiões; ambos haviam mandado fazer segredos
por toda a parte c, como o vice-rei, ordenára Lamber'n o govemadOI'
a inquiri ção de uma devassa em Villa Rica, que deveria estender-se
por toda a capitania.
Dizia a portaria do govemauor datada de 6 ele Junho ele 1789
que a devassa era para examinar e vir no perfeito conhecimento
não só dos reos que temerariamente se abalançaram a perp etrar o
I

O(fteio de 14 ele Junho rte 1789.
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execrando delicto de que foram denunciados, os quaes haviam já
de autemào e com premeditada maldade cleciminado em alguma
parte do povo da capitania varias discursos e vozes sediciosas,
adaptadas ao fim a que se propunham de illaquear e dispor os
mesmos a uma honorosa e geral sublevação, e no que foram impedidos pela incorrupta fidelidade que encontraram . Tinha lambem
por fim descobrir os mesmos cumpliées que por qualquer modo
houvessem prestado e concorrido com auxilio, conselho ou favor
para tão temerario procedimenLo, e, conhecida a verdade, serem
uns c outros punidos com todas as penas civeis e crimes por
direito estabelecidas.
Vê-se quanto mais 8evero do que o vice-rei era o govemador seu
tal ou qual subordinado, o qual estendia ampla rede de que
ninguem no se u conceito poderia escapar, pois suppunha a suble- ·
vação tão horrorosa como geral !
Ordenava o visconde ele flat·bacena ao doutor ouvidor geral e
corregedor· ela comat·ca de Villa Rica Pedro José Araujo de Saldanha, a quem nomeou juiz da devassa, que autoadas as denuncias
ou representaçõe , cartas e mais papeis, que lhe entregára, procedesse com toda a circui11Specção e segredo possível á invesligação
e inquirição do gravissimo delicto, sem determinado tempo ou
numero dtl testemunhas, escrevendo n' ella o Dr. José Caetano
Cesar ManiLti, ouvidor · geral e conegedor ela comarca de Sabará,
que em conformidacle das ot·dens reaes designava para es~rivão em
todas as diligencias, procedimentos e autos jucliciaes concernentes
ao exame cl'esLe negocio; confiando da fidelidade, int elligencia e
activiclade e zelo pelo real serviço ele um e outro ministro o seu
completo desempenho. H.ecommenclou-lhes igualmente que procurassem conhecer não somente os autores e cumplices de Lão exe1
cranda maldade, mas Lodo o pernicioso systema e progresso della.
Pediu-lhes finalmente que lhe dessem parte ele tudo afim de que
elle promptamente poLlesse concort·er com o auxilio neccessario e
prestar as providencia precizas 1 •
I

1

Portaria de 1.2 ele Junho de '1789. Dev. de M. G.
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Serviram de base a devassa seis c;trlas delatarias, que foram
recebidas successivamente pelo visconde general do coronel
Joaquim Silverio dos Reis, do tenente coronel Basilio de Brito
Malheiros do Lago, do mestre de campo Ignacio Correa Pamplona,
do tenente coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, do
coronel Francisco Antonio de Oliveira Lopes, e do tenente coronel
Domingos de Abreu Vieira.
Inferiu destas cartas o juiz desr.mbargador que existia na reali~
dade o plano de uma sublevação que se pretendia cocitar na capi~
tania, indicando-se juntamente alguns dos cumplices, e deu-se
principio a devassa no palacio de ViJla Rica, com assistencia do
governador.
Apresentou o mestre de campo lgnacio Correa Pamplona a
denuncia, que não era desconhecida ao governador, .sobre o !e~
vante, e declarou que tudo quanto nella relatava era a pura verdade
ex.pressada da mesma sorte que a sabia e viera á sua noticia, cuja
denuncia fizera unicamente pelo zelo do serviço como bom vassalo
e pela fidelidade a que era obrigado a guardar por todos os direitos
á sua soberana e senhora natural.
Como porém a sua exposição não lhe contentasse por incompleta, relatou o mestre campo outros factos, e entre elles, talvez
para fazer empallidecer ao visconde de Barbacena, que o vigario
de S. José lhe declarára que os conjurados haviam concordado que nas criticas circumslancias em que se viam, decapitado
deveria ser o governador 1 !
Procedeu depois com mais vagar, e em dias posteriores, ao

1 Era lal a ignorancia a respeito do modo porque se devia levar por diante a
conjuração que o vigario de S. José afirmou em juizo com toda a ingenuidade que
ouviu dizer ao coronel Francisco Antonio que existia um livro de um autor francez, do qual possuía um exemplar um do\ltor da cidade de Mariauna. Trazia no
fim a maneira de elfecluar um levante, a qual era cortando a cabeça ao governador e dirigindo-se uma falia ao povo p_or meio de um sujeito erudito (te.rctnal) A
rainha mandou crneimar tal livro. C. C. ele To ledo, 3° Jnte1'roy., 4 Fev. 90. Nã?
s~bia o padre 1osé da Silva se se Li'aLavâ d~ um levante ou se era para pedir~sc
a suspensão da derrama que Alvarenga olferecia 4.00 a 600 homens da Campanha,
3° Intei'I'O{j., 3 hfn. 91,
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exame dos papeis encontrados nos sequestros de Domingos de
Abreu, Gonzaga e Alvarenga, e outros documentos, e passou-se ao
depoimento das testemunhas, começando pelos réos, que devendo
ser interrogados, foram chamados a dep'ôr como simples testemunhas, quando se achavam presos e incommunicaveis ! Admittiu-se
ainda depois que dessem os mesmos as suas denuncias por escripto
como Domingos Vida! de Barbosa, e Domingos de Abreu Vieira,
, permittiu-se que jurassem por vezes os denunciados cujas cartas
já figuravam como corpos de delictos nos autos da devassa.
Até o dia em que chegaram os ministros do Rio de Janeiro á
Yilla Rica, haviam sidos inqueridos na devassa de Minas Geraes
trinta e uma testemunhas, numero diminuttissimo para a devassa
de uma conflagração geral. Assim pois encontraram-se as duas devassas uma em frente da outra! A principio tomou o desembargador
José Pedro a resolução de esperar pela conclusão da devassa, que
estava tirando o desembargador ouvidor geral da comarca Pedro
José, sendo elle ouvido em todas as diligencias que se praticassem
e attendido nas diliberações, que fossem convenientes, a bem da
averiguação, que era o objecto della. Conveio n'isso o gavernador
general por lhe parecer, e com toda a razão, incompetente a continuação de dois processos sobre o mesmo objecto e no mesmo
logar, não pelo embar:;J.ço que resultaria desta duplicada inquirição,
feita sem causa sufficiente e contra toda a formalidade do direito,
como pela dependencia em que ficariam ambos elles relativamente
aos exames judiciaes que se deviam praticar no Rio de Janeiro com
os presos, que no principio de tudo e antes de auto algum ou culpa
formada mandaria o mesmo governador conduzir para melhor segurança e cautella ás prisões da mesma cidade.
Como porém estivesse a devassa bastante adiantada, tanto pela
inquirição das testemunhas como pelos summarios e appensos que
formavam o corpo de delicto, e nos quaes fundára a conta que dera
I
ao governo portuguez, mandou o governador que antes da entrega
dos autos originaes ao juiz devassante se tirassem duas copias authenticas, das quaes seria uma remettida para a côrte de Lisboa e
ficaria outra na sec.retaria de seu governo.
Em quanto se tiravam as duas copias, ordenou igualmente o
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governador que s,e continuasse na inquirição das testemunhas
chamadas referidas, ou as que já estivessem avisadas e cujos depoi~
menta fosse importantes pelas noticias que dessem relativamente
ao objecto da devassa, como se essa inquirição não fosse de en~
contra as ordens que expedira por havet' ~·ec0 nh e eido a incompe.,.
ten.cia de dois processos sobre um ·mesmo assumpto, no mesmo
lagar e a,o mesmo tempo !
« E como nos summarios das perguntas, cjizia elle ao seu juiz
o doutor Pedro José Araujo de Saldanha, que Vmc . tem feito aos
réos se acham não somen te as confissões dos seus delictos e provas
individuaes e importantes do SJSLema e progresso da projectada
sedição, mas alé os meios efficazes para o conveneimenlo dos
mesmos réos , qu e ainda não foram pergunlauos, é co nveniente que
Vme .. os faça rectificar pelos mesii10s presos com toda formalidade
de direito repergunl<.ndo-os na presença do desembargador ou ~
vidor da comarca do Rio de Janeiro Marcellino Pereira Clelo, como
escrivão da mesma diligencia, que assignará e dará sua fé nos
refericlos summ at·ios de perguntas para serem depois conlinuudos
no Rio de Janeiro, para onde lenho, convindo Igualmente com o
sobre dito desembargador, que se conduzam logo os réos inqueridosn'el1es >> .
Fina:lrnenLe cleclarou o governador que tanto o juiz corno o es~
crivão devassanles ftcassem na certeza de Lerem desempenhado o
conceito que fizera de seu prestimo, intelligencia, aclividade e
zelo do real serviço, não só pelo constante trabalho e ex.ac.ção com
que se empregaram, mas pelo bom acerto ele suas diligencias com
que se alcançara em pouco l.cmpo conhecimentos importantes que
iam facilitar a conclusão do mais gt·ave negocio que jamais tratara algum de seus antecessores :.
Dando conhecimento destes actos ao juiz devassante do Rio de
Janeiro> diúa 6 governador que cameçava a ~ux.ilial-o como lhe
requerera, e que podia ficar na inLelJigencia que continuaria sem·

I Portaria do V! de Ba1'1Jacena ao desembargador ouvidor Pedro José de Araujo
Saldanha, datado de 22 Jul. 89. Dev. dellf. G.
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pre a lhe prestar toda a instrucção que necessitasse até que concluisse a sua importante diligoncia, cuja real relevancia e ponderação· com outros motivos aLLencliveis nas presentes circumslancias
assentava que excluíam não só a disputa mas alé o exame ela
legit~midade e compelencia da jm·isdicçcio e a.l!;aclct com que se
julgava aulori saclo ; e tanto para elle governador como para os
ministros, que foram por elle nomeados, ficariam do toda a fo1·ma
completamente satisfe:ta o verdadeiro e sincero zelo com que se
, empregaram na mesma investigação por que - ou a veriam aca ·
bacla com toda a clareza, individuação e certeza que era conveniente
ao real serviço e de que ella podia ser ainda susceptível-ou lisongear-se-iam de ter _alcançado em pouco tempo quanto era possível
examinar então naquella capitania.
Concluiu o govemador dize ndo que o desembargador acharia na
sua sala e nas prisões da villa as mesmas ordens c providen!Jias
que Linha dado o vice-rei, assim como a elle proprio para Loda a
cool)Cração conveniente 1•
EmquanLo os ministros de Vj l!a Rica inquiriam as testemunhas
1
que havü1m sido avisadas e as referidas da devassa da capitania, iam
os ministl'os do Rio de Janeit·o reperguntando ás testemunhas que
já haviam jurado na outra devassa. Muitas pessoas, que por· indisposições com o governador deixaram de jurat· na devassa Ot'denada
Pü t' elle, a1)ressaram-se em dar a rol p::u·a depôr na nova inquicição.
Não deixou o governador de se desgostar com a manil"eslação da
pouca ÍIU])Orlancia que merecia ás pessoas bem conceituadas do
lugar 2 quando já o procedimento do vice-rei com a ordenada
devassa nos dominios de sua jurisdição Lan!o o havia incommodaclo,
como vimos de suas proprias palavms 3 • Julgou pois tambem de
sua parte dever desgostar o vice-rei. Longe de conconel' sincera-

1
O!Ttcio do V. de Barbacena ao desembargador J. P. !L C. Torres datado de
23 Jul. 89, Dev. de M. G.

.

Consta da cerlirlao elo escrivão-onvidor Maacellino Pereira Cleio passada
llio ele Janeir·o aos 11 de Nouemb1'0 de 1789. Deu. do R. de J.
2

3

110

O!'!icio do desembargador J. P. M. C. Torres, datado de 23 Jul. 89. Deu . tio

ll. de J.
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mente para o acerto da diligencia, usou de toda a industria afim de
demorar inutilmente os ministros devassantes, sem que lhes prestasse aquelles auxílios e instrucções que solicitara o vice-rei e que
devia prestar ainda que lh'as não solicitasse 1 • Resentiu-se o
vísconde de Barbacena do arbítrio do vice-rei, e pois chamou alçada
a diligencia a que mandara Luiz de Vasconcellos, e duvidou da
competencia e jurisdição que para isso poderia ter o mesmo !. Foi
ainda aggravada semelhante desintelligencia pelos modos bruscos e
'

I

1 Textual- Officio de Ln·iz de Vasconcellos a llfm•linho de !rlello de 8 Jan . 90 .
. Rev. do lnst. t. XXX, P. I, p. 195, reproduzido no t. 32, p.l, p. 268 !... Tão má
vontade rnosLrou o V. de J3arbacena á com missão devassante do Rio ele Janeiro

que não consentiu que jurasse na segunda devassa um dos seus mais formidaveis
espiões. No dia 1.0 de Novembro de 1. 789 certificou o escrivão que deixara o lllB 5'
tre de campo lgnacio Corrêa Pamplona de jurar por ter o governador declarado
uma e muitas vezes, quando se lhe pedira que o mandasse chamar para isso por
ser uma dos principaes testemunhas que o mestre de campo partira para a serra
da Canastra, a grande distancia, em importante diligencia do serviço real sobre
um descoberto de diamantes na dita serra, e que já linha jurado na devassa que
sobre a mesma materia tirara-se em Villa Rica.
Ficaram o desembargador e o escrivão n'essa intelligencia emquanto estive1·am
em Villa Rica; passando porem aos 1.2 de Setembro d'esse anno pelo arraial da
LagOa D.oirada, souberam que Pamplona se achava am uma fazenda que possuía
n'aquelle dislricto. Esoreveu-lhe o escrivão de ordem do desembargador Josó
Torres, notificando-o que viesse jurar na devassa a que se procedia. Pamplona
não obedeceu e respondeu pelo mesmo portador que estava a partir para a dili ..
gencia e por isso não comparecia. Ca1'ta datada de llfendanha a 12 Set. 89. ])ev.
do R. de J .
D'este procedimento queixou-se o vice-rei ao governador dizendo que nem urn
depoimento t~o necessario, como o do mestre de campo Ignacio CorrêaPamp1oua,
se pôde tirar, usando-se de todos os meios, alé com incoherencia manifesta, para
estorvai-o. O{fi. de 30 De:r.. 89. Re11. do Init. hist. b1'as., t. XXX, P. I, p.1 96
e reproduzido no t. XXXII P. I, p. 268.

~ c Na pequena correspondencia do dito ministro (desembargador J. P. .M. C.
Tom·es) com actuelle governador (V . de Barbacenal se descobre facilmente o descontentamento com que o mesmo goveunadot• recebeu aquelle ministro, ch~
ttJando alçada a diligencia a que o mandei e duvidando da competencia e jurisdição com que o mandava, depois d'elle mesmo (por me explicar assim) rn'a ter
conferido com a remessa dos presos para mandar fazer os exames e averiguações
necessarias. • Officio elo viae-1·e·i Luir. de Vaseoncellos a Ma·r/linho de !l:Iello tlatallo de 8 de Janeiro de 1.790. Rev. do fnst. t. 30 P. f. p. •195, ou t. 32, p. 1•
p. 268.
• Esta materia em que levemente toco, V. Ex. a moveu toda tambem como de
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repellentes e falta de polidez e civilidade da parte do desembargador
José Pedro Machado Coelho Tones, cuja franqueza selvagem contrastava com as estudadas maneiras do visconde-general 1 •
Demorando-se perto de dous mezes em Villa Rica, onde ouviram
todas as testemunhas que se deram a rol e as pessoas referidas por
ellas, e onde visitaram os indivíduos detidos em cuslodia nos
segredos das cadeas e casas de segurança, seguiram os juizes da
devassa, para diversos pontos da capitania em que suppunham que a

Passagem no orCtcio que escreveu ao dito desembargador para continuar n'esla
capitania a devassa que aqui se linha principiado; e tendo-se suscitado semelhante ,
duvida, devo dir.er a V. Ex. ([Ue bem lon ge de me 1CJ]1 brar de jurisd ição ou de
alçada, lermos proprios de V. Ex. no dito officio, esla minha re~oluç.ão se encamnhou loda ao fim de qu e S. M. fosse mais bem servido, concorrendo para isso
llús ambos de mão commum. • 0(/i. do vice-?'ei L. de Vasconcellos ao V. de Barbacena em 2 de Ab1"il de 1790. Rev. do lnst. t. XXX P. I, p. 202 ou t. XXX fi P. I,
p. 275.
1

• O dito offtcio de V. Ex. de 31. de Janeiro me poem na indispeosnvel necesSic)ade de falia r a V. Ex, com mais largueza no des embargador José l'edro Machado Coelho Tones, e ponderar com mais algum vagar as suas acç.ões e comporlamento a este respeito: eu pelo mesmo orCtcio fico prevenido para acautelar tudo
0
que são compelencias de ministros a minisli'OS (maxima que· ha muito sigo como
Costumado a lida1· com tantos), e lambem me fica lugar de lembrar a V. Ex. que
este descmbaqpdo1· foi con~innar a essa capitania uma diligencia que ou não foi
do ngrado de V. Ex., ou não mereceu a sua approvaç.ão, e que em circumslancias
laes era bem difficulloso ajuntarem-se inteiramente ao gos to de V. Ex., ao mesmo
tempo que muito facil, se V. Ex. lh'o indicasse por o1·dens expressas. O que posso
assegurar a V. Ex. é que, servindo elle ha muitos annos n'esta relação debaixo da
lllinha presidencia, sem pre o encontrei verdade i1·o, desinteressado e de homa, o
que me moveu a nomeal-o para liio importante tliligencia, sem mclLer em conta o
seu modo mais ou menos civil, porque me não loca responder, e,se n'eslaparle
lem defeito merece disfarce, porque no serviço de S. M. o que principalmente se
Procura são as anl~ccdentes prendas.
"Não devendo V. Ex. em tempo algum lembrar-se de que eu reparta as minhas
Particulares contemplações entre V. Ex., a (jllem tenho tantas razões de estimar, e
0
.dil.o desembargado r, devem pelo contrario parecer-lhe desinteressadas estas
lllinhas reflex ões, e que justamente me lembro de que será possível que o des~S'racto da dili!J'encia, que se foi continuar a essa capitan ia, possa ler rccahido
Insensivelmente sobre o juiz d'ella.
• As diligencias a que se lem procedido n'esla cidade, lenho a satisfação de as
le,. visto caminhar ([ebaixo ele todo o imaginavel se!J'I'edo . " Offi. ele L. de Vascon_
Cellos ao V. de llarbacena, cle2 Ab. 90 .Jlev: do Cnst . t. XXX, P.101, e l'ep!'Oduz,ldo
no l . .YXX, p. 274.
20
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conjuração tinha estendido as suas ramificações. Antes de sahir de
Villa Rica communicou o juiz devassante ao governador Ler effectuado a prisão do caixeiro de Domingos de Abreu Vieira em consequencia da resolução que havia tomado o mesmo governador,
declara~do o sobrediLo juiz as circumslancias que se deram por essa
occasião e que aggravaram a sorte do infeliz 1 •
Despedindo-se do governador fez-lhe ver o juiz devassante que
não lhe occorria mais cousa alguma para lhe parlecipar, pois a
respeito das escollas para a conducção dos presos e dos sequestras,
que faltaram, j:i havia emiltido opinião verbal 2 • Foi notavel a
resposla do Visconde de Barbacena pelo seu raro laco nismo, pois
deu-se por inteirado com referir· se ao seu officio de 23 de J ulh 0
d' esse anno 3 •
Veio assim a estender-se a devassa ela cidade do Rio de Janeiro r,
a Villa Rica s, e d'ahi á cidade de Marianna 6, Arraial da Lagon
Dourada 1 , Villa de S. João del ReiS, arraial do ftiallosinho~ g'
Villa de S. José do Rio das MorLes 10 , oulra vez Villa de S. João de!
Rei 11 , fazendas do Registro Velho 12 , camin bo de Minas Geraes para

1 Achava-se elle no quartel da cavallaria, aon cle o dito preso havia de ser mel·
tido em segredo, e mandando-o r evistar, acharam-se-lhe papeis que denuncia vaiO
intenção de querer fraudar o sequestro elos bens de seu amo, além de quntro
fotbas assignadas em branco pelo mesmo Domingos ele Abreu Vieira, alguns cre·
di los de divida, e uma escriptura. Carla de oflicio datada de Villa Rica a 5 de
Set. 1789. Dev. do R. ele J.
2

Carta de o(/icio datado ele Villa Wca a 5 Set. 89. Dev. áo R. de .T.

~

Officio datado da Caa;oe·lra do Campo a 5 de Set. 89. Dev. do R. de J.

~

Sahiram do Rio de Janeiro no fim de Junho de 1789 .

ü

Inquiriram em Villa Rica desde 28 de Julho alé 2 de Dezembro de 1789.

6

Em h. de Setembro de 1789.

7

Em i2 do mesmo niez de Setembro.

s De 14. a 17 do mesmo mez.
6

Em 17 do mesmo.

to Em 19 'do mesmo.
u Em 22 do mesmo.
12

Em 25 do mesmo.
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o Rio de Janeiro 1, Borda do Campo 2 , l\'Iantiqueit·a 3 e Mathias
Barbosa, no Caminho Novo do Rio de Janeiro 4 donde recolheram-se
os juizes devassantes á capital do vice-reino •. Apesar de Lão longa
perigl'inação, não inquiriram em lodos esses lugares mais do que
quarenta e se.is testemunhas> inclusive as referidas. e não obtiveram
infot'mações mais detalhadas do que as já sabidas ~.

f Em 26 de Setembro de 1789.
2

Em 30 do mesmo mez.

3

hlem.

4

Em 3 de Outubro de 1.789.

Aonde se achavam em 26 do mesmo mez, conforme a devassa, tendo chegado
mciatlo do mesmo, segumlo diz L. de V. e Souza no seu o{ficio de 8 Jan. 90,
Ja citado.
H

~o

6

Carta <i e offi.cio rlo desembargado!' J. P. ill. C. 1'orres ao V. de Bm·bacena,
datado rle S. João d'El·Rei a 23 Set. 89. Eis o que disse o vice-rei Luiz deVasconcellos sobre esta duplicata de devassa originada por elle sem nenhuma necesSida,le : " Se a V. Ex. pareceu tambcm irregular, como diz no seu ofilei o escripto
Uo ouvidor de Villa Rica junto (t devassa que este tirou, c na verdade não deixa
de o ser, que pelo mesmo del icto se estivessem continuando duas devassas no
Inesmo lugar e tempo, se no mesmo ofncio deu ordem para parar a que se tirava
ll'essa capitania, mas por modo tal e com excepções tftO amplas que ficou continuando do mesmo modo como n'ella seus lermos e datas se vc, parece n;io devia
ser este o resullado da declaração de V. Ex., mas sim passar Ludo o que se achava
Processado nu devassa tirada n'essa capitania para poder do dito desembargador
José Pedro Machado Coelho Torres, que o pod~sse obrar como juiz só em virtude
de jurisclicção, que em nome de S. 111. lhe dei eu d'aquella de que já -eslava munido
Pelo ofncio de V. Ex junto á devassa, em que lhe permiltiu continuai-a n'cssa
capiLania, ou de ambas, já desde este tempo devia só ser visto como juiz, e não
Praticar-se o contrario: e islo Lão clammente como é ver-se por uma parte que
continuou a devassa tirada n'essa capitania por virtude das amplas cxcepções
dadas, de que já fiz menção do mesmo modo, e por oulra que não só se tiraram
testemunhas, mas que se fizeram perguntas, o que não entrava n'aquellas mesnras
excepções; e ainda mais que, munclanclo V. Ex. continuar depois ela retirada do
dito desembargador ao ouvidor de Vi lia Rica na devassa, que se continuava n'essa
capitania, nada uccresceu n'ella, e só nos appensos houve ulgun1 acrescimo, a
que rleu occasi;"io a prisiTo muito po lerio1· do padre José da Silva de Oliveira Rolim,
' e outros incidentes que parece não pediam a demora do dito desembargador, e
que em necessario antes que adiantasse a sua vinda, para que mais promplamenle
se informasse a S. M., c fo ssem mais cedo legalmente perg·untados os principaes
réos remeLLidos po1' V. Ex. e presos nas fortalezas d'esta cidade, para que aresPeito d'elles não succer.lesse por qualquer modo o mesmo embaraço que occasionou
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De S. João del Rei communicou o juiz ao governador que deixava
preso na cadêa daquella villa, á ordem do mesmo governador, pa!'a
ahi o conservar ou mandar para onde fosse servido, o pardo Manoel
da Costa Capanema, como combinaram entre si, por certificar-se
que dissera com el:l'eiLo que os branquinhos do reino vinham a tomar
p0sse da terra, mas que cedo seriam postos fóra, e essa frase banal
sem outro proposito mais do que uma v:l ameaça, coincidindo corn
os acontecimentos de então, pareceram ao juiz que era bastante ern

a não esperada morte do Dr·. Claudio Manoel da Costa, igualmente réo que
elles.
" O que fica dito serve só como de uma breve resposta ús cluvidas ou renexões
que V. Ex. tem feilo nos seus o!'ncios, ou dirigidos a mim ou ao sobredito dosem·
bargador José Pedro Machado Coelho Tor·r·es, ou ao ouvidor de Vil la Hica; duvidll,
porque esle vice-reinado t.cm passado com mui la frerJuencia, enl.re as quaes cu
ainda não posso deixar de admirar o excesso de zelo de V. Ex., que l'ez con1 que
vencidas lo das, permitlisse ao di lo desemb argarlor continuar n'essa capitania a sua
comm issão; mas comtudo não devem servir para que V. Ex. deduza crue cu rnc
persuado da inutilidade da devassa a que V. Ex. com o seu costumado ucerlo mans
dou proceder· n'essa capitania, em que se a'•eriguou este importanlissimo net;oCÍ 0
no proprio lugar em que linha a sua ot•igem .
• O desembargador José Pedro Machado Coelho Torres ainda sem o ouvi r· :t esle
respeito, estou cerlo que nunca leve semelhante pensamento; por·que, referindo-se
ellc ft•equentemente nos juramentos elas testemu nhas que tirou ao que ellas ltnvi~lll
deposto na devassa a que se procedeu n'essa cap itania, parece que de necessidade
se deduz que elle conheceu ser essencialmente pr·ecisa esta devassa para se appensar á que elle tirava, e tornar-se á vista de tudo a ullima determinação sobre este
negocio.
« 'fambem me não persuado que possa contar-se-lhe como defeito tirar elle algurnns
testemu nhas elas que já estavam inquiri rias na devassa, a Hue se procedeu n'essn
capitania, porque muitas d'ellas estavam referidas ou nas devassas que flzcr·nrn
parte do corpo de deliclo da devassa de que elle é juiz, e outras o foram por estas
mesmas, as quaes de necessidade se deviam perguntar; e por outra par'le se reco·
nhece V. Ex. mesmo no dito seu officio de 31. de Janeiro desle anno, que a e~pe·
riencia mosLI'ou que tudo o que a respei·lo cl'esla con,iumç.uq se não soube logo no
principio, depois dil'ftcullosamenle se averig·uára, pot·que pr·eveniclos lodos e CO'
nltecendo o crime em que incorriam, por lerem sido sabedores da conjuração que
se premeditava e a não denunciaram, se acautelavam, e nada diziam, pelo que se
elle abso lutamente f'ugisse de inquirir as testemunhas já tiradas na devassa a que
se procedeu n'cssa capitania tltzia uma. dili!l'encia de que nada constasse, quandO
pelo contrario são bem inwortanles os conhecimentos que d'ella se deduzem. •
0/'fi. de L. de V. e 8o1~1.a c10 V. de Bm·bavenrt de 2 Ab. 90.Jlev. elo Jnst. idst.
/Jras. t. XXX, P. I, p. 202, e t. 32, P. I, p. 276 f

CONJURAÇÃO ~IINEIRA

313

substancia para reputal-o sabedor de occullos proj eclos e que converia melhor averigual-o 1 •
Não ficou muito satisfeito o vi~conde de Barbacea com a retirada
dos juizes devassantes sem que lhe prestassem conta do resultado
da devassa inquiridà na cap.iLania ele sua jurisdi ção a seu mau grado,
e expedü1 uma Ol'clenança no mesmo dia com carta ele ofllcio para o
desembargado t' José Torres, na qual lhe pedindo certidão do clepoitnento do coronel Francisco An tonio, Luiz Vaze Domingos ele Abre u
Vieü·a, lhe aclver'Lia que antes de rcLirat·-se lhe apresentasse o
resultado ela sua dili gencia, para combinar com o da sua e poclet·
lllelhor regular as providencias, disposições e caulellas que requeriam conlinuadamente os motivo , circumslancias e progre o das
ll1esmas diligencias e suppri r a copia da referida devassa, o que lhe
parecia indispensavel para o mesmo fim e para ficar junta :i oulm,
na ecrelaria de seu govemo 2 •

1

C)3

~

2

Carta de o{j: do clesemba?'r7adof .1 . P. JJl. C. Tofres ao V. lle Barbacena ele
•
Set. 89. De'V. do R. de J.

0{/icio datado de Vil/a Rica a 23 de Setembro ele 1789, Deu. do R. ele J.
No seu ofllcio de 31 de Janeiro de 1790 dirigido ao vice-rei queixou-se amargatnenlc o V. de Barbacena d'c le procedimento. "A determinação mencionada por
V. Ih., que en tinha participado ao desembargador Josó Pedro lllachado Coelho
'l'o,.,.cs ua respos ta que dei a sua carta p:u·a efli~ito de receber n'csla vi lia os sobrerlilos autos c continuar á vista d'elle c dos que linha proce sacio por ordem de
S. Ex. as mais averiguações necessarias ao complemento de uma c outra diligcncia,
llào úmenlc deixou de ler effeilo pela retirada do di lo ministro pouco antes de
estarem completas as copias que me eram necessarias, mas foi incivilmente desaLtenrlitlirlo por elle, fixanrlo a sua pai'Lida e jol'll:tda independentemente d'cslas
circnmslancias, com premeditado accorrlo, e dispensando-se alé ela menor s:llislilçào
<tue fo~se n'essa parte; o que eu.lolerei n'essa occasi<io, não lanlo pela conlinuada
e ampla condcscendencia com que me linha rmpo lo Li·alar a commissão cl'aquclles minislms ·pela origem e objecto d'ella, como para que n:io se me impulas~e
nunca qualquer rlesag,·arlavel consequencia que poclesse re ultar da menor demora
que Livesse a inqniriçào e exame ele principaes réos, qne se ach:wam presos n 'essa
cidade, do qual se rlevia111 espc1·ar as maiores lu zes n'esle importante ne!IOcio e
que podiam ser de qu;tlidade, que requeressem iJrompla a1·eriguação e pi'Ovidencia
[!ara segman~.a d'esle estado; c lambem porque me pareceu que os obre<lilos
<lu los processados com exacç;lo, acerlo c zelo do real serviço, como eu linha ordenado e prese11çcado sendo a l'onte d'onde alé a esse tempo tinham emanaclo lodos
08 co nh ecimentos importantes mio estavam em ltli grau de desmereci menl.o que
l'ossc necessaria loda a força de minha autoridade para serem comprehendidos ou '
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Satisfazendo o pedido da remessa dos depoimentos de tres dos
inconfidentes, solicitado pelo governador, declinou com tudo o
desembargador dar conta da sua missão, responqendo que jà o havia
feito quando lhe communicára de S. João del Rei que as noticias,
que colhêt•a} em nada adiantavam ás já sabidas 1 •
Para não perder tempo, nem ficar de braços crusados, l1avia o
governador apressado o inten0gatorio dos réos que se achavam nos
segredos de Villa Rica e Jogo que se reliraram os juizes devassantes
do Rio de Janeiro, acLivou os sequestras dos bens dos que jasiam
nas prisões e contra os quaes mais avullavam os indícios de ct'Ími~

contemplados ao menos como um acessaria d'actuella diligenci<t, que sem esl:t
leria sido até ent:io e lalrer. para sempre muito inf'rucliJ'er·a ou insignificante, pois
mostrou a e~periencia que tudo qnanlo não pôde examinar-se ou perguntar-se até
certo tem po depõis que os inqucridos o tiveram para se aconselharem e prevenirem f'oi sendo cada vez mais difi culloso de saber-se com ' 'erdade e certeza.
" Se eu tivesse podido abstr:thir-me das considera~'ões acima referidas, espe·
cialrnenle da primeira, ou tivesse julgado indispensavel a demora do referido rninisti'O, ser•ia a minha opinião que a sua diligencia eslava ainda mui lo no principio, quando elle a deu por acabada, por não ter consistido quasi senão em repetir
a que cslavafeila, a qual a não pretender elle mai , ou não lendo a temeridade
de desconfia1· d'ella, podia haver sup rido muito bem desde logo com a copia dos
àutos no estado em que se achavam, ou com uma certid ão dos depoimentos, que
eu mesmo lhe certifiquei e rnosLi·ei timdos na outra devassa. ,

Docu.m.ento inerlito q-tte me foi off'erecido pelo Exm. Sr . Conselhei·ro //.de
Beaurepaire Rohan.
I Carta r! e o{/icio datacla tla fazenda ela Mantiqueira a 29 Sei. 89. Dev. do Rde J. Queixou-se o visconde mag0adamenle ao vice-rei d'essa precipitada parlidll
do desembargador José Pedro. Respondeu .. lhe Lui~ de Vasconcellos por estas pulavras : ..,, Elle {desembargador) foi pam estar· ús ordens de V. Ex., receber as suas
instrucções e participar a V. Ex. todos os conhecimentos, que por meio d'eslas ou
• de qualquer· diligencia sua podesse alcan çar, pelo que, se a sua partida para esta
cidade foi pt•ecipitada ou se elle deixou de f'azer algumas indagaç.ões mais que
V. Ex. considerou necessarias, V. Ex. podia e :L V. Ex. locava (\(Lr-Jhe as instpuG·
ções que fossem necessarias, as quaes elle Linl\a ordem de seguir e determinar :.1
demora, muito principalmente 11uando vejo :1a devassa que elle tir·ou certid;lo de
um oflicio que esereveu a V. Ex. em que lhe participava que elle estm·a p1 ompLO
para sahir d'essa capitania, quando V. Ex. lhe não determinasse a demora, orrlc~1
ele que elle necessitava porque me era responsavel da brevidade mui to conveul·
ente n'esla diligencia, para eu poder informar a S. M. d.o que hav ia em negocio
de tanta ponderação.» Officio ele 2 Ab. 89. Hev. llo Inst. t. XXX, P. I, p. 202, e

t. 32, P.-·275.
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nalidade . Devendo remetter co'm a possivel brevidade para a capital
do vice-reino a devassa que se inrluiri ra por ordem sua, afim de ser
ap ensa á outra, procurou o viscond e general demorai-a acintosarnente, recommendando ao doutor Pedro José que a retivesse em
quanto durasse as averiguações, nas qnaes necessal'iamen te proseguiria alim de ser enviada a seu tempo com o possivel complemento,
conform e a resolução do governo real 1 •
Fazendo constar ao juiz qu e havia notado na devassa certas
circumstancias que deixaram então de se examinar com todo o
escrupulo e miudeza, e ainda outras que se clet·am em seu seguimento,
lastimava-se o governador de havet· fi cado incomplecla a sua devassa
por ter cessado em pat·te ou interrompido para ser continuada
pelos ministros do vice-rei sem melhor resultado para o seu com.
plemento, por isso que consistira toda a outra devassa na re petição das mesmas inquiri ções e exames já feitos, tornando -se
o sobredito processo de inteira inu tilidade e independencia para
averi guações dos delictos sobre o que viera a devassar na ca-

1 D'essa protelação, ad redemente calculada pelo V. de Barbacena, cioso dos
servi ços qu e procurava prestar, qu eixou-se com dor o vice· rei. 'Na mesma conta,
escrevia elle a Martinho de Mello, verá V. Ex. Lambem o principio e o estado d'esle
negocio, o quanto é necessari o qne S. ltl . tome sobre clle as resoluções que l'clr servido, principalmente sobre a remessa da devassa de Mi nas, que entendo t!ever
appensar-se iLesta indispensave !mente ; e n'csta inlelligencia escrevo de officio ao
governado•· e capitão general de Minas pedindo-lhe, ainda mesmo entendendo que
elle m';\ nito quer rcmeLter c reccian do-nie mui Lo de alguma respostada do mesmo
governador. " Offl. de 8 Jan. 89. ll ev. do /n.sl . t. 30 O!t 32, P. T, p. 196
ou 269 .
• E como, di?.ia elle ao V. de Barbacena', pm·a se concluir a diligencia que lenh o
participado a V. Ex. são indispcnsaveis todos os autos ori ginaes, que V. Ex. mantlou processar n'esla capi tani a , cuj a entrega ao ministro da dita diligencia V. 1Ex.
tne s n~o j:'LLinha determinado no es ~ad o em q11 C se achasse m, feitas qu e fossem as
copias que lhe eram precisas e Limdas súmenie entretan to algumas testemunh as
que já es ti vessem avisadas e as referidas, como vejo em resposta de V. Ex. p;u·a o
clito ministro com a chLta de Í!3 de Jul ho cl'este anno : espero que V. Ex. m'os remetta com a pJssivcl brev idac\e ; ass im espero qu aesquer outras noticias, que
_ len ho conseguido e poderão conl!·ib uir pa1·a a conclu são de uma di ligencia, que
nfto deve demorar-se se não o tempo indispenstwe1 c nccessario . " Of(i. ele 30 Dez .
89 . lkv. do Ins. t. XXX P. I , p. 198, OM t. 32, P. I, Ji. 271.
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pitania, e dos réos que ficaram por inquirir na cidade do" Rio de
Janeiro 1 •
Cioso do seu zelo JLO real serviço, não deixára o vice-rei de extranhar a censura do governador á respeito da falta de certas formali~
dades que se preteriram no decurso da devassa do Rio de Janeiro,
e continuada na capitania cle Minas Geraes Doeu-lhe tanto essa
censura que offendido no seu amor pr·oprio pediu explicações ao
visconde de Barbacena, que, alem de seu amigo, era seu parente e
soffreram a sua quebra as relações intimas que existiam entre
~lles 2 • A declaração que fizera. o governador ao ouvidor de Vill31 Ric:li
a respeito da devassa mandada inquerir pelo vice-rei por se ter
deixado de examinar com todo o esct'upulo e miudeza alg~mas cir~
cumstancias 3, quando nada havia declarado ao juiz della, mandado
de proposito á sua presença com o unico fim ele receber as suas
instrucções, lhe pareceu digna ele reparo pela falta ele advertencia
pat·a o seu remedio ", por isso por sua vez achou lall!bem o vice-rei
que censurar na devassa aberta em Villa Rica, já pela falta de for~
malidades que se encontravam em seus termos, já pela falta da
observancia ela lei em muitas de suas perguntas, n,lem de ou~ros
esquecimentos contra a boa ordem do processo, e das incoherencitts
qne se deseobriam nas cartas e portarias do mesmo governador 6•
Quiz assim a sorte que em tempo em que a clefeza era tão coartacl~t

1 Ca!'la ele o(fi.cío do V. de Barbacena ao ju.'iz, Pecl·ro.Tosé Araujo de Saldanha
datada ele 20 Set. 89. Dev. ele M. G.

2 Escrevia a esse respeilo o vice-rei ao ministro dos negocias ultramarinos: "O
certo é que estes caprichos dos governadores de Minas, já principiados com o meu
antecessor, são muito [ll'e.iudiciaes ao serviço de S. M. e que eu sempre ponho e
porei de parte de lodos, como é da minha obrigação, em devido obsequio e respeito ao mesmo serviço, assim como fallaria a ella se por ser parente e amigo dos
mesmos governadores e da sua familia, deixasse de declanw a S. M. com loda a
liberdade prOJlria de um vassalo zeloso aquelles caprichos., 0/J'. de 8 Ja;~. 89.
flev . do lnst., t. XXX, P. I. p. 1.96 ou t. 32, P. I, p. 269.
3 Por ca'l'ta de o{fic'io de 20 Set. 89 d·irigida ao O!tvidor de Villa Rica P. J. Ade Saldanha. Dev. de llf. q.
'• Qff. ele Luiz, de Vasconcellos a Mar linho de J]Jello datada de 8 Maio 89. ReV
do lnsl. t. XXX, P. I, p. 200 o·n t. 32, P. /, p. 273.
&

Idem.
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fmssem os proprios auctores das cleva~>sas os mais severos juizes de
suas imperfeições e irregularidades!
No entanto somente no mez de novembro de '1789 fez o vice -rei
dar algum andamento ao processo mandando interrogar os reos
quo gemiam em seus segredos . Ordenou que no impedimento, que
Poclesse haver por moles lia 1 ou outro qualquer motivo, do escrivão
da devassa o ouvidor e corregedor da comarca 1\'Iarcellino Pereira
Cleto, servisse o escrivão das appelações e agg1·:wos &1anoel ela Costa
Couto, dispensando-se tudo qunnLo o embaraçasse para esse serviç.o.
P.ecliu com as maiores inslancias ao visconde gene ral a remessa
dos autos originaes, que manclára o g·overnador processar na capitania de seu govemo 2 •
Nascia tanta demora da insisLencia do governador em fazer progredir a devassa por deliberação tomada ele seu livre arbitrio.
Por officio ele seu proprio punho dalado de 24 de Fevereiro de 1790
ordenou o visconde ele Barbacena ao desembargador om~clor que
não cessasse por então no proseguimento da devassa, perguntando
sobre o auto d' elia as tesLemunbas que tivessem parecido ou parecessem convenientes para complemento de tüo ·importante detir;encia, em quanto se esperavam a. ordens ela càrLe, devendo o
juiz haver-se com toda a circunspiração que requeressem as circumstancias, e sobre as quaes o consultaria sempre, de forma que
não houvesse alguma por menor que parecesse a que se não desse
muito seria altenção por ser o negocio da mais séria gravidade.
Tornára se essa insistencia do visconde de Barbacena ainda
mais absurda em consequencia de haver sido removido para nova
comarca o Dr. José CaeLauo ·cesar Manilli, pois achou occasião
excellente para dar ao minstro, que se encarregám de uma causa

1
' Est~ve o vice-roi por muito doente, sem que podesse escrever; o mesmo
aconteceu aos ministros encarregados da devassa. Parece que uma epidemia grnve,
que l'Ccrudesceu nos mezes ele Janeiro e FeveJ·ei1·o de 1.790, atacou geralmente a
cidade do Rio de Janeiro, a qual continha em seu proprio seio immundos pantanos. V. llev. do Jns. t. XXX, P. I, p. 1.99 ou I . 32, P. I, p. 272 e o offi.. do vicerei. de 8 Jan. 90. a p. 19q. 011 267 da mesma Rev. t. 30 e 32.

~

Por officio de 30 de De1.emb1'o de 1789, Dev. de M. G
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em que

fi~urav::un

tantos amigos e concliscipulos seus, uma prova
ex~ra0relinaria ele sua ccmfiança. Pelo bom acerto, fidelidade e prudenLe zelo e pela exemplar, ina\l.eravel e clcsiaLeressaela constancia
com que havia aquelle magistrado SU[~p.ortaclo as ' injustas invectivas e calumniosas demonstrações elos inimigos ela causa puhlica e
pelos graves inconvenientes que poderia ter outra nomeaçã0 qne
ell es enLeneliarn dever promover por indecorosos meios, ordenou·
lhe o gonmador que proseguisse na commissào de que se achava
encal'I'egado, continuando a escreve!' na devassa e em todas as
averiguações ela mesma natureza.
Coroou o visconde genera,l clignamenl.e a sua obr~ mandando
juntar á devassa, para seu glorioso remate, a aHestação que lavrárru
de seu iProprio theor e punho a pedido do coronel J~aquim Silveri.u
elos Reis rebLivamenLe a:o clia em que lb e deu vocalmente a pn·
meirn. noticia da: conjurar,.ão que se tramava, por lhe parecee justo
que a eleclaraçào constasse formalmente ele tão importantes e
famosos <:wLos 1 • Terminou finalmente no dia 9 ele Abril ele 119'1
a devassa de Vi ll a Rica fazendo o escrivf(o entrega da mesma ::tO
juiz devassante, o qual foi :i Caxoeim do Campo a deposiLal' nas
mãos elo viscontile de Barbacena o momento de sua iniquidacle e
·I·
vingança 2 •
Não foi sem alvoroço de conlent.amenlo que viu o vice-rei dissi
paclos os seus receios, pois perdidas .linl1a as esperanças de pocler
annexar á sua a devassa cl'ili capil.ania de Min as Gemes, e La) vez
bastasse esse passo do visconde general para reatar os laços ela
amizade, rrue pareciam rotos para sempre 3 • Apesar de grave-

l

Datada de Villa 1\ica a 25 de Fevereiro de t791.

Consta do lct·mo <.t'esse di.a ex.<naclo na contimtctçáo ria !levassa da inconf~·
ilencia processada e'l'n Villa [{ica pelo desembargador O'lt.V'iilor gemZ da comarca
PMl1·o .José A·ra.ujo de Sal'tlanha sendo escrivdo o bacha:rel José Caetano Ces!tl'
2

~fanilti.

3 "Devo participar a V. Ex. f[tlC contra a minha 'esperanç.a e contra todas as
disposições que em oontt·ario mostrava f'tt~er o governador e capi~ão g·eneral da
capitan ia de Minas Geraes visconde de Barbtwena, me t:emelteu finalmente a cte·
vassa que lhe ~inha pedido ...
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mente doente não quiz o vice-rei ceder a pi'imasia ao governador
na remessa para a côrte de Lisboa de copia ele tão longos e enfadonhos trabalhos, o que concorreu para entorpecer a marcha do
processo 1 • Ao passo que o visconde de Barbacena despachava para
a côrte o tenente coronel Francisco Antoniollebello,a quem co nfiara
a copia de sna devassa 2, tomava-lhe a dianteira o viee-rei, precedendo-o por mais de um mez na remessa das copias elo seu processo 3, t:l:o zelosos se queriam mostrar no serviço real, exagerando
pal·a seus fins a in ignific::p1te ten tativa de co nj ut·ação!
Parou por longos mezes a devassa, a qual ficou imcompleclissima
apesar da sua original duplicata, pela falta de muitas diligencias
complementares ''. Indicisos e perplexos estiveram os animas por

• iilas para que Y. Ex. conheça que não foi temerario o meu juizo, remello a
V. Ex .. .. uma das c:u'l as elo dito 30rcrnador, que acomptmhou a dita remessa, lia
qual se me não en3ano, se vc que mio é sem rundamento tndo o que lenho pondcmrlu a V. Ex. a este respcilo e quanto tem de so fTt·er quem serve a S. M. n'esLe
lnl)ar elos ;;ovel'llaclo res ele Minas Ge raes,com quem 6 ob rig-ado a communicar-se,
a bem elo serviço da mesma senhora. O(fi. de L. ele Va,sconce/los a Martinho de
Mello datado .de 8 Maio 90. nev. do lnsl. I. XXX, P. r, p . 199 ott t. 32, P. r,
Jl. 272.
,

1 Apezar das prov(clcncias que lomúra, pois mànclou que para se n:lo demorar a
copia da devassa e seus appensos que queri a rcmcLlcr para Lisboa no estado em
que se achasse , se c:drahisse em horas em que se n;io emlmraçasse o pro;;rcsso da
diligcncia, pelo tabcllião .José do Santos Rodrigues, que assistira. ao inl crro3atorio
do I'Úos, reco nimcndando-sc-l ho toda a brcvidn(le. E como o di lo tabclli:io pa3ando
o donativo do officio que servia n:io devesse ser prc,iurlicado, ordenou que se lhe
conLas~;e a I'a7.a ·e se lhe pa3asse pelo dinhei ro dos réos em deposito. Carla de
o{fi. ao vice-rei datada de 1G Nov. 89 Deu. do R de .1.
Aos 19 de Fevereiro de ·1790 passo u o ouviclor-esc.riv:io Ciclo mandado pnra o
Pagamento ao sobreclito labellião na impot'Lu ncia de 54S789 réis pela raza da
devassa e appensos. Que o 1\zessc hoje algum Labrlli:lo por tal preço!
I

2

Saliindb do Hio de Janeiro em 1.8 de Mai\\O de :l790 no navio S. Fraucisco, rei
(/e Porlu.gal, de que era mestre Gonçalo ria Sil va . 0/'(i . riu vice-rei a Martinho ele
illello ác 8 Maio 90. De.v. do !nsl., t. 30, on 32, p. I. I'· ·199 ou 272.
3 Remelteu-as em um caixote que enlre3ou a Hygino Jose Ferreira, mestre elo
navio Viria/o, acompanhadas do officio do ajudante de ordens Camilo Maria ToncleL datado de 2h· elo Feverei ro de 1790. flev. elo fnst. t. XXX p. 199.

'• Consta da declaraÇão feil.a pelo proprio escrivão de 25 dll Janei1·o c!(;) 1791..

Deu. do R. de J .

.·.
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longo tempo aguardando as ordens da t;ÕrLe de Lisbõa e com ellas
a clisignação elos misll'OS que deviam julgar a causa, e pois a náo
de guerra era anciosamenle esperada pelos habitantes das c.apilanias da Rio de Jan eiro e Minas Geraes 1 • Chegou por fim o conde
de Rezende, que veio receber das mãos de Luiz de Vasco ncellos e
Souza o bastão da governança do. vice-reino transalanlan tico, e
com elle o volumoso processo, cpw a julgar-se pelo tempo que o
reteve em seu poder 2 deveria tel-o lido com todo o cuidado e
des,velo ele seu genio tac.il ~Irno ~ .
Pe1·seguindo a uns ostensivamente, lH'oLege ndo a outros est.:anda ·
losamenle leve a j usliça suas velleiclacles de matrona ciumenta,
e procurm1 por vezes inteirar-se da ficl elichtcle ele seus protegidos,
co mo se tambem lhe coubessem arru{os de zelos. Foi isso o que
deu-se a respeito ele al guns, e entre ell es mais parti cularmente
com o sargento mór das entradas conhecido pelo appellido de
Coelho.
O padre Ma.rmel Roc.ll'igues da Costa, qu e tão instado fôra para
confessar o que soubesse acerca do rel'erido sargento mór por
haver dito ser o padre o mais empenh ado no leYanLe, pelo qu e
pareceu aos juizes que dever.ia saber elos particulares do mesmo,
põz fim a esta r1u cslão assvenmdo que ouvira a especie ela bocca do
Tirad entes e que nacln mais podia di zer, sendo certo que andando
o dito sargenlo mor pelas prisões dos reos ela conjuração, era por
que eslava livre de toda a suspeita que coal!'a o mesmo poclessc

1

Decl. do Eso. da Deu. tio 1{. de Jan. de 23 Jan. 91..

~

Idem.

a Conhecida é geralmente de lodos os historiad01·es o geui o taciturno e me·
lancoli co do comle de Rczeudc, e o seu pend or para o ele ·polismo, cnLreLanlo qui r.
o Sr. Conego .luat[LIÍ11l CucLano Fcrnanucs Pinheiro, em conlradicç;io com os con·
temporaneos rio vice·rei, relralal-o sob ben ignas cÔ I'Cs, censu,·anrlo o que acerca
de seu governo expand i na biographia de Silva Alvarenga, c que se acha em frcnlc
das obms d'este pocla ocliclarlas novnmenLe pelo Sr. n. L. Carnier. ~la i s avisnclo
and aria o iIlustre lillerato se se l'efcrissc :t si proJWio, pois emmai de um escri plo
seu pintou o seu lleroe tal como clle foi e não como lhe pareceu depois. V. Rev.
áo Inst. t. XXVIll, P. II,p. 226 .
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haver 1 • Esta resposta, que não deixou de set· dada corri dignidade,
fez com que o juiz suspende se o seu intenogatorio e deixasse o ·
seu sargento mór lranquillemente entregue a sua missão de visitar
os prezas incomm unicaveis.
Ao passo que buscara a jusbiça involver na conjuração muitos
individuas por meras suspeitas, fazendo sobre elle rigorosas e reiterauas inslancias, como succedeu com as personagens enigmalicas
do Tiradentes, não consentia a mesma que se depozesse contra
certos suj eitos altamente protegidos pelo visconde de Barbacena e
seus ministros ! Escrevo longe do Jogar, do tempo e das pessoas
que assistiram o este lugubre drama, ou n'elle tomaram parte, e
nem posso recorrer ás tracüçõcs pot· pouca Gdcdignas; mas vê -se
algumas vezes no proprio processo levan tar-se a ponta do véo, e
d'esses desc uido~ felizes se aproveita a hi ·toria para patentear
alguns desses mysterios sem temor de se ver contt·ariada.
Já, na Instrucções que dera ao visconde de Barbacena queixava-se l\'Iartinho ele 1\'lello da escandalosa protecção de que gozavam
dos magistrados de Villa Hica certos magnatas que eram clevedot·es
de grossas sommas á fazenda real. Entre estes mencionava João'
Rodt·igues ele Macedo \ o celebt·e e feliz conlraclaclor da administraç:to elas entradas 3 . Essà prolecçfio continuou clle a ter sempt·c,
Ag. 91, Ap. 25, Dev. do R. de .r.
Foram muitos os arrematantes de dizimas e nem um d'elles deixou de arruinar-se. Entre os que mais ~offreram nota-se João flodrigues de i\Iaeedo, proprietari o da casa em que actualmente funciona a thesolll'aria üe far.e nda e que por
sequestro lhe fo i tirada. Este dizimeiro foi um rico e importante Onrop relano. As
Portas de sua casa eram f1·ancas á quantos as procurassem ; sua mesa eslava
Prompta á qualquer hora pa1·a aquelles que d'ella se quizessem utilisar: o luxo c a
grandeza que ostentava era talvez uperior a que se encontra em muitos palacios,
e com turlo a sua falencia não se verificaria, se alguma pessoas em que clle c'on. flou ntio o compromettessem. A. ele Jlssi:r. 1)/artins e J. 1llarqnes de Oliveira, Lllmanak da pi'Ov. de Min.. Ger., 2• anno, p.95. Os contractos de João Rod rigues ele
Macedo e Jo~o de Souza Li boa arrastaram em sua quebra uma infinidade ele fa_
milia~, que passaram ela noite para o dia do estado de abastan~a pa1·a o ela miseria.
Idem, p. 91. Duvido da nacionalidade que conferem o autores do almanak a João
Hodrigues de Macedo, que parece ter sido antes europeu.
3 Instr. para o· v. de Barbacena, gou. e cap. gen. cfa cap. de lliin. Ge'/'. gg 1.04,
107,<110,113, ele_ Rev.,áolnst. t_ VT, p. 50 eseg.
1

2o Inlel'rog., 29

2 •
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e não obstante 9 pouco tempo que contava de residencia em Viila
Rica, servia o visconde de Barbacena ele agente para com elle em
emprestii'nos de dinheiros de que caret:iam certos intlividuos 1 !
Ora não é crive! que o contrataclor deixasse de ouvir as conve!'sas que
sobre o levante tiveram em sua casa os coroneis Alvarenga e Jose
Ayres, o vigario Cal'los Correia de Toledo e outros que la iam jog·ar
o gamão até alla noite e apreciarem-lhe a ceia ~ , e que somente
merecesse ser perguntado e preso o syu guarda livros, o famoso
palrador Vicente Vieira da Motta. Pois bem, quando algums dos
conjurados traziam o seu nome á tela dos depoimentos, pediam os
juizes que não locassem n'elle, e o ouvidor e corregedor da co·
marca de Sabará José Caetano Cesar 1\'Ianitti, declarando ao co!'onel
Francisco Antonio de Oliveira Lopes ser intimo arnig·o do conLractador, prometleu-lhe em paga do seu silencio tornai-o sob a sua
protecção e procurar salval-o a.
Dever-se-iam ter em conta de muito felizes os capitães Maximi·
liano de Oliveira Leite e M~moel da Silva Brandüo, os quaes perLcn·
cendo ao regimento que commandava o tenente coronel Francisco
de Paula Freire de Andrade, que assistindo as palestras ela conju·
raç~o, segundo o testemunho de alguns dos conjurados, e bem que
contrariados pelo depoimento de outt·os, não passaram pelo menor
incommodo. O que mais admira é que escapasse o ultimo ao odio
do visconde de Barbacena, pois incorreu no seu profundo desagrado
deixando de dar conta da eliligencia ele que o incumbira á respeito
do padre José da Silva de Oliveira Rolin. Deu isso motivo a tirarlhe o commando ela demarcação diamantina ",·onde o 'firadeFtt.es

1 Confessou o coronel Jos6 Ayres que estivera em Janeiro de 1789 0111 Villa
Rica, onde recebera de João Rodrigues de Macedo a quantia de cinco mil cruzados, empreslimo que lhe arranjára ~ govçrnador para compra de negros. 1° Ia·
terrog., 6 Ag. 9'l. ilp. 24-. Dev. do R. de J. Hepresenlava esla quantia n'aquelle
tempo 1..333 oitavas de ouro que valeriam hoje B:332SOOO rs.
2

José Ayres, i• lnterrog. , 6 Ag. 91. Ap. 2q.. Dev. do R. de J.

a F. A. de Olivei1·a Lopes, 1.o Jnterrog. <Z1. Nov . 89. Ap . 9. Dev. elo fl, de ,T .
~

Vide pag. 279, nola 4.
r

•
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o suppunha um gran turco e que por desvanecido deixára de se
contar no numero dos conspiradores.
Simples denuncias, que baslavam para levar ás masmorras os
habi lantes da cupilania de Minas Geraes, e despertar o fisco para a
apprehensão de se us bens, foram .impotentes anbe a consideração
que merecia ás authoriclades ele Vi lla Rica o Dr. Luiz Feneira de
Araujo e Azevedo, ouvidor geral e conegedor da comarca do Rio
elas Mortes, sobre o qual pezavam severas a accusações apontando-se
as testemunhas que podiam ser inquiridas relativam ente aos factos
allegados 1, quando apropria justiça alanleava em exceder-se nas
ll1aiores pesquiza para obter informações que mais aggravassem a
sorte elos que não eram dignos das sympalhias das authoridades .
Estava co mpleta a devassa, mas quem eram os compli cados na
horrorosa e geral conflagração que ameaçava cobrir de sangue a tres
capitanias, e enlutar centenares de familias? Prodigioso deveria ser
o seu numero a vista dos segredos preparados com tanta anlecedencia e com tanto apparato pelo governador e o vice -rei para as
suas victimas, mas a esp'ectativa ficou muito aquem da realidade! . .
Oito homens, sem nem um sequito, taes eram os faulore, da
tremenda conjlll'ação! Pensamm alguma vez seriamente o de emhargaclor Thomaz Antonio Gonzaga, o Dr. Claudio Manoel da Costa
e o tenente coronel Francisco de Paula Freire de Andrade na
possibilidade de realisaçào do levante. Secundaram-nos o coronel

1
Entre p1·eciosos documentos originaes com que me favoreceu a bondade cavalheiresca do Exm . Sr. Conselheiro 11. Beau repairc Hohan relativamente a co njuração mineira acha-se uma carta anonyma dirigida ao visconde de Barbacena em
H de Outubro de 1789 e aulhenlicada po1· Luiz de Yasconcellos e Souza, a qual
versa sobre os factos praticados pelo Dr. Luiz Ferreira. Deixo de extraclal-a pela
sua extensão, sendo para notar que del'ia a mesma figurar entre os documehtos
que se puhli c:uam na Jleu. elo Jnst. t. 30, )J. !, ele p. 1)90 ap. 208 e reproduzido
sen1 nem uma convcn iencia, antes com prej uí zo de 'mu ita materia importantíssima,
no l. 32 p. /, clep. 263 a p. 281.. Creio que nasceu semelhante confusão do prurido
de it11primir taes documentos, cuja existencia me fora communicada pelo então
director do Archivo publico o Sr. Dr. A. Pereira Pinto, antes que apparecesse
a lflstoria áa Conjuração Jliineira. Estranho o procedimento por ter sempre
· aberto mão de documentos e até de notas minhas em auxilio de trabalhos de outros
identicos aos que tinha em via de composição, molesliu de que ainda me não
CUJ'Ci apez:ll' elos bon resulludos que hei colhido.
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Alvarenga, o vigario Carlos Correia de Toledo, o padre José da Silva
de Oliveira Rolin e o doutor José Alvares Maciel. Penett·ou o alfet·es
Joaquim José da Silva Xavie1·, por alcunho o Tiradentes, nos mysterios da conjuração e por uma ostentação vangloriosa !.ornou-se
por toda a parte o seu propugnador inhabil e fatal. Eram apenas todos os mais comparsas, que mal sabiam o papel que representavam
e que só pela barbaridade da legislação foram inh·oduzidos n'esse
drama lugubre.
·
Não passou Domü~gos de Abreu Vieira de mera creatura de
Francisco de Paula, como elo vigario Carlos Correia ele Toledo o
eram igualmente seu it·mão Luiz Vaz de 'lioleclo Piza, Francisco
Antonio ele Oliveira Lopes e José Lopes de Oliveira. A impmdencin
do coronel Francisco Antonio ainda acaneLou a perdição de
Victoriano Gonçalves Vellozo e Francisco José de Mello, viclimas
obscuras que ignoravam a causa porque tanto so!l'reram . Com o firn
de salvar-se concorreu o Tiradentes para a desgraça do capitão
Manoel Joaquim de Sá Pinto do Rego Torres, ele Manoel José de
Miranda e do pobre ourives Domingos Fernandes. Foram o padre
Manoel Rocll'igues, João da Costa Rodrigues, Antonio ele Oliveira
Lopes, João Dias da Motta, Salvador Carvalho do Amaral Gurgel
ainda victimas da leviandade do alferes. Pagou Vicente Vieira da
Motta sua garrulice, sendo para mal de seus peccados opposlo á
toda ideia da emancipação brasileira! Snffreu o coronel José
Ayres pela mania de quere1· nassar por poeta satyrico, e o pobre
Manuel da Costa Capanema por uma futil ameaça que nem uma
connexão guardava com o levanLe. Padeceu o Dr. Domi11gos
Vida] de Barbosa em Jogar de seu condiscípulo José da Maia. Tive~
ram por culpa, o conego Luiz Vieira e o Dr. José Alvares Maciel ~
leitura a que se davam com paixão da hisLoria da America ingleza'
o capitão Rezende Costa a leviandade de acreditar 11a creaçfío de
uma universidade em Villa Rica, insLituição que nem cincoenta
mmos depois da sua fundação conta o impe1·io ; seu filho a o!Jecliencia de aguardar pela sua resolução, e o Dr. José de Sà e Bitten·
court a triste fatalidade de se parecer com uma das figuras .enigmaticas imaginadas pelo alferes Tiradentes.
E para julg·al' a Lodos esses homens, alguns levemente culpa-
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dos, e todos- os mais innocentes, passaram-se mezes, os quaes se
converteram em largos annos de sofft·imento, augmentado pelos
horrores de seus cat·ceres, a espe1·a de que a alçada pronunciasse a
lerri vel sentença.
Antes porém de ouvir a conclemnação da justiça daquelles
tempos de trevas e ignorancia, ouçamos a voz dos prezos, as míseras victimas interrogadas pelos seus juizes, os quaes se compraziam
com a austeridade de algozes.

21
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CAPITULO XVI
OS INTERROGATORlOS
0&, réos da inconfidencia entregues a seus proprlos recursos.- Scvcridade dos juizcs.- Os
longos intorrogatorios e as acareaçõos.-Direito de deloza coartado. - 0 visconde de Barbacena e sous attestados.-!buso da religião nas confissões auriculares dos réos.-Tenacidado
negativa de Gonzaga.-Rccriminaçõcs de Alvarcnga.- Jactancia do Tiradentes.- Réos denunciantes -Francisco de Paula, Domingos de Adreu, Vida! de Barboza, os Rezendes
Francisco Antonio.-C,onloio pará a accusação c dcleza entre os Tolcdos e o padre Lopes._:
Leitura de obras ameiicanas.- 0 dr. Alvares Maciel e o conego Luiz lieira.

Penetrando nas prisões e assistindo aos intenogalorios elos r eos
da inconfidencia, vemos esses infelizes seq ueslraclos ao mundo, e
enLt·egues a seus proprios rec.ursos, luclar com a severidade dos
j nizes, os quaes, armados de argucias, indagavam dos mais pueris
incidentes de uma conjuração mallograda por si mesmo, e procuravam involver os míseros reos nas teas do processo mostruoso,
como ariadnes políticas.
Eram juizes que pensavam que armando á traição com seus dilemmas forçados, que lendo nos olhos e estudando na physionomia
de suas vi cLimas 1 , podiam arrancar-lhes a confissão dos dilictos
e que com isso serviam ájustiça.

1 Não é exageração minha, e consta do processo, como passo a mostrar. • E por
tnais argumentos e pcrsnaçües que lhe foram feitas não foi possível concluir-se ou
dizer-se qual dos dons l'alla a verdade, nem foi possível conhecer-se, nem presumir-se ainda exte7'lormente qual d'elles ou se engana ou falta a verdade positivamente, do que de tudo dou minha f6 judiciaf, e das grandes instancias que por elle
juiz desembargador lhes foram feitas. " Espremia-se assim Manuel da Costa Couto,
escrivão das appellações e aggravos do Rio de Janeiro, no impedimento do escrivão
da devassa, e era juiz . o clcsembargador José Pedro Machado Coelho Torres . Aca~
rear.lio entre o Dr. Domingos Viila! e o coronel Francisco Antonio, em 21 /1m. 90
Ap.17, Dev . do 1/. de!.
'
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O desembargador Gonzaga, o coronel Alvarenga, o tenente coronel Francisco ele Paula, o vi gari o Carlos Correia ele Toleclo, os padres
Manuel Rodrigues e José Lopes, o capitiio Rezende e seu filho, o
Tiradentes, os drs. José de Sá e Domingos Vidal ele Barbosa, o
coronel José Ayres Gomes, e outros menos importantes, que mal
hoje se poderiam qualiflcat· de co-réos 1 , fol'am intenogados pelo
juizes encarregados da.devassa do Rio de Janeiro.
O dt·. Claudio Manoel da Cosia, João de Araujo e Oliveira> João
Francisco elas Chagas, Antonio de Oliveira Lopes, e ainda outros
contra os quaes não proseguiu a justiça 2> foram perguntados na
devassa ele Minas Geraes .
O coronel Francisco Antonio, Luiz Vaz, Domingos de Abreu, o
dr. José Alvares Maciel, o padre José ela Silva de Oliveira Roli n, o
conego Luiz Vieira e o capitão João Dias da ~iotla, foram questionados n'urna e n'outra devassa, pelo demasido zelo do vice-rei do
estado e do governador da capitania de Minas Geraes, corno já
deixei patente s.
Não passaram a1g·uns dos conjurados ele um ou dous interrogatorios
e quanclo muito de tres; outros porem foram inqwridos numerosas
vezes, e quando parecia que se havia esgotado a materia e satisfeitos
estavam os juizes, pelo largo espaço de tempo em que ficaram as
victimas, como esquecidas no fundo de seus tenebrosos carceres,
começava de novo o interrogatorio e vinham as acareações, nas
quaes amigos em presença uns dos out!'os Linham de desdiser-se, e
lá se iam para as suas peisões descontentes da amisade enganadora

1 Como Joaquim Ferreira dos Santos, Vicente Vieira da Molla, }rauslino Soares
de Araujo, João da Cosla Rodrigues, Domingos Fernandes, Manuel José de Miranda e Manuel Joaquim ele Sá Pinlo do Rego Fortes, que foram arrastados á prisão
e envolvidos no processo por mero incidente, sem fallar no padre Tgnacio Nogueira
e sua Lia D. Tgnacia Gerlrudes, os quaes passaram por impertinentes inlel'l'OI.\'alorios e
figuraram no mesmo processo.

Como o bacharel Diogo Pereira Hibeiro de Vasconcellos, José Igoacio de Si·
queira, Felix Corrêa de Toleclo, Dr. Placitlo da Silva e sen irmão AlberLo da Silva
de Oliveira Rolim, Nicoláu Jorge, ele.
2

3

Veja-se o cap XV : As duas devassas.

CONJURAÇÃO MINEIRA

329

que os unira na feli-cidade para separal-os tão extremosamente no
infortuuio !
Haviam os conjurados combinado que a base de suas defezas seria
sempre a resposta negativa, e que fortes n'esle baluarte nem uma ·
prova appareceria contra elles, por isso que não existia um só
documento escripto que os compromeLtesse.
Mas a experie!J-cia mostrou o fatal engano. Alguns documentos,
se bem que insigniacantes, conservados estupidamente entre os
papeis de alguns conjurados, levan taram a ponta do veu de seus
mysteriosos planos aos seus implacaveis juizes. Quanto á propria
confissão dos réos, aplainaram os confessores as clifficuldades, que
não venceram os juizes com suas instancias e até promessas; e o
cansaço, produzido pelo largo tempo da permanencia 'lla prisão, acn:
bou p'Or Lriumphar ela resistcncia d'essas almas que, á excepção da
ele Gonzaga, não tinham sido moldndas pelo estoicismo spartano.
Revolla-se o verdadeiro crente ao ver como se abusou sacrílegamente ela rcligiffo para aconselhar-se aos réos por inlermedio ele seus
con fessores ! Foram assim levados a dizer os seus delictos, como
se a confissão instituída por Jesus Christo, segundo as palavras de
S. João Evangelista, e tornada obrigato!'ia pelo Concilio de Latran,
tivesse por fim auxiliar a justiça nas elifficulelades ele seus interrogalorios jurielicos ! Não passavam estes confessores ele frades franciscanos, segundo a missão herdada pot' elles dos jesuítas, a qual
consistia em andarem pelas prisões e cadafalsos exhorlando e
aconselhando. Um dos réos , que mais luctira com a má vontade

1
O coronel Francisco Antonio de Olircira Lojlcs . Pergnnlantlo-lhc noramcJJlc o
,juiz da rlevn sa o dcsem !Jargatl or con elhciro Scba.li:lo Xavier de Vasconccllo. Coi.
linho qual a razão porque jurúra lhlso l1io dcscaradamcnl.c c qual o si:;mh que
POdia haver p<tra conhecer-se qne l'allara a vcnla le, e qu e ni'í o menlia, pois l.cn tlo
Conl'cssa(]o qne !um perjuro, cnl<lo, lambem a:;ora se n;io lh e podia dar credito;
respondeu o coronel qtlC accrescent:u·a por quei'Cr accresccnlar, c ler ,julgado que
quanto mais accrcsccnlassc mais depressa. ahiriasollo, c agora obrijl'ar!o pelos seus
con{essol'es a decl~u· :u· a vei'Claclc, a dcclann•a. PcrgunlÕu ainda o juiz se anles qne
os confessores lhe clisscs~c m que devia l'allar a vcnl <l le, ellc era caLholico c sab ia
:.ts obrigações ele christr'io, l'C ·ponrleu •o coronel quo no te111po que jurou era fan.
lasma de chrislão; agora é C[liC conhece as obrigações que devi:~ ler. 3° f11lerroy,.
27 Jul. 9'1, 1lp. 9, Dev. rlo R. tle J. Uonvém nolar que a educação religiosa do co·
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de seus juizes, e que por vezes reclamara pela inversão dada ás suas
respostas, patenteou claramente a6s ministt·os da devassa a influencia
que exm·cm·am sobre a sua consciencia os confessores que se introduziam nas prisões aconselhando e obrigando-os a ex pôr a verdade,
e os seus juizes Jlào se recusaram esct·ever o seu protesto no auto
das pergunta , o que prova que havia pat·a isso Lodo o fundamento.
Foi frei Il.aymundo de Penal'orte um desses frades, e a sua con ·
fissão, que nem uma duvida ' deixa a esse respeito, conobora o
pt·oteslo do infeliz cot·oncl Francisco Antonio 1• E pt·océdia-se assim
quando ao mesmo tempo apprehendia o fi sco a um dos prezas as
suas Homo lJfctriannas, uni ca di "tração innocente, e salutar recreio
de um miseravel sequestrado á sociedade, para entregai-as ao
martelo da hasta publica ~ !
N'esses tempos de trevas e ignorancia, limitava-se accintosamente
o direito da def'ella, e era essa uma virtude do magistrado. Quando
apresentavam os réos resposta que lhe servissem de defeza, e que
resguardassem qs sens direitos, diúa o desembargador José Torres
que as reservassem para as suas clefezas. Sendo depois este substituído pelo conselheiro Sebastião Xavier de Vasconcellos Coitinbo,
que era dotado de uma argumentação mais forte e mais capciosa,

ronel Francisco Antonio fura a mai s dcsc uidosa possível; tanto que quando enli'Oll
pam a prisão, segundo o testemunho do dr. Jo é Alvares Maciel, nem sabia pCl'Sig·
nar-se; sahiu poróm sabendo de cúr o orftcio de rlossa Senhora e a isso é a que
elle allucle na resposta que deu ao juiz. V. P1'cl Raymwulo rle PeiW{o1'te, ljlt.
mom. dos incon{. de 1789 pelo parlre que os as.1istin de confissão, nota 31. E o que
pode1·ia fazer um homem rude n'uma prisiio durante Lres annos, se não passar os
dias:
• Com reza imperlincnlc o céo zangando! •

Bocaae.
1 " Respeitei muito, diz elle, esta miúda e escrupulosa confissão dos réos, corno
uma das mais eximias virtudes da religião, qual a fidelidade ao juramento. Servi
rncsnto d 'e lia (sic) para o convencimento ele al~uns. Frei Raymnndo de Pena{orte,
Ult. morn. elos lnconf., nota 12.

Pertenciam a Vicl.orianno Gonçalves Velloso c foram em 26 de Fevereiro de
un Silva l?crrcira, que o co11du1.iu, com 111:tis
seis companheiros de inforlunio, de Vi !la Il.ica ao Rio de Janeiro. 1'raslado elos
1

1791 Clltregucs pelo tene11tc Si11tao

sequestras.

.'
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buscaram os réos apresentar aquellas respostas já dadas e não
aceitas, mas repelliu-as o juiz, dizendo que se deixassem de razões
frivolas,com as quaes queriam desculpar-se sendo tucio considerado
e inventado por elles no tempo que haviam tido de prisão, por
quanto, se fóra verdade o que allegavam, não deixariam de ler produzido nos primeiros inlerrogatorios 1•
Outros, como Gonzaga entre os reus distinctos, ou 'icente Vieira
ela Motta entre os obscuros, requ~reram aLLestações do visconcle de
Barbacena, com as quaes pretendiam documentar as suas defezas,
e o governador sem deferir ou iacleferil'-lhes as petições, deixou-os
privados de um meio que elles não ousariam requerer se esperassem que lhes servissem de prova contraria.
Os que mais sobresahiram nos seus interrogatorios foram Gonzaga, Alvareng·a e o Tiradentes. Celebrisou-se Gonzaga pela tenacidade ela negação, negação compleclu, pois nada sabia ela conjuração. Buscou Alvarenga subLmhir-se á qualquer culpa, accusando
e lançando á conta de seus amigos tudo quanto se passára. Attrahiu
o Tiradentes, pelo contmrio, toda a grave e falai responsabilidade
sobre á sua cabeça, isemplando todos ela culpabilidade elo crime,
que pelas suas loucas declamações tomára tão grandes proporções
aos olhos da justiça.
SoiTt·eu Gonzaga quatro longos interrogatorios e varias acareaÇões. OTiradentes, que se admirára que se fizessem Lan(as perguntas
sobre o clesembarg·aclor \ eonfessou que não sabia que elle entrasse
lla conjuração. Foi essa confissão por demais generosa, porquanto
nem uma razão tinha para favorecei-o por não ignorar que era
elle seu inimigo, pela queixa que dera elo mesmo desembargador
ao general Luiz da Cunha. Declarou todavia ser elle bom ministro,
como todos o acclamavam 3• Levantou Domin!5as ele Abreu Vieira
as mãos para o céo e invocou o testemunho de Deus em como

1 TI'1·ancisco ele Paula,

q,• Intcrrog., '29 Jul. 91,

Ap . ~.

Dev. do R. ele J.

2

OC[UC lodaYia não consla de seus intet'Pog:lloPios anteriores!

3

Tiradentes, A.o Interrog., 1.8 Jan. 90, Ap. 1., Deu. elo R. de J.
)

332

HISTORIA DA

Gonzaga não fazia pa.r'le da conjuração 1 Questionado o vigario
Carlos Corrêa de Tol edo sobre este ponto, confessou que só tinha
que implorar perchio pelo mal <rue lhe causara com o espalhar que
elle participava ela revolta ~ . Estes e oubros testemunhos 3, Jong·e de pezarem na consciencia dos juizes, eram contrariados por
indicins llne a justi ça possuí a fol'l1 ecidos peln pt·opt·io visco nde de
Barbacena, a quem o desditoso Gonzaga suppunha tão justiceiro
como os proprios deuses ! N<'io ignoravam os juizes da devassa a
entrevista do governador cont Gonzaga relativamente ao lançamento
da derrama. Procurou Gonzaga destruir os argumentos com que 3
justi ça buscou involvel-o na conjuração, como advogado dos conjumdos, para por meios indirectos alcançar o e!feito a que parecia
0ppor-se, pois que aconselhando que se lançasse .a derrama pot'
toda a divida e não por um anno, por ser esta de facil pagamento,
tinha por fim excitar o povo, o qual não poderia com semelhante
im posição c entraria em motim . In trin cheirado nas negativas, obsl.inou-se em confessnt· que soubesse por qualquer fórma do levante, e que só por hypolhese tratara do estabelecimento de
urna republica. Nem o novo juiz da alçada, que substituiu o da

1 D. de A!J rcu Vieira, '2 • l nl errOIJ., lii ./ul. 91 ,Ap . 'LO, Deu. do /l. ele J, l'iunca
lhe fallou Gonzaga em levante, disse clle, nem júmais lhe aconselhara que deixasse
de continuar com o concerto de suas casas situadas em Villa Rica, por ter-se de
mudar a capital para S. Jo'io (!'El-Rei. 1° fnterroy ., 25 Nov. 89, Ap.. 10, Dev. do
R. deJ.

2 C. C. de 'folc(lo, 3• lnt~rrey., 4. Pev . 90, Ap. 5, Deu. do R. de .T . Disse antes
no 2• fnterrog ., 27 Nou. 89, que !lccl:u•át·a para desencargo de conscicncia que
não sabia se Gonzaga era entrado em semelhante maleria nem de modo algu111 lhe
constou que clle a soubesse c só n'clle fallou pura facilitar a adhesão de seu irmão
e do co ronel Ft·ancisco Antonio, comprchendendo n'ella um desembaq;ador de conhecidas luzes e talentos. Declat·ou o s:Hgcnlo-mór Lniz Vaz que seu irm:lo lhe
confessára depois, quando esLava para se retirar, que lhe pesava na consciencia ter
dito que G(}nzaga entrava no. levante, sem que clle ti vesse parte em tal. a• fnt er1'0y., 9 Set. 9·1 , Ap. l i , Deu. elo n. de J.

" Como o do lcncnte-coroncl Fmacisco de Paula, que assegurou ignorar. que
Gonzaga soubesse do levante, ttem das praLicas h:tvidas, nem que livesse pal'lc
n'e\le e n'ellas. Nett1 c\le tenente-coronel disse que Gonza«a- não era hospede ~~~
maleria. 4• I nterroy., etc.
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devassa, conseguiu com a força de sua argumentação mais cerrada
e melhor dirigida arrancar a menor confissão de Gonzaga. Desnorteou ao juiz o talento do poeta guiado pela tenacidade de seu
genio, e de tal modo t(ue deixando de ser um segredo d'entre as
mut·alhas de seu cfll'cere, foi g'Bl'almente applaudido tanto no Rio
de Janeiro como em Villa fiica 1• Mostraram-se tanto o vice-rei
como o proprio ministro ultnunai'Íno assa~: contrariados com esta
obstinaç<lo de Gonzaga pela má vontade f[ne lhe tinham ~ . Chegou
o proprio Gonzaga a exigir ([Ue pelo juizo que o j Ltlgam se passasse
Ordem ás justiças da terra ou pela maneira que melhor parecesse
afim de que fossem pi'esentes e app ensos ao auto de suas perguntas as
attcstações do doutor intendente e do capitão general sobre a sua
opin i:lo á respeito da derrama, e protestou qne lhe não .servisse a
falta elas mesmn.s n.LLestações ele prejuízo, antes se julgasse provada
a sua defeza por nilo ser de accreditat' que um réo pedisse documentos falsos a um governador ~ a um ministro, os r]LUJ.es lhe
fossem contrarias e servissem de maior damno á sua clcfeza 3 •

Rlo possuindo o governaLior se11:lo li mitaclissimas informações
Sohl'e Gonzaga, fez cautelosamente .inquirir como testemunhas as
pessoas referidas pelo mesmo, que gozavam da sua hospitalidade ou
que eram empregadas na sua casa, como o propi;io capellão que
dizia missa no seu oratario, e uma libel'ta que fora escrava ele seu
Pae e a quem elle alimentava. Procederam-se tambem as mais

.' 0{/iclo tlo goue·rnador ao vicc-'l'e·i datado de 81 de .Janeiro de. 1i90. llln!luscrtplo do Sr. conselheiro 11. de /Jeawrepalrc llohan.
.
2

0{/icio do vice-rei a M. rle Mello de •16 ./u.l. 89. Heu. tio lnst. t. XI.Y,p. 192
0 de .Jl. ele Mello ao v. de Barbacena de 29 Sei. 90, §Si 18, e seguintes.
I

tr

~ Al6 o proprio c. crivão da devassn, que o subsLi luit·a no seu log<ll' na nela\,,~o
da llahia, i\farccllino Pet·eit·a Clelo, escrevia em 25 Jan. 91: « Que ao desembnrga_
[lut• T. A. Gonzaga se não fizeram as ullimas pcr~unlas c inslancias por e e pcrar

da C:tpitania de Minas a aLleslaç<ío por que elle protestou nas perguntas que se lhe
fizeram, a qual se procurou e mio Linha vindo c serviria mais para o convencer do
que para a sua dcfeza! • Deu. do n. ele ./.

E Gonzaga a tecer elogios ao bom v. de Barbacena nas lyras escriplas com o fumo
da candêa e na masmorra em que o aferrolhara a. sua perseguiç<io!
'
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minuciosas indagações e pesquizas sobre os seus papeis 1, mas sem
nem um inconveniente para elle, a não ser a perda de seus nume~
rosos manuscriptos.

t Por ordem do v. de Barbacena procedeu o desembargador Pedro José Araujo
de Saldanha a inquirição su mmaria de testemunhas pam melhor se averi guarem
algumas circumstancias a bem de certa diligenciado real servi ço sendo para isto
perll'untatlas em casa elo mesmo descmbargaclor os J'amulos elo desembargador 'f.
A. Gonzall'a sobre os seguintes quesitos' :
1. 0 Quaes eram n'esta villa os sujeitos da sua mais intima amizade c que m:tis
frequen tava;; ultimamente a sua casa?
2. • Se para os receber se fechava em particular ou se francamente lhes Callava?
3.o Se ]ll'Csencearam algumas vezes junlfu·em-se n'ella o Dr. Claudio Manuel dn
Costa, o coro nellgnacio Jose üe Alvarenga e o vigario tle S. José Carlos Coi'I'Cil de
Toledo!
<~..o Se para especialmente tratar c fallar a estes se recatava, fechando-se com 05
mesmos ou concorressem juntos ou cada um de per si?
:S.u Se o alferes do regimento regular Joaquim José da Silva Xavie1·, por alcU'
nha o Tiradentes, I'I'Cquentava a casa do dito desc mbargadqr e a que horas; se in
só ou com alguem 'I
6.o Se o mesmo ministro em algum dos dias proximos, antencedentcs á sua pri·
são deu a guardar para fóm, e a quem, alguns de seus trastes ou papeis 'I
7. o Se finalmente u'esses refeddos dias passou e dormiu algum l'óra de sua c;tsa
e aonde?
As testemunh as que depoze1·am n'esle au to ele inquirição summal'Ía foram:
1
'L.• nlanuel José da Costa Mounío, natural ela ,cidade do Rio ele Janeiro, mor:td0
em Villa Rica; vivia ele ser ajuclanle de contadoria, linha 38 annos de idade, era
lhmulo do dcsembargad~r e lhe devia 'muitos beneficios.
2.• Luiz Antonio de Freitas, caoil.ão do 1• regimento ele cavallar ia auxiliar de
Vi !la Rica, natural da cidade de Lisboa; vivia de sua agencia, linha '!6 annos éle
idade, e e1·a afi lhado do pai elo desembargador, e residia em casa do mesmo.
3.• Joaquim José Corrêa, cirurgião mór do 3• regimento auxiliar de Vi lia Hica,
natural da cidade do Porto; vivia de sua m·le, tinha 32 annos e era afilhado de
ehrisma do dito clesembargaclor.
t,.,n Helena ~Iaria da Silva Gomaga, crioula fon·a, natural da cidade elo llio de
Janeiro; ITIOI'adora em Villa ltica ; vivia de sua ag·encia, tinha de idatle 60 annos, c
foi escrava tio pai do dito desembargador.
S.• Padre Francisco de. Aguiar Coilinho, natural da Parahyba do Norte, residente
em Vi !la Rica; vivia de suas ordens, linha de idade 52 annos, foi intimo amigo
do desembargador, c era o sacerdote que lhe clizia missa.
Todas estas testemunhas declammm que o desem bargétdo r recebia ['runcarnente
a lOdOS que OprOCU I'aVUnl ent SUU casa a portas abertas, e que llti11 CU Vi1•am J'ecllal'· .
se com pessoa alguma.
Que além das pessoas menciO'!ladas o visitavam frequentemente o intendente

.•'
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Respondeu Alvarenga somente a dous ínterrogatorios ~- Negou
no primeiro que convidasse pessoa alguma para faltar ás obrigações
de bom e leal vassallo e coucorret· para que a America conseguisse
a sua liberdade, e se constituísse em republica 2 • Havia ao menos
n'esta linguagem a confisssão fmnca da esct·aviclão de sua patria.
Compar·eceu porem ao segundo inter,rogatorio com o animo deliberado á dizer a verdade e confessou que faltam á var·ias circumslancias necessa!'ias pam o claro conhecimento da male!'Ía, e que
ávista das instancias e argumentos, que se lhe propozeram, resol ·via-se a narrar tudo com pureza desde o seu principio 3• Ficou
sem duvida a expectativa de seus juizes muito á quem do que esperavam ela promessa ele Alvarenga, que tão obrigado se mostrou
Para com as instancias e argumentos que se lhe propozeram, ou
antes com que o acariciaram pelo espaço de mais de sessenta
dias, r1ue excedeu se de tal guiza que o seu segundo depoimento é
uma das maiores peças do processo •.

Francisco Gregorio Pires Bnndeim, o escrivão da ouvidoria José Verissimo da Fonseca e o padre José nlarlins.
Que nunca viram entrar em sua casa o 'l'iradenles .
. Quo nos dias mais proximos á sua prisão só communicava com os seus mftis
I~ limos amigos, negando-se a muitas visitas por estar occupado em bordar nm vesltdo (1• e 3• testemunha) que dizia dever servir-lhe d'ahi a oito ou dez dias em seu
casamento (3• testemunha.)
Que nem um papel ou ·traste sahin de sua casa, e que até deixava as gavetas,
aonde Linha os seus papeis, aberta sem a menor cautela (<~.•testemunha)
E que finalmente nunca tlol'lniu fúra, antos recolhia-se nos ullimos dias mais
cedo por achar-se incommodado.
1\uto de lnq1ü-rição swnm.aria de teslenmnltms sobre os factos qne abai:vo sr~ declaram. AJJ. '25, Dtv. de .ll. G.
1

Em 11.'1 Nov. 89, e •14 Jan. 90. Ap.~. , Deu . do R. J.

~ '1• lnterrog., !1.1 Nov. 89, Ap. 1,., ele.
3

lrlem.

Occupa mio menos de 2.0 pa~inas de 39 linhas cada uma, lelnt por demais
lllilida . Parece f)Ue Alvarenga deixou-se dominar pelo seu confessor, e que fura
este frei Raymunr.lo ([C Penaforle, o qual em uma das notas dos seu;; U/lim. 1110/JI.
dos inconf. de 1789 assim se expressou a seu respeito, tratando da legcntla Libertas qure ser a tamen: " Quem deixará de entrever nos peitos d'esses homens as
abra~adoras chammas da revoluçtio quando os se11s suspiros são tão energicos ?
1
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Esquecido dos deveres, que consagra a religião da amisacle, dela·
lou o coronel os seus mais intimas amigos, e narrou com puerilidade as menores circnmstancias. Receando que elles Lambem por
sua vez o brahissem, relatou algumà parte que teve, mas sempre
hy.polhelicamenLe, certo de que não se t•ealisaria a conjlllração e, se
menGionou algumas palavras menos prudentes rrue pronuneiara,
salvou-as apoiado na il'onia com que as dirigiu ! Poeta da adulação, melriucador da lisonja, cut·vou a serviz de conspirador republicano, para que nã1) tinha nascido, ante o estupido poder do
vice-reinado ; dobrou-se servi lmente as promessas elos ministros e
conselhos dos confessores e achotl aimla nas paginas do proces~o
contra as tentativas da independencia da patria, Jogar paf'a eLertW
sar louvores bombasticos ao vice-rei, 11ue então !'m~ia cahie sob re 0
Rio ele Janeit·o todo o pezo (le seu jugo de fet'l'O e atulhava as
prisões por rnems suspeitas, sendo o da nacionalidade bt·asileira
bastante por si só paea Lanlo. Não era pos ·ivel em sua opinião 0
levante, que projeclavam tambem no I\io de .Janeit'O os negociantes,
que olhando unicamente pat·a os seus interesses e marchallClo para
aonde se lhes afigurava mais vantajoso, desejavam a liberdade de
commercio, e suspiravam pela abertura dos portos brasileiros a
todas ás nações, por isso qtte seria dil'ficil guardar as convenientes
reservas pam o seu bom exilo, e um govemo por mais feio e iHerLe,
que fosse, não deixaria de providenciar sobre semelhante proposição logo que ella apparecesse .
« Quanto mais, ajuntava elle, um governo aclivissimo e de fogo,
qual o do illm. e ex.mo. vice-rei actual Luiz de Vasconcellos 0
Souza, cujo caracter é- Parcere wb,qectis et cleúellare. wpetúis .-E Iuem se aLt·everia a proferü· semelhante proposição sem que
temesse ser immediatamente fu lminado por quanlos raios póde

Esta epigraphe bastou ser ouviria para que l'ossc provado o seu ilclicto. QuCl'
dizer: Aí11rla qn~ /.arde seniJ!I'e liúenlw.le. 'l'al roi a scnlcnça que a si mcsliiO 50
deu este réo, pois o confusso 1', tfUC I'CJlelidas vc:r.cs o communicnva n;t pris;'to, prc~
tendendo consolai-o, lembrando-lhe t]Ue o seu llrim e nem seria tiío horrnroso, ucul
legalmente bem pl·ov;ulo, ouvin ele sua mes ma 1\ocn o seguinte: • Que di~, padre?
Este é um delicto de natureza Lal qne basta ser só proferido para me consLitnir J'Ó 0
ele álta traição ! ,
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forjar Valcano, por quantos pode disparar a mão de Jove, e como
Poderia ella escapar á sua actividade, que não reparte com Jupiter
0
seu imperio, como fazia Augusto, go\lernando um de dia e outro
ele noite, Divisum impe?'i't~m cum .lave Cmsar habet> mas governando de dia e de noite pela manhã sabe quantos passos se deram
na cidade. E como passaria a tal proposição por mais escura que
fosse ,a noite sem que se encontrasse com a sua vigilancia? Nem
deixaria de im mediatamenle providenciar, reflectidos os seus
talentos bem conhecidos por mim, e ha muitos annos, pois jogando
entre as miios as rodeas do governo dos homens, nem no mar nem
na terra deixaria causa alguma sem a devida providencia, e apenas
larga ao ceCI o governo elas estrellas .. . Hominnm contentus habenn_is 'Wndan~m terrce q1ta ]JOtens e·i Syclera ctonos. Nem seria proferida tal proposição e se o fosse, no mesmo instante seria conhecida,
e: sendo immediat:unente, seria providenciada; logo é falsa a propoSição e impossível grassar no Rio de Janeiro, e porque assim o entendi, nem caso fíz della 1• ))

Em sua defeza allegou Alvarenga que no' momento de sua prisão
havia exposto ao juiz que lhe communicara o coronel Francisco
Antonio Ler Joaquim Silverio o[erecido dinheiro ao sargento mór
Luiz Vaz de Toledo para alliciar gen te e que elle o aconselhára que
se denunciasse, quando não o faria em seu lagar; e que o juiz dr.
Pedro José lomút·a nota em sua carteira; e que se o seu general o
visconde de Barbacena soubesse de tal conselho não o mandaria
Prender porque quem aconselhava a denuncia mostrava não entrar
em taes proj ectos.
Observou-lhe o juiz que sendo elle instruido, e tendo sido minis~
lro, sabia muito bem que o dito extra-judicial não o desonerava
de faz el-o .i udicial~ente, antes ~ra ·maliciosa occultação, porq6.e
nas suas respostas dadas á proposição geral sobre a materia do
levante só dissera que nada sabia. Respondeu Alvarenga, que só
lhe pergunláram por projectos e que existindo denuncia já não havia

1 0
~

/'llterrog., 1-1. Jan. 90, ele.
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projectos. Eram sub tilezas e argucias, as quaes se soccorria e
que por certo o não podiam salvar 1 »
Terminou o seu longo depoimento dizendo que conhecia ser
tanta a delicadeza da m atei'ia que se não podia eximir de confessar a leveza em que cahiea ouvindo e entretendo conveesaçõeS
sobee semelhante assumpto, sem levai-as ao conhecimento do
governador e que esperava pelas sobreditas razões a piedade da
rainha 2 •
Nos tres pl'imeieos interrogatorios, aque o submelleram, negou
o Tiradentes com obstinação, mas sete mezes e dezenove dias depois
mudou de plano e apresentou-se confessando tudo quanto se passára. Erguendo a cabeça de reo, que abaixára para se não trabÍJ',
reanimando-se com todo o vigor, quiz altribuir se exclusivamente
ás honras de chefe da conjuração! Poder-se-ia ver n'este acto, que
não deixa de ser heroico, uma tal ou qual leviandade de seu genio,
mas andou tão bem, n'elle que a ning·uem procm'ou comprometter,
e se foi levado a isso pelos seus confessore s fran ciscanos, como
parece, tiveram elles ao menos o bom senso de aconselhai-o a que
se houvesse com toda a prudencia, e não esquecesse a maxiJna
sublime do amor do proximo, para melhor merecer o perdão colll
que lhe embalariam a esperança. Correu tambem que levado 0
coronel Alvarenga á sua masmorra o aconselhara a dar seme1hante passo 3 •
Negou ao principio, accrescentou elle, para encobrir a sua culpa
e não desejar perder a ninguem, porem avista das fortíssimas
instanclas com que se via atacado, não podia responder directamente senão faltando claro e conhecidamente á verdade, e que
assim se resolvia a di zel-a como ella et•a 4 •

I

t• fnterrO(J. 14 Juu. 90, ell'.

' Idem.

: Correu em Villa Rica que Alvarensa ajut.lám lambem a convencer o alJ'ere;,
mostrando·lhe que era teima e desproposito rrcgar o que se Linha passado entre wo
grande numero de pessoas. Ofl'. do v. ele Barbacena ao v'ice·re'l!le31 Jan. 91..
4

4. 0 lnterrog ., 1.8 .Tul. 90, A]J. 1, Dev . do R. de J.
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Admirado do que o rninimo passo que dera não fosse ignorado
pelo juiz da deva~sa, e persuadido de que assim queria Deus que
se revelasse tudo, como se se devesse tomar a espionagem por inspiração divina, passou ingenuamente a dizer o que sabia, 1 declarando que com e!Teito se tramara o levante, e que fôra elle quem
Premedilára tudo sem que outra pessoa o movesse nem lhe inspirasse causa alguma; e que pelo compromisso, a que se obrigara
na reunião dos conjurados em casa elo tenente coronel Francisco ele
Paula, procurou angariar gente, buscando fallar a algumas pessoas !. Não lhe deram, porem, os juizes inteiro credito, e a insistencia ele quererem saber quem era o verdadeiro chefe e que papel
representava Thomaz Antonio de Gonzaga, motivou a sua resposta
originalíssima de que a causa ficara meia feita no ar, mas sem
cabeça, e que nem uma parte tinha Gonzaga na conspiração 3 •
Viram-se tolhidos de toda a defeza dos seqs interrogatorios os
, conjurados que lançaram mão da denuncia, pensando eximirem-se
á grave responsabilidade que sobre elles pezava, e não tiveram
remeclio senão confessar a cuipa, apellando para á compaixão da
soberania real. Acharam-se n'esse caso os tenentes coroneis Francisco ele Paula e Domingos de Abreu Vieira, o Dr. Vida! de
Barbosa, os Rezende pae e filho, e o coronel Francisco Antonio ele
Oliveira Lopes.
Respondeu Francisco ele Paula a cinco inlerrogatorios 4 • Dif11~
cilima era a sua posição para a defeza, já como commandante de
um corpo militar, já por ter co nsentido que em sua casa se fallasse
e tratasse da conjuração com tal ou qual apparencia de reunião.
A sua defeza foi pois fraquissima, mas habilmente menejacla. Ceclendo no segundo interrogatorio ás ínstancias de seus juizes e
confessores, que levaram a convicção ao intimo de sua alma, 1 propoz-se a dizer tudo o que sabia, pois LanLo ~1a denuncia que

1

'•"

lntei"I'Of!. 18 .Ju.l. 90, Ap. 1, etc.

~

Idem.

3

5•

4

Em 1.6 Nov. 89, 25 Jan. 90, O e 29 Jul., c 7 Sei. 91., ip. li, Del), do R. ele J.

lnterrog., ~ Feu. llO, etc.
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dera, como no juramento que prestara nà devassa de Villa 'llica,
ommitlira algumas circunstancias que lhe pareceram desnecessarias,
não só para não culpar a si como para evitar qúe prejudicasse a
outros 1•
Confessou a sua culpa em admillir conversações em materia de
tanta ponderação, sendo certo que jamais tivera animo de que tnl
revolta se e!Tectuasse, nem ainda menos o de concorrei· para ella
e tanto que por esse motivo reLirou-se para a fazenda dos Caldei·
rões, aonde esteve mezes, cousa que nunca fez em ouLra occasião,
e que passando por lá o alferes Joaquim José lhe pediu que não
fallasse em semelhante materia, e o mesmo exigiu do coronel
Alvarenga, que prometteu, concordando que já não podia ter effeito
por haver cessado a derrama, e que ainda assim não lhe sendo
possível ir pessoalmente, 2 escrevera ao visconde general fornecew
do-lhe algumas intelligencias 3 •
P'ezava grande responsabilidade sobre a sua cabeça como com·
mandante do regimento ele cavallaria; mas o tenente coronel pro·
testara firmamenle que jamais convidara a official ou soldado
algurri de seu commanclo para o levante, e não houve o menor
testemunho para lhe oppôr em semelhante especie 1' . Negou que
ficasse de arengar a tropa •; e que era falso que se pretendesse
assassinar o governador ou levai-o para fóra da capitania r.. Conhecia
a sua culpa por não confessar, como devia e a tempo, o que não fez
por ver que eram discursos sem fundamento, e projectos que se
desvaneciam por si mesmo 7 • Terminou por dizer que esperava a

' ~· lnle1'rog., 25 Jan. 00, Ap. 6, Dev. do {{.de J. ·
Havia destroncado um pé. 2• Inte!'roy., etc.

2

~

Textual. ~o lnte-rrorh ele.

1
•

3• Int'erroy., 6 .Jul. 91., Ap. 6, ele.

o Idem.
6

1° fnteiToy. ,Ap. 6, ele. Negou-o persislenlemenle.

7 Havia declarado logo no 1• Interroy. que sabia que fOra preso por causa da
devassa que se procedeu n'esla cidade e na província de Minas Geraes, sobre a
sedição, c que sabendo que se projeclava l()v;u· a mesma it efl'eilo a denunciarn, se
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Piedade da rain1ta 1 , o qual na verdade era o uni co recurso que
,
lhe restava 2 •
'I'arde demais denunciou-se o tenente coronel Domingos de
Abreu Vieira para livrar-se da taxa de conspirador ; teve por tanto
nos seus interrogatorios de referir-se á denuncia 3 • Procurou por
loda á evasiva de dcfeza provar que sempre dêra bons conselhos
ao Tiradentes e se desvelara com todas as suas fot·ças em remoVel-o de seus projectos • pela repugnancia que lhe causava o
annuir ás suas diabolicas sujeslões 5 • Quanto ás mysleriosas palavras das cartas do padre José da Silva encontradas ei1tre os seus
Papeis, que elle reconheceu, mostro u-se inteiramente estranho e
negou que partisse delle a recommendação de que tratavam 6 • Foi
acareado com Joaquim Silverio, que o involveru na denuncia. Grande
luz lançou a acàreação sobre o partido que tirava o coronel da sua
espionagem. Na cm·ta de denuncia disse o cot·onel que por ordem
do governo se fingira parcial dos conjumdo para descobrir algumas circurnstancias do levante e sabet' se haveria alguns socios
lllais, e que se queixando ao tenente coronel o muito que o apertavam os membros da junta, se abt·ira o mesmo com elle, mas
com muito custo, sendo preciso dizer-lhe que seguia o seu partido
e que tinha conhecimento de tudo 7 •
.Afirmou o bom do espião que em verdade, o que denunciara.
Ficára o tenente coronel de ir logo clepois da Paschoa á Minas
Novas, logar de sua antiga residencia, para o que pediriria licença
l

~em

C[uc já lal'clc, ao v. tle Dat'bacena . '1 ° inliJI'I'O(J., JG

Nov . 89, Ap. 6, Dev. do

de J.

•t.

1

~ · Interrog., 29 Jul. 9:1., ele.

2o Tnterrog., 26 Jan. 89, etc.
1
1
~ 1 oi inlCI'I'Oljado em 20 e 27 Jun. 89, Ap. oJ. Ue.v. de 111. G., e em 25 Nov. 89
1
e '1 ~ Jul. 91, Ap. 1.0, Dev. tio R. de .1.
!

1

Execrando, di se elle. i• lnlerrog. , 20 Jtw . 89, .A p. J, De1•. de :11 . G.

'Idem.
I) C)

I

-" nte1'1'0fJ., 27 .tun. 89,

1

.ip. 1, etc.

2• Tut ei'I'Og., 1.1> Jnl. 9•1, Ap. 1.0, Dev. elo R. de J.
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ao general, com o fim de convocar gente para engrossar as forças
do partido, rogando-lhe, com as mãos levantadas, encarecendo 0
risco que n'isso havia, que a ninguem o dissesse, o que até Jh'O
supplicava pela vil·gem do Carmello. Entmva na conjuração por
que lhe perdoavam tudo quanto devia á fazenda real, e que com as
pataquinhas que possuía não ficaria mal remediado, e que estaria
como que na sua terra. No dia 19 de Abril foi de novo á sua casa
dar-lhe parte que vinha para o Rio de Janeiro afim de ajudar 0
Tiradentes a angariar gente e faí:er conduzir alguma polvora para
Minas. Disse-lhe o tenente coronel que havia assistido ao alferes
com algum dinheiro e pagou ao coronel, por um devedor do mesi1l 0•
a quantia de mil cruzados em bilhetes de regia extracção, o que
antes duvidál'a fazel-o, e isto sómente por lhe communicar que
vinh~ para o Rio de Janeiro a prestar aquelle auxilio, sendo de
mais a mais o devedo1' do coronel devedor igualmente do mesmo
tenente coronel, pelo que reputava antes um adiantamento do que
um rebate 1 •
Contou Domingos de Abreu differentemente o caso, e parece
que a verdade estava da parle do pobre velho, cujo caracter ei'3
mais digno do credito. Foi o coronel Joaquim Silverio procurai-o,
pedindo que lhe pagasse pelo capitão Antonio Gomes lVlafra, seu
cobrador, cerca de dous mil cruzados, e não satisfazendo por faW~
de ordem legal, formalisou-se o coronel, chamou-o para uma varanda e abi lhe exigiu noticias do levante. Respondeu-lhe Domingos
de Abreu que nada sabia 2 • Mostrou-se então Silverio tão beiYI
informado, como qualquer conjurado, mas elle sem lh e dar o menor
assenso insistíu sempre em lhe occultar que possuia noção algu!1la
sobre a conspiração . Voltou ainda para ajustar a conta e pagou-se
do que lhe devia o capitão l'llafra, de ordem do mesmo, que era
avençador dos dizimas, dos quaes o tenente coronel era contratador a.

Interrog., etc.

t

2o

2

Idem.

~

Idem .
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N'estas tão desencontt·adas opiniões persisLiram acar~ante e
acareado, sem que nem um redesse do seu depoimento.
Escreveu o Dr. Domingos Vidal de Barbosa uma longa carta de
denuncia 1 • Depoz como testemunha nas duas devassas 2 • Foi interrogado como réo 3 e por unica defeza disse que os seus juramentos haviam sido prestados á força de muito exame da sua parte
e de muita indagação da parte dos ministros. Maudou o juiz a seu
requerimento que se declarasse no auto ele perguntas que elle
havia deposto sem repugnancia, e que llte parecêra f<lllar com
!i·anque;a •.
·
Tudo isto porém não satisfez a saciedade elo implacavel desembargador José Torres. A sua curiosidade á respeito da historia
da missão de José Joaquim ela Maia pedia novos pormenores e
por isso disse que não accreditava que fallasse com singeleza,
talvez na persuasão de que não seria facil mostrar o contrario do
que depozera, como podia succeder nos mais factos passados em
· Minas, porem que devia considerar que Lambem isso era averiguavel. Instou pois para que declat·asse qua !quer co usa que soubesse relativamente aos auxílios que se buscavam em potencias
estrangeiras e os meios e as vias po1· que se proeuraram, por ser
esta noticia uma das mais interessantes 5 •
Negou o Dt·. Domingos Vida! qne soubesse de mais cousa alguma, e como o coronel Francisco Antonio, invertendo Lu do,
accrescentasse que eram dons os enviados pelos commissarios da
pt·aça do Rio de Janeiro para tratarem com o ministro ela America
ingleza ace1·ca da liberdade ela America portugueza, foram ambos
acareados em relação a este ponto, mas sem nem um resultado.
Mostrou-lhes o juiz que as suas culpas se não augmentavam com

1

Cw•la de deuwwia, rcconliccida em 9 JuL 89 sob n. 5, .4p. 2.\., De/:. r/e.

llf. G.
2

Em •13 Jul. 90, AJl. '17, Dev. do

It. de,/.

u Em 21 Jul. 90, Cp. 17, Dev. do R. de .I.
'• É necessario que se tome nota de lm1ta bondade ela parte de ambos. [nle1'rog.
de 21 Jnl. 90, ilp. 17, etc.
ü

Textual.

Tnterrog. já citado.
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a declaração da verdade, e que estando em ciscumstancias de
perder a viela se a rainha os não perdoasse, não deviam faltar á
exaclidão em negocio tão essencial e de tanto pezo para as suas
consciencias. Confessanuo que estavam culpados e que a não ter a
soberana compaixão delles não duvidavam de sua sorte, persistiram
contudo cada um em que o seu dito -era o verdadeiro, e como o
juiz não tivesse terceira pessoa pela qual alcançasse o conheci·
mento da verdade, deu por concluiclo o inlerrogalorio 1•
Limitaram-se os Rezendes, pae e filho, a dizer em seus interrogatorios 2 o que sabiam acerca do levante, e nem uma circumstancia
importante apresentaram em sua defeza. Apegaram-se á evasiva da
ameaça de morte com que os amedrontara o vigario Carlos Corrêa
de Toledo no caso de o denunciarem 3, e de que já se haviam servido
pal'a desculpa ela demora da carta clelatoria !, , Como ambos fizeram
parte da conjuração fiados na projeclada creação da universidade de
Villa Rica, contentou-se o pae com dizer que não mandava o fiJho
para Portugal á espera elo vigario ela villa de S. José, o qual devia
acompanhal-o 6 e desculpou-se o filho com o pae que deixára de
envial-o por falta de meios para a sua assistencia em terra estranha 6 •
Revolta ver n' este monstruosq pro cesso invertidas as leis da
natureza. Para saberem os juizes qual dos dous faltava á verdade
n'um ponto assaz pueril, fizeram comparecer ambos á sua presença
para serem acareados ! Cedeu o pae quando viu que o filho insistia
no seu juramento, carregando com a falsidade de sua preposição,
sob o pretexto de que se enganára 7 •

1

f11t erroy. citado.

~ l<oi o pai inlcrrogaclo cnt 1!5 e 30 Jun. 91, Atl. 22,

cnt 27 e 30 do mes111o
3 1o Jnl e1'I'O[J. ,

27

me~

Dev. do R. de J. 0 lilh 0
e 25 Ag. do mes111o nnno. Ap. 23, Dev . do R. ele J.

J1t11. 9·1

Ap. 23, etc.

'• Carla d~ denuncirt datada dos Cttmpos Gemes r! a Lage a 80 Jun. 89, sob
Ap. 24 Dev. de JJ{. G.
"-"~
t

li·

4,

·

6

1• lnte·rrog., 2!l Jun. 91, Ap. 22, Dev. do R. de J.

8

1• Interrog., 27 Jtm. 91, Ap. 23, Dev. do R. de J.

7

Cap . .f. de Re<Jende Costa, 2• Illle1'I'Og ., 30 Jun. 91 Ap. 22, Dev. do R·

ele J .
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Foi tambem o fi.lho acareado com o dr . Domingos Vidal de Barbosa sobre pontos tão minuciosos que não vale a pena relatal-os.
Nasceu elas suas contl'aclições o odio profundo que nunca mais
perdoara José de Rezende Costa filho ao doutor Domingos Vida!, pois,
sobrevivendo-o por muitos annos, jamais deixou de mostrar o
resentimento que lhe ficára impresso n'alma 1• Tinham porem ambos suas culpas para serem averiguadas pela posteridade.
Abriu lucta com os seus juizes o coronel Francisco Antonio. Tendo
deposto como testemunha n'uma das devassas 2, respondeu ainda a
numerosos interrogaLorios nas prisões de Villa Rica e do Rio de
Janeiro 3 e passou por varias acareações ", pois que se excedera
nas suas asserções. Prolixo por demais buscou lançar tudo quanto
se passára entre elle 'e os seus amigos á conta unicamente d'estes,
procurando na salvação um saldo a seu favor . Terminou assim a sua
longa e minuciosa narração constante elo seu 1. o Interrogatorio :
« Que quando alguns dos rel'eridos por elle responrlente ousasse
negar a verdade, estava prompto a desmenl.ir em seu rosto e a repetü·
quanto com elle se passou da maneira que relatado tica, e que não
s6 por este modo estava fin'fle a contribuir pàra o pleno conhecimento dos infames reos que se abalançaram a tão execranda maldade,
mas até a dar a ultima pipga de sangue pelo serviço de sua soberana,
de quem sempt·e. foi e protesta ser fidelíssimo vassalo 5 • ll
Viam pois os juizes adiante de si um auxiliar bem disposto e
procuraram tirar Lodo o partido possivel da sua benevolencia. Annuhiu ele boa vontade o coronel pensando talvez poder voltar ao seio
de sua lamilia, gosar de novo os prazeres ele seu lar, mas passavam-se
os dias, e a sua remessa para a cidade do Rio de Janeiro,carregado

'l

1
Comove-se de suas Notas á _1-rctdu.crão tla Jlisl. do Bmr,il de Southey na parte
que se re!'e re a conjuraç;io. Il cv. do fnsl ., I. VI[[, P. 3J8.

~ Em 8 Ag . 89.

Deu . do R. de .1 .

:; Em '15 Jun., 21 c 2-J Jul. 89, 1\p. 2, JJev. rlc til. G. e em 21 Nov. 89, c 13,97
c 28 Jni. 91, Ap. 9, Deu. elo R. de ./.

'• Ap. 1, ti e 9 ria D2v. elo R. ele J. , c tlp . 2 da Deu. ele h!. G.
5

t o lnterrog., '15 Jun . 89 :lp . 2, Dev. ele M. G.
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de ferros e escoltado por soldados como um grande criminoso, e a
sua reclusão nas hnmidas masmonas da fortaleza de Villegaignon,
acabaram por persuadil-o que os seus serviços não haviam sido
tomados na consideração que aguardm·a, e queixou-se amargamente 1 •
Tinha a1lle si outros juizes 2 ; conflou na sua reclidão, e n'isso enganou- se ainda uma vez !
Não achando-se presente num dos interrogatorios porque passara
na devassa de Minas Gemes o juiz Pedro José Araujo de Saldanha,
ouvidor da comarca de Vil! a Hica, pediu -lhe o escrivão, que era o
doutor José Caetano Cesar ManiLLi, que não pronunciasse o nome do
meslt·e de campo Ignacio Col'l'êa Pamplona, que já havia deposto e
declat'ado o que sabia, nem o de João Hoclrigues de Macedo pol'
ser pessoa da amisadc do proprio coronel, como era noLorio, e que
fizesse no entanl.0 cornprehender na conj uraçào o doutor José Corrêa
da Vi lia do Sabará, que nunca ouvira fallat' n' elle; e nada receasse
porque Lornal-o-ia sob a sua protecção para salv.:tl-o 3 •
Quando a devassa do !tio ele Janeiro estendeu-se á cnpitania de
Minas Geraes e que o corortel Francisco Antonio foi chamado adepôr,
deu-se uma interrupção no seu depoimento pela intercalação de
dias feriados '• . Aproveitou -se o doutor Cesar lVI anitti cl' esse lapso
de tempo para ir á cadêa, levando uma folha de papel escripta de
todos os lados, e assegurou·-lhe estat·em escriptas as declarações
foila por elle. Assiguou o coronel an tos ele !el--as o querendo fazel-o
depois nunca mais o con5eguiu. Observando o coronel ao mesmo
doutor que na devassa que se com eçára a inquirir em Villa Rica
esquecera depôt' algumas cousas, aconselhou-o o ouvidor que não
relatasse co usa considera:vel na devassa do Rio de Janeiro, que tirava o
desembargador José To l'J'es, e guardasse para a de Vi lia Rica inqui-

1 Circulou em Villa llica o boato de t1ue ellc nchavn-se em tal ou qual estado de
exarcerl.Jaç;io que chegara a pedir que lhe cortassem a cabeça. Off. do v. de JJar-

IJacena ao vice-rei ele 3'1 Jan. !lO.
2 Desembm•gador José Petlro Machado Coelho Torre~ como ,juiz, c o desembtlrgn
dor Marccllino Pereira Olelo co mo cscriv;io da devassa do Hio de .laneir•o.

a '1° Intm·roy., 2i Nou. 89, Ap. 9, Dev. do R. de .T.
•1

frl6m..

•
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rida pelo ouvidor Pedro José, do qual era élle o escnvao, ,e que
para evitar a falsidade concluísse o seu juramento com o protesto
que lhe dictou e elle escreveu, de que a resp.eito da conjuração já
havia jurado e que a esse juramento se referia 1 •
Logo que soube o desembargador José Torres do que se passara,
elevou a sua voz franca e desembaraçada á vista do official da guarda
da cadêa, bradando que a casa quando ia mal feita ou com pouca
segurança, vinha a cahír na cabeça de seu dono, e que aquelle prezo
havia de ser ouvido no Rio de Janeiro . Antes de retirar-se da província de Minas foi o desembargador José Torres á Caxoeira ~uei.
xar-se com toda a formalidade judicial, desapprovando a escolha
daquelle ministro para tal commissão, e propondo por favor e
benignidade que em quanto era tempo se desse algum remedio ao
sobredito erro ou falsidade, visto que não poderia depois como juiz
desaLLenclel-a ou disfarçai-a 2 •
Sahiu o coronel Franci co Antonio para o Rio ele Janeiro sob o
pezo das algemas que o opprimiam. Vociferando conlt'a a cilada que
lhe armára a justiça por mão de um ministro seu 3, deu lugar a que
1

!I.• lnte'l'rog., cl.c.

" Não consiste súmente n'islo a irre~ulariclade e estranheza d'eslc lhcto.
V. Ex. achará ainda muito mais cxtraordinario que sendo o desembargador J.
P. ~r. C. Torres o primeiro que lhe ouviu aquellas expressões em occasião que
foi fallar·lhc no segredo, não súmenle deixasse de socegal-o, advcrtil-o e occultal-as, mas que antes pelo contrario augrnentasse a energia e atrevimento d'ellas,
repetindo·as ao ol'ficial que eslava na snla ele fúra e accresccnlando temerariamente,
como quem lhe dava credito, que a casa quando ia mal feita ou com pouca segu_
ranç.a vinl\a a ca hir na cabeça de seu dono c que aqueUe preso havia de ser ouv ido
no Rio de Janei ro, c que o mesmo desembargador viesse comprovar depois perante
roiro este conceito e blasfemin na antevespcra de sua partida com toda a formalidade judicial, etc. ,,
elo v. de Barbacena ao vioe·rei de 31 Jan, 90. I
2

on:

~ " Sahiu d'cst.a Villa proferindo as ma i atrevidas cxp1·essües aló o ponto
ele amea~ar de alguma fú1·ma um dos ministros da diligencia, para quando e ,·i~.
sem ou encontra sem ca lumniando-o em altas \'07.es á sahida da cadeia on uo ca.
roinho pam esta cidade de lhe ter feito a signar papeis em bmnco ou com falsidade e sem lh 'os ler ou cousas scmclhanles, que poderiam ler pcssimas conscquencias se cu n;io cuid(lssc Iog·o em co hibil-as e desupproval-as publicamente não
rne parecendo crivei que elle'se arrojasse a ollas, ainda quasi diante dos olhos do
mesmo ministro e dos meus, sem algum (lpoio ou esperança, sempre atlendivel,
1
1Unlquor que clla fosso . ., 0{]". r/o t'. r/e Barbac.ena an vice-1'ei rle 31 Jan. 90.
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proteRtasse o visconde de Barbacena, pois attribuia as queixas do
coronel á calumnia de seus protectores. Dirigiu-se o governador ao
vice-rei ameaçando desmentil -os solemnemete caso apparecesse
no processo alguma co usa a esle respeito. Fal-o-ia ·pelo mo do mais
formal que lhe fosse conveniente ou nos autos ou na presença da
roagestade, a quem então seria obrigado a pedir a satisfação
competente 1
Requereu o coronel e insisLiu solicitando de seus novos juizes no
primeiro interrogatorio, que lh e fizeram, que para desencargo ele
sua consciencia se escrevesse a declaração do exposto afim de que
constasse a verdade tão pura como el\a era, e podesse mover a
compaixão da rainha. Defiriu o juiz a sua suppli ca e assignou com
o escrivão o seu protesto. Parecia que o incidente estava termin~elo 2 •
Informou-se o doutor José Caetano Cesar Manitti elo que se passára, e sendo um anno e oilo mezes clepois nomeaclo escrivão
assistente da alçada, veio tomar parte nos inlerrogatorios do pobre
réo, tendo por juiz o conselheit·o S. X. de Vasconcellos Coitinho.
Chamado á sua presença para uma acarC'ação com o vigario Carlos
Corrêa de Toledo, perturbou-se á sua vista o coronel Francisco
Antonio, e teve a infelicidade de cahir n'um equivoco 3 • Protestando

1

Oo{{icio já citado.

2

i" lnlerro!f., 91. de Nov. 89, Ap. 9, Dev. do R. de J.

~ li oi o coronel Francisco Antonio acareado com o vi gario C. C. de Toledo em
.H Jul. 9'1. por Ler declarado que ou vim o mesmo vigario dizer na sua present:a que
um capitão velho de Maependy (hoje Baependy) lhe avisara que contava com cern
homens promplos, o que negou o vigario em seu depoimento. Lido o juramento
clamou apaixonadamente o coronel que tudo estava viciado, porque supposto dissesse o que se rrchava esc ri plo, comluclo era falso por Ler sido enganado com promessrrs pelo escrivão assistente ás perguntas, que o interrogara sem assistencia do
juiz, c escrevera tudo quanlo lhe parecera. Ponderou-se então que o juramenlo,
que lhe fóra lido Linha sido da devassa tirada pelo desembargador Josó Torres, na
qual nem o Dr. José Caetano Cesar Manilli havia escripto, nem interrogado, ne!n
intervindo por modo algum, e que d'ahi se conhecia que o acareante vinha com
animo damnado para confundir a verdade, macular o credito dos ministros de
S. M., sem temor das leis divinas e humanas em UITI<L maleria ele tanta ponderação, em que só se devia dizer a ''erdade, rr qual linha faltado, sendo convencido
de sua falsidade á face dos autos. Socegaudo, do furor apaixonado, reconheceu o
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contra certa occurrencia enganou,-se no facto que lhe dera origem,
o que foi bastante para ser confundido pelo minislro que accusára,
o qual soube tirar partido de seu equivoco, bazeando no mesmo a
sua defeza e· fazendo passar o coronel por mentiroso e como auctor
daquellas palavras que a senlença copiou para elernisal-as 1 alem

coronel que o juramento lido lôra prestado na dita devassa e concordou que era
verdade o que se continha no dito jnramento, e que elle acamante assim o Linha
deposto sem sugest<io alguma. C. C. de Toledo, 4·0 [nlerrog., H Jnl. 91., Ap. 1;
Dev.clo R. de J.
1

• Quem nào mente não é filho de boa gente. > Está escripto que elle dissera
estas palavras. No 2o InlerrO!J., depois da ;tcareação do vigario C. C. de Toledo
com elle, exigiu o juiz que declarasse a verdade, que pois mentira em tudo quanto
declarara a respeito da sugestão que lhe fizera o escrivão assistente its pergunta,
.J. C. C. ~Ianitti porque logo que lhe foi lido o inlerrogatorio n'aquella acareação,
julgando o coro nel que eram perguntas feitas na devassa de ~tinas, clamou dizendo que tudo estava viciado.
Respondeu o COI'onel que entendeu que se lhe estava lendo um papel gue Linha
assignaclo na cadêa de Minas, o qual lhe levou cscripto o ese~·ivão assistente e
assig·nou-o elle sem ler nem saber o que continha.
Fez- lhe vtlr o juiz que ela sua resposta se conhecia que mentia a respeito de
Indo quanto declarava áce1'CÚ do escrivão assistente porque na acareação se lhe
leram os fat:los sobre a sublevação e que se eram verdadeiros e assim o confessára
quando soube C[ue eram rei Las as perguntas pelo desembargador Jos6 Torres, como
Podiam ser os mesmos factos por julgar que eram os de que rezava um papel assignado na prisão de Villa Rica ? Se confessava ter assignado sem o ler e saber o
que continha, como podia saber f{ue estava viciado e alterado, tanto mais que o
mesmo papel não se achava nos autos?
Confuso, 'disse o col'onel que Pespondera sem consider açflo, e que de mo.is não
prestara juramento.
Convidou-o o juir. a fall ar a venlade, pois mentia descal'addmenlc, mostrando a
perversida.de de seu animo e a pouca consciencia c temor de Deus. Era obrigação
St~a dizer em juizo a verdade ainda sem ter prestado juramento,' e depois dp lei-o
nao havendo dito, devia retratar-se e declarar aquillo em que linha mentido. Não
desconfiando que o papel que assignara estivesse desfigurado, não devia affirmal-o
POI' ser materia de credito de um ministro de S. 1\f.
Desculpou-se o coronel com ser um homem ruslico, u;io saber dizer mais, e não
te1· nada mais que respondesse.
·
Exigiu o juiz que confessasse o animo damnado que alimentava contra o escriv:1o, o que se conhecia pelas suas declarações injuriosas. O coronel, depois de
muito confuso, variou nas suas respostas. Concluiram então 05 jui7.es que o escrivão ntanilLi não tinha feito sugestão alguma e que quanto a alteração e accrescimo
~'eitos pelo mesmo escl'ivão sere fe1·ia a um papel que (!Ssignara o c.oronel estando
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do solemne protesto que exararam os implacaveis magistrados nas
paginas de seu inLerrogatorio 1 •
Haviam-se co nloiaclo os irmãos Toledos e o coronel Francisco
Antonio contra Joaquim Silve!'io; admira, porêm, que sabendo o
perigo que os ameaçava não tirassem dessa unit'io melhores resultados! Inventou cada qual a sua historia a respeito do denunciante !'a
quem aliás assistia Lodo o direi lo de dizer Ludo quanto ideasse acerca
elo levante por isso que Lornára-se espião . E pensavam assim fazerlhe carga e livrarem-se de suas culpas!. ..
proso, o o oull'o que lhe levou o escriviío escriplo nas qualro paginas, e.que depois
pedindo-o nunca lhe deram. Francisco Antonio, 2° fnl e7'1'0(f., 1.3 .lnl. 91, Ap. 9,
/Jcv. rio R. de. .I.
t " ~ Yenrlo o ui to ministro consolheit·o que o respondente confessava ser tantas
vezes perjui'O, e que além d'isso pretendia macular a reputação dos ministros de
S. ~I. com noto ria falsidade, sendo qualquer d 'clles incapazes de accrescentar ou
diminuir causa alguma nas respostas c juramento d'elle t'esponden te, pelo que
nem um credito rnet·ecia, pois se niio ligavtL a dir.er a verdade, nem por ser pergu ntado judicialmente, nem com o respeito ao juramento, para ntio obt·i:;ar o
respondente 'l ser novamente perjuro tantas vezes quantas são as declarações que
\'ac fazendo, deixava de continuar a ler o dito juramento e respostas que deu nas
suas perguntas feitas em Minas, visto não ser preciso para provar a sua culpa e
nfío merecer creLiilo algum pelo que respeita a tet·cei 1·o. " Francisco ilntonin, 3"

lnte1'roy., 27 J!tl. 91,

t~p .

9, Dev.

do fl . de J.

2 Disse o viga rio que tendo ido pela semana santa ú sua casa na villa de S. José
o coronel Joaquim Si lverio dos Reis c fechando-se o mesmo n'um qu:u·to com seu
irmão Lui z-Vm:, ouviu alguma allet·cação e pergu ntando o que havia, respondeu o
irmão que niio lendo o coronel com que pagar a fazenda real o avultaria cabcdill
que lhe devia, o conviuú;t para ir it cap ilttnia de S. Paulo a njunl.at· gente anm
de que :t capitania de Tll inas se libertasse . Pediu-lhes que se deixassem de semelhantes conversas e aconselhou o irmão que clésse parle ao seu coronel Francisco
Antonio para levai-o ao conhecimento do visconde general, o que elle vigario não
fez por ser bastante aquella p:trte. 1' fnl erroy., H. Nov. 89, Ap. ~. Dev. de !lf, G:
Disse o sargen to-mÓI' Lu i;~, Vaz qu c depois que o ajU(1anle de ordens J. C X. ela
Silva Ferr:io pass;11·a revista as tropas (aliás milícias) da coma t·ca do Rio elas ~Iortes.
exclamou Joaquim Silverio do allo de um monte do qual se avistava grande campina •
• Que delicioso paiz! Que Íll1Jlerio n;io seria esta America se fosse lil'l'e e independente! • Che1pram depois ú casa do capit;io J. de Rezende Costa, OJ1dc pet·noilttram, e Joaquim Silverio lhe disse que usára tl'acruellas expressões sem nem
111 accot'(lo c Lui1. 1 Va~ lh9 ar:o:tselhou que se abstivesse de tacs parvoí ces. i• fnute·rrog., 30 Jun. 89, Ap. 3, Dev. de 1!'/. G. Declarou depois em desencargo de
cunsciencia que era falso tudo isto! '!• Interrog. , 3 Jul. 89, iiJl. 3, Deu. rle
M. G.
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Negaram tanto o vigario Carlos Corrêa de Toledo como o sargenlo-mór· Luiz Vazem os seus primeiros inlerrogatorios, mas ced~:·am
ainsolencia e á arrogancia com que o juiz tr.atou de desmascarai- os.
Tinha o vigario de mais a mais contra si a pr;ova escripta do fatal
bilhete dirigido ao coronel Alvarenga, que lhe foi presente e que
el\e nfio pôde desfazer. Tornou-se-lhes pois toda a defeza precaria
e foram os demais inler·r·ogatorios 1 um a sequencia de confissões
sobre confissões; e como o coronel Francisco Antonio tudo confun·
disse com as suas t;linudencias, as vezes co ntradictorias, viram-se
os juizes na necessidade de recorrer ás acareações entre os réos para
llisLinguit· de que lado estava à verdade, o que nem sempre foi
possível pela resistencia e firmeza de suas respostas, em causas
quasi fute is ou pueris, quando concordavam nas mais importantes
c nas quaes tanto mal lhes ia.
Terminaram ambos confessando que haviam mTado e que nem
uma desculpa tendo que allegar imploravam a piedade da rainha ~ .
Foi o padre José Lopes ele Oliveit:a interrogado uma 3 e. aca reado muitas vezes durante a devassa de 1\'Iinas Geraes não só com
1 Res pondeu o vigario C. C. de Toledo a sete interrogatorios em U e 27 Nov.
89, 4 Fev. 90, H c '13 de Jul. 91, ~3 Ag. e 7 (!) Set. 9•l. Ap. !:i, Dev. do R, de J.
Seu irmão a seis em 30 .Tun., 3 e 23 Jul. 89, Ap . 3, Dev. do !11 . de G. e em 25 Nov.
89, 2 Jul. e 9 Set. 91, Ap. H, Dev. do R. rle J.
2

Sendo instado o vigario C. C. de Toledo por muitos e varios modos para que
confessasse a verdade, que constava da devassa e que el\e r.esponclente sú negava
Por ser perbinaz e n:'io querer reco nhece1· o gravíssimo deli()tO em que cah ira, res·
!lOnr.leu que a vista das instancias e argumentos qne novamen te se lhe faziam che·
[;ava a reconhecer qne a sna culpa se achava intei ramente provada e po1' essa ra7.iio a queria declar:u· toda pura e sinceramente, sendo es te o primeiro passo
do reconhecimento rle seu erro, e que se até enl<lo mio confessitra foi por temer o
castigo que em razão lhe poderia ser imposto. 2• Tnterrog., 27 Nov. 89, tlfl. 5,
Dev. do R. ele J.
Sabendo o sargcnlo·múr Luiz Vaz que na con.iuraç.ão entravam ecdcsiasticos e
Pessoas de maior capacidade rio que ell e, persuadin·se ig-nol·aul emcnte que não
li1r ia mal faze1· parte d'clla; viu depois que se prendi;un algnmns pessoas; reconheceu a maldade em que tinha cahldo, e voluntariamente entregou-se a prist1o . . •
Nem uma desculpa mais allegou para merecer a compai:uio real. Declarou depois
que di latava tudo pa1·a move1• a clcmeneia <l<l rainha, a quem servia por ma is de
(juinze annos. 3• Tnterron. , l:l .lltl. 89, Ap. 3, Dev . ele Jf, C.
a Em 22 Maio 90. Ap. LG , De u. de M. (,'.
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Jos~

Ayres como igualmente com o padre Silvestre Dias de Sá e
José Ignacio de Siqueira, e soffceu ainda tres interrogatorios nas
inquiríções do Rio de Janeiro 1 • Negou no p1·imei.ro e cedeu as
inslancias no segundo, fi1·mando a sua defeza em dizer que toda
a sua culpa consistira em ter ouvido, mas que nunca dera conselho
ou adjuctorio de qualidade alguma.
Julgáca o padre Manoel Rodrigues da Costa qne estava preso
para ser acareado com o coronel Jo.sé Ayres na devassa do Rio de
Janeiro, tantas vezes o havia sido na de Minas Geraes 2 sem que a
justiça colhesse de suas respostas resultado satisfatorio.
A leitura das obras relativas a historia da republica americana e
de suas leis, tomou-se a base da accusação para OS' seus apaixo ·
nados como o doutor José Alvares Maciel e o conego Luiz Vieira
da Silva. Tanta importancia ligaram os juizes a essa especie que a
collecção das leis da nova republica figura como corpo de dilicto
nos autos da devassa inquirida na capitania de Minas Geraes!
Era o doutor José Alvares Maciel um dos alvos mais impo1·tantes
para os juizes inquiridores. Encaravam-no como o introcluctor das
leis e da historia da unica nação livte qu.e então existia na Allle~
rica, mftS os inclicios que existiam contra ell e peccavam por fra~
quissimos e, atravessou bem os quatro intenogatol'ios que Jhe
fizeram na devassa de Minas 3 e do Rio de Janeiro "· Negou que
tivesse parte na sublevação, que fosse um dos contemplados pelos
wnjuraclos para dar começo as suas ma,nufacturas pela sua ins~
trucção n'esse !'amo da industria e most1·ou que só uma vez tomára
pa1·te nas palesteas da casa ele seu cunhado ", as quaes não paS:'
savam ele hypothetica; contrariou objecções por meio de objec·

1

Em 17 e •18 ./un. 90, e iU Sel'. 91. Ap. 1.6, Dev. do R. de .T.

2

Em 22, 2g, 30, e 31 Ag . 1791. 1lp. 25, Deu. do R. de J.

3

Em 7 e 8 Out. 89, tlp. 1.5, Dev. de M, G.

• Em 26 Nou. 89, 6 Set. 91. Ap. 1.2, Deu. do R. ele ! .
" Assim o confirmou o ten ~nte-coroael Francisco de Paula. 3• f,tleri'Og., 6 J nl.
91., Ap. 6, Dev. do ll. ele .J. e isto dev ido ao costume que tinha de entrar semp1·e
em' sua casa, como irm~o de sua espos:l.. 1• Tnte1'I'Og ., 16 NmJ. 89, Ap. :6, ,etc.
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Ções 1 e quanto á pecha não só de possuir a historia e leis da
America como de compulsal-as e lêl-as, 'defendeu-se allegando 'que
as comprára em leilão entre outros livros e que ainda as possuía
no Rio de Janeiro 2 • Descahiu porem algum tanto da nobreza de
seus sentimentos não só quando involveu sem necessi.dade alguma
nas suas respostas o doutor Antonio Ramos da Silva Nogueira, juiz
de fóra de Marianna, 3 como quando lembrou-se da delação que
não deu e que devia dar segundo a legislação philippina, procurando soccorrer-se a triste evasiva de que havia começado a dizer
alguma causa a esse respeito ao visconde de Barbacena, e que fora
interrompido pela pre~ en ça de seu ajudante d'orclens Antonio
Xavier de Rezende '·.

1 2• Inl errog., 8 Out. 89, A}J 15, Dev. de M. G. Sendo de parecer •1ue moraltnente nada se podia fazer em consequencia de ser a população escrara superior á
livre.
2 Asseve1·ou qu e co mprara em Bi1·min gham por dous schileengs a llisloria da
Amcrica Ingleza , cuit.lanclo que linha !'ci to gran de compra, po1· ser emleil:1o, m~ s
!]ue achara-se depo is co m folhetos lruncadl'S, os quaes estavam ai nda encaixotados
no Hio de Janeiro em poder do negociante llrancisco José Pereira . 2" lnterrog. ,
8 Out. ~ 9, Ap. 15, ele.

3

No 1o lnterrog., 7 Ou.t. 89, asseg-urou ig·nora1· a rel'erida hisl.oria. Disse
cnt..'io qu e estando uma noite de Abril de 17 89 na Caxo'eira com o so bredito juiz
de fúra de Mariana, quando foi pela primeira vez a cotnprimentar o governador,
conversando na sala de jantar, lhe perguntou aquello min istro se era certo estar
Pa1·a haver um levante nas Minas .
Assegurou Maciel que muito se admirara ele semelhante perguula. Notou-lhe a
impossibillidade da realisação d'aquclle pensamento e indag·on de quem linha ouVido aquella materialidade. Respondeu-lhe o mesmo que do padre Manoel Rodri1\'U es da Costa, no Registro Velho. 1." lnterrog., 7 Ou/.. 89, Ap. 15, Dev. deM. G.
O bacharel Antonio Ramos da Silva Nogueira, qu e serviu de juiz de fóra em
Mariana, era natural da Bahia e linha 3~ annos de idade. Questionado a 21 de J'an.
90 a esse respeito respondeu que nunca vira Maciel, nem na universidade, porque
não foi seu contemporaneo, nem em Lisboa ou oulratparle, sinão na Caxoeira do
Campo, casa da residencia do proprio V. de Barbacena, quando chegára do Rio
de Janeiro e o fóra comprimenlar. Não lhe fez pergunta alguma por não conhecei-o, assim como ao padre l\lanuel Rodrigues da Costa, pois apenas pemoilara em
sua casa, achando-se de viagem, segundo era de estylo n'aquelle caminho do Rio
Para estas ~linas, e que nada locára que nem de longe ~ivesse relação com tal
objecto. Auto de inqui1•ição de testemunhas, Ap. 15, Dev . de 111. G,
• '.!• I11ten·og., 8

Out. 89, ele!
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Ao enti'ar para as m,asmorras da Ilha das Cobras pet'deu o conego
Lui~ Vieira da Silva toda a esperan.ça de tornar a ver o mundo.
Parecia-lhe incrível que o governo c0lonial' désse tanta importancia
a méras cogitações que se haviam perdido nos ares como o fumo
dispersado pelo vento. ·
- « Não permitta Deus, exclamou elle, que eu môrra sem ver
o fim d'esta tragedia 1 ! 9) Estas palavras mostram, pelo menos, a
certeza que tinha da longa duração do monstruoso processo.
Era elle o mais instmido e o mais eloquente ele todos os conjurados, e houve-s,e nos seus interrogatot·ios com muita dignidade.
Não culpou-se como Tiradentes convertendo a leviandade em confissão heroica. Não lançou a culpa á conta cle seus companheiros
,de infortunio como Alvarenga Peixoto. Não procurou vingar-se
pela delação conloiando-se para isso como os Toledos e os Oliveiras
Lopes. Não converteu a amisade em odio e o odio em delação corno
o padre José da Silva. Não conve1·teu o martyri o em suicídio como
Claudio Manoel da Costa. Não argumentou com a logica escolastica e os sofis.mas de Gonzaga. Defendeu-se com a energia da sua
innocencia, com a dignidade de seu merecimento, com o enthusiasmo do amor da patria e profetisou a indep endencia da terra
true o viu nascei' como afinal veio a operar-se.
Qu.e mal fizera este homem ao visconde de Barbácena para incor·
rer no odio da sua ferocidacle a J!lOnto de mandar um dms mais
rancorosos de seus espias a sondar o seu coração, a ler na sua alma
as ideias, a arrancar de seus labios a confissão de que estimaria ver
livre e independente o Brasil, segundo o exemplo que haviam dado
seus irmãos oppressos os primagenitos da liberdade do Novo Mundo?
Nem um documento possue a historia que patenteie a origem de
tão acintpsa perseguição a não ser um méro dito malicioso attri- ·
buido ao . conego a respeito ~as pretençõ~s do visconde á carreira
diplomatica; e se esse foi na verdade o motivo, bem pequena era a
alma de semelhante fidalgo 2 !
,1

Frei R. de

Penafo~le,

Ult. mom. dos

in~onf.

de 1.789,

E o que mais admira é que o' juiz lhe perguntou por isso. lncrepou-o de
haver dito que o V, de Barbacena se ensaiava para ser embaixador. Respondeu o
2

tI

r
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PcL'leucia o corwgo Luiz Vieira a uma conspimção paciOca. A
ideia da emancipação brasileira era para elle como para Claudio
Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e outros illustres pensadores,
questão de tempo. Nunca tomou parte nos conventiculos, nem teve
a palavra nas palestras que lhe eram relativas. Era a sua paixão
predominante a leitura da historia da independ3ncia das colonias
anglo-americanas, e converteu-se-lhe isso em crime de le a
mageslade!
Preso nos segredos da casa do real contracto das entradas, soffreu
o conego Luiz da Silva tr·es inler!'ogatorios 1 e os debeis indícios
que colheram conli\t elle julgaram-se sufficientes para que fosse
remettido para o Rio de Janeiro, onde jazrn n1s masmorras da
Dha das Cobras e Ordem Terceira. Submelleram-no ainda a quatt·o
inLe!'l'ogatorios : em que os juizes armando á traição, com a
subtileza mal entendida, procuraram arrancat·-lhe a confi são de sua
cumplicidade; e algumas preposições proferidas por elle em con-·
versação de amisade relativamente á historia nacional, foram
contempladas como indícios vehement es da sua participação na
premeditada republica 3 •

conego que era uma refinada malícia para interessar contra elle a aversão do vis.
conde; dito que por si mesmo se convence ser falso, pois não era esse despacho
privativo dos generaes do ultramar, e por isso mal lhe veria á lembranta. 1• 111lerrog., 20 Nou. 89, ;lp. 8, Dev. do R. de J.

n

Jul. 89, Ap. 5, Dev. de M. G.

1

Em 1, H e

!

Em 20 Nov. S9 e 23 Jan, 21. Jul. 90, c 23 Jul. 91.. :lp. 8, Dcv. do R. de J.

~

Citando-lhe o juiz essas preposições como sediciosas e que vinham a ser: 1•
que el-rei de Portugal nada gastára n'esta conquista.
1
2• Que os nacionaes já a tiraram aos Hollandezes, fazendo guerra a sua custa
sem el-rei de Portugal contribuir para ella.
3° Que os francezcs tomaram o Rio _de Janeiro e que os habitantes da cidade a
resgastaram com o seu dinheiro .
.!.• Que a terra não podia restilr por muito tempo suj eila a el-rei de Portugal,
porque os nacionaes queriam proclamar a republica.
Teve de cambalei-as de improviso o conego Luiz Vieira e combatel-as contrariando a sua opinião. Respondeu promptamenle;
L 0 Que llii'uem havia de ler direito a esses paizes ; não os nacionaes, que eram
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A maneira porque dicidiu-se o conego a confessar o que ihe
constava do levante bem patenteia o causaço que se apoderara de
sua alma, e a pouca importancia que já ligava á existencia t, e

llriuudos da Europa e jit nasceram vassalos; logo lodo o clireito do paiz pertencia
a seu soberano.
't. 0 Que fUra a Bahia ou Pernambuco restaurado aos Hollandezes com as armns
do mesmo soberano, e \lUe era falso que a magestade nada gastasse na sua conquisla, pois da hisloria constava o contrario, e por todas estas razões linharn os
mon:wchas portuguezes lodo o direito a estes paizes.
Deixou porém em pé a preposição relativa ao Rio de Janeiro, cujo resgate cus·
lou sómenle a quantia pela qual se cotisaram os mais ricos de seus habitantes. É
que se não inverte facilmente a histo ria, nem mesmo na perspectiva de ir parar
ao cadafalso.
Ainda assim não agradaram estas respostas ao seu juiz, pois disse que não des·
tl'lliam o depoimento das testemunhas, c que não obstante conhecer a fahidadc
de suas preposições, usava o co nego d'ellas para favorecer os seus desígnios, como
o fizeram outros povos que se rebellaram para sahir da sujeição dos príncipes que
os governavam, sem consultarem se legitima ou illegilimamenle. Respondeu o
oonego que não et·a de presumir qLle ninguem obrasse mal sú por qu'ercr fazel-o e
que esses povos que se rebellaram, conhecendo que obravam mal, algum inlm:esse
haviam de ler com que pretendessem pa lrocinar a sua causa, como o livrarem-se
de alguma oppressão, o que não se dava na capitania de ll1inas Geraes.
Notou o juiz que nem uma difl'erença havia entre os povos t•ebellados e os d'este
paiz. Que igualmente estes povos como aquelles podiam ler causas que favorecessem os seus desígnios, como a mudança da fortuna, principalmente para os cabe·
ças da conjuração entre os quaes se contava elle como um dos colloboradores das
leis, sahindo do estado de conego em que não linha mais do que 300$000 t'S. de
cong"rua, que apenas lhe chegava pat·a modica subsislencia, como lambem por
querer se livrar de alguns tributos como era o da derrama, que eslava para lançar-se, occasião que elle achava·azada para dispor o animo do povo e por isso pre·
medilára que uma das primeiras cansas seria lambem tomarem-se os quintos para
sustentação da republica.
Ponderou o conego que a derrama não podia influir pela carta circular do visconde general ás camaras, na qual lhes assegurava que se não lançaria sem dar
conta á soberana; e que quanto ás leis não podia incumbir-se po1· não entrar no
levante, e nem a apprehensão dos quintos para suslenlaculo da republica era !em·
· !>rança sua, nem d'ella tivera noticia.
'fambem ao juiz parecia que a suspensão da derrama pendia da decisão real,
qne poderia vir contraria ao povos, c que além d'isso foi ella suspensa quando já
eslava tramada a conjuração e quasi em termo de se executar. 1° Inter~·og., 'tO

Nov. 89, Ap. S, Dev. do Jl. de J,
1 Disse t[ue não falLára á verdade por considerar duas cousas. Uma em que a
pretenção estava inteiramente desvanecicla, e portanto fóra do perigo; outt·a, que
conhecendo a delicadeza d'esle negocio e por conseguinte a sua culpa, considerava
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como ainda assim nem uma culpa lhe acharam senão a de ter
deixado de delatar, qual era do dever de lodo o fiel vassallo e' bom
catholico, disse o juiz que era elle o mais empenhado no levante
per se instruir nas leis e governo ela America-ingleza; por fallar
oom muito gosto e complacencia no estahelieimento claquella republica, no successo qúe os americanos intentaram, e mantinham no
sua rebellião I, proferindo a respeito deste continente expressões
sediciosas para excitar os nacionaes ao levante e jusLillcar a ra;~ão
que poderiam encontrat· para rintentar aquella acção, as quaes eram
o assumpto de suas praticas quotidianas com os soei os que estavam
em Villa Rica, sem que fallasse em outra qualquer materia, pelo que
cheg·ava a produzir escandalo e abonecimenlo aos fieis vassallos 2 •
Não julgava o conego um delicto oontra Portugal o gostar que
os americanos triumphassem da Inglaterra 3 ; somente como homem inslmiuo e applicado lera a constituição da nova republica,
e nunca percebeu que alguem se escandalisasse com a sua conversa .por não locar em materia que produzisse escandalo. Ignorava se estava ou não tramada ou em termo de executar-se a
conspiraçã.o quando suspendeu-se a derrama. Para que se le-

que não devia entregar·se a si mesmo , mas que então cuidando só dos seus deveres
e lratando como mais importante do bem espi ri Lua\, sem se embaraçar com o

corpo, que con fessaria o que soubesse, cumprindo com isso as obrigações de fiel
vassalo, para que S. M. tomasse as providencias que fosse servi da, e a seu respeito
executasse a sua vontade, caso não merecesse a piedade, como implora\'a e esperava. 2° JntmToa., 23 Jan . 90. Ap. 8, Dev. fie 1Jf. G.

.

Reçonheceu a Inglaterra a independencia dos Estados·Unidos pelo tratado
de "Paris de 3 de Setembro de 1.783, e já. a esse tempo, 1789 a 9i, não havia rebellião. 1\Iuito atrasados andavam os juizes a respeito dos acontecimentos do1Novo
Mundo!
I

2
3

3° Interrog., 21. Jul. 90, Ap. 8, Dev .do R. deJ.

Ou tivessem dado aquelle coqne á Ingl::\lerl'a, nação pela qual nun ca •teve
paixão, disse elle. A este argnmento oppoz o juiz a objecção de que não seria
delicto para Portugal, mas que mostrava bem o animá de opposição á monarchia
e affeclo ao governo republicano por ciTeito de rebellião, porque este era o estado
das causas entre os Americanos e os l\1glezes. Respondeu o conego que a consequencia se não seguia necessariamente das primícias.
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vasse avante a sublevação da ca~itani a faltava todo a rle-ces-sario . « Sabe-se, aju~tlou elle; que na feliz acclamação cl.el-rei
D. João IV, sendo uma causa tão justa e tanto da vontade dos
povos, perguntou D. João da Costa quaes eram os generaes, as
armas, as allianças, os soldados, que tinhm promptos para se
levantarem centra as armas de Castell~; o que foi bastante para se
suspender a aeção por oito dias, e talvez se ~ão realisasse se
n'isso não estivesse g maior perigo ~.
Acçusado de ser tido como um dos chefes da conjuração e en- carrega~lo da redação das leis , p.ediu (i) conego as provas; e exigiu ·
que se interrog~ssem os seus socios para que depgzessem se eUê
sabia ou entrava na conjmação. Apresentaram-lhe por toda a resposta a figura hedionda do tenente corm1el Basilio de Brit(i) ! Aca·
read@ com este l1omem repugnante relativamente M que este
dissera a seu respeito na sua carta delator'Üt> ret.iticou o acareante·
o que jurava, e negeu o acareado 2 • Então disse ·o tenente. C@FOI1 el
que já ha annos que ouyira o conego dizer que se qualquer priMipe
viesse a este continente, poderia levantar-se com elle. Collocando-se ·o coneg0 na altura que lhe convinha sobre o seu denunci. arite1 c'uja acção infame attribuia á mera voBtade de prestar
serviços, sustentou o que dissera, ponderando que o Brasil pocleria
seguir a partido de um príncipe da casa real ~rue para cá viesse,
o que não guardava relação alguma com a sublevação, por que
eFam ideias que 0 occorriam no decurso de uma conversaçãa 3 e
q1.1e,-mal sabia elle!- havia servido de assumpto a uma conver· ·

1

1 • Jntermg ., 20

Nov . 89, Ap. 8, Dev . do R. de J.

2 J,,o lnte·l'l'O{f ., 23 Jul. 91, Ap. 8, Dev. do R. de J. Esta acareação na devassa
do Rio d\3 Ján~ iro foi uma reproducção da de Minas Geraes. O tenente-coronel
sustentou como posberiormente, e di sse então que tanto era vercfade que o co11ego
Jhe contara qu e já se linha morto um general, no s i ~io a que chamavam Fidalg·o,
na comarca de Sabará, cuj o successo cléra nome ao mesmo sitio. Negou o coJ;tego .•
e confundiu o seu den unci ante púllclerando que i1'esse tempo nem lmvia governador ainda, nem o morto era governador. 3• l nte1'1'0g., 23 J1tl. 89, Ap. 5, }Jev .

de JI!I. G.
3

.~,. lnte1'I'Og ., 23 Ju.l. 90,

Ap. s, ' Dev. do fi.. ele J.
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sação travada na Caxoeira entre ·o visconde de Barbacena c o
coronel Alvarenga, 1 e que ~inha de realisar-se trinta e tres annos
depois!
l

1

·-.

Contou ao vig-ario C. C. de Toledo e ao cot·onel Francisco Antonio que o govemador conversára com elle sobre o inl';.mte que ftcara na l:lespanha. Disse-lhe
Alvarenga: ~Quem no!-o déra cá, que haviamos de creal-o mui lo be.m! • Ao que
t1espondeu o visconde: • Isso é o que Vmcs. queriam, mas nüo o hao de apanhar. •
C01·on.el F-rancisco Antonio, i• Intei'I'O(J ., 15 .Tun. 89, Ap. 2, Dev . de i'r!. G.

·-

«ONJURAÇÃO N:INEmA

36i

CAPITULO XVH
AINDA OS INTERROGATORIOS
Antagonismo das nacionalidades.- Os poetas e suas satyras.- Ocoronel Ayres Gomes. Capancma. -Faustino.- lncrepações por vingança.- O padre Jósê da Silva.- Reós
obscuros - Salvador C. do Amaral Gurgel, os capitães Vicente Vieira e J. Dias da Motta.Amorte de alguns antes da sentença. - Odr. Glandio Manoel ila Costa, Francisco Jós'é de
Mello e o capitão Rego Fortes. -Absolvição de outros.- Os dr. Diogo c João de Araujo.- Os
Ro!ins . - Felix Comla c Josó lgnacio.- Os padres Silvestres e·Barbosa, Nicolau Jorge, etc.
-A liberdade com clausula.- Um menor e o dr. José de Sá Bittencourt.
'

.Dominou na ba,]ança da Just.iça o antagonismo das nacionalidades
e á conta de muitos réos lançaram bs ministros portuguezes a antipathia brasileira conh'a o preclominio colonial, e aproveitaram a
occasião para fazer figurar no proces~o da inconfidencia, e tirar de
sua obscuridade a muitos Brasileiros.
No exame acurado a que se procedeu nas poesias de Gonzaga,
Alva1·enga, e Claudio Manuel da Costa procuraram -se com todo o
empenho os vestígios da insUl'reição dos poetas que ousaram esCI'ever as Cartas Chílenns 1• Accreditava-se na ex.istencia de muitas
poesias; verdadeiras satyras contra os Europeus e n'um poema, no
genel'6 do üttrin de Boileau e do Hyssope ele Diniz, que meLtia a
ridículo todo o governo da rainha. Assegurou frei Raymunclo de
Penaforte que um dos minisbros da alçada lhe h~ via.afiançado a
sua apprehenção !' mas se assim fosse deverim taes poesiasNir a

1 Per;;untando FausLino Soares de Araujo ao conego Luiz Vieira da Silva, á porta
da sacristia da Sé de nfat·iana, se lambem era do numero dos poetas que haviam
sido presos por analysarem a vida do govet'llad{)r, como se dizia, deu lugar a acareação en~re ellcs no dia H de OuLubt·o de 1791. Ap. ~ 6, De·v, do 'R de .T.
2 RepiLirei as suas palavras: «Como escrevo pam ó futuro devo atlestar o que
nano. Entre os papeis app,·ehendidos aos réos acharam-se muitas poesias, verdadeiras satyras contra os Europeos, e um poema, qual, emquanto ao genero, aos de
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figur~r nas ajuntadas das devassas, honra que só mereceram
uma ode de Alvarenga e um soneto mal alinhavado de José Ayres
Gomes.
É o fragmento da ode de Alvare~tga quasi incomprehensivel e
não passa o soneto cle Jbs~ Ayres Gomes de uma di~tribe de mau
gosto e impropria de apparecef! n'uma 'peça juridica. Bem deixa ver
a sua ajuntada na devassa que nem foi o desp~ezo pel<!l insulto,
aem a consideração para com o governo da rainha que isentaram
do é<!lrpo do Glilicto as mais cornposições, caso ellas existiram ; e o
povo, qHe 1ambem tem seu in~Lincto; chamou com mais razão a
conjuração de movimento de poetas 1 , cl.o que o visconde de Barbacena de horrorosa e geml swblevação ~.
Caro pagou o c<!lronel José Ayres Gomes as velteidacles de querer
passar ·por poeta. A parte que elle teve na C(mjuração, e G{ue foi
quasi nem 11m a, não pesou tanto na consideração de seus ministros
como a sua insignifieante e despresi~,~el poesia, satyra banal contra
os Portuguezes, mais nasci da de um resenLimento jilarbicular originado de lutas domestiQas, ele que do od1i·o 1,10tado a uma naeionalidade inteira, da qual descendia.
R'espuncleu o ceronel José Ay11es Gomes a quatro inLerrogato··
rios 3 • Quiz negar ql!le não tinha escripto es versos que fizeram a
sua desgraça, mas obrigaram -no os juizes a escrevel-os de n0vo e
tornou-se boda a àefeza impossível ; era a letra a mesmissima 1' ; e

DesNeaux e Diniz, que mettia a ridículo o• governo da sober:wa. Noticia a mim
communicada por um dos ministros que foFmavam o tribunal e que os sentenciaram. h
Ult. mom. dos inconf'., etc. nota 2.
1 Disse elle: " Alguns em cujos peitos pulava o amor da patria, chamavam a
este conloio ajuntament'O ele poetas, querendo significar com isto ser f<tbulosa a
projectada revolução, assim éomo l'n:bulosos eram os m~·slevios da poesia . » TJU .
mom . dos 'Ínconf'. de 1789, e~c. Em nota accrescentou o mesmo frade : "Quasi
todos os cabeças ou eram poetas, que tinham o accento por ~uguez, ou apr·end•i·
zcs. ,, N.ota ~.
2 Por•ta?·iadatacla de 12 ele Junho de '1.789 e di·rigida ao d1·. Pedno José Maujo
de Saldanha ouviclo7' da coma7'ca ile Villa Rica. Dev. de JW. G.

a Em 6 Ag. e 1, 5 e 6 Set. 9sJ.. Ap. 2~, Dev. do R. de J.
~ Ayres Gomes, 2o lntei·r~u., 1. Set. 9'1, Ap. 2~., Dev. do R. de J.
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sendo o documento por demais insignificante para pezar sobre elle
' '
lançaram mão da carta que elle mandou escrever para o padre
Silvestre Dias de Sá, t•elativamenle a conver a que tiveram sobre a
1•ipda de uma esquadra ftanceza ao Rio de Janeiro, e de\la procuraram tirar todo o parLido contra o infeliz coronel 1• Não tinha a
carta por fim inclinar o padre a que se afa lasse da verdade
e favoreces e o coronel, como pareceu a justiça, mas sim para
lembrar ao mesmo o que se havia passado, de modo que se não
equivocasse quando respondesse judicialmente. Se e\Le não tivesse
bens de fortuna, para serem sequeslraclos, certamente que o favo receria o visconde de Barbacena para que não fica se prejudicado
o seu amigo João Rodl'igue de ~facedo; mas pagou com elles o
mau gosto de sua musa, e o contratado!' não perdeu o seu dinheiro.
Occasinou out1·a victima o odio e a antipath ia na pessoa de um
obscuro artezão, homem de cõt·, que mal tinha o dia por seu.
Feitas estavam as pt'izões, de vanicidos completamente os receios
do levante, e aínda ainda assim foi denunciado o infeliz Manuel da
Costa Capane ma por· uma. pessoa que o não viu mas que apenas
ouvira dizer, e praticou o juiz da devassa a injustiça de dar tanto
pezo a essa palavras ditas entre a boca e o copo do alcohol, que não
só requereu a sua detenção como exigiu igualmente a ua ''inda
pam o Rio de Janeiro com o llm de castigai-o de motuo pro p1·io
com a sua reclusão em estreita masmorra, pois ttio insignificante o
acharam em pessoa e crime que nunca o inlenogaram.
Veio a padecer e não pouco !?a uslino Soares de Araujo, o distribuidor de &Iarianna, por lembrar-se de alcunhar a conjuração de
movimento de poetas. Juraram por causa dessa qualificação, meramente e pirituosa, o co nego Luiz Vieira e o vigario Carlos Correa
de Toledo, seus amigo , que antes que se procedessem ás pri ões
mostrara o pobre distribuidor Ler conhecimento dCI levante !, como
se não fossem bastante as declamações do Tiradentes pat·a trazer a

1

J. I. de Nogueira, 1• e 2• Inlerroy., 6 e 7 .Vov. 89, Ap. 22, Dev. de .li. C.

~ C. C. de Toledo, Ap. !S; conego Lui t Vieii'U, ilp . 8; F. S. de Ara~jo .' 2° Intertog., 1.1 011f. 9'1, Ap. 26, Dev. do R. de J.
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todo " mundo inteirado de semelhante projecto. Dizia porém o juiz
que elle entrava porque era amigo dos conjumclos; negou o desgraçado que soubesse de cousa alg·uma e permaneceu firme em seus
inlerrogatorios 1, allegando que e1·a pobre e privado de meios para
poder figurar em sublevaçÕes.
Quando S@ube à desembargador Antonio Diniz que o padl'e José
da Silva de Oliveira Rolim se dirigia de novo para a capitania de
Minas ·Ge!'aes, protesto u fJ.Ue empregaria todos os seus esforços para
novamente pôl-o fóra de lá 2 • Já tão mal visto pelas suas aventuras
e tão perseguido pelos contrabandos diamantinos, ainda assim deixou-se o padre involver na rede em que mais o enredaram seus
juizes . .E que'm sabe qual seria a sua sorte se o não isemptass8' da
tremenda alí;ada a tonsura ? Mal cbegára preso ao Rio de Janeiro
em como expediram os seus poderosos inimigos pàl'a a capitania tt
no~icia de sua execução summat·ia, tão boa era a vontade que lhe
tinham 3 t Não admira pois que o fizessem passar por quinze in1errogatorios, como se lhe pretendessem dar a esse respeito a primazia '•, e que ainda sobre elle fossem perguntados seus irmãos
t Em10, H e 1.2 de Outubro de 1.791. Ap. 26, De·v. do
nu Dev. de M. G., As. ·18 .lul. 89.

2

,n.

de .J. Depoz Lambem

Padre José úa S.ilva, •l o lnben•orJ.. 19 Ou.t. 89, Ap. :1.6, Dev. rle J}f. G.

~ Assirn o disse Joaquim Fel'l'eira da Cunha na A ss. de 14 Out. 90, da Dev. de
JIT. G. Con tou es !e homem, oreador de gari os no arraial rias Contendas, sertões do
Hio de c. 1/raucisoo, que se enco nLrúra em H rlo 'Tel'erido mer. na estalagem de

Santa J\ ila, comarca ele Sallarú, com um capit:lo, de estatura baixa, !;''osso, o qual
vesbia farda azul ugaloada, c morava no caminho elo Rio de Janeiro. Perguntoulhe q referido capitão se era cerlo ter se enforcado o padre José da Silva, como
lhe haviam dito. Respondeu negativamente o tal Joaquim Ferreira.
Existe a margem da deva ssa um Nota.bene no qual se declara que era este capitão um tal Antonio ele A'lmeida Magro, morador em uma fazenda junto a Bo1·da do
Campo. Esta cota podia ser ainda de alguma utilidade para. o juiz da alçada na
falta de algozes, pois disse o Lal capitão que não Linha havido infamia alguma na
sua ge1a~~ ão mas que a serem culpados os presos ela inconficlencia nem uma duvida
teria elle em se otferecer pt~ra carrasco! Segundo o mesmo capitão vinha de mtLis
longe o levante, pois para que eram, perg>untava elle, tantos regimentos como se
tinham creado, o!Jrigando-se os pobres soldados ao fardamento, ou a irem par11 a
Pedra?
1 O Tiradentes, o mais interroga, lo dos réos, não passou de 1I ülterrogaLorios. O
padre José da SilYa foi per~;·untado em ~9, 20, 21., 24. e 26 de Outubro, 3, 1H.e 20
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Alberto 1 e Placido 2, seus pagens escravos 3 e os empregá~10s de
sua fazenda •. Coube-lhe alem disso o triste fado de residir em
diversas cadêas, como se n'essas lransmutações dominasse o intento
de quebrantar-lhe as for(;:as e deteriorar-lhe a saude 5 •
Confessou, depois de negar no seu primeiro interrogatorio, o
modo porque soube do levante e pelo qual veio a figurar na conjuração apesar de prever que jamais poderiam executai-a os indivíduos
que a projectavarn, não só pela inconstancia de seus genios como
por falta de Lodos os fundamentos para t'azel-·a sorti'r os precisos
e!feitos 6 • Em vez porem de limitar-se á simples narrativa do que
havia chegado ao seu conhecimento, inverteu tudo pela noticia que
leve de que o tenente coronel Francisco de Paula o havia envolvido
na denuncia, e procurando vingar-se do mesmo tenente coronel,
poz os factos á conta d'este para mais culpai-o. Acção mesquinha

rle Novembro, 1.5 e 16 de Dczem]?ro de 1789, e 3 de Març.o de 1790 na De!!. de Jlf.
G, Ap, 1.6; e em 1.3 e 1.7 de A.bril c 3 e 8 de Julho de 1.790 na do R. áe .!. Ap. 13.
1 Respondeu o sargenlo-mó1· Alberto da Silva a tres interrogatorios, em 20 e 22
ele Fevereiro e 3 de Março de !1.790. Ap. 27, Dev. de J1l C. Esteve prRso na casa
que servi<t de quartel á infanteria da guarnição ela capital.
2 Respondeu o bacharel Placido
da Silva a dons interrogato1·ios, em '1 e "
Ma1·ço de 1790, Ap. 29, Dev . de !li. C.
3
Teve o pardo Alexandre escravo, de responder a quatro interrogatorios, em
23 e 28 de Novembro e 2 de Dezemb1·o de !1. 789; e 3 de Fevm·eiro de 1790; Francisco, crioulo e Joaquim de naçiío Nagô a dous, cada um, e ambos a 2.\. de Novembt·o e 2 de Dezembi'O de 1í89, Ap. 20 e 35, Dev. de iJ!. G.
1
foi interrogado
' José Moreira, homem pardo, 2• feitor da faz enda das Almas,
em 21, de Novemb1·o de •1789. Ap. 19, JJev. de M. C.
1
Lourenço da Silva Guimarães, aggregado ela mesma fazenda, em 20 de Nov. de
1.789, ,Jp. 20, Dev. ilc /I'I. G. João ll1·ancisco elas Cltagas, tamb~m aggregaclo em
6 e 28 de Novembro e 5 de Dezemb ro de 1789. Ap. 1.7, Dev. de M. C.

• Cumo as cadeias do ltl'l'aial do Tijuco, da casa do real con tracto das eutradas,
do quartel de infanteria da guarnição de Villa Hica, e publica da mesma Villa. Ap.
1G, Dev. de il!. G. Mandado para o Rio de Janeiro, foi encerrado na fortaleza da
lilut das Cobras, depois nos se!p-eclos da Relaç<io do Rio de Janeiro, d'onde voltou
para a mcsm~ ilha. Ap. 1.3, Dev. do R. J.
6

2• !nterroy ., 20 Out. 89, 1lp. 16, Dev. de til. G.
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que p~ten~eou a sua pro,pria leveza, mostrando pelo decurso do
tempo o seu perjurio 1 •
Réos obscuros pela sua posição, e insignificantes pela parte que
tomaram na conjuração, viram-se entregues a seus proprios e limitados recursos na defeza l!la accusação ~rue pezava S(i)bve elles, no
cl'ime ele que eram arguidos ·qual o ele leza mag·estade. Acharam-se
n'esse caso Salvador Corrêa elo Amaral Gurgel, João Rodrig·ues da
Costa, João Dias da Motta e Vicente Vieira da ll'lotla.
Apesar dos valiosos testemunhos que apresentou a praticante de
cirurgia Salvador do Amaral ele que as cat·tas que o anspeçada de
granadeiros Cryspiniano da Luz Soares ouvira dizer que elle tinha
escripto, não eram destinadas á pessoas influentes das capitanias do
Rio de Janeiro e S. Paulo, foi prezo e encenado na masmorra de
ViHa Rica onde o interrogaram uma só vez, senrlo por esta occasião
acareado com ü mesmo Ct·yspiniano, o dr. Antonio José Soares ele
Castro e o sargento-mó!' Jlaym unelo Corréa Lobo . Affirmou o dr.
José Soares que as cal'tas minutára ene. e as lêra depois de passadas a limpo., sendo que eram dirigidas aos padrinhos do mesmo
Arnaral,resiclentes na Villa de Paraty 2 • Con!l rmou-o o sargento-mór
Raytnundo Corrêa Lobo. Muito ancho de si e da liberdade que
apparentemente gozava:, jurát•a porêm Salvador nus devassas de
Minas Geraes e do Rio de Janeiro que com eifeito prometLera algu~
mas cartas ao Tiradentes, sem que todavi:a as desse, nem elle ao
depois insistisse por ellas 3• As palav,ras mysteriosas ele que usára
na pratica que tivera com Cryspüliano, certa noile, na ponte de OuroPreto, como que affectando por jactancia achar-se inteirado dos

1 a• Interroy., 30 .Ju.n. 9l, ilfl. '13, Dev. elo li . .J.
Havia dito que o.tencnle-cor•onel lhe pedira, quando d'clle se despediu par:~ ir
para o Tijuco, que arranjasse gente. a• Interro(J., 13 ;1b. 17-90, Ap. 13. Dev. do
R. de .1, Disse o tenente-cororrel que não sabia, nem queria saber quem entrava,
e que já havia fallado a dous; a elle, pad r·e Rolin, e ao tenente-coronel D. de Abreu
Vieir·a. Id.
2

Inte1'1'D(J., IJ.2 Jun. 89,Ap. 10, Dev. de M. G.

3

Depoz nas As. de 30 Jv,n. e 7 Ay. 89, das Devs. de ,tJ. G. e 11. drt J.

' '
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negocias da conjuração, agravaram ainda mais os indícios da sua
'
criminalidade 1•
•. Acareado com Cryspiniano confessou Salvador do Amaral a pratica que tivera sobre varios assumptos mas não que dissesse haver
escripto a varias pessoas . de S. Paulo e Rio de Janeiro para a
conjuração e J)em que a pergunta feita p0r Cryspjniano- Pa~a que
seria o levante?- respondesse:- A seu tempo o saberá!- Ajuntou ainda Salvador do Amaral que talvez o dissesse em consequencia
ela prudente recommendação que lhe fizera o dr. José Soares 9 •
Depois de responder ao seu longo interrogatorio, no qual defendeu-se como pôde 3 , achou-se João da Costa Roclri,gues, o estalajadeiro da Varginha elo Lourenço; frente á frente com o tenente
Got·onel Basilio de Brito para uma acareação. E qual não seria o seu
espanto quando dizendo. ao tenente coronel que elle se enganava
no depoirnenL? que lhe fôra lido, ouviu. da propria boca de J:lasilio
de Brito a genuina confissão de que não se etlganára no que depozera, por ter ido á hospedaria a ma,ndaclo do governador afim de lhe
extorquir tudo quant? podesse sobre o levante ! Para jqntar o
sarcasmo a impudencia, lembrou-lhe o tenente coronel a circumstancia de haver o estülajadeiro cerrado a porta do quarto, dizendo
que como estavam sós nem um receio Linha que o delatasse! Este
dia e este acto lhe 11cm·iam para sempre impt·ess~s na memoria.
Passtwam por dilferentes interrogatorios e acareações Antonio
Lopes de Oliveira, o Pouca Roupa", que tão folgazão se mostrára
com .o Tiradentes na Varginha do Lourençoj Domingos Fernandes

t

Cryspiniano, lnterrog., •LO Jwt. 89, Ap. 9, Dev. ile M. G.

~

Inte-rrog ., 1.'l J·un. 89, etc.

3

Allegou que não accusou ou delatou por ser homem da roça e não saber a
quem se devia dirigir, nem se o devia fazer, e pensou que contando a João Dias
da Motta e a Basilio de Brito tinha satisfeito tudo. lnterrog., 'i6 Jul. 89, Ap. 21.
O peior foi que descon fiaudo de um tornou-se reset·vado para com elle, e procurou
acautelar-se de quo o outro tivesse testemunha que o ouvisse em tão milindroso
llSSU!J)pto.
1
'

Iroi interrogaclo em 1 e 6 A~;. 89, Ap. H, Dev . de Jlt. G.

,,
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da Cruz 1 que teve a infelicidade de hospedai-o em sua casa e
ceder-lhe o proprio leito; Manoel José de Miranda 2 que escreveu·
lhe a carta de protecção para o mesti•e de campo lgnacio de Andrade'
Souto-Mayor Rendon,e Victorianno Gonçalves Velloso 3 que .prestou-se a servir de estafeta ao coronel Francisco Antonio.
Respondeu Vicente Vieira da Motta apenas a dous inlerrogatorios
que lhe foram feitos successivamente no hospital da Ordem Terceira
de S. Francisco da Penitencia 1'. Deveria clelfe11der-se com a sua
!alta de resolução, pois o tempo que levava a fallat· pet·dia-o elle em
obras. Se tivesse correspondido ao convite do Tiradentes com as
pullhaladas com que o ameaçára, daria á conspiração uma pel'i pecia mais differente do que a que ella teve. Passaria. por um heroe
aos olhos do governador, acostumado a ·contemplar com tanta
complacencia e ternura as figmas patibulat·es de seus espiões, e
talvez o crime não custasse ao pobre guat·da-livrosaexpiação que lhe
coube por uma acerba fatalidade, mas nem a isso porem se animou
porcrue e~ta va mais na dil igencia ele sua lingua do que na de suas
intenções; e nem sequer fez o que ctissera ao coronel Alvarenga,
quando lhe assegurára que se havia denuneiado ao governaclor,pois
tambem não nascel'a par a vincular-se na família dos Basilios, Silverios e Pamplonas. Pagou o seu clelicto de inconfidenciae deram-lhe
as honras de conjurado. Limitou-se a sua defesa á petlir atcestação
ao visconde de Bar·bacena a resp1úto de sua fidelidade, pensando
talvez achar-se no mesmo caso de seu amo o feliz conlractadol', de
quem o capitão general havia se constituído agente de emprestirnos
pecuniarios. Facilitou-lhe o juiz a supplica, mas vã esperança 5 !

n. de .T.

t

Interrogado em 16 Junho 179L Ap. 28, Dev. do

2

Interrogado em 291\taio 1.789, Ap . 2, Dev. do R. de J.

J

Interrogado em 9 Jun., 6 A., h- e :12 Set., e 31 Oul. 89, e 12 Jan. 90.

'• Em 19 e 20 Jul. 91. Ap. 20, Dev. do R. de J.

• Facilitou o juir. o modo de obter a dita altestaçao, de sorte qu e o requerimento feito ao governador e assignado •Jelo réo, foi pelo escrivão desembargador
F. L. A. da Rocha enbregue nos primei 1·os dias do mez de Dezembro de 'l79'L ao
procurador do réo. Certidão ele F. L. A. da Rocha ele 28 Fev.1792. Ap. 20, Dev.
doR.deJ .
(•
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· Riu-se sem duvida o governador da boa fé do guarda-livros de seu
amigo, e deixou-o nos carceret: em caminho para o patibuio, á
espera dos documentos que o salvassem, como acontecera ao pobre
Gonzaga!

Ocapitão João Dias da Motta, que havia jurado na devassa do Rio
de Janeiro como testemunha 1, apresentou por defesa em seus
interrogatOL'ÍOS \ que uelatára tudo quanto Se passára entre elJe e
o Tiradentes no sitio das Bananeiras, ao mestre de campo lgnacio
Corrêa Pamplona, por ser official de patente superior ~ e sómente
depois é que soube que as pessoas proprias para receberem denuncia
eram o governador e os magistrados 1'. Conhecia ser de seu dever
delatar sem embargo de lhe parecer que nfio tinha fundam13nto
algum o levante: deixou porêm de fazel-o porque disso se seguiria
a prisão de alferes, e negando-o o mesma expunha·se a não podei-o
comprovar com testemunhas u.
Acareado com o Tiradentes disse o alferes que o capitão lhe russera que o estabelecimento da republica não era mau> mas que elle
não se mettia n'isso. Negou-o o capitão, e conservou-se o alferes
firme no seu depoimento 6 •
Curvado ao pezo de seu infortunio respondeu o dr. Claudio Manoel da Costa ao seu interrogatorio transido de pavor, apesar de
dizet· que todos os projeclos lhe pareceram fabulas para aquelle
tempo \ e que jamais receára que merecessem o menor conceito
e qJle não dera favor ou cons·elho, nem fali ara ou convocara alguem,
nem formara planos, nem ministrara idea para semelhante facto.
Involveu contudo alguns dos seus amigos nas réspostas que dera, e
1

ils. de 7 Ag. 89.

~ Em !1.3. <lho e 1.7 OuL. 91,

Ap. 27, Dev. do R. de ,7. Figura tambem no auto de
confJ·ontação com Joaquim José dos Passos, 7 Jul. 89, Ap. 21, Dev . ele 111. G.
~ 1°

· ,, · ~o
6

lnten·og., 18 Out. 91.
Interrog., U Ozll . 91.

lclem.

c Capitão
7

J~

D. da Motta, ao lntterrog., 1.7 Out. 9-1.

fnt. 2 Jnl. J/9. Ap. lt, Dev. M. ti .

)

~
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entre elles Gonzaga, que o poupára 1 • Negou sempre que tomasse
parte' na; reclacção das leis, e insistiu que reputava tudo como cousa
que jamais podesse se realisar, nem tão pouco que houvesse de
sahit' á luz e produzir tão escandalosos effei tos, dos quaes era elle
victima infeliz com in.juria de sua família e irmã.0s, em tudo innocentes e honrados ~.
Deixaram-no em paz; mas aquella grande alma sentia-se pordemais preza em ~orpo tão alquebrado dos annos e fadigas da vida.
Por dous dias, por duas noites consecutivas enlutou-lhe um pensa .
mento sinistro a imaginação; as sombras de seu carcere pareciam
afagar os tenebrosos planos de sua alma, que ideára libertar-se·
Atormentava-o o sui~idi o que elle comlemnava talvez em absl!ll.uto,
como philosopho christão, mas que relativamente como polilico não
podia deixar de achai-o pFefet ivel ao appar.ato do cadafals0, e antes
a eslatua de Gatão do que o proprio martyr de Ulica abrilhantasse
a marcha triumphal de Cesar ! Afastando a sinistra imagem, buscava-a de novo; repelia-a ainda horrorisado, evocava-a outra vez,
para acariciai-a e animal-a, como quem procurava familiarisar-se
com o seu espect r0, até que triumphando finalmente do combate
entre a vida e a morte) não hesitou mais . Firme em suas convicções
de que era ainda 1:nuito cedo para realisar-se a grande epopéa
· nacional 8 , samlou com o enthusiasmo do febricitante e a eloqueni Disse qpe fóra o coronel Alvarenga que dera o moto para a bandeira: Libel'·
as gwe sera tan~en, e esqneceu t'allar no selt Aul l-ibertas aztt nihil. Jnterrog., jã

o

cilada.
2 Terminou o sou interrogatorio por estas palavras, que bem deixam ver a
conlernação em que se achava : • Era em bem por beneficio de Deus que a mi·
nha libertinagem, que os meus maus costumes, que a minha generosa maledicencitl
me reduzam finalmente a este evidentíssimo castigo da justiça divina, e apezar
das ciumentas intrigas e calumnias com que me acho denegrido ·na presença do
Exm. sr. visconde, protesto que nunca em meu animo procurei ou desejei levissi·
ma mente offender a sua respeilavel pessoa e que só pelo genio gracejador, que
tinha, poderia deslisarme em algum di lo menosldocoroso, não desconfiando d'aquelles momos que Leriam já di lo em ig1tal occasião outras iguaes graciosidades, pelo
que lhe peço perdão de lanlo escandalo e lhe rogo que sendo eu mau, como confesso, nem por isso reputo virtude nos denunciantes d'estes ditos, e que talvez
sejam m~is terríveis estes do que os me~mo; denunciados. " Inte1·rog.., já citado.
8 Projectos que lhe pareciam fabulas para aquelle lempo, disse elle no seu
interJ'O!l'alorio . Ap. ~ , etc .
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cia do delirie o porvir glorioso de sua patria. Seu cerebro abrasado
da febr'e que o devorava, lia no desencadeamento dos acontecimentos
dos ultimas anuos do seculo das revoluções; via n'essa aurora
boreal que irrompia brilhante e magestosa da treva do futuro e
ouvia o brado magnanimo com que elle sonhára para a crusada da
liberdade, que detinha-se nas prisões de Villa Rica, perdia-se ante
as execuções do· Rio de Janeiro, e dissipava-se nos desterros do
areaes d'Africa, para de novo retumbar nos campos do Ypiranga,s,
tanto é certo que assassinam -se os hom 'ens, mas não se sacrificam
as grandes e nobres ideas !
Na manhã de 4 de Julho de 1789, o desembargador Pedro José
Araujo de Saldanha e o doutor José Caetano Cesar ManiLti, acom_
punhados do tabellião Antonio Joaquim de I\Iacetlo e do esc1·ivão da
ouvidoria José Veri.ssimo da Fonseca se dirigiram á casa do real
contracto das entt•adas e ahi de feriram juramento aos cirurgiões
· approvados Caetano José Cardoso e Manoel Fernandes Santiago, e
par ando ante um dos segredos ordenaram a sua abertura a Joaquim
José Ferreira, alferes do esquadrão de cavallaria da guarda ~o viferei, que alli estava aquar~elado com a sua companhia, e fazia a
guarda dos presos. Aberta a perta, uma scena lugubre se apresen .
tou aos olb.os dos ministros e de sua comitiva. Um cadaver pendia
de' uma especie de armaria que não podera ser removido d'aqnelle
segredo. Era o ~r. Claudio Manoel da Costa !
Lavrou a justiça com as formalidades do éstylo o auto do corpo
de delicto e exame 1, e mandou sepultar o cadaver, sem as formalidades religiosas e ('lm chão profano 2• Motivou a noticia d' este
acontecimento mil boatos, e ning~em accredítou que a morte do
1 Auto de C
O!'po de delicto e do exame feito no co·rpo do dr. C. !ri. da Costrt
A.p. ~, , etc.

~

J

Dizem os redactores do Almrtnak da prov. de JJlin. G'er., anno '1. 0 , nota 3, P.
58: • Seu corpo J'o i mandado enterrar no campo, mas o vi gario Vida\, in bimo
amigo elo finado, não querendo ou lendo razões para não crer no apregoado sul.
cidio do dr., Claudio, ajud ad~ pelo sacuislão, !'oi ao Jogar, desenterrou o corpo e
Concluziu·o para a matriz elo Ouro Prelo, cland o-lhe uma das tres sepulluras abaixo
do presbiterio do lado esquerdo. " Duvido muito que no meio do terl'O'r, que
lavrava em Villa Ri c:~ , se atrevesse a lanío o vigario ami g'o do infeli z poeta!
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illustre p( eta fosse voluntaria 1 • Até aqui tambem a historia sem os
docu.nentos officiaes, parando ante o cadaver do dr. Claudio Manoel
da Costa, encontrado em seu carcere pendtlnte de um baraço,
hesitava entr~ a idéa de um suicídio ou de uma premeditação criminosa dos ministros do governo colonial. Sabe-se hoje, segundo
as peças do longo processo, que expontanea fóra sua morte. Ah! e
que longa ago nia não solfreu elle, co mo indicava a posição de seu
cadaver Lendo uma liga por baraço, pendente de um armaria, com
um dos joelhos firmado sobre uma das prateleiras e o braço direito

t J'ai eleja di L qui Jes amis de Gonzaga partagerent son triste sort; parmi
eux se trouvait un dcs écrivans les plus remarquables qui aient existé au llrésil ;
c'est Claudio Manoel da Costa. L' inl'ortuné fut trouvé étranglé dans son cachot, ct
cette mort cruelle ne fut pas généralemcnt attribué à un suicide. • Ferdinaod
Denis. Res. de l'hist. lit. du B1·ésil, ch. V, Jl . 572.
Le sacrifice était commencé. L'un d'eux, Claudio da Costa, s'était pendu dans sa
prison à Villa Rica et gt·and avait été l'émotion du peuple à la nouvelle de celte
mort, filie de l'ombre, oouvre de la nuit. li ne voulait pas croirc au sui cide et
d'aucuns disaienL qu'on avait redouté la parole de Claudio, l'avocat puissant, le
poete aimé. Le suicide se faisait crime dans l'esprit eles masses; il s'appelait la
raison d'Etat. Le peuple se trompait, nons le croyons. Claudio le poele etait un
de Ges artistes délicals, un de ces penseurs fiers, mais lendres, qui n'aiment point
le brui t. lls redoulent la gloire sauvage des échafauds, et, quand ils le peuvenL,
ils s'arrangent de leur mieux pour mourir,loin des foules. Condorcel fit, Jllus tard
com me Claudio. Que! inlérêl press:mt et souverain y avail-il la d'ailleurs 'I Claudio
n'élait pas le plus engagé, le plus compromis dans dans Ia conspi ration, et i! y avait it
coté de lui, au dessus de lui, des influences plus haules que furent pourlant respec .
tées. lllais le peuple, quand il y a myslére, conclut toujoms au crime, il en a
ant vus ! Et la premiet·e expiation d'un gouvernemen t qui vil du secret et de la
violence, c' est cetle condamnation fatale qui 1'envcloppé et le suit en loute c'hose. »
Ch. Ribeyrolles. LeBres. Pit. ch. JV. p. 69.
Escreveram os redactores do Almanak da província de Minas Geraes: " Ha n'esla
capital muitas pessoas que ouviram aos coevos de Claudio que elle foi suffocado
por dous soldados de ordem superior, e que depois se fez espalhar o boato de ler-se
suicidado, abrindo uma veia com o garfo da fivella dos calções e esc~iplo com o
sangue um dístico na parede. " i" anno, no la 3, p. 58.
Frei Raymundo de Penaforle exprimiu-se assim a respeito d'esle suicídio: •Este
réo se enforcou a si mesmo poucos dias depois de sua prisão nos carceres de Minas; cuj a morte voluntariamente não só foi um tenivel effeilo de horror á imagem
de seu crime, como decisiva prova de sua culpa. • Ult. mom. dos inconf.,
n. 27.
Narrou o v. de Barbacena este triste acontecimento ao minislro do ultramar em
Off. de 7 J1~l. 89. Bem lhe devia pesar na conscieucia!
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forcejimdo debaixo para cim~ contra a taboa na qual prendera o
haraço, como procurande estreitar o fatal laço que zombára da gravidade de seu corpo> ja tão debilitado pêlos annos e trabalhos !. .. 1
Como são diversos os fados das nações! N'esse dia em que o Brazil
chorava a morte do primeiro martyr de sua liberdade, festejavam
os Estados-Unidos o decimo-lerceiro anniversario de sua independencia ! E - notavel coincidencia! - no anno seguinte uma segunda viotima, embora obséura, ia n'esse mesmo dia juntar-se· aos
manes de Claudio Manoel da Costa !
·Passava-se então. a scena no hospital de Villa Rica; e eram os
mesmos ministros que procediam ao exame e lavravam o auto do
COI'po ele delicto sobre o cadaver de um prezo . Não era porem desta
vez o individuo que se conspirara contra a pr0pria existencia, mas
sim a enfermidade adquirida no carcere humido c asqueroso, sem
luz e sem ar, que o libertara da viela, a qual se tornára pesado fardo a um infeliz. Ainda assim aproveitou-se a justiça do seu estado
tão ~roximo das por~as da eternidado para que revelasse a verdade;
e da sua confissão só resultou colher que o acto pra~icado por elle
fôra sem consciencia, pelo mysterio ~om que o revestiram. Levado
para o hospital, onde recebeu os derradeit·os sacramentos, succumhiu o infeliz Francisco José de Mello na idade de cincoenta e sete
annos ~.
1

Eis o .que cliz o Auto elo co·rpo de delicio e exltme feito no C01'po do D1·. C. llf.

da Costa.
• Achou-se de pé, encostado a uma praleleira., com um joelho firme em uma
'taboa d'ella e o braço ui rei to fazend o for~~u em outra labori, na qual se achava pasSac\a em torno uma liga ele caclarso cnc1Jrnado, alada a c\ ila ta boa e a outra pont.a
com uma laçada e no corrodiç.o cleitado ao -pescoço elo dito cada ver, que o tinha· ,
esganado e sull'ocado, por lhe haver inteiramente impedido a respiração porlelfeito
do grande aperto que lhe fez com a forçá e gnviclade elo corpo na parte superior
·elo hu·~·nge, onde se divisava do lado direito uma pequena contusão que mostrava
ser feita com o mesmo laço quamlo coneu; e examinado mais lodo o corpo pelos
referidos cirurg·fões,·em todo elle se não achou ferida, no doa, ou contusão alguma; assentando unifot·memente que a morte elo referido doutor Claudio Manuel
da Costa só fóra pmcedida d'aquelle mesmo laço e suffocação, enforcando-se voluntariamente por suas mãos, como denotava a figum e posição em que o dito
caclaver se achava. • Ap. 4. Dev. de Il:l. C.
2 Obito, Ap. 31., Deu. ele lll. G. Foi interl'oguclo em 12 e 16 Sel., 6 Out. e 10
Dez. 89, Ap. 7, Dev. de 111. G.

\
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Chamou-o Deus ao seu tribunal de inequívoca e santa justiça,
mas ~s homens conLinuaram ainda com o processo pelo espaço de
vinte e um mezes !
Dos que enbraram para os segredos de antemão preparados pelo
visconde de Barbacena na cadêa, na casa do real contracto das entradas e na que seí-via ele quartel do corpo da guarnição de Villa
Rica, afim de serem sujeitos a averiguações, raros- mui raros foram os que tiveram a 'fortuna ele voltar a seus lares depois do
primeira, segundo e terceiro interrogatorio e n'esse numero acharam-se incluídos os hachareis Diogo Pereira ~ilileir0 de Vasconsellos
e João ele Araujo; os Rolins, irmãos elo celebre padre José da
Silva; Fel'ix Corrêa de Toledo; o mestre de escola José Ignacio de
Siqueira; os padres Silvestre Dias de Sá e Francisco Vital de Barbosa; o irlandez Nicolau Jorge e Cnspiniano da Luz Soares.
Algumas contas deveria ter <!IUe ajustar com o visconde de Barbacena o bacharel Diogo 1, pois bem insignificante motivo o levou a
ser deLido na cadêa publca ele Villa Rica, e por isso não tiveram os
juizes de fazer obrà com elle. Fundava-se toda sua culpa em se
dizer que elle tivera noticia do vul~o rebuçado que anelava mysteriosamente avisaÍ1d0 a alguns dos conjmad0s, acerca da ordem ele
priEão e aconselhando-lhes a fuga e a queima dos papeis compromettedores; o que elle negou obstinadamente 2 •
Quanto ao bacharel João de Araujo e Oliveira teve elle ele pagar
p<H' algum tempo com a privação da sua liberdade .o seu vaticínio

de que seria o visconde o mais desgraçado ele todos quantos governadores havia tido a capitania.
Depôs nas devassas do Rio .de Janeio e de Minas Geraes

3,

e

1 Vê-se pelas pl'imeiras per~;nnlas, qne se lhe fizeram, c[ue o bacharel se aven·
lurára a fallarmal do governo da capitania. Perguntou-lhe o ju•iJ. se elle respondenle
tinha ouvido alguem C[ueixar-se do govevno do visconde general, ou formar al~uos
discursos sobre seu procedet·. lnte'I'I'Og., 29 ~'falo 89, Ap. i1, Dev. de 111. G.
2

Inte·rrog., 29 .il'Iaio 89, ~á citado.

8

Ass. de 31. J1ll. 89, Dev. de M. C. e do 1• ele Ag. 89. Dev. elo R. de J.
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soffreu dous interrogatorios 1 , antes que se désse pelo equivoco de
seu dito. Como no tribunal do Santo Officio, era necessario que o
réo advinhasse o motivo da sua prizão ! Referia- se o dito ao facto
de haver o governador chamado á sua sala o padre Theodoro,
mestre de laLinidade na villa do Príncipe, para reprehendel-o aspe ramente por uma desordem havida naqtiella vil! a, e na qual viera a
figurar o sacerdote, e entendia o bacharel que as questões com o
clero eram ele mau agouro para as authoriclacles, e que quem fazia
mal aos clerigos era infeliz, como acontecera até mesmo com elle .
Salvou- o o tenente coronel Antonio José Soares de Castro, o qual no
auto de confrontação ele testem unhas inclinou- se a seu favor 2 •
&fostraram-se os Rolins,irmãos do padre José da Sllva,compleclamenle ig·norantes da parte que tomára o padre na conjuração.
Parece porêm que devera1n tanta felicidade á pouca imporlancia
que ligou o irmão tonsurado ao levante 3, pois tão depressa achou-se
no districto de suas antigas façanhas, como entregou-se ás suas
aventum~ amorosas e ás distrações do trabalho de ~uas lavras do
que resultou não convidar a pessoa alguma para semelhante fim, e
n'isso anelou elle avisado, pois não arrastou ninguem ás masmorras
da tinconfidencia, nem ás praias do exílio .
Fo1·am os Rolins, depois de interrogados '·>restituídos á liberdade,

1 Em 29 Maio e~. Jun . S9. ilp . '13, Deu. de Jlf. G. Figurou lambem em 31 Ag. 89
no aulo de couf'rontaç:lo dQ leslernunhas. Ap. •l I•, Dev . r.le JlJ. G.

2

Ap . 1>1. da Dev·. rle M. C., j{t cilada.

~ Declal'Ou o bachal'el Placido da Silva que seu irm;io se correspondia com o
tenente-coronel D. de A. Vieira, e que sú uma vez escreveu a Gonzaga, bam como
ao ajudante de ordens F. A. Rebcllo, e a D. Thereza, que se persuadia ser irmã de
outro ajudante de ordens Jo ao Carlos, pedindo·lltes que do govemudot· obtivessem
licença para ficar residindo tranquillamcnle no arraial do Tijuco, d'onde fOra
expulso. 1° Jnterroy., 1 Jlfarço 90, Ap. 29, Deu . de M. G.
4 Alberto da Silva de Oliveira Rolin, a quem chamavam de sargenlo mór, foi
intel'l'ogado em 20 e 22 Fev., e 3 Março 90. Ap. 27, Dev . rle 111. G. Respondeu que
estava preso por ser irmão do padre, ao qual imputavam inuilos crimes, e que
alám d'isso entrava n'um levanle que se pretendia efl'ectuar, e ouvira r1izer que
-por isso seriam lambem presos os seus parentes. Nunca levou cartas de seu irmão
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sem ct\le conste se o dr. Placido voltou à demarcação diamantina,
d'onde havia süto expulso com o padre seu irmão.
Mais infeliz mo que seu primo Claro José da ~'Iolta foi Felix Corrêa de Toledo. Logrou aquelle evadir-se sem que jamais a justiça
podesse havei-o ás mãos. P nilvou com tudo em dous interrogatorios 1
que nem uma parte tinha na conjuração, pois que seus tios nada
lhe haviam communicado a este respeito 2 •
Acharam-se o mestre de escola José Ignacio de Siqueira e o padre
· Silvestre Dias de Sá envolvidos no enredo que tecera o padre José
Lopes de Oliveira, por causa das cartas escriptas pelo coronel José
Ayres, mas provaram na confrontação, que fez a justiça de seus
depoimentos, que nem uma complioidade tiveram na tentativa do
levante; e hem assim o padre Francisco Vidal de Barbosa, sobre
quem,recahkam suspeitas unicamenbe por ser irmão do dr. Domingos Vida] 3 •
Pagou com a prisã@ o enthusiasmo que lhe despertára a natureza
do novo mundo e a riqueza do solo brasileiro o irlandez Nicolau
Jorge . Respondeu a dous interrogatorios '•, concordando sempre com
as perguntas que lhe fizeram. Negou todavia que ti,,esse na sua intenÇão suscitar ideas subversivas da ordem pulJlica 5 • Foi igualmente

pô1ra alguem, nem ouviu f'allar no levante por se achar sempre na roça. d• Inte·rrog., 2.0 Fev. 90. Ap . 27, etc.
O Dr. Placido da Silva de Oliveira Rol in resp oncleu em 1 e 1,. ele Março 90, Ap.
29, Dev. ele lli. G.

Disse que sabia eslar preso para ser pers'lmtado pelo levante em que involveram
a seu irmão o padre José da Silva, e afirmou que elle nunca lhe fallara em tal.
1

Ern 21. Jun. e 27 Jul. 89, Ap. s, Dev.

2

2• InteTrog., 27 J11l. 89, Ap. 8, ele.

de M. G.

3

Assim entendia a, justiço, cl'aquelle tempo. Hoje nas familias em que ha dons
irmãos, segue cada um diversa opinião. Um é conservador, outro liberal, e lú se
entendem optimamente 1 Asses-m·am que é o meio ele muLua protecção.
'• Em 23 e 30 Jun. 89, A]J. 12, Dev. ele M. G.
I

Perguntado se entendia que era clelicto levantar-se um povo e erigir-se em
Fepublica, neg·al)c\o-se. ú devida obN1ienci •~ e 'sujeiçao a seu príncipe e senhor natural, tespondeu que era sem duvida um grande delicto. Se excitar o mesmo povo
ou a qualquer de seus habitantes a levantar-se contra outros semelhantes aconte·6

(
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acareado com Vicente Vieira da Motta, e insistiu ainda em _que as
suas co nversações eram sobre malerias em que locavam incÍifferenlemenle pessoas instruídas 1 •
Foi posto em liberdade o anspeçada Cryspiniano da Luz Soares, o
qual por motivos assaz frívolo s vi era requ·isitado ele Lão lon ge . Passou
porem por um interrogatorio sobre as suas praticas na estalagem
das Cabeças e na ponte de Ouro P1:eto ~ .
Restitui.ram-se lambem á liberdade, além dos que fi cam referidos,
mas co m d ausula, o dr. José de Sá e Bittencomt e o menor Joaquim Ferreira dos Santos, que depois dos incomm odos de uma
viagem ao Rio de .Janeiro 1 sob o apparalo das algemas e bayonelas,
viram--se detidos e conservaram -se inco mmunicaveis nos segredos
dopalaciodovice-rei.
.
.
Interrogaram por duas vezes o menor Joaquim Ferreira dos Santos 3, e só no ultim o interrogatorio lhe deram por curadot· o clr.
Joaquim José Smano '· . Co mo negasse firmem ente que jamais
soubesse do levante, acarearam-uo com José de Reze nde Costa íilho,
que se lhe mostrou cavalheirosamente favoravel s. Havia apenas

ci:Jnentos, inspiranclo-lhes a mesma mwúa, era igualmente um delicto ? Concordou

que venladeii'Umenlc cometlia um grand e del icLo quem iuspirava uma sublevação ·
Declarou porém que não se lemb rava rJIIC alguma vez conversasse com al~tuna
pessoa sobre o pa ra.llelo da America inglcza com a porlugueza, e a noresccnlc republica que resultaria se seguisse esta o syslmna d'aqnella. 1" fnterrog., 23 .Tnn.
89, llp. 12, etc. Não lhe deram interprete, sem duvida por exprimir· se bem em
porluguez.
t

2• [nl m'l'og ., 30 J1tn. 89.

2

Em 10 Jun. 39, Ap. 9, Dev. rle M. C.

a Em5 e 7 de Ou l. 9i, Ap. 31, Dev. elo R. de J .

.; Preslttclo o juramento , ratifi co u enl:io o t'<ÍO as primeiras c segundas perguntas e a acareação antecedenle. Assig·no u onl:io o curador o auto com o prolesl.o de
r1ue as respostas do meno r ern nada o prejudicassem por causa ·de sua idade. 2•
fnl erro q., 7 Out. 91, Ap . 31, ele.
:; Na acat·eação com José de nczcndc Cosla filho sobm o que esle dissera quando
passámo vig·ario de S. José, ·aru·mou o ac:we1n te e negou o aca reado, dizendo que
só depois de Ler o mesmo José de Rezende jnrado na devassa é que elle lhe pergunlára de que tratava a devassa . Conveio José de Rezende Costa filho em que
fosse assim, do que já não conservava lembrança. 2• l ntcrrog ., já citado .
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contra elle o dito de uma testemunha, a qual deposera na devassa
de Min~s Geraes, ma:- que não se pôde encontrar para a confrontação 1 • Mandou o juiz pelo desembargdor-escrivão F. S. Alves da
Rocha apresental-o com o auto de perguntas ao vice-rei como
desembaraçado, e este mandou-o em liberdade 2 • .
Mais feliz de todos quanto~ se tornaram culpados aos olhos da.
justiça foi por sem duvida o Dr. José de Sá Bittencourt. Sabia a
alçada caminhar rapidamente quando tinha a peito apatrocinar
qualquer causa 3 • Prodm~iu a virgem ele Bom Successo o milagre
da actividade dos juizes a ~es peito do inlerrogatorio elo joven naturalista, quando para muitas elas victimas tornara-se necessario o
espaço passante de dous .annos, afim ele se realisarem as perguntas
e isso com longos fastidiosos interva1los ". Interrogaram o douter
José de Sá Bittencourt por tres dias seguidos ~ e durante estes
dias andou a justiça tão apressada a seu respeito, que o doutor
José Alvares Maciel, o vigario Carlos Correia de Toledo, o tenente

e

' Declarou o escrivão JlOr fé do meirinho g-eral da correição !la cidade do 11io
de Janeiro C[UC por ser boiadeiro e viandanlc sem habitação cerla não havia no~i ·
cia de l\lanoel Pereira Chaves para fazer-se a confrontação. Ap. a1, Dev. do R
llt J.
~ Assig-non em 8 Sel. 91 o lermo da obrigação da clausula na presença do vice·
rei, no qual ~c declarou que a sua jornada era direcl~mcnlc d'esta cidade para a
Yilla de S. José na capilania de Minas Gcraes, aonde logo se apresentaria ao g-ovcrnarlor, declarando e ~ssignando termo da lcrra a que se encaminhava, ~onde
com as mesmas obl'ig-açües se apresentaria a ctuem na mesma terra g-overnasse. tlp.
31, Dev. do R. ele' J.
3 Passaram muitos tlos réos por um só inlert·ogalorio, mas ,já haviam deposto
como testemunhas nas duas devassas. Faustino Soares de Araujo e .Toaqu im Ferreira dos Santos !'oram como o Dt·. José de Sá BilLencourt perguntados em l.rcs
dias consecutivos . .Aps. 31. e 26 da Dev. do R. de J.

• Como, por exemplo, o parlre C. C. de Toledo, e qual foi interrogado sete
vezes, pelo espaço de vinle mezes, enll·e 14 de Novembro de 1789 a 7 de Setembro
de I79•L; decorrendo do 1• e ao 2• inlerrogalorio treze dias; do 2• ao 3• dous
mezes e oito rlias; do 3• ao /~o um anno, qualt'O mezes e sete dias; do 4• ao õ• dous
dias; do 5• ao 6° um mez e dez dias; do 6<> ao 7• quinze dias . Ap. o,Dev. áo R. de .T.
6 Em 9, 'lO e 12 Set. fll. Ap. 30, Vcv. do R. ele J. Disse lres dias seguidos, pot'
que 11 foi feriado por ser domingo.
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coronel Francisco de Paula e o sargento mór Luiz Vaz foram inqueridos sobre a sua camplicidade 1 •
"
Se assim fosse a justiça tão expedicta para todos, não gemeriam
innocentemente nos carceres os que ella mesma declarou isemptos
de toda a culpa sem lhes inclemnísar a. perda do tempo e a privação da liberdade que soffreram.
Rolou todo 'O interrogatorio do Dr. José de Sá. e Bittencourt
sobre a sua retirada sem passapot'te, e pensou ell e que essa era a
causa da Hla prisão; desenganou-se ]Wrem pelo modo por que o
trataram e aiRda mais pelas perg·untas que lhe fizeram. Viu então
que se lhe attribuia alguma parte no projectado levante. Mostrou o
juiz que a prova de que não tinha elle a consciencia tranquilla era
ter sahido com tanto disfarce que dera na vista do governador,
buscando ainda desviar-se do caminho, embora allegasse temer a
violencia dl)s soldados por isso que elles se prestavam contra os
insultos .dos salteadores %.

1 Interrogado o J;>r. J. A. Maciel acerca <lo Dr. José Lle Sá, respondeu que fóm
seu amigo na universidade de Coimbra c que qua.n<lo chegou á Vi lia Ri ca, recolhendo-se de Inglaterra por LisbotL, j:'llá o·enconLT:'u·a e tratara. Nem um parentesco
havia entre clles, e não se lembrava que ctl gum•~ vez Livessem tido alguma pratica
. relaLivamente ;:t inàcpendencia. Sabia que o mesmo douto ;· fúra por ve1. es i1 casa
<lo ten ente-coronel F;·ancisco ele I'aula quando esleve em Villa Rica, mas antec.edentemente ao tempo das pra ti cas, e nunca liL se encontraram.
Melho r precisando a sua pe;•gunta, lhe fe1. ver o juiz que se indicava o dito .José
de Sá por um doutor das partes de Sabnr{t. RcpeLin M11ciel a sua resposta. 2" TnterrorJ., 6 Se . 91, Ap. 12. Deu. do H. ele.!. Entretanto que perguntou ao vigario
C. C: ele J.'oledo se conhecia o Dr ..José de SiL e BiLtcncourt de ~aethé. 6° lnteiTO(J .,
~S Aa. 91.. Ap. 15, Dev. do R. ele J. Foi ainda peq;untado sobre este ponto em 7
de Setembro de 179!1.. Ap. 11, etc.
Quesbionado o tenente-coronel Francisco de Paula se i1 sua casa fôra I alguma
pessoa assistente em Saln],rá, responcleu negativamente. Fez-ll1e entiío o juiz mais
expressiva a pe;·gunla, e concordou o ten ente-coronel nas respostas dadas por seu
cnnhaúo José ·Alvares Maciel. 5° lnterrog., 7 Sel. 91, AJ) . 6, Dev. .rlo .R. ele .T.
Instou lambem a devassa com o sargento múr Luiz Vaz afim de que confessasse
se seu irmão lhe dissera enlrar no levante um doutor das partes de Sabará; e se
elle ou seu irmiio o conhccinm 1 Nada afirmou. 3° lnterrog., 6 Sct. Si, Ap. 1.1.,
Dev. <lo R. ele J.
2

1.o I:nte)·rog., 9 Set. 91, Ap. 30, Deu. do R. de J.
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Respondeu o joven doutor que sahira publicamente de dia; que
e1·a certo que os soldados eram destinados para evitar a violencia,
mas que nem sempre se descorria bem pois recebia a alma em
differentes occasiões diversas impressões, conforme o estado em
que se achava, e que por isso receioso da violencia retirara-se dâ
estrada. Como insistisse o juiz em dizer que não era natural que
por um terror panico se constituísse com certeza in-diciado de um
delicto, pois a presença da justiça ou de soldados só atemorisava
os deliquentes, declarou o governador que para o prenderem bastava que quizessem mostrar zelo pelo serviço real, ou com o pretexto de que estava no districlo diamanliano ou de que levava
alguns papeis, ou com outro qualquer motivo que buscassem pal'a
o vexar. Coufessou que desviara-se da estl'ada tomando o sertão, mas
que não fugira. Entendeu sempre que a fuga não era indicio de
delicto, mas achou-se enganado depois de sua prisão '. Descendo
ás maiores particularidades, e patenteando seu gosto pelas viagens
dos sertões, em consequencia de seu genio indagador e estudioso 2, buscou defender-se, e o juiz, se bem que qualificasse de
frívola a sua defeza, achou-o sem culpa, e, dando-o por desem-

I

%• fnterrog ., 10 Set. 91, Ap. 30, ptc.

~ - Porque foi de Caethé, perguntou-lhe o juiz, para a Bahia pelo sertão, e
não pelo Rio de Janeiro, Lendo ido para Caethé pelo Rio?
- Por causa da tlemo1·a e perigos ela viagem de mar, respondeu o doutor, o que
se não d{L nas de terra. Na outra viagem gastou do Rio de Janei1·o para a Bahia
quarenta e quatro dias, e os medicos lhe haviam prohibido comer carnes salgadas,
e aconselhando o exercício de e'luitação.
Ponde1·ou·lhe o juiz - que pelos sertões lambem se davam perigos de passagens
de rios e de ribeirões, c rrue de Caethé ao Rio andaria a cnvallo; que nem sempre
era a viagem de mm· elernorada e pcrigos<.L; q11e chegaria a tempo de aproveitar a
moc.t1o, e que com pequeno provimento eviltu·ia a comida sal!Oalla.
Respondeu o doutor - que a viagem pelo sertt1o ou pelo mar era conforme o gosto
de cada viajante; e que muitos se receiavam mais dos perigos elo 01a1' do que dos
de terra, por mais certos e inevitaveis.
lHostron-se ojui~ satisfeito com a 1·esposla. 3• fnte·rrog ., 1.2 Set. 91., Ap. 12, Deu.
doR. de!.
Quanto á falta de passaporte, disse elle não ser do estylo ti ral-o e que se não despedira do governador por distar Vi !la Rica •1uaLorze leguas de Caelhé ; que a isso

CONJURAÇÃO 1\l!NEJIRA

381

baraçado, mandou pelo escrivão participai-o ao vice-rei com o
auto de prompto . Ordenou o conde de Rezende por intermedio do
tenente do regimento de artilheria desta cidade José Lopes da Costa
que o pozessem e111 liberdade, assignando- todavia ·o termo da
obrigação de clausula 1•
Voltr·u pois o joven doutor a rever sua família e sobre tudo
a sua amavel tia, satisfeito de llaver escapado ao exílio para as
inhospitas terras, e poude pelo tempo adiante prestar ainda
relevantes serviços a sua patria, já então iivre das cadeias coloniaes 2 •
poder-se-ia reputar como quebra de civilidade, mas que não julga,•a que com. isso
faltasse a sua obi·igação.
Só fora á Villa Ri ca duas vezes desde de Setembro ele 1.788 a Maio de <1789; a
lll'imeir:t vez a cumprimentar a viscondessa de Barbacena, que acabava de chegai',
e a segund a vez para se dirigir á cidade de l\'lai·iana a negocio el e sua Lia, demoran·
do-se seis ou sct.e dias do mer. de Janeiro em Vi !la Rica por causa das gral1lles ch uvas que cahirarn. 3" lnte'l'rO!J., 12 Set. 91, AJJ. '12, etc.
Ao aport:.n· ao Ri o ele Janei1·o em Fevereiro rle d788, ouviu f~llar no Tii'adentcs,
que lambemlu:noia alli chegado. Nen humas relações ele parentesco o prendiam ao
Dr . .José Alva!'es. Maciel, nem a al gu m dos inconfidentes. Poucas vezes fallava com o
Di·. José Al\'ares por achar-se o mesmo quasi sempre no palacio elo governador, e
as suas praticas rolavam sob1•e ::malyses ele alguns mineraes descobertos pelo
mesmo doi!tm· e sobre outras materias da hisloria natural, de que eram elles prollssionaes, mas nunc.a sobre a indepenclencia da America, ela qual a ler noticia,
fari a a sua obrigação denunciando.
Assistia em Villa Rica em casa do ci rurgiào Antonio José Vieira de Cai·valho, de
quem era hospede o Dr. Joaquin~ Velloso. Tratava com familiariclttde os Drs. José
Alvares Maciel e Burreiros, co mo seus colegas cht Universidade, e mais respeitosamente ao teaente-coronel Francisco ele Paula, cuja resiclm1cia frequentava, sem
se recordar das vezes, e Iit vira varias pessoas, sem se lembrar quaes eram. Enconti·ou-se ahi com seu cu nhado Domingos Alvares, e alguns soldados. Nuuca fallou a
Alvarenga em Villa Hica, e apenas visilou a Gonzaga uma vez, para pedir-lhe uma
infonmq;ão (]e OJ'clem do g·overnaclor. 3'' Jnterro!f., jfl citado.
t Assignou com m<io mais tJ·emula elo que os autos ele suas pcrgunla~ o lermo
da obrigaç<io ela clausula, na qual declarou que a sua viagem d'esla cidade em
para a ela Bahia, aonde apresentar-se-ia ao gove roatl or da capitania, e que quando
d'ellt~ houvesse tle sahii' se apPesentaria ele novo, assignando tern1o da lena a que
se encnminl)asse, aonde e co m as mesmas obrigações se apresentaria a quem na
mesma terra govemassc. 3• lnte.rrog., já cilada.
2

Rev. do lnst., t. VI, p. <107 e seg.

r
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CAPITULO XVIII
A SENTENÇA E A·DEFESA
Posse do vioe-rei conde de Resende. -As viotimas dos carceres. -Medidas do governo portuguez
para o julgamento.- Aalçada o seus juises. -Chegada ao Rio de Janeiro. - Oregimento
do tstremós. -Inquietações do povo . -F. L. A. da Rocha e J. C. Cesar manitti nomeados escrivães da alçada.- Actividadc do conselheiro Vamncellos, juiz da alçada. -Intimação
aos presos para dizerem de facto c de direito. -Nomeação do Dr. José de Oliveira Fagundes
para defensor.- Sua defesa. -Tirada dos presos de seus segredos. -Os religiosos franciscanos.- A sala do oratorio . - Asentença. - Os embargos. - Soenas desoladoras.- A
· oommnnhão. - Disposições para as excouçõos.- Terror do povo.- Acarta regia do commutação.- Enthnsiasmo popular.- Resignação do Tiradentes.

No dia 6 de Junho de 1790 entregou Luiz de Vasconcellos o
bastão de vice-rei ao conde' de Rezende D. Luiz José de Castro, o
qUal immediatamente demittiu o ajudante de ordens Caetano Maria
Tolenet para impossar a seu fi lho D. Luiz de Castro Benedicto 1 .
Apezar da energia, que algumas vezes imprimia .em seus actos o
cunho do despotismo ou da arbitrariedade, não partiu Luiz de
Vasconcellos do Rio de Janeiro sem o saudoso sentimento ele seu
povo. Franco e afavel trazia no semblante um sorriso de amenidade para todos, e os melhoram entos materiaes de que dotou a
cidade, que tanto amára, abonavam o seu amor para com o publico
: tornavam-no digno da saudade do Rio, como elle mesmo fez
Inscrever nas piramides do Passeio publico, o ameno jardim em
que metamorphoseara um pestifero paul ~. Contrastava o no.voI vice

: E n;io em~. de Junho, como so 16 nos VarÕ(S 1/lus/rcs do

SJ'. COIIS.

Pereim

lltt Silva. Atteslado do co11rle de Re,;,emle, datado de 25 .Julho 92.
1
Na obra do antigo passeio publico fez o vice-rei con hecer a sua conslancia,
assoberbando obstaculos que pareciam oppor-se íl sens intentos. l\las nem todos
que procuram esse lugar rle recreio sabem as lagrimas e gemidos que ellc custou
â triste humanidade! Era com o rendimento dos açoutes dos escravos, ·que os se-

)
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rei _com o seu antecesssr pelo seu ar fTielancolico e seu genio suspeitoso. Tornára-se pois para logo nnlipalico ao povo, o qual no
incendio violento que devorou o edificio do Senado da Camara,
co,m todo o seu valioso archivo, poucos dias depois de sua posse,
não viu mais do que o máu agouro ele seu govemo 1•
Como não respiraria desassombradamente o goverrtador da capitania de Minas Geraes com a substituição do vice-rei, dando-se
os parabens pot· ver em seu lugar um homem cuja índole guardava tanta harmonia com a sua? Concebera sem duvida a esperanÇ<1
de ser melhor vingado com o proximo castigo dos inconfidentes,
que haviam projectado o plano de um levante, o q~1al devia começar
pela sua decapitação . Todavia o conde de Rezende nem uma pressa
teve no andamenLo do processo; e aguardando a vinda da alçada
deixou a gemer n:lS humidas e asquerosas masmorras as tristes
vicLimas, sem se lhe dar de tanto padecimento .
E que quadros dolorosoti ofl'ereciam esses lugubres carceres!
Sem luz para ver, sem ar para respirar, alli viviam opprimidos e
delacerados pelo saudade do lar·, pela lembrança das consortes ~
imagem do seus penates. Povoava Gonzaga a solidão de sua prisão
com as hannonias de seu genio, e com o fumo da candéa que lhe
prestava a tinta, e o peclunculo de um laranja, que lhe servia de
penna, escrevia pelas humidas paredes inimitaveis lyras, que o
immortalisaram, e o nome de iVIarilia alli gravado lhe recordava
tudo ttuanLo para elle havia de mais caro n'esLe mundo 2 ! Impro-

nhores mandavam casliga1·, que se pagavam as obras, po1•que a pequena renda dil
camara e as forças da fazenda real mal podiam accudir aos gastos (rue se fazial'll·
V. o o(flcio de L'ni;;,de Vasconcellos a seu successor. Rev. elo fnst., t. 111, p. 35.
Sobre os melhorumenlos <tue eleve o Rio de Janeiro a Luiz de Vasconcellos veja-se
o Gat. clos .ca.p. mores e aov., etc., na mesma Rev., l. lf, p. 42.
1 Abreu c Lilna, Synops is on Deduc!~iw GhTonotoaica, p. 264. Foi-lhe mais favoravel em seu juizo o concgo Januario: • O geuio d'esle vice- rei, diz elle, me·
lancholico, o l~lzia por vezes inconslanle nos seus projcctos, mas nem por isso
deixou de zelar a real fazenda e de promover os interesses da na~ão . " Niotherolj,

nota37,p. 57.
2

Veja-se a sua biographia na Brasilica, bibliotheca ncwional dos melhores au·

tores antigos e mollemos.
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visava Alvarenga cadenciosas endeiKas á belleza virginal cle sua
filha, ao amor puro de sua esposa e cançaclo atirav·a-se á barr~ de
seu leito rara esquecer no somno os tormentos de uma sepal'ação
que devia ser eterna 1 • Sentia Luiz Vieira a falta de seu pulpito ;
corria os o1hos em busca do auditorio e s@ deparava com as muralhas negras desuamasmona,onde vinha gemer ornar, que elle não
via, beijando as pene,dias. Resignara-se Francisco Antonio e em
orações passava longas horas, com a esperança de vollar á sua habitação. Deplorava Ma oie! o seu isolamento, elle quo estudat·a e
viajara tanto para ser util á pa:tria ! Louco g·emia Francisco de
Paula, e ao tinir de seus ferros ohamava desespemdame1lte pela
mul11er, e precipitava-se cont.ra a muralha para abraçar seus 111hos
innocentes 2 • Não duvidava mais o Tiraden'cs J.a sua sorte e tranquillo aguardava o dia sl:!guinte. Curvado ao pezo de annos e das
enfermidlitcles abraçava Domingos ele Abreu o seu fiel Nicolau, que
não era um escravo, que era mais do que um amigo, pois tornára-se a seu bomgracló um socio de carcere, que o ajudava a supportar os ferros, as do enças, os annos 3• E assim tantos outros ...
Cheg·aram por este tempo á cône ele Lisboa as copias elas duas
devassas remetticlas pelo vice rei Luiz de Vasconcellos e o governador visconde de Barbacena. Depois de sevet'~ exame, en,tendeu o
governo portuguez que achando-se na ciclacle do Rio de Janeiro as
devassas originaes e a maior parte dos reos, e entre elles os principaes chefes da conjuração, deveriam ser processados e sentenciados os mesmos reos na sohre dita capital. Foi eom esse fim Sebastião Xavier de Vasconcellos CoiLinho nomeado juiz da alçada, tendo
carta .de conselho para exercer o log·ar ele Chanceller na Relação do
Rio de Janeiro, e contando por adjunotos, revestidos com o caracter cle desembarg·a€1ores da supplicação, a Antonio Diniz da Cruz e
Silva, extravagante, e Antonio Gomes Ribeiro, ag·gravista, e os mais
ministros que o vice rei nomeasse e elle propozesse, ou fossem elos

1

Vide nota 2 da pagina aulecedente.

2

Ofl'. !lo V. de Barbacena a Lui1o de Vasconcellos de 31 Jan. 90,

3

Notas do cons. Reroende Costa, Rev. elo lnst., t. VTTI , p. 308.uota 5.

)
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des~mbarga~orcs da Relação do Rio de Janeiro ou quaesquer
outros ministros de qualquer: gr·aduação da mesma capitania ou
das outras do estado do Brasil.
Para escrivão ou escrivàes dos autos das devassas nomearia o
vice rei os que lhe fossem propostos pelo chanceller, quer fossetn
desembargadores, quer magistrados inferiores, p adendo o mesi110
valer-se ele ·qua1quer desembargador da Casa da Supplicaçào, seus
adjuntos, para auxiliai-o na proposição de tão volumoso processo.
Nos casos de empale ou qualquer outro incidente, que necessitasse de nomeação ele juizes ou de commissão ainda especial e
immecliatamenLe emanada do govemo real, e Lambem nos casos de
impedimentos ou falta de escrivão ou escrivães, poderia o vice rei,
com o parecer do chance!ler, designar os que fossem mais idoneos,
quer da relação do Rio ele Janeiro, quer' de ent.re os magistrados de
maior ou menor graduação que servissem em toda a extensão elas
capitanias do Brasil. Para os casos de empate, em ·que competia a ,
decisão aos governadores ulas rela(;:ões, deveria ter· lagar e seria
igualmente decisivo o voto do vice-rei. No caso do impeclimeolo do
vice-rei o subsLitui1'Üt o chanceller, e teria o seu voto a mesrna
força e qualidade .
Havendo sido maquinada a conjuração na capitm1ia de Minas
Geraes poderia ser necessario expedirem-se ordens aos ministros
daq~ella capitania ou mandarem-se a ella outros ministros incumbidos de commissões particulares ou para conhecerem, inqui~
rirem e devassarem sobre objeclos relativos, !lU em fim para outras
quaesquer dil.igencias de diversa natureza. Nessa circumstancia
procederia o chanceller sempre de accordo e inlelligencia com o
vice-rei e expederia todas as ordens, que lhe parecessem conveui ~
entes aos referidos ministros, para o que se lhe <:oncedia a neces~
saria jurisdioção.
No impedimento do. chanceller, proveria o vice-rei sem embargo
de quaesquer leis, disposição de dil'eito, privilegias ou ordens e!I1
contrario, as quaes se davam por derrogadas para os ditos efleitos,
por esta vez somente, ficando aliás sempre em vigor 1 •

1
L'

Carta 1·éaia de 17 Jul. 90.
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Vinha pois o consell;eiro Vasconcellos munido de plenos poderes
para sentenciar summariamente em relação os reos que se achassem culpados nas devassas. Havia por supprida qualquer falta de
formalidade -e por sanadas quae squer nullidades jurídicas, positivas,
pessoaes ou territoriaes que apparecessem nas mesmas devassas,
attendendo somente o merecimento das provas, segundo o di·
rei to.
Deviam ser remeltidos ao governo real, ficando suspensos entretamto a sua execução, e os reos em segura custodià, as sentenças
proferidas contra os mesmos reos ~I ue não tivessem sido chefes e
cabeças da conjuração, nem tivessem entrado ou consentido nella,
ou a fomentado, nem se achassem nas t. focrr. Ueas e conventiculos, mas que lendo noticia da conjuração nãp a declararam nem
.a denunciaram em tempo.
Seriam os reos ecclesiasticos s~ntenciados em acto separado pelo
chanceller e seus adjuntos, como. fosse de justiça, por não lhe
pertencer privileg'io algum de isempção nos crimes exceptos, dos "
quaes era o de lesa magestade o primeiro e o mais harrorosCJ.
Ficaria, porém, em segl'edo a sentença condemnaloria, qtl'e contra
el!es fosse proferida, e sobre elles resolveria o governo real o que lhe
conviesse. Enh·êtantg conservar-se-iam os reos em segura e rigorosa
custo dia 1•
No dia 24 de Dezembro (le 4790 cl1egou ao Rio de Janeiro a fragata portugueza Golphinho, procedente de Lisboa, trazendo a seu
bordo a famosa alçada. Vinha com a mesma o brigadeiro Pedro
Á!!vares de Andrade, nomeado para commandar o regimento de
E>..'tremós, que devia seguir para a capital de Minas Geraes e lá
demorar-se pelo espaço de tres annos i, Faria o governa!d.or da
capitania dar baixa ou excusar do serviço os officiaes que dil'ectamente ou indirectamente se tivessem tornado suspeitos, obrigandoos a sahir de Minas se assim fosse preciso, 0u remettendo-os para o

1

Curta regia 17 J1~l. 90.

2

on: rle Dfa1·tinho de /I'Jello 110 v. de Barbacena de- 2~

de Setemb'I'O de 1.79U.
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Rio ~e Janeiro afim de serem processados os que.estivessem n'esse
caso 1•
Entendeu o governo portuguez que com esta providencia ficaria
sufficientemente acautelado qualquer acontecimento futuro, ainda
que parecesse que seriam prec.iso precauções mais poderosas para
conter os povos das capitanias que se julga·vam contaminadas das
sediciosas maquinações. Ei·a certo que examinados attentamente as
duas devàssas, combinados os ditos dos que depozeram com a separação do verdadeiro do que que era fantastico, e comparados os
factos realmente existentes, tinham tentado aJg.uns habitantes um
levante para extinguir na capitania 0 domínio portuguez, formandose de toda ella uma republica á imitação do ·que praticaram as colonias inglezas. Para isso communicaram o seu intento a outros, dos
quaes uns convieram e outt·os, ainda que o i1âo desapprovassem,
não quizeram ter parte n'elle, outros ficaram indifferenles e outros
finalmente o julgaram chimerico e impraticavel. E p.or occasião de
serem clescobertas as vastas medidas de que se lembraram os !'autores da C@[;ljuracção, c@m as quaes reciprocamente se lisongeavam,
enganando uns a~s outros, tudo desappareceu, reduzidas etfectivamente a nada, sem dellas existit· o menor vestígio a não serem 0s
mesmos conjurados sós e desamparados, abatidos e confusos,
pFeoccupados de um terror panico, destituídos dé todo o auxilio ou
esperança delle, e só accdmpanhados e opprimidos de confusão 2•
Alvoroçou-se o povo com a chegada da alçada, e para Jogo cir.cularam boatos aterradores. Quando parecia que tud@ estava esquecido e que a dextra da clemencia real vinha abrir os ferrolhos das
prisões ás desgraçadas victimas, já cançadas de sofft•er, surgia no
Rio de Janeiro a formiclavel alçada com poderes descripcionarios ·r
Presentiram se para logo gTandes calamidades, e ning·uem deixou
de exlremecer coú1 a lembrança dos horrores de que Lisboa havia

...

N'esse caso estavam os capitães Maximiliano de Oliveira Leite e Manoel da
Silva Brandão, os qnaes cobrin o V. de Barbacena com o manto de sua protecção.
V. cap. U, e 15, d'es!a narração.
1.

2

Officio de

~fartinho·

de Mello, já citado.
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sido o theatro por occasião das barbaras e inqualificaveis execw;ões
dos membros das famílias dos Tavoras e Andeiro, cujo sangue mareou os louros do ma1·quez de Pombal.
Foi nomeado escrivão da alçada o desembargador dos aggravos
da relação do Rio de Janeiro Francisco Luiz Alves da Rocha. ·Para
substituir o escrivão da dependencia da mesma, ouvidor da comm·ca
do Il.io de Janeiro Marcelino Pereira Celta, que seguiu para a relaç:io
da Bahia em lugar de Thomaz Antonio Gonzaga, requisitou o chanceller Vasconcellos a vinda do ouvido1· José Caetano Cesar Manilti,
já galardoado com a nomeação de intendente de Villa Rica 1 • Parece
que muito se esforçara este magistrado para e:-:ercer tal commissão
de escrivão ajudante, afim de fazer confundir o desgraçado coronel
F1·ancisco Antonio, que tão alto brado havia levantado contra as
irl·egularielades praticadas para com elle na caclea ele Villa Rica, as
quaes despertavam a indignação elo desembargador José Torres, e
que como já vimos havia promeLtido erguer a. sua voz no Rio de
.Janeiro a favor da(lllelle preso ~ .
Agradecido aos favores e poderes que lhe outorgám o governo
real, desenvolvia o conselheiro Vasconcellos grande actividade no andamento do processo, com grande applauso, louvor e admiração do
conde vice-rei 1 • Em tres mezes e meio examinál'a e estudára a al-

' • Foi o primeiro que abriu a devassa e trabalhou n'esta causa, e em premio
d'esle servi ~'o foi promovirlo a intenden te de Villa Rica . " Ult . mom. dos iuconf.,
de 1789.
2

V. Cap. X.VI, d'esta

nan·a~'ão.

3

Di zia o C. de Rezende a Martinho de Mello em 29 de Ma io 9S :
• Ainda que não presidisse ua relaç:io d'esta cidade ás ultimas confere~cias que
decidiram as senten~.as dos réus da co njuração premeditada na capitania de Minas
Gemes, eu louvaria com ingcnuida Lle as dislinctas luzes e relevante talento do desembargador conselheiro e chancel\er da rclàção quando se fizesse publico o seu
acerto ; porém como na minha presença se tratara m os negocias mais graves cl'este
assumpto, ficruei ainda mais capacitado que esse distincto magistrado tem a Cortu na de ornar o seu caracter com lilteralura, imparcialidade e rcclidão; funt.la_
menlos estes que fazem indubitavel a honra e o nascimento . As minhas vozes
concordam com os factos feferidos e com o conceito que cU e juntamente le1·á merecido a V. Ex.» Rev. llolnst., t. 32,p. 282.
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çada as longas devassas com os seus numerosos ap.pensos, e fez
transferir os presos mais importantes para os segredos da relação e
. da Ordem Terceira da Penilencia 1 • Requisitou ainda a prisão de
muitos implicados na devassa que desoui d osap1eute gosavam da sua
liberdade ! • Recomeçou os interrogator ios, amiudou as acareações,
que se prolongaram por mais de seis mezes, para o que reuniu na
cidade do Rio de Janeiro os tres espiã es 3; aclivou os sequestros
que estavam parados, até que finalmente em 21 de outubro de 1791
foram intimados aos vinte e nove réus pelo desembargador Francisco
Luiz Alves da Rocha o accordam da alçada em relação e lhes assignou cinco dias para dizerem de facto e de direito. Nomeou-lhes por
ael.vo~ado o da Santa Casa da Misericordia José de Oliveira Fagundes,
que o seria lambem elos t1·es réus fallecidos na prisão, para o que
assignaria o termo do juramento de curador. Concedeu licença a
todos os advogados que quizessem ajudar a defeza dos réus para
que fizessem as a1legações que lhes parecesse, juntando-se aos
autos debaixo da assignatura do advogado nomeado.
Teve o advogado fluminense de estudar o volumoso processo e
arrasoar a sua defeza no curtíssimo espaço de cinco dias ! Não conserv~m a historia nem a tradição o.s nomes dos advogados que
concorreram á casa do dr. José de Oliveira Fa gundes para ajudal-o
na defeza de tantos réus, os quaes contavam na cidade do Rio de Janeiro muitos amigos e mereciam as sympat hias de seus compatriotas
pelo acerbo rigor da sorte que tão fatalmente os perseguia. Cum- ·

1 Foram os presos removidos para a Ordem Terceira em Selembro de 1. 791. e lá
estiveram até Maio de '1792 sob a guarda de João Pereira Duarte, capitão do 2•
batalhão de granadeiros. Attestarlo do C. de Rer.ende clatado ele 22 Jun. 92.
2 y. Cap. XlY d'esta narração.
" Agora, escrevia o C. de Rezende a M. de Mello em 19 Ab. 91, me entregou o
chanceller dous officios, um para o ouvidor de S. Paulo prender em Taubaté, da
sua comarca, Claro José da l\Iotla, sobrinho do vigario da Villa de S. José, e
outro para o 1\Ianitti, novo intendente nomeado em Villa Rica, prender e conduzir
aqui os réus, coronel Jose Ayres Gomes, capitão Vicente Vieira da Motta, capitão
José de Rezende Costa e seu filho do mesmo nome, e o padre l\ianoel Rodrigues
da Costa. » Rev. do Inst., t. 22, p. 282.

3

Of{. do C. de

Re~,ende

a 111. de Mello de 19 Ab. 91., já citado.
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priu bem o· dr. José de Oliveira a difficil tarefa para aquelle ~etnpo,
em materia de tanta transcendencia. Apresentando considerações
sobre os réus em geral, começou por dízer que não lhes sendo
negados os direitos da defeza, não devia lambem desanimai-os a rigprosa prisão em que se achavam, a' natureza do delicto porq·ue se
lhes formou o summar·io, as crueis penas com que a lei os mandava
punir, o respeito com que se deviam mostra!' isemplos das mesmas
penas e delicto, e a debil inlclligencia do patrono que se lhes no meou sem o talento necessario pat·a tão importante defcz<t. Protestava por parte dos réus e do patrono que tudo quanto passava a
ponderar era sómente com o fim de escusar os réus do crjme e
mostrar quanto pedia a necessidade da defeza que ellcs não estavam
incurso,; nas penas que a lei impunha a Lào atroz de1iclo, e excilat•
os sentimentos da humanidade, inseparavel· dos supremos tribunaes, onde presidia a magestade ou o seu alto poder. Ainda mais
an imavam os réus a piedade da soberania e magestade a quem respeitava o delicto e que os augustos e fillelissimos monarchas seus
· progeniLores nunca perderam de vista, estímando e presando tanto
a defeza dos criminosos, que do rei D. Manoel se conta louvar muito
aos magistrados quando estes podiam descobrir nos delictos com
que escusassem os delinquentes.
Moslrou o advogaclo q-ue ainda que parecesse que os réus estavam
incursos nas penas da orclenação, e haverem commet.tido o erro e
crime enumerados nos§§ 5• e' o• do tit. G' do li v. 5• parecia que alguns se achavam escusos e innocentos, e que de outros era meno1·
a, gravidade do delicto, tornando-se todos dignos da piedade da
rainha e dos magistrados juizes da causa . Confessava o advogado
que á vista das devassas e dos appensos não podia nega!' que alguns
dos réus tivesse m a fatuidade de conversar, sem horror,, so bre o
levante e conjuração contra o supremo e real poder e contra o estado. Era porém constante que essas eriminosas e pessimas conversações se não procuraram executat· por mei o de preparo alg·um.
Não havia uma só testemunha que jumsse ter alguns dos réus diligenciado a execução das mesmas. Nem isso se affirmava nas denuncias que se deram n'esta cidade 'e em Vil! a Rica, nem constava
dos sequestras, buscas e exames que se fizeram aos _réus e a outras
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muita~ pessoas, sem apparecerem vestígios de ~sposições pará elles.
Não passava pois tudo de criminoso excesso de loquacidade e entretenimento de chimericas ideias que se desyaneciam logo que
os réus se separavam, prova evidente de que não havia de\iberação
de animo para a·execução do levante.
Semelhante círcumstancia bem patenteava, segundo o advogado,
não havei' verdadeiro conato de delicLo nos réus· que assistiram ás
criminosas praticas, e nos que tendo noticia as não delataram logo
para serem punidos, e mais quando na opinião dos melhnres authores não bastavam os conventiculos não seguidos de outro algum
facto e maleficio, sendo innegavel e constante que esses réus, que
assistiam ás praticas, se retiravam par a as suas casas e fâzendas em
grande distancia uns dos outros, e n'ellas se demoraram mezes
sem
I
promover o effeito elas mesmas praticas . Dever-se-ia portanto repu tal-as sómente por maledicencia, falta de modestia, leviandade e
insania, como em caso identico hai'Íam reconhecido va!'ios soberanos. Pedia a equidade c a boa rasão que não fosse punido com
o mesmo rigor o que .só peccara por palavras, e o que perpetrara
e consurnmara o delicto, havendo tão"nolavel differença entre um e
outro caso, quanto ia da palavra á obra, da potencia ao acLo, da.
cogitação á consummação, do feito ao verdadeiro e do abstt'acto ao
concreto. E ainda que o temerario, turbulento e immodesto se fizesse digno do castigo, comtudo era menos execrando o seu delicto
e mais digna de piedade a sua infamia e libertinagem . Conhecia se
finalmente que nem um dos réus, nem todos juntos, eram capa.zes
de conseguir· pelo seu animo, opulencia e, costumes, que se executasse o que se conversava nos conventiculos por levesa, insania e
loquacidade, sem a mais leve esperança e fundamento de o verem
praticado.
Passou depois o advogado á defeza de cada um dos réus. Arcando
com as dif'ficuldades da causa, compromettida pela enormidade da
legislação, que se dizia baseada no direito commum, procurou combater todos os pontos da accusação ·e arrancar taulas victimas ao
cadafalso e aos seus algozes. Para innocental-as foi forçoso attribuirlhes paixões, dat·-lhes vicios, e mostrar-lhes faltas, que por sua
natureza se oppunham por si mesmo ao delicto de que eram accu-
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sadas . Notando em uns a falta de pejo, da insLrucção e da modestia,
e.em outros a abundancia da igno rancia, da insania, da temeridade;
mostrando n'uns a frouxidão e"a brandura de que eram dotados,
e n'outros o prazer que tinham em mofat· elas ideias com que se embalavam, ridicularisando ou salyrisando-as sem animo de inconficlencia ; patenteou a todos isemptos ele meios necessarios para arrebanharem seqtúto, ou de influencia c·om a qual podessem alimentar
a conjuração, ou de animo para levarem pm· dJante o famigerado
Ievante 1 •
Pelas silenciosas e altas horas da noite de terça -feira 17 de abril
foram tirados de seus segredos os presos que tinham ele soffrer a
pe.na ultima. Havia-se de ante- mão preparado com lodo o lugubre
apparato a sala elo oratorio ela cadeia. publica, á qual emprestara a
religião, para lhe realçar o terrot·, toda a sua funebre pompa. Guarneceram- se as quateo paredes ele soldados> cujas armas abayonetadas estavam carregadas ele polvora e bala. Augmentou-se a
guarda, que defendia a cadeia, com mais de cem homens competentemente municiádos 2 •
· A essas mesmas horas abria-se o postigo do convento de Santo
Antonio e desciam a ladeira onzereligiosos tendó á sua frente o
seu guardião · o padre-mestre frei José de Jesus Maria do Desterro,
os quaes foram collocar-se na cadeia, no meio dos soldados, i espera dos réus que elles 'deviam confortar nas duras provações a que
tão salanicamerite os sujeitava a alçada.
Quatro escoltas com as armas abayonetadas conduziram onze dos
ióconfidentes, escolhidos pelo tl'emendo tribunal para uma scena
thealral, que buscou revestir o se.us actos de cautelas e mysterios,
tingil-os. ele côres lugubres e mergul .l-os nas sombras do silencio

1

Dcfez,a dos réus qne sahh·am pron1l1wiados no crime de sublevação de ilfina.s.

Manuscripto da Bibliotheca publica d'esta Côrle. A que cone impressa por ~spe
culadores disfarçados com um pseudonymo i! lustre sob o Lilulo de Processo ele Timdcntes eslá mutllada e iocomplela, como Lu do o mais q1.1e nlli exi>Le. sem nexo,
sem ordem e sem criLica.
2

Ult. mom, dos ineonf. de

~789.
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e segredo da noite 1• Era pelo menos a scena de m'au gosto e até
reprel;ensivel pelo corl.ejo de horrores que lhe clei·am de envolta
com a santidade da religião, e pelos sotfrimentos inauditos por que
sem n ec~Jssidade alguma fizeram passar as pobres victimas, que ha
tres annos curtiam os padecimenl<iJS do carcere duro e rig0roso,
privados de todos os recursos, e completamente segredados á sociedade e ás suas mini mas commodidades .
Na primeira escolta, que partira da guarda principal do palacio)
via-se o coronel Francisco Antonio de OJi.veira Lopes.
Na segunda, que vinha da Ordem Terceii{a de S. Francisco,
contavam-se o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andr·ade, o coronel Ignncio José ele Alvarenga Peixoto, o sargerito
mór Luiz Vaz de Toledo Piza, o capitão José de Rezende Costa, e o
alferes Joaquim José da Silva Xavier.
Na terceira, que sahira das cadeias da relação, achavam-se o tenente-coronel Domingos ele Abreu Vieira, amparado pelo inseparavel
Nicolau, escravo fiel, que o ajudava a caminhar, José de Rezende
Costa filho e Salvador Carvalho do Amaral Gurgel.
Na quarta, que descera da fartalcza de Nossa Senhora da Conceição, caminhava.m os drs. José Alvar·es Maciel e Doming·os Viela! ,
de Barbosa 2 •

I

Com razão a chamou frei R. de Penaforle, de lragica e co mica, Ult.

Ínom., .ete.
Em 25 de Outubro de 1791. achavam-se pre~os:
Nas prisõos do hospital da Ordem Terceira de S. Francisco da Penilencia: tenente-coronel Francisco de Paula , coronel All'arenga, desembargador Gonzaga,
coropcl Josó Ayres, sariento-mól' J.uiz Vaz, capitão R ezencle Costa, capitão Vicente Vieira da Nlolla, alferes Tiradciltes e tabellião FausLino. Soares de Araujo,
tendo por commandante da guarda o capitão João Pereira Duarte, de um elos regimentos de granádeit·os.
Na fortaleza ele S. José da Ilha das Cobras : co nego Luiz Vieira, 1•igario C. C.
1
de Tol~do, padres Josi! da Silva, José Lopes, e Manoel Rodrigues da Gosta, e Capanema, senc1o gnvemador José Monteiro de Macedo Ramos.
Na fort:tleza de Nossa Senhora da Conceição : Drs. Maciel e Vida! de Barbosa,
sendo s-overnador Francisco dos Santos Xavier.
Nagual'Cia do palacio: coronel Francisco Antonio,J. l\lartins Borges, e João Ro,
drigues <la Costa, lendo Iior capit:iu Joaq1,1im Gomes de Campos Bastos.
Nas cadeias da relação : lfftcomnmnicaveis Donringos de Abreu com o seu
2
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Póde-se fazet' ideia da consternação d'esses desgraçados, á proporção que se foram recolhendo á sala do oratorio, rodead'os de
carcereiros com caras pat.ibulares, cercados de bayonetas reluzentes, e entregues ao cuidado .dos religiosos franciscanos, muitos dos
quaes lhes eram familiares pelas visitas que lhes faziam em seus
proprios carceres 1 • Valeu-lhes ainda a religião com o balsamo de
suas palavras derramando-lhes nos miserandos corações a resignação evaugelica, mitigando-lhes os soffrimentos, revocando-lhes
as esperanças perdidas, emprestando-lhes forças para os lances arriscados, convertendo-lhes a cobardia em coragem e a coragem no
estoicismo das grandes almas. Não se percebeu com tudo entre elles
um só movimento de impaciencia, nem escapou uma só palavra
que não désse indícios da sua resignação. Humildes e estupefactos
aguardavam a hora solemne da sua sentença.
Despertou o povo na manhã seguinte sorprehendido com os
boatos que circulavam, e correu á cadeia publica, cercada por
muros de bayonetas, e então na sala forrada de luto patenteou-se
a seus olbos aLlonilos o lugubre e terrível altar da morte, tendo por
emblema a imagem do marlyt' elo Golgothaapenas palidamente illuminada por seis cirios. Preveram-se desde logo pela natureza do
crime, segundo a legislação, tremendas execusões, e frio terror
lavrou por toda a innocente cidade do Rio de Janeiro.
Reuniram-se naquarta-feirade 18 de Abril, emrelação extraordinal"ia, os ministros da alçada, e os demais adjuntos da relação
tendo por presidente o conde '~ce rei. Encerraram-se pelas 8 horas
da manhã, e assim estiveram até ás 2 horas da madrugada do dia
seguinte. Gastaram desoito horas em lavrar o occordão, sentenI

negro ; José de Rezende.Costa, capitão Dias da Motta, tenente Fernando Jose Ribeiro, Salvador do Amaral. Conummica v ~is Antonio de Oliveira Lopes, João Francisco das Chagas, Alexand re, pardo, escravo, Domingos Fernandes da Cruz e
Manoel José de Almeida.
' • Estes homens estavam confessad os desde muito tempo e com frequencia
pelos mais doutos e illuminados religiosos d'esla ordem, em cuja presença deram
n'esla occasião signaes de seu bom espírito. Sabia-se de muitos que augmenlavam
com ccrlas penalidades voluntarias o rigor das prisões em que se achavam. • DIemorta do e:vito qzte teve a conjuração de Jffinas.
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ceando a cada um dos réos segúnd0 as provas mais ou menos aggravante~ que cada um tinha contra si.
Pela madrugada do dia 19 entrou na cadeia publica o desemg·ador Francisco Luiz Alves da Rocha, como eserivão da alçada.
Ach,ou-se rodeado dos meirin bos e acompanhado dos onze religiosos que alli passaram a noite, e :i luz dos fachos leu a sentença
no que levou duas horas. « Alguns vassalos, dizia o terrivel accordão, animados d0 espírito da per11da ambição, formaram um infame plano para se suhtrahirem da sujeição e obediencia devida a
mesma senhora, pretendendo clesmemhrar e separar do estado a
capitania de Minas para formarem uma republica independente por
meio de uma formal rebelliào, da qual se erigiram em chefes e
cabeças,1 seduzÍ11do a uns para ajudarem e concorrem para aquella
perlida acç~o, e communicando a outros os seus atrozes e abominaveis intentos em que todos guardava:m maliciosamente o mais
inviol~vel silencio para que a conjuração podesse produzir o effeilo
que lodos mo.stravam desejar pelo segredo e caulella com que se
reser aram de que chegasse á noticia do g·overnador e ministros:
porque este era o meio de levarem avante aquelle horrendo atLen·
tado, urdido pela infidelidade e perfidia, pelo que não só. os chefes,
cabeças de conjuração e os ajucladores d~ rebellião, se constituíram
réos do crime ele lesa-magestade ela primeira cabeça, mas lambem
· os sabedores e consentidores d'ella, pelo seu silencio, sendo tal .a
maldade e prevaricação. destes réos, que sem remorsos fa!Laram á
mais recommendayel obrigação de vassalos e ele caLholicos; e sem
horror contrahi.ram a infamia de traidores, sempre inherente e .an nexa a tão enorme e detestavel delicto 1• >)"
As honras da primeira cabeça deu-as a alçada ao Tiradentes 2 ,

I Sentença da alçada. Cito a impressa na Rev. rlo lnst., t. VIl f, de p. 3!1:1 ~~
315, como a mais exacla, por não ter visto o original que indevidamente pára em
mãos parlic11lares tendo sido sub~rahido á secretltl·ia do imperio,

2 Dando it alçada a supremacia da conjm·~ção ao Tiradentes, que passava por
louco aos olhos de todo o mundo, buscuu mais desmoralisa1-a do que punil-a. l'or
pouco que não lhe poz na fronte a parodia da legenda da corila de Chrislo. Não
b fez mais em atlenção ao martyr do Golgollia. do que á lena que infamaram com

'
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o qual com baraço e pregiio devia ser conduzido pelas ruas publicas ao Jogar da forca e nella mo~rer morte ~aturai, e que de 1.'1ois de
morto lhe seria cortada a cabeça e levada á Villa Rica, aonde em
logar mais publico se elev::u·ia sobre um poste até que o Lempo a
consummisse. Seu corpo csqua,rtejaclu, pregar-se-ia em postes
pelo caminho de Minas, nos sitio_s da Varginha, Cebola~, e de
outras povoações, até lambem a consummação. Declarar-se-hia Í!lfame, e infames seus filhos e netos, tendo-os e seus bens applicados para 0 fisco e camara real, e seria a casa em que vivia em
Villa Hir-a arrazada e salgac)a para que nunca mais no chão se edificasse. Não sendo propria a casa .avaliar-se-ia para pagar-se pelos
bens confiscados, e lenvantar-se-ia no mesmo chão um padrão pelo
qual se conservasse em memoria a sua inf.amia.
Seriam Francisco ele Parda, ~Iaciei, Alvarenga, Domingos de Abreu
Vieira, Francisco-Antonio, Luiz Vaz conduzidos com baraço e pregão
pelas ruas puhl'icas ao lugm· da forca, e nella 'morreriam, e depois
lhes seriam cortadas ns cabeças e pregadas em postes altos até r1ue
o tempo as eonsurnmisse; as de Fr:mcisco de Paula, Maciel e
Domingos .dc Abreu, nos logares de fronte das suas habitações, que
tinham ém Villa Rica; a de Alvarenga no Jogar mais 'Publico da
vi lia de S. João d'EI-Rei ; a de Francisco Antonio em frente da sua
habitação na Ponta do Morro; e seriam declarados infames, e infames
seus filhos e,llettos, tendo-os, e os seus bens confiscados para o fisco
e camara real, e que as casas em que vivia Francisco de Paula, em
Villa Hica, seriam arrazadas, e salgadas, sendo p1·oprias do réo,
para que nunca mais se ediAcasse.
Iriam lambem Salvacl,or Carvalho elo Amaral GurgelP José elo
Rezende Costa, pai, José de Rezende Costa, filho, e Dom~ngos
Vidal de Barbosa com' baraço e pregão pelas ruas publica~ ao
Jogar da forca> e nella morreriam e seriam declara~ios infames, e

a bal'bam sentença. Seg·uiram a lição do conde de Assumar, tão recommendada
por Martinho de Mello. Perseguiu o conde mais ou menos a todos os conjurados de
1.7<19, mas escolheu a Felippe dos Santos, como o mais pobre cl'cntre elles, para
a victima de suas atrocidades. Atado ás caudas de quatro b!'avos poldros, banhou
o infeliz com o seu sanll'ue as ruas de Villa Rica.
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infames seus fi lhos e netos, tendo-os, e os seus bens confiscados
para o 'tis co e camara r eal.
Para que estas execuções se fizessem mais commodamente, man<lat·am que no campo de S. Domingos se levantasse uma forca
mais alta do que de ordinario .
Declararam infame a memol'ia de Claudio Manoel da Costa, que se
matou no carcere, e infames seus filhos e netos, tendo-os, e os
bens confiscados .
Seriam Gonzaga, Vicente Vieim, José Ayres Gomes, João da Costa
Rodrigues e Antonio ele Oliveirá Lopes condemnados a degredo
por toda a vida para os presidias de Angola; Gonzaga para as
Pedras, Vicente Vieira para Angoche, José Ayres para Embaca, João
da Costa Rodl'igues para o Novo Redondo ; e Antonio de Oliveira
Lopes para Caco nela, e se voltassem ao Brazil se executaria nelles a
pena ele morte na forca, e applicarão a metade elos bens ele todos
elles pat·a o fisco e camara real.
João Dias da Motta seria condemnado em dez annos ele degredo
para .Beng·uela, e se voltasse ao Bra zil, e nelle fosse achado, morria na forca, e applicaram a terça parte dos seus bens para o fisco
e camara real .
So!Treria Victoriano Gonçalves Coelho a pena ele açoites pelas ruas
publicas, .com tres voltas ao redot· da forca e degradado por toda
a vida para Angola. Não poderia voltar ao Brazil, voltando morrel'ia
na forca, e applicaram metade dos seus bens para o fisco e camara
real.
Declararam sem culpa a Francisco José de Mello e Manoel de Sá
Pinto do Rego Fortes que falleceram no carcere, devendo se conservar a memoria de :imbos segundo o estado que tinham .
Absolveram a Manoel ela Costa Capanema, por julgarem que o
tempo de sua prisão Leria ptll'gado qualquer presumpção que
contra elle podesse resultar das devassas ; a João Francisco das
Chagas, a Alexandre, pardo, escravo elo padre José da Silva, a Manoel
José de Miranda e a Domingos Fernandes, por se não provar contra
elfes o que éra necessario para se lhes impor pena.
Foram condemnados Fernando José Ribeiro ~ José Martins Borges, sel).do que Ribeiro, pa!'a satisfazer mesquinhos odios, induzira
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a prestar-se como testemunha falsa contm João de Almeida
e Souza, a quen1 pretenderam involver injustamente na ccmjuração.
F(i)i o primeiro megradado por toda a vida para Benguella, e multado em duzentos mil reis pat'a as despezas da Relação, e o segundo
comclemnado á açoites p,elas ruas publicas e a dez annos de galés.
· Finda a leitura do accordão retit'ou-se o desembargador escl'ivão.
Ti Rha elle sido . ouvido pelos réos c;om o mais religioso silencio e
attenta curiosidade. Reiítou então um borborinho. Pareciam accordar
de longo somno, tal qual se a trombeta de Josaphat os chamasse á
resurrei ção.
Como havia para alguns perto de tres annos que estavam iucommunicaveis, e pam outros perto de dous, preromp era m em violento
desabafo, alargando-se na liberdade que Jhes outorgaram seus
algozes por cerca de quatt'o horas pam se fall are m, as quaes elles
apr@veitaram em mutuas recriminações. Imputaram-se uns aos
outros a sua ullima infelicidade pelo excessivo e injusto depoiniento
em que a amisade t.rahim os mais sagl'ado deveres.
No meio dessa scena desoladora ouvia-se a gargalhada esLridenLe de Víclal ele Barbosa, o qual exclamava: « Ora eu morrer
enfot·cado ! )) Suppunham-no cloudo, mas elle dava provas da perfeição ele seu juizo. Os seus companheiros de infortunio, que
entregues aos cuidados de seus confessores, faziam de sua morte
sacrificio de ex piação de seus peccaclos, se escandalisaram com as
suas exclamações e o arguiram de impio, mas Vida! de Barbosa
!ranquillo de sua sorte, respondia lhes que ~inha todà a certeza de
que não morreria sohre o patíbulo 1 •
1 Lida a commulaç.ão manifeslot; p ara logo os princípios em que fund ava a sua
alcgl'ia, que reputaram louca, ímpia ou bhealral. O segredo em que estc,,e ficava por
Jmixo do vão da e~cada que subia pat·a a,sala do pala cio do governador da fortaleza
da Ilha das Cobras. Pôde escava r a pat·edc do lado da epcada principal, e acertou
justamente n'um dos tle~t·aus por onde via Lluem subia e descia . Applicando o ou''ido ce rto dia ouviu di~eP o juiz da alçada ao ~uv em:\dqr que não seria muita a
effusão de sa ngue, e qtte apenas um ou dous monct·iam enfo rcados. Com esta nova
alegrou-se elle por ser-um dos menos cu\pados. Ult mom. dos i nconfld . de 17 89, 110'ta.
N:To ha duvida que Vida! de Barbosa esLeve pt·eso n1csta fortaleza onde foi interrogado em 2'1 Jul. 90. Ap. 17, Deu . rlo n. de .! . FiiJU·S€ demasiadamente no
que ouvira ao juiz da alçalla !...
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Rompeu Alvarenga nos maiores excessos, e em horroroso transporte· Locou a meta da alienação. Ora criniinava a sua esposa por
lhe ter impedido os primeiros voos de sua fid~lidade; ora lamentava a orphandade de sua filha, cuja belleza ange1ical traçava em
'
rasgos de admiravel poesia; ora suppunha-se
diante do tribunwl
divino protestando e asseverando que a UJesma fé que obrigava a
accreditar haver justiça em Deos lhe estava a ensinar que se Deus
era justo não lhe perdoaria as suas faltas, e ora imputava a sua desgraça a não r:te ter seguido o seu conselho. Lançou-se n' este lance
o religioso que o dirigia a arrancai-o do estado ele pree_xcitação em
que o via, e dirigiu-lhe palavras de consolação, de fé e cle amor.
«Se a fé obriga a accrerlilar, jul)tava elle, que Deos é justo para o
condemnar, previstas .as suas culpas, não menos lhe manda cree
que é misericordioso pa,ra o salvar mediante a sua co ntricção, pois
veio ao mundo não a destruir e sim a reparar; nem quer a morte
do peccador mas que se c~nverta paea lhe dar a viela eterna; nem
de outra sorte debalde Leria morrido Jesus Cht'isto·. Tem sua filha
out~g pae mais sabio, mais rico, mais poderoso e mais amante, ~
quem tem a Deus não chora, nem lamenta a orphandacle. 'Sua es pesa
por fim n:lo lhe agl·aclecel·ia a con.fissão de affeclo que mostrou
por ella, se fos.se feita a mesma confissão .dianbe de um homem
mais fiel as leis ela justiça que a da caridade, pois nffo faria mais
do que a involver na propria sentença. ll Ouviu Alvarenga estas palavras no maior recolhimento, e cleixon-se cahir aos pés elo reli gioso ,
que recebeu a sua sacramental confissão 1 •
Comovia a toci<;Js a scena verdadeiramente j!lathe tica que se passava entre os Rezendes, pae e filho. Ouvindo o velho a sua sentença
sentiu banhar-se-lhe todo o corpo em feio suor. Pa'raram-lhe os
olhos e immovel, como uma estatua, quiz.fallar, e apenas balbuciou
palavras sem nexo e sem sentido ... Viu o filho o desanimo de seu
pae, e correu a recebei-o em seus braços. « Meu querido pae, disse
elle, ah! não desanime! E o que é moner? Acabam-se as fadigas,
os trabalhos, os tonnentos que tanto consternam a todos durante

1 · Ulf..

rnom. dos inconf'., nota 31.
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a vida. Não morreriam os mais tarde ou mais cedo? Dever-nos-á por
ventura intimidar o genero de morte ? Não é injuria para nós
morrer deste ou daquelle modo. Limita-se o poder dos homenes a
este mundo, e a injuria não transcederá os umbraes da eternidade.
Recolherá nossa famí lia a noticia de nossa triste e aggravante
sorte, já acostumada a pensar na sua infelicidade e preparada pela
Divina Providencia que lhe deu valor para soiTrer a nossa estrepitosa prisão, e que a confortat·á na hora supt·ema de nossa injuriosa
morte. Querido pae, continuou elle entee soluços e lagrimas, sofframos estes passageiros infortunios em descontos de nossas
oceultas faltas; beijemos estas al gemas, cinjamos estas cadeias ;
e!las nos podem aligeirar os passos no alcance <~ c t: mafelicidadeetema ..
O que é em flm a vida? Aspiremos á imrnortalidade! >> Dous fios de
lagrymas, que deslisaram dos encovaclos olhos do pobre velho,e seus
repelidos soluços somente respon<leram a estas palavras repassadas de
tantfl ternura e amor filial. Abraçaram-se finalmente, e mistutraram
por algum tempo as suas lagrymas e suspiros até que voltando-se para
os religiosos que os rodeavam, receberam .delles conselhos chei0s
de unção 1•
A um canto do funebre recinto eslava Maciel conser'Yando a
serenidade de seu rosto, que possuía ainda todos os encantos da
mocidade, e tendo adiante de seus olhos o livro de sua devoção.
Notando os symptomas de pavor ~;JUe manifestava Francisco Antonio,
cujo olhar· errante e espavorido percorria um a um os companheiros ele infortunio, dit'igiu-lhe Maciel com a candura de sua alma,estas
expressões, ungidas de religiosa philosophia: « Adora, amigo, a
Providencia e segue com fidelidade as suas ult.irnas disposi~ões a teu
respeito. Recorda-te que principiaste a conhecer as tuas essenciaes
obrigações de homem e de christão depois que te sepat·aram do
consorcio dos homens, e se entregue aos rigores da justiça começaste
a nascer para a graça, faze da tua morle, embora comminada pela
justiça, um sacrificio ele expiação . )) Sahiu ào pasmo o seu am,igo,
e voltou-se Maciel para o seu clirector espiritual, cheio daquella

1
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402

HISTORIA DA

.inexplicavel paz . e doçura de uma alma verdadeiramente christã 1 •
Muda e·ra a scena que se passava entre Domingos de Abreu e o seu
escravo Nicolau. Alquebrado o senho r pelos annos, e pelos estragos
que lhe fizeram os rigores e privações do carcere, estreitava nos
braços o pobre negro que tão fiel amisade lhe consag~ava, pois o
amav.a como muitos filhos não amam os seus paes, e suóls lagrimas
silenciosas diziam eloquentemente o que se representava naquelles
corações despedaçados por tão lentas e acel'IJas agonias 1 •
Rapido passou o tempo, e ás H horas soou o signal de silencio.
Vieram os carceeeit·os e lh es lançaram ás mãos e aos pés brutos gri lhões que se ia.m pt·encler ás gndes das janellas.da sala mortuaria.
Havia a meza da Innan.dacle da Santa Casa ele MiseriQonlia mandado
estender pelo pavimento as necessarias camas para que de alguma
forma lhe servissem de alivio, e ali i se dei ltu·am todos. Recolhidos
em si mesmos, entregues seus espíritos ao rep,ouso,começou a meditação severa e calma sobre as m.iserias do homem, e as dores da vida.
Viam-se alli como qu,e já fóra do mundo, despenhados nos a:bysm0S
da worte pela voz da justiça humana, e igualados pelo destino acerbp
de modo que nem um delles tinha que invejar a sorte do outr·o
n'estes tristes momentos do amarguroso resto de seus dias.
Nunca os religiosos, que os assi~Liram, mostrat·am tanta caridade
nem tanta comiseração, nem tanta abundancia de sentimentos espirituaes como desta vez. Já não eram os sacenlotes que com a mascara
da hypocrisia penetravam nas masmorras com o fito de servir mais
á justiça do que a Deus. Eram os sacerdotes do porvir que assomavam aos umbraes da eternidade trazendo nas mãos as palmas do
martyrio e nos 1abios o hymno da esperança. Houve alguns que .
estiveram de pé por mais de onze · horas, jà os consolando, já os
admoestando e sempre persuadindo e confortatido com a palavra da
religião, cheias de uncção, que vel'liam. balsamo consolador sobre
as chagas dos seus dilacerados coraç,ões, onde mon·iam as esperanças
de viela e batiam os horrores da inevitavel morte, que a passo acceo

t
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lei·ado lhes vinha trazer a alva e o baraço e lhes àbrir o caminho
d'além Lumulo 1 •
Em quanto os religiosos lhes adoçavam os rigores de tão triste
situação, convertendo espinhos em flores e mudando desesperos
e'm esperanças, para chegar á resignação christã, e preparal-os
para o recebimento do santo viatico, que devia effectuar-se na manhã seguinte, luctava o advogado por arran.cal-os á morte ignominiosll, e apresentava em seus nomes embargos á sentença.
Raiou a manhã de sexta feira '!.0 de Abril tão lugubre para a
cidade do Rio de Janeiro, que parecia que o anjo da morte pairava
sobre ella com as azas enlutadas. Impalledeciam o::: cirios á luz do
dia que coava pelas grades da sala do oratorio. Findavam os canticos dos religiosos carmelitas, que então occupavam • o convento
visinho, espirando nas curvadas abobadas do carcere, e o silencio
dos tumulos dominava a sala da morle apenàs interrompido pelas
vozes dos sacerdotes .
No seio do mais santo recolhimento, assistiram os pobres presos
ao tremendo sacrificio da missa, alli clebruçados sobre os seus
leitos, ou curvos ao peso de tantos e tão pesados ferros, que com
apparato inquisitorial lhes apprestava a alçada, e ent1·e soluços
receberam das mãos elo levita o pão da Eucbarestia.
Terminada a ceremonia religiosa, abriram-se com estrondo as
portas da prisão 2 e appareceu o desembargador escrivão com a
ratificação da sentença.

1 • Parece que a Providencia poz na bocca de alguns d'esles religiosos, dos
quaes muito pouco se esperava, palavras de vida, e tanto que um dos réus de reconhecida litteratura, c o que mais philosophava no meio de seus transportes, disse
que nunca pensava encontrar tantos conhecimentos em reiigiosos que pela suareforma não se entregavam aos estudos. Como se a sciencia, que admirava, não
fosse antes aprend ida na escola da oração do que nas aulas. Deus, assim como se
apraz em conversar com os sing-elos do coração, lambem sú aos ignomntes co mmunica a sua sabedot•ia. Ult. mom. dos irwonf. etc.
• O oralorjo esla~a sempre povoado de sacerdotes, e em toda a parte se tratava
de bem morrer. Alli andavam muitos homens a servir, como os irmãos da Misericordia, etc. Rel. do e:títo, etc.

~ • Por toda a parte estavam sentinellas com as armas p1•omptas. Abriam-se e
fechavam-se as portas a cada instante e com estrondo ... e tudo finalmen te con-

í
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Brilhou um vislumbre de esperança para muitos cl'entr·e elles
quancio tm\!iram que a seu tempo seria deferida a. decla,ração dos
reos, a respeito dl!ls quaes se havia ·de suspender a execução. Com
estas peripecias trazia a alçada a todos elles inclicisos ·cte sua sorte,
suspensos sobre o abysmo da eternidade, entregues a oscilações
entre a vida e a morte, .entre a esperança e a realidade~ derra··
mando consolações vagas, e pe1'lm'bando os uHimos desenga1íos
d'aquelles que já: sa haviam conformado com a cruel sentenÇa. Um
dentre elles, desesperado com tanta incerteza, prMompeu n'eslas
palavras que revelam a acerba situação : « Senhores não ha que
duvidar, nem que esperar·; desenganemos-nos ; I uem um de nós
escapará ao patíbulo 1 ! ll ComLudo pensava Alvarenga qne da excepção se tornariam sómente dignos Vida! ele Barbosa e Salvador
do Amaral 2 •
De novo requereu o advogado permissas pam deduzir segundos
embargos por via de restituição de presos e miseraveis u, e ainda

corria a an!!;menlar o horror d'aquelia casa ou ''erdadeiramenle sala da morte. •
Rel. do exito, etc. D'ónde vê-se que Ludo era feito calculadamenLe para produzir
terríveis effeilos sobre os pobres presos ~
I

ReZ. do exito, etc.

2

Ult . mom., etc.

s « E não 'é a ullima pena, ponderava elle, a que nos delicLos só pode servir de
castigo, par~ que deva suppor- se que os réos de um crime grave, infaine e execrando, !leão impunes C[uando a nüo padecem, pois que lambem a conse rvação da
vida, quando · se escapa da morLe por semelhantes crimes, serve de muim· castigo
aos delinquenles; porque se a lernbrauça de vêr perdida para sempre a honra, a
liberdade, a fazenda, a patria, os parentes, a mulher e filhos, li ver poder pela
continuação e estrago do tempo e pelo habi to de diminuir alguma parte dos senti.
menlos humanos, elles se não poderão evitar ao continuo remot·so da culpa e ao
bicho roedor da consoiencia.
• A prova desta verdade nos subminisLrão as sagradas letlras porque [Jeus,
para cruehnehte castigar a Caim, não lhe quiz Lira r a vida pelo fralriciLlio, mas
impor-lhe a pena de o segui1' sempre seu delioto. ·
• O aclualt.ernor e pejo é mais cruel que a mesma morte : - CJ'llclelius esl quam
mori sernper Limere mortens. Aub fuit, aut veniet, ni ·1ü1 est prosentis in iilla: mprs
que mirnus prena mora mortis habit. • 0 sincero arrependimento da offensa, a humilde deprecação rto perdão e a
prolestaç:to da emendà, sempre farão os ultimas cles~jos e objeclos de castigo, e o
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desta vez não foram os reos attendidos, e parecia que, a sen_tença
da alçada ia co mprit-se em toda a sua extensão_ Tinha ella_produzido entre o povo os seus terríveis elf eiLos, e foi isso o que se procur@
u incutir no animo do povo . Se bem qu e a execução não tivesse
de ser revestida /las crue·ldacles prescriptas pelas ordenações 1, como
se temia, wt com tudo a mais medonh a e ostensiva ~1ue presenciava o cidade cio Hio de Janeiro, e a pt·im eira em que se det'!'amavtJ. o sangue em hollocausto aos direitos offenclidos da realeza.
Havia o juiz da alçada, de combinação com o conde vice-rei,
tomado todas as precauç_ões. Suspe nd era m .a sahida das embarcações, que estavam prestes a dar' a vela para Lisboa e India, clisposeram de todos os meios que deviam con tribuir para a seguranÇa
do acto em toda a sua pompa e osten taçào, e subsütuiram os terços
elos auxiliares pela tropa paga na guarnição da cidade afim de reforçar-se a guarda da cadela com tropa regula r, completamente
municiada com cartuxame embalado.
Elevava-se a nova forca no campo que se estendia enl!·e as
igrejas de S. Domingos e da Lampaclosa, ainda agrestemente ves-

o

maior sacriflcio com que o delinquente pót.lc expiar o seu crime com ·salisfaç<io da
republic:L, emenda dos cos tumes e fm ctos das leis criminaes·; os reos se acham
penetrados de dilt:, que os não pe1·miLtirá respi1•ar mu ito tempo, por verem a sober:mia offendida, e em termos ue pu rgarem em um sanguinolento e funebre patí_
bulo as suas maledicencias: elles sentem mais que a mórte o escamlalo que lem
causado aos ma'is vassallos ; de5ejos das provas do seu nncpendimen lo ainda
mésmo nas mais du1·as prisões e nos degredos mais pestilentos, onde a i mpu1·e~a
do ar, a COI'recçào elos alimentos, lhes fa ção vi va gue rra conlm a conservação ela
pesada vida.
1
' O carce1'e lem sido d; latado, a ·prisão ri gorosa; elles lem sido util ao estado, uns
na lavoura, outros nas lcltras e outros nas armas. Estão promptos para co ntinuar
no se rvi ço da sua mageslade e do estado em qualque r parte para onde forem man ·
dados, e de qualquer modo que se julgar, em comm ut ação da pena ultima, e para
o conseguirem, imp lonio. a piedade de sua magestade e deste respeitavel tribunal" Nestes Lermos e noo ele direito, os presentes emba rgos se hão de receber
julgar pi'Ovados, pa1·a. commutar-se a pena in~pos ta aos reos em um degred o pcrepetuo, onde justifiquem a sua emenda, que prolcslão neste tribunal, recebendo-se
para esse !im e julgando-se provados os presentes embargos, para se1· da materia
delles. • Sentença dos reos, etc.
'

1 P elo ~

a

1JW'J'! e

9.• do L1t, 6.0 do Li v. 5.• eram os rcos de primeira cabeça condemnados

Jlatnml Cl'ltelmente, sen<lo confiscados os seus bens para a coroa do reino.
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tido de graminias e moitas de arbustos, que deixavam ver aqui e
alli os restos de extensos •pa:úes, os quaes cercavam a cidade. :Attrahiam a pubfica attenção os gTosses madeiros de 11ue se formava
~ o pa:tibuio, e sua descommunal altura, segundo as presçripções da
alç~da. Causava gera] desgosto o ver a cidade do martyt· de Narbcmna convertida em theatro de tão terrível execução, efferecida
como exemplar castigo e escarmento, quando nem um dos seus
habitantes se havia envolvicl@qa conjuraçã0. Abatia esta con~ide
ração os animas elos l!ll'@pnios ümooentes, pois armada a authoriclade com a f@rmiclavel espada cla Justiça, a todos parecia ferir e
injustamente Lavrava pr@fundo resentimento e mal se p@dia esconder a pressão que .se sentia. l.i\etivara-se grande parte dos
habitantes pa:ra fora, e, os que não poderam fazel-o, acau~el aram -se
contra as noticias que correram tão desencontradas como exageradas durante os tres malfadados dias. Ji)iminuiH sensivelmente 0
commercio, e assim a frequencia das· ruas pela gente seria. Reinou
o sileRci@ por toda a cidade e reflectiu-se de toclos os objectos a
09,.p.sternação. A vista da sentença e da ·gravidade, que se empre~
tava ao sonhado delicto, apagaram ·se as esperanças em tocl@s os
cmaç1!íes. Já estavam mortos para a expectativa dos habitantes do
Rio de Janeiro os ·infelizes inconfidentes 1 •
Achavam-se n'este estado todos os animos quando viu o juiz que
era temp@ de pôr em séena a l!Jeripecia !!lesse drama lugubre, que a
seu ' arbítrio, ou segundo as instruc!;)ões de Nlartinho de iVIell@, representavam os miserand@s réos, soffrenclo m@rtalmente o padecimelito ele patíbulo. Apresentando-se munido de uma carta regia
escripta ha dezoiLo IT)ezes,p'Ois era dactada de 15 de 0u~ubro de 1790,
mostrou o chancel1er juiz ela alçada que es'tava autorisad@ desde
muito tempo para melhorar a sorte de tantos desgraçados, e l!J:Ue
tudo quanto se havia feito eFa em contrario aos gener@sos sentimentos .
dos corações hem formaclos . .
.

I

,

Segundo as determinaç@es da rain'ha, cujo coração maternal pro-

1
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pendia para um complecto perdão 1, deviam ser os réos ecclesiasticos
remetticlos para a côrte, debaixo de segura prisão, para ávista da
sentença proferic~a contra elles determinar o que melhov lhe
parecesse.
Os ré os seculares ·seriam classificados em tres cathegorias, Na
primeil'a figurariam os incursos na pena de morte, a cuja sentença
dar-se-ia immediata execução. Na segunda os que merecessem degredo por toda a vida para os presídios de Angola e Benguella. E na
terceira os que só se tornassem dignos de degredo pelos annos que
fossem convenie'ntes para os outros domínios ele Africa, comprehen didos os de l\!loçambique e Rio Sena, sob pena de mo1·te se em
tempo algum voltassem ás terras ela America, ficando assim com mutacht a.pena 1:11Lima em que todos elles haviam incol'l'ido .
Na pri'lneira cathegoria entrariam os réos reputados chefes,
que não só coneorressem nas assembleas e conventiculos convind·o
de comrnum accordo nos perfldos ajustes que alli se trataram e que
com discursos,predicas e declamações sediciosas, assim em publico
como em particular, procurassem em dífferenLes partes ii1ll'Oduzir
no animo de quem os ouvia o veneno de sua perfidia, e dispor e
indu:ir os povos por estes e outros criminosos meios a se apartar.em da fidelidade que deviam á rainha. Na segunda se incluiriam
os 0utros réos lambem chefes que se 11 ti.o achassem em iguaes
circumstancias. Na'terceira finalmente se comprehenderiam os mais
réos ql!le nem fossem 'chefes, nem houvessem entrado ou consentido
na ·conjuração, nem assistissem ás assembleas ou conventiculos
dos referidos conjurados, mas q.ue tendo sómente noticia ou conhecimento da mesma conjuração não a declararam, nem adendnciaram
em tempo competente.
Vê-se que esLes quesitos haviam sidos redigidos cum previo

o

l ScgLmc\o o co nego Manuel Hodrigucs da Gosta, que devia estar muito bem in·
formado a este r•epeito, queria CO'mpletameute perdoar• a rainha D. filaria I úqueJ.
les cuja sentença de morte fosse conunulada an1 degredo,~:na s desviaram-na os seu s
conselheiros de láo santo e justo proposilo. Ainda assim muito deveu·se á
rainha, e por isso a elogiou Southey na sua Iiistory o( Braziil, vol. 111. p. 678 e

.seg.
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conhec}mento dos delictos e seus autores, e que antes da formula
do julgamento com a maior apparencia de justiça, já sabia o governo
real como seriam punidos unsmalevolos indig1ws do no11ze1JOrtt~guez.
Teve pois o tribunal de formular um novo accordão, pelo qual
mandou que se executassem inteiramente a pena da sentença no
Tiradentes, por ser o unico que na forma da dita carta se tornava
indigno da regia piedade 1 •
Quanto aos mais réos, aos quaes devia approveitar a demenciareal,
houveram por commutada a pena de morte na de degredo perpetuo,
com excepção de José de Rezende Costa pae e filho, e Domingos Vida!
de Barbosa, cujo degredo ficou commulado em tres annos, sendo
Francisco de Paula para as Pedras ele Angoche; Maciel para A'Iassango;
Alvarenga para Dancle; Luiz Vaz para Cambamba; Francisco Antonio
para Bihé; Domingos de Abreu para Machimba; Salvacl01' do Arha·ral para Catalá; Hezende Costa para Bissau e o filho para Cabo Verde,
e Vida! de Barbosa para a ilha ele Santiago. Em tudo o mais deverse-ia cumprir a sentença em seu inteiro theor.
Ag'glomerado o povo em frente á cadêa, aguardando a derracleiva
decisão, viu a este tempo encaminhar-se apressadamente para o
oratorio o desembargador escrivão Francisco Luiz Alves da Rocha,
que tantas vezes tinha alli levado resoluções de morte. Causou novidade a acceleração ele seus 1lassos, e meia hora depois do meio dia
abria-se a porta da prisão e apparecia o desembargador escrivão.
Notavam-se na austeridade ele sua phisionomia um sorriso que
parecia animado pela esperança, e alguns laivos de al egria intima
que quebravam a terrível serenidade da justiça. Moviam-se os olhos
com brandura ora 'par uns, ora para outros. Desfolbou os autos e
leu de novo. Não eram recebidos os segundos embargos pelas razões

I • A prudencia, sem a qual nem uma virtude é perfeita, de tal sorte Linha
regulado os arbitras da clemencia que sempre em um caso tão enorme deixasse
uma viclima sacrifi cada á justiça. " Rel. elo exilo, ele. • Como tal notado já na
sentença o _dito reo foi facil accordar-se em Relação que a seu respeito se devia entender esta excepção decretaria!. • fdem. D'esta necessidade de uma victima
qttand même nasceu o dito popular. " Mais feliz que o Tiradentes! • Sem
duvida dirigido em cumprimento de parabeus ás demais viclimas da.:conjuração.
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expendi'clas acerca dos primeiros ... Desapparecia assim a ultima
esper:mça que alentava os pobres presos !. E seus corações se contrahiram gelados pela mão da morte, e alguns soluçQs escaparam de
mais de um peito. Ergueu porêm o magistrado a voz e, dominando
o seu consternado auditoria, leu entre profundo silencio a carta regia
de 15 de outubro de '1790, e apoz logo a sentença que commutava
em degredo a pena capital de todos exceptuando o Tiradentes .
Revocaclos á existencia, sorriram-se aquelles espectros ela morte·
Brilharam o contentamento e a alegria nos semblantes do&réos como
nos dos outros presos ela cadêa. Pareceu que a cidade se allivi:ira
da immensa pressão que a comprimia. Pi·orompeu o povo em vivas
e gritos de enthusiasmo, que retumbaram em todos os corações.
Derramando-se pelas ruas da cidade, communicava a boa nova a
todos quantos encontrava. Partiram proprios a cavallo para a província de Minas Geraes com a noticia que tão grata se tornara a to elos.
« Viva a rainha! Appareceu um decreto ! Escaparam os presos ! >>
Eram as vozes que corriam de lJOcc~ em bocca. Povoaram-se as ruas,
abriram-se as janellas e mostraram-se os habitantes animados de
risonha alegria. Escancararam mu:itas famílias, dadas á devoção, ·os
seus oratorios e pros~radas ante os seus penates entoaram terços
em acção de graças 1 •
No meio destes vivos transportes de alegria e de enlhusiasmo
tiraram-se os ferros aos réos commulltdos, e só o Tiradentes ficou
com as algemas que lhe ligavam as mãos e os pés .. . e com a certeza
da morte sem mais recurso. Não o tocou a inveja nem o entristeceu
n' esse lance de afflicção a sua desgraça ~. Sorria-se tri&temente e,
como se quizesse dar a conhecer a alegria que se mesclava com a '
sua tristeza, transmittiu do lugar em que estava parabens aos commutados, COJllO se não tivess,e de si lembrança alguma. Os religiosos, .
que de prompto então o rodearam, assaz se admiraram da sua·t·'
conformidade 3 • Dirigiu, como um marlyr chrislão,brandas palavras
I

Rel . do ereito etc.

2

idem.

3 •

Attestam os reli giosos franciscanos e entre elles os de melhor autoridade,
testemunhas oculares de todos os factos da cadea, C[Ue este homem se mostrava

),
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repassadas de unção e de amor do proximo ao padre que o confortava, dizendo que morria cheio de prazer, pois não levava apoz si
tantos infelizes a quem contaminára e que isto mesmo intentara elle
nas multiplicadas vezes que fôra á presença dos ministros, pois
sempre lhes pedira que fizessem só.mente delle a victima da lei 1 •
Retiraram-se os prezos, cuja pena merecera commutação, para
as suas masmorras á espera dos navios' que os conduzissem ás
praias do exilio. Ficou 'somente o Tir<tdentes entregue aos cuidados
dos religio~os que o assistiam, aguardando no meio de seus ferro s e
rodeado do lugubre apparalo, o canglor do clarim que devia abrirlhe as portas do Ol'atorio e romper a marcha fuuebt•e para a
eternidade.

convencido da gravidade de seus peacalios e movido de uma dor assignalada com
todas as co ndi\:Ões de verd·alleira. 1l e~ebcu com unimo sereno a sentença de sua
morte, sentindo a dos outi'Os a quem muitas Yezes pediu perdão. Em lodos os
actos feitos dos directores de seu espí ri to se mostrou doei! e fervoroso, rompen,do
por si :lnesmo em outros tJUC faúu accrcditat· os lJOns sentimentos em que estava .• ,
1lfem. do exilo etc
I Ult. moment. etc. É du. tmtlicç:io que o Timdentes dissera: "A corda que·
bra sempm pelo mais fraco! • As quaes se não harmonisam com a sua resignação
christã, segundo o testemunho de frei Raymundo tle Penaforte.
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CAPITULO XIX
A MORTE E OS DESTERROS
Odia 21 de Abril. - Apparato de tropa das tres armas. - Rcgosijo exto(quido e apparencias de
galas . - Apartida para opatibulo.- Osequito.- Coragem e contricção do Tiradentes. - O
patíbulo . - Amorte. -Discursos religiosos c militares. - convite do Senado da Camara
para luminarias. - Seu " Te-Dcum » na Igreja dos Terceiros Carmelitas. - Alvarenga e sua
indiscrição. - Reforma-se ainda a sentença. - Sahida para as terras do cxilio. - O destino
de cada um. - Acasa arrazada c o padrão de infamia.-Joaquim Si!VCI'io e se{\ premio.· Suas miserias e remorsos. - Ovisconde de Barbacena e a censura de 111artinho de Mello
- Conclusão.

Aman heceu o dia 2'1 ele Abrü que era o ultimo da semana. O sol
elevava-se pomposo é helio sobre o horizonte da patria! Oh era o
sol que n'esse dia mostrára a Pedro Alvares Cabral os primeiros
sig·naes da terra çle Santa Cruz.
Tornou o g·overno colonial todas as precauç1,íes e cautellas, e
lançou mão de todos os meios para tornar apparatosa a execução
do Tiradentes. Com a sua prepotencia conseguiu extorquir demonstrações de rigosijo a que se prestaram os habitantes da cidade,
cujo desagrado lhes poderia ser de funesta consequencia 1 • Contava .
a cidade seis regimentos e um esquadrão composto de duas companhias de caval!aria. Pegou em armas toda essa tropa, menos o
I:egimetito que se achava destacado nas fortalezas. Fizeram os
auxiliares n'esse dia o serviço da guarnição, como o menos importante, pois. toda confiança do governo repousava na tro·pa paga,
competentemente municiada com doze tiros d'e bala 2 • Estava
sob as armas a guarda da cadeia, reforçada como nos dias precedentes. Emfrente do edi!l.cio postava-se o esquadrão que servia de
guarda ao vice-rei. Para conter o povo em sua curiosidade ele ver

"~
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o reo estendia-se em alas pela rua da Cadeia 1 e pelo largo da
Carioca e pela rua qne tem hoje esse nome 2 e prolongava-se até o
o campo da barreira de St• Antonio \ chamado ent:'io da Lampaclosa
ou S. Domingos, o regimento de Moura sob o commando do coronel ·
.José Victorino Coimbra. Tres regimentos mais, o ele EsLremós, e o
1" e o 2• de granacleiros do nio, forma)Jam em Lriangulo regular,
dando as costas para o centm, no qual estava a el evadissi ma forc~,
cuja escada numer;wa mais de vinte degraus. Postou-se para o
lado de S. Francisco de Paula o regimento de arlilhcria commandado pelo coronel José da Silva Santos, com as bocoas de fogo
completamente municiadas. Rondavam 1~atrulhas avulsas o campo
e afastavam as pessoas que, se apinhando cada vez mais, se aproximavam demasiadamente do patíbulo levadas de banal curiosidade"· Outras corôavam as encostas dos morros de Sto Antonio e
do Castello, que descabem para o lado ela cidade.
Parecia que vergavam as jancllas com o pesq das mulheres e
crianças, que supportavam, rica e lnziclamente vestidas, como se
se tratasse de uma grande festividade. iVIontado em suberbo cava!lo .
coni'a o commanclante das armas Pedro Alvares de Andrade as
ruas e o campo. Seguia ao lado do brigadeiro o ajudante de ordens
. do concle vice~rei. Acompanhavam-no o seu luzido estado maior e
ord~nanças.

Trajava toda a tropa o uniforme maior, ornado de festões .de
flores. Os cavallos em que montavam os ajudantes, officiaes, ou~i
dores e mais auctoridades tinham as l'erracluras de prata e as crinas.
enlaçadas de fitas e as caucl::ts arrematadas por laços côr de rosa.
Eram os arreios e os estribos igualmente de prata, ~ellClo alguns
dourado~, e de velludo ou de seda escarlate e franjada de ouro as
gual,drapas e mantas 6 •
I

Hoje da assembléa.

2

Chamada então indecentemente Piolho.

3 A terra tirada !lo morro de S. Antonio, aonde vê-se ainda ~rande escavação.,
serviu para atulhar a immensa lag-ôa, soure a qual formou-se .o campo chamaao da
Lampadosa ou de S. Domingos por causa das igrejas que o domimwam,

4

Ult. moment. etc. e Rel. do exito, etc.
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No meio de todo esse movim ento e lmco viam-se os irmãos d.a
bolsa, com suas capas pretas, e salvas de prata, esmolando p'ara o
su[ragio da ai ma do irmão padecente 1 •
'
Soavam clarins, rufavam caixas de guerra, ouvia se o rodar da
artilb eria, o ltro lat' dos éavallos, o teni r das armas, sem qne a serenidade da alma elo Tiradentes se alvoraçasse, sem que o menor
symploma de susto lhe alterasse a phy~ionomia . Es tava contriclo
e confortado com a prati·ca dos I'eligiosos que o assistiam. Não era
o mesmo homem de ideias exaltadas e amigo de expandir-se.
Conseguira o cal'(iere, qu e o isolara por tant.os annos, rn1~cbr-lhe o
genio e. modificar-lhe profundamente a indole . Condemnado á
morte nada mais lhe restava que saber morrer. Deu-lhe a resignação essa coragem' que a tantos tem fallado em tão suprema hora.
Somente uma ideia o atormentava, e era o momento fatal que cada
vez lhe parecia mais distante !
Ladeado dos officiaes de justiça, entrou na cadeia o algoz negro.
Era o famoso Capitania \ tão celebre pelos seus crimes. Vinha
vestir lhe a alva e atar-lh(l o baraço ao collo. Pedindo-lhe de cos. tume o 11erdfio da morte, pois que a juRt.iça e não a sua vontade
lhe moviam os braços, desceu o Tiradentes de seu pedestal de
gloria para humilhar-se de mais e lhe dizer: « Oh ! meu amigo,
deixe-me beijar-lhe as mãos e os pés ! » O que fez co m grande
adnait·ação do proprio algoz. Ao despir-se para ve·stir a alva, tirou
tambem a camisa e ungiu seus labias com estas beiJas palavras:
« O meu redemptor mo,rreu pot' mim lambem assim 3 ! »
Haviam chegado á cadeia as pessoas que deviam compor o Jll'estito. Batiam nas torres da cidad e oito horas quando. assjgnalou-se

1 , Foi lal·a compaix;1o do poYo pela infelicidade temporal do réo que para
apress<Lrem a eterna offereceram voluntariamente esmolas para se dizer missas por
sua t1lma, c na mesma passagem tit·ou o it·mão da bolsa cinco doblns. " UU. 11/.0menl ., etc.
2 Antonomasia qne explica ~er clle natural da proY!ncia do Espirilo-Sanlo, a
qual se _designava simplesmente por capita1tit'l. Não faliam no seu alcunha, nem na
sua côr as relações que lenho presente; mas sei·o por tracl icção.

a
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a partida. Ouviu-se o clarim da primeira companhia de cavallaria,
que lfllnha-se em movimento. As musicas dos regimentos corresponderam a este signal. Seguiram-se o clero, a irmandade . da
misericordiacom a sua collegiada, levando alçada a sua bandeira, e
os religiosos franciscanos, que rodeavam o padecente, repetindo
os ps~lmos propri0s de taes ceremonias. Após o padecente caminhava o executor ladeado de seus ajudantes, e segurando nas
pontas do baraço que cingia o collo da victima, e que a prendia
entre a viela e a morte . Eram ambos guardados por meirinhos.
Acompanhavam-no, em virtude de seus cargos, montados em suberLos e bem arreiados cavallos, os ministros da justiça desembargador escrivão da alçada Francisco Luiz Alves Rocha, da que devia
testemunhar a execução, o desemb!J.rgador do crime José Feliciano
da Rocha Gameiro, o ouvidor ela c01:narca José An~onio Valente e
o juiz ele fóra e presidente elo Senado da Camara Dr. Balthazar da
Silva Lisboa. Fechava o funebre acompanhamento a segunda companhia do esquadrão .
No cou·ce de todo este prestito rodava vagarosamente arrastada
•·I
por doze galés escoltados a carreta que devia voltar com o cadaver
do Tiradentes reduzido a postas 1... Mettendo-se em columna foi o
regimento de ~foura collocar-se no largo do Palat:io.
Algemado, tendo entt·e as mãos a imagem do Ch1•isto, marchava
o padecenle, sem afastar os olhos do crucifixo, a excepção de duas
vezes que os poz no ceo .. Escreveu uma das tesmunhas occulares :
« Causou admieação a sua consLancia, e muito mais a viva devoção
que tü1ha aos grandes mystgrios da Trindade e da Encarnação, de
sorte que fallando-se-lhe n'estes mysterios se lhe divisavam as
faces abrazadas, e as suas expressões eram cheias de uncção, o que
fez qué o seu director não lhe dicesse nacla mais senão repelir com
elle o symbolo de S. Atbanasio. O valor, a intrepidez e a pressa
com que caminhava, os soliloquios que fazia com o crucifixo que
levava nas mãos 2 encheram de extrema consolação os que lhe
assistiam. ))
1

Ult. moment., etc.
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Ajuntou outro expectador: «Quando se tratava com elle de,offerecer a morte como sacrificio á Deos, apressava-se e era · neces~ario de.tel-o ; quando se lhe dizia que aquelle era o tempo
preciozo e necessario para amar a Deus·, detinha-se: e nisso se
empregava. Confessando o inefavel mysterio da Trindade, transportava-se, e aproximando-se á forca, pediu que só n'isso lhe fallassem 1• Jl
Soavam onze horas quando cheg·ou o radecente ao campo e
entrou , com as pessoas que compunham o pÍ·estito, o recinto do
triangulo, que figuravam ·os Lres regim entos. Subiu ligeiramente
os degraus do throno que a escarn&cedora sorte lhe destinara como
seu desprotegido 1 . Se~ levantar os olhos, que tinha pregados na
i'magem . do divino martyr, sem estremecimento algum que lhe
trahisse a coragem, deu lagar ao algoz para o fatal preparo, pedindo
unicamente por Lodo o favor que abreviassem a execução, no que
ainda insistiu por duas vezes. Era essa a ultima graça que solicitava, e n~m assim lhe foi concedida. Subindo alguns dos degraus
do patíbulo imprqvisou frei Jose de Jesus Maria do Desterro, guarclião do C@nvento de 81' Antonio, uma pratica, prolongando assim
em nome da relig·ião as angustias do triste padecente.
Rezou depois o mesmo religioso o credo dos apostolos . No meio
do mais sepulchral silencio' ouvia-se a voz do Tiradentes, que já
vinha da eternidade, repeLindo uma por uma as palavras da oração.
Descia o frade os cjegraus a proporção que ia terminando, ate que
summiv-se a sua voz. Então impeliu o algoz a sua victima que
cahiu d.espenhando-se no espaço ... Retida pelo baraço, girou verti·ginosamente e estot·ceu-se em convulções por um momerl<to ate ser
cavalgada pejo execut0r ... Viu-se por algum temp0 o homem-ma-

r

"

J Rel. do e:pito , etc . .Él notuvel a coincidencia. da devoç(ío do Tiradentes{! SS.
Trindade, a ponto de pro pô r para emblema das armas da nova republica um triangula; e ser esta figura a que formitra a tropa envolta do seu pabibulo, do qual ao
aproximar-se só pede que se lhe falle na SS. Trindade. Até o seu alcunha involve o
anagrammade Trindade.
! Osr. Fernando Castiço no folhetim ALTOS E
de 21 Ab . 72.

BAIXOS

do Jor. do Com . cl'esta côrte .
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quina e o homem-cadaver n'essa iuta ignominiosa do complemento
do asbssinato judiciario ... Um grilo immenso, ou antes um gemido
surdo, roufenho e prolongado irrompeu da multidão, e foi abafado
pelo rufo dos tambores ...
Morrera o Tiradentes, não como um gra11de patriota, corn os
olhos cravados no povo, tendo nos labios os ·sagrados nomes da
patria e da liberdade, e n'alma o orgulho com que o homem político encara a morte como um triumpho, convertendo a ignomínia em
apotheose, mas como um christã'>, preparado ha muito pelos sacerdotes com a coragem do conLricLo, e a convic!{ão ele Ler olfendiclo
os direitos da realeza, e quand() mui Lo consolaclo com a esperança
da salvação eterna.
Não t_erminou este especlaculo \ sempre barbaro, sempre indig-uo de uma nação e sempre aviltante para a humanidade, sem que
frei Raymunclo de Penaforte, subisse alguns degraus do patíbulo
para prégar á mulliclão. Escolheu para Lhema ele seu sermão as
palavras elo EcclesiasLico : « Nem por pensamento traias o teu
rei, ~orque as mesmas aves levarão a Ltla voz, e m_an:i'festarão o Leu..
juizo ! • >> Finda. a pratica religiosa, começou a dispersar o povo,
desfez-se o triangulo militar, e mettepdo-se os regimentos em columna, ao som das caixas, mandou o brigadeiro fazer alto e ler um
discurso diante elos soldados sobre a fidelidade devida aos soberanos, no qual engradeceu a clemencia da rainha. Respondeu a tropa
com vivas e recolheu-se a quarleis.
Foi a cabeça do Tiradentes levada á I illa Rica ; seus quat·tos espr.lhados pelo caminho, e com o sangue ainda quente, que fumegava

' Bem laconico foi o conde de Rezende dando conta da execução. Disse elle :
• No dia 1.8 de Abril, em conferencia C[ue durou até ás 2 hor,as da noite, foram
sentenciados em relação os réos da conjuração de Minas Geraes. Sustentaram os
juizes osseus votos até a decisiio dos segundos embargos ; e, sendo então apresentada na mesa a carta regia de 1.5 de Outubro de 1.790,julgaram sómente o réo Joaquim José da Silva Xavier em execução da pena ultima, que mamlei executar.
Of]'. a;)!. de Mello ele 29 Jllalo 92, Rev. elo fnsl. t. XXXII, p. 283.
· ~ lu cogitaLione tua Regi ne detrahas._.. cruia et aves creli porlabunt vocen
tuam et qui hahet pennas annuneiahit ~entenciam. Ecclesi., ve1's. 20, cap. 10.
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a commutação da sua sentença, não só por arrancal-6 ás mãos
do algoz, como por lhe assigt~arem Dancle para log·ar de se~ desterro; mas sempre levianno, gabou-se indi13cretamente que devera
esse favor a amisade de alguns ministros da alçada, cOntemporaneos na universidade ele Coimbra, por isso que lhe deram para
degredo um porto de mar aberto aos navios de todas as nações,
pelo que devia evadir-se facilmente 1• Constou uma tal confissão
aos juizes, que !·eunindo-se no dia 2 de Maio trataram de annular
a sentença designando -lhe Ambaca para exílio. Reduziram depois
o degredo perpetuo de G-onzaga a dez annos para a praça de JVIoçambique ; de Vicente \\ie)t·a da Motta a dez para o Rio de Senna;
dé José Ayres a oito para Inhambane; de João da Gosta Rodrigues
a dez para ivlossovil; de Antonio de Oliveira Lopes a dez para
Macua; de Victorianno Go1~çalves Velloso a· dez para a Cabeceira
Grande; ele Fernaudo José Ribeit·o a dez para Benguella. Mudaram
a João Dias da Motta o Jogar do desterro para Cacheu, ficando em
tudo o mais o accorclão em seu inteiro vigor.
Os martyres ecclesiasticos, que ha,•iarn sido recolhidos á farta~
leza de S. José da Ilha das Cohras, onde se lhe tornou mais rigoroso
e· duro o carcere, foram sentenciaclos secretamente, e até hoje
ignora-se o theor do aocordão p~·oferido contra ell es . Reme!Lidos
em 24 de Junho de 1792 para Lisboa, debaixo de segura prisão,
confiados á vigilancia do capitão de mar e guerra Manoel da Cunha
Souto Maior, commandante· da fragata Golphinho ! , e foram encarcerados na fortaleza de S Julião da Barrá, onde persist.ira111 quatro
ánnos. Falleceu por esse tempo o padre José Lopes de Oliveira,
sendo os demais removidos, em consequencia da repres.ootação do
governador, para ditferentes conventos, onde os seus religiosos,
longe de lhe dispensarem toda a caridade, os trataram com extremo
rigor e desprezo. Conseguiu o padre Manoel Rodrigues da Costa
obter a sua soltura no fim de dez annos; e pouco depois e por in-

1

Notas do Cons. Rer.ende Costa, Rev. tr. do Inst. t. Vllf, p. aos, nota 4.

2 Off~

do conde de Re.zende tz

t. XXXII, p. 284.

Mm•tinho de MeUo de S .T~tn. 92. Rev. tio lnst.
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tervenção de um embaixador, sahia o padre José da Silva de Oliveira 'Rolin; até que finalmente obtiveram lambem a sua liberdade
o vi gari o Carlos Corrêa de Toledo, e o conego Luiz Vieira; mas sómente tres c!' entre elles logramm regressar á patria, pois morreu o
padre José da Silva quando se disp unhill para a viagem . Viu 0 conego Luiz Vieira a sua prophecia realisada com a inversão da séde
da monarchia lusitana. Veio o vigario Carlos Corrêa a acabar na
~atria 1• Tornou-se o padre Manoel Rodrigues da Costa um dos mais
ardentes collaborado res da independencia nacional na província de
Minas Geraes, e tomou assento na Assembléa constituinte. Termi nou os dias em al'ançada idade condecorado com as Ol'clens de
Christo e do CL'uzeiro e com a dignidade de conego honoral'io da
imperial capella.
Levou a mesma. fragata que co nduziu os sacel'dotes a Vida! de·
Barbosa, João Dias da Motta, e os dous José de Rezende Costa, pai
e filho. Chegados a Lisboa, foram Temetliclos para a ilha ele S.
Thiago de Cabo Verde, onde desembarcaram em principio de Janeiro de 1793 2 • Alli encontraram por govemador Francisco José
Teixeira Cameil'o, e por secretario o dr. Jotio da Silva. Feijó, insigne naturalista, nascido no Rio de Janeiro, e em cujo peito palpitava
um coração brasileiro. Fomm pois tratados com a maiol' attenção
e tiveram toclos o melhor agasalho. Residiu Vida! de Barbosa no ·
cotwento de S. Francisco da·cidade da Ribeira Grande, pelo espaço
de oito mezes, e ahi succuml.Jiu á febre· denominada doença rla
terra 3• Igual sorte coube ao capitão José Dias da Motta no mez segui nte. Provido no anno 'de 1.794no officio de conlador, que exerceu

1 Segundo o exm. sr. dr. F. I. 111. Homem de Mello malriculám-se na universidade de Coimbra e formou-se em canones. Terminou os dias em Paraty.
! Off'. do C. 1le Rez,ende a 1!. de Mello, jtt citado. Re·u. do Insl. t. X.X.Xl f,
p. 283 . .

" Diz o conselheiro Rezende Costa que vivem sempre preoccupado com a esperança do habito de Christo e tença de 2008000 rs., talvez o premio com que o alliciavam para colher esclarecimentos sobre a nvoluçãol Rev. do b~st., t. VlU, p.
309, n. 7. Que mais saberiuelle que não dissesse nas devassas? Vc-se aqui oclio
profundo que a Rezende Costa ficou me11ecendo u companheiro de infortunio. V.
Cap . X 1'1 d'esla nanação.
·

\
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até '1798, falleceu o capitão José de Rezende Costa, na idade rle etenta e dons annos. Nomeado o filho para o lugar de ajudante_do
secretario e depois secretario d'aquel\a capitania, exerceu ainda
di!Terentes cargos até que em 1803 obteve li cença para passar-se á
' Lisboa, onde serviu de escriplurario do real erario, ~·ind~ no fim de
1809, por ordem da côrte do Ri0 de Janeiro, encarregar-se ela esc.ripturar,ão dos diamantes. Não o esqueceram GS l\'Iíneiros, e elegeram-no deputado ás cortes cte Lisboa e depois a Assemhléa
constituinte. Sen tando-se n'<Hjuei1e recinto, que era o mesmo c1ue
servira de cadeia publica, apontava o conselheiro Rezende para o
lugar elo OI'atorio, no qual passara os dias de len la agonia e longa
pt·ovaçào 1•
Em 23 de Maio de '1792 sahiu hal'l'a fóra o navio da In dia Nossa
Senlwm da Conce·ição Princeza elo IJr·azü levando pm·a "foçambique e Rio de Sena os sete degradados Gonzaga, José Ayres,,. Vicente
Vieira, João ela Costa Rodrigues, Antonio de Oliveira Lopes, Victoriano Velloso e Salvador do Amaral.
Seguiram n'outro para Angola Alv.areng·a, Francisco Antonio,
Maciel e Luiz Vaz 2 • Ainda um ter-ceiro conduziu os demais d' elles,
e~os fo i descarl'egando pelos pre~idios que lltes tocara por desterro.
Lá viveu e casou Gonzaga com uma mulher que mal o comprehendera, e lá pereceu vi clima do clima ardente, que alterou-lhe as
faculdades intellecluaes e devorou-lhe a existencia, 110 an·no de
'1809 3• Soffreu Alvarenga o despotismo do regulo que govel'nava
Amhaca, o qual fel-o ainda internar., e expirou no anno seg·uinte
ralado de saudade pela pat.da e sua fam.ilia'•. Aquella linda menina,
que elle amara em. extremo, Maria Ephigenia·, que era tão pura
como um lJrÍO, fanou-se de desgosto quando sou1Je·da sentença que

t Ouvi·o muitas ve·zes u concgo Jarnmt·io lla Cunha Barbosa. Fallecen o conse
lheiro Rezende Cosla n'esla cu rte em 18h·d aos setenta e seis anuos de idade. Dei·
xou algumas memorias escriplas de seu punho.

0

~

Off'. do c. de [{ezcncle,já citado •

.~ V. a sua biographia na Brasilía. /Jibliotheca nacional, ele.
4

V. a sua biographia na mesma collecçiio.
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lhe cuspia nas faces a infamia pelos suppostos crimes de seu pai ; e
a mãe enlouqueceu 1 • ~bciel, que por ordem do governo levantara
uma fab1·ica de ferro em Angola, pouco sobreviveu á sua fundação.
Viveu Francisco de Paula emPeclms de Angoche, e alcançando licença
para tornar ao Brazil, já ·quando era a sé de da monarchia porlu gueza, succumbiu na viagem ! . Seguiu o velho Domingos ele Abreu
·para Macbimha, levando em sua companhia o l1el Nicolau, que com
elle supportou a dureza do carcere, a agonia dos dias ele oratorio,
e que a final lhe cenou os olhos na terra tio desterro .
Foi arrasada a casa do Tiradentes, e salgado o lugar. Substituiu-a
o padrão de infamia ele que reza o accordão, mas logo que se anpunciou o systerna constitucional e constituiu-se em Villa Rica ou
Ouro Preto o governo provisorio, tendo á sua frente Jorge Benedicto Otloni, demoliu-se aquelle esp antalbo e veio em seu ltlgar a
erguer-se novo edilicio .
Ninguem andou á roda da forca por ig·nom.inia 3 • O unico que

' V. B1·asile·ims celebres, cap. 5, ]J. 1.94.
Segundo o Si 1.3 do til. 6 do liv. 5• drt Ordenação só os filhos fic ...vam inl'amadus
para sempre, de maneir·a que nunca podesscm haver honras de c1vallaria nem de
outra dignidade ou orficio, nem herdar. As filhas de taes traidores (S\ H) podiam
, herdar do suas mães e oulras pessoas, ele. lslo de passar a infamia paten\a aos
descendentes, posto oiío tivessem estes, ·cu\pa nascia de comparar-se o crime de
leza magestade á lep ra que contamina o corpo sem esperança de cura, e tornar-se,
conforme a opinião d'aquelle tempo, contagiosa, pelo o_ue eram os leprosos apartados da communicação geral. :Felizmente passou lambem a lepra de tal legislação.
2 Consta de um mauuscrijlto, que tenho lH·escnte, mas segundo o sr. v. de
llarbaceua {brasileiro) Francisco de Jlaula foi desterrado para Angola, onde conviveu com Maciel. O m;trquez de llarba cena (bms·ileiro) nomeado em 1798 aju dante de ordens do go,•ernador D. Miguel de 1Jlello, ahi esteve dous annos e cultivou relações com ambos, ·a ultimo dos quaes era seu cunhado . Jom. do Com.
d'esta cô1:te (Ze 28 de Nov. rle !1.872. Do ofl': do conde de Rezende de 29 de Maio de
1792 não consta que Francisco de Paula acompanhasse a 1\laciel, o qual leve por
companheiros de·viagem, como vimos, a Alvarenga, Francisco Antonio e Luiz Vaz.

V. Rev. do lrtsl . t. XXXII, p. 283.
~

Assim se disse ele Gonzaga n'um manuscripLo que lenho presente, e assim o
disse de José de Rezende filho, o sr. conselheiro 1'homaz José Pinto Serqueira
no elogio dos memb1'os (al/ecidos do lnstit1tto histol'ico pore~las palavras : " Quizeram infamai-o e para isso de companhia com seu pai o fizeram andar em roda do
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soffreu · açoutes pelas ruas publicas, e dez annos de galédoi José
Mat'tins Borges, testemunha falsa, ÍI)teiramento alheio á conjura-.
ção 1• Fernando José Ribeiro, que o induzira a esse passo infame,
cumpriu o degredo em Benguella.
Levado a hasta publica, passou o pardo Alexandre por novo cap-·
Liveiro, luci'ando sómente o fisco com a sua absolvição. Todos os
objeeLos do uso comesinho dos réus, appreh endidos nas suas rriiserat1das masmorras, foram vendidos á martello em proveito da camara
' real, e só mente por muita commiseração restituíram a Salvador do
Amaral o seu estoj'o de cirm:gia, por su.pplicar com as lagrimas nos
olhos que lhe concedessem a ferramenta elo officio pelo qual sómente conseguiria os meios de subsistencia em paiz estranbo.!.
Est·endeu Joaquim Silverio dos Reis a mão para rcce bel' o premio
da traiçã0, e recolheu-a c0m quatrocenLos mil réis annuaes 3 • Não
· ousou porém apparecer mais em Minas Geraes, receioso das
vinganças de que infallivelmenle seria victima. A,pontado por toda
a parte, não como o catholico e vassalo, que Jlão esqueceu ~lesem
penhar a honra e fidelidade de portuguez, segundo a qualificação do
accordão da alçada, mas como o denuncian te de seus amigos,
viu-se obrigado a retirar-se com toda a sua familia para a provincia
do Maranhão" acompanhado elas maldições de um povo inteiro. Lá
mesmo o perseguiam vivos remorsos e sinistras visões. A cabeça
do TiradetÚes, 1tinha sempre os olhos pregados n'elle! Jámais dormiu tranquillamente. Interrompiam-lhe o som no 0s ais dos martj'l'es
que gemiam no exílio . Fugiam-lhe. as doçUl'as da vida, e sómente

vaLibulo. • Rev. do fnsl. t. [[[, p. 26 do snp. Ahi diz o illustre conselheiro que
José de Rezencle nlho fUra um d'aquelles que melhor parte tiveram na concepção
do'levante c que mais ardor mostrara para a sua .ex.ccuç<lo Hoje não escrC\'eria
assim, a vista d'esta narração e documentos.
1 O unico, p01·que nem 1.\lll dos implicados na conjuração foi açoitado como
se collige de Southey. V. conselheiro Rezende Costa. llev. do Jnst. p. 3~0, n. 9.
o

2 1'·ra~Zado

3

dos seqnest.·ros.

Po1· decreto de

1,.

de Agosto de 1.808, segundo o aviso de 28 de Janeiro de

1809, didgido pelo CO!](\e d·e Aguiar á junta da real fazenda da capitania doMara

nh:lo, ordenou-se que se lhe pagasse uma pens:lo anuual de 400fl000 rs. aos quarteis, pela respectiva !'olha, com o ''encimento ela c1ala do clecrcto.
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.. a miseria, com o cortejo de terriveis necessidades, Cl visitava.
Mudou de nome \ como ·mudou de terra, mas onde poderia eHe
esconder· se, e como disfarçar-se que não fosse descobérto, conhecido e apontado como um malvado que ostentára a sua traição,
e se ufanára rila sua 1~aga? Era Caim, ctue trazia ~mpresso no rosto
o estigma indelevel da reprovação eterna.
Bem mereceu do governo o visc(lnde de Barbacena, embora não
tivesse cumprido a sua missão como lhe determinára lVIartinho de
Mello nas ,longas informações que lhe dera.
/ O c1ue fez elle em bem d'esses povos tributados em nome dare·ligião pelos padres, e em nome da corôa pelos contractadores do
fisco? Governo esteril não produziu co usa alguma que aproveitasse
á prosperidade da calJitania; mediocre ern suas vistas/ sei11 tino
administrativo, entregou-se a lavoura, deu-se á criação de gados, e
colheu em beneficio proprio e da famiÜa com prejuízo do estado e
dos povos. Nullidade ephemera, seu nome .ter-se-ia perdido no cathologo dos governadores, que dirigiram o destino das capitanias
bdsileiras, si esse incidenfie político em que figurou ·pela sua
,cathegoria social e tempo, não lhe tivesse dado medíocre in'lportancia na historia do nosso paiz, e uma cidade do imper.io não
transmillisse á novas gerações o nome de um tyraniw .'
Individualmente poderia passar por essa divindade ele que falla
Genzaga si o seu procedimento para c0m o clesgraçaclo poeta não
tivesse alguma co1,1sa ele traição. Caracter leviano, ao passo que
lhe deu a attestação dos mo Livos que occoneram para a sua demora
em Villa Rica, negou-se a passar-lhe a·que l~e supplicava o encarcerado dos segredos do Rio de Janejro, confirmando com o silencio
as s~pposições que pezavam sobre o desditoso cantor da MctTilia
de Dirceu.
Depois de muito maduro exame sobre as duas devassas, accusou
Martinho de Mello o seu recebimento em offioio endereçado ao
visc!imde de Barbacmta 2 e em carta regia; que lhe foi dirigida, se

1

Passou-se a ch;u:nar por apellido ilionte Neg'/'o .

2

Off'. de 'Z!J Sct. !JO

•

o

f.
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lhe fez ver que, altendidas as .circumstancias do inaudito àcc
ntecil
menta, e as em que elle se vira, não desmet·ecera o seu co,mpor.:
lamento a real approvação. Ve-se p0rem no Jong·o officio, que lhe
escrevera o ministro dos negocias ultramarinos, a acre e energica
censum que merecera pelo deleixo com que se h ou vera a ponto de
nem um conhecimento ter das assembléas e conventiculos que sem
grande cautela: se celebraram pela tempo ele quatro ou cinco úwzes,
e nem a menor suspeita elo que se tram ava até que o denunciasse
o coronel Joaquim Silverio dos Reis, que sendo ao principio um
dos acerrimos instigadores da conjuração, tomou depois o mais
· seguro parti do , se hem que tarde, de denunciai-a.
·
Foi ainda mais severa a censura de }íartinho de !VIello a respeito
dos motivos em que se haseava o visconde ge neral para suspender
a derram a quando se vira surprehendiclo pela clenuttcia de Joaquim
Silverio elos Reis, por quanto deprehenrlia-se da mesma a dupiiciclaele e malicia com que o denunciante üizenclo substancialmente
a verdade a procurara desfigurar e alterar com ·exagerações e ci rcumstancias que certamente não existiam . Para isso elevou o numero elos conjurados a ponto de lhe · dar por adh erente a maior
parte elas pessoas consideraveis da capitania, quando não passavam
de dez ou doze, uma elas quaes ·tinlw. sido o propt'io delator. Incluiu na mesma conjuração a tropa regular, quando tão somente
era a seu favor o commandanLe, e alguns officiacs, que se tomar:;tm suspeitos, pois todo o mais regimento com o sargento mór se
achavam inteiramente alheio ás pretenções cl9 tenente coronel e de
nem uma sorte dispostos a seguil- os ; e fin alm ente deu como certo
o auxilio e alliança do Rio de Janeiro,· quando não c~nstava que
alguern aqui soubesse da conspiração, nem se declarasse pat·cial
della> nem ouvisse as sediciosas declamações do alferes Joaquim
José da Silva Xaviel', antes regularmente o evitavam reputando-o
louco fnrioso.
Aconselhou tambeun o mi 11istro ultramarino ao govemador capiL,to general a conve
nicncia da mudança ela sua residencia da casa
'
.
de campo da Caxot~ira, em que se achava, para Villa Rica, deixando o palacete camp estm para dias de recl'eio, que era o uso que
tão somente se co~tQ tntw:~.. a dar e para que serviam semelhantes

..
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retiros,· e que isso mesmo deviam ficar praticando os seus succes ·
sores .. '«A presença e residencia dos .governadores na clita villa,
continuava Marlinho de Mello, é de indispensavel necessidade, não
só em razão do grave incommoclo que resulta ás partes de irem
requerer á maiores d·istn.ncias, e por conta da mais prompta expe ·
dição dos negocias, mas por que as desordens e todos os mais
accidentes que perturbam ou podem perturbar a tranquillidade e
segurança publka, mais facilmente se conhecem, mais brevemente
se descobrem, e mais promptamente se evitam, antes de tomarem
maior corpo, com a residencia dos mesmos governadores na di1a
villa e não fóra d'ella. E o caso de que presentemente•se trata é a
mais demonstrativa prova, bastando a curta distalllcias de tres para
quatm leguas, q\le se contam ~le Villa Rica á Caxoeira para se
formar· alli um corpo de conjul'ados com assembléas e convenLiculos, que se tinham nas casas de uns e outros sem reserva nem
cautela, de que já se sentia um rumor vago por toda a parte, a que
dava toda a força e calor a desenfreada soltu!'a do alferes Joaquim
Jos·é da Silva Xavier, e só na Caxoeira se ignorava o que se pas.sava em Villa Rica, o que certamente não aconteceria se V. S. alli
tivesse a sua residencia 1 • »
Fez finalmente observar o ministro Cfue não só para sustentar
dignamente a sua autoridade, mas para pôr o mesmo visconde general em estado de executar as ordens reaes sem obs~aculo que o
inquietasse, seria preciso em observancia elas que lhe fossem expedidas que altendesse que em quanto subsisLissem os abusos e as
relaxações declaradas nos diíl'erentes pontos que formavam o corpo
das instruccões de 29 de Janeiro de 1788 \ sempre o socego dos
habitantes da capi!anüi seria precario e sujei'Lo a alterações e disturbios,que pol1lerjam ter por fim perniciosas e funest~s consequencias ~ .

1

on: de 29' de Setembro

2

lnst1'ucções para o v. de llqrbacena. Rev. do lnst, t. VI, p. t1 a 59.

90.

'

n Dizia Martinho deMello: "Em quanto os parochos c o clero procederem n' essa
capil:tnia na l'únna C[U C os representam diffe J·enles queixas d'esses povos, qu e Lem
chegado <t real presença e que se eleGI aram a V. S. uas referidas Insbnwçôes desde
o~ 7 até o Si 22, ni:ío é ele admirar ']Ue ~os nwsmos pttrochos e clero sahissem
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Não dormiu jamais os seus somnqs tran quillos o conde ~ice-rei·
Sonhando com conspirações, vi-as como que surgindo em torno de
si! Á menor desconfiança fazia proceder a inquirições,julganclo que
era eterna a jurisdição que lhe conferira a carta regia de 17 de julho de '1790' e que perma,nente.'devia preexisLir a alçada com a sua.

monstros laes, como o vi gari o da vil la de S. ,lo é Carlos Correia de Toledo, o co nego Luiz Vieira e o pad1·e José da Silva de Oliveira 1lolim.Emq nanlo os minislros
da justiça a r] uem S. ~1. confia a que devem minislrar aos povos e os inleresses ela
sua real fazenrla procederem oa fúnna indi cada do§ 25 das mesmas fn strucçôes
e nos mais a que elle se refere, sem haver quem os cohi ba, e vigie sobm elles, n<io
é ele admirar que da corporaç.ão dos mesmos lllinislros salíissem crim inosos Iaos
como T. A. Gonzag·a,que acabando de ser ouvidor de Vi Ua Rica se achava nomeado
desem bargador da Bahia; T. J. de AlvaJieng·a, que ten(1o sido ouvidor do Rio das
l\lorles passou a coro nel de um regimen to ele auxiliares ; c outl'os mi nistros que se
acham indiciados nas devassas, como Lambem os 1Jachareis Claucl'io llbn'tiOl da
Gosta, qu e por suas proprias mãos exp iou o seu crime e José Ah·ares Maciel, ambos sectarios das doull'inas dos re fer id os ministi'Os, e o ultimo soei o e ao mesmo
tempo espia dos cm1jurados, com assistencia na mcsma 'casa de V..s.
"l~mquanto para os postos militares d:> li·opa paga senão propuzere.m e destinarem
os suj eitos mais di gnos, sem respeito algu m a motivos e ra?.Ões varbicu1ares,e emquanto se nf1o corrigirem os absurdos praticados com a lropa auxiliar n;t fúrma
exposta nas referidas Instrucções desde o ~ 43 alé o ~ IH, não é de admirar que
os mesmos corpos al1ortassem monstros Caes co mo o tenente-coronel de cavallaria
de ~li nas F1·ancisco de Paula F1·eire de Anclmde, o all'ere s da mesm(l. cavallaria
.Joaqu im José da Silv:t Xnxier, os coro neis de auxiliares Fra ncisco Antonio de Oliveit·a Lopes, Ignacio José de A1 v~tre n g·a e Joaquim Silverio dos Re is, o tenente- coronel Domingos de Abreu Vieira e o sargen lo-múr Luiz Yaz de Tol eclo.
" Emquanl.o, em fim, a adminislraç::ío c a ai'I'ecadaçüo da real fazenda l'ôr regi ela
com os descuidos e negligencias, e com os eno rmissirnos abusos que largamen.le se
apontam nas mesmas lnst·I'I!C~ÕeS desde O~ 52 até O§ 1.23 e ultimo, lambem il[ÍO
é de adm i1·ar que n'essa repar~i ção appareçam enorm id:tdcs taef#o como a de se
estar devendo ii. real fa zenda mais de qui~ze milhões c ter-se visto con\o ma ior
socego e indiiTerença não só accumular-se esla grande divida, mas augmenlar-se
an1\ualmente cacla ' 'ez a mais, e ver-se igualmente e no mesmo tempo com igual
socego e indilferença, diminui I' ([a mesma sorle o rli1·eilo senhorial do quinlo, alé
se reduzir a qua1·enta e duas arrobas rle ouro ou ainda a menos, e m que presenlemenle se ach:t, devendo ser ele cem o seu annual •rendimento, sem havm· qn cm
olh.asse .para esht rui na; e pondo esse gove rno em s!tuaç,ie que den tro de breve
iempo a sua renda annual talvez nem chegue para a ordiouia de spe za da capi.
lania, principalmente accrescendo a elo regimento com que S. i'il. manda for tificar
a guamiçào d'essa capital.
" Por isso se faz· indispensavelmente neccssario que toman(lo V. S. na mais
seria conslderaç.ão assim todos () cada um dos ponlos acima indicados e Oi mais
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forca h')ffi alta para conter os brasileiros '. Suspeudeu sem funclanlCJÍ.Ló,,nlg·nm mna socieclarle li lleraria e encarcerou os seus mem bros:... Inquietava-se in cessanLcmcnlc ao ve r en lra.r no porlo elo :R io
ele Jancir·o os vasos de guerra das na ções amigas, com medo qu e lhe
estudassem as for tificaç ües,e com m1.mi cassem o que ia pelo mundo,
de que Portugal nos segt·edava ". Por toda a parte ostentava o poder
militar que o rodeava, promovendo exercícios de fo g·o denLro ela ci-

que CO IJsl.am das rel'e ridas lust-moçiJcs e ig·ualmente ns p!'OV·idencins que n'ellas se
apontam, execute e l'aça executar ns que segun do o csLm\o c circurnstanc.ias presentes 1\'essa capitania não LiYCI'Cill implicnncia 011 ain(\a inconvenientes graves a
qne se deva atlende r antes de se porem em prati ca, c dê conta individual e cil'cumstnnoiadns a S. o!. tias qne os Li verem ou prccisaren1 de ouiras di sposi~õcs, para
a mesma sen hora deLcr111i nar o que 1'1\r senida. Ofl'ic·io rle 29 r/e Sete-rnbro de •1790 ·
1 Urna caJ•ta anonyma rccciJida lle Lisboa pelo jui 'l. Lle fúr<L clr. Baltha•1.ar da
Silva Lisboa, c po r ellc apresentada ao conde vi ce-rei, motirou uma nova dc,•asS<t
c a pri:;<io do ne:;ocianle Jeron ymo 'J.'c ixeira Lobo, que a transm itl iu, c a do eommawl<tnte rio navio Pedra. Julgo u o vice-rei qu e se lirata-va rlo 111.emw temerario
e se.t.l'ici.oso objeolo illt conjiWlff.ldO lle Minas Ge1·aes e que devia entrar o ch anc~Hcr
com os escrivães d<t out.m c1i'fi;;cncia em muito exacLcJ e rigoro&o exume, segun do
a jurisdi ri<Ío qu e lhe f,ira colil'crida. Pareceu-lhe a flnnl que a carta havia sido ardilosamen te eseripta pelo mesmo dr. Bnllha;mr, por set· natura l da America, inquiclo,
pouco subordinado e inconslan!.c. V. O{j'. do c. de Re~en cle a illarlir~ho rle J]fello
de 3 JJ!aio 9!,., fl eu. do r11 st. l . _r XXII, p. l , p. 285 . Jl. a carla rtnonym.a, a J!. 287.
Porém o grand e peccado do d1'. Bnllhazar era o tc1·-se opposlo, como pres iden te da
camara municipal, no monopolio d ~t fariuh<t n que não era ex~ranho o conde vioel'ei, pois na dev~ ssa a que se procedeu achou-se complicado um ele seus njt1danles
de ordem, o qual se dizia ser seu agen te. V.. P. rhl !1. Belleg1t1·rfe e Bento ria Silva

L·ishort, f!.'lort· lrist. rlo cons . llalllla:wtr da Silvu. U.1boa. Rev. do !ust. I. 2• p.
:)8Ge 39U.
2 Ofi'. doc. rle N e~erule de 3 lu/. 93 a Lni:;, P'inlo rle Sou.'!<a, fle·IJ.ilo lnst . t. XXXII,
p. I,p . 29.1. V. a hiosTaphiu de !llanoel /ynaDio da Silva Mvwi'Cl'll-(flt na BrasiMa,
lllb ._ Nac. edi.tada por m.in1 e o sr. Jl , L. Ca.rni er.

Off. do c. ile Re:!en<lerle 5 i\'ov. 90, a Lu.i;; Pinto. Rev. do !nst. r. J'.Lll ~.
T, p, 298. Tratavam os Brasilei ros, logo que chegavam embarcações ao por to do

~
]!,

Ri Óde Janeiro, de obter noti cias e gazetas estrangei ras, para o tlue até havia e~f.a ..
belecida. uma S9C·iedade. V. a biographia de Silva Alvareogtt. na IJms'il'la , Bib.

Nac.

o

Em 3q rle Janeiro de '1790 escrevia o v. de Rarbacena a Luiz de Vasconcellos·:
'' Sendo as pt·incipaes rl'eslas o empen ho que lemos noLado haver n'essa cidade
em rcmetter e cspalh<n· para esht capiW.n ia as oovidacles c progresso da revolução
da França, ele ta.] fórma que tem chegado a manda rem-se copias manuscriptas dos
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dade,ou acampamentos nos arrebaldes, os quaes duravam po\ muitos
•
dias, como se (tuizessc trazer os habitantes submissos an'te o a~paralo ~
das bayonetas 1 ! E n'essa conlinua desconfiança governava este
bello paiz, com grande cl2sgosto de seus habitantes e inteira sa~i sfação e co ntenlamenLo do goYei'uo real.

Ass.im terminou esse (bma lugu bre e in lansto com as s.uas
peri pecias aclt•ed emenie calculadas pal'a seus tremend os efl'eilos,
deixando.mergttlhado na miseria c orph andacle tantas familias, ([Ue
se viram ainda man clmlas com o lahéu da infamüt, que lhes cuspiu
is faces o terrível accorchio da famosa alçada.
·
Não foi a co njuraç:io minei1·a um a Lenta Liva qu e mal logrou-se;
jamais passou de uma idea genero~a quanlo á essencia, e mesquinha
C[ltanlo á fórma .
Era sublime o pensamento da indcpcndencia nacional, mas iustiLuir um a, duas e qunndo muito tres províncias ern re1jublica,
desanne~ando-as d'esse tudo, que deve semp re permanecer unido e
conslil uit' urn forte e poderoso imperio, seria retalhar a herança
que sagrara m os Lrophéus elas vicLoria. de P;lranapacuhy, Guaxinduba
c Guararapcs, para amesiluinh al-a em insigniJlcrtnles quinhões ...
Felizmente echoou o brado do Ypiranga do norte ao sul, do
oriente ao occidentc do grande c nascente imperio, c a au rora da
!iberdaclc snrgiu para se mpre beiJa e rad iante na terra da Santa Cr·uz!
Tieslituiu íl patri a finalmente a SCliS f1lhos , herdeiros dos marl.yres
de uma idea imrn aLura e incomplecln , os hcns que lh es1haviam sido
con fi scados; e faziam indevidamentü parte do patrin;1onio nacional ~ .

..

~

n1·ligos lia Gaze/ir., c tu1lcs que se potlos:;c fazer rCJiaro na 1;11ta rl'cslcs, jú de !ti se
Linha prevenido que houvc1·:t o1·dcm da cu1'le pnra se sup rimirem n'aquella parte,
entrando desde logo a forjai-as a sua vontade ain da mtlis horrorosas e extraordinarias. • Jl{anusvripto, rlo SI'. cons. fl. de Beaurepaire.
v. A. Duarte i~un es, Jllmanak hisL da cirlarlc rio ni o r/c .Tallciro . Hcv. do

I

lnst.

l. XX I, p. 68.
2

Pelo art.

~7

do dcc. leg. de 2~ Out. 32 devia o~over11o mandar enLI'eg-ar, desde
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(,li ; · :Je1ro~ Tii\~ .v;;tituições democt·aticas o impet·io diamantino l
:>iu.''<l·a' ·~·m:t c• rrt"~J.' á contingencia de penlel-as, subvertendo a
• 1 • .i :, •Y•U ·'i"
labelecidas nos abysmos insondaveis da anarcllia.l\ieiiJoral-as sempre por meio de rerormas liberaes, que são as
revoluções pacificas dos povos illustraclos, pat'a aproxirnal-as da
perfeição condigna do espirito humano que avança e não recua, eis
o dever de todos os Brasileiros> aos quaes outorgou Deus por heran·
ça um rlos maiores, mais ricos e importantes imperios do mundo !
I

logo, a quem houve3se de perteg.cer, os bens conOscados na provincia de Minas
Geraes por occasião da 1'ebelli11o de 1í90, e que ainda existissem encorporados
aos proprios nacioJLaes.
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