




-INTRODUCÇAO 





ADVERTENCIA 

SOBRE A PRESENTE EDIÇAO 

O encouLt'O de novos documentos acerca do desditoso 
Thomaz Antonio Gonzaga, que são pela primeira vez ex-
postos á curiosidade publica, pedia uma nova e mais 
cornplccta edição de suas· obras. Alem da biograpbia que 
precede a sua Iam celebrada Marilin ele Dirceu, e que se 
deve reputar corno a rnai.s veridica, pelas peças officiaes 
que a justificam, juntei o juizo criLico dos auctores es-
trangeiros e nacionacs que chegaram ao meu conheci-
mento ou que pude hayer a mão, e cm seguida os docu-
mentos não so ja publicados, como ainda ineditos e por 
mim encontrados no arcbivo da secretaria de estado <los 
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negocios do impt'l'io, e tfllC !anta luz lança1ll sobre a Yida 
ele tam amarnl como desditoso pocla, até aqui involla em 
duvidas e sombra . Vae mai ·a presente edição acompa-
nhada tlo Dirceu de Ilfarilia, cuja· 1 Tas foram e ·cripta 
em respo ta as uas na intenção de inteirar o poema ly-
rico de tam puros amores e Lam amargas ' audade en-
Lidas em lugubres masmorras, e que, pela aceitação 
que mer ceram dos amadores, tinham-se tomado raras, 
pois esgotára-sc ha muito a grande edição que d' cllas 

e fez. 
Para remate ornei lambem esta edição com uma li-

thorrraphia repre enlando o poeta na sua rnasmona da 
forlalcza da Ilha das Cobras copia fldelis irna deYida á pl10-
Lographia, do quadro historico do meu amigo, illu trc 
pintor llurÍlinense, o Sr. João ~faximiano jfafro, digno 
discipulo do Sr. de A. Porto Alegre, professor e ecrcta-
rio da academia das hellas arlcs desta côrte, que tantos 
encomi.os lhe lucrfira na e•q)Qsição publica de 1M4, e que 
ultimamente fora restaurado pela habilidade e piricia do 
meu amigo, pintor rclr'ltista, o distincto . r . Cados Luiz 
do Nascimento, restaurador da mesma academrn, pois o 
tempo e a humidade o haviam qn::isi que inutil i ado para 
sempre . Devo tam grande obsequio á pcrmi são do auctor 
o r . J. M. Mafra, cuja bondade ju o Jla\ia levado á deli-
cacla generosidade de me offcrtar o cu brilhanle ensaio. 
A cop ia pbolographica foi tirada pelo Sr. C::nfos L. do 
l\a cimento, qnc retocou os accessorios mal reprodu-
zidos. 

Con ignarci aqui as seguintes linhas que, a re~pcito do 
qua<lrn historico do Sr . J. 'I. M::ifr:i, escreveu um _ele-
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ganlo poeta, cortado ai oda cm fl or pela mão ela morte, o 
eximio Antonio Francisco Dutra e l\'!gJlo, -sendo para no-
tar que uma illustre senhorn, a Ex01

•. D. Isabel Je Paiva 
Freese, parente do nosso poeta, me afOrmou igualmente 
que nos Lraços physionomicos da figura ideal do poeta 
haviam um tal ou qual ar de familia . cc Ainda ba pouco, 
escrevia elle em dezembro de '184.5, na Nova Minerva, 
ainda ha pouco o feliz pincel de um joven artist;i e troou 
pela representação elo nosso poe ta na masmorra. Admi-
rámos a imaginação que ousou no seu primeiro adejo 
apoderar-se de uma idéa que rcYcla na sua alma tm1la 
sensibilidade e amor das cousas patrias. Os emboras el e 
todos os amantes do poeta applaudiram a roalisação 
d' esse bello pensamento . Atravez Je alguns defeitos iuc-
vilaveis n'um primeiro ensaio, 'l'iu-se n' esse rôsto incan-
Lador o scmblan te de Gonzaga, a melancolia e cl oçura do 
olhar e a harmonia csthetica da cabeça e feições de mn 
poeta : - e (caso estranho! ) entre todas as pessoas que 
viram com prazer este trabalho do Sr .. Mafra houve al-

·gucm que procurando o artista, veio saber d'elle como 
obtivera o retrato do poeta. -O joven pintor surrindo lhe 
dice não ter noticia de retrato algum ele Gonzaga, e fcz-
lhc rnr que o seu trabalho era iodo idcndo. Então lhe res-
pondeu essa pessoa: Eu o felicilo por harnr tam felizmente 
advinlrnclo a physionomia do poeta : tive a satisfação de 
ver na terra elo cxilio o illnstre auctor da Marília de Dir-
ceu, e apem1s depa1'Ci com o quadro reconheci logo as 
feições e o ar melancolico de seu rosto. - E então? Eis 
ahi o que é ser feliz! Este facto que aqui mui adrede co-
memoramos para que se nfi'o perca, nós o aGançamos 
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por verdadeiro, as iro como não podemos duvidar de 
quem no revelou e te caso singular (1) 1• » 

A lyras da Marilict de Dirceu são reimpressas sobre 
um exemplar cuidarlosamente confronLado com ouLros de 
diversas ediçõe . Esmerei-me o mais que me foi possível, 
entre mulLiplicadas occupações, cm fazer dcsapparecer 
os erros que as afciam e aLé, indisculpavel vergonha! os 
ver os esLropeados e inharmonicos com que a incuria e o 
dclcixo conspurcaram a obra immortal do poeta popular 
dos Bra ileiros. • 

Outro poetas e prosadores, não meno populares e 
e Limados, e tão pedindo a irnpres ão <le uas obras em 
collccção, pois que por ahi andam dispersas e algumas 
ainda inediLas, e por tanto desconhecidas, com quebra 
de sua gloria que deixa de rellectir sobre a nossa pa-
tria. 

O publico decidirá se devo parar ou continuar em taro 
110bre emprc a que, a não me inganar, tenho que será de 
grande proveito para o paiz e para as lelra. palrias. 

Rio de Ja:lciro, ·1861. 

t Ver as uolns :\ fim <la lnlroducç;1o. 
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REFLEXOES 
SOBRE AS DIVERSAS EDIÇÕES 

Muitas edições conta o poema lyrico de Gonzaga; é 
talvez ~epois de Camões o poeta da lingua portugueza 
que se póde ufanar de tarnanhn honra. 

A primeira edição, reputada corno original, é a de 
Bulhões, e foi publicada aos quadernos contendo unica-
mente as duas primeiras partes, tendo apenas as iniciaes 
do nome do auctor, e assim com as duas partes se fize-
ram ainda quatro edições; a da imprensa regia de 1812 
e a de Serra na Bnbia de 1815 bem como as duas lacer-
chnas de 1811 e 1819, dirigidas por criticas de grande 
circunspecção. 
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Appareceu depois em '1800 a terceira parte e se reim-

primia nas edições nunesiadas de 1802, 1825, 182-4 
e 1825; nas rollandianas de 1820, 1827 e 1840; na 
regia de 1827, na bahiana de 1855 e na fluminense 
de 1845. 

A maior p::irte d' estas edições são hoje raras e at.é 
desconhecidas no B.io ele Janeiro; a biblioteca publica e 
nacional <l' esta côrte apenas possuo um exemplar da 
segunda parte, e esse mesmo troncudo, de uma elas 
primeiras edições e nada mais ! Ignoro qual a quali-
cação que se possa dar ·a tanta falta de zelo pelas cousas 
da patria ! 

lia quem diga que a primeira edição fora feita pelo 
proprio poeta, que de seu desterro as mandara para o 

1reino a fim ele serem dadas á luz da imprensa. A ausen-
cia ele algumas palavras suas, que cons tituiriam o melhor 
prologo, me faz duvidar que elle tivesse parte na sua 
publicação; e ainda mais a falta de muitas poesias que 
depois foram apparecenclo nas edições posteriores. Si 
elle as colligisse para tal fim teria todo o cuidado em 
que a collccção fosse complecta, tanto mais que achava-se 
longe do Jogar da impressão e não podia contar· com as 
amiudadas reimpressões que vieram n ter, não so pelo 
seu merito intrínseco, como pela compaixão ílue desper-
taram as desgraças do auctor e a lemhra.nça de seu in-
fausto exílio . Eslava Lambem casado com uma mulher 
ignorante (2) que não levaria em gôsto vel-o corno o pre-
gão da formosura de.outrem, e mais elo que outra qual-
quer consideração o conteria no anhelo de dal-as ao 
prelo a idéa de que a sua amante ainda ~ivia, essa amante 
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desgraçada a quem cllc faltára Lam solcm ncm cntc, es-
quecido da promessa da fidelidade, L:rnla vez repetida 
cm seu· versos, alé relatada nos seus clcpoimcnlos na 
presença de seus cvcros j uizcs, e affirmada por altcsta-
çiio ::mlenlica pelo visconde ele Bal'baccnas (3) ! 

N'essas diversas edições fciLas cm Lisboa, füthia e Rio 
de Janeirn nguram as lyras com diffcrcnles numerações; 
nii'o se i a que se possa atlribuir esse aroitl'io. Noto tam-
bcm que ha lyras na primeira parle (como a XXVJU por 
exemplo) que deveriam figurar na segunda, e na segunda 
uma ou outra qnc deveria estar na primeira, e oulras com 
mais ou menos estancias ! Não me tendo chcO'ndo a t~rnpo 
os exemplares que pedi d"cs a diversas edições, nada 
me alrevo a fazer por em quanto para lhe. dar melhor 
l oca~.fío e numeração. 

Duas l)'l'a SJ que nguram na· primeira pnrlc sob os nu-
meros XX.JX e XXVI, sabir'.lm no Patl'iola (1·), no ánno 
de 18·] 5, onde foram publicaLlas pela primcirn vez com 
a declarnção de ineditas. 

Começa uma assim : 

Tu, formosa i\farilia, ja fücslc 
Com teus olho dilos.1s as campinas 
Do luno riheir:io em que nasceste. 

E a oulra : 

T11 11~0 YC!'Ú , Mariliu, cem caliros 
'fi1·arcm o cscal ho e a ri ca terra 
011 tios crrcos dos rios :111rlalosos, 

Ou tia minaria serra. 
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Esta segunda é justamente a poesia cm que mais bri-
lha a inspiração americana ou pelo mcno na qnal o 
auctor se mostra mais iclentificaclo com o elemento na-
cional. O illu trc conego Januario da Cunha Barbosa a 
mim me d ice que duvidava que clla tivesse saliido da 
pcnna de Tbomaz Antonio Gonzaga, e pensava antes 
qne fosse de M:rnucl Tgnacio da Si lva Alvarenga, poeta 
que publicou muitas de suas poesia n'aquelle jornal 
litterario (~ ). 

Pelo e Ludo, porêm, ve-se que os ycr os são larn har-
moniosos, o e tylo tam igual e a collocação das rimas 
tam similhnnLcs aos versos, ao csLylo e no modo de ri-
mar do auctor da Marilia de Dircen, que o imilaclor po-
deria passar por outro Gonzaga, sendo que o auctor ela 
Glaura era mais faceiro, mnis vornposo e por tnnto me-
nos natural que nquelles . Apesar, porêm da opinião que 
manifestava o conego da Cunha Barbosa, collocou clle 
entre as no,·c lyras de Gonzaga, a que deu prcfcrcncia 
para a sua e colha publicada oh o titulo de Pamaso bra-
sileiro, e ta nlLima, a qual figura alli cm segundo Jogar, 
notando todaYia que mão es tranha não so tinha alLei-ado 
a snas poesias como accrescenlado outras (6). 

Dice na primeira edição do Dirceu de Marilia que pu-
blicava aquellns lyras cm duas parles para irem em mais 
harmonia com ns da Maril'ia de Dircen, pois c1ue bem 
saLido era que a pnrte terceira pns árn sempre por apo-
crypha; não era, porém, alli o logar rnais conviente para 
a elucidação d'e ·te tam importante ponto. · 

Reproduzindo de novo esta terceira parte tive por fim 
facilitar não so o e. tudo d' esta questão áqucllcs que por 
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si proprios quizerem julgar das minhas observações como 
até mesmo tornar mais complecLa possivel a presente 
edição. 

Tanto na primeira como na segunda parle de suas ly-
ras, seguiu sempre Thomaz Antonio Gonzaga o emprego 
<los consoantes, observando, á maneira dos Italianos e 
Francezes, certas regras acerca da coll ocação das rimas 
agodas e graves, sendo que mis composições de arte maior 
apenas empregou estas ultimas. Nas composições de arte 
menor usou de umas e de ouLras intercaladamente, mas 
sempre debaixo de certa ordem, islo é, ás rimas graves 
seguem as agudas, e é com estas que fecha os seus pe-· 
riodos ou estrophes . Ha por assim dizer uma semitria 
tam constante que, estabelecida a ordem da collocação 
das rimas graves e agudas na primeira estrophe de uma 
lyra, jamais a altera e vac assim até o fim, observando 
restrictamente o preceito a que se impozern. Nota-se 
ainda mais que entre os milhares de versos que formam 
a primeira e segunda parte de suas lyras não ha um so 
que seja esdruxulo quer livre, quer rimado (7). 

O auctor do terceira parte não teve em visla essa ma-
.neira de rimar; colloca os seus consoanLes a seu sabor 
sem que observe preceito algum de ordem nas suas mal 
imitadas lyras, e não é raro encontrarem-se n'ellas versos 
esdruxulo . 

Não é crível que o melodioso Gonzaga abandonasse as 
regras de harmonia que abraçára, quando ja se havia 
avesado a ellas e as seguia por flm -scm cusLo. Póde ser 
que no começo de sua carreira poeLica fossem cllas in-
teiramente filhas do estudo e da arte, e não sem grande 
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trabalho se obrigasse a seu jugo, e n'esse caso as lyras 
seriam anteriores e não posteriores as das duas primei-
ras partes, como se tem querido fazer acreditar. 

O estylo de Thomaz Aqtonio Gonzaga tam suave e na-
Lural, Lam simples e correcto, toma-se pesado e prolixo 
na terceira parte; a dicção pobre, affectada; e o lryper-
paton, que de maravilha nota-se nas suas poesias, figura 
nas supposlas lyras torcendo o sentido nalurul da frase. 
A propria Marilia, a bella pa~Lora do turvo ribeirão, ja 
não é a graciosa filha elas montai1has de Villa Rica, mas 
a pastora mais bella das margens do Tejo, que arrebanha 
as suas brancas ovelhas juncto a um frondoso bosque : 

Mari lia, pastora bella, 
Brancas ovelhas pastava 
Juncto d'um bosque frondoso, 
Que a margem elo Tejo csl:m (8). 

O emprego da ff1)1Lhologia que cm Gonzaga tem o mes-
mis imo dualismo (9) que se nota en Camões ou, para 
melhor dizer, é tal qual como explica o proprio auctor 
dos Lnziadas (10), ostenta-se nas lyras apocryphas com 
mais arte, isto é, com menos propriedades. 

Thomaz A11tonio Gonzaga, apeza1· de achar-se ante as 
scenas da natureza virgem e lu xuriante do novo mundo 
que o inspirara, colloca-se no thca Lro campestre da Ar-
e.adia e canta ao som da sanfonin ha os seus amores tam 
innocentes· como as ornlhas que obedecem ao seu imagi-
nado cajado. Nas lyras da terceira parle predominam as 
imagens da terra natal; ja não é t.:imhem o poeta da Ar-
eadia, mas o canlor das margens do Tc.jo. 
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Os nomes d'aqnellcs pastores tam celebres na Arcadia 
ulLramarina como Glauceste e Alceu e que rcsoam nos 
seus saudosos versos, abi estão substituidos por outros 
inteiramente desconhecidos como Alcii1o. 

Nos estribilhos de suas lyras nota-se sempre um final 
diverso, que modifica o pensamento do que acompanha 
as cslancias anteriores e incanla com uma tal ou qual 
novidade que se não conhece mas que se espera, como 
quem advinha. Nas supposta lyras o estrib ilho é sempre 
o mesmo, sem alteração alguma na eslrophc que com-
plccta a lyra. 

Aquclla lyra que começa assim : 

<<Leu-se-me em filll a sentença 
Pela desgraça firmada; 
Adeus, Dlarili1l arloracla, 
Vil desterro vou so ffrer. 
Ausente de ti, Marilia, 
Que farei? Irei morrer ('l'I ). >> 

é uma das poesias que não sei qual dos seus biographos 
apenas ex.ceplua como sua, quando julga a terceira parte, 
regcilando 1odas as mais. Repu La o tal auctor a citada 
lyra como uma das mel110res do cantor da bclleza ele 
Villa Rica, na crual, diz elle, o poeta parece murmurar os 
seus adeus á terra do berço ele seus paes, no onla11to que 
a lyra cm questão é uma das que mais incorrem na falta 
das regras observadas por Gonzaga. Nasceu este juizo 
por de mais leviano do pouco ou nem um esludo do es-
Lylo e metrificação da lllari1ia de Dirceu, comprehcrn] icl o 
nas rC'Licencias de uma notiria biogrnphica. 
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Suppõem os que não. acreditam na apocriphidade d' es-
sas lyras e as tem em muito boa conta de originaes, que 
foram cllas compostas no desterro, e assim deveria ser 
para. complemento de tam bello poema lyrico. A mais 
simples leitura, porêm, e bastante para fa7.er desappare-
cer a supposição. Não ba uma so lyra, que se possa diq;er 
que fosse inspirada pelo exilio ao saudoso proscripto e ao 
desditoso amante, e a serem ellas de Gonzaga converia 
antes distribuil-as pela primeira e segunda parle interca-
lando-as n'aquellas em que nos pinta mais ao vivo as suas 
saudades sentidas n' esses segredos das diversas prisões 
elo Rio de Janeiro, em que esteve, do que formar com 
ellas , como formaram, a terceira parte (12). 

Não poucos erros notam-se nas diversas edições que 
tem tido tam preciosa collecção ele lyras. Corrigi-os da 
melho,r maneira que me foi dado. 

São elles os seguintes : 

Primeira parte : 

LYRA L 
De tosto lra lo e de expressões grosseiro. 

(Est. 1 '.) 

Levão estas oitavas os pastores. 
(Est. 7'. ) 

LvnA VJI. 
D'ar ni'as a terra não pódc. 

(Est. 1'.) 
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LYn.4. Xlll. 
A si, Marília, a si proprio rouba. 

(!i:sl. 5' .) 

foRA XXVJ. 
Ou da minha serra. 

(E t. 1'.) 

LrnA XXTX. 
As ja lavradas settas. 

(Esl. 1 ' .) 

Segunda parte : 

tvnA l. 

Ellc me diz que faça llo pc de uma. 

(Est. '1·' .) 

Mal 111 eus olhos te vimin, ah nessa hora 
Teu retrato fizeram e Iam forle. 

LvnA n. 
Ol11os baços e sumidos, 
Macilento e descarnado, 
Barba crescida e hi r uta, 
Cabello desgrenhado . 

(IM. 1 O•.) 

(Est. 4' .) 

LrnA m. 
O medo perturbador. 

(llst. 2' .) 
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LYllA VI. 
Os mares minha bclb, 11cm se 111ove111, 
O brando aorle as opra, nem di1'iso. 

(Esl. 'i ' .) 

J,n:A XI. 
Da Lua mão socc.orro 
Ah vrm clar-111'0 agor:1. 

( Esl. ·I '.) 

Lrn.1 X\' . 
O 111i11islro o fere, ellc bala e morre. 

(IM. 1'.) 

LrnA XVI. 
Ah si no meu contrario cnll'C as cl1a1111nas vira. 

(Est. 5".) 

LrnA XX. 
Que o mel e do qnc o lci lc \llais suaves. 

(E ·t. 5' .) 

LrnA x:\[11. 

Si me vira com teus olhos. 
(IM. 1'.) 

Eu digo ao amor q11c ílcu. 
(Esl. '11'.) 

LrnA XXIV. 
Dcp, is de aca bar-se o dia. 

(E~!. G") 
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Lvn.1 XXV. 
A bre se a esctira . 

(Est. 2' .) 

LYRA XXVI. 

As mãos se deram e l'm seu peilo moram . 

( Est. 2•.) 

Uma o fogo chega, outra as scrpes move. 

Variante : 

LrnA xx.vm. 
Alas do amianto 
A febre <lura . 

(Est. 4' .) 

Mas elo amian to 
A fêbra dura. 

(lcl.) 

LrnA XXIX. 
l~ por qu e errar deseja. 

(IM . 2' ) 

Nºestn vil masmotTa. 

(Esl. 5•.) 

LrnA xxxr. 
~:io espremas a cicuta 
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Para fazer-me damno, 
O summo, que ella dâ, é pouco forte. 

(E t. 1•.) 

Bem que uma onda e outra onda. 
tEsl. 5'.) 

Sobre a terceira parte nada fiz pehis razões expen-
didas. 



• 
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JUIZO CRITICO 
DOS 

ESCRIPTORES NACIONAES E ESTIIANGEIR OS 

L'amour malheureux a produit de poetes celebres 
dans tou. les pays; et la plus touchante des passions, 
aprcs avoir in piré eles chants de douleur, les fait redire 
à ceux pour qui ils pcignent une funeste réalité. En gé-
néral, ce n' est point au sein d' une socióté corrornpue 
par les erreurs de la civilisation qu' il faut a Iler chercher 
ces poetes, qui ont toujours une iníluence si active sur 
nos ouvenirs. Lcur plus grand mérite est dans l'expres-
sion d' une con tance inallérable; car la peinture de leur 
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rnalheur ennohlit l'âme par son énergie, en même ternps 
qu' elle la touche par sa sirnplicité . Dans nos villcs, les 
imitateurs, qui souvent ont senti à derni l'amour, cornme 
ils scnlent à demi la poésie, donnent un profond dégoôt 
pom ccs chants, OLL l' on découvre ;rornptement la pein-
ture de maux irnaginaires. lls font négligcr ceüx qui par-
tcnt de l' àrne, ct !' on préferc s' attenclrir sur ces ancienncs 
traditions poét.ic1ues, dont lcs peintures ne sont point une 
ch i more. 

L' Amérique, hrillanle de jeunesse dans ses institulioJJs 
pol1tique·s comme dans sa littérature, aura de ces poetes 
aux inspirations primitives, qni font le charme de toutes 
les nations. Déjà lcs fertiles carnpagnes de Villa Rica rc-

' t e~tissent des chants élégiaqucs échappés à la mu.e har-
rnonieuse de Gonzaga. Quclques années se sont à pcinc 
écoulées, et on leB rcdit dans les cités nouvelles, comrne 
on repete dans notre vieille Europe lcs plaintes d' Abci-

\ 
lard . . \ 

Pour bien cornprendre les poésies de Gonzaga, il 
fayt connaitre sa vie; car il a une pensé · qui se rnêle à 
toutcs lcs au tres pensées : c' cst celle de so~1 amour. Cet 
amour fut uai cornrne il fut inaltérahle. Le pocte de 

1 • 

Villa Rica occupait une placc importante clans la magis-
1raturc; il aimait aYec passion nne jeunr. pcrsonne np-
Pªí tenant à une des premieres families du pays, lorsqu'il 
se trouva irnpliqué, avec trois de ses amis, clans une pré-
te11due conspiration, forgée sans doute pour sévir contrc 
quplques personnages intluent.s de l\tJJnas Geraes, dont on 
voulait enlcvcr les richesses. Au lieu dç s'unir à Marilie, 
d'occuper un ernploi honorable qui venait ele lui êt.re ac-
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cordé, l i11fo1tuné Gomaga se Yil plo11gé tlan:; u11 cacl1ol, 
et de là tran porté :ur lcs côles d'Afriquc, oi.1 il rnourut 
longlemps aprcs: Jfarilie ne vo11l11l acceptel' d'nhord au-
cune <les proposiLions d'union qui lui furent adressées; 
mais, vaincuc par les sollicitalions oe sa familie, clle finit 
par se rnarier. 

Les oouvres de · Gonzaga sont divisées en dcux livres; 
c'est le second qui offre le plus d'intérêt; l'nutem' l'a 
écril pour tromper lcs cloulenrs de la capLÍ\'ÍLé; il fait 
sentir cette impression que lni:;se loujours le récit <l'une 
' 'éritablc infortune . Les poésies de Gonniaa se di Linguent 
surtont par la na'ivelé, par la gràce <le l'expression, par 
le charme attad1é aux plainle:; inceres d'un coour ai-
rnanl. li fant reprocher à Gonzaga J'emploi continue! 
<l 'images puisée dao la 111yLl10logic, et de ces formes de 
poésie pastorale répanclues pnr l'onlenelle : tout cela ne 
convcnaiL gucre i1 un pocte bré ilien haLilanl u11 dcs pa is 
oú la nalure élalc le plus de splen<leur ct <le mnjesté. 
Quoi qu'il en soit, Gonznga est un poete nalional; ses 
chants, répétés en lous lieux, animent lcs olitude. les 
plus reculées du Bré il; ils mérita ienl d'ctrc connu ·, ct 
ils ont élé tracluits en français aycc beaucoup de charme 
et d'élégance pnr MM. de l\longlarn et P. Cliala . M. tlc 
MooglaYe a cnlcudu répéLer cc poé ·ics dans lcs li eux 
oú vivait Maril ie, cL on lui cloiL de clétails précicus sm 
lc poete ('15). 

FEHDll'iAl'iD fü:l'il . . 
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Depois de Diniz o logar immediaLo no anacrconticos 
pertence a outro Brasileiro . 

Gonzaga mais conhecido pelo nome pa toril de Dirceu, 
e pela sua Marilia, cuja bcllcza e amores tam celebres 
fez n'aquellas nomeadas lyras. Tenho para mim que ha 
dessa lyras alguma de perfeita e incomparavcl belleza : 
em geral a Marília de Dirceu é um do livro a quem o 
fez imrncdiala a boa justiça. Si houves e da minha parle de 
lhe fazer alguma ccn ura, some queixaria, não do que fez, 
mas do que deixou de fazer. Explico-me: quízera cu que 

· vez de nos debuxar no Brasil cenas da Arcadía, quadros 
in~ciramcntc europeus, pinfasse os seus paineis com as 
cores cio payz onde os situou. Oh e quanto não perdeu a 
poesia n' esse fatal erro 1 Si essa arnavel, i essa ingenua 
Ma,rilia fosse, como a Virgínia de Saint-Pierre, sentar-se 
á ombra da palmeiras, e em quanto lhe revoavam em 
torno o cardeal u1rnl'bo com a purpura dos reis, o sahiá 
Lerno e melodioso, - que saltasse pelo montes e pessos 
acolia fugaz como a lebre da Europa, ou grave passeasse 
pela orla da ribeira o tatu escamoso - clla e entreti-
ves e cm tecer para seu amigo e u cantor uma gril1alda 
não de rosas, não de jasmins, porêm do s roixos rnarLy-
rio1>, das alva flores dos vermelhos bagos do lustroso ca-
fezeiro; que pintura, se a desenhara com sua natural 
graça o ingenuo pincel <le Gonzaga (14) . 

V. DE ALME.lDA GARRETT. 
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Recebeu (Gonzaga) o despacho de desemJJargaclor para 
a relação da Bahia e não se deu pressa por esperar con-
cluir o seu casamento com uma senhora mineira de muita 
honestidade e formosura a quem Gonzaga, apellidando-
se Dirceu, a chamou l\farilia e lhe consagrou muitas ly-
ras, que correm impressas com. grande nomeada. 

A eolleeção de seus poemas eroticos, que correm im-
pressos debaixo elo titulo l\farilia ele Dirceu, convenceu-
nos de seu merecimento em poesia; e a pesar de que 
mão estranha em alguns pontos os tenha alterado e mes-
mo accrescentaclo novas lyras como é faeil de notar-se, 
principalmente na segunda parte de sua obra, todavia a 
sua gloria como um dos primeiros poetas brasileiros não 
fica obscurecida por essa temeridade ( 15). 

JANUAHLO DA Cum1A BARDOSA. 

Thomaz Antonio Gonzaga tam conhecido com o nome 
de Dirceu, eterno nas suas lyras immortalisou-se; como 
Petrarca - com suas poesias eroticas, e o nome clé" sua 
Marília deve ser Lam celebre como o de Laura quando 
os Brasileiros prezarem mais os seus litteraLos (16). 

D. J. G. DE l\'IAGALHAES. 

/ 
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Gonzaga é um desses poeta feiticeiros, li' essas alo 1:1 
cheias ele doçura e sentimento, que tran portados pelo 
co11ce1·tos de mn mundo ideal, pela melodia de uma mui 
sica interna, echoam na lyra e sa l1armonia doce e td 
cante que rnove os corações e que se repercute de secul 
a seeulo, pois qu& em todos os tempo exi tem alma 
que a abem sentir . No seu rhythmo, ludo é harmonia 
consonancia, musica em fim, que incanta a imaginação 
que melancoli a tam ternamente o e pirito, não porli 
deixar de ser cara e hem cara a um poYo inteiro, tam ac 
cessivcl ao sentimento, tam vivo ele phanla ia e Lam pro 
penso aos doces enlevos da musica. Gonzaga é boje 1 

poeta rnnis popular, mais conhecido, e rnnis estimado n 
Bra il. É o auctor Nredilecto J.e todos os corações sensi. 
Ycis e de todos aq~ellcs que nutrem as chamrnas d1 
amor. O. amantes s'r. compraz rn m repetir ás suas 
amadas as ternas endrixas, os doces queixumes, os su . 
piras e tean portes <la sua lyra immôrtal; deleitam-se en 
pintar com as cores suavissimas d'e sa magica palhet~ 

os cxtn is da ternura. Os retratos da sun Marilia, quas· 
sempre de uma p rfeição admiravel, amda que lam va· 

. rios cm sou l:llnen os, são typos que mais ou menos re· 
lizmonte tem sido imitados até l1oje por milhares de vezes. 
Bem poucos poetas tem pintado o amor como Gonzaga; 
por que sem <l'uvidn hem poucos o otiran1 c0mo ellc. 

ão é na anli rruidndc que lhe a orna uni rira!; o amor 
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perdia calão pcln nudez Lodo o cu incauto. Dou· poclas 
que tanlo decantaram os delírios <l'esla paixão, Iloracio 
e Ovídio, são inversamente o contrario <lc Gonzaga. So 
cm Petrarca, o primeiro que cobrio com veo mimoso 
r a nudez rcvoltanlc, o no canlor de Laura e pode 
achar n ficla imagem da poesia de Gonzaga. 

«E nCío so n'isso prima o nosso immorlal poeta : - a 
sua simplicidade, esse dom feliz que tem perpetuado o 
nome de tantos nuctorcs, que tem clerndo lanlos talentos 
ao mais alto apogeu de gloria, fórma um dos mni bdlos 
florões da sua corôa; e nfto dclrnl<lc, por que clla se 
:iproxirna á natureza, e por que o homem estima tudo que 
se a clla aproxima . Elia annuncia um coração puro, res-
pira urna facilidade e frescura que incantam - é a mo-
<lc~Lia elo genio, é, quando n'mna va La inlclligcncia, o 
ultirno grau a que pódc chegar a cspecic humana -
prenda surnptuo a, congcnil.a ao cnrncter, e que n ima-
gim1ção nunca :illingc! O imita<lor sempre exagera; e 
infclizmenlc o homem começn pela hypcrbolc : é mais 
t:irdc que acha a helleza na simplicidade, as im como a 
ventura no socego e a gloria na virtude . 

« Porêm raramente Lrilbam fóra dos seculos; - prín-
cipes, talentos d'cslaordcrn:Jp i:l'ell udcm cullivar 
e a;·crfeiçoar, e cm geral sém11rc nos apparecern JUnctos. 
Não f'allando 110 sccul0s elo Pcriclcs e Augusto, tam co-
piosos n' e, !e gcncro, e lançarmos a vista f,Obrc o seet~o 
d.e Luiz XIV, veremos Boileau, Molicre, ~fassillon, Rasirl'e, 
Fénclon e o in imitavel La f ontainc; é co111 tacs auctores 
que o:; corações cu ivcis, que os homcn_ <l_e gô to en-
lrclêiu um doce cornmércio; é a clles que sagrnm uma 

l. 2 
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arnisade quasi pessoal e cheia de affecto; é d' elles que 
sahem esses livros que lem levado alguns enthusiastas a 
urna quasi idolatria. Quem não admira a assombrosa elo-
quencia de Bossuet'I - Quem não admira esse derradeiro 
apostolo da fe, quando troveja do alto da tribuna? -Mas 
quem não ama Fénelon? Quem não se sensibiliza ao ver 
essa lembrança de Bernardin de Saint-Pierre e a resposta 
de J. J. Rousseau? Quem não pasma ante os vôos subli-
mes de Corneille, ante a magestade e elevação dos seus 
pensamentos?-Mas quem não chora com Racine? Quem 
não saborêa mil e mil vezes tudo o que ha de simples, 
de natural, de pathetico na sua poesia divina? - Mesmo 
entre nós ha poucas pessoas qhe desconheçam o merito 
?e Quita, poeta mavioso e de uma singeleza admiravel, 
poucas que não estimem a Glaura de Alvarenga, bem que 
hm tanto monotona, e ninguem qu,e não ame a Gonzaga. 
!-Todos os que vivem n' este seculo sabem a que deve 
Paulo e Virginia a sua poptilaridad~, extrema, e porque 
~e acha plenamente reconhecido cd~10 um primor de 
arte. Si nomeassemos a Lamartine, lef amos juoctado a 
derradeira prova\ es la verdade. 

«Entretanto não es pou G'qnzaga aos defeitos inhe-
rentes a sua epocha e a seu cdracter. Muibo se lamenta 
<,tinda hoje que um pinc l tam d ce e harmonioso não 
tivesse prefcriuo e estamp~do nas as obras as virginaes 
e magnificas cores do seu payz . «Oh e quanto não per-
cc deu a poesia n' esse fatal erro! >> exclama Garrett com o 
~ccento pezaroso com que u)n critico celebre dizia : 
~,< Que perda em [liíO haver Fénelon trad\1ziclo Homero! » 
~Ias que. fazer? Ninguern pôde transpor as barreiras de 

\ 
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seu seculo, nem subtrair-se a atmosphera das idéas em 
que vive mergulhado. Nada poderemos accrescentar a 
esse respeito em abono do poeta, depois do que no seu 
esplendido e substancioso artigo sobre a nacionalidade 
da litteratura brasileira, disse o nosso collega o Sr. Sanc-
tiago Nunes Ribeiro, para justificar essa fatal tendencia 
de imitação. 

« Um outro defeito, necessaria consequencia do seu 
caracter, é, dizem, esse amor extremo da melodia, que 
o faz sacrificar ás vezes o pensamento á expressão. Mas 
aquelles que Ih' o notam não reparam talvez que iguaes 
imperfeições se notam em poetas de primeira ordem. Os 
que conhecem Racine e a lingua franceza, de que elle 
foi um dos aperfeiçoadores, saberão muito bem que esse 
grande mestre de estylo e de linguagem tambem sedes-
cuida. Muitos desvios dos auctores classicos da antigui-
dade nos escapam hoj e por exoticos nomes de figuras 
com que os apadrinharam depois os rhetoricos. Bem sa-
bemos que o genero lyrico é um d'aquelles em que a 
neces ·idade da exactidão e pureza muito avulta, m·as que 
é tambem aquelle em que, pelo seu destino, a doçura e 
a harmonia do verso se faz indisp~nsavel. Si algum auc-
tor em caso urgente nos perguntasse qual deveria sacri-
ficar, si o pensamento ou o verso, nós lhe responder:a-
mos : « Não sacrifiqueis nem um; scismae um pouco 
cc - ide como Boileau procurar no fundo de um bosque 
cc a palavra que vos foge ou então segui o conselho de 
<< Horn cio - á bigorna. >>Porque tam monstruoso um bom 
pensamento, estropiado para conservar-se a harmonia, 
como uma bella icléa involta n'um verso ·detestavel. 'Nin-
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guem a decora e sempre . e nos afigura corno a Venus 
de Medieis, animada, porêrn, coxeando. - Diremos en-
tretanto que não abunda Lanto este defciLo nos versos de 
Gonzaga que lhe ananque a palma de auctor purissimo e 
que se não deva ter corno raro : e n'isto vamos de acordo 
com o edictor da Marilia de Dirceu, que advoga igual-
mente a causa do poeta 1 • >i 

gntretnnLo graças ao seu talento aclmiravel, Gonzaga 
constit ne e constituirá para sempre as dilicias de dou 
povos irmãos que faliam a lingua de Camões; fará o pra-
zer de alguns estrangeiros que, como Ferdinand Denis e 
l\fonglave sabem claT de mão ao exclus ivi smo orguU10so e 
acompanhar as teoclenci::is ele um seculo que se tem mos-
trndo tam desejozo ele conhecer a indole e marcha dos 
secu los precedentes, e tam zeloso no esLuclo e apreciaçfio 
de todas as liLtcraturas. No Brasi l que conLinüa a ser 
ainda a sua patrin, pois que foi a patrin do seu talento, a 
paLria por elle adoplada e pela qu\11 recebeu a coroa do 
n1artyrio, a gloria de Gonzaga se iffnnde 1nais e mais 
como os raios do ol nascente ( 17). 

A. F. DrrrnA E MELLO. 

Como a vida de Gonzaga, tem duas phase bem diver-
sa e hem definidas ns suas poesias; explica-se, desenha- e 
e manifesta-se qualquer d'ellas nas suas lyras admiraveis. 

O Sr. Dr .. ]oiio ~l:inucl Pereira ela Si lvn . 
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A primeira cpocha <lc sua vida chega a sua prisão em 
1780; é toda rle prazeres, de risos, de divertimentos, 
de alegria e de amores; espelha-se em uns versos faceis 
e languidos, limpidos e faceiros; reflecte-sc corno cm 
fonte cri talina n' e sas lyras suaves e melodiosas, em 
CJUC trm1síormado cm pastor, passn os dias tecendo gri-
naldas e ornando coroas para off crcccr á sua bclla Mari-
lia, saudando o sell casal, solfejando ns suas delicias, e 
admirando as nas brancas ovelhintas, extasiado todo 
com a sua sorte ditosas. 

A semelhava-se aos rncnestrcis da ida<lc media, para 
quem e cifrava a vida no de canlar de amorrs, sem que 
uma nuvem de tri lcza lhes emhargas~c a menor alegria, 
e a quem poui:o importava o mundo, com as suas trans-
mulaçõe , a exislencia com a sua cenas rariacbs, e o 
futuro, ainda que cnnegrcciclo e nmr.açador; são aua-
creonlicas, hucolicns, amorosas, joviaes e pa loris quasi 
todas a poesias que e crevcu Gonznga n' s~a epocha. 

IIa n'e a pequenas lyras qnc cllc denominou de Dir-
ceu a Marília, tanta cou a lin<la e encantadora, que ri-
vali am sem dm1idn com as canções mais puras e deli-
cada de Franci co Petrarca. 

Verdade é llue muita similhan~a exi lena viela e nas 
obra dos dou poetas; cantava os seus alegres amores 
Franci ·co Petral'ca nos braços ela sua Laura bella, pelos 
pratlos de Avinhffo e nas torre11tes soliLal'i::is ele Vauclusn; 
quando Lama o in piram, era Laurn para cllc o mundo; 
cifl'ava-sc e resumia-se tudo n' lia; solf~java Thomas 
Antonio Gonzaga as uns melodias deliciosns cm honra 
de sun Marilin, no amenos va llc de Yilla Rica; -eram 

2. 
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repassadas todas pela linguagem mais pura da paixão e 
levawm ao objecto de seu amor os mais doces e ternos 
suspiros. Quantos retratos fariam um e outro continua-
mente! Quantas divinas discrições mereceu a formosa 
Laura! Quan Las pinturas sublimes oh teve Marilia ! 

Si perdeu Petrarca a sua Laura, que batteu como o 
ap.jo as suas brancas azas, e deixou este mundo desgra-
çado, foi ainda Gonzaga mais infeliz, que o arrastaram 
grilhões para longe ele sua Marilia. Na sua dor se inspira-
ram ambos tam admiravelmente, como nos seus praze-
res; nas canções amorosas e no sentimento das saudades 
podem-se dizer rivaes; é ,porêm Petrarca superior a 
Gonzaga porque das inspirações enamoradas soube ele-
var as vezes os sons de sua lira a objectos magestosos 
e grandiloquos e c~nlar a patria com admiravel e sublime 
poesia. Não rebaixa, porêm, esta circunstancia o talento 
de Gonzaga, porque Go1naga nãq tinha ·patria, e tanto 
que procurou crear uma separanã'b o Brasil de Portugal. 
No seculo de Petrarca, ainda que , retalhada e dividida, 
estava a Italia\ animada do patriotismo mais fervoroso; o 
Brasil que Gonzag'\ chamara sua paltria, era colonia a 
quem não se permi;ttia o p~ sare o falar, porque o pen-
samento e a falia leva am ao cadafalso e aos presídios de 
Africa os Brasileiros ma:· s :mim sos. Cumpre todavia dizer 
que no meio das canções amorosas da primeira epocha 
de Gonzaga apparecem admiravelmente tratados alguns 
assumptos de importancia superior. 

Merece Gonzaga o nome de poeta musical; excede na 
harmonia do rhythmo, na doçura da palavra, e na caden-
cia do verso; e esse mesmo rhythmo, essa cadei~cia de 
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exprcs õcs e es a magia do verso, ganharam-lhe popula-
ridade e trondo a e o fizeram um do poetas mais que-
ridos e lidos de Portugal e do Brasil; verdade é que mui-
Las veze nos seus versos a belleza do pensamento, e a 
sublimidade e originalidade da idea são sacrificadas á 
consonancia sonora, doce e musical do verso e que a 
inspiração brilhante do poeta clU'va-sc, sugeila-se e suc-
cumbe cm fim sob a escolga apurada da palavra e sob a 
harmonia da dicção; é um defeito cm que cahem todos 
os pocla , que se impregnam de um ex1:essivo amor <la 
arte e da vcrsiucação : folga, porêm, em geral o povo <lc 
ouvir e ler verso maviosos e doce , porque lhes com-
prcl1cndc logo o pen amento; e é por i so maior ordina-
riamente a popularidade dos poetas artista . 

Foram os versos alegres e faceiros, fluidos e harmo-
niosos da primeira epocha da vida de Thomas Antonio 
Gonzaga, que lhe conseguiram maior fama; temos porêm 
para nós que são o seu mais bello florão de gloria os can-
ticos que lhe arrancaram os tormentos da dura prisão 
que soffrcu, as saudades de seu pa sacio e felizes annos, 
e a ausencia <lo objecto adorado, a quem dedicara Lo<la a 
sua poe ·ia e toda a sua existencia; ão em um a lyras da 
segunda parte da ua vida, e que foram e criln por clle 
quando carregado de ferros, ele mi lura com o crimi-
nosos, no meio <le persiguiçõe. , e na auscncin de todos 
os elementos <lc ·inspiração; usn u<lo da ponta el e uma la-
ranja cm Jogar de pcnna, servindo-se do suor da pnrcde 
ao fogo e fumaça da candea, para sub Lituir a tinta e de , 
r:tJac quer pedaços roto de papel que enconlraYn e as 
vezes da mesma parede, aonde imprimia os seu versos, 
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para lhes confhr o: frntos da sua imaginação e as dores 
da ua alma. 

g no· canlos amargmados que desprede11<lo sublimado 
vôo ergue- e o vate harmonioso a nma allura descom-
rnunal e não encontra superioridade cm poeta algum mo-
derno 011 antigo. 

Não ó a doce melancolia tle Job, com a sua resignação 
pierlo a, que LllllO desculpa e allribue ás ordens e -vistas 
bondatlosas e justiceiras de Deus; não é a tlor ari tocra-
Lica de LamarLine, que perdendo a ua querida Julia pa-
rece todavia e sempre lembrar-se de que fica na terra e 
se con ervará n' ella; não é a Lrisieza de Petrarca, a 
quem, morta Laura, sobra a palria e sobra n sciencia 
para companheira ; não fo os arrufos snrcn ticos de 
n~ron, exclamando : 

Não me affligc a sau<latlo dos p:is~~dos 
Prnzel'cs 011 perigos, que alcgl'a1·a111; 
Punge-me a dor de nada ler deixado 
Que uma Jagrsma merecer-me dera. 

'ada d' islo e assemelha á de e peração de Gonzaga, 
qur Lira origem de tlesgraças fataes, que lhe envenena-
ram para ~empre a existencia. É Young factício, monolo-
no e mais lu gnlire que melancolico; tem origem a dor de 
Tibullo no caracter do poeta, e não nos. cus infortunios; 
nunca gozou Cilbert de exigleucia sercnn e Lranquilla e 
d' Yidn de dilicias e prazeres; niio so!Tr ia saudades e 
::;audndes que cmlem o coraçno e ferem as ultimas fibras 
tl'alma; ó por i s~o sceplico Gilbrrt e amaldiçoa os homens 
como causal's Lle suas infelicidade .. Foragido da llalin, 
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arrancado da honras para n rniseria, é "º Foscolo o 
poela unico cuja <lor se parece com a de Gonzaga e cujos 
ver o procedem da mesma origem; a diffcrcnça e L:i cm 
que pcr<lc a paLria go Foscolo mas salva a vida; apenas 
de longe de dobra pela paLria hymnos sau<losos de amor; 
cm quanto que acha-se Gonzaga encarcerado, assustado 
ao f'uluro, e lcmhratlo do passado , e o que é mais, do 
passa<lo cheio Lo<lo dos seus amores e prazeres! 

São riqui. imos de seotimenlo, admiraveis de poesia , 
e mavio a de metrificação loda a· lyras que escreYeu 
na sua prião. Não se expande a nlma de . Sapho com 
mais incanto , com mais ternura, con mais paixão e com 
mais melancolia do que a Gonzaga, quando se lhe aviva 
o hyumo da saudade. 

Entretanto o mesmo engenho que produzira tam bellas 
ca uções, pcrden as inspirações duranle o seu cxilio de 
Mossamhique. Algumas vezes, lembrando-se da sua glo-
ria, prclcndeu aíinar as cordas da lyrn e tenLou Largel-a. 
Eram poucos, porêm, os lucidos inlervnl-os e mirrados 
fruto produziram elles . Não parece ·abido de seu e tro 
di,·ino um poernclto que se lhe atlrilmc acerca do nau-
frngio da nau porLugucza Marialva. m canlico que de-
dicou á conceição de nossa Senhora contem um ou olro 
yer o ou pen amento elevado e poetico; revela porem a 
desordem do seu C' tmito e o enfraquecimento de sua in-
tclligencia. 

i 6 verdadeiro o pensamento de Frederico Schiller, 
quando descreve o poeta como uma alma pura e leal, que 
pa sa e canta no meio do mundo, titubcanclo ás -vezes 
por entre as pha cs do passado, os priroxismos do pre-
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sente e os arcanos do futuro e perdido outras vezes, como 
a harpa do deserto, nas solidões profundas da natureza, 
ninguem com mais razão do que Thomaz Antonio Gon-
zaga merece o titulo de poeta. 

Pode-se dizer que a sua poesia é a flor d' alma, como 
são as flores a poesia da terra; prende, incanta, cativa e 
arrasta, ao som de uma melodia que se não pôde defi-
nir ; nosso pensamento acompanha a inspiração do poeta, 
ignorando aonde vae, satisfeito porêm de seguil-o, por-
que é o seu canto terno como o gorgeio do sabiá canoro, 
arrebatador como a torrente do deserto, melancolico 
como a musica de Bellini e as flores do chorão, sublime 
como a grandeza do Oceano e a voz de Deus (18) . 

J. M. PEREffiA DA SILVA. 

Convêm tambem aqui notar a preferencia que cada 
critico tem dado as lyras de Gonzaga como as melhores 
dentre a sua mimosa collecção. 

José da Fonseca, edictor do Parnaso lusitano, trans·· 
crcveu as seguintes : 

Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. 
(1' da ·ta parte.) 

l\larilia, teus olhGs, 
(4• da 1' p.) 
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arrancado das honra parn a rniseria, é U1ro Foscolo o 
poeta unico cuja dor se parece com a de Gonzaga e cujo 
versos procedem da mesma origem; a diff crcnça e Lá em 
'}Ue perde a paLria Ugo Foscolo mas salva a vida; apena 
de longe de dobra pela patria lrymnos saudosos de amor; 
cm quanto que acha-se Gonzaga encarcerado, assu ' tado 
ao fuLurn, e lembrado do passado, e o que é mais, do 
passado cheio Lodo elos seus amores e pl'azeres ! 

São riqui_ simos de sen timento, adrniraveis de poesia, 
e rnaviosa de mctriGcaçiío todas :is lyras que cs revou 
na sua prisão . Não se expande a ::üma de . S::ipho com 
mais incanto , com mais ternura, con mai paixõo e com 
mais mel::incolia do que a Gonzaga, quando se lhe aviva 
o liyrnno da saudade. 

Entretanto o mesmo engenho que produzira Lam bclla 
cauções, perdeu as inspirações durante o seu exilio de 
Mossambique. Algumas ' 'ezes, lembrando-se da sua glo-
ria, pretendeu afinar as cordas <la lyra e tentou largcl-a. 
Eram poucos, porem, os lucidos interval-os e mirrados 
l'n1tos produziram clles. Não parece sabido de seu e tro 
dirino um pocmclto que se lhe aUrihue acerc::i do nau-
fragio da nau portugueza Marialva. Um canLico que de-
dicou á conceição de no sa Senhora contem um ou otro 
verso ou pensamento elevado e poetico; revela porêm a 
desordem do seu e pirito e o enfraquecimento de sua in-
tell igencia . 

Si é verdadeiro o pensamento de Frederico Schiller, 
quando de-creve o poeta como uma alma pura e leal, '}Ue 
pa sa e canta no meio do mundo, Lilubeanr1o ::ís vezes 

·por entre as ph::ises do passado, os paroxismo do prc-
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Uirccu lc deixa, ó bclJa, 

(20• da 2' p.) 

Eu vou, Marilia, vou brig;1r co 111 as feras! 

(27' da 2• p. ) 

Eu rnjo aquella ilcusa. 

(58" da 2" p.) 

E o sonelo : 

Obrei rpian lo o discurso me guial'a. 

O Sr. Dr. J. M. Pereira Lla Si Ira Lraslallou as t'C-

gu i n Lcs para o Novo Parnaso brasileiro (2 1): 

Eu, Maril ia , não sou algum variueiro, 
{'l " da 1' p.) 

~larilia, teus olhos 
{4' da l• p.) 

.\ carn siio es les 

(u' tia 1· p.) 

Eu sou, gentil Marília, cu sou c;1lil'O; 

(8' tia l• p.) 

'1'11 11iio vcrús, i\hi rilin, com caliv o~. 

(2li" da ·l ' p.) 

E prema a 1 il c;1Ju1nnia 1nu ilo cniliora. 
(3• lia 2• p.) 
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Ja, ja me vac Marília branqurjamlo 
(5' ela 2' p.) 

A estas horas 
("11• da 2' p.) 

Por morto Marili 
(25' da 2• p.) 

Não praguejes, Marília, não praguejes . 
\2li• ela l• p.) 

Dclêm-lc, Yil humano, 
(51' ela 2' p.) 

N:io has de ler horror, minha Marília, 
(55' ela 2• p. ) 

Meu sonoro passarinho, 
(5ü• ela 2• p.) 

Lcu-sc:-mc cm fim a senlcnra, 
(5' da 5• p.) 

O .·r. Fcr<linand Denis no seu Résumé de rhistoire 
litléraire dn Brésil (22) cita a lyra tratiuzida pelos Srs. 
Monglavc e P. Chala , a qual é a cguintc na collecção 
de Gonzaga : 

Minlia Marilia, 
(28• da 2• p.) 

1. 
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A Marilia de Dirceu acba- e traduzida em diver as 
linguas csLrnngciras . 

O 1·s. E. de Monglave e P. Chalas a traduziram em 
I'ran ez, ma em prosa. 

Ü :r . 11.u alia em italiano, C lf{fond COJ aJlcmào. 
Consta La111bem que se acha traduzida c111 hespanhol e 

cm inglcz, mas não ainda publicadas as suas tra<lucções. 

Ja ia para o prelo este lino quando soube que o rneu 
illu tre amigo e collega o L'. Dr. Anlonio de Ca tro 
J.Jope · trabalhava ha tempos n'ullla lraducçào latina do 
no o amenissimo poeta. O eximia la tini ·La invida o seu 
grande lalenlo para que o tralrnlho cja djgno do poeta 
e Lambcnr cl' cllc. A seguinte ver ~lo ela primeira lyra da 
priuieira parle é w11a prova dos· seu~ louva veis esforços : 

1 
Iluslicus h:md, Amaryllis, ego, nec sole, gcluque 
Torriclu , aller ius qtü servem armenla, bubulcus : 
Ferl oleum, fruclus, fundus mihi, vina, legumen; 
Lacle ovium 1cscor, tegit el me lana mearum: 
l\Ie forlunatlllil ! tribuuul cui l<tlia Divi ! 

Vullum, nec rugis fractum, modo fonte revisi, 
Atque meum silvis bac:ulum 1•encranlur agrestes. 
Inviclet Alcestes mihi, cúm sambucu. rnovetur, 
Jluic sociws voccm meu solum cnmiinu ludo. 
Me forlunalum ! lribuunt cui lalia Divi ! 

Rem quamvi magnum magni nunc :x!Slimo lnnlüm, 
lia Amaryllis opes, po lquam dominu nquc gubernnl. 
Expeclil armentum stahulis nume1·are referlis; 
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Armcnlo polior regnoquc Amarillidis ardor. 
Me forlunul11m ! lribuunl cui lolia Oivi ! 

'c4uaquam Phrebi lumcn Lua lumiua viucit, 
Candida mixla rosis sinml induil ora papa ver, 
A11rea c:csarics tibi, balsama corpus inlialat, 

ilc1uc, clccus Vcncris, pretiosius cxtitiL unquam. 
Me forlunatum ! lribuunt cui !alia Divi ! 

Et si ílumen agros segelem mihi lollat inundans, 
Cunclos absumat contagio s:cva jnvcncos, 
H:cc paliar tamen haud am·i c:ccatus amorc; 
Aspice me, ride; ail deerit amplius unquam. 
Me fortunatum ! lribuunt cui ta lia Divi ! 

lncccles et rurc, meo suffulla laccrto, 
Vc pere jucundam gremio capl;ibo c1uictem : 
Dum juvcncs luclanlm agris, cursuque laccssunl, 
Te comam serlis, insculpam el cortice laudos. 
Me forlunalurn ! lribuunl e.ui Lalia Divi ! 

Nos po lquam fotum rapiat, quucumque moremtll', 
Tunc eadcm corpu lellus con umel ulru1nc1ue, 
Alque legent lmnulo cinclo h<'CC in culpla cupre s1s 
Pastores: « Fuusti: cupiat si quisqui amari, 
n ormam scctelul' posilam, hos imitelur amores. " 
Me fortunalum ! lribuuut cui lalia Divi !. 

• · 
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IV 

NOTICIA 
SOO!IE 

TílOMAZ ANTON IO GONZAGA 

E SUAS OBRAS 

Jleminiscencias de amor, de .saudade e de glori:-1 ligam-
se ao nome de Gonzaga, o dedicado amante da mulher 
11irgem e bell n que assomhrára a capital das terras dia-
mantinas com a sua formosura, o disfarçado chefe da 
conspiração mineir:i, o prisioneiro da ilha das Cobras, o 
proscripto de Afric:i, o poeta popular, cujas lyras retinem 
de um a outro extremo do Brasil. 

Joaquim José d:i Silva Xavie,r, mais conhecido pela an-
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tonoma ia de Tiradentes, tinha expiado no patibulo com 
e sa re ignaçào que soo clá a rcligiiio christan, com essa 
coragem que so in ·pira o amor da patria, o grande pen-
·amento da emancipação nacional. m mm·asmo lugubre, 
um terror immcn ·o, um si lencio epulchral su cedera á 
trerom1da catastrophc, que adiava indeíi 11idaroente a in-
dcpenrlcncia de um novo impcrio. As principacs familias 
do payz vergada · ao pe o de uma legislaç;\o barbara, 
empobrecidas pelo seque tro de seu bens, viram seus 
parente arrancados aos lares dome Lico , ao seio da pa-
tria Jacrimo.a e arremessados á praias do exilio, cs as 
remotas solilões das fera , e ses insalubres e aridos de-
sertos, onde a natureza se torna muda e e tupicla, com 
sua· paginas cm branco, na q1mcs o Eterno e Hão dignou 
de desenhar os primores e maravilhas desse grande livro 

· que chamamos - mtmdo. 
É que em lodos o ouvidos echoavam ainda as palavras 

do escriviio da ateada, o desembarga dor Francisco Luiz 
Alvare da Rocha, que lera por hora e mcia cs as pagi-
nas eivadas de fel e de in ulto de uma cntcúça atroz que 
envergonharia um povo bnrbaro (25). a capltal da terra 
que Çabral ~ellou com as arn as do christ ianismo, erguia-
se, e erguia-se IJCm alta para ser vi la de tod'Q , uma 
forca, esse simulacro da cruz, como adôrno de uma praça 
publica (24) . A semelhança do patíbulo sagrado tingira-
sc ella do angue do martyrio; faltavam-lhe os cravos, 
mas piio o azorraguc infame com que a mão rlo algoz 
açoitára as victimas do uespot.ismo colo1 ial aos olhos de 
toda \lffia população christan (25) . 

l~ CJU.c lá estava Yilla Rica, o celeiro do reino lusitano, 
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mas o celeiro de grãos de ouro e de diamantes ('26), a ci-
dade do martyrcs, chorando os seus Olho , como iobe, 
e recebendo cm seus braços a cabeça do martyr da liber-
dade nacional, o corpo esquartejado, a carnes delacera-
das pela mão do carrasco negro, para apre ental-as em 
cxpo ição o lensiva aos olhos de uma l opulação que so-
nhara com a aurora (l'essc sol que br il hava no decimo 
terceiro igno <las treze estrclla sol o eco de Co-
lombo {27). La se arrazava uma habitação modc La, pri-
vando-se a viuvez e a orfandade de seu a ylo; cobria-se 
o Jogar do ai, que a igreja nos dá cm eu primeiro sa-
cramento, como ional da apiencia, poi que a ignoran-
cia o tinha por per ervatirn da vegetação, e, cm Ycz d' ella, 
levantava o padrão da infomia (28), que ate ta se ás 
geraçõc futura as persiguições me quinlia do pa -sado, 
a barbaria dos tempos que ahi dormem sob a execração 
da J osteridade, que aguardava então o brado do Ypi-· 
rm1gas (29) . 

E por algum tempo tudo ficou sepullado em silencioso 
esquecimento. Os ais do pro criplo . e perderam na 
1mmensirlade do Oceano como a voze do alciào; e as 
lagryma · do mi ·eros parentes se exlin11uiram, como 
essas fontes que eccam pora sempre. A hi toria da ma-
lograda conjuração ficára sigilada nos arch ivo vicc-rei-
nac , e a brocha do caia,Ioi; afagou, como uma esponja, 
os versos que a saudade do poeta escreveu sobre a negras 
e sundas parede ele sua masmona . De repente bri lha 
uma luz no horisonte, e o cantos que não morrem, re-
tinem de um extremo a outro, do sul ao noite, do oriente 
ao poente. Era a publicação da Marilia de Dirceu. 
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As lyra de Gonzaga, as poesias do amor desgraçado, 
o poema dos soffrimentos do encarcerado e da saudade 
do proscrito relembram o seu infortunio e despertam as 
rcmini ·cencias da patria. Todos querem pos uir essa 
bfarilia ele Dirceu., deYorar essas paginas cheias de me-
lodia e repassadas de suudo ·a melancolia; lodos desejam 
identiílcar-sc com a sua dor e chorar ainda e sempre 
com elle as suas desgraças (50). A nova geração, porêm, 
que surge com o novo reino, não se contenta com flS tra-
dições da geração que desce ao nada com o ultimas annos 
da velha colonia, e todavia as pesquizas são lialdadas 
que nem se conhecia a vcrdaJcira patria do ameno poeta! 
Davam-no como bra ileiro e era :i prova d'is o a ua de-
dicaçiio á cau a nacional, o nascimento de seu pae entre 
nós, e até muitos trechos d suas lyras, tjlle muitos ou 
quasi Lodos sabiam ci tar de cór; e províncias brasileiras 
se di!;putarnm a honra de ter sido seu berço. Tinham-no 
outros como porluguez e as ciclad~s de a! m mar se ufa-
navam como legitimas herclejras de sua glo ·ia. Mais tarde 
a imprensa renovou .ssa questão de nacionalidade (5 '1) , 
e si bem _quc os debates pouco adiantassnm, a historia 
acabqu por fixar esse ponto de malleira a não odcr ser 
mais contestado 132). 

lio'e tudo é patente e claro graça ao descobrimento 
de do cumentos officiaes (53),, que dormiam sob a poeira 
elos aimos, e com a sua luz posso penetrar nos segPedos 
preparndos nas masmorras, ho pita~s, e fortalezas do 
Rio <líl Janeiro; ouvir o intcrrogatorio dos juizes d' e sa 
alçada tremenda; escutar o depoimento~' esses rcos do 
palri_0Lis1110; de mascarar seus denunciantes e t.razer á 



publicidade os pormenores d' esse acontecimento que por 
cinco anno occupou a altenção de nossos avó·. 

Á invicta cidade do Port.o, baluarte Ja liberdade por-
tugucza, coube a honra ele ser o berço do illustre poeta. 
Seu pac, Jofío Berrardo Gonzaga, natural Jo .Rio de Ja-
neiro, alii casara com dona Thomasia babel Gonzaga, e 
alii exercia o emprego ele ouvido!' depois de icr sido 
juiz de fora cm Angola, e Cabo Verde e cm Pernambuco, 
quando cm agosto de 17 44 nasceu Thomaz Antonio Gon-
zaga. Baptisou-se cm 2 de septembro do mesmo anno, 
na frcguczia de San' Pedro (54). 

Mandado depois para Coimbra, concluiu na sua uni-
Yersidadc os eus estudos , formando-se na faculdade de 
leis; corria então o anno de i765 e Gonzaga coutava dc-
scnov'C annos de idade (55) . O seu talento, a sua extrema 
vivacidade lhe abriram brilhante espaço na rnabistratur3, 
que pcrconcu cm vinte e cinco annos occup:rn<lo o logar 
de juiz de fora em Beja, e outros termos de Portugal, e 
servindo depois de ouvidor da comarca de Villa Rica, 
onde residiu ror muito tempo, até que no armo de '1788 
foi despachado desembargador da relação da Bahia (56), 
onde parece que ja tinha passado a sua mocidade á 
sombra das Lcllas ralmeiras das duas cidades, alta e 
baixa (57 ). 

Segundo o Sr. Dr. João Manuel Pereira da Silva gozou 
Thomwi Antonio Gonzaga de reputação illibada como 
ouvidor de Villa Rica; eram Oli seus talentos, <liz elle, 
apreciados geralmente e reconhecida a sua in~lrucção; 
por Lodos os governadores com quem serviu ·costumava 
ser consultado nos mais espinhosos e complicados negc-

5 
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cios da administração publica (58). Mas si dermos cre-
dito :ls peças officiacs, niío era is o o que de ua pessoa 
mandavam dizer d'aqui para o rei110 os bons governado-
res da ca1 ilania de 1ina Geracs; pelo menos o vi conde 
de Barbacena tomou conta do ba"lão tam prevenido con-
tra ellc qtic nas inslrucçõcs da<las r lo ministl'O Marti-
nho de ~folio trazia as eguinLcs informações a seu res-
peito, como membro da Junta da real fazenda : «Não se 
po<lc ver ·cm indigrn1çào que sua magcsla<le mandasse 
estabelecer em finas uma junta com a qual faz uma 
imporlanlc despeza, em outro algum Om mais que o de 
cnidar na boa administraçào e arrecadação <le sua real 

1 
fazenda, e que em Jogar d' essa imprcterivel obrir•·açào so 
cuide n dita junla nos particularc intcrcs es dos seus 
amha<los, sem se embaraçar dos irreparavcis prajuizos 
que lem causado e causa a mesma r al fazenda, com a 
suas reprehen iveis e crimiuosns proleccõc , como mos-
tram não so o factos acimn referidos, mas outros si-
milhanle ao que se passou na me ma junta, quando 
alli se deliberou s bre sr anesnalnr o conlraclo das 
éntrada no triennio qne Leve principio no primeiro 
ele Janeiro de 1785 e findou nó ullimo de clesembro 
de 1787 (59). » 

lla muito de odioso e de infügno n'cssas paJa,1r:.is, poi. 
outr era por certo a reputação do Thornaz Antonio Gon-
zaga, que se ufanava de que a sua mão por mai de uma 
vez úvesse movido a pcnna em defi za dos proprios bens 
elo esla fo (40). As pe. soas illu tradas ~a rica capitania 
de Mina. Geracs viam n' elle não so o l1ornem p1·01Jo de 
que trata o senhor Pereirn da Silva, como uma das maio-
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res capacidades intellectuaes digna dos maiore encflrgos 
de qualqncr e Lado, e esta con idcnição foi qu · infeliz-
mente o perdeu. De lrato facil e jovial tornára- e o amigo 
intimo de Cla11dio ~fanuel da Costa, que por alguns an-
nos servira de secretario do go1crno e que depois se de-
<licára á ad11orracia 1 e era o seu Glancestrn; e do coronel 
Jgnacio Josc de Alvarenga, a quem no traio commum 
dava o nome de primo, e chamava de Alceu cm uas poe-
sias (4·J ). A syrnpathia do talento , com que Deu · lbes· 
abri lh antara a mente, os linha e trcitado d' tal modo 
que se lmviam tornado amigos intimos. cc Eranio , diz 
Claudio Manuel da Costa, amiO'OS particulare e empre 
e lavamos familiarmente um em casa do outro commu-
nicando-nos com a liçõe de nos os verso e do mai que 
occorria. Todas a~ manhãs, acre centa Al1arcnga, vinha 
Claudio Manuel da Costa, tomar ca l'é comnosco e conver-
sar na varanda da ca a de Thomaz Antonio Gonzaga, onde 
me ho pedan1. Era Claudio ranuel da Co La, afirmava 
Larnhe1n Gonzflga, quem sempre lia e emendava as mi-
nha poe ia (4Z). » 

o rneio das snas praticas rolava mtiilas veze a con-
vcr ação obre a independencia da America inglez:i; e 
obre a po ihilidade de poder o füasil lambem inscre-

Yer- e na li ·Ln das nações livres e indrpend nlrs. Gon-
zaga confc sa que tomou algumas vews pãrte· n' essas 
co11versnr,ões mns hypotheticarnente; seus amigos, po-
rêm, nos seus depoimentos contradirnm-no a ·egurando 
que elle Linha conhecimenlo de quanto se lramaYa, con-
fcs ando todavia alguns que muito deproposiln se espa-
lhara que era elle o encarregado de confeccionar a. lei!i 

1 



- 48 -

rcgulamentarc da norn republica, para maior ct'cdito da 
conspil'ação que precisava <lc pro ·clyta (43). 

Outra vezes ia Gonzaga ou ô 011 com o padre Carlos 
Correa de Toledo, viirario Ja villa <lc , . José, ou com o 
coronel fgnncio José de Al\'aren<ra pa. sar a noite cm casa 
<lo Dr . Franci co Grcgorio Monteiro Bandeira, inten-
<lc:1Le <lc Vi lla Rica, procm·atlor da coroa, e membro <la 
real junta da fazenda. Cornmunicavam-sc até alta noite, 
tralan<lo de ohjcctos que eram da 11a especialidade e 
vocaçlio. Gonzaga, que não era alheio á conjuraç~o que se 
tramava, e e havia unido a ClnuJio Manuel ela Costa 
para a collaboraçiío do codi(To lc"i ·lativo, procurava 
aplainar o terreno por onde tinham ele rodar o cnrro da 
revolução. 

Parn concit:ir as mass:is ao levante aguardavam os 
conjur:idos o l:inça111cnlo ela dcrrallla, que ~cvia produ-
zir grande <lc conleolarr;culo cm toe.la a cn[i'tnnia. Este 
impo ·to tinha sub ·L1tui<lo no da capitação, na impor-
tanci:i de mai de setecentas al'robas de ouro que não 
~ :} ha\'iam nrrec:i<lado pc!a dcc:idcncia da mineração nos 
aonos antecedente . o a recadnção de um anno andara 
em e enta arrobas. l'\ão havia cm ~oda a capitania Ol).ro 
que chccra --e p:ira pagar si quer metade ela somq1a 
enorme do que cst:iya por arrecadar, e no 011la11Lo Linha 
chegado ordem para o lançarnc.:nlo da <lena111a, e o go-
verno da capitania Yacilava sobre a sua cxecu ,ão. Gon-
zaga acon elhaYa ao douctor intcn<lcntc que requeresse 
não unicamente o lançamento de um annó como cllc 
desejava, m:is de Lodo o tempo, por que fazendo-se o 
lançame11lo de um anno não harnria razão para suspen-
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der-se tam duro impo ·to, que vexava o porn. Ao proprio 
governador e capitão general fez ver que o povo não po-
dia com tal i111po ·iç:io e que as in1 convcria cm vez de 
su ·pender, rcpre entar á rainha obre a utilidade e ne-· 
cessidade do perdão de tam formidavel divida. Ilabil 
con ·pirador procul'ava coloradarnente fazer vingar o 
pretexto para a levantes sob a apparcncia <le inspirar 
idéas de ordem e de conciliação (44). 

Tramava- e a conjuração patriotica e tramava- ·e in -
discretamente. E ·Lava ella no dominio do publico e os 
espiõe elo govêrno colonial germinaYULll no eu proprio 
seio. Facil foi ao gornrnador capitão general fazei -a 
abortar tirando ao conspiradores o pretexto com que 
procuravam angariar partido, lernnlal' ::i massas, e cha-
mal-a · ris armas . Seguro de sua marcha pelos traidores 
que Yigiavarn os passo~ de seus corrcligionario politi-
cos (4a), aguardou o ensejo para cabir sobre ellç e des-
fechar-lhes o golpe da tremenda espada yingadora da 
mage tade lezada em sna soberania. 

Ja 'l'homa, Antonio Gonzaga achara-se na quadrarre-
11 ima quadra dos annos e não obstante sentia-. e morrer 
de a more, por urna enhora cuja belleza peregrina era 
admirada por toda a c::ipitania de Minas Gcraes. Poeta, 
inllamou-se-lhe o e·tro p;ira dccantal-a e bem depressa 
as suas lyras harmoniosas ·passnrau1 das m:los de seus 
amigos paro n do curiosos sem; aJm iradore · e apologis-
tas. Divulgou-se o seu amor e feliz por lhe merecer a 
affecção, tratou o poet::i querido e admirado de li irar- ·e a 
sua amante pelos laços conjugues. ' urnia-lhe então a fe-
licidade com .eus onbos dourados; e o amoL' vcnturo_o 
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ia perpetuar-lhe seus gosos inefaveis na posse de um the-
souro prec10 1ss1mo. 

Era a D. Maria Joaquina Dorothéa de Teixas Branslão 
descendente de umfl das principaes familias do pays, que 
gosava de grande estima em loda a capital. Perdera seus 
pacs ainda em tenra idade, e ficára sob a lutela de um 
tio, homem ele um caracter severo, de-uma horradez a 
toda prova, dotado de brio, arado rle inlelligencia, corno 
era o tenente coronel Jofo Carlos Xavier da Silva Ferrão, 
ajudante de ordens do governador (46) . A natureza 
havia realisado o ideal de Praxitcles em tam bella se-
nhora. O poela que lhe c:mtára as perfeições elo corpo e 
os dotes J.'alma jamais pôde ser taxado de exagera<l.o 
i)e]os seus conternporancos. Não obstante a differença 
das idades, dizia-se desses dous entes que um tinha nas-
cido para o outro ( 4 7) . 

Copscntira o tenente João Carlos n' essa1 união, pois via 
cm T!10111az.Antonio Gonzaga um varão illnstrado, bem 
quistq, e que acabav~ de merecer o despacho de de em-
bargador da relaçao da Bahia. Annuira de tl m grado a 
illuslre e formosissima srnuora, que aclmirav cm Gon-
zaga o seu immensci talento e as prcn,das de seü genio, e 
o eslimava pelas suas nobres gualidades e delicadas at-
tenções, e todavia tempo imn\eoso ja ia perdido para 
ellcs, pois que as pessoas de uma tal ou qual represen-
tação se não podiam casar no Brasil sem licença.. da côrle, 
e Gonzaga ba dous annos que es erava por ella, ora 
soffego, ora impaciente, e sempre S(\\ inspirando e com-
pondo esses versos alegres e faceiros, cheios de contenta-
mento e replcctos dessa esperança que lhe raia ·a bella e 
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fagueira por entr as sombra, rarefeitr1s de uma noite 
e trellada, como a aurora de um ri ·onho dia. 

Entre o, sonhos de amor mesclavam- e·lhe os sonhos 
da onspiraç:lo. Alli onde bordava noite: e Jia a ponto de 
ouro o vestido com que a sua linda noiva devia e po· 
sal-o (48), alli vinham o coro nel lf.Snacio ,José de Alva-
renga, o padre Cario Correa de Toledo, o Dr. Claudio 
~lanuel da Cos ia , o conego Luiz Vieira da Silva, e outros 
illust1·es onjurados tratar dos meios ela inclr.pendencia 
de um grande estado e das baze consLituilivns de uma 
nora naç:lo; alli ~e animavam elle e alli e illu<lia:m com 
a fal a e perança ela protecção das potencia e trangeiras, 
como a França, como a nova l;nião amel'icana, que, di-
ziam clle-, veniam em soccorro do novo e lado, ao grito 
de Libertas qu::e sera tamen! (40) 

Por que exhitaçõcs não passou o seu cora·çn:o ! Ora an-
tevia no porvir da patria, que adaptava como herança 
paterna, prosperos e brilhante dia . Ora negra nuven 
lhe toldava o céo de seu amore , e rnvolvia-o n'um 
baralhro tle Liorrore ! Ah exhilava si <le\ ia partir para o 
seu de tino ou e perar o de feche incerto d' e e grande 
drama, que leve lam tremenda piripecia. Re olveu-se 
final111e11le em abril ; aproximava-se a mon fio da Bahia, 
e temia que a sua demora d'e se cau a a inislras inter-
pretações. Dirigi11-se á casa de ca111po elo visconde de 
Darhacena, na Caxoeira, onde, a1·1·emeclo caricato de 
Numa Pupilla, e quecia o grande cap itão general a capi-
tania que "Ovcrnava e cnlregava- e á criação de sua gal · 
linhas e vaca leiteiras, tanto é certo que do ridículo ao 
subl ime nfo ha mais do que um passo. Gonzaoa lhe fez 
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ver que a tardança da l.iccnça para o cu ca amcnlo ja 
·e lhe tomam in ommoda, pois (J'c rjava rctimr-sc quanto 
ante . Queria pois que o vi onde lhe suppri se e -u !'alta, 
vi Lo não achar- e cnlão cm serviço e que havia de mai 
a mai ' circunstancia para não tl •sislir. Julcrou o vis onde 
aLlcndi,·cl o seu pedido e i"no Llc providencia, e pois 
tornou solJrc ~i obLcr a approvaç:'io da ra inha. Cnidou 
para logo o illu Ll'C noivo da dispo içõe ncce · aria llão 

o para e sa uni:io conjugal que devia fclicilal·o, como 
p:ira ·ua vüwcm a e a cidade de Iam gratas e samlo a 
rcminiscen ·ia (50). 

u rapida Lransrnula~õcs <lo kalcidoscopio da vida 
a ílores que brillwm pela ·ua pompa, p la ua gala, 
'pela ·ua rnao-cstadc, soLre um di:;co de luz diama11Lina, 
corno o astro 1.i'alva, trocam-se cm e pinho , que sc!n-
lillam como·Jm1zas, no seio da :ombras. A.h tudo lro-
con-se cm amargas decepções l As lngry 1a :mbsLitui-
rnm, e para em1)l'e ! os ri ·os que parccia1n l r sobre a ' 
face o eu eterno imperio. _D. Luiz de Va. conccllos ao 
Rio de Jan eirn e o ,; conde de Barbacena cm \'ilia Rica 
Linham dado o signãl para a pri :io dos conjura lo , e a 
li ora 111 o-ubre e dr agonia ·oou para os po,·os <la nica ca-
pitania ! Os ·egredos mandado:. praticar na forlaJezas 
da ilha <las Cobra , de Villegaigno11 e <la Conceição, no 
hospital da ordc111 da PeniLcucia, na · casa da rcla<,;:io e 
aló no proprio p:i~o do vice-rei, cstav31u prqn1pLos e po-
diam receber o:; cus illuslrc ho pc<l 's;1 o· misero· reos 
do p3lrioti rno, d' onde o tinlt:im uc . alii1· depoi · ue Ires 
annos de cmcis padecimenlo para o exílio com e cala 
em torno d.a l'ow1 ! O pCJorn, e · ·e leão que nem sempre 



ruhe quando deve,· estava açaimado pela suspensão da 
derrama ! 

Os conjurados não· foram presos up mesmo dia; caúa 
um o foi por sua vez e teve o seu destino. Qual era o 
fiLo do visconde governador ó o que ignoro complccta · 
rnenlc. Parece que ao principio houve o desejo Jc poupar 
a alguns elos irnplicádos, e que Gonzaga entrara n' esse 
numero; talvez lambem que seguro de seus meios não 
se apressasse muito em pór cm execução as suas medi-
das quem contava com tam bom exito. A historia é obs-
cura a esse respeito. 

A con ternaçfío lawava em toda a capitania, e o byrnno 
da dores era off'creciJo a Deus em holocausto por tan-
ta familias la111::adas na miseria, priYa<la de seu Lcclo, 
de seu }lrüprio pão e arremessadas ao. braços <la ;ndigen-
cia, pois o sequestro tudo aprehcnclia cm nome ela lei l 
Taes são as revoluções pofüicas que aiii<la prevenidas em 
seus resultados trazem a consternação, o pranto, o exí-
lio, a morte! 

Cnlpavel em sua ·consciencia, como não ficar.ia Gonzaga 
com a prisão de alguns de seus amigos! Bater-lhe ia o 
coração prcsagiando-lhc os soffrimentos que o espera-
vam? Resignado, sem que d'c se a perceber o menor 
consl.I·angirnenlo, sem que mostTa e o mínimo su to, 
aguardou a hora de sua prisão, corno o nauta espera a 
morte sobre os ultirnos deskoços <lo seu navio. 

Na noite Je 17 para 18 de maio d'e, se fatal anno de 
1789, que tinha phasc tam diversas para o Brasil e a 
Fran~a, um vulto que parecia rebuçado, com 11m clrnpco 
de ahado, carregaÇo alé os olhos, haleu :í porta da ca a 
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onde morava Gonzaga, o pediu qup avisassem ao desem-
bargador para que se occultassc, que o queriam pren-
der, que ja n'essa ooiLe não dormisse em casa, e desap-
pareccu. Quem seria? Claudio Manuel da Costa conta que 
era uma mulher ou .homem di farça<lo 11'esse trajo, que 
vendo-o á noite a porta de seu tlomicilio, o chamára de 
parte, e lbe av i ara que se acautelasse que o qneriam 
prender, e que se tinha alguns papeis que podessern com-
prometel-o que os queimasse. Quem seria? 

Gonzaga o soube e não deixpu <le impressionai-o tam 
mysteriosa apparição; contou-lhe o bacharel Diogo Pe-
reira Ribeiro de Vasconcellos, que tambem e dava ás 
mu sas , e elle communicou-o ao tenente coronel Fran-
t i co de Paula Freire de Andrade; e taro imprudentes 
andanm es es homens que para logo chegou ao conhe-
cimento Jo visconde governador, e as indagações por 
parte J 'este com~çaeam, e foi tal o seli desejo de vir 
no descobrimento de r1uem seria esse vulto que aiu-
Ja oito rnezes depqi se i.uqueriam lestçmunhas, e 
chamavam-se os famulos de Gonzaga para depor em 
juizo (5'1) . 

Clandio Manuel da Costa ensa que era mais um ini-
migo do que um amigo, mas q e tomava essa app rencia 
para iuduzil-o a fugir e tornal-o suspeito do crime que 
não Liqha. Homem ou mulher, amigo ou inimigo, a apa-
rição tornára-se para sempre mysleriosa e mal avisados 
andaram os qne não seguiram os seu e<!mselhos. 

Na noite de 22 d' esse mez achava-se Gonzaga em sua 
casa; tinha por visitas o intendente de Villa R~ca Fran-
cisco Gregorio Pires Monteiro Bandeira, Q ouvidor de Sa-
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bará José Caetano Cesar Manitti, o doutor Claudio Manuel 
da Co ta e talvez o pnrlre A ugnsto de Aguiar. 

Queixou-se Claudio Manuel da Co La que na demmcia 
dada contra o coronel Ignacio Jozé de Akirenga e o co~ 
nego Luiz Vieira da ilva o haviam imolvido; o h ypo-
crila doutor intendente acrescentou que larnhcn1 tinham 
denunciado a elle e Gonzaga, e que cs a denuncia fora 
formulada por Ba ilio de Brito «Era elle, diz Gonzaga, 
homem ele má conducta, meu i11imi 0'0 desde qur o prcucli 
cm virluclc de uma precatoria vindo de Tijuco, colo1ado 
com o sargento mó'r José' de Vasconcellos Parada meu 
maior inimigo, por ter eu defendido a um adete que o 
injuriára, chegando o cxces o de ua paixão a dizer pu-
blicamrnle na parada que me l1avia per eguir até as por-
ta · da morte (52). » 

Seguro por de mais pela sua posição ou com a sua 
consciencia, tomou ainda Gonzaga estes avisos cm me-
no prc~o e dando a razões por que lhe parncia impos-
sivrl, concluiu dizcnclo que quando sahi , rm as uas 
Yi ilas iria fazer uma ode, e tam occgado ficou cm seu 
espírito que retirando-se todos juntos e ja tarde, meLteu-
se na sua cama e dormia tranquillamente, se devemos 
dar fé ás uas palavra (53). Ah clie não devia tornar mais 
a ver aqucllc bom Glaucestrc, o seu intimo ami cro Clau-
dio Manuel rla Co ta. 

A aurora do dia 25 mal clareava o cume altivo do 
Itacolumi e ja a sua casa e. tava cercada pela justiça . 
Foi prc o aind:i cm seu leito · pelo njudante ele ordens 
Antonio Xavier de Rezende q11e o conduziu ao Rio de 
Janeiro. 
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Urna ordem <lo visconde goYet'naclor mandaYa seques-

trar o hen ·<los implicados na conjnraçào, e n' esse 
mesmo dia teve lognr a apprehenç:'ío . Consta,1a111 clles da 
prata de eu u ·o, ele joias, entre as quaes pedras precio-
sas ainda n:'ío lavradas, cri ·olitas, lopasios e nguas ma-
rinhas; de ulencis, da roupa hranca e de côr de seu uso, 
cama e serviço de ca a, e de oitenta e Lres livros de varias 
auctores francczcs, portuguezes e latinos de differentes 
formatos. Notava -se entre todos esses objectos um dedal 
ele ouro e uma bolsa de- cahello . Lavrou-se ta10bem o 
auto do equeslro de seus papeis, os crua.es foram rnet-
ti<los em dous saccos cusidos e lacrados, sendo que 
aquelles bens ficaram sob o deposito ele Manuel Jozé 
da Costa Mourão, que assistia. em ca. n de Gonzaga, e 
os papeis sob o poder do Dr. Pedro Jozé Arnujo de 
Saldanha (54). 

Vasculhavam-se todos os e5caninhos, i dagava-se por 
toda a parte, em procura dos mais insignificaules objec-
tos <los implicàdos. Gonçalo Pereira Barretb e o alferes 
Luiz O-ornes da Fonseca, o primeiro the~ oure\ro e o se-
gundo escrivão do juízo de ausentes <ln provndoria de 
Vi ll a. Hica foram chamados em 25 de maio desse anno e 
juraram que Gonzaga achava-se pago de todos os seus 
emolumentos , e que nada. mais se lhe dm1ia (55). Tres 
anno depois, cm '11 de maio de •1792, , inda a justiça 
entrava nos cnrcercs, e arrchendia os poucos e insigni-
ficante•' ulenci do mai .comesinbo u o dome Lico qm~ 
os mi eros reos ha_viam levado consigo, e Gonzaga não 
foi excepl uado desse numero (56). DcYhm partir para o 
desterro privados até da propria roupa do corpo! 
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Pos uia Gonzaga lim1tadissima fortuna, ·iniio pobreza ; 
n'um so dia perdeu clle quanto gozara de cu, o que lhe 
era ncccssario para viver, ca a, e honras. Tudo q11anlo 
clle ambicionan era para repartir com a sua amante. 
« Ah si a fortuna volta se, dizia cllc, me rc ·titui :< e o 
que ja possuhi, renasceria outro. liomc1n; cu111 o pouco 
de meu ganho rcadqueriria os meu· bens; mas inda 
a sim perdendo tudo, sou feliz quando me lembro que 
fica-me a gloria de ter sido amado por uma mulher lam 
bclla (5 7) ! » 

Chegado ao Rio de Janeiro foi Gonzaga lnnçado nas 
ma morra~ da fortaleza da ilha das Cobras, onde parece 
que o e qucccram ror mais de tinco meze , e onde pe-
dia o proccs o, fundado, dizia clle, na ua innoccn-
cia (58) . Ah e que pri ão que era cs, al Semelhava- e a 
um tumulo de um corpo sernivi\'O, a uma sepultura in-
fomc, a um cpulcro em. honra , breve e escura, tri te 
e cruel, mal e illuminava a noite por umfl candca e úc 
úia p la luz do sol, que apena penetrava por e treila 
fresta. Lobrega e horrirnl so lhe apre enluva ima~ens 

fuoc tas. Em vão o infeliz pai·a não Yel-a fechava os 
olho rouxos e inchado e appcllava para as recordações 
de cus dias dito os, grarnda no intimo de ua alma. 
Ahi tinha por IQito um<l cama dur'l, uma tarimba, onde 
mal dormia. Á noite, pcl<ls hora silenciosa ·, acordava 
ao Lrado qne de ·cntinclla cm cnlinclla corria toda a 
!'ortnlczn (59). 

Como vagnro~o não se succcdiam os dia l Que vida 
Iam aborri<la ! Que contra te do que gosara antes! incerto 
<lc ~cu fuluro, ,·ia a luz do ·ol de nppareccr, Yia no dia 
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seguin te penetrar-lhe de novo a masmorra sem que a 
justiça se apressasse em interrogal-o. Que monotonia 
entre essas lrnmidas pare<les ! Que occupações tam tri-
viaes l Logo ao ·romper <la madrugada, cansado da longa 
noite, deixava a cama; mas o cabcllo lhe ílucluava pelas 
costas sem qt1e tivesse gosto para cuidar em si ; encostava 
a face na mão e ficava assim horas e hora pensando, 
scisrnando, abysrnan<lo-se n'um baraLhro de honores. 
Ah que ele imagens fwrn tas lhe fing ia o pezar acüvo 1 

Depois levava longas horas a. escrever os seus versos, em 
fragmentos de papms que obtinha, copiando-os das sun-
das pareJe onde primeiramente os escrevia com o fumo 
da cardêa, servindo-lhe de penna o pé de . uma laranja. 
lraziam-lhe depois a corni<la em Laboleiro; pu.nLa-se a 
toalha e alimentava-se não semi itar e ter passeado pen-
saLivp pelo breve espaço que lhe offerecia ·a prisão . Á 
noiLe vinha-lhe o fo1·çaclo acccnler a immumla candca, 
de m1eite fctido, e a luz Iugubre, como a uz dos mortos, 
deixau-lhe a masmorra ainda mais trist' e féa; Dean1 
enltio mais melancolico . Compunha depois cama, apa-
g<1v::1. a candea, e deitava-se com a esperança de ·onhar, 
esse leniLivo que lambem, ~egundq as suas e" pressões, 
dá vista aos cego:; ( 60). 

Nq meio de seu· cantos cheios de 11).elancolica\harmo-
nia, <le seus pensameulos repleetos de saudades, de seus 
surrisos coloridos de lri 'teza, t uiam:.JI e as cadêas, -
ésses ferros que lhe haviam lançado i.nfa~es impostoresl 
e não erros que carecessem <le pu · ç'à'o e que deixati.am 
seus pulsos sem nodoa para que aisu, amante se não 
horrisasse ao local-os; - essas algemas, que se muda-
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l'iain ainda um dia, esclarecido pela ju Lic;a, cm pnsocs 
cheia <le nllivio nos braços de ua noiva; - esses gri~ 
lbõc que deviam honrar o templo de amor, mas que os 
contcmporanc s legaram ao galé (Gl) ! 

Ao principio mo. trou-se succurnbiclo sob o pczo da 
cala Lrophc que o arrojava ao fundo <la masmorra para 
ana ·Lal-o aos degrau do patíbulo (62) : via então n'uma 
grande praça um theatro levanlado; as crnzes, os potros, 
os al"ozcs com seus semblantes negro:, com seu trajos 
tintos de sangue, com seus nlf'angc afiados; que pavor! 
lnnundava-o frio suor; enfranquecian- e-lhe o. mcmbrns, 
buscava allivio á suas dores e não acharn; delirava e 
parecia que e pirava ás mãos elo verdugos . Animando-se 
pedia a sua alma que não recusasse es e tormento; Lam-
bem as cruzes não tinham servido de solios a quem tinh 
cumprido as mais justas lei ·? ÜLüro maior tormento lhe 
torturava a imaginação, que não o iidal'also enlutaJo, 
nem o braço armado do torpe carrasco. A ·ua amante 
não viria o medo que infunde o dclicto, pintado sobre o 
cu ro ·Lo. cu coração maior elo que o mundo, como 

bem o abia clla, poi - cabia n' elle, não ti n lia a morte por 
grande desventura. i o cobarde carninliava pára o pati-
bulo, quanto mais elle, que como um rochedo no meio 
da ondas, sem receio da tormenta, que como a arvore 
que com a raize robustas se a egi.u·a a terra, ém medo 
aos furacões, Linha por si a solida virtude (61~) , rna~ ah 
que idéas o atormentavam! Batia-lhe o horror no pensa-
mento 1 Era a ua honra manchada, era seu pac ja velho, 
banhado n'um mar de pranto, era sua familia, seus ami-
gos abysmado em profunda con tcmaçào (65) ! 
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So a resignação, essa ~usa sublime do christianismo, 
pôde acalmar essa febre que lhe abrasava as arterias, e 
lhe franslornava as idéas, e levava-o de clclirio cm deli-
rio a desesperação. Assim com seu andar tardio; com as 
lngrymas gelad as sobre os olhos, com um surriso entre 
a ex1wessão de dor desceu ao sen carceres, trazendo 
n'uma mão a sua· lyra de melodiosos acordos e na putra 
a cruz e os emblemas do mar tyrio sancto de involta com 
seus ferros. Molhava a masmorra de seu pranto mas o 
amor extre~oso, que lhe retratava na idéa a formosura 
de sua amante,. assim lhe mitigara a dor irnmcnsa-qu e o 
torturava, e vinha com as suas mãos saudosas limpar-lhe 
os olhos (66) . Esperava então ver inudar-se a inclemen-
tcia de seu destino, tendo por si a justiça Oh e que feliz 
consolaçi'io ! O tempo rasgaria o vc9 da calurnnia ; tor-
nai-o-ia a ver o mundo como elle era ; e ' 'cria sua para 
sempre a arnaôlc·, a noi1·a, a virgem formo.sa-. A luz de 
seus olhos, que resplandecia mesmo á\luz dos a:;;t.ros, 
que flava alento ás flores, llie restituira vida, a ellc, 
qi,ie morria de am01I por clla. Sua nlrna nada rccem·a. A 
insolente, a deprava .~ calumnia linha-se e1~cruido corno . 
enemiga de sua feli cidad 

1
; drag~o terrivcl, vibrava a 

lingua qual YCnenosa ( spadà; cspril'nia-lhc denh(O no co-
raçãq o Ycneno das serpcnt ·'; mas para clle \ ira tam 
fac;il lul-ar em seus des·pidos braços co1 os ursos e as on-
ças esfaim adas, como com o br· NO mon tro, mais foro e 
bruto do qu e essas mesmas foras. Esperava vencel-a, 
pizar-lhe o collo, alJrir-lltc o peito co'rb a~ armas da in-
noccncia, e quanJo pensasse qnc i se~ morta, crgurr-
lhe-liia o corpo immundo com a sua propri;1 mão, e li.e 
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diria, que ella obrava como o vil humano, e elle como 
um cora~ão divino, e a perdoaria. Recobrava a perdidas 
forças, ubia-lhe a côr ao rosto, gyrava-llte o sangue pe-
las vêa , balia-lhe o pulso mai wto (67). 

Elle que achava que os laço · da amisade emm duraveis 
quando se davam iguae idéas e11Lre amigos, via-se in-
com111unicavel, sem que jamais con eguisse que fosse 
outro desgraçado sentir tambem com clle. Ahi no seu 
i ·olamenlo pensava que seus amigos ernrn felizes; nin-
gue111 lhe dava noticia d' elles, mas con idernva r1ue Clau-
dío Manuel da Costa ainda reuniu na ua varanda os pou-
cos d'aquella êscolha que fazem 'as delic.ia da ami ·ade. 
Pre entindo-se um dia morrer chamava por elle , queria 
ao menos espirar-lhes nos brnços. «Vem, GlnucesLre, 
dizia elle ; sou réo, ma ainda abrigo a virtude no meu 
peito; vern, pois, que mereço o animo de Lna mão (68). » 
E esse Glauceslrc, esse Clamlio Manuel ela Costa fran-
qucnva com a desesperação do suicidn, o •cio da eterni-
dade. La, involto n'uma mortalha de luz, unia- e aos 
manes <los marlyres illustrcs e venerando d Lodo os 
tempos e de lodos as nações, para abrilhantar o cortejo 
d'cs a rain~1a celeste que os povo livres ado.ran1 sob o 
nome de liberdade. 

A .ua 3m211lc cnlia a quéda de seu· compatriotas. 
«Ah é a sim, cxclnrnava elle, que clla honra a natureza; 
e o seu rxcmplo deveria ficar gravado no templo da Yer-
da,lcira arnisade. >J ~fosque tormento LamlJCm para clle! 
fülo podia YCr cs as cnmpinas dclei_Lo a , loda a sua aldéa 
cru litn, srm que a sua imnginllçào en onlras e ar1ui e 
alli a Lerrivel unagern da Jcsolnc.;:io - a prisão, - o 

l. 4 
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exilio, - a morte! Dourava-se-lhe depois o pensamento; 
afigurava-se 1 he ver a imagem de sua noiva, radiante de 
formosura, com seus olhos hellos, com sua testa lindi ·-
sima, con seus denles nevados e. seus cabellos negros, e 
irnra doçura de sua dor, pensava que el la tambem soffria, 
que ella tambem suspirava por elle, e que uma chusma 
de cupidinhos pendentes da linda boca espachavam nos 
ares os seus suspiros (70). 

E que saudades lhe pungiam o coração! Tinham a do-
çura e o fel de amor, que assim eram ellas - doces. e 
amargas. Não gosara mais do prazer de v~r aquelle com-
passivo rosto, pois os ceos lhe privara)ll d' essa ventura a 
q;ue se propunha lograr sempre e sempre unindo .. se eter-
namente a ella. Então comparava as horas que passava 
na masmorra com as horas felizes passadas n' essa Villa 
Rica, pakia de wa amante. La junctava-se com Claudjo 
Manuel ela Costa, e Ignacio Jose de Alvar·enga, e corn-
punh1n seus versos ás suas amantes . Cad ~,qual porfiava 
rnais em louvar a que lhe pertencia e os eclios das rnon-· 
tanlrnB l'epetiarn os nomes adorados de Mariha e J.e Eu-
lioa. Á tarde via a sua amante á janella. Á noit~ escrevia 
para ella os versos que lhe fazia durante á tarde; man .. 
Java-os e ella li~os e guardava-os no seu casto pe'to. Da-
va•se elle por bem pago, e cheio de contentamento jurava 
·11ão cantar oulra formosura sinão a da ua bella n~mo-
tada (71 ). \ 

Outras vezes recordava-se do ves iclp qtie bordava, in-
citadq de amor, que lhe ensinava a rnfiar nas agulhas o 
brando fio de ouro. Lembrava-se então que estava para 
~.~sar--se, que ja ia entrando na grande igreja, que se 
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Javam as mão , e via o pudor mimosamente lincrir as 
faces de na noiva. Ja a dourada sege os conduzia á 
hahitnção e o thalamo se lhe apresentava juncado de 
flores, que brilhavam com sua · gala , que respiravam 
cus perfume . Dizia depois adeus á terra, de pedia-se 

ele seu amigos, qnc choravam sauclo os; surcava os 
mares demandando a Bahia, onde Li nha passado a ílor da 
juventude. Ja as palmeiras e alevantam nas urvas praias; 
ja ellc <li Linguia a cidade grande e bonita que e devido 
cm doi bairro . Ja o e calor os levava a terra; punha- e 
a prancha; Iarilia, precedida pela f::ima de ua bclleza,· 
derramada pelo cus versos, era apontada pela gente 
que se amontoava na praia (72). 

Outra vczc cs a Gcções tinlião o seu quê de verdade. 
Havia clle obtido licença para e crevcr, ma ob a con-
dição que annuhiu, de que se não occ11paria sinão com 
os seus versos e a ua amante. Era como si do eco lhe 
vies e a ly~a para cantal-os (75). D' e . a licença se apro-
veitou para Jh e crevcr. Aquellc pa sarinho que sac pe-
las grade da pri ão, procura o Porto da E ·trclla, obc a 
erra, toma a estrada de ~linas Gerac , vaca Villa Rica, 

attrave a a pontes lançadas ohrc os formosos rios 
d' e a gmndc terra, e e encaminha á ca a dê . ua 
amante, não é mais do que uma carta debaixo de uma 
Gcção poetica, e uma carta remcttida secretamente sem 
assignatura, mas na qual lhe dizia que era clle quem a 
mandava aqui da ua masmorra, onde '·ivia e onde pe-
nava sem o menor allivio (74). 

A hella e virtuo i ima mineira ~ão era menos com-
passiva do que corajo a. E crevcu-lhc lambem; ah e que 
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enthusiasmo louco! Viu cl!c as suaa cartas e cheio de 
amor e de alegria beijou-as nma por urna e chorou sobre 
ellas; eLrio el e prazer, apertou-as ao peito, e molhou-as 
ele novo de seu pranto esprim1dn pela ternura (7 5). 

Assim lhe iam os dias quando uma -vez ouviu o tenido 
Jo duro grilh ão; soou a chave na porta e abriu-se a es -
cura e infame masmorra; e vieram-lhe intimar quq com-
parecesse ante 013.....seus juízes (76): Contavam-se enl:lo 
cinco rnezes e vinte e cinco dias qüe se achava preso. 
Era no dia 17 de novembro de 1789, e o desembarga-
dor José Pedro Machado Coelho Torres, com· o seu ou-
vidor Marcellino Pereira Clcto , e o tabellião José elos 
~antos Rodri gues de A mujo, a Ili appareceram. para lhe 
fazer o intcrrogatorio. Essa scena reproduziu-se dous 
rnezc~ e desesele dias depois, . em 5 \ de fevereiro de 
1790 (77). 

Er~ por de mais lenta a marcha do pro essQ, e os des-
gos tos, a saudade, o tempo e a masmorra iam-11rn minando 
a saúde e envelbeceqdo-o, des6gurando-o. Ah esse ~em
blante rnacilento e descarnado, com essas fat}es que per-
diam as cores vivas, que se enneg::ivarn sobr os ossos; 
esses 1 lhos baços e sumitlos donde lwvia fugido a viveza·; 
essa liarba crescida e birsula i, esse cabello que )esgre-
nhado lhe fluctua va pelas costas, e braT!quejava e cabia, e 
ja pouco lhe res la;•a, detarn lom.p que ·e\.a, de tam basto 
que lhe circulava a testa) haviam-no m\daclo todo 1 Ja 
não tinha at1uella physionomia alcg e,, expai1siva , aquelle 
trato ameno , incantador; era inteiramente 011Lro homem. 

1 • 
Vergavam-lhe as costas, sentia as fó,rças dos membros 
gas tos; queria anelar e os pes peza,•am-l_hes, arrastava-se 
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3penns. « Ah, dizia o infeliz, vendo-se cm tal cslaclo, 
ou urna imagem cligna de piedaclc ! Era a i1n que devia 

, irnr um rco de inconfidencia, 01a não cu, que •ou in-
no~cntc (78 )! » 

Foi a compaixão que in pirava o seu e Lado valctuJi-
nario, a sua velhice ant"cipacln, ou outra iualquer cir-
cnnslancia, que iníluiu na sua rnutlança pa ra oull"O se-
gredo? Ja 110 terceiro intcrrogalorio q11c leve logar no 
dia 'l 0 ele arro lo de 179'1, um anno e s is mczes menos 
dous clia8 depois do seguntlo, o vemo relido incommu· 
nicavcl uas ca as <la ordem terceira de . Francisco da 
Penitencia. Eram tarnbem outro o · mini ·tros; tinha- e 
expedido do r ino norn commis ão contra o rcos da 
co11jurnçiío; era juiz o desembargador on ell1ciro Se-
haslião Xavier de Vasconcclios Coitinho, chanceller da 
rela~ão do füo de Janeiro; escrivão o tlcs•cmbargador 
Francisco Lniz Alvares da Roclia, r escrivão as ·istenlc u 
inlcndcnlc eleito da comarca de Yilla llica fosé Caetano 
Ccsar Manilli, que apesar de cr cu amigo nada pôde 
fazer para ah'al-o. 

Passou Gonzaga ainda por quarto inlcrroaalorio logo 
apó o le1·ccir com o curto inlenalo de clou dia , e foi 
por dnas vcze. acareado com ._eu amigos o concgo Luiz 
Vieira da .. iha, o vigario Carlos Correu de Toledo e o 
coronel Jgna ·io Jo. é de Alvarenga. E11 011travam- e de-
pois elo Iam longa auscnc1a, não ·para se abraçarem, po-
rc111 ·imparado alguma sorte se recriminarem. 'fac sãu 
as vi issiludcs cl'c Lc mundo! 

Foi Gomaga talvez o unit;o elo conjurado que e de-
rendcn com mai energia de carnctcr ; o que mcllior sus-

4. 
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tentou-se na base que procurou para sua defeza, e com 
tudo esse Torre~, que lhe carregava o rosLo e procura''ª 
com mil arLiG ios indagar a rnzào de cu dcliclo (7ü), 
niio fóra parrt com el le mais severo do que o conselheiro 

eba Liiio Xavier de Yasconcellos Coitinho. Em quanto 
elle e d fendia mostrrm1 o juiz que nã o o ouvia com 
agrado; armava o olhar de severidade, ennegava o incen-
diado rosto; prQseguia nos seu meio e o jniz se per-
turbava , Realterava e deixava por (jm a prisão. Então o 
poeta u pirava, que desejara antes CTas Lar esse Lcmpo 
com ac ·nas composições ou, como elle mesmo confessa, 
com n 11a propria amante (80) . E com Ludo achava que 
n:'io lcYia prncrnejar a justiceira mão q11e lhe lançara os 
feno . No \•i conde tle Bnrbncena via o varão cm que se 
remoiam as virtudes do homem e a virtudr do juiz. A 
justiça não n, e li::tYirt dado a vingadora espa<la para Lra- . 
zel~a delrnlde; Linha, é verdade, ordenado a sua prisão, 
porêrn, eus olh os haviam-rn bum.idecido de lagrymas. 
A calumnia havia denegrido a ua inno cncia e fllle virn-
se obrigado a applicar-lhe a pena. Era, poi pura ellc 
um heroe que excedia o proprios 'f iLos em suas ' 'LI tudcs; 
não honram tam somente a quem prernia,a, ma taui.bern 
a qnem C'a Ligara (81). Como o homens se ingam~)n! 
Tinha Go11zaga pedido 'a rios documentos n:io so ao douc-
tor inl endcnlc como ao vi~coud c governador, e com ell es 
esperam 1,lrmar a sua innocencia, e apenas lhe -viera 
uma ai Leslnção sobre a demora de seu casamento. E que 
quando niio lenlta chegado, ajuntava elle, oulra vez re-
queiro que oulravez se J eça e e appen. e a minha re -
posta. Pr leslo que a falta me nào sirva ele 1n-ej uizo 
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antes se julgne provada a minha dcfeza por não ser de 
acredilar que 11m rco peça documento. fal os a um cx-
ccllcnlissimo general e a um ruinislro, que viudo contra-
rio lhe serviriam de maior damno a ua <lcl'cza (82). » 
E cs e documentos jamais chegaram! Es a falla explica-
sc bem pelas seguinle palavras do escrivão da devassa 
de Minas Gcracs o desembargador Marcclliuo Pereira 
Cleto : « Ao <lcscm]Jargador Thomaz Antonio Gonzaga 
se não flzcl'am as ultimas perguntas instancia por se 
esperar da capilania de Mir>us Gcraes a atte taÇão que 
por cll::i prole tou na pel'gun.a que e lhe fizeram, a 
qual e procuro11 e não linha vindo, e CL' \ iria mais para 
o onvcncer do que para sua defeza ( 85) ! » A corrcspon-
dencia ccl'cla do Yi conde de B::irhacena com o 'ice-rei 
Luiz de Va conccllos e com a côrte de Lisboa poderia 
melhor do rp1e o escrivão de embargador desmascaral-o 
e patentear a posteridade como Gonzaga lam mal con-
fiava no rival <los Tilos, que occulLamenLe o atraiçoava, 
isto é, atravéz das lagrymas que lhe humedeciam os 
compa ivos olhos! i'ião são raro ô· aocodilos hu-
mano · 1 

Foi longo, muito longo o seu intcrrogatorio. Gonzaga 
in istiu sempre em negar que ·ouhc ·se da conjuração, 
que n:lo podia haver pc soa alguma que al'firmn" e o con-
trario dando razões certas de sua ·cicncia, a meno que 
não fos em cus inimigos ou pessoas conv idada por cllcs 
para isso. Si houvesse alguma te Lcrnunha que não fosse 
sua inimi o·a e juras e couso que lhe n'zes e carga, seria 
fundada nos i11dicios indifferentes que linham divcr as 
applicaçõr e que rnuilns vezes se tornavam contra um 
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rco, logo que este apparccia preso, f[Uan<lo se havia feito 
por iliversfls razões. Si po<lesse ~abcr qua~s eram os in-
<licios indifferenl.cs cm que as testemunhas se firmavam 
confessa ria os verdadeiros, mostraria e provaria .os di-
versos fins a que cllcs se dirigiam. Achava-se cm ri-
goro o segredo e ni:io podia u ar das cautelas que pcr-
mitLia o direit o. 8stava ·i.1c mais cerlo que não era ela 
intenção real castigar os innocen tcs por falta de defeza 
natural. 

Scgi'mdo o Juiz depunha contra Gonzaga 1 afora indi~ 
cios notorios, a sua longa demora na terra cm que tinha 
acabado de scnir e daqual ord inariamente desejam todos 
sa~1ir, e mui principalmente elle, que não tinha alli ren-
diment? algum e estava pcr<lendo os elo fogar·em que es-
tava vroviclo. Perdia tambcm o seu adiantamento, o que 
por ccr~o não era sem esperança <le causa maior. 

Assegurava Gonzaga que erá sabida a ca\.1sa <lcssa de-
mora. ~sperava ellc elo reino a licença que f)edira para 
casar-se e lhe era mais\ conven iente demora~-se alguns 
rnezes para levar· sua mulher em sua companl ia do que 
partir para o seu destino deixando-a entregue s cleses-
pez:-is e incornmoclos de nova conclucção, tanto m~ i s que 
não tinba pessoa que melhor a a<wmpanl asse do qÚc cilc 

• 1 prnpr1q. 
Opinava tambem com oulros inclricios n.~o ter parte na 

conjuração. Dice que era filho de Portugal aonde tinha 
bens e aonde seu _pae cx~rcia o ca~g ~l·c desembargador 
dos agoTavos . Ponderou-lhe o juiz qu~ não obstava essa 
circun stancia, por iss·o -que era clle or i~1db d' cst.a Ame-
rica, 011de seu pac nascera e onde clle linha l~ rentes. 
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Gonzaga concordando nn naturalidade paterna, insistiu 
com tudo n:.i sua opinião, pois casando-se eu pac em 
Porturral nunca mai vollára á patria. La andára ao ser-
viço real, e la o tinlrn lido e a outros irmãos que ex.is_: 
tiam. A razão de amor era mai forte do que a do simples 
na~cimento de seu pae. 

Julgava-se que achando despachado desembargador da 
relação da Bahia não era de presumir- e que quizesse per-
der esse emprego 11til e certo por co11 a incerta e menos 
util que se llie offcrecesse, e nem Lam pouco que os naturaes 
e sugeila em a expôr a uas pc oas e bens para ailque. 

rirem empregos que lhe de .em e que criam sem duvida 
os maiorc , por que não ·e contentaria com outros. Ac-
crescia rnai · que os mesmos da terra o convidariam por 
que nem tinha riqueza nem pre · imo militar que se po-
des em uülisar. A isso dizia o juiz que bem podiam achar 
na ua pessoa as necessarias qualidades tanto que havia 
quem dice e era elle o collaborador da novh legi lac;ão 
e forma de goYêrno. Gonzaga, porem, lhe fazia vei· que 
ja po suia, sem se expor, o que lhe poderiam clar com 
tanto ri co e incerteza, e perguntara ao seu jui.z 1 inlerro-
ganclo-o por ua rez, i no pays não cxi tiam oacionaes, 
jn estabelecido ,·e que possui cm pelo cu talentos e 
conhecimento o me mos prc timos? Pensando extor-
q11ir-ll1c uma conD. ão, interrog:wa-o La111hem o juiz exi-
gindo que dice · e quem eram ellcs . Gonzaga apontou 
Claudio Man't1cl da Co la e )faouel de ouza, que habita-
1•am ém Villa Rica; os douclol'e Barradas e José, que re-
sidiam cm ~Jnriana, e o douctor Jo é Corr·a que morarn 
em Sabará, alem de outro de muito Lalcnlo, cujo nome 
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n:'io lhe lembrava, os quaes eram todos instruidos em 
jurisprudencia sem falbr cm outros advogados e letra-
dos, estabelecidos na terra, ele que o paiz se poderia 
·aproveitar, caso estivesse nos termos de cogilar de leis, 
sem ir procurar 11111 estranho como elle, ele tituielo ele 
forluna. O juiz replicava que por essas nrnsmas razões 
devia ser elle procurnelo parn esse ministcrio, por isso 
que os mais capazes por seu talento e instrucç:'ío entravam 
na conjuração e que elle tinlw com elles, e sobre tudo 
com o clouctor Jgnacio José ele Alvarenga, a quem até 
clava o trat::imento ele primo, relações da mais intima 
amisade, a qual era presurnivel e natupl que lhes inspi-
ras~e a confiança de lh e communicarem sem receio esse 
segrcdo.1 Gonzaga sem declinar da nmisadc que tinha ao 
elouctor Claudio, Alvarenga, e outros, insistiu com tudo 
que não era ell a razão bastante, quando elles sabiam que 
não tinh,am utilidade alguma que lucrar . 1 

Accrn,rlitava de mais que estando para casdf se não de-
veria expôr á guerra civil os parentes de sua futura es-
posa, qu,e eram todos militares. Ponderava-lhe' porem o 
juiz que ella o procuraria persuadir, e que ella, busca· 
riam fazer o partido melhor. Gonzaga re!ledia-l e que 
isso seriµ no caso de que ella ou ellcs entrassei11 na con-
juração, no que não podia persuadir-se. 

Jnsist\a que havia pedido ao gepei:al gipvernador. ela 
capitania, logo que deixou a ,·ara de ouvi'ldor, que no 
.caso de não vir a sua licença, lh 'a co 1c~des e elle, tam 
depress~ chegasse a monsão da Bahia,) e que com'o elle 
lh' a pro111etesse, se entrara a thspôr tanto para o casa-
mento como para a viagem, pois que n~o cbeg;anclo a 
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licença <lo reino e dando lh'a o general governador! na<la 
mai lhe restava do que partir. Niio o fa ria si tive se in-
Lcre ·e cm e, lar na terra, pois com o prelrxlo <la e 'pcrá 
ela licença se iria demornndo coloraclamenlc. O juiz lhe 
notou que era e ·e mesmo pretexto um pretexlo colo-
rado, que se costuma'' ª a tomar para encobrir os dc-
liclos . Gonzacra lhe lembrava que o seu casamen to es tava 
contractado havia mais de dous annos, e que por tanto 
n<lo podia cr tomado como pretexto para tal fim .· 

Chamando cm sua defeza varias circunstancia parn 
mo lrar· que não se interessam na conjuração e que 
antes in pira' a idéas de ordem e conciliação, ln1zia á 
memoria o que e pas ára entre cllc e o intemlcnte de 
Villa Rica Francisco Gregorio Pireo Tonteira Bandeira, 
lo"o que checrou a ordem real para e lançar a <lcrrama ; 
n' essa ocasião fc:i; elle ver aquel le magistrado que o tri-
bulo era grande e r1uc temia algu11 ta revolLa do povo; 
lJUe colll o procura<lor da corôa devia requerei-o, ma. que 
não abia si a juncla da fazenda obraria IJem ern execu-
tai-o sem dar parle á côrte. Dizendo-lhe o inlcnclcntc que 
l'CLJllercria unicamente o lançamento de um anno, res-
pondeu cllc r1ue i fo se procurador da corôa o requere-
ria por lodo o tempo por que fazendo-se o lançamento 
de um anno não haveria razão para u ·pender-se e era_ 
bastante para vexar o povo. O lançamento por in teiro 
linha a favor da suspensão a enorme quantia de nove 
rn ilhõe ,, con1 a qual não pod ia toda a capitan ia; e ja 
Lambem não ex i Liam muitos dos <lcYedorc ·, do anno au-
Lerior; uns erai11111orlos, ou!J.·0::1 au ·entes, e a maio1· parte 
do que restavam, c~Lnrn fall ida: a· im poderin o lança-
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monto <la derrama servir de bom pretexto para a liqu i-
dação da mesma divida . Recor1lava-sc Lambem que em 
outra occasião disputara por muito ~cmpo com o mesmo 
douclor intend ente sobre a quantia do mesmo <lchiLo , 
por que obrigando-se o povo de Minas á quóla das cem 
arrobas, e üc:mdo senhor de todas as minas de ouro lhe 
parecia que o govêrno deveria mandar que se abatesse 
n'aquclla co ta o valor das .minas siLua<las rio districto dos 
rliamantes, que lhe tinha tirado. Suspensa que foi a der-
rama pelo governador capitão general lhe dice o douctor 
intendente que queria despacho publico da juncta rla fa-
rnnda e que ell e lhe tornâra que cm seu ca,o não o po-
deria; não uma, mas muitas vezes an lt!s de suspender-se 
a s ssào, Dzera ver ao governador que pela sua pobreza 
não podia o povo com ella e que nem se podia cobrar o 
outro res to de divida Dscal sem des truição el e Lodo o payz 
e qu e pot· isso seria muito conveniente que o mcsrno ca-
pitão gc,neral representasse a rainha sobre a\necessidade 
e utilidade do perdão de todas as dividas. 

O juiz ll: c fez ver que com quanto as suas ra1,õcs apre-
sen tas cm indícios.a seu fa1or, não eram com!. do pro-
rns decisivas porque umas podiam ser tomadas por cau-
tela e o trns terem contrario fundamento. Alem <\e que 
as presumpçõcs allcgadas eram obvias p, ra encontrar e 
fazerem irnproficuas outras presum Jçõcs que resultavam 
contra e'/ le mas não para distribuir provas_ \laras, e que 
soa sua conlumac1a cm que por syslerna queria insistir, 
o levava a deixar de dizer a verdaue eoh1 totlas as cir-
cunstancia:; couformc as sabia. 

Quanto a Gonzaga os indicias de sua tlefcza não tinh::im 
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outra applicação e deviam valer em qnanlo se não mos-
trasse o contrario.]~ verdade, njunlava elle, que aquelles 
que frequentavam a sua casa como seu amigos e que se 
diziam rcos, poderiam ler fallado cm suulc,·açõcs, mas 
que nunca os ouvira discorrer sobre esla matcria, talvez 
por ter estado sempre occupado na distração de bordar 
um ve tido para a sua noiva. Animando-se, concluiu por 
pedir as datas, os nomes das pessoas e dos logare · em 
que clle tivesse tratado e planejado tal conjuraçiio . 

O seu juiz não guardou por mai tempo o segredo das 
accu ações que sab·a a seu rc peito . Citou-lhe, como lhe 
pedira, algun nomes tanto de indiYiduos como dos Joga-
res em que haviam tido as suas pratica com elle, segundi 
a conCTs ão de muitos dos conjurarlos. Intrinchcirado por 
detraz das nr.gações, Gonzaga declinou algum tanlo d& 
sua oh::itinaç.:lo , negando todavin que dircctarncnle se 
fallassc cm sua pre·ença, mas coufcssando que não du-
vidava que alguma rnz se falia e na possibilidade de um 
levante dos poyo do Brasil e que bem poderia elle ter 
dito que se havia perdido uma boa occa ·iao cm se nrw 
publicar . a derrama. E la pratica de que não tem lem-
brança ccrl:i, não podia ser si não cm uma h~ pothc e de 
potencia e não de aclo. Confes ando o encontro que 
tirnra na localidades citada com os individuo mencio-
nado , negava comtudo, que em sua prcscn~a se tivesse 
tratado nem por hypothesc da conjuração. 

Julgou cntaô o juiz que era lcm1 o ele acurcal-o com o 
concgo Luiz Vieira da Silrn, Ignacio José de Alvarenga 
e o vigario Carlos Corrêa de Toledo, e mandou os vir ú 
·ua prescn~a. 

I. 
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O conego Luiz Vieira da Silva ,affirmou que entrando 
um dia em casa de Gonzaga e perguntando-lhe que no-
vidade havia a respeito de um levante que lhe diziam 
que estava para fazer-se, que elle lhe respondera, que 
se tinha perdido a occasião. Gonzaga não se appoz, mas 
negou que dicesse ou fizesse cousa alguma que mostrasse 
animo para semelhante sedi~ão. Por sua parte confessou 
tambem o conego que nada podia colligir de seu intento, 
porque nada mais se passára entre elles. 

O vigario Carlos Corrêa de Tole(Lo ratificou o seu de-
poimento . Supposlo que dicesse a algumas pessoas que 
Gonzaga era entrado no levante, somente o fora com o 
fito de racilitar a adhesão de algumas pe soa , mas que na 
realidade nada sabia, e que em sua casa tratara-se uma 
unica v z e111 conversação geral sobre as vantagens da 
independencia da Arnerica. 

O corone\ Ignacio José de Alvarenga confessou que 
aürmára qur Gonzaga estivera presente á prati, a havida 
.em casa <lc Francisco de Paula Freire de Andrade, mas 
que não se animava a affirmar. Podia estar cm eql ·voco, 
porêm, era facil a veriguação por Ler-se dadp o facto 
entre algumas seis pes oas. 

Gonzaga ada dice á asserção do padre Carlos Corrêa 
de Toledo; e quanto a Ignacio José ele Alvarenga negou 
que ouvisse tratar de conjuração. 

Concluiu Gonzaga pedindo que p lo juizo que o jul-
gava se passasse ordem as justiças da terra ou pelo modo 
que melhor parece se afim de que fosserJ1l p'resentes ás 
attestações elo do1tclor intendente e elo capitão general 
sobre os fac~os por elle ex pendidos acerca da derrama, 
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Annuiu a esse pedido 9 desembargador .José Pedro Ma-
chado Coelho 'forres, mas o con elhciro eba Lião ~avier 
de Vascoocello - Coitinbo que o succedeu, continuou o 
interrogalorio a despeito da falta daquelle documentos, 
lerndo crn duvida das palavra do Dr. e cri vão Marcelino 
Pereira Ciclo. Era elle juiz ante rispido e artificioso 
do que lhano e recto . Procurava com suas perguntas 
cheias de argucias tecer a rede 4ue colhesse um réo e 
não deixava abertas e francas as avenidas da defcza por 
onde ahi se um innocente. Para Gonzaga e eus com-
panheiros de infortunio recomeçaram as pergunlas. 

Perguntou-lhe o novo juiz se havia tomado melhor 
accordo para dizer a verdade, declarando ser sabedor 
do levante, e ocio da conjuração que havia para isso, 
porque nem uma das razões que dera a seu antece sor o 
excluiam da prova que resultava contra elle . 

Respondeu-lhe Gonzflga que não podia mudar de animo 
para confessar dcliclo que não Linha, e que .·e havia prova 
contra elle, que lh'a mostras e para ·cr ele tmida com 
fundamentos sol idos e verdacleirn . 

Instou ainda o juiz para que confessa e a vcnlade, 
antes d.e ser convenido da falsidade cm que Lei~osamente 
per i tia. Constava, accre ccntava o juiz, que no quin-
tal de Clnudio Manuel da Costa, segundo apropria con-
ils ão d'esle, Lom:ira parle nas praticas; cm que se faltava 
largamente. Por outro lado o juiz lhe fazia ver que sendo 
ellc homem letrado, dotado de tanto talento, não con· 
sentiria <1ue e foliasse por hypothe e 011 diYerlimcnto 
etu rnalcriu Lam rnilindrosa e cru occa ião larn critica, 
como a do lançamento da derrama, si não tivesse o animo 
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<lc encorajar os confederados sinão certo de que não so 
e tratava da materia da sublev;çuo dclibct'adamcnte, o 

que bem rnosLrava a circun Lancia do tempo, como que 
fallara e ouvira foliar, mas que o seu rcconheci<lo Lalenlo 
lhe Ozcra tomrir as cautelas de que e valia então nas sua 
respostas, a quaes reduzindo- e a leves presumpções 
devia ceder a verdade. 

Ponderava Gonzaga, que longe de encorajar patc11-
Lcou muitas vezes o animo expressivo de impedir o exito 
do mesmo levante, demostrando aos que se dizem con-
jurados que cllc trabalhava para que se não puzesse a 
derrama, o que prova que nem os reconhecia por socios . 
Como poliLico via que aquella conversações eram niera-
menle hypotheticas, e que reputava a pessoas que tra-
tavam dellas como fieis e zelosos vas alos . 

Dizia o juiz que o seu intento de embaraçar a dcnama 
nada mais era do que uma dissimulação. So a não ser 
mentecapto deixaria de disfarsar o cu animo~ e não rc-

. produziria expressões oppo tas a cu intento. Percebia-se 
facilmente qual era o seu animo quando aconselhara 
que ·e rcqucrc se a derrama por toda a divida, poh1ue á 
rcquisiçã0 da derrama para cornplcctar as cem arrobas 
de um anno subo-citar-se-ia todo o poYo, por podcl-as 
pagar, e n<io e disporia ao lernntc, porem que sendo a 
derrama pqr Loda a divida, não a pod ria pag r, e ren<lo-
se summarncnte vexado facilmente entraria e fermen-
tação de motim. 

Respondia Gonzaga que se não podia re1)utar dolosas 
e occultaLivas de crime as suas idéas, porque enLão não 
diria que se requeresse toda a derrama pru'a 4ue es a se 
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puzes e, sinão para que elle e não puzesse. Para poder 
haver um motim, ba Laria o lançamento ele nm unico 
anno por er de perl.o <le se senta arrobas de ouro, com 
que o p'Ovo não podia, muito mais ainda com a certeza 
de que eg11ir- e-iam outros lançameuto , o que havia de 
s11cceder não e levando a causa a presença da soberana, 
como indic:na que se fizesse. 

Jnccstia o juiz, dizendo que era uma cou a opposta 
pedir·. e que se requeres e a derrama de toda a divida 
para que se não a lançasse. Pelo contrario, i o seu de-
sejo fos e que se não lançasse a derrama por toda a di-
vida, aconselharia que se não requeresse, poi para rc-
querrr a soberana pela impo sibilidade elo pagamento 
não era nece sario que precedesse aquelle requerimento; 
ha ·Laria tomar con.t cimento da divida e do estado da 
terra; sendo certo que si elle aconselhava o lançamento 
de toda a divida era porque eslava sciente de que tanto 
que se flzes e aquelle requerimento e cffectuaria o mo-
tim, antes que houve se recur o a soberana e providen-
cia emanada do throno. Ince. tia Gonzaga respondendo 
que se não po<lia julgar doloso um tal conselho. O inten-
dente como procurador da corôa nào podia 1leixar de 
requerer a derrama; ja tinha ido reprehendiclo pela 
rainha por não havei-o feito, e somente poderia reque-
rcl-a toda. Assim yei·-se-hia a junta da fazenda na im-
po sibilidade da sna execução e representaria a rainha, 
que era a a quem devia fazei-o e não ao pro urador da 
corôa. 

Re pondia tnmbem o juiz, que para dar conta á rainha 
bastava que o procurador fosse reprehrndido por não ter 
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requerido a derrama. Era e te o modo de ju tific:ir-se na 
prc ença real, por que mostrava que nem requeria, nem 
podia requerer por não ser conveniente ao eniço ela 
rainha; cujo interesses devia wbr em razão de .·eu of-
ficio; e pelo contrario requerendo a derram!'I n'aquella 
occa ifo mo trava que tinha sido omrnis. o e seria justa-
mente rcprehc11diclo de não ter feito aquillo que então 
fazia; e não endo necessario para dar conta á rainha ou 
requerei-a na juncta, que precedentemente requere, se a 
derrama, hem e deixava ver q11C o cu animo naquclle 
con elho era excitar o povo á ubleYação por via de um 
requerimento inulil que não podia Ler outro eff iLo. De-
fendia- e Gonzaga com assegurar que rntendin que por 
e le modo e seO'urava melhor o procurador <la c01'ôa. Si 
se enganou no con ellio foi erro de entendimento a 
a que eslav~m sugeitas todas as cousa., que não Lem lei 
certa que a- decida. Fosse o cu animo excitar' sedições 
.e não diria que se devia pôt' a derrama, e repre,entar-se 
a coroa por .Lodo o tribunal. 

Para o juiz estarn ganha a cau a; havia consegtiido 
uma qua i confis ão n' essa pbra es condicionacs . 

Gonzaga foi ainda acareado com o concgo Luiz 'ieira 
da ilva e o coronel Ignacio Jo é de lvarencr ; e assim 
terminaram a preguntas que se lhe fizeram l 1) . 

O despoti ,1mo, que pezaya sob a no sa bel~ patria, 
linha uas forntulas de apparcnte equidade . A alçada que 
<leria julgar de· e grande attcntado com c111c uns male-
volos indig110s do 11ome 7wrtng11ez pretendiam condu-
zir o povo innocente a uma i11{ame rebellião, dar por 
suprida qualquer falta de formalidade e por sanadas 
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quaesquer nulliclacles jurídicas, positivas, pessoaes ou 
territoriaes, que vodessem haver na devassas, resul-
tantes elas disposições de direito 11ositivo, e attender 
unicamente as provas segundo o merecimento cl'ellas, 
conf arme o direito natural ( 85), a alçada nomeou o 
douctor José de Oliveira Fagundes para corno procurador 
dos reos pugnar pela sua defeza, marcando-lhe apenas 
cinco dias para o estudo de tam avolumado processo! 
Era o advogado por de mais habil, mas os tempos de 
então não lhe deixavam ensanxas para a liberdade de seu 
pensamento. Ainda assim aventurou algumas expressões 
leives e com o mais profundo respeito fez ver a rigososa 
prisão em que se achavam os conjurados, a natureza do 
delicto por que se lhes formou o summario, a qual não 
devia desanimal-os, as crueis penas com que a lei os 
mandava punir. Sentia no intimo de seu coração que tam 
debil fosse a sua intelligencia para tam importante de-
feza, quando Linha de excitar os sentimentos da humani-
dade, que não devia ser inseparavel dos supremos tri-
bunaes, onde presidia a magestacle e o seu alto po-
der ( 86). 

Era Gonzaga entre todos os reos o que mais sympa-
thias merecia, e tambem o que pela sua flrmesa de ca-
racter, e pelas suas respostas calculadamente estudadas, 
tomara a sua defeza mas fa cil. Accrescia ainda as poucas 
provas que havi~m contra elle, pois, como ve-se d.o pro-
cesso, apenas Claudio Manuel da Costa e Francisco de 
Paula Freire de Andrade e talvez Ignacio José de Alva-
renga sabiam que elle entrava na conjuração ou que elln 
lhe não era estranha e que até lhe merecia uma tal ou 
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qual approvação. Com Gonzaga mais do que coro qual-
quer outro occupou-se o distincto advogado, e no pro-
vará com que procurou demon trar a sua innocencia 
fez o que humanamenle lbe era possivel. c:i Thomaz 
Antonio Gonzaga teve conhecimento d' essa defezn, como 
é de presumi.r, havia de ver como fôra injusta em uma de 
suas lyras contra o infc1iz Joaquim José <la Silva Xavier, 
que endo sen inimigo, nem por isso deposera contra 
elle, como suppoz. o inimitavcl e ameno poeta (87 ). Ou-
tros foram o seus inimigos, e Tira<lenlc , tido por louco 
por uns e por imprudente por outros, con fes ou com 
uma coragem que lhe faz honra, toda a sua colpa, sem 
que criminasse um so de seu coneliginarios. Soube ao 
menos engrandecer-se em seu infortunio para despertar 
em seu favor, por occasião de seu martyrio, as sympa-
th:ias de compaixão e saudade de todo urn povo, que o 
viu, no meiq do apparalo ostensivo da força ~irmada, 
c;:iminhar intrepidamente ao cadafalso (88). 

cc Tudo, tlizia o illustre advogado concluindo a defeza 
ele Gonzaga, tudo ju titica a sua innocencia, para que 
seja declarado illeso do crime, que e lhe arguiu, pa'ra 
que se lhe mapde em paz, com direito salvo para prejuí-
zos e damnos e sem inliabilitação para continuar no ser-
viço de sua rnagestade, em que se empr gou se pre com 
publica sati sfação, e credi.to (89). >> 

. Van esperapça l Outro era o seu destino; outr~ devia 
ser a sua sentença. \ 1 

No dia '18 de abril de 1792 apresentou a alçada a seu 
accordam contra os reos que se achavam pronunciados. 
Gonzaga foi condemnaclo a desterro perpetuo para as 
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Pedras, um dos presidias do rei.no do Angola. Ainda no 
dia 20 mandou a alçada que se cumprisse a sentença em-
bargada pelos reos de pena ultima e que a seu tempo se 
deferiria a declaração dos mesmos a respeito <los quaes _ 
se havia suspender a execução. Era uma farça indigna 
de um tribunal encarregado de tam importante missão, 
pois a rainha os havia perdoado por carta de 15 de ou-
tubro <le '1700, e so tive-se em vista preparar uma peri-
pecia sob a impressão do pavor. N'esse mesmo dia, 20 
de abril, foi a sQntença commutada para todos, menos 
para o infeliz alferes Joaquim José da Silva Xavier, que 
unico subiu o patibulo no dia seguinte. Pela primeira 
vez regou o sangue de um martyr político a terra brasi-
leira . O terreno não se mostrou infertil, e a semente 
germinou. Vinte nove annos depois jurava-se a consti-
tuição ahi n' essa praça, onde o patíbulo se erguera hem 
alto, para ser visto Je lodos! e hoje a eslatua equestre 
do heroe do Ypiranga se alevanta symbolisando na pes-
soa do imperador a independencia pela qual deu ahi 
mesm_o, n' esse lagar, o seu ultimo suspiro o seu primeiro 
martyr. 

A sentença de Gonzaga foi ainda depois da execução 
de Tiradentes, commutada em dez annos de degredo 
para praça de Mossambiques, sob pena de morle se ' 'Ol-
tasse a America. 

O povo elo Rio de Janeiro ao saber <la commutação da 
pena ultima imposta a tantos infelizes cujos nomes lhe 
era tam caros, prorompeu em vivas á clemencia da 
augusta rainha, abriu a uma hora ela tarde os seus ora-
torios e entoou canticos myslicos. Proprios a cavallos 

~-
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partiram para capitania de Mira Geraes. Por toda a parte 
foi a noticia acolhitla com explo ôes de alegria. O "'Ovêmo 
<lo e tupido e taciturno conde de Rezcnde prncurou con-
trabalançar es a demon lraçõcs, fazendo celebrar Te 
Deum em acções de graça por ler-se dr cobcrLo a con-
juração a tempo de ser prevenida, e obrigando os habi-
tantes da cida<le a illuminarem a. frentes de seus edi-
fi ios (90). 

Presenciou Gonzaga da caclêa puhlica desta cidade, 
para onde o haviam transportado, es a& festa ofliciaes, 
extorquida ao terror pela força, e no dia 22 de maio em-
barcara- e com os seus companheiro. do exilio para o 
seu desterro, levando o coração de pcdaçado pelos tor-
mento da saudade. 'Iodas as esperanças de liberdade, 
e com ella a da. reentregação em seu direitos, se lhe 
havia esvaPcido nma a uma! Aos quarenta e oito annos de 
idade caminhara para um de lerro d dez annds. Con-
demnaram-no a uma morte lenta! 

o dia seguinte, terceiro anniver ario de ua infausta 
prisão, viu o de graçado proscrito, da popa do navio 
Princeza de Portnyal (9•1), de apparecer-lbe, - e parn 
sempre! - as tena · brasileira . Com o olho ondeados 
da lagr ·mas da . audade, com o oTação op ·imido de 
dor, tocou á: praias de seu exilio. Pagou o t ·ibuto da 
saúde a inlio.;;pita.liclade do payz, cuja Lmosp \era ar-
dente 4 como a aragem do inl'crno de Dante; cujas bri-
as pestiferas emelbam o haliLo da morte ; cujas aguas 

in alubre parecem a ondas da antiga Estigia; e a enfer-
midade, que o recebera em seus de carna<los braços 
para arreme,s 1-o ao tumulo, deixou-o ven ido na lucta, 
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como um cadaver, onde a scenlelha da vida eea leve 
cbamrna prestes a desprender-se de um tronco . Salvou-
lbe os dias uma menina, Glha de Alexandre Robcrlo Mas-
carenhas, que o havia hospedado. 

O fogo sagrado da poesia, que lhe horbolhava na 
mente, eclipsou-se; a imaginação ardente, viva, poe-
tica, enfraqueceu-se, e a inspiração desamparou-o para 
sempre! Ja ninguem conhecia no proscrito de Mossam-
bique o poeta ameno e delicndo de Villa Rica, o melan-
cohco e saudoso cantor dos carceres da ilha das Cobras. 

Viam-no horas inteiras sentado ahi sobre os pene-
dos, que banham o mar, com os olhos voltados para o 
Brasil; mas nem esse nome, nem o nome de sua amante, 
o despcrlavam d' esse cismar eslupido que o em}Jruleciá . 
Outras vezes exaltava-se, fallava com a eloquencia do 
delirio, dominado por uma febre intensa que lbe quei-
mava o cerebro, e cahia ele novo n'um abandono estu-
pido ... Ai, desgraçado, estava louco!. .. 

Para não entregar-se a ociosidade, deu-se á advoga-
cia, aproveitando- ·e daquellcs inst::mles que lhe deixavam 
as suas enfermidades. Fez nos audit01~os de Mossambi-
que algumas nudiencias pol' commissão do Ouvidor Ta-
vares, e pela mesma servira outr::is vezes ele inqucri-
dor . '' Capitulo, diz o conselheiro Antonio do Villa 
Nova Portugal, que mais custou ao dito ouvidor limai· 
na sua residencia e tamhem custára a Loureiro, se a 
désse (92). » 

Uma mulher, flor agreste cl' esses a ridos areaes, sem 
belleza, sem cultivo, embora pura e modesta; mas que 
nunca lhe podera incendiar o eslro, tinha occupado em 
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Villa Rica; era a esposa do sublime .caplor que eterni sára 
em suas nomeadas lyras essa noiva que íicúra com as 
vestes nupciaes, Lorcladas por elle mesmo, de 11é, a sua 
es pera, junto das aras ele h)1rnineu (93). O femenliclo . 
jurára em 9 de maio de 1.795 <J.U e nunca dera palavra 
de casamento a pessoa alguma; e nem tinha el e sua parte 
impedimento para contrahir matrimonio com dona Ju-
liana de Souza Mascarenhas (94), a quem era agradecido 
pelos cuidados que co m ellc tivera cm sua longa e grave 
enfermidade (95) . 

Como se expli cará este facto ela vida de Gonzaga? 
A lcmbran'ça de jamais poder alcançar a mão de sua 
amante? Negar·-Se-bia ella a acompanhal-o cm seu des-
terro? É o qup se deduz elas proprias expressões do 
poeta ; é o qu·e nol-o certifi ca ::i historia , é o que nos narra 

. 1 
a tr::idição . Nas suas cartas lhe dizia a saudosa armante 
que seguisse o seu destino, que duranle a sua ::iusencia 
seria o seu am r sempre o mesmo, constanle e leal., O 
desgt·açado proscrito as leu mais de urna vez e mais d 
urna vez as molhou de seu pranto. A imprndencia de 
seus amigos, irnpruclencia levian::i, inclisculparnl, o tinl1::i 
denunciado como urn conjurado exalt ::i lli ssirno, ue pe-
dia sangue, qu e exigia cabeças . Gonzaga exiginll cabe-
ças e que cabeças! Não era so a do visconde govcr-ra<lor 
mas tambem a de um de sous ajudantes e este ajudanlc 
era o tenente c roncl João Carlos XaYier da Si'lv~ ' Ferrão, 
o proprio tio de dona Maria Joaquina Dorothéa1 de Seixas 
Brandão, da mulher por qu em e lremecia de arner, e que 
devia ser sua esposa (96) ! Essa noticia divulgàu-se e 
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julgue- e qual seria a indignação elo tenc1~lc coronél João 
Cario:, e que <lc oh laculo não procuraria oppôr ao ca-
samento d ua sobrinha com o d scliLo. o Gonzaga, em-
bora antes o approvas e. 

A bella arvore definhou em terreno e. teril para a onde 
a lran. plantaram . Vegetava apena ~ sem folhas, sem flo-
res, sem fructos. A lro apagado gravitava ainda no e -
paço, mas sem saher onde lhe Cidra a luz,· e como bri-
lhara em seus dias de pompa e llc rr\oria. Nos lucidos 
intervalos que tinha, recordou- e uma ou outra vez do 
seu e tro; ma as cordas de sua 1 yra haviam estalado, 
ma, a chamroa que lhe illuminára a mente se extinguira 
e nada mais pôde produzir a ua mu. a, sem inspiração . 
Quinze a1111os arra tou a sim a sua cxi lencia - in ·ipi<la 
- enfadonha - ap nas comparada á vegetação animal. 
Gozava . da e Lima dos habitantes il' esse torriio africano e 
de seus crovernadorcs ; mas não era amado pela mulher 
que espo ára, e que o não comprchendia, que estra-
goulhc a fortuna proveniente de seu dote, e a dor e a 
tri lc7.a elo proscripto o ah · maram n'um pelago som-
brio (97). 

Desoilo anno depoi d'aquella calaslrophc tremenda, 
e1'pirava o i11imilavel cantor da Marilia de Dirceu. sé 
de Mossambiquc abriu as snas parlas e recebeu cm seu 
seio os rr!ilo · mortaes do grande poetn . Corria então o 
anno de ·] 807 e Gomaga contara scsscnla e trcs an-
no. (f18) . 

Pôde dona Maria Joaquina Dorothéa de eixas Brandão 
sobrevi,·er-lhc por quasi meio scculo, e quecidn <lo 
mundo e lam somente alimentada ele saudndc ; mas a 
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vida, · que ao cabo tornárase-lhe octogenaria (99), assaz 
concorreu para que se visse cercada de admiração ; 
trabiram-na a publicação daq11ellas tam lidas e delicadas 
lyras, de que foi tam condigno a surnpto. Prnclarnnda 
hella e formosa, cantada pelo poeta que se fizera emi-
nentemente celebre pela cataslrophe de sua prisão, pelo 
infortunio de seu exílio, viu todos esses louvores, espar-
gidos as mãos cheias pelo seu tam afamado livro, tradu-
zidos nas principaes línguas d' este seculo. Ganhou assim 
uma fama não vulgar pelos dotes que lhe dera o eco e 
pela paixão que soube inspirar ao mais terno dos poetas 
da nossa língua. Era por tanto o alvo da geral curiosi--
dade _ Iacionaes e estrangeiros, que chegavam ás mon-
tanhas de Ouroprcto, que viam ainda os Jogares descrip-
tos nas immortaes lyras do novo Petrarcha, ficavam como 
que possuidos do mesmo desejo, que era ver ~ mulher 
que por sua belleza viera a figurar accidenta mente em 
uma das possas malogradas revoluções. Mas modesta 
filha das montanhas de Ouropreto afOigia-se e corava 
ainda mesmo nos seus ultimos annos, quando lh falla-
vam n' ess, livro, quando lhe lembravam o nome de seu 
auctor, ou lhe repetiam aquelles versos que sem duvida 
sabia ella ~melhor do que nioguem; negava e a apresen-
tar-se; es~onclia-se; furtava -se ás vistas crariosas, que 
buscavam vel-a, que queriam admirai-a e apenas appa-
rccia na cidade para cumpri!' um dever rcliuioso; era 
en tão que podia ser vi ta, dirigindo-se 'á 'capella de San 
Francisco, a ouvir missa. · 

« Vimol--a um dia, diz um escriptor mcional, pela ul-
tima vez, um anno antes de sua morte; vimol-a e admi-
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ramos ainda n' e sa senhora, através da rug::is que lhe 
encrespavam o semhlante, aquella recrularidade de fei-
Ções, mas apena. corno um typo o teotoLbico de belleza . 
A callosa mão da morte lhe roçara pelo rosto; seus ne-
gros olhos perderam o esmalte da juveatude, que o 
fizera tam hrilhanles orno po<leroso ; suas faces outrora 
Lam mimos:i~, murcharam como a folha ela papoila, e a 
ro ada cuti que as assetinava, perdeu-se com as vivas 
core tam celelJradas nas harmonicas lyras de seu 
amante ( 100). 

Na man han de 11 de f everciro de 1855 a velha porta 
de uma rustica cboupanba, situada fora das nrn , fc-
cl1anclo pela parle superior elo terreno um pequeno 
campo de miüda gramma, rangeu sobre cus enferru-
j:idos gonzos para deixar passar um feretro, que foi le- . 
va<lo por poucas pessoas, todas ofílciosas ou domesticas, 
á antiga capella de um dos fundadores <le Villarica, o 
famegcrado taubateno Antonio Dias. 

A campa do mortos lenva os ·eu lugubres e ompas-
ado son aos extremos da cidade, e o mode lo cortejo 

se aproximava; o sacerdotes se adianlam, tornam o fere-
lro e collocam-no sobre a eça; abrem-no e ti entro eslarn 
o cadarnr de uma mulher, trajando ve te nupciaes e 
coroada com a ilore. da virgindade. 

Era dona lVIaria Joaquina Dorothea de Seixas Brandão, 
a noiva <lo poeta . 

« A rival da mãe do amor na hcllcza, diz uma te te-
munha ocular, a deidade mortal que in pirara ao desdi-
toso Gonzaga tantas l)Tas imrnorlaes, a formo ura peri-
grina, que lhe despertára o genio pelo e timulos do 
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amor, vinha agora povoar a morada dos mortos, habitar 
no asy lo das lagrymas, cahir na mudez do sepulcro, su-
mir-se ern Gm para sempre no seio da eternidade. 

cc A mão da rnorle precipitou-a n' esse abysmo infinito, 
inclilini<lo, e toda a illusão d' este mundo se dissipou ao 
aspecto da realidade do outro mundo; e cm quanto seu 
corpo era Iam singelamente conduú<lo ao jaííigo dos 
mortos seu cspirito angelico voava ]i rrciro a unir-se, nas 
regiões ceie Les, á alma generosa ele seu cantor e 
amante ('101 ). >> 

Ainda c-tamos bem longe d' essa cpocha de cntbn-
siasmo e de rcminiscencias glorio as. Em qualquer outro 
payz, 'que não o nosso, ja os restos morlacs de Gonzaga 
estariam cuidadosamente recolhido ; seriam depositado 
em um trnpulo e descansariam junto elas cinzas de- sua 
noivn. Ent11o o csculLor gravaria solwe o mar\norc, não 
aqucl lcs Lam conhecidos versos, que cllc compolz para seu 
epitl :aphio, em que para felicidade do amor mandava 
seguir os seus exemplos, d que cria ainda uma ironia da 
sorle que Iam avessa lh e~ foi, mns simplesmente aquelles 
dous nome· tam sa bidos Dirceu e Ma ri lia (102). \ 

« Que importa, cliz o senhor Dr. J. M. Pereira da 
Silva, que jmporta que um acaso e puro a a o o fizesse 
nascer cr.n Portugal? Participa lamhcm o Bi si l de sua 
gloria, por ue foi o Brasi 1 a terra de s u pac; \porque no 
Brasil viveu Thomaz Antonio Gonzaga a sua infancia e 
quasi toda a sua ,,ida ; e porque pelo nrri~il padeceu e 
penou quando se ligou com outro Brasileiros anciosos 
d~ libertar a patria do jugo portugucz, e declarai-a in-
depend ente. 
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cc ão nasceram os do1r Chcnier cm Con tanlinopla e 
a França se não gloTia com seu, nome porque fora seu 
pac franccz? - Não deixou Benjamin Con lant o seu 
berço na uis. a e não entra no P<mlheon dof; cscriplores 
e publici l::is francezes? Não é nalural de Turim o duque 
de Palmela, diplomata e estadi~ta repulado de Porlu-
gal (103)? » 

Corno poeta é Gonzaga nolavcl pela naturalidade e 
sing leza de cu cstylo, pela proprie<lade da dicção, pela 
clcgancia e doçura da versificação. Resumbra cm quasi 
toda as uas poc ias uma negligen ia não affc Lada, uma 
facilidade gracio a. (ota-se cm todas ellas variedade de 
rimas, sem que tenha uma so que e po . a dizer forçada 
ou impropria, nem um verso mal ce ura<lo, duro ou pro-
satco. 

Pertencia Claudio Manuel da Costa a e cola italiana, e 
as suas cançonetas cheias de elegancia e suavidade gran-
O'earam-lhe o nome de Metasta io brasileiro. Gonzaga, 
que era eu di.cipulo, cguiu-lhc os pa so na ondas 
do Parnaso, mas com os olhos fixos cm Pelrar a. Pensarn 
Claudio que entre as grosserias dos crenios de sua patria 
o poderia entregar-se ao ocio e epullar- e na ignorau-

cia; e, á sombra das Oore tas americanas, chorflva pelas 
nymphas elo Tejo, do Lima e do Monderro, pois não via 
nos rio do scn payz as vcnluro aa praias da Arcadia, 
aonde o som das aguas inspiras e a harmonia dos versos! 
Abraçou Gonzaga as uas idéas, fundou uma escola ideal, 
eguiu a poe ia pastoril, as se.ena campe tre:, matou 

cm ua cornpo i~ões o elemento nacional, e Jcu á sua 
Marilia ele Dirceu feições inteiramente curopéas . Os que 
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o querem defender d' esse CITO, erro fatal como lhe 
chama o visconde de Almeida Garrett (1 M), advogam a 
sua causa com a palavras Je um illn tre rilico, de que 
a ninguem é dado abir da esphera de seu seculo, corno 
si cm Ignacio José de Alvarenga Peixato não tivesse clle 
m srno um exemplo do contrario, pois D uas poesias 
lcm um certo cunho de. nacionalidad·e, e lida pelo auctor 
nas palestras de Villa Rica excitavam o enlhusiasmo pe-
la ou as da palria e lhe lucravam louvores e applau-
sos (105). E Bailio da Gama com o cu Urnguay, e 
anela Ilita Durão com o seu Ca,.amuru, e Silva Alva-

renga com a sua Glanra, não se mo traram dignos poetas 
nmericanos, inspirados pela natureza l clla, luxuriante 
e um tanto bravia de nossa cara patria? 

Ainda assim com seus arLillcios pa toris é bella, har-
moniosa (l inimitavel a Marilia de Dirceu; , trahe-se o 
poeta algl\ma vez, e deixa de nos pintar a sba amante 
como um~ p::istora para nos mostral-a como a noiva for-
mo a de Villa Rica. Alegre, fe tivo , faceiro e vracioso 
quando de creve a sua vida de amores e espcrnnças, 
redobra d1~ interesse quando chora saudoso, triste e me-
lancolico, e luguurc entre cus ferros no centro lle seu 
cárcere a.; suas desventuras. Aquelle col rido poetico 
tam vivo, tam cheio de gala , aquclla graça ·isonha e in-
cantadora com que sabe dizer as cousas rnai triviaes 
d'esta vid ~h aquella harmonia extrema ~ue deleita e em-
bevece soando como musica suave e campesina, muda-se 
para logo; o colorido de seu estylo torna-se sombrio 'e 
luctuoso como si a masmorra lhe emprc lasse a uas 
cores fun bres, noturras, e a harmonia dos versos ainda 
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cheia de incanto e de suavidade dece ao mais melanco-
licos, e elegiacos accenlos, e ao trnido das algemas que 
lhe gemem no · pulso enlorra n'alma uma Lri lcza, uma 
saudade que no idenLificam com as ua · <le ·graças, e 
uas dotes. Enhio Ludo era ficticio; agora Ludo é real. 

E creveria Gonzaga ainda outras campo içües? CiLam-
se alguma· poesias que sahiram <le sna penna nos ultimas 
mmos da viela de pro criplo, lal como um poema ao 
naufragio da nau portugueza Marinha (100), e um can-
tico que dedicou á conceição da Virgem Sanctn. Accre-
dila- e, porêm, que e sa porsias ào fracos lampejos de 
ua rnu a enferma da nostalgia, torturada no carceres e 

emclbecida no exílio, e não e ·tão a par de sua tam lou-
vadas lyra , que ante revelam a desordem de s u espi-
rita, o desamparo de sua inspiraçfto, e a queda de sua 
inlelligencia. 

Altribue- e tambem a sua penna uma obra jnridica 
sobre a usum ('108), um tratado sobre a educação ('I 09), 
e é de crer que Gonzao-a cornpozes e outra muila , tanto 
cientifica como litteraria , e que cm poe ia e não limi-

tas e a . ua lllarilia ele Dirceu. As irn pelo menos e deve 
deprehender da grande quantidade de manu critos con-
fiscado por occa ião do sequestro de cus bcn , vistos e 
examrnados pelo: seus juize , que nos sen interrogato-
rios tantos encomios llie dirigiam pelos seus talentos e 
conhecimentos (H O) . 

Poeta elegante, harmonioso, de uma lhaneza inimita-
vel, elevou á sua memoria monumrnto durarrl; teceu 
suas coroa de llore immarcccivei para i e ua noiva; 
celebrou os seu amores tam casto , tam puro ; chorou 
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a sua de ventura verdadeira , as :,uas audade rcaes 
n' esse cantos que não perecem, n' esses canto que se 
renovam cmpre e que a poc ia de e ·trang iras lingua 
rcvc te cada dia <le novas fei çõc ·, de nova harmonÍas, 
augrncnlantlo-lhcs a nomeada ('J 1 'l ), ua lembrança vive, 
como a de ua amnnlc, angclica e hclla, na memoria de 
cus compalriolas; seus versos rc ·oam de um a outro 

extremo da nossa patria, e o tempo, oceano ele tanto 
naufragio , nmiu para sempre os nome ele seus al-
gozes. 

Nicthcroy, 28 da março de 18GJ . 



V 

NOTAS 

( 1) Algumas reflercões aproposito ela nova eiliçcio da Marí-
lia de Dirceu. Nova Minervci, pe1·iod'ico cleclicado ás scien-
cias, artes, litteratnm e costmnes. Tom. 1, p. 7. - Hcffcre-
se o uuctor á edic~,;"(o Luernment, 184·5, sob a direcção do Sr. 
Dr. J. M. Pereira da Silra. A re·pcito d'csla edi~ão diz Dulra e 
~folio o seguinte: u Mo meno feliz foi o 11os ·o poeta_com ·esta 
ultima cdi~ão de sua J yrn ; foz ia lastima ver tam mal impresso, 
tam cheio de erros grosseiros a um JiHo t:nn bello. Ma ficará 
tndo sanado com a nova edição, bastante apurada na parte ty-
pogrnpl1ica e seguida alem d'i o de urna cleganle introducÇão 
cm que o ccliclor aprecia o enl lmsiasmo e subido merito de Gon-
zaga. Aprovamos e elogiamos a opinião que ahi se emite sobre 
um auctor que nos é fam caro, e fozernos rntos para qnc norns 
trabalhos s jarn encetaclos pela me ma penna, afim de que S } 

to1·11crn conliccidos alguns poetas de que ape1ws temos 11oticias 
por escassos frngmentos. Pelo que re ·pcila :í correcç;ão nada se 
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pódc cxigi1· ainda entre nó ... , Yi Lo o aLraso cm que e acha a 
arte LH onraphica. A im apesar do e wero que parece Ler La-
vido n' e La publi ·ação, app:ireccm com Lllllo alguns defeitos, 
cnLrc o quacs é nolavcl a ub Litnic.;ão tia palarra f brc por fi-
bra {1 pa"ina ·J 63 e o nome do illu. Lrc poeta Alfon o de Lamar-
tinc lam barbaramente cstrnpiado. Oh cs e nome devia er tun 
pouco mais conhecido. n 

N'oulro artirro hibliogr:iphico de D. M. N. publicado nomes-
mo periodico, t. f, n. 1, 2 , p. !J , se lê o eguinLe reparo: 

«A propo. ito da nova edição bem e Lin1ariamo que o Sr. 
Outra e ~lcll o a tive e J ido com mai cuidado, poi que o er-
ros gro ci ro· que nota na outra. cdiçõc. , i não apparecem 
cm tão avultado numero, não deixam com tudo de apparecer 
na prn cnLc, e até com vcr·os errado que cau.am vei:gonha os 
deixa . e pa sat· o conhecimento que neces ariarncntc deve ter o 
Sr. Dr. Pereira ela Silra, da rnetrifica ão portu!!Ueza. » 

(2) D. Juliana de Souza Ma carenha , :cnhora muito rica , 
com quem cnsou- e 'l'homaz AnLonio Gonzaga mn nnno depois 
tle eh •gar a M"ssambique, não sabia ler; assim se tleprclicndc 
do depoimeqto que deu como contrnhcnte, e as ig 1ou de t. 

_ V. Termo de inquerição dos contmltentes na · Peças justifica-
tivas. • 

(5) V. Peças justificativas, auto de perguntas feias ao 
desernbargado1· Thnmaz Antonio Gonzaga. 

(4) V. Jomal litterario, político, mel'cantil, etc ., do Rio 
de Janefro. Rio de Janeiro, 1815-U; 5 v. in-8. 

(G) Sob as inicines de seu nome. 

(G) V. Juízo critico dos escriptores nacionaes e estmn-
geiros. 

(7) A primeira parte coo lcm 57 1 -rn , com 290 eslancia ~i 
e 2,5 1 O rer os. A egunda 58 lj!'as, com 50() e tancia , e 
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·l,í90 rnrsos. Ao todo 75 lyras, 50G csla11cia·, e4, 'l0!) versos, 
alem de um onelo . E Lern preso f ,O!J5 dias. Parece que poeti-
say:1 sempre. E o que podia clle mais lazer? 

( ) Parle UI, l)•ra x v, esl. 2. 

(O) Eis como elle mesmo explica essa dualidade : 

'fu, Marilia, agora vendo 
De amor o lindo rclralo, 
Couligo estarás dizendo 
Que é este ó retrato leu : 
Sim, Maril ia ; a copia é Lua , 
Que Cupido é deus suppo lo; 
Si ha Cupido é so leu ro. lo, 
Que clle foi quem me venceu. 

P. I, lyr. u, e L. ü. 

( l O) Camões elice on Telh ys por elle : 

...... . Porque cu, Salul'llo e Ja110, 
Jupiler, Juno, fomos fab ulosos, 
llingiclos ele mortal e cego cu gano; 
So para fazer versos dclciLosos 
Servimos; e se mais o Lralo liuma110 

os póde dar, é so qua o nome no~ ·o 
N'cslas c:.lrcllas 11oz o iugcnho vos o. 
E lambem por que a aula Providencia 
Que cm Jupiter aqui e representa 
Por cspirilo mil, que tem prudeucin, 
Governa o mundo lodo que sustc11 La. 

Lus., e. x, est. 82 e 85. 

(11) P. llf, lyr . llI, est. 1. 

( 12) Du Lra Mcllo rall:rndo da ediçr10 fl umiucnse de 184· 5 diz 
a respeito da terceira parte : 

u Não deix:1 rcmo de estranhar com tudo, que vulilicando a 
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terceira parle da Ma1'ilia de Dii'cen, julgada apocrypba por 
muito lilleralo bra ileiro , e gcralmcnlc haYida omo l:il, não 
di e~ e o ediclor nma so palann a respeito. Grande foi a nos a 
clecep iio quando abrindo o seu livro, nncio o d ver dis ulida 
ou pelo meno~ imlica<la esta que Wo imporlanl , o deparamo 
com o nini compleclo ilencio. Vir[1Lalrcz11m dia cm que d'e Le 
ilcncio po a induzir- e uma prova em favor da anlhenlicidade 

d'ella. n Algnrnas reflexões, A Nova Minerva. T. J, n. 3, 
p. 15. 

No artigo Liblioornphico de D. Jl/. N. se Jê o eguinlc : <1 A 
lcl'ccira parle é, como dizem elo 1'. Jo é Elo ' Ülloni. » A 

01•a Jinel'va t. I n. 12, p. 10 . 

t 15) lMs111né de l'/lisloire lil/é/'(/ÍJ'e dn Brésil. Pari , 18~ 
h. V, p. n6 . 

(1-1) Bosquejo da historia da poesia e li11g11a 71ol'tuguer-a. 
Parna.~o lusitano. Pari , 1826, l. 1, p. 46. 

(15) Breve noticia sobre 1'hornaz Antonio GonMga. Pal'-
11aso brasileiro 01l collecçiio da melhores poesias dos z10etus 
do Brasil. ílio de Janeiro, 1820, l. li , n. 8, p. 32. 

( 16) Suspiros poeticos e saiuladr'S, Pnri , 185'6, nola 3, 
p. 51 l. 

(17) 'o arli"o ja cilado Algmnas rf'flexiies, ele. 

( t 8j O varões illustres do füasil clumn~e os tempos co-
loniues, Pari., 185 l. II, p. 55. 

( 19) Parnaso l'llsita.no ou 11oes'ias selectas dos anctorl's 
7101·t11guezes antigos e rnodemos, l. Ili, p. ·191 a 204. 

t2'0) Parnaso brasileil'o, L. li, p. 55 e sc!!uinlc . 

(2 1) lYovo Parnaso brasileiro 01i selecç{io de poesias dos 
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melhores poetas brasileiros, Ilio de Jancirn, 1845, t. 1, 
p.265a29 1. 

(22) Ch. V,p. 571 . 

(25) Memoria do exilo que teve a conjnraçtlo de Minas e 
dos factos rela tivos a ella, acontecidos n'esta cidade do Bio 
de Janeiro desde o dia 17 até 26 de abril ele 1792 . 

(21~) << Via· se no largo da Lampadosa para a parte do Campo, 
lcvanlar-sc uma nova forca de lam gros as rnadcirn de urna 
allura lnm desmarcada, como cominha para indicar a gra1·ichidc 
do crime. » Jllemoria do exilo, ele. 

(25) Jo é Martin Borge~ foi co11dcmnado cm açoites pelas 
rua· publicas e dez m1110 de galé . ão era, porem, reo poli-
tico; mas clcnuncia11te e testemunha falta. 

(26) A pcninsula iberica, de que faz parle Porturral, passou 
outrora como o ccleirn do povo romano; PorLugul, porêm, en-
controu na sna colonia americana mai r ico celeirn. 

(27) All usão :í bandeira dos E lado Unidos da Amcrica . 

{2 ) A senlcnc:a que coudemnou o Alfcre · Joaquim José da 
Siha \aYier a mo1 Le, diz a sim: \1 E a ca. a e111 q_ue viria cm 
'Minas Ceraes erá a1razada, e algada, para. que nunca nwis no 
cl1ão e edifique e uão sendo propria será aYaliada e paga a 

u donos pelos bens confiscados, e no me mo chão e levan-
Larú um pacl1'ão, pelo qual e con erre em memoria a iufamia 
dºc,le abomin:ll'el reo . » 

(29) Em 7 de sep tembro de 1822, cm viagem do füo de Ja-
neiro para San Paulo, proclamou o principe D. Pc<lro a cman-
cipa<;ão do 13rasil fozendo soar na campinas renada pelo ri-
beiro do Ypirang.1 aquclle brado que crcou nm impcrio : 
u lllllcpendcuciu ou morte! 11 

1. (i 
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(50) Levam-se, decoraram- e e c:mlar~un- e todas essas lj'-
ra . Om-i pcs oas que a recitavam toda tle cór; a. im as sabia 
meu pae; e foram ellas os primeiros ver os que soaram em 
meu onvi<lo , dcpoi daquella canção patriolica, com que mi-
nha mãe me embalára o berço : 

« Acalcnla-le, ó menino; 
Dorme ja para crc cer, 
Que o füasil precisa fil hos; 
l ndcpenllencia ou morrer. » 

( 51) m artigo que publique obre Gonza rra no Desperta-
dor, fo lha diaria d' e la côrte, deu logar a que o Sr . J. da Gama 
e Ca tro reclama. e obre a naturalidade do poeta . Quanto ú sua 
opinião, Gonzaga era portuguez, nascido m Lisboa, m certa 
rna que apontava, e haptisado em uma freguezia tambem desi-
gnada por elle. ão era Gonzaga brasileiro por que dizia que 
queimava alcachofras e não sei o que mai . 'i o fõra co11tentar-
c-hia de em;her a barriga de na amante ele bananas! Este 

homem qn argumentava com clocstos e insultos sahia-se mui-
tas vezes com laes e quejandas necedades . V. Jomal elo Corn-
mercio (creio que de 26 e 28) do mez de novembro de 1840. 
Os artigos que publiquei no De perlador foram os segl ·ntes : 
Lilleratiira U1'asileira. Gonzaga. N° 851 de 2 t ele novembro 
de 1 40. Item. Resposta a um col'respondente do Jomdl do 
Commercio. • 855 de 27 de novembro de 18~0. l tem. Sua 
brasilidade provada por meio ele suas obras. i~º 841 de 4 de 
decembro de 1840 . 

(52) V. Certidcio ele idade de 'l'homaz 4.ntonio Gonzaga, 
nas Peças justificativas. 

(35) As duas devassa · acompa11Jndas dos ap~cn os dos aula 
de pel'gu11La jcitas aos reos da conjnração mineira de 1780 e 
do lermo· de eque tro . E 'tes manu criptas volumo. os e Lam 
precio o , exi tiram por muito tempo no Archiro da ecrelaria 
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de e tudo dos negocios do irnpcrio, de conhecidos, e ignorados, 
poi achavam-seco ido u'um suco ele couro! 

(54) V. CertidcTo ja apontada na nola 52. 

(55) Con til da cerlidão da matricula, obtida ua universidade 
ele Coi.mbrn pelo Sr. Conselheiro José M. J.o Amoral, e per-
lcncenlc ao ln l. liist. brasileiro. Anno lectivo de '1765, 
fol. 201. 

(56) Assim se deprebencle da ai te lação do \'Í conde de Bar-
bacena, appen o ao auto de pergunta fcila a Gonzaga. V. Pe-
ças justificativas. 

(57) Le- e na lyra 7, e t. 7 da sc11 • parl. da Mar. de 
Dirc.: 

Os sonho . . . . . . . . . 

Pintam que os mares snlco da Bahin, 
Onde pa sei a flor ela minha idade; 
Que descubro as palmeiras, e em dois bairros 

Partida u gran cidade. 

Na inquerição que se lbe fez, contrahenle ao malrimon.io, nada 
elice a respeilo da sua residencia na cidade da Bahia. 

(58) Os Varões illustres do Brasil, l. II, p. 45. 

(59) Rev. tl'ini do lnst. hist._bras., t. VI, p. 52, ~ 115. 
Cilarei ainda o. ~~ de 1-14 a 119 d' e as Tnstrucções : 

Delerminado o dia para esta arremasação, apparcccra.m a 
fan~ar varias pessoas no diclo conlracto, e enlrcell as o capitão 
de cavallnria auxiliar José Pereira Marques, o o capili'io ele or-
denanças Antonio Ferreira da Silva; o primeiro publicamente e 
sem o menor rchuço, protegido pelo gov rnador e capitITo ge-
neral prc idcnle da jnncla e o cgundo protegido com a mesma 

___ publicidadl' pelo procurador da fazenda Francisco Grcgorio Pi-
res Monteiro 13andeiru e pelo ouvidor ela comarca Thomaz An-
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lonio Gonzaga, ambos da mesma j uncla. Logo depois dos pri-
meiros Iauços se retiraram os concorrnnles de maior ahonação 
e credito, e outros nem quizeram vir lanr,:n" porc1ue uns e ou-
tros sabiam e ningnem ignoram que o dilo conlrnclo . e havia 
de dar a um do3 dous afi lhados. 

Dcs::unparada a praça dos prineipaes homens de cred ito 
e ahonação, fic:m.irn liío somente os dous protegidos a lan-
ç.ir 110 contracto, levando-o o afiU1ado dos ministros até o 
lanço de 569 : 100 ~ 000 reis e o do governador presidente a 
570: 000 ;fí UOO reis; propondo o seg1rnclo ao mesmo tempo que, 
si o contracto se lhe désse por dous triennio , offcrecia por cada 
um 580: 000 ,~ 000 reis. 

te Achando-se o dilo contracto n'esla figura entraram os dous 
pal'tidos a disputar com a maior acrimonia sobre qual elos prote-
gidos havia de ler a pref'erencia. l ugnarn o governador por José 
Pereira Marques, cm raz;,'ío de seu maior lanço; oppunham-se 
os ministro;; , asseverando que el le não tendo lirndo , nem cre-
dito) nem finanças tam idoneas como as de Antonio Ferreira da 
Silra, a estr por consequencia se devia arrematar ó contracto, 
ainda que o seu lanço fosse in!'erior. E a fazenda r al no meio 
d' estas escandalosas conlestações, orfane abandonada, servindo 
tam somenle ele pretexto, a 1cada um dos dous partido , para 
promoYercm os interes es de seus afilhados. 

cc N'este desamparo se levantou ç honrado., e zeloso e illlclli-
gente escrivão e deputado da junta C:\rlos José da Si ln; repre-
sentou á mesma junta a perda que so(fria a real fazenda si o 
conlracto se arremalasse a qualquer dos dous pretendentes. 

cc Foram, porêm, inut.eis os esforços do depuludo Carlos José 
da Silva, porque todos os mai ·voto.:; de que so cq~npunha junta, 
regeitaram o accrladissimo arbilrio da >id . inistração ; uns 
porque preferiam conhecidarnente as utilidades, J:larticulares dos 
sens afilhados aos inlerc ses da fazenda rea l e todos por que niio 
queriam privar-se dos emolumentos e v1 opinas que percebiam 
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do dito contracto; sendo arrematado, e que perderiam sendo ad-
minislrado; e n' esta dcLerm1l1aç;io continuando as contestações 
c11Lre os dous part·idos, ultimamc11te determinou o governador 
presidente, de sua prepria e particular auctoridade, que o con-
tmcto se désse a seu afilhado José Pereira l\'Iarques, de que 
resultaram os productos e mais procedimentos c1ue constam . 

<< Este é cm fim forma e rnethodo com que se administra a 
real fazenda na junta d'aquella capitania. Não são os interesses 

. da mesma fazenda os rp1e alli se promovem; são os particulares, 
cm que tarn somente se cuida. Não são os homens abonados, 
de creuito e segurança os que se preferem para os contractos; 
são os afilhados os que regularmente os levam. O respeito dos pro-
lectores afugenta os idoneos e não Lendo os protegidos dos con-
correntes , conseguem os ditos contractos por clirninulos preços, 
e depois de os obter, cuidan no modo de os ni:ío pagar e o con-
seguem. >1 

( 40) Assim o dice na lyra xxxv cln Il parL., cst. 2 : 

Esta mão, es la mão que ré parece, 
Ah não foi uma vez, não foi so umn 
Que cm defcza dos bens que são do e Lado 

Move11 a sábia pluma 1 

(4'1) Auto de perguntas feitas a Gonzaga. V. Peças justifi-
cativas. 

(42) Consta dos autos de perguntas que se lhes fizeram, ap-
pensos ús duas devassas do Rio de Janeiro e Villa Rica. 

(43) Idem. 

(44) Aulo de pcrgunlas feitas a Gonzaga, e Defeza do procu-
rador dos reos José Oliveim Fagundes . 

(45) Foram denunciantes o coronel Joaquim Silverio dos 
fi eis, que trahiu os conjurados, o tenente coronel Basilio de 

6. 



- 102 -

Brito Malheiros qnc se prestou indignament a fazer o papc1 de 
espião, e o me trc de campo Ignacio Correa Pamplona, alem ele 
outro de menor imporlancia. (( O premio que peço lam so-
mente a V. Exa., dizia Joaquim Siherio dos H i , é o rogar-lhe 
que e ni:ío perca n ninguem. n E de1 ois com a cerli(lão da sen-
tença, pedia uma pensão e condccora<.;õe , como e lhe nfío bas-
lnssc a quali ficaçrro que lhe deram os n1i11istros da alçada: <<O 
coronel qne e não esqueceu das ob1·igaç:õc de catholico e de 
vassallo e lede cmpo11har a honra e fidelidade de portJJgncz. >' 
E te homem viveu rniserasclmentc no Pará para onde se reti-
rárn obrigado por por cguições, levarnlo na fronte o ferrete de 
ou procedimento, conio consta de dou requerimento seus di-

rirridos a D. João l e D. Pedro l. Dizem que as. im morreu, 
cheio çle remorsos . Nunca alcançou a r raça que pediu. 

(h·G) Era tenente coronel de caYallaria e ajudante de ordens 
do rroverno ela capitania de [ina Gerae ; nn,ccra cm 1745 em 
Vi lla Hica, onde a,sistiu sempre; teve por paes o !.quente mes-
tre de campo general Bernardo da ilva Fenrro, e D. Tliereza 
Frauci c:1 da Fon eca. Devassa ele Vi/la Bica, foi. 9q. 

(17) Tinha Gonzaga n'esse tempo qnarcnla e ci11co nnnos e 
sna amante, que morreu octogenaria cm 1855, segi.111dos.,e diz, 
deYia l r 011trro eu dezeis anuo .. , idade propria de uma noiva . 
Pa ava pela mulher mais formosa tlc cu tempo e da sua capi-
tania, todaYia o poeta lern a di crip 'io de sua fqrmosa a exa-
geraç;.1o, e, que é mais, ora de creYe:n. com ca ellos louros 
ora prelos, omo se v do seguinte ver~o . 

Prelo : 

Os seus compridos cabello-, 
Que sobre as co las on~am , 
Sito qua o de A pollo mai bcllos; 
)las da loura. cur não siio. 
Tem a côr da negra noi lc; 
E com o hranco do rô lo, 
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Fazem Mnrilia, um compo lo 
Da mai formosa união. 

P. T, lyr . u, cst. 3. 

Apintnr ns nen-ras tranças 
Peço que mais te desvele , 
Pin ta chusma ele nmorinhos 
Pelos seus fi os trepando; 
Uns Lecemlo cordas tl' ll es, 
Outros com elles brincando. 

P. 1, lyr. xxxv1, e l. 4. 

Liza faces côr de rosa, 
Brancos dentes, olhos bellos, 
Lindo beiço encarnados, 
Pc.coço e peito nevados, 
'egros e fino cabello$. 

P. T, lyr. xxxrn csl. 51 

O seu semblante é redondo, 
Sobrancelha arquenda , 
lícgTo e finos cahellos, 
Carnes de neve formadas. 

P. li , lyr. X.'\xvr, ci:t. 8. 

Os tens olhos espalham luz clivinn, • 
A quem a luz do sol cni vão se atrevo; 
Papoila QU rosa deiicada e flnn, 
Te cobre as faces 11ue ~ão cor de nevo. 
Os teus cabellos são uns fios rle ouro, 
Teu li11do corpo balsamas vapórn; 
Ah não, nfio fez o ceo, gentil pastora, 
Para gloria de amor in-ual Lhe ·ouro! 

P. I, lyr. 1, e 1. li.. 

Arrastem pois o outros muito emborn 
Carlêas nas bigornas lrab:ilhaclas 
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Com pczados ma rlellos; 

Eu lenho a minhas mãos ao cnt'l'O aladas 
Com duros ferros não, com fios de ouro, 

Que são os teus cabellos. 

P. T, l '1'. v111, esl. '2. 

Eu ja não vt!jO as graças, ele que fórmn 
Tupido o seu lhe ouro; 

Vivos olhos e faces côr de 1·o~a, 

Com crespos fios de ouro; 
~l eu s olhos so vem graças e loureil'Os, 

Vem carva lhos e pal111as; 
Vem os ramos honrosos, que di li11guem 

A vencedora almas. 

P. T ~ lp-. xr, e t. 2. 

A minha :Uariliu quanlo 
A nalurcza não leve ! 

Tem divino roslo 
E lem m5os el e neve. 

Si moslro na face o gõsLo 1 • 
ni-se ~farilin co11lcnlc: \ 
Si cauto, cauto comm igo, 
E apenas 

1
tri le me sente 

Limpa os nlhos com as trauças 
Do fino cabello loueo; 
A minha ll arilia ' le, 
Yale um immenso !!tesouro . 

P. 1, l ~T. xv111, esl. e . 

• 

N'onlro Jogar conlenlou-se com dizer r1uc cn,am omente c1·es-
]J08 ( p~rl. T, l y r. x v, es t. 1 ) . 

Tambcm a Eulina de seu Gl:mccslc :ilnrn io,\nomc qne tinha 
na Arcadia ultramarina o no so Claudio lanu •l da Costa, pos-
nin c:ibcllo louros egunclo o poeta : 

Eu, Glauceslc, não duvido 
Ser a lua Euli1ia amatln 
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Pa ·tora formosa, 
Pastora engrnçada; 

Vejo a sua côr de ro a, 
Vrjo o seu olhar divi110, 
VPjo os seus purpureos l iri~os, 
Vejo o peito cristalino; 
Nem ha cousa que a,sem lhe 
Ao crespo cabei lo louro; 
Ah que n tua Euli11a va le, 
Vn lc 11 m immcnso l hcsouro 1 

Sim, Euiina é uma deu~a; 
Mas anima a formosura, 

De uma alma de fera 
Ou inda mais dura. 

Ah quando Dirceo ponclcra 
Que o cu Glauceslc suspirn, 
Perde, perde o soffrimcnlo 
E qual enfermo delira 1 
Tenha embora brancas faces 
Meigos olhos fios de ouro, 
A lua Eulina não vale, 
Niio vale immenso Lhesouro. 

P. r, lyr. xrn 1, cst. 1e2. 

O qnc é ccrlo é que ouro e thesouro foram as Linlas com 
que se houre o poeta quando relratavn a sua amante : 

~[uriúsc cl cigarrou, tendió sus nncas, 
Y c:irgarnn con él bormigas biancas : 
Fur.rza dei consonante, tÍ lo que obligas, 
Que haccs, qne sean bianca las hormigas ! 

D. Maria Joaquina DoroLbéa de 'eixa Brandão Linha cahollos 
negro e não louros. O. partidarios, porêrn, cl'esta côr ultima 
devem contentar- e com saber que o poeta era louro; dice-o 
cllo mesmo e tam naturalmente como quando foliou dos cahel-
lo. negro. rlo ua amante, não forçado pelo jugo do cou-
soanle : 
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.Ta, jn mo vae, ~lnrilia, brnnqucpndo 
Louro cahello, que circula n lesta ; 
E lc mesmo que ah·eja, vnc cahindo, 

E pouco jn mo resta. 

P. ll, lyr. v, c. t. 1. 

1 to parn que se não fique cm clividn a respcilb da côr cios 
cahcllos, de umn e oulm, como a qnc cxislc t1 crca das madeixas 
d e V cnus. O vi ronde de Al mciLln Go 1Tctl pnra e lirnr ele em-
baraço com a parcialidades de eu lcitorc , rlc11 Yariantes a 
. cu ver os no eu poema Retrato ele Yenus, de modo que cada 
nm lca os que .. ão mai cio cu atrrado egundo o ·cu gosto. 

E La La ele ca bellos lomo. e preto . 

(48) Auto ele 71erguntas feitas a Gonzaga. 

(49) Consta do autos de pergunta feita a es cs conjurados. 

(50) Co1fsla da uttcstaçiío rlo vicondc de Barbacena e do auto 
de pergunt~s que selbc Ílzeram. V. Peças justificativas. 

(5 1) Cory ta do auto de perguntas feila ao bacharel Dioo-o 
Pereira íliheiro ele Vasconcello . Appe11so uº 11 â Devassa de 
Villa Rica. 

(52) Allto de perguntas feitas a Gonzaga. 

(55) Idem. 

(5'1·) 'l'ra,slados dos seqllestros, nº 7. - Dei ·aram-lhe por 
muito favor o dinheiro, 60 (j 000 rei em prala, para ele peza 
de sua viag ·m. 

(55) Jdepi. 
(56) Traslados dos seq1lestros. Varios, nº !~, fol. 19 . -

E lcs objeclos con isliam em facas, Li oura , nanlhas pen-
tes, etc. Foi tudo avaliado em 85 # 990. Qnasi lodo os dias se 
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ouvia a voi do meirinho : 11 Em lal e Lal dia hão de andar a p1 e-
gão de ve11cla e arremaljl.ção os be11s sequeslrados aos réo da 
conjuração de Mina . l> 

(i:J7) Mar. de Dirc., part. IT, Iir. xv11, e l. 1 e 2, 5 e 6; 
lyr. :xiv, e l. 1 e 2, 15 a 16. 'o auto ele perguntas dice que 
possui a bcn cm 11ortugal. Ser-llie-b ião lambem sequeslra<los? 

(58) 111a?'. de Dirc., part. II, lyl'. u , esL . 5. 

(59) Idem, parl. H, lyr . 1, cst. 7; l r. n, cst. 5; lj'l'. vII, 
e t. 1, 2 10; lyr . x1v, est. 6; lyr. xxu, csL. 1; lyr. xxrn•, 
est. 5. 

(60) Idem, parl. J(, lyr. x111, e-t. 5, 7, 9, 11e12; l~r. 
xxv, e t. 1; lyr. xxvn, e t. 5; lyr. 1, e l. 5 e 4; Iir. '\XIII, 
e l. 2. 

(61) ldern, parl. 11, lyr. xx.xm, e t. 8; lyr. xxx1v, esl . 1; 
lyr . xxv, cst. 6. 

(62) lclem, parl. 11, l)T. r, csl. 1 e 2. 

(65) lclern, parl. TI, lyr. xxxv11, cst. 5 e 6; J T. 11, cst 
5 e 5. 

(64) l dem,1J<U·L. II, lyr. 111, e b. 2e 7; l r. xxx1,csl.4, 
5 e G. 

(6:J) Idem, parl. li, lyr. xxxvu, cst. 4. 

(66) lclern, part. JI, lyr. xxi, e t. 1. 

(67) lclern, parl. li, lJr. 1v, e t. 5, 7, 8; ljT . v, esl. 9; 
lyr . xxvu, e ·L. 4 e <Jj 1)'1'. xxxv11, csl. 1 O; lyr. xxx, cst. 7. 

(68) ldern, parl. li, lyr. 111 , csl. 1; lyr. xv1, e l. 6; lyr. 
x1v, esl. 4·. 

(G!l) ldern, parl. li, lj'I'. xv1, csl . 1; 1 T. x1v, c, l. 1. 
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(7 0) Idem, par t. ll , lyr. 1, e·t. 7 e 

(7 J) Jdem, parl. II , lyr. xvm, est. D e '.f-; l~T . xx1v, es t. 1, 
2, 5 e 7; l •1·. xx111 , esl. 7. 

(72) Idem, parl. Tl, IF. v11 , est. 3, -1- , <>, 6, 7, 8. 

(7 5) Idem, pari.. II, lyr . xxXll, csL. 5; l yr. xxrn r, est. 1. 

(74) Idem, parl. II, lyr. xx.xvi. 

(75) Idem, parl. li , lyr. xxx1v, est. 1 O, 11 e l 2. 

(76) Idem, part. H, lyr. xxv, e 1. 1, 2. 

(77) Auto ele 71erg1intas (eito a Gonwga; Mar . de Dirc., 
parl. H, 1 T. xxv, e l. ~. 

(7 ) Mur. de D irc.~ part. H, Jyr. 11 , esl. 4; J ~ r. v, cst 1 e 
::i; lyr . xxll, e t. 4; l ~T. xxm, csl. 3. 

(7\:J) ldem, parl. lI , Jyr. xxv, cst. S. 

(80) lclem, p~11t. JI , lir. xxxv 111 , csl. 4 · 1:1. 

( J) idem, parl. li , lyr. xxv1. 

(82) ,htto de 11erguntas feitas a Gonzaga. 
( ~ ) b crcvia a im o escrivão e embargador cm 2 de ja-

neiro de 179 1 a fol. 16'1 da devassa de lllinas Geraes. 

(81.) Os que presarem mai · a forr rnlas ju iclicas , vejam o 
auto ele 71ergllntas feitas a Gonzaga n~s Peça justificativas. 

(85) Carta regia ele 17 de julho 1700 sob1·e a. alçacla elo 
füo de Janeiro. ' 

( G) De(eza dos reos que sahiram pronunciados no crime 
de sublevaçiio de lllinas. 
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(87) Tinha a 'l'iradeutes 1"01' ·urn pobre, sem rcsiJeilo e lou1.;o , 
a quem a gente asisatla não leria por certo cm tam pouco o ca-
bedal, a honra e a ' 'ida, que lbc confiasse tal commissfio. Ria-se 
de sna loucura, que todavia melhor fora rruc lhe desse IJara se 
fazer Neptuno ou Jove. E achava que mais acertada andaria 
a justiça com tratal-o por demente, preuclel-o e entregai-o á 
zombaria da movidalle. Mar. de Dil'c., part. ll, lir. xxxvrn, 
est. 7 e \:l. 

(88) ll'lemorüi do exito que teve a conjuração de Mi-
nas, etc. 

(89) Peças justificativas. 

(90) Memoria do exilo, etc ., e edital dp senado clct ca-
mara do Rio de Janeiro. 

(91) cc Nossa Senhora da Conceição Princcza de Portugal >> e 
não do Brasil como se le nos Varões illustres, L. II, p. 9. 
Consta ele um documento existente no Archivo elo Imperio. 

(92) Assim se le n'uma nota escripta pelo punho do proprio 
Villa Nova Porlngal, que foi n'esta côrte miuist10 do reino. 
Commtuücou-m'a o Sr. Dr. A. J. de Mello Moraes, que a oh-
te,•e elo Sr. Conselheiro Drumoncl. Ahi se diz -que não consta, 
como sem fundamento se propalava, ciue Gonzaga servisse de 
Juiz da Alfandega, nem que tal podesse acontecer avista elo re-
gimen to que mandou substituir pelo escrivão da mesa grande 
as faltas elo juiz. 

Tarnbe~ se lê: cc Gonzaga não so foi degradado, mas tinho o 
g rn nele ferrete ela infaÍnia com tres voltas a roda ela forca . n 
Neri1 a Sentençá reza cousa alguma a respeito, nem a Memoria 
do exito que teve a conjuração de Minas falia cm semelhante 
ignominia. Com ti:1do pode ser qne se desse esse facto. 

• <e Nfio me con ta, continua Vilfo Nova Portugal em sua nota, 
que nem um dos degradados pela sedição ele Minas para o reino 

I. 7 
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de Angola, fo ·se empregado apes;1r d' essa permissão da côrtc, 
si é que a houve, do que mnilo duvido. O que sei de certo a 
esse respeito é que o coronrl I•'rancisco de Paula Freire, fillto 
natural do conde de BolJadella, unico qne viria d'aquelb sedi-
ç.io quamlo sua magc ladc p:is~o11 ao Brasil e a quem eslava 
perdoado o degredo, grat~1 iufruclil'era cm conscquencia ele sua 
morte, m111ca foi empregaria 11'aq11cllc reino no ruais i115ignifi-
ca11le cargo publico. >> 

A ser assim Gonzaga rnoncn em ·1807 e não cm 1808, como 
assegurn111 os seus Liogrnphos. 

( 95) Termo de inqniriçcio dos contrahentes. 

(\J4) Idem . 

\95) Tradicional. 

(96) O woprio Clamlio Manuel <la Costa, seu intimo amigo, 
tliz qne Gonzaga dicera qne o governador sempre devia ter o 
primeiro logm· no ca o de sublevação e que elle, continuando a 
gracej::u· co1110 Gonza3a, acresce11tára, que 1Jo1· is o tinha o vis-
(jOIHfo !Cito bem em trazer mulher e filhos. Anta d~ perguntas 
{eito a Cla·iidio. Appenso nº 4 á Devassa de llfinas Geraes. 
A cabeça tlQ tenente coronel ,ajudante foi pedida ou ~emhracla 
por outros ü011jtu'ados, cujos nomes 11ão me recordo na occasião 
de lançar esta Hola, nem me-é facú1 verificar present menle 
enlrc milhares de apontamentos . 

(97) José de Hewnde Costa, Nota á traducção do trecho 
tio Robert Southey sol1rc a conjuracjio mineira. Rev. trirn. do 
lnsl . hist. e geogr . brasil., t. VIII, p. 308. 

(98) Veja-se o que ja elice a rcspt.:ilo da .tlata do obito _ele 
Gonzaga em a no la 92. 

(99) O 1-. Dr. ~folio Franco, que visitou a illustre D. Mai:ja 
Joaquina de Seixas, poucos annos antes de seu fallecimenLo, a 4 
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sim avalia a sua cdade pelo crue ella lhe dice. Li-o em um jornal 
de Mina- Gcracs, cujo titulo escapou-me nas mi11has notas. 

( lOO) Autor a11onymo, rcsidc11tc em Ouroprcto, antiga-
mente Villa Bica. O seu artigo d'ondc cxtralti este bcllissimo 
trecho, sahiu no jornal de que trato em a nota precedente. 

(101) O mesmo auclor anonymo. 

('l 02) Elle dice, rnt primeira parte da sua Marilia de Dir-
ceu, lyr . 1, cst. ult.: 

Na campa rodeada de cypresles 
Lerão estas palavras os pas tores : 
« Quem quizer ser feliz em seus amores 
Sigam os exemplos que nos deram eslcs. » 

(J 05) Os Vm·ões iltust1·es do Brnsil, l. II, p. 4j. 

(104) No seu Esboço da historia da lingua e 71oesia por-
lugue-,,a, ja cilada. 

('105) Este facto foi referido por Gonzaga e outros. Veja-se o 
auto das pcrguutas que se lhe fizeram. Peçcis justificativas. 

('! 06) Jo é de Hczcnde Costa, o primeiro a nos dar 11oticia 
d' esse poema, assevera que Gonzaga composera· rnuitas poesias 
em Mossambique. V. as suas Notas ja citadas cn a nola 97. 

( l 07) D' esta poesia nos d6. uolicia o Sr . Dr. J. M. Pereira da 
Silva, dizendo que contem um ou outro verso ou pensamento 
elevado e poclico. Os Varões illustres do Brasil, t. Il, p. 75. 

('108) Iucdita, pcr l.encc ao Tnsfüuto hislorico e gcogrnpbico 
brasileiro. 

D' clla dice o Sr. lk J. ili. de Macedo : <( Do revcrendissimo 
vigario Fclippc José Corrca de Mello recebemos um curioso ma· 
nuscrilo que se denomina «Cartas apolo.:;clic;1s sobre a honcsli-
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« clade das usuras, ll escritas pelo desembargador Thomaz An-
tonio Go:izaga a seu collega e amigo o desembargador Francisco 
Gregorio Pires Monteiro. No officio ele remessa pretende o Sr. 
VigariÓ Felippe José Corrêa de Mello que essas cartas sejam or-
Lhograpbicas, o que por certo lhes davia immenso realce hislo-
rico·. Infelizmente perderam-se os originaes das afamadas lyras 
que etemisar;nu a hellezu da Laura brasileira. A mulher feliz 
que havia inspu·ado esses cantos SUaYeS e deleitosos foi a pro-
]Jl"ia qne, atemorisada pelos processos da inconfidencia, arrojou 
ás chummas os papeis onde estava escrito a historia de um 
amor, que devia ser desgraçado. Apagaram-se lambem das pa-
redes do carcere os caracteres enfumaçados, que narravam taro 
melancolica e docemcnle os infortuiúos e as saudades ele um 
poeta que gemia em ferros e que, como Tasso, encheu de harmo-
uias a habitação dos gemidos. A assignatura, porem, de Thomaz 
Antouio G?nzaga ficou gravada nas paginas ele seu processo e 
ahi procur~rá sem duvida a nossa commissão de revisão de ma-
nuscriptos verificar se são ou não autographas essas cartas rrue 
ao seu cxap:ie foram submettidas pelo instituto. >> 

Relatorio do 1° secretario fado na sessão magqia de 15 de 
desernbro de '1856. Rev. trirn. do Inst. hist . brasil., suzJ. do 
t XIX, p. H2. · \ 

(109) 1eclito lambem; vi-o, mas não ' tive tempo e lei-o, 
em.poder cjo Sr. José Amaro de LerrÍçs Magal~ães, lJUC pr tendia 
publicai-o. Não sei que obstaculos se 'tem opposto ha vinte e 11m 

annos a esse tam lonvavel empenho. 

( H O) N:o saque judicial que soffreu a sua cas houve todo o 
cuidado na apprehenção dos pa1Jeis do legislador aa nova repu-
blica.Lavrou-se o auto do seu confisco. ((Os quaes 1Japeis assim 
aprebendidos e achados em diversas gaveta foram logo todos 
no mesmo acto arrecadarlos e incluídos em seu sacco de estopa, 
"cosido e lacrado na Loca com dez pingos de\ lacre vermellto, 
todos firmados com o sineLe de armas reaes. >l 
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Examinados os seus babus acharam- e nrnis papeis que foram 
do mesmo modo apprebendidos e mettidos em <;>utro sacco, tam-
bem cositlo e lacrado. Tmslados dos sequest1·os. Appenso 
nº 7. 

Jo resumo geral do estado em que se achavam os sequestros 
cm 5 de abril de 179'1, feito pelo escrivão doutor da commissão 
.José Caetano Ccsar Mann iLti, ve-sc qiie os bens de Gonzaga 
rnontarmn a penas a 84G # 987 reis inclusive o accrescimo em 
praça de 1 #087 reis. Tinham sido arrema tados alguns na 
qua11 Lia de 558 # !~00 reis ; exi ·Liam em ser na quantia 
de 507 # 500 reis. Achava - se em deposito a quantia de 
5226' 717 reis, tendo-se pago dedespcza 16# 770 reis. 

( 1 H) Não me chegaram a tempo as traducções ele Chalas e 
Monglave, Rascala e lffand, que mandei vir, pois não existem 
n'esta côrte em nem uma livraria publica ou mercantil. 

N'estas notas, tam numerosas , não tive em vista ostentar 
erudição. A parlando-me tantas vezes cio caminho trilhado pelos 
biographos de Gonzaga, fui gtúado por outras luzes, e vi-me 
corno que na necessidade de basear a · minhas as-erções nos do-
cumentos que possuo ou consultei. Segui em ludo e por tudo a 
rnrdacle historica; ninguem dirá que ronwntisei á estrangeira . 

Resta agora qne o meu trabalho seja apl'Oveitâdo por muitos 
crue e não dignam de citar as fontes cm que bebem. Para essas 
gralhas ficam á tli posição mais estas pen nas de pavão. Grasnem 
pois contra ~s notas erudi tas. Os prolelarios tambem gl'itam 
contra a propriedade. Elias e elles estão no seu direito, e eu re-
clamo a favor do meu, e em tempo. 

FIM DA INTnonuc .ÃO. 
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CERTIDÃO DE ID ADE 
DO 

On . TIIOM AZ A 'TONfO GONZAGA. 

Anton io Joaquim Teixeira Caneca, e crivão do juizo 
ecclesia tico cr esta cidade e bispado elo Porto, e interi-
namente encanegado do exped iente rlo carlorio dos li-
vros findo do me mo, pelo excclcnlis imo e rcverendi -
simo ·enhor bispo d' esta rliocc e, te. 

Ccrlifico cm como examinando nm rlo livros da frc-
guezin ele San Pedro ele Miragaia d' esla cidade, n' elle a 
folha quatro se acha o assento do teor seauinte : 

Thomaz, filh o legitimo do licenccado João Bernardo 
Gonu1ga, e de dona Thoma ia I ahel Gonzaga, morado-
re na rua dos Cobertos d' e ta fregnezia, nasceu a . .... 

7. 
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de ago Lo ele 1 H4, e foi por n1im haptisaclo a 2 de 
scpLrmbro do me. mo anno; sendo padrinho o revendo 
Domingos Ferreira de Abreu, as i LenLe na cidade de Lis-
boa; tocou por elle com procuração o reverendo licen-
ciado Antonio de Deus Cam1 os, conego magi Lral da sé 
d· e "la cidade, e Locou lambem o menino o clouctor des-
embargador d' esta relação João Barroso Pereira, assis-
tente na rua do Ferradore da freguezia de Sancto 
Ildefonso, uburbio d' esta cidade; foram testemunhas 
as ,abaixo commigo as ignadas, d' e La me ma freguezia; 
e por verdade cu fiz este assento que a signei. Era ut 
supra. 

O abbade fAi.'\UEL D.\ Cnuz, o padre RAv~1º"ºº DARQUE, 

ANro:s10 Gm1Ez DE CAsrno, Cor,1. 

Averbado no fim d'esle. 
Averbação. A requerimento do douclor Thomaz An-

tonio Gonzaga e ·ua irmã, e pa ou e avedrnu cert.idào 
do assento referido em 16 de Ago to de '1785. 

E não se continha mais em o dilo a sento e averbação, 
ao qual me reporto e declaro que vae em ponto o que 
se acl1a viciado. 

Porto 2 de lovembro de 1 50. E eu AnL io Joaquim 
Teixeira Canecn, subscrevi e as. ignei. - A TOl'i!ll JoA -

Q 1;m TE1x El 11 ,1 CANECA . 



TERMO DE INQUIRIÇÃO 

dos Contrahcntcs 

Dn. TllOMAZ ANTONIO GONZAGA E D. JULIA 'A 
Dl\ SOUZA MASCARENHAS 

Anno elo nascimento ele nosso Senl1or Je us Chrislo fie 
1793 aos 9 dias do mez de Maio, n'e ta capital de l\fos-
sambiquc, na igreja ela sé matriz, endo presente o 
muito reverendo provisor vicr:irio geral e juiz dos q1sa-
mento Luiz Francisco Rourigues, escrivffo do juizo e 
auelitorio ecclcsiastico , foram inquerido os contrahentc's 
Thomaz Antonio Gonzaga e dona Juliana ele oma Mas-
carenh:is, perante o mesmo juiz, cm fé do qnc fiz es te 
Lermo, eu ui to escrivão que o cscrrvi. 
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Dcpoimcnlo do contrahentc. o dilo dia, mcz, e era 
supra apparcccu o dilo Thomaz Antonio Gonzaga, a quem 
o dito reverencio juiz fez pre Lar o juramento do anctos 
rvangclho , cm que poz a sua mão direita, para debaixo 
rl' elle dizer a verdade do que oubcs e e lhe fos e per-
guntado. 

E sendo pel'guntado pelo seu nome, ele quem era 
íilho, terra, logarc: e freguczia; aonde tem residido e 
por quanto tempo, cda<le, esl::tdo e ol'flcio f]UC tem; si tem 
feito Yolo <le reli <ri tio on ca tidade, ou si tom algum im-
pcdimcnlo para contrahir o matrimonio que pretende, re -
poneleu qu se chamav::t Thomaz Antonio Gonzaga, f.llho 
]eO'itimo cio desembargador Tbomaz A11tonio. Gonzaga e de 
. ua mulher D. Thomazia Isabel Gonzaga ja folie. ci<la; na-
tnral da cidade <lo Parlo, bapti ado na l'reguczia ele San 
Pedro elo reipo de Portugal; que tinha de edade quarenta 
e oito anno , que e1·a solteiro e nunca fõra casado~ que re-
·_·idira na mesma cirlade de Porto, na cidade de Beija, na 
de Lisboa, Coimbra, Villa Rica e actualmente cITl Mos-
sambiqi1c, pn · nnle a cx.i tencia nas dita cidade. ele 'mais 
de seis mezcs; que nunca dera palavra de ca ament o 
pe soa :il(J'uma, nem fizera volo ele ca Lidado ou de reli-
gião, nem tinha i111pedirnento algum para ontrahir a 
matrimonio qnc prctenclia com dona Juliana de Souza 
Ma carenha , a quem conhecia pela ter vi. to de re ente, 
com quem queria ser casado de sua livre e exponlanea 
vontade e sem constrangimento do pes a alguma, e 
mais não dis e e. e assignou com o dito reverendo juiz, e 
eu dito escrivão que o escrivi. - SouZA, Dn. TttoMAZ 
Ái'\TO~IO GONZAGA. 
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Depoimento da contrabentc. o clito dia, mcz, era 
retro appareceu a contrahentc dona Juliana de ouza fa -
carenbas, que jurou aos sanctos evangelhos, cm que ·poz 
a sua mão direita, para dizer a vcr<ladc do que oubesse . 

cndo perguntada pelos interrogatorio atraz feitos ao 
contrahente, respondeu que se chnmava <lona Juli:ma de 
Souza Masc:.i1·enltas, Glba legitima de Alcxan<lrc Roberto 
MascarP.nhas e de sua mulher dona Anna Maria, natural 
da freguezia da Cabaceira Grande e n'ella bapti ada: que 
tinha de idade dcsenove annos, que era solteira e nunca 
dera palavra clc ca amento a pessoa alguma, nem fizera 
voto de castidade ou religião, e nem tinha outro impedi-
mento algum para contrahir o matrimonio que pretendia 
com Thomaz Antonio Gonzaga, a quem conhecia pelo 
ter Yi lo de presente e com quem queria er ca ada de sua 
hvre e e pontanca vontade, e sem con trangimento de 
pessoa alguma; e mais não disse e se assignou com o 
clito reverendo juiz, e eu dito e crivfo que o e crevi . 
- Signal +de dona Juliana ele Souza Mascarenhas. 

Ccrtiflo cu e. crivão abaixo assignarlo e tarnm os de-
poimentos dos contrabcnte , o dontor Thomaz Antonio 
Gonzaga, e dona Juliana de 'onza l\fa carenha conforme 
ao que elle depozeram, de que pórto minha fé . 

Mossnmbiquc 9 de Maio de '1705 . - Padre Luiz 
FnANCT ·co RoontGUEZ . 
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AUTO DE PERG NTAS 

AO DESEMilARGADOR THOMAZ ANTONIO GONZAGA 

A1rno do na cimento de No so Senhor Jesu Christo de 
mil sele centos e oiLenLa e nove aos deze ete do mez <le 
Novembro nc La Cida<l do Rio de Janeiro na Fortalesa 
da Jlha das Cobra , a onde foi vin<lo o Desembargador 
José Pedro Madiado Coelho Tones Ju iz nomeado para 
esta Devassa, comrnigo Marcellino Pereira CleLo Omidor, 
e Corregedor da Comarca do Rio de Janeiro, e Escrivão 
tamhern nomeado para esta Deva sa, e o Tahellião José 
do SanLo Rodrigue e \raujo para elTeiLo de ~ e fazerem 
perguntas ao Dci;cmhargfldor Tlwmaz Antonio Gonzaga, 
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que se acha preso cm Cuslo<lia, e sendo ahi foi mandado 
vir á sua prrsença o dito DescmlJargador Thomaz Anto-
nio Gonzaga, e vindo se proccdco com ellc a perguntas 
na forma seguinte : E cu i\farcellino Pereira Cleto Ouvi-
dor, e Corregedor desta Comarca, e E crivão nomeado 
para es ta Devassa o cscrivi. E pcrgunlando-sc como se 
chamava, de quem era filho, donde era natural, que 
idade tinha , se era casado, ou solteiro, que emprego ti-
nha, e se tinha ordeos. Rcspondco que se chama.-a 
Thoma7. Antonio Gonzaga, que era Olho do Desembarga-
dor João Bernardo Gonzaga, e ele D. Thornazia Gonzaga, 
natural da Cidade do Porto, de idade de quarenta annos 
pon do mais , ou menos, Solteiro, que estava despachado 
para De embargador da Relação da Bahia, e que não 1i-
nha ordens algumas, nem privilegio, que o isente da ju-
ri dicção Real, e com effe ito vendo·lhe eu1 o alto da 
cabeça lb13 não '~ Lon ura alguma, cio que dot~ fé. E per-
guntado se sabia , ou suspeitava a causa da su~ prisão. 
Respon dco, que estando na vcspcra ela sua p1üsão de 
tarde cm sua Casa, se .i.nntarão nella o Intendente actual 
ele Villa Rica Franci. co Gregorio Pirei; 1f01Jtei ro BanJeira, 
Ouvidor elo Sabará Jo é Caetano Cesar \\Ia iL!l, o Doutor 
Cbndio Manoel ela Costa , e não eslá certo ,e lambem as-
sistia o Padre Francisco de Aguiar e que na presença 
de todos se queixou o dito Doutor Claudio Manoel ela 
Costa, por lhe ter constado , que se tir h& dado uma de-
nuncia do Coronel Jgnacio José de Alv~reoga, e do Co-
nego Luiz Vieira da Silva, em que o tinhào involvido 
lambem a elle, e que o dito Intendente [\Ccressentou, 
que tambem lhe parecia, que tinhão involvido na dita 
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denuncia a cllc Intendente, e a o respondente, e que 
tomando o Réo respondente isto em mcnospreço, e 
dando a rasões, porque lhe parecia i to impossivcl, 
concluio dizendo que quando ellcs sahissem ltia fazer 
um'a Ode, que tão soccgado no seo espirito, que sahirão 
todos junto , já larde, de sua Casa, e que ellc se foi 
rncttcr na sua cama, e que no outro dia de manhã, es-
tando ainda deitado, o prenderão, o r.oncluzirão a esta 
pri ão, e que por isso entende ser cJe fal ·o involvido na 
dila denuncia a qual versava sobre uma Conjuração, ou 
levante, que se diz, que se pretendia fazer na Capitania 
de Minas Geraes. E sendo perguntado, se tinha sido ccm-
vidado para a Conjuração, se nella entrava, ou della sabia 
por qualquer modo que fosse alrruroa cousa. Re pondeo, 
que nada abia a este re peito. E sendo instado, que dis-
sesse a verdade, a qual faltava negando inteiramente a 
. ciencia da Conjuração; pois constava, que clle tinha, e 
que era entrado nella . Respondeo, que na verdade não 
sabia cou a alguma, como já di se, que para estar preso 
bastava o ter ido denunciado; má d' aqui se não segue, 
ser legitimamente denunciado, o que lhe consta por as-
sim o ter ouvido na vespera da sua prisão, corno já 
disse, que a dila denunci3. foi darla por Basilio de Brito, 
homem de muito má conducta, e eo inimigo pelo pren-
der cm virtude de um Precatorio vindo do Pojuco, col-
liado com o Sargento mór José de Vasconcello:; Parada 
eo maior inimigo, por defender o Réo respondente a 

um Cadete, que o tinha injuriado, chegando o excesso 
da sua paixão a dizer publicamente na Parada, que lia'~ª 
de perseguir ao dito Réo respondente até as portas da 
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morte. E sendo instado, que sendo assim como elle res-
pondente diz, dada a denuncia por uma pessoa sua ini-
miga, o motivo para se julgar vingança pretendida na 
pessoa do respondente com falsidade é pelo coLLrario 
grande prova o dito de pessoas, nas quaes se não dá 
rasão alguma de inimisade; mas antes em alguns con-
correm circunstancias contrarias, e ·por isso se mostra 
falsa a negativa do respondente, que deve declarar toda 
a verdade. Respondeo, que a verdade é, a que tem dilo, 
de que não pode harer pessoa alguma, que affirme o con-

\ trario, dando rasões certas de sua sciencia, sem serem 
os ditos seos inimigos, ou pessoas por elles convidadas, 
que se ha alguma testemunha, que não seja inimiga do 
respondente, e jure cousa; que lhe faça carga, será fun-
dada nos 'indicios indifferentes, que tem diversas appli-
cações, e que mui1as vezes se tornão contra um réo, Jogo 

1 
que este app3rece preso, quando se fizerã'O por diversas 
rasões1 e que chegan<lo o Réo a estado d e poder saber, 
qnaes são os indicios indifferentes, em que as ditas teste-
munhas se firmarão, elle confessará os verdad ·ras, mos-
trará, e provará os diver~os fins, a que elles se irigião. 
Sendo mais instado que dissesse a verdade, do que sabia; 
porque alem dos indicios notorios, e mo erão huma 
longa demora na terra, em que tinha aca~ado de servir, 
rla qual ordinariamente todos des jão, sahir com pres-
tesa peJa differente figura, que passão a fazer principal-
mente o respondente, que não tendo 1 abi rendimento. 
alguns estarn perdendo os do lugar, em que estava pro·· 
viclo, e alem disso o seo adiantamento\ o que i,1ào faria 
sem esperança de cousa mais avançada, a prova m,ais al-
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lcnd iveL Respondeo, qne o indicio nada faz contra o Réo 
respondente; por que eslava juslo a ca ar em Villa Rica, 
e que Linha pedido licença a Sua Magestade parn este fim 
por via do sco companheiro, que era Intendente do 
Ouro, e por via do Capitão Frauci"co de Araujo Pereira, 
cuja licença esperava chegasse na Náo que traz o Exmo. 
Vice-Rei, e que por isso llre era mais commodo o demo-
rar-se naquella Villa alguns mezes para levar sua mulher 
na sua companhia; do que ir para a Bahia, e deixal-a 
para offrer as despezas e incommodo de outra conduc-
ção, e por não ter pcs oa que melhor a pudesse acom-
panhar, do que ell e proprio em prova do que mo traYa a 
alte tação do seo Exmo. General, requeria se juntas e já 
a este perguntas que anle. pelo contrario ha muilo 
indicio , que mo lrào, que o Réo re pondente não pode 
ser entrado em semelhante Conjuração, como são os se-
guintes que aponta : Primeiro o de er filho de Portugal, 
a onde tem bens, e pai no graduado lugar de Dcsern-
hargador de Agcrravos : Segundo o e lar despachado para 
Desembargador da Bahia, e não er de pre umir , que 
quizesse perder e. le emprego ulil, e certo por cou, a in-
certa, e meno util, que se lh e pode se o1Terecer : Ter-
ceiro, por que estando ju to a ca ar não se havia querer 
expor a uma guerra civil , e con tra os parente de· sua 
esposa, que todo ão militares : Quarto, por que o. 
me.mos da terra o não havii:io de querer convidar, por 
ser filho do Reino, não ter ben nenhuns, nem prc Limo 
mi litar, com que o pode se ajudar, e não se haverem de 
~ujeilar a expor as uas pes oa , e bens para acquerircm 
rmprecro., qu e <lessrm :l°o Rro respondenlc, qn n:'io se 
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conLentaria senão com os maiores : Quinto, porque logo 
que chegou a mansão para a Bahia pedio o Réo respon-
dente ao Exrno. General, da Capitania; que no caso de não 
vir a sua licença paea casar lha havia ele conceder, e por 
clle assim o prometter se entrou a dispor para o seo ca-
samento, como tudo se mostra da dita aüestação) que of-
fercce, o que não faria, se tivesse intere$Se de estar na 
terra; porque debaixo tlo prelexLo de não chegar a li-
cença se iri a demorando coloradamente : Sexto; porque 
lendo chegado Ordem de S .. Magestade para se lançar a 
derrama elle Réo respondente disse ao Intendente de 
Villa Rica Procurador da Corôa, que o tributo era grande, 

,e que tem ia alguma revolução no Povo, e respondendo-
Jhe illle, que não o requeria, lhe tornou o Réo, que como 
Procurador da Corôa o devia fazer; mas que não sabia, 
se a Junta obraria bem em o executar, sem dar parte a 
S. Magestade, o que mostra que quem in' pir::i. semelhan-
tes idcas de quietação, não interessa no m~tim do povo : 
Seli1f o, porque elle Réo _sempre que fallou com o seo 
Exmp. General lhe disse, que nem se podi~-o cobrar as 
dividas da Corôa, por serem muitas, e estar o ovo muito 
pobrp, e que se devia representar a S. Mages de o es-
tado da Capitania para as perdoar, o fe não faz, quem 
quer: ser rebelde, que procura a ve:> ção do povo. E 
sendo instado, que dissesse a verdade, pois constava que 
sabia com individuação do premeditado ai~entado, do que 
o nãq excluem os indicias contrari ,' que numera na sua 
antecedente resposta, pois ainda que sej filho de Portu-
gal he oriundo desta Arnerica, sendo seo pai filho desta 
Cida~ e elo Rio de Janeiro, e ten~o aqui parent s : O não 
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se querer expor a uma guerra ciYil coulra os- parente da 
sua futura e posa, lambem não conclue; por que antes 
elles e ella o poderião persuadir, e sendo militares fazer 
o partido melhor : O não ter heo , nem preslimo militar 
1amhem o não cxclue; porq1rn podião achar nelle outras 
qualiclad s nece ·arins para o metbodo do goveruo; e 
ultimamente a licença pedida para o casamento, e o mais 
que parecia indicio favorarnl seria pretexto colorado, que 
se costuma tom:ir parn encobrir semelhantes dclictos e que 
assim quando fizc sem dm~da o indicio , que encontrão, 
dicide contra elle Réo respondente lia ver quc111 diga, que 
tanto cllc era cntrndo na conjuração, que era , quem fazia 
as lei , e delermiuava o modo da conjuração, e por i ·so 
deve declarar individualmente todo o Socio Jella, e as 
mais circunstancia , como tem obrigação, por er legiti-
mamente perguntado. Respondeo, em qu:rnto a primeira 
instancia, que é verdade ser sco pai filho do Rio de Ja-
neiro; mas qiw casou em ~ortugal, nunca rnais veio á sua 
patl'ia, anda no crviço Real, e lá Leve ao Réo respon-
dente, e a outro irmãos, que exi tem, e que esla rasão 
de amor é roais forte, do que a do simples nascimento de 
seo pai; que é certo, que sua mulher, e parcnl s della o 
podiào per uadir a ficar no paiz, mas era e fossem en-
trado na sobrcdila conjuração, do qu se não per. uade; 
e quando tives. ern, que lhe dar cm perigo, e o Réo que 
nccilar sem expor, o que já tem sem ellc; e que o não 
ter bens, 11em prcstimo, mas que ter talento para servir 
os do paiz, lambem não faz contra o Réo, porque ó in-
du iria, quando no paiz não houves c111 nacionac esta-
belecido., que tivessem os me mo pre ti mos; que o seo 
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ca. amrnlo C!:' I á contra dado ha 111ai d' dous annos, e que 
por i o não podia ·cr pretcxlo para cobrir o dcLlcto prc-

C' nlc : que cslar o Héo incumhido de fazer a leis é falso, 
e qnc não pode dar cxclusira conduclcntc, não sabendo, 
:e a testemunha é elas sua inimigas e as rasõe , c91u 
que e funda para os convencer. E ·cndo perguntado 
quacs scriiio os ·ujcitos nacionac do pniz com os mesmos 
prest.i111os Llc litteralura . Il spo nd oo que conhecia em 
Villa Rica in Lrniclos em jurisprudcucia ao Dr. Claudio 
)fanoel da Costa, e ao Doutor Manoel de Souza, em )J a-
rianna ao Doutor Barradas, e ao Doutor Jo é, cujo sobre-
nome lhe não lembra, moderno, e que tirou como Escri-
vüo a Deva sa ele residencia do antecedente Juiz <le Fora 
<la dita cidade, no Sabará a mn Doutor moderno, cujo 
nome ignora ma que lcm Lalrnlo , e o Doutor José Cor-
rca, que Lendo os do paiz ar Ir , e a outro Advogados, 
e Letrados, de que se poclrsscrn senir, eslahcleridos na 
terra não Yiri;io Ln car ao fü:o, e tranho, e sem e. tabc-
leci111e11to, ca o que já csliYcs cm nos Lermos de cogita-
rem de lei . E ·endo inslaclo, qne l ela me mas rasõc · 
que clle respontlcnle clá, se conclue, que clle devia ser 
procurado para enlrar no minislerio da lcgiJação, e por 
isso dern declarar n verda<l deste uegocio; poi sendo 
indubitavel, como elle respon<l<•nlc não negará, que os 
mais capazes por Lalento, e in "lrucçào c11ào o Doutor 
Claudio Manoel da Costa, o JJoulor do Sabará, cujo nome 
di7. iguora, e outro qne supposto çlle respondente não 
nomeou, é con Lanlc, que teru talentos, e se podião bem 
lembrar <lelle para o i\linislcrio cn ra ão de ser graduado, 
e ler scrYido lugares de letras, como constava, que todos 
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eslcs Lres crão eulra<los na conjuração, e clle re ·pondentc 
não negará a rr1·ande amisa<le, ~que linha com o Doutor 
Claudio Manoel da Costa, e igualmente com outro, de que 
acima se fa llou l'm lhe declarar o nome, que é o coro-
nel lgnacio Jo é <le lvarenga, com a qual ·e tratava por 
prirno, fica e11<lo natural, e presumível, que com elles 
iguali11e11tc fo ·e entrado na dila conjuração, sem o receio 
de lhe confiare111 este segredo, que facilitava a amis::i<le, 
l!Ue eutr • todos h::ivia . Respon<leo, que pot isso mesmo, 
tiue era muiLo amigo <lo Doutor Clau<lio Manoel da Co ta, 
e que se tratava por parente Jo Doutor f gnacio José de 
Jlvareng::i, que reconhece terem todo o talento, sabião 
estes as rasõe ·, que o Réo respondente lem da<lo, por 
onde mo ·tra que não ba,ia <le querer entrnr no dito at-
Leuta<lo, ca o de havei-o, e que iJOI' i o não havião de 
sujeitar o sco segredo, quando já Linhão a certeza de não 
tirarem uliliJade alguma, e que da potencia para o aclo 
mi uma 1rra11de <lifferença. E por e la forma lto11ve o dito 
lJe~e111bargador por hora estas perguntns por feitas e 
deu juramento ao rc pondente de haver nella falla<lo 
r ·rdade pelo tiue re · pcit~ <lireito de terceiro, e mandou 
junLar a ella · a atte ·tação <lo General da Capitania de 
Mina Gcraeso Jllrno. e famo. Vi sconde de Barbacena da-
ta<la cm vinte e Ll'es de Maio <lo presente auno de mil sete 
cento · e oitenta e nove na forma do requerimento do res-
pondente, e assignou o dito· Desembargador co11 1 o respon-
dente, e o Tabellião José dos Santos Ro<lrigue e Araujo, 
<lepois destas lhe serem lidas, e achnrem na verdade : 
E declaro que o respondenle estava a eslas perg11ntas 
cm liberdade, e livre de ferro : E eu Mnrccllino Pereira 
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CleLo Ouvidor e Corregedor desta Comarca do Rio de 
Janeiro, E Escrivão nomeado para esta Devassa as es-
cr vi, e a ignei. 

MARcELLINO PmmrnA CLE'l'O. 

TORRES. 

TROMAZ Arfl'ONIO GONZAGA. 

JosÉ nos SANTOS RonmGUES i,; AHAUJo. 

Aos de ete do mez de Novembro do anno de mil sete cen-
tos e oiLenla e nove juntei a estas perguntas por mandado 
do Desembargador José Pedro Machado Coelho Torres Juiz 
desta Deva sa a attestação do Illrno. e Exmo. Visconde de 
Barbacen.a Governador, e Capitt'io General da Capitania de 
Minas Geraes passada aos vinte · Lres de' Maio de mil sete-
cento e oiLenta e nove, a qua o H.éo respondente ap-
presenLou1no acLo das perguntas, rec1uereo se juntasse a 
ellas, e o düo Desembargador José J>cdro Machado Coelho 
Torres, assim o mandou, do ;iue para consLar fiz este 
termo de ajunLacla : E eu Marcellino Pereira Cleto Ou-
vidor, e Corregedor da Comarca do R'o de Janeiro, Es-
crivão nomeado para esta Devassa o escl,'evi. 

Luiz Antonio Furtadô de Ca.,sLro do Hio de Mendonça, 
Visconde tle Barbacena do Co\1Selho de S. l\fagestade, 
Governador e Capitão General da Capitania de Minas Ge-
raes, etc. 

Attes Lo que o Desembargador Thomaz Antonio Gon-
zaga logo depois de ter acabado o lugar de ÜuYidor desta 
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Comarca, me participou que eslava esperando licença 
ele Sna l\fogcstade para casar, e por este- motivo pr~
tend:ia demorar- e alguns meses até chegar o tempo de 
lllelhor monsão para o seo embarque : e que haverá um 
mez pouco rnais ou menos m'o tornou a dizer que a tar-
dança da elita licença lhe fazia já incommodo e desejava 
retirar-·sc; e que vinha saber se poderia cu supprir essa 
falta, visto que elle se não achava em actual serviço e que 
havia circunslancias para não desistir do ca ·amento : ao 
que eu annui pelos ditos motivos que me parecerão at-
tendiveis e dignos de providencia, e por ser o casamento 
em um a das principaes familias dcsla Capitania, tomando 
sobre mim obter approvação de Sua Magcstade; e me 
constou, que logo se principiarão a fazer as disposições ne-
cessarias para a conducção delle, e que e lava para effec-
tuar-se Lrcvcmentc : e 1,or cllc n1c pedir esta attestação 
lh'a mandei passar sellada com o sello das minhas ar-
mas, e tudo o referido nella juro, sendo necessario 
pelo habito que professo . Caxoeira do Campo 25 de Maio 
de 1789. 

VISCONDE DE BAHDACEr>A . 

1'e1'rno de continuaçcio de auto de perguntas feitas ao 
Dezernbargado1' Thomaz Antonio Gonzaga. 

Aos lres dias do mez de fevereiro de mil sete centos e 
noventa annos nesta Cidade do Rio de Janeiro e Fortalesa 

l. 8 



da Ilba das Cobras aonde foi vindo o Desembargador 
José Pedro Machado Coelho Torres nomeado para esta 
Devassa commigo ~.lanoel ela Costa Conto escrivão dos 
aggravos e appellações desta B.elação nomeado para es-
crever nesla me ma Devassa nos impedimentos do Doutor 
Ouvidor desta Comarca Marcellino Pereira Cleto e o Ta-
bellião José dos Santos Rodrigues de An1ujo para efTeito 
de fazerem as pergun las continuando nas antecedentes 
feitas ao Desembargador Thomaz Antonio Gonzaga que 
::;e acha preso e sendo ahi foi mandado vir a sua presença 
e vindo se con tinuarão com elle as perguntas seguintes 
e fiz este termo eu Manoel da Costa Conto que o escrivi. 

1 
E sendo lbe lidas as perguntas do anto retro e perguntado 
se erão as mesmas e as ratillcara. Respondeo que sim. E 
sendo instauo que dissesse a verdade a qual tinha faltado 
dizendo que nem sabia nem era entrado na pretendida 
conjuração quando constava por rnmitas teslemunhas q11e 
o era não havendo em muitas de · s a rasão de suspeita 
com que se defende do Tenente Co~ nel Basilio de Brito 
Malheiro a quem declara por seo i1;únigo capital. Res-
pundeo que não duvida que hajão muitas testemunhas 
i11da não inimigas qu,e digão que o Réo respondente era 
entrado na conjnração mas q11c para isto bastava que os 
seos inimigos espalhassem esta falsa ·voz \ que por isso 
se deve buscar a origem della e os mais indicias, que a 
confümão, que o Réo respondenle,protesta destruir para 
se reputar esta fama como uma simples voz vaga, que 
não tem vigor inda que o Réo não produza, como hade 
produzir outras muitas rasões rna1s f'ortes em sua defesa. 
E :sendo mais instado dissesse ª.'verdade por que não era 
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por via ele fal la voz espalhada pelos seo. inimigos que a 
verdade se sabia mas sim por via de seos amigos e até 
de um que alem di so entrava em tratamento de parente. 
Resr ondeo que os que o disserem falLão a verclade e que 
dando :is ra ões por que assim o affirmão elle Réo res-
pondente produzirá a sua defesa mostrando o sentido e 
falsidade dcllas. E sendo mais instado que dissesse a ver-
dade porque os sujeitos que declarão ser elle Réo respon-
dente sabedor dão toda a rasão desse dito e são pe sôas, 
que nenhuma rasão nem interesse tem para o culpar 
como são os ocios do dilecto o Doutor Claudio Manoel 
da Co ta Adl'ogado em Villa-Rica e muito da amisade do 
Réo, o Coronel Tgnacio José de Alvarenga da mesma 
forma amigo que se tratava por seo parente e era seo 
hospede, o Conego Luiz Vieira da Silva do me. mo modo 
seo am igo. Hespondeo que não duvicla que a serem os 
sobreditos entrados na conjuração dissessem aos outros 
socios que o Réo respondente tambem o era ou por que-
rerem animar-lhes as esperanças l[Ue fariào no Réo ou 
por quererem desviar que algnm dos outro socios faJ-
lasse ao füo na certeza de que já estava fallado e certo 
ma que isto é falso como hade mo trar com muitas pro_ 
vas, que elle tratava de se hir embora para o seo lugar e 
que para isto já tinha mandado aprontar cnsas nesta ci-
dade por via de seo familiar Joaquim Jose, que tinha pe-
dido a João Rodrigues de Macedo que conservasl:'e algum 
dinheiro porque . no principio de Junho sahia ~ não se 
valia de outro a ser-lhe necessario; que tinha pedido li-
cença ao Excellenti simo General llm mez antes da sua 
pri;;iio pnra effeituar seo casamento o qnc não fnrifl se 
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quizesse ficar na terra por ser este o unico pretexto com 
que podia disfarçar a sua demora, que o Doutor Claudio 

·Manuel não podia dizer o contrario senão por algumas 
elas rasões já dilas porque sabia muito bem, que elle tra.-
tava da sua retirada, que e tava lendo e emendando as 
poezias do Reo respondente que trat.avão desln que sabia 
que o Réo respondénte ja não fez lecto pela morte elo 
Serenissirno Inf'ante com o fundamento de que um ,ves-
tido de luto lhe não servia na Bahia, e é certo que o Réo 
não mostraria este animo na presença dos socios se tam-
bem o fosse. Que o Coronel Ignacio José de Alvarenga 
quando se retirou para o Rio das Mortes até já levou a 
incumbencia e cerleza de lhe fazer a hospedagem na sua 
retirada e por isso parece que se não deve acreditar o 
que elles disserem como opposho a esta verdade visto que 
se não podem verificar ordens c ntrarias de hir e ser: so-
cio porque esta sociedade requeria a assistencia do paiz : 
Que pelo contrario hade mostrar o Réo respondente que 
nunca teve ~nimo de ser rebelde a tes, que sempre foi 
zeloso e fiel vassa\o : Que estando à Doutor Intendente 
de Villa-Rica Francisco Gregorio Pires \Moi1teiro Bandeira 
para requerer a imposição da derrama , lle lhe disse que 
essa derrama podia c usar algum desasocego no povo e 
respondendo-lhe o dito Doutor Intendente, que então a 
não requeria elle lhe tornou que como Procurador da 
Corôa a devia requerer mas que F\ão sabia se a Junta da 
Fasenda obraria bem na sua execução sem primeiro dar 
parte a Sua Magestade. Que dizend'o-lhe em outra occa-

' sião o dilo Doutor Intendente, que r~queria unicamente 
o lançamento de um anuo lhe respond:eo o Réo, que elle 
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e fo se Procurador da Corôa n req1ier1na por to<lo o 
tempo porqne o fançamento de um nnno m1o tinha ra ão 
para suspender- e e ba tava para ve:\ar o povo, e que o 
lançamento inteiro tinha para se u pend r primei o 
c11egar a quantia de noYe milhões com que não pode Ioda 
a Capitania de Minas: segundo, qne os derndore pelos 
:rnnos passados não existião porque un e tavão mortos 
outros se 1inhão reLírado para Porlugal e que a maior 
parte do resto estava falido e que podia s rvir de bom 
pretexto a execução do dito lançamento ou liquidação da 
me ma divida e que lhe parece que leve e~ta conversa na 
pre ença do Réo Tgnacio José de Alvar nga o que não 
faria se fosse ocio de semellrn.nte conjuração ou sabedor 
de que o dito Coronel Alvarmwa o era poi. não mo traria 
na ua presençn o nn imo que tinha de que não a ouvesse 
buscando ·impedir a execuç:ão que lhe podia ·ervir de 
fundamento. Que ern outra occasi:'io disputou muito com 
dito Doutor Intendente obre a quantia elo mesmo debito 
porque obrigando-se o povo de Minas a cota elas cem 
nrrobas ficando senhor de toda a minas de ouro lhe 
parecia, qne ua fage tade havia mandar, que e aba-
tes ·e na dita cota o nlor das mina sita no deslrLcto 
Diamantina, que lhe Linha tirado : Oue tendo o Excellen-
Li imo General suspendido o mcsm9 l:mçnmento lhe 
cli se o dilo Doutor Intendente, quo queria de pacho 
publico da .lunta ao que lh e tornou que elle o não pedcrja 
porque a. dila suspensão era nmito ut1l ao socego publi eo 
e um vnssalo que inspira esta · ideias cm um Ministro 
zeloso e que lem nma grande parle na adrnini tração d.a 
Real Fa~enda não inLeressa senão na fu:lcli d11a .,_él a 

8. 
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que se dirigjão semelhantes praticas e lhe parece que a 
disputa sobre a liquidação das cem arrobas assistio o Ca-
pitão Antonio Pereira, e como esta rnateria faz a maior 
parte da defesa do Réo e está posta cm pessoa si11g11lar 
qual é dito Doulor Intendente e o Réo não pode u ar das 
cautelas, que o direito permitte por e tar em um rigoroso 
segredo e não he igualmente da intenção de Sua Mages-
Lade o castigar os innoccntes por falta da natural de-
fesa requer o me mo Réo, que por est' juízo se pn sasse 
ordem ás Jusliças da Terra ou por aquclle modo, que 
parecer mais conveniente se faça apresentar e appen-
sar a estas perguntas a attestação do dito Doutor In-
tendente sobre os factos expendidos : Que o Réo reS-
pondente em toclo o tempo antes e depois do Excel-
lenliss1mo General suspender a, dita derrama sempre lhe 
disse que o povo não podia com ella pela sua pobreza e 
que nem se podia cobrar o ontt~q resto da divida fiscal 
sem de truiçào total do paiz e que por isso seria muito 
utll que o mesmo Excellentissimo General represen-
tasse a Sua ~fages tade a necess id·~dc e utilidade de 
perdão de toda o di ida o que não far•i se intercçasse na 
d i~a rehcllião por qu não mostraria sentimentos contra-
rios a vexação do povo em qu so pedia .fGançar, Que já 
pedi o documento e altestação <listo por este mesmo juiz o. 
E que quando não tenil. chegado outra vez requer, que 
novamente se peça e se appense a es ta resposta e que 
protesta, que a falta lhe não ' sirva de projuizo antes se 
julgue provada csla defe a por 1ão ser de acreditar que 
um Réo peça documentos falsos a um Exccllentissimo 
General e a um i\fini~tro, qne vindo contrarios lhe servi-
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não de maior damno a sua defesa. Sendo mais instado 
r1ue dissesse a verdade pois supposto as rasões, que tem 
dado cm defe a pareção uns bons indicias a sco favor 
não são contudo provas decisiva porque umas podiào ser 
tomadas por cautela e outras Lerem . oulro fundamento 
como verbi gratia o deixar de fazer o luto por ecÓnomia 
sobre tudo se desvanecem as sobre difas rasões sabendo-
sc, que quando o Réo respondente tratou com mais força 
da sua retirada foi quando já vio em poucas espcrnnças 
a concluir-se a premeditada sedição e talvez quando já 
havia receio de Ler respirado e ter sido sabido o pro-
jeclo : alem de que as presunções alegadas serião hoas 
para encontrar e fa?.erem improficuas outras pre umpções 
que resultassem contra o Réo mas não para destruir pro-
vas claras como é ter ouvido na sua propria casa fallar 
nesta rnateria por mais de urna vez e até fora da sua pro-
pria casa em outras succedeo o mesmo e por isso elle 
Réo respondente deve declarar a verdade com todas as 
~ircunstancias conforme as sabe pelo que é neste acto 
instado deixando-se ela contumacia em que por syslema 
quer insistir. Respondeo, que os indicios da sua defesa 
nno tem outra applacação e devem valer para ella em 

1 
quanlo se não mostrar o contn1rio. Que ellc Réo não 
tralou da sua retirada depois de estar dc~manchada ou 
mal esperançada a dita sedição sim por que ellc só tinha 
pedido licença ao Exccllcntissirno General Iara se demo-
rar na Capitania e esperar nella a licença para o seo ca-
samento até que chegue a rnonsão para Bahia, como 
consta da atte lação junta do Exccllcntissirno General, e 
como ::i monsão no mrz de Abril estava chegada ou ve-
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sinha foi necessario a ellc Réo respondente mostrar ao 
mesmo Excellentissi mo General que não se demora''ª 
mais do que o tempo pedido e por isso no dito mez de 
abril lhe pedio a providencia da licençn para~casar, não 
chegando a de Sua lVIagestade e dando-lhe o dito Excel-
lentissimo General a dita licença não restava ao Réo res-
pondente nada mais ele que o tratar da sua retirada pelo 
que se eleve presumir, que o Réo senão retirava por jul-
gar desfeita a àita sedição sim por estar acabado o tempo 
que tinha pedido de demora e dada a providencia para 
não se demorar mais e sendo o tempo, que pedio para 
demorar-se alguns seis mezes antes da sua prisão pedido 
livra de toda a suspeita pois que o 'Réo o peclio logo que 

'1 largpu a vara ele Ouvidor corno consta da elita certidão 
passada já depois da sua pris1i.o e é certo, que o Réo nesse 
temfo não advinhava que se havia de desfazer a dita se-
diçãp no mesmo tempo cm acabava o pedido pelo que se 
deve acredita!', que tratava ele se hir ern~ora por acabar 
o dito tempo por chegar a monsão para ~ Bahia e não 
lhe fazer conta esperar por outra nova m~1bora se en-
contrasse este tempo com a desfeita da serr ção de que 
não. era sabedor. Que se é rnrdade desfaze -se a dita 
sedição seria pela rasão de suspender o Excel 'entíssimo 
Gen

1
eral a execução da derrama em c{be talvez ' af6an-

çasse e que se o fü\o só cuidasse na s ia retirada depois 
de ~e desfazer a mesma sedição então não fal)aria corno 
fall~u para que . a dita derrama se não \puzesse porque 
não havia querer, e trabalhar pad que se.não puzesse a 
dita derrama se fosse sorio e intenssa\io ~ella por não 
ser 1Jc presumir que nenhum socio de,sh'ua o interesses 
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da sua sociedade : Que não duvida que algumas testemu-
nhas jurem, que na casa delle respondente se tenha fol-
iado na dita sedição mas que esla fama pode ser levan-
tada pelos seos inimigos e pode ser verdadeira sem r.lle 
Réo ser disso sabedor . Que na casa do Réo estavão hos-
pedados o Coronel Ignacio Jo ê de Al~arenga e o Vigario 
da Villa de São José, Carlos Correia de Toledo e que nella 
era frequente o Doutor Claudio Manoel da Costa que to-
dos se dizem Réos e por isso poderião conversar nesta 
materia em elle respondente ser participante ainda na 
mesma sala a onde elle eslava por estar entretido a bor-
dar um vestido para o seo casamento do qual entreteni-
mento nunca se levantava se não para a mesa o que não 
parece com.pativel com as ideias e paixões de uma sedi-
ção. Qué era necessario dar-se a elle respondente os dias 
certos, horas, e pessoas em que e com quem conversar 
para poder produzir a sua nr.gativa quartada. E sendo 
instado, que elle sabia tanto que ao Conego Luiz Vieira 
perguntando como era a sedição respondeo o Réo que a 
occasião para isso se tinha perclido por e ter suspendido 
a derrama o que foi passado na cas.a delle rr.spondente 
em presença do Coronel Ignacio José de Alvarr;inga e 
outra vez se foliou na me ma materia em casa do Doutor 
Claudio Manoel da Costa ern occasião que lá jantarão o 
respondente, o dito Coronel Alvarenga, o Conego Luiz 
Vieira e outros tendo o respondente já ouvido em sua 
casa praticas da mesma natureza ao Vigario da Villa de 
São José Carlos Correa de Toledo, que era seu hospede 
na presença do mesmo Coronel Ignacio José de Alva-· 
renga, e Claudio Manoel dn Costa, e tendo alem disso 
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assistido tambem as praticas sediciosas, que houverão em 
casa elo Tenente Coronel Francisco de Paula Freire es-
tando este presente, se o cunhado José Alvas Maciel, o 
Coronel lgnacio José ele Alvarenga o Viga rio Carlos Cor-
rea de Toledo, e 41feres Joaquim José da Silva Xavier, 
e o Padre José da Silva de Oliveira Rolirn cujos factos 
todos vereficào a culpa do Réo a qual deve confessar a 
vista das instancias. Respondeo que na sua presença 
nunca se fallou directamente em semelhante conjuração 
em parte alguma que não duvida que alguma vez se po-
dia fallar em se poderem levantar os povos do Brasil e 
que elle Réo respondente poclerja dizer que se perdera 
uma boa occasião em se não por a derrama mas que esta 
pr1atica de que nem de certo se lembra não podia ser se-
n~o em hurna hypothese clepontencia e não de acto o que 
mostra bem ainda a mesma resposta que se diz que dera 
elfe respondrnte porque se a occasião, que se perdia era 
a falta ele se _por a derrama não havia© Réo respondente 
rapar como fallou a beneficio ele sé não or esta derrama 
porque então cortava o fundamento em ~e ella se estri-
h;1va e não lamentaria o mesmo Réo diante dos mais so-
cios como perda aqui11o mesmo, que elle ti ha solicitado 
e influído em pessoa que tinha voto na materia. Que a 
cqsa do Tenente Coronel Francisco de Paula fo? algumas 
vezes, e que he verdade concorrera huma noite com as 
P\3ssoas declaradas e que lhe parece , e~tavão tamhem o 
Cf pitão l\Jaximiliano de Oliveira Leite,1 e o Doutor Fran-
cisco Paes e outros porem que rlessa oc~as ião entrou na 
cl jta casa pouco mais ou menos junto (lS trindades tomo11 
chá e retirou-se sem q11c :,:r, f::tlla s'se r,m ,1~r:ria de Ir-

.~\ 

~ 
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vanlc nem por hypothese. Que he rnrdade que se encon-
trou na dita casa com o Alferes Joaquim José da Silva 
com o Coronel Alvarenga e lhe parece tambem estava o 
vigario da villa LI.e São José sómente mas que nesta oc-
casião conversárão em humanidades e lhe lembra muito 
bem por repetir o Coronel Alvarenga umas oclavas feitas 
ao baplisado de um filho do Excellentissirno S!)nhor Dom 
HoJrigo e por se examinarem alguns livros do dito Te-
nente Coronel entre os quaes se achava um, que contava 
ao sapateiro Ban<larra entre os primeirns Poétas Portu-
guezes convcrça que parece excluie loda a presurnpção 
de se tratar da delicada rnateria de uma sedição . E sendo 
mandados vir pelo Juiz desta Devassa os Réos o Conego 
Luiz Vieira da Silva o Coronel Jgnacio José de Alv:irenga, 
e o Vigario da Villa de São José Carlos Correia de Toledo 
para serem careados com o Réo respondente. O Réo o 
Gonego Luiz Vieira da Silva respondeo afürmativamente 
o mesmo que Linha dito nas respostas as perguntas que 
se lhe tinhão feito de qu~ em casa do Héo respondente 

• pergu11tára que novidade havia a respeito ele um levante 
que lhe tinhão contado se pretendia fazer e que o res-
pondente disséra a isto que a occasião se tinha perdido a 
isto senão oppõe o Héo respondente mas nega que clis-
sisse cousa alguma ou fizesse cousa em que mostrasse 
animo de ter sernellianle intento de sedição e se reporta 
as respostas que tem dado. E sendo feitas instancias ao 
Réo o Conego Luiz Vieira da Si lva para que declarasse a 
que tinha colligido do animo do Réo respondente insis-
tio em que nada podia affirmar da c.ulpa do Réo por que 
não passou mais cousa alguma de que as palavr:is que 
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expressou nas suas respostas o Réo o vigario Carlos Cor-
roa de Toledo a severou o mesmo que tinha tambem dito 
de que supposto tinha declarado a algumas pessoas, que 
o respondente era entrado em sublevação fôra por ideia 
sua a facilitar algumas pessoas mas que na realidade não 
sabia como já declarou que o dito respondente fosse en-
trado no levante que era verdade ter se tratado na casa 
elo respondente em con-ver ação geral das vantagens da 
America porem não chegarão as elitas conversações a 
ol'fender a Sua Mageslade por que nellas se não tomou 
projecto algn:n e que o dilo Réo ' 'igario Carlos Correia 
de Toledo nada sabe mais a respeito do Réo respondente 
por que ainda cm casa do Tenente Coronel Francisco de 
Paula Freire só uma unica vez o topou no topo da es-
cada sahindo elle vigario entrando elle·Réo respondente 
pelo que não sabe que assistesse a conversação alguma. 
O Coronel Ignacio José de Alvarenga afürmou tambem 
o mesmo que tinha respondido nas suas perguntas de que 
na conversação que houve em.casa ao 'Ienente Coronel 
Francisco de Paula Freire estivéra tan;ibem assistindo o • 
respondente e que por estar nesta intelligencia assim o 
disséra mas que se nao amrna a affirmal-o como cousa 
sem duvida alguma por que poderia eq1 ivocar-se mas 
que como esle facto foi passado entre algumas seis pes-
sôas pelo dito dos mais se poderá se desfazer a duvida. 
O Respondente insistia sempre no que Linha dito de que 
perante elle nw1ca se tratára cousa deliberativa sobre le-
vante . E por esla forma Louve elle Ministro por feitas 
estas perguntas e Careações deferindo o juramento a to-
dos pelo que respeita a direito de tereciro e de tudo man-
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dou fazer este auto que as~ignou com cllcs Réos e o dilo 
TaLcllião de que damos nossas fés e eu Manoel da Costa 
Couto que o escrevi e assigno. 

MANOEL DA· CosTA CouTO. 
Tortims. 
TnoMAZ ANTONIO GONZAGA. 
O CoNEGO Luiz Vrn111A DA S1LVA. 
Ci1nLos CGHHEA DE ToLLrno E MELLO. 

laNAcro JosÉ DE ALvAHENGA. 
JosÉ nos SAl'iros RonmGuEs DE AnAuJo. 

Auto de contimiação de perguntas (witas uo Desembar9ador 
Thornaz Antonio Gonzaga. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cbristo 
de mil sele centos e noventa e um em o primeiro dia do 
mez de Agosto nesta cidade do Rio de Janeiro e casa · 
da Ordem Terceira de São Francisco, aonde foi vindo o 
Desembargador Conselheiro Sebastião Xavier de Vascon-
ccllos Coutinho do Conselho de Sua l\fagesLade, e da Sua 
Real Fasenda Chanceller da Relação cl'csla cidade e Juiz 
da Commissiio expedida contra os Réos da Conjuração 
formada cm Minas Geraes, comigo o Desembargador 
Francisco Luiz Alvares da Rocha, Escl'ivtlo da mesma 
commi são, e ln tendente eleito da Comarca de Villa Rica 
José Caetano Cesar Manitti escrivão assislenle, para se 

l. 9 
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conLinuarem pergunLas ao DescllJbargador Thomaz An-
tonio Gonzaga preso nos egrcdo das dilas casas; e 
endo n hi mandou o me mo Con. elh iro vir a ua pre-

sença o dilo Réo, cllc continuou as pcrg1111Las pela ma-
neira cguinte : E crnlo lhe litla a perguuLa nnlece-
dentes, e pergunLado, se crtio as proprias, dadas por cllc 
dito Dcsen1ba1·gador Thomaz AnLçmio Gonzagn, se esta-
v:lo conformes, e se as raLificava. RcsponJe o, que crão 
a · me:mas rc po Las dadas por elle Desembargador Tho-
maz AnLonio Gonzaga, e taYiio conforme·, e se as raLi-
flcava. Foi pcr<runLado, se Linha tornado melhor accordo 
para dizer a verdade, declarando ser abedor do LeYante, 
e ·cr socio da conjuração, que para isLo havia; por que 

1 nenhuma da rasões, que tinha dado era cxclu iva da 
prova, que contra cllc resullara? Respoudco, que cllc 
nà podia mudar de animo para conl'c ""ar um tlclicLo, 
que não fez.; e que se ha contra clle alguma prova, sendo 
sabedor desta, a destruirá.. com fundamcnLo , solidas, e 
verdadeiros. Ll' oi instado, que dissesse a verdade, que 
pcrLinazmente ol:cu1Lava; por quanto nu pode de truir 
prova, que resulta do cJilo de pc ·oas da si.ia maior ami-
ade, que e referem praticas expressi · imas obre o 

LevanLc com cllc Respondente, as ignando lugar ccrLo; 
e que deve confessai· a verdade, anLes de :er çonvencido 
da falsidade, cm l!Ue teimosamente pcrsisLe? Re pondeo, 
que a verdade e, a que tem dito; e que destruirá, como 
falsas, Lodas as afflrmativas, que disserem quaesr1uer 
pe soas, ainda que sejão amigas dcllc. E sendo lhe lido 
as respostas, que deo ás perguntas, que forão feitas, o 
Doutor Claudio Manoel da CosLa, cm que diz a folhas tres 



- 147 -

o seg1.Uotc : Declara mais, que pelo que Yarias vezes ob-
servou em conversas com o dito Gonzaga no quintal clelle 
i:esponclcnté, não deixavão os denunciados de falia!' com 
extensão na matcria com o Tenente Coronel Francisco de 
Paula e seu cunhado José Aboes Maciel, que foi o pri-
meiro, que suscitou esta cspecic com a lembrança de In-
glaterra. E sendo litlo o dito lugar, foi instaJo 'o Respon-
dente para que convencesse o dito ele um seo amigo, pas-
sado com elle Respondente no quintal do dilo Claudio 
Manoel ela Costa? Respondco, que não duvida, poderia 
dizer alguma vez a Clauclio Manoel da Costa, que os 
Réos , o Col'Oncl Alvarenga, e o Vigario de São José fal-
tassem sobre a ma teria ele leYante; mas que i to não era 
com certeza de levante, senão uma mera conversa by-
potlietica sobre a mesma matcria; por que se o Réo res-
pondente tivesse noticia, ele que a elita conversa passifva 
de hypolhetica, e de' um mel'O intretenimenlo, ellc a 
denunciaria; e que esta verdade se ha de fazer mais 
palpavel pelas outra rasões, com que o Réo mostrar a 
sua innocencia; e pelas conílções expressas dos outros 
Réos a cuja verdade eleve ceder q referida peesumpção . 
Foi instado, que dissesse a vei'dacle, que pretendia cles-
farçar, dizendo que só ouvirá faltar no levante hypolhe-
Licamente; quando é certo, que se tratou lia ma teria ela 
sublevação <l.clibcrativarnente; e elle resp'ondente, sendo 
um homem letrado de luzes, e talento conhecido, não 
fallaria, nem consenleria, que se foliasse por !typothese, 
e clirnrtimento em rnatcria tão melindro a na occasiào 
critica, cm que estava para se lançar a derrama, se não 
fosse com o ânimo ele animar aos confederados; sendo 
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certo que o seu talento lhe fez tomar as C!autelas, de que 
se vale nas suas respostas; as quaes reduzindo- e a leves 
presumpções, d vem cederá verdade; sendo certo que 
clle respondente fallou no levante, e ouvio fallar tambem 
é certo que as ci rcunstancias do tcrupo mostrão bem que 
o animo não era <le fallar hypothctic:.uncnte? Respondeo 
que adiante <lelle Réo mmcn se tratou de Levante de-
cisivamcnte1 como tem dito; e que se o Réo tivesse animo 
de animar socM>s, e fosse sabedor que os Réo:; com quem 
se passa vão estas conversas hypotheticas, erão na verdade 
Réos não mostraria na presença delles o animo expresso 
de impedir o exito do mesmo Levante; como na verdade 
11 1ostrou por muita -vezes : Primeira cm casa do Tenenle 

1 Coronel Francisco de Paula, onde entrando uma vez o 
Réo Alv::irenga, e dizendo que o ln tendente <le Villa Rica 
cuidava <le requerer a derrama, elle lhe disse que elle 
trabalhava para que ella se não puzcsse : Segunda, na 
casa do dito Intendente, onde dizendo este na presença 
do mesmo Alvarenga, e do Capitão Ran<leira, que tinha 
acabado de Juiz de Orfãos, que havia cl'c requerer a der-
rama de um so anno, elle Respondente lhe disse que de-
vi de requerer todo para ir a negocio a Su(l Mageslade; 
o que mostra expressamenle tres cousas, prºmcira, que 
o Réo não reconhecia ao Coronel Alvarenga corno socio 
da conjuração effectiva, por que não diria na sua pre-
sença cousas oppostas a sua preteução; segunda, que 
niio Linha animo de animar socios á mesma conjuração, 
porque então não daria conselhos opposto á mesma; 
terceira, que ellc como político so vi ql!e aquellas con-
versas hypothet.icas de Levante, se poderiao por em 
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pratica por outras pessoas, e não pelos ditos Róos que 
até então reputava fieis, e zelosos Vassalos; e que por 
osso dava semelhantes inspirações para que não po-
desse haver conjuração alguma firmada na causa da Der-
rama. Foi instado, que dissesse sinceramente a verdade, 
não pertendendo illudir as provas que contra elle Res-
pondente ha, recorrendo a presumpçõed'rivolas, de que 
se não segue a consequencia que elle Respondente quer 
tirar; antes deve seguir a contraria; porque dizer elle 
Respondente em casa do Tenente Coronel Francisco de 
Paula, que intentava embaraçar que lançasse a Derrama 
é uma dissimulação, a que chega qualquer homem rus-
tico, quanto mais elle Respondente; pois qualquer que 
intenta fazer um delicto occulto, disfarça o i:;eu animo ao 
publico: pois seria totalmente mentecapto, se publicasse 
ideias, que declarassem o seu animo; antes polo contrario 
produz expressões oppostas ao seo verdadeiro intento; o 
que cerbmente não desvanece o delicto : Quanto á pratica 
delle respondente com o Douctor Intendente dizendo-lhe, 
que requeresse a Derrama por toda a divida, tanto se 
não 'segue o que elle respondente quer deduzir, que 
:mtes se segue o contrario; por que se o Doutor Inten-
dente requeresse a Derrama para completar as com arro-
bas de um anno via elle Respondente, que o povo podia 
sujeitar-se, por ser quantia, que podia pagar, e não se 
Llispàr ao Levante; porem sendo a Derrama por toda a 
divida, como o povo não poderia pagal-a, vendo-se sum-
mamente vexado, facilmente entraria em fermentação 
do motim, e esta é naturalmente a lembrança que elle 
Respondente devia ter, e a que facilmente se percebe 
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elo seo animo : Respondeo, que a conversa cm casa ele 
Tenente Coronel Francisco de Paula, só se podia julgar 
disfarce, se fosse na presença ele pessoas, com quem o 
Héo se quizesse encobrir ; mas que foi na presença uni-
camente do;; ditos Tenente Coronel, e Alvarenga a quem 
o Réo não se poderia disfarcar se fosse socio; e quando 
quize se disfarçar-se bastaria nada responder, e não 
passaria ao acto de inspirar ao Doutor Intendente seme-
1 hantes ideias, as quaes se não podem tarnbem reputar 
dolosas, e occulLativas do crime, pon1ue clle Rco lhe 
não diria que requeresse toda a Derrama para que esta 
se puzesse, senão para que ella e não puzcsse pelos fun-
damentos que ja tem dado nas outras respostas. E que. 
para poder haver um motim bastaria o lançamento de 
um unico anuo, por ser de perto de sesenta arrobas dr 
ot1ro com que o povo não podia; mui lo mais com a cer-
teza de que este lançamento se havi.ão de seguir os 011-

Lros; o que havia de sncceder não se levando a causa a 
presença do Soberano, corno elle Réo d'zia que se deYia 
fazer. Foi instado que dissesse a vcrdad , por que nada 
cqncluie a sua resposta contra a instancia, pois ainda que 
cm casa do Tenente Cornnel Francisco de Paula estivesse 
s6 presente o dito Tenente Coronel, e o Ré , Alvarenga 
e ntudo se não segue que dizendo lle Respo11dente que 
fazia tenção de ohjectar a Derrama, vis to não fosse para 
di farçar o seo an imo, por que bastnria não se confüir 
de Francisco de Parila assim como se confiava do Réo Al-
vqrenga, por que muitos socios aa conjuração, supposto 
s coníiassem de outros, contudo de alguns se não con-
ílavi.io, e o disfarce clelle Hespon<le1t.c se não conseguia 
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com o seo silencio; por que o disfarce consiste cm ex-
pressões, e signaes oppostos ao ilnimo; e que é uma 
cousa opposta a inspirar ao DouLor Intendente que rc-
quere ·se a Derrama de toda a divida PªJfl que ella se não 
lan~aRsr., pois pelo conlrario se o desejo delle Respon-
clenLe fosse de que a Derrama por toda a divida se não 
lançasse inspirára ao lnLendente que a não requeresse, 
pois para recorrer a Sua Magestacle pela impossibilidade 
do pagamento não era necessario, que precedesse aquellc 
requerimento, 1J::1staria tomar conhecimento da c1m111ti-
da<le <la divida e do estado da Terra . E sendo certo que se 
elle RespondenLe inspirava ao Doutor Intendente o lan-
çamenlo de toda a divida, era porque esl!'lva sciente de 
que tm1Lo que o Doutor Iutenclente fizesse aquelle requeri-
mento logo se cffeituava ornutirn antes que podesse haver 
recurso a Sua l\'Iagestade, e providencia emanada do 
Lrono. Respondeo que dizer que trabalhava por se não 
pôr a Derrama não podia ser sirn1}les disfarce, para e a-
caulelnr do dito Tenente Coronel, porque passou a obrn do 
conselho dado ao sobre<liLo Doutor Intendente, e que este 
conselho se não pode julgar doloso, porque o dito Dou-
tor Inlenclenlc, como Procurador da Corôa não po<lia 
deixar de requerer a Derrama, por estar reprehen<li<lo 
por Sua Magestade, por nào o Ler fcilo e só o que podia 
fazer era rcquerel-a toda para que a Jm1ta vendo a im-
possibilidade da execução a representa, se a Sua Magestade 
que é a quem compele represcnlar, e nao ao Procurador 
ela Corôa . Foi instado a que dissesse a verdac1c, respon -
dendo com animo sincero, pois para <lar conta a Sua 
)fagestaclc bastm•a que o Procnl'ador fo se reprehcncliclr> 
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por nào requerer a Derrama sendo e Le o modo de se 
jn ti11car na pre. onça de ua Maac. ladc, mo. trando que 
nem a requeria nem a podia fCCJUerer, por não ser con-
veniente ao eeviço da me ma enhora cujo interesses 
deve zelnr cm ra. ào de soo officio ; e pelo conlrario re-
querendo a Derrama naquclln occa ião mostrava que 
Linha ido omisso e justamente rcprchendi<lo de não tel' 
feito al1uillo mesmo, que então fa7.ia; e não sendo neces-
ario para o dilo Procurador dar conta a na Iagestade 

011 a requerer na Junta, que prncc<lentemenle reque-
re. e a Derrama, se deixa bem ver que o animo dellc 
Re. pondente naquelle conRelho era excitar o povo á su-
blevaç{ío ex vi de um requerimenlo inutil que rnio podia 
ler outro cffeilo. Rc pondeo, que elle Rc pondcnte cn-
tcndeo que por e te modo se segurava melhor o Doutor 
Procurador da Corôa, que se se enganou no conselho foi 
erro do entendimento, a que eslão s11jeitas todas as cou-
sas que nào lem Lei certa que as decida, que e o animo 
do Re, pondente fos e excitar edição, não diria que a 
Derrama se não deYia pôr, e que se devia repre entar a 

na i\Iagestade por todo o Tribunal. E porora houve o 
dito Con olheiro estas pergunta por feilns as quaes sendo 

· po mim lida" ao Respondente achou e Laren'l conformes 
com o que re pondido tinha, e , n<lo-lhe <lc!P,rido o ju-
ramento dos Santos Evangelho pcl<l qnc rcs1 cila a ter-
ceiro, debaixo delle disse ter follado a verdade, e declaro 
com o i\Iini lro Escrivão assi lenlc r111c ne le acto esteve 
o Héo liwc de ferros, do que <l<U11os fé; e ele tudo man-
<lou o mesmo Conselheiro fazer e te ~ulo, cm que assi-
gnou, com o llc pondcnte, e o E. crivão a . i. lente; e Eu 
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Francisco Luiz Alvares da Rocha Escri\rão da Commissão 
o escrivi e assignei : 

FnANCI ·co Lmz ALvAr.1•:s DA Roem •. 
JosÉ CAETAl'iO CEsAn MANTTTI . 

Tno)L\z ÁNTOXJO GONZAGA. 

Auto ele continu.açc"io ele perguntas feitas ao Desem-
bargador Thornaz Antonio Gonzaga. 

Anno. do Nascimenlo de No o Senhor Jesus Christo de 
mil sete centos e noventa e um, aos quatro dias do mez 
de Agoslo nesta Cidade do 'Rio de Janeiro, e Casas da Or-
tlem Terceira ue São Francisco de Paula, a onde foi 
vindo, o Desembargador Consrlheiro Sebasti ão de Vas-
concellos Coutinho, do Conselho de Sua Magestade, e do 
<la Sua Real Fa cnda, Chancell er da Relação da mesma 
Cidade e Juiz da Commissão expºcd ida contra os Réos da 
Conj uração formada em Minas Geracs, comiao Escrivão 
da Comrnissão ao diante nomeado, e o Intendente e1eito 
d::i Corn::rrca ele Vi lla Rica, José Caetano Cezar l\fanitti, 
Escrivão assistente para se continuarem perguntas ao De-
sembargador Tliomaz Anton io Gonzaga, preso in commu-
nicavel nas mesmas Casas; e sendo abi mandou vir o dito 
Réo a sua presença, e lhe continuou as perguntas pela 
maneira segu inte : Foi perguntado, sendo-lhe lidas as 
perguntas antecedentes se eslavão conformes e se as rati-

!l. 
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ficava? Respondeo, qne estavão conformes e que as rati-
Acava . Foi perguntado, em crue consistia as praticas hy-
potheticas, que ouvio ou teve sobre o levanle?Respondeo, 
que um dia lhe disse o Coronel Alvarenga, que em casa 
do Tenente Coronel Francisco de Paula se tinha conver-
sado largamente sobre interesses da Capitania; e que so 
tinha disputado se nella se poderia fazer um Estado; e 
que o Respondente lhe l'cspondeo que lbe parecia que 
sim, por ter os generos dÓ ouro e dos diamantes; e que 
passarão a fallar sobre o modo, por crue se deveria ad-
minislr::rr os ditos dois generos; por dizer o Réo reRpon-
<lcnLe, que o Exce.llentissimo General lhe tinha dito, que 
tambern havia de responder sobre esta ma teria. Foi per-
g1,mt:;ido, se repetia esta mesma pratica mais algumas 
ve;zes com o dito Coronel Alvarenga; ou se teve esta, ou 
outras semelhantes conversações com mais alg1~rna pes-
sqa? Respondeo, que lhe parece quã, não. Foi instado, 
que dissesse a verdade, pois Jendo-se-H.1e a elle respon-
cTçnte uma parte das respostas do Uouto' Cl:mdio Manoel 
d~11 Costa não negou que com elle tivesse raticado sobre 
a mesma rnateria, o deve Lambem clecl::ir:v quaes f'orão 
essas pr::iticas, que teYe com o <lito Doutor Gl::mdio? Res-
pql)(Jco, que a verd;.iue é a ,que ter élito; e qirn esta res-

. \ . 
p 

1
sta não se oppõo a ella porque é a<la cm co'ntmuação 

da resposta que <leu ti pergunta, que se llie fez sobre a 
re:sposla do mesmo Doutor Clauclio ~noel da Costa; e 
que a conversa que com elle tev , pelo que hem selem-
brr foi a substancia elo, que ngora declara e que lem-
brando-lhe alguma cousa mais, o qcchirai·a e r,onfessará 
~o,1do vc_rdarle. Foi pergnnLarlo q11 certo \ tinha elle 
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Respondente de que as pessons com quem fallan1 hypo-
Lhelicamente sohrc se formar um Estado na Capitania de 
Minas não tornavão as reflexões delle rcspon<lcnle como 
um conselho; apt'oveilando-sc das ideias que lhe mi-
ni trava para porem cm execução os seus períldos inten-
tos? Respondeo, que tinha ccrlcza moral de que el1es 
n~o serião capazes ele corrlmetler semelhante atlentado; e 
que nesta mesma occasião lhes davão os ditos Réos ideias 
mui opposLas por que o TencnLe Coronel Francisco de 
Paula nesse mesmo tempo lhe afGrmava que hia para 
Portugal; e o acompanhava ate a Bahia para ver a terra; 
e que quando foi para a lavra do seu Sogro, se despidio 
do Réo respondente dizendo-lhe que levava licença de tre. 
ou quatro mezes, ma. que não voltava a Villa Rica, sem 
que chegasse a licença para a sua retirada para Portugal; 
e o Coronel Alvarenga afflrmavn-lhe que se demorava 
a espera de que o Excellcntissimo General lhe desse um 
de tacamento para a campanha do Rio Verde por que bjn 
para lá viver com a sua l'amilia; e nesta intelligencia, lhe 
pedio o respondente que llie havia de patrocinar um filbo 
de Anna Joaquina, Soldado que navia de pedir a Sua Excel-
lenc.ia o mandasse para o destacamento, e não está certo 
se ni to chegou a fallar ao Ex.cel1entissimo General; o que 
fazia que nem lhe passasse pelo pensamento, que os ditos 
Iléos tirnsscm semelhante intenção. Foi instado que dis-
sesse a verdade por quanto lodas as rasões que expõe, que 
os conjurados não Lratavão seriamente da Sublevação, são 
vozes que elles mesmos cspalhavão para lbes servirem de 
<lcscnlpa no caso que o levante não tivesse e:ffeito lembran-
do·- e de que lhes podia succeder o mesmo que aconteceo, 
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por que Lnmbem o Vigario de ão Jo é dizia que hia para 
Li ·boa, o que fez publico chegando nté a largar a igreija; 
e conturlo é certo que tratava sériamente do levante : e 
i to mesmo pralicarão os mai Réo ? Re pondeo, que 
poderia ser mui Lo hem disfarce j rnas que o n. o respon-
uente não tinha ra,ôes para desconfiar ele te di. l'arce j e 
que pol' isso mesmo que os Réos se disfarçaviio com elle, 
tinhão rasões parn se disfarçarem, e não querer m que 
clle fos e sabedor dos eos verdadeiros de ignio . Foi 
instado que cli e~ e a verdçide; por quanto, tanto se não 
di farçavào os conjurados com elle re ponclente que da 
respo tn , que <lerão ás pergu11ta ·, que lhe for:lo feitas, 
se colhe que com elle respondente fallavão francnmentc 

' e a rasões que clle respondeute expõe não provào que 
os ditos conjnrndos com elle re:ponclente e di simulas-
sem por que a. jornndas e di. posições dos me mos con-

. jmados que cllc respomlenlc declara oito er:io um segredo 
communicado a elle re. ponclonte só 01ão vozes, que e 
e palhavão para ervirern aaora de dcfrz ; e como então 
Linpão e e fim, e elle respondente devia_ aber, o que 
com e te intenlo e espalhaviio, por isso agora e ene 
dellas, como nol icia. publicas, que por i o me mo pro-
vão a dissimula~ão com o pnhlico, ma não com eUe 
re ponclente? Rr pondeo que se o o-réos declárão al-
guma cousa de que se possa tiro.r pre m_nção contra o Réo 
respondente, é fa lso, e sendo olle sahedor cl struirá seos 
ditos e em quanto ao mais o Réo respondente não usa da 
voz publica, que os co-réos cspalh vão; u a das affirma-
tiva. particulare que lhe fizirào; de qu e tira que clles 
se qn rião encobrir tamhem particularmente com elle, e 
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que nem o Réo respondente careceria de se valer destas 
mesmas para os reputar bons cm quanto não tivesse cm 
contrario provas decisivas do seo intento. Foi instado 
que di sessc a verdade pois segundo as praticas uos Réos, 
ainda bypothclicarncntc não o podia reputar hons por 
que nem dcllc mesmo respondente po<lia deixar <le repu-
tar as dilas praticas criminosas? Respondco que elle não 
repulava criminosa uma mera pratica de entretenimento 
de discurso, em que não suppunha occultação de delito. 
Foi instado que dis:esse a ' 'erdadc; por quanto um ho-
mem de letras e de talento não pod.ia deixar de repular 
criminosa as praticas obre a constituição de um Estado 
na Capitania de l\linas, ainda que fosse hypotheticamente; 
por que o animo, com que se proferem as palavras é oc-
culto aos homens e tanto reputava elle respondente aos 
mais Réos as cl.itas praticas criminosris que se acautcla-
vào de foliar na materia diante de pessoas de quem não 
tinhão inteira confiança, que fb.sscm do soo partiuo : de 
que se segue, ou que as dita praticas não erào h ypothe-
Licas, como com effeito se provão ; ou que ainda sendo 
hypothcticas, ellc respondente e o rríais conjurados as 
rcpulavào criminosa '? Hespondco que nem lhe lcmhrn, 
que ouve. ·e pes ·oa de quem elle se acautelas ·e. ]) oi ins-
tado que di scssc a verdade não a['fcctando maliciosa-
mente esquecimento; por quanto é constante <los autos 
que estando cllc respondente com alguns dos conjurados; 
e principiando a pratica sobre o levante deixou de conti-
nuar, dizendo-se expressamente, que se não foliasse cm 
scmclliante matcria, para que não ouvisse o Intendente 
Francisco Gregorio Pires Monteiro Bandeira? Rcsponcleo 
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que lhe não lembra de semelhante matcrin e que lhe pa-
rece que absolutamen~e é fnlsa. E logo 110 mesmo acto 
mandou o dito Conselheiro vir a na presençn o Conego 
Luiz Vieira da ilva , e o Coronrl Jgnacio José de Alva-
renga, fambem presos fül segredos da sobred i!as Casas 
parn com elles fazer acareação no respondente; e sendo 
abi presentes uns e outros "e reconheceri\o mutuamente 
pelos proprios ile que damos fé, como tarnbem de llrns 
Ler sido deferido juramento pelo que re peita a terceiro; 
e lhes fez a acareação pela maneira seguinte . Foi-lhe fülo 
nas respostas, q11e o acarcante Conego Luiz Vieira da 
Silva deu ás pergunlas que lhe farão f'citas no appenso 
octavo, o parrafo folhas se te, que principia - No dia 
seguinte - e sendo omido pelo acareante Conego Luiz 
Vieira, disse que era verdade tudo, o que se continha no 
dito parrafo; e que nem elle ncareante o diria se assim 
não fo se. Tambcm foi lido opa rnfo folhas doze do ap-
penso quarto da respostas, que o Coronel Jgnacio José 
de Alrnreng.a deu ::ís perguntas qu ~ lbe farão feitas, cujo 
parrafo principia - Voliando ellc re fondrnte da Parou-
peba - Sendo por clle aoareante Jgnacio José de Alva-
renga ouvido, di se que era verdade o que no dito 
parra fo, se continha, no qn ambos acllreantes re, pon-
derão com certeza. E enclo o ivido igualmente os ditos 
parrafos pelo acarnacfo issc; que eslava pelo que tinha 
dito, que não se lembra\'a, de 1gue omisse semelhante 
pratica ; e que requer, qu e torne ao Coronel Jgnacio 
José de Alvarenga a declaração que faz a r.ste respeito . 
E satisfazendo ao requcrimcnlo, J i~se o ac:irea11lc Igna-
cio José de Alvarenga, que f.a11to trm Jrmlirarn.:n da pra-
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·o acarearlo 'fhomaz Anlonio Gonzàga cslaYa naquella oc-
casião na mesma -varanda tjueixando- ·e de estar com 
principio e ameaço de uma cólica hiliosn, que lhe cos-
tuma a Jar, embrulhado em nm capote de haeta cor de 
Yinho, e c1ue pedia uma esleira ao Doulor Cl<1uclio Ma-
noel da Costa, sobre a qual se doiloit no primeiro :-tsseuto 
da varanda, descentlo parn o q11inlal; e íJll<' os dois aca·· 
reanles e o Doutor Clautlio M:rnoel e Lnvão entrantlo á 
poela da salla pnra a varanda solire a parle esquerda, 
que bola para a nw, o Doulor Clamlio Manoel assentado, 
e o Conego Luiz Vieira em pé, e o acareante Ah·arenga 
p::isseando na salla, e <lernz crn c1uanclo c11Lra11do na va-
randa, e sahintlo, até que de buma vez se foi para a casa 
<le Joiio Rodrigues de Macello; e quanlo a e~tar já dei-
Lndo, ou não o acarcaclo, quando se foliou nessa maleria 
11uo tom ccr'Leza e o cerlo e.que a maior pnrle elo LPrnpo 
esleve dei lado, por que já da me a se vinha queixando . 
E sendo perguntado o ::icareante Conego Luiz Vieira, se 
Linlrn lembrança e era certo, que o ncareanle Ignacio 
José tle Alrarcnga accrescenlava nn sol)rcclita declaraçiio; 
disse que ó lhe lembra, que o acarrant.e e ·teve deitado 
embrulhado em um capote, mas que lhe não lembra a 
causa que o acareanle Ignacio José de Alvarenga refere; 
e lambem lhe não lembra, se quando houve a prntica, 
r1ue elle acareante referio no dito parrafo, estava o aca-
rcado ja deilaclo, ou não. Ao que nada mais respondeo o 
acarenclo; e por esta forma onve o dito Conselheiro esta 
acareação por feita, a qual sendo por mim lida, a acha-
rão un e outros e, Lar conforme, como responcliclo ti-
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nhão; e declaro com o Ministro Escrivão assistente, que 
todo nes te aclo estivérão liues <lc ferros, do que damos 
f ó; e <lc tudq mandou fazer este auto o dito Conselheiro, 
no qual assignou com o Desembargador Thomaz Antonio 
o aca rcado, e elitas Concgo Luiz Vieira, e Coronel Alva-
renga, aca rcanLcs, e Ministro Escrivão nssi.s tente; e Eu 
Franci co Luii Alvares da Rocha, Escrivão da Commissão 
que o cscrivi e assignei . 

F11ANc1sco Lmz ALvAnEs DA Roc11A. 
JosÉ CAETANO CEsAn MANITTT . 

foNACJO JosÊ nr: ALv.1nENGA. 
O Co;-;EGO Luiz VrEmA o .~ S1LvA. 
TnoMAZ ANTONIO CoNzAGA. 

E tendo o dito Conselheiro rnandaJo recolher á sun 
prisão o ac::ircanles Concgo Lui~ Vieira, e Coronel Alva-
renga, forJo por mim lidas ao n 'O 3S perguntas que SC 

lhe havião feito neste acLo, e as a 1ou co11 formes com a 
que respondido Linha, declarando d~baixo do juramento, 
já recebido, que Lii;iha dilo verdade, no que respeitasse 
n terceiro; e com o Ministro, 8 cri vão assistente declaro, 
que em todo este aclo es teve o Réo livre de ferros, do que 
damos fé; E de tudo mando d< mesmo Conselheiro fazer 
este auto, em que assig~10u con't o respondente, e Escri-
vão assistente ; e Eu Francisco Luiz Alvares da Rocha, 
Escrivão da Com missão, que o e. c\' ivi, e n signei . 

FnANcisco Lmz ÁLVAnEs oA RocHA. 
JosÉ CAE'l'A~O ESAl\ ~LINTT'l'r. 

THO'.llAZ AN'rOl.'ilO GoNZAGA . 



lV 

DEFEZA 
no 

PROCURADOR DOS REOS JOSÉ DE OLIVEIRA FACUNDES 

Quanto ao Réo Dezembargador Thomaz Antonio Gon-
zaga. 

Provará que para concludentemente mostrar-. e, que 
este Réo se acha em summario em ter parte no delicto, 
que e lhe imputa, e que está totalmente mnoccnte; faz-
se indispen ave) deduzir a sua defeza, daquelies mesmos 
principios que servirão de fundam ento para a S\lfl prisfío, 
quaes forào os rcf'erimenlos dos Reog Ignacio José de 
Alvarenga; Claudio Manoel da Costa; o Conego Luiz Vieira 
da Silva, e elos que jurárão de ouvida aos Réos Joaquim 
José da Silva Xnvier, ao Vigario Crirlos Corrca ele Toledo 
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Pina; ao Padre José <la Silva Rolirn, e ao Sargento mór 
Luiz Vaz de Toledo, nos quaes tambem se fundarão os 
denunciantes . · 

Provará que a prova elas devassas, e denuncia fica to-
talmente desvanecida com as declarações, e protestações 
que Gzeriio aquellcs mesmo Réos, a quem estas Lcstcnm-
nbas e denunciantes ouvirão o que juráriio : porque o 
Sargento-rnór Luiz Vaz de Toledo referido pelo denun-
ciante Joaquim Süverio dos Reis nas denuncias desta Ci-
<ladc, e de Villa-Rica; jurou na devassa dcsla Cidade a 
folhas cento e seis verso in pr. ter ouvido dizer ao Viga-
rio seo Irmão Carlos Corrêa de Toledo o que contou a 
.Joaquim Silverio dos Reis, de que este Réo Thomaz An-
tonio Gonzaga, e outros o tinhão convidado para entrar 
cm huma Sedição; porem nas pergunfa.1s elo appenso onze 
da dita devassa folhas cem declarou o mesmo J_,uiz Vaz 
<le Toledo haver-lhe dito o Vigario seo Irmão quando já 
receava ser pre:o; que sentia tei,\faHado no Réo Thomaz 
Antonio Go naga, por que era , lso o ter elle entrado 
nas ideias d sublevação? 

Provará que tudo isto concorda cop1 o que o dito Vi-
gario <lcclarou a folhas sete in D.n.,, e vº <lo appenso 
cinco da cl:1a dcva~sa, confessando ~áver dito a seo 
lrrnão Luiz Vaz de Toledo, q e o Réo G,pnzaga tambem 
cr::i entrado no Lernnte; porera1 que com este Héo nunca 
fallára cm semelhante materia, filem por modo algum lhe 
constou que o sou bcsse, . que ~:;ira facilitar ao dito seo 
Irmão lhe norne<')u este B.éo entre outros, por ser um 
Ministro de conhecidas LU2ies, e tàlento, e que assim o 
declarava por descargo da su, consciencia; pois que a 
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cr cerlo o que dr. Le Réo baria dito, n:'ío occnltaria na 
mesma occasiüo em qnc e. lava delaLanclo a ·ua culpa; o 
que tornou a repetir a folha oito po t med., e folllas 
oito ver o in med. do mesmo appenso cinco, e ratiGcou 
na acare:ição que teve com este Réo a folha quatorze elo 
:ippcnso sele <la mesma devassa; ficando assim conven-
cido de fal so Ludo quanto al'rirmárão contra este Réo os 
uo11s Jrm:ios Luiz Vaz uc Toledo, e Carlos Correa. de To-
lC'uo, in altPndivel por consequcncia o que jurár:fo as 
te lemunhas das devassas, e denuncias, por ouvidas aos 
mesmo. Réo . 

Prov,wá e com a mesma falsidade se convence de inat-
tendivcl o que jurárao as te. temunha. da deva a , de 
lerrm omido ao Réo Joaquim José <la ilva Xavier con-
trn e l innocente Réo Thomaz Antonio Gonzaga; por que 
o mesmo Réo Xavier depondo, e confcs ando no primeiro 
appcnso da devassa desta Cidade tudo quanto havia pas-
sntlo sobre a iuein do Levante, declarou pela primeira 
vez a folha doze post med. que cm certa occasião em 
r1uc se e lava fallando nesta maleria em ca,a. de Fran-
ci_co de Pauln Freire de Andrade, ucccd ra entrar o 
Réo Gonzaga, e que todo se calarão e se rclirárão; e a 
folhns quatorze in rncd. depoi de . er rnuila vezes ins-
tado sobre cslc Réo, tornou a affirmar que absoluta-
menl não salJia que ellc fosse entrado naqucllc negocio; 
e que nunca lhe f'allára por ver que todos se baviào ca-
lado na occasiiio acima referida : accrescentanclo mais que 
não occnllaria o que soubes_c, por ser o Réo Gonzaga 
seo inimigo, por uma quei.u que d'clle havia feito ao 
E..;ccllenli ,·f;imo fteneral Luiz da Cunhn; e e. La mesma 
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conOssão tornou a repetir a folhas dezeseis vérso in fin. 
e folhas dezesete. 

Provará que a vista das instancias com que foi pergun-
tado o dito Réo Joaquim José da Silva Xavier e das res-
postas em que insistia sobre a innocencia <lo Réo Tho-
maz Antonio Gonzaga, fica sendo lambem de nenhum 
momento o dito elas testemunhas que jurárão por ouvi-
rem dizer ao Padre José da Si lva de Oliveira Rolim, cp1e 
o Réo Gonzaga sabia do Levante; por que a rasãp que ô 
dito Padre teve para assim o dizer, foi sómente poi:: ter 
ouvido a aquelle Réo Xavier, como declarou o dito Padre 
no appenso dezoito de Vi lla-Rica a folhas sete verso, e 
no ·appenso treze da devassa desta Cidade a folhas cinco 
verso; o que se mostra ser aleivosia do dilo Rro Xavier, 
que nada sabia elo Réo Gonzaga a respeito do Levante, 
como elle mesmo confessa, na forma, e lugares acima 
apontados. 1 

Provará que a confissão que f~ o Réo Ignacio José de 
Alvarenga \lªs perguntas do appé\JSO quarto ela devassa 
desta Ciclad\ de folhas nov-e verso, em que declarou 
rissistir o Réo Tho~1az Antonio Gonz ga á conversa que 
houve em casa do outro Réo Francis o de Paula Freire 
de Andrade, qnando, o dilo Alvarenga foi chamado para 
que l:i chegasse se quizesse rfr um pou,co, e que hinclo 
se lhe relatou quanto havia dito o Réo Joaquim José da 
Silva Xavier, e fallando-se que\ as Leis havi:fo ser feitas 
pelo Réo Thornaz Anton·o Goniaga, se calára este, e 
nada oppozéra; labora sem duvida alguma em manifesta 
equivocação, e engano, que fa ihbente se conhece pelas 
contradições, que padece COJl\ o jura ento dos mais Réos 

\ 
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referidos pelo dito Réo Alvarenga; por que afúrmando 
esLe aclu:i1·-se naquella mesma conversação, o Vigario 
Carlos Corrêa de Toledo, Francisco de Paula Freire de 
Andrade, se o cunhado José Alves Maciel, o Padre José 
Silva de Oliveira Rolim, eo Alferes Joaquim José da Silva 
Xavier, fJUe havia fciLo a exposição que se lhe repitio; 
todas estas aJOrmárão uniformemente o contrario nos 
seos depoimentos, ou perguntas; por <]Ue o dito Joa-
quim José <la Silva Xavier já e mosLron acima, que insis-
tira con tantemenLc em af6rmar que ignorava ser o Réo 
Thomaz AnLooio Gonzaga sciente do LevanLe; e que não 
tinha rasão para o desculpar quando se accusava a i pro-
prio, e aos mais Réos; accrescenlando ser o Réo Gon-
zaga seo inimigo: Francisco de Paula Freire de Andrade, 
t1ue era o dono da casa, e devia estar mais lembrado 
confirmou tamhe.m nu appeuso seis ela devassa desla Ci-
dade a folhas sete verso, e inslou que ignorava ser o Réo 
Gonzaga entrado no Levante, e que não assistira ás con-
versas, nem fora d' ellas tivéra com elle falia alguma sobre 
o mesmo Levanle : e isto mesmo confirmou nas mais per-
guntas que e lhe Gzérão a folhas quinze verso in fin. do 
mesmo appenso, e na acareação com o dilo Réo Alvarenga 
a folhas dezeseis, Geando este acareanLe em duvida; o 
Réo Vigario Carlos Corrêa de Toledo Pira, tambern :il'fir-
mou o contrario do Réo Aharenga a folhas sete in fin. e 
vº. do appeuso cinco da dita de-vassa, e o tornou a repe-
tir a folhas oito posl med.; e folhas oi lo verso, e ratificou 
na acareação folhas eenLo e quatorze do appenso sete; o 
Padre José <la Silva d'Olirnira Rolim já Lambem se mos-
trou aci111a que lanlo no appenso dcze eis da devassa 
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de Villa-Rica a folhas sete verso, como no appenso treze 
da devassa desta Cidade a folhas cinco verso, affirrnou 
tine só ouvira ao Réo Joaquim José da Silva Xavier, que 
o Réo Thomaz Antonio Gom.aga era sabe<lor; o que já 
acima fica conYencido ser aleivosia do dito Béo Xavier, 
pela propria confissão d' este; o Réo José Alrns Maciel, 
nem n:is perguntas do appmJso quinze de Villa-Riéa, riem 
nas do appenso doze cl'esla Cidade, nas quaes nume;rou 
as pessoas que assistit~o á conversaçiio referida pelo Réo 
Alvarenga incloio ao Réo Thomaz Anton io Gonzuga, de 
quem se não havia esquecer, assim como se não csqueceo 
dos mais Réos que assistirão a dita conversação . 

Provará que a rasão do engano em que labora a dila 
declaração do Réo A lvarcnga a respeito d' este Réo Tho-
rnaz Antonio Gonz3ga, procede sem duvida de se ha\-cr 
tahez encontrado com este na escada do Réo Francisco 
de Paula, om burna noite em que o Réo Alvarenga, e os 
mais sahião ela mesma casa aü \ tempo em que subia o 
Réo Tbomaz Antonio Gonzaga co no dechirou o Réo Vi-
gario Carlos Corrêa de Toledo na acareação folhas q1ia-
Lorzc in med. do appenso sete d' es .a Cidade, a que não 
resistia o Réo Aharcnga, dizendo a itrt folhas quatorze 
infin. e vº., que não se atrevia a affir~al-o, convindo no 
que declarassem os mais Réo,, que hav1'fío assisLiJo á dita 
co 1wersação. 

Provará e mais se n,ianifesl1~ o engano, ou equivoca-
ção do dito füo AI varenga, a rcs.peito d' este Réo Thornaz 
A otonio Gonzaga, por iss mesmo que naquella declam-
çào disse a folhas dez Yerso, ql\.e e~te Réo ouvindo fallar, 
que clle faria as Leis, calara, e nada rcspon<lêr::i, o que 

\ 
1 \ 
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não é verosimel; pois sendo o Réo de conhecidas letras, 
e talento, não era que ouvisse huma tal pratica sem pro-
ferir palavra : e quod non e~t verosirnile falsiLalcs habe 
immaginem; conical. verh. - confcs io - rcsol. dezc-
sete numero vinte. 

Provará e accresce mais sobre a dila declaração, a 
outra que f'ez o Réo Joaquim José da Silva Xavier a fo-
lhas doze ver8o do ::i ppenso primeiro d' esta Cidade, que 
::i.clrnndo-se em casa de Réo Francisco de Paula Freire tle 
Andrade com os .outros Réos, e fallando-i:;e no Levante, 
entrava o Réo Thomaz Antonio Gonzaga; e que todos se 
calárào, e retirarão : e se isto acontecco por não quere-
rem que o Réo ouvisse falla.r naquella materia, menos 
podião relatal-a na presença do mesmo Réo áquelle Réo 
Alvarenga, nem o Réo sofrereria ouvir o qt~e havia ex-
posto um seo inimigo, qual era o Réo Joaquim José da 
Silva Xavier. 

Provará e nfo pode servir de argumento contra eslc 
Réo Gonzaga, para suppor-se haver entrado nas co11vcr-
sações, e ideias do Levante, ou ser sabedor cl'ello, a de-
claração que fez o Conego Luiz Vieira da ilva a folhas 
seis verso, e folhas nove do appen o oito da devassa 
d' esta Cidatle, con istindo ella cm que haveudo pergun-
tado ao Réo Alvarenga 11a presença d'e te Réo Gonzaga, 
pelo Levante que lhe tinha noticiado o Róo Faustino 
Soares na Cidade Marianna, lhe re&pontlêra o Róo Gonzaga 
pelas formaes palavras - a occasi:lo para isso perdeo-
se - ; porque ~sta resposta era muito natural que a desse 
qualquer homem politico, sem reserva alguma, e sem 
ser socio do Levante, bastando sórnenle co11liecer que a 
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causa que para elle poderia haver, era a derrama que já 
á es ·e tempo estava suspensa; e mais quando n:lo consta, 
nem declarou o dito Conego Luiz Vieira, que o Réo Gon-
zaga alem da quella simples, e nalmal re ·posta adian-
ta se mais o seo discurso sobre a mesma ma Leria. 

Provará que parn considerar-se a dita re posta natu-
ralmente por um homem politico, e sem reserva, l)astava 
rnoslrai· que o _Conego Luiz Vieira fez aquella pergunta, 
ou por que não era sacio do Levante, ou por que assim o 
fingia diante do Réo Gonzaga, e do outro Réo Alvarenga, 
por se não dever presumir que a fizesse illu. oriamente; 
e se o Réo Gonzaga fosse sacio, e não respondesse só-
mente como politico, não daria uma resposta, que o des-
cobrisse participante do crime acprnm, ou nào era tam-
1.Jem, ou affoctarn não ser; e muito menos a daria estando 
já suspensa a derrama, e desvanecida a ideia do Levante; 
nem o contrario deve presumi -se contra o Réo Gonzaga 
de uma expres ão, e resposta tuo natural, e adequada a 
irnrgunta que se fez para comencer de falsa, e improce-
dente a rnQsrna pergunta. 

provará e mais se manifesta esta verdade, e sincera 
CÀrpressão de Réo, na consideração d'e que a elle ser sacio 
do Levante com o Réo Ah-arenga, não se havia de adian-
tar a responder a uma pergunta que l)le não foi feita, 
versando ella sobre o mesmo crime, e vendo que o Réo 
Alvarenga a quem clirectamente se fez, não cleo resposta 
a eUa; o que bastava para este Réo tambcm se acautelar, 
e nada responder, se o iHio fiz esse politica, e natural-
mente. \ 

Provará que a formalidade da p!;lrgunta, tarnhem não 
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pôz ao Réo na necessidade de a denunciar; por que o 
Conego Luiz Vieira não disse na quella occasião,· que ou-
vira cousa alguma circunstancial a respeito do Levante, e 
das pessoas que entrárão nelle, e podia fazer a dita per-
gunta, ou por desconfiar, e temer que houvesse algum 
insulto com a imposição da derrama, ou por ter ouvido 
fallar abstractamente no perigo, e receio de o haver, 
pondo-se a derrama; e qualquer destes motivos não obri-
gava nem ao Réo Gonzaga, nem ao dito Conego a denun-
ciar; por que só ba esta obrigação, havendo noticia de 
ajuste de conjuração entre pessoas certas. 

Provará e não pode tamhem obstar contra esle Réo, a 
declaração que fez o outro Réo Claudio Manoel da Costa 
no appenso numero quatro de Villa Rica, onde a folhas 
quatro disse, que segundo observára em conversas com o 
Réo Gonzaga, não deixavão os Réos denunciados de fallar 
com o Réo Francisco de Paula, e outros, sobre a mesma 
rnateria que a folhas tres verso do dito appenso acabava 
de depôr, ter ouvido conversar em casa do Réo Gonzaga; 
por que refletindo-se na mesma declaração folhas tres 
verso, que fez o dito Réo Claudio Manoel da Costa, con-
cluie-se que elle niio affirmou versar as ditas praticas so-
bre ter, ou não forças a Capitania de Minas Gemes para 
levantar-se; pois que a ser assim, era sem duvida incivil 
e criminosa a dita conversação, sendo feita entre pessoas 
de suspeita, quaes não erão naquelle tempo o dito Réo 
Gonzaga, e as que assistirão á dita conversação : o que 
ufGrmou; porem o dito Réo Claudio Manoel a folhas tres 
verso daquelle appenso foi uma conversação bypothetica 
sóbre o estabelecimento daquella Capitania, e se poderia, 

l. 1 o 
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ou não ub i lir por i sómente, sem se fallar no punlo 
Je pouer leYanlar- e, nem ainda h 1poU1 ticamcnte; e esta 
comer.a nada lem de crimino a, ou inciúl, por lrazer 
com igo o ohjecLo Je ter, ou não a Capitania de Mina. 
genero ot1uival nle a os que lhe faltavào, para adquirir 
este ' por meio de huma permutação; ou negocio; pois 
que não se podo conjeclurar crime, a quom escrevesse, 
nem ainda afnrmasse entre amigos, que por exemplo a 
Provincia da Ccrle não podia sub:islir por si só, por ter 
muilo povo, e poucos generos; e t1ue pelo contrario a 
do Douro poderia subsistir, por ter muitos generos, o 
pequena população. 

Provará e não pode Lambem olJLar contra e le Réo, a 
1
1 declaração que fizerão os Réos Ignacio José de Alvarenga 

no appen ·o quatro d' esta Cidade a Colha doze, e o Conego 
Luiz Vieira 110 appenso oito da mesma deva sa folhas 
sete sobre fl conversa que ambo e Les Réos tivérão a 
respeito do Levante na varanda elo Réo Claudio Manoel 
la Costa, na qual lambem se achava o R ' o Gonzaga; por 

que refletindo- e primeiramente no qtle a e le respeito 
declarárão ambos estes Réo , não se acha que algum 

'elle afflrma se nos lugares acima apontados, ter o Réo 
Gonzaga ouvido, e assistido a me ma conversa, ainda 
que se achasse na varanda, onde tarnhem se achava o 
Desembargador Intendente Francisco Grego ri~ Pires Mon-
Loiro, e anelava passeando; do qne se manifesLa ser só 
presumida, e não certa a diLa assistencia, a qual pre-
umpção só ]iOderia Ler lugar se a dila conversa fosse em 

huma sala onde todos os circunsLuntc estão assentado" 
por ordem, mas não tem lugar cm huma varanda onde 
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c3da um estava a seo commoclo, passeando, e corno lhe 
parecia; e alem disto 

Pro-vará e consta ela declaração feita pelo Réo lgnacio 
José de Alvarenga a folhas vinte e doi s verso do appenso 
se te d' esta Cidade, o achar-se o Réo Gonzaga na mesma 
occ:.isi:Io com principio e ameaço de hurna colica biliosa, 
que lhe costumava dar, e haver pedido huma esleir~· ao 
lléo Claudio Mm1oel, que era o dono da casa, sobre 
a qual se deilou no primeiro assento da varanda, des-
cendo para o quintal, e que os dois Réos acareantes Jgna-
cio José de Alvarenga, e o Conego Luiz Vie.irn da Silva 
com o outro Réo Claudio Manoel da Costa estavão em 
lugar rliverso , entrando á parla da sala para a varanda 
a parte esquerda que deita para a rua : declarando mais 
o mesmo Réo Alvarenga a folhas Lreze do dito appenso 
sete não ter certeza se o Réo Gonz:iga na occasião desta 
conversa estav::i já, ou não deitado; porem sempre affir-
mou que a maior parte do tempo eslava deitado, por que 
já da mez::i se vinha queixando; no que Lambem concor-
dou o outro Réo Conego Luiz Vieira ela Silva a dita folha 
vinte e trez, affirmando que o Réo Gonzaga estivéra dei-
tado, e embrulhado em hum capote. 

Provará e nem se pode presumir ser a dita conversa 
sohre Levante formal, e sobre as pessoas que entravão 
nell e; por que declarando o mesmo Réo Conego a folhas 
sele do appenso oito desta Ci.cJa<le, ser elle logo no d.ia 
segurnte ao em que havia perguntado por curiosidade ao 
dilo Réo Alvarenga sobre a materia elo Levante1 em que 
nffo era socio, e de que só tivéra a noticia que lhe derão 
cm Marianna Fanstino Soares de A.ranjo, a qual pergunta 
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pela resposta que diz lhe déra o Réo Gonzaga mostra ser 
feita já em tempo que se havia de .,,anecido esta especie; 
não he pre umivel q~e ainda depois tratassem os ditos 
1léos Conego, e Alvarenga formalmente sobre Levante; e 
muito meno que o Réo Alvarenga se <leclaras e com o 
Réo Conego, niio sendo este socio d' elle, como repetidas 
veztis protestou, e arGrmou nas suas perguntas. · 

Provará e se comence tflmbem de falso o que se 
quer arguir a este Réo Thomaz Antonio Gonzaga, de ha-
ver faltado no Levante ao Réo Domingos de Abreo Vieira, 
advirtindo-o que não continuas e a obra que estava fa-
zendo nas suas casas, na forma declarada pelo denun-
ciante Joaquim Silverio a folhas ete da deva sa d'esta 
Cidade, por que o mesmo Réo Domingos de Abrêo Vieira, 
não só no appenso <lez da devassa d' esta Citlade a folhas 
quatro verso, mas tambem no appenso primeiro da de-
~assa de Villa Rica a folhas sete ve 'SO, e no juramento 
que pre tou na devassa da dita Cidad a folhas dez verso 
qeclarou e affirmou não ser o Réo G rn~aga quem isto 
lhe. disséra, ma sim o Réo Joaquim José. da Silva Xavier, 

que nunca com o Réo Gonzaga fallára em materia de 
Levante; e sendo acarca do no mesmo appenso dez com 
o denunciante Joaquim Silverio, instou a fo\has seis que 
perante Deos o affirmava, que o Réo Gonzagà lhe não ti-
nha falln<lo ern cousn alguma Je Le ante, nem nas obras 
4as suas casas; nem ~lle Réo llom\ngos de Ahrêo, ao 
dito Iléo Gonzaga havião af'fümado cousa alguma a esse 
respeito ao dito denunciante; o que não occultaria tendo 
confe sado quanto sabia a re peito dq mesmo Levante, e 
quaes forão os 1léos que lhe faHárão nclle. 
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Prornrá e com igual facilidade se desvanece o c1ue ju-
rou a respeito cl'este Réo Gonzaga, o mesmo Réo Do-
mingos de Abrêo Vieira a folhas cento e tres da devassa 
d'esta Cidade, e a folhas quatro verso in princ. da de-
vassa de Villa Rica e no appenso primeiro d' esta devassa 
a folllas dois verso infin., e a folhas tres, de haver-lhe 
dito o Padre José da Silva de Oliveira Rolim quando es-
tava de parLicla para o Tepico, que levára carta do Réo 
Gonzaga, para convidar para o Levante a pessoa decla-
rada nos mesmos juramentos. Por que sendo acareado o 
Réo Domingos de Abrêo Vieira com o dito Réo o Padre_ 
José da Silva de Oliveira Rolim, declarou este a folh-as 
onze verso do appenso treze da dita devassa, que nem 
levára carta alguma do Réo Gonzaga, nem este a pro-
mettê para o referido fim, dando conveniente rasão da 
causa por que se havia enganaclo : o Réo Domingos de 
Abrêo Vieira naquelle juramento da devassa folhas cento 
o tres, affirmando tambem o mesmo Padre José da Silva 
de Oliveira Rolim, nunca ter fallado semelhante matcria 
com o Réo Gonzaga, não só no dito appenso treze, mas 
lambem no appen o dezeseis da devassa de Villa Rica. 

Provará e posto que incumba ao Réo a obrigação de 
destruir os fundamentos, que houverfio para a sua prisão, 
os quaes não só ficão desvanecidos, mas tamhem con-
vencidos de falsos; accresce ainda mais a favor da sua 
innocencia, ns violentns, e fortes conjecturas que resultão 
dos jnridicos fundamentos que allegou nas perguntas, 
que se lhe flzerão no appenso sete cJ' esta Cidade a folhas 
tres verso e segg., que neste lugar se off erecerri com a 
attestaçào folhns seis do mesmo appenso, a qual desterra 

1 o. 
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a suspeita que poderia tambem h::m:r pel:i sua demora 
em Vi lia Rica, depois que entregou ao seo successor a 
vara de Ouvidor, .em rasão de se achar conlractado para 
casar, e a espera da licença de Sua Magcslade, e com o 
proje.cto de partir para o lugar ele Desembargador da 
Bahia, para onde estava despachado, logo que chegasse 
a mansão, e para não perder se tinha segurado com a 
licença que pedia ao Excellentessimo General, no caso de 
não chegar emtempo a de Sua Magestade. 

Provará que ainda mais accresce a favor d'este Réo, e 
para prova da sua innocencia o summario que forma o 
appenso quinze da devassa de Villa Rica, na qual jurárão 
todas as test:Jmunhas ahi perguntadas, que o Réo nunca 
. e feixou em sua casa para fallar em segredo com pessoa 
~l gumn, e menos com os outros Réos, e que sempre fal-
lou francamente aos que o procuravão, e com a porta 
·1berta até ser preso; que não occutto papeis, nem nunca 
cstevr. em outro lugar forn das gavelà da banca, aonde 
se lhe Jeo busca~ e nada se lhe achou de que podesse 
resulLal' indicio, ainda menor, e menos violento de ter 
pari.e no delicLo, e vivia com tanta parcirnonia quanta se 
conhece dos limitados bens que lhe forão sequestrados 
no appenso sele dos ultimos da dita devnssa o que tudo 
justilica a innocencia do dito Réo, para ser declarado il-
leso do crime, que se lhe arguio, mandando-se que vá em 
paz , com direito salvo para prejuisos, e damnos, e sem 
inhabilidade para continuar no serviço de Sua Mages-
tade, cm que se empregou com publica sa ti sfação, e 
credito reconhecido pelos mesmos Réos

1 
que o quizerão 

1iacular. ' 



V 

SENTENÇA DA ALÇADA 
P R OF En lD A 

CONTRA OS REOS 

~lostrn-se quanto ao Réo Thomaz _!\ntonio Gonzaga, 
qur por todo o mai Réo conleudo ne ta deva . a, era 
geralmente reputado por chefe da conjuração, corno o 
mais capaz de dirigil-a, e de encarregar- e do e tabele-
cimento da nova Repnblica : e supposto que esta voz ge-
ral que corria entre os conjurados nasce se principal-
mente das a severações dos Réos Carlos Conca de Toledo, 
e do Alfere Tira-dentes, e ambos nega sem nos :ippensos 
mm1ero hum, e numero cinco, que o Réo entra ~e na 
conjuração, ou a sistisse em algum dos conventiculos, 
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que e fizerão cm ca a do Réos Franci co de Paula, e 
DominO'o. de Ahr··o : accre ccnlando o Padre Carla , 
que <lizin aos o io da onjuração, que . t.c Réo enLrára 
nella para e animar, sabendo qnc cntrnva na acção hum 
homem de luze , e Lnlentos, capaz de o dcrigir, e o Réo 
Tirndentcs que não negarin o qne souhes1rn pnra o inl1i- . 
bir da culpa , sendo seo inimigo por causa de huma 
queixa que d'cllc fez ao Governnclor Luiz da Cunha de 
Mencze ·, e icrunl relraclação Gzcsse o Rro Alvnrenga na 
ncareacão do appen. o numero ·ele a folhas quatorzr, 
pois Lendo declarado no appenso numero quatro, que este 
Réo eslivéra em um do conrnnliculo , que e fizerão 
em ca a do Réo Francisco de Paula, e que nellc o encar-
regára da !'actura da lei para a nova Republica, na dita 
acareação, não sustentou o que Linha declarado, di-
rendo que hem podia enganar-se, e todos os mais Réos 
su tentem com firmeza que mmca e!'te Réo as ·istira, 
nem cntrára em nlrrum dos dilos aborninavei convcn-
t.iculo , con tud o não pode o Réo co iderar- e line da 
culpa pelo forle" indjcios que ontra 'lle re ullào; por 
quanto 

Mo lra-sc que sendo a ha e do Levante aju lado entre 
o Réo , o lançamento da derrama, pelo ele conlenla-
rnenlo que suppunhão que cau aria no povo cslc Réo 
foi hum acerrimo perseguidor do Intendente Procurador 
ria Fazenda, para que requC'rcssc n el ita derrama, e pa-
recendo-lhe talvez que não bastaria para inquietar o porn 

· o lançamento pela divida de um anno, inslava ao mesmo 
Intendente, para que a requere. e p r toda a divida do, 
annos atrasado : e ainda que de La mesma instancia, 
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queria o Réo formar a sua principal defesa, <lizendo que 
instava ao dito Intendente, para que requeresse por toda 
a divida, por que então seria evidente que ella não po-
ucria pagar-se, e a Junta elo Fazenda daria conta a dita 
Senhora, como diz no appenso numero ele folhas dez-
esete em diante; contudo d'esta me. ma rasão se co-
nhece a cavillação do animo d' este Réo; pois para se 
saber que a divid:l toda era tão avultada que o povo não 
podia pagai-a, e dar a Junta da Fazenda conta a elita 
Senhora, não era necessario que o Tntendente requeresse 
a derrama; porem do requerimento do dilo Intendente 
é que verosiroilmenle esperavão os Réos, que principiasse 
a inc1uielação logo no povo, pelo menos os conjurados, e 
rcputavão as instancias que o Réo fazia para ter lugar a 
rebellião; jura a testemunha folhas noventa e nove ela 
devassa ele Minas. 

Mostra-se mais dos appensos numero qualro e numero 
oito que jantando o Réo um dia em casa do Réo Claudio 
Manoel da Co ta com o Conego Luiz Vieira, o Inten-
dente, e o Réo Alvarenga, farão Lodo' ao depois do jan-
tar para a huma varandn, exceplo o Intendente que 
ficou passeando em hurna . ala immcdiata; e princi-
piando na dita varanda e11tre os Réos a pratica sobre a 
rebellião, advirtio o Réo Alvarenga que . e não conti-
nuasse a foliar na materia porque poderia perceber o 
dito Intendente : consta a folhas doze do appenso nu-
mero quatro a folhas sete, e folhas nove elo appenso nu-
mero oito, ma não houve cluvicla cm principiar a pratica, 
nem lambem a havia na presença d' este Réo, signal evi-
dente de que e tavão os Réos certos, que a pratica não 
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era nova para o Réo, nem temi<'to que elle a demm-
ciasse, assim como se temerão e acautelarão do Inten-
dente, tendo o mesmo Réo j:í dado a mesma prova de 
que sabia o que estava ajustado entre os conjurados, 
quando em sua propria casa, estando pre ·ente o Réo 
Alvarenga, perguntou o Conego Luiz Vieira pelo Levante, 
e o Réo lhe respondeo - que a occasião se tinha perdido 
pela suspensão elo lançamento ela derrama - e não lhe 
fazendo novidade que houvesse idéa de se fazer Levante, 
dc11 bem a conhecer na dita resposta que não só sabia 
do dito Levante, mas tarnbem que elle estava ajustado 
para occasião em que se lançasse a derrama. E ultima-
mente mostra-se pelo appenso n\1111cro quatro da devassa 
cl' esta cid'ade, das perguntas feitas ao Réo Claudio Ma- . 
noel da Costa·, ainda que nestas houve defeito de se lhes 
não dar o juramento pelo que respeitava a terceiro, que 
muitas vezes fallarão com o Réo sob,re o levante, o que 
ell e se não atreveo a negar nas per~runtas que se lhe 
fizeriio no appenso numero sete con .ssando de folha 
drzeseis em diante, e folha dezenove verBo, que algumas 
Yezes poderia fallar, e ter ouvido fallar a lgum dos Réos 
hypotheticamente sobre o Levante, send incrivel que 
um homem letrado e de u1strucção deixass . de advertir 
c/ue o animo com que se proferem as palavras he occullo 
nos homens, que semelhante pratica não podia deixar 
de ser criminosa, especialment~ na occasião cm que o 
Héo suppunha que o povo se desgostaria com a <ler-
ramn ; e que ainda quando o Réo rapasse. hypotheli-
eamentc, o que é inaveriguavel , r.sse seria hum dos 
modos de aconsefüar nos conjmad s; porque elos emba-
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raços, ou mmos que o Réo hypotheticamente ponde-
rasse para o Levante, podião resultar luzes para que 
elle se executasse poe quem tivesse esse animo, que o 
Réo s;1bia que não faltaria em muitos se selançasse a 
uerrama. 

Flll IJ ,1:; l'!'ÇAS JU~'l'Jl' I CA TIVAS . 
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SOBRE AS PHES~NTES LYRAS 

Apocrypltas ou onginae ·, co111plelam e 'La lyra. a his-
toria do amores e audade J'e es amantes desgraçados 
que a poesia começou por celebrar e que o homens 
acabaram por immortalisar; os nomes de Marília e Dirceu 
se tornaram populares em todo o Bra il, e hoje retumbão 
pela Europa e \merica, e um dia ·e 11niráõ ao de Hero 
e Leancleo, Sapho e Phaon, Eloyse e Aheilard, Jgnez e 
Pedro, l.,aura e Petrarclrn, Dante e Beatriz, Camões e 
Calharina, e então serão populares em todo o mundo. 

Parece que foram ellas escriptas cm Villa Rica e envia-
da pela maior parte ao Rio de Janeiro; ao menos assim 
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se depre~en<le de sua leitura e ainJa mai dos seguinles 
versos do poeta : 

Não ouço as tuas vozes magoada~ 
Com ardentes suspiros, 
Ás vezes mal formadas : 

.li as vejo, ó cara, as tuas letras bellas, 
Orna por uma as heijo, 
E chóro então sobre cllas. 

Repetem muitas de entre ellas os pensamentos de 
Thomaz Antonio Gonzaga; irnlicam outras ser composlas 
e'? re p_o tas ás do destincto poeta ou Ler motivado a 

1 muitas das suas; verdade é, porém, que não se desLin-
' guern n'ellas aquella simplicidade, dole da natureza, que 

não ha imitai-a; com tudo não deixará o Dirceu de 
Marilia, de interessar áquelles que tem sabido apreciar 
a admiravel e nunca imitada Mm·ilia ele )Jircen. 

4 auctora, ou quem quer que seja, nao ó procurou 
variedade nos pen amentos, como nos metro , e são to-
dos elles, segundo nóto, os que estavam em u o em fins 
do seculo pas ado. Se.gtfiu o exemplo de Thomaz Anto-
nio Gonzaga adornando os seus versbs com a rima, que 
por certo muilo concorre para a harmonia, como o 
rlrylhmo para a cadencia; lastima é, porém, que como 
Thomaz Antonio Gonzaga reprod11.1zisse scenas da Arca-
di_a nos picturescos sítios do Brasil, e a,ssim nos privasse 
de quadro interessantes, nos quaes ·as az se prezaria a 
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côr local, que por certo fallesce na maior parte d' ellas; 
todavia si errou com aquelle que tomou por mestre, 
tambem n~ío deixou de se atraiçoar alguma ''ez com elle, 
esquecendo -preceitos a que se irnpozéra. 

Fria e silenciosamente recebida da imprensa politica 
e mercantil, apenas mereceu o Dirceu de Marilia as se-
guintes frases animadoras da imprensa litteraria pelo 
seu órgão de então 1

• 

e< Eis ahi que para mai avultar a nossa taro mal que-
rida como mesquinha litLeratura, acaba de sahir de nos-
sos prelos um interessante opusculo Dirceu de Marília, 
c.ollecção de lyras attribuidas á senhora dona Maria Joa-
quina Dorothéa de Seixas, que tam cantada foi n'aquellas 
tam celebradas lyras, que para logo immortalisaram o 
infeliz Gonzaga; 

« Pensamento taro feliz qual o de completar o poema 
dos amores e saudades de Gonzaf?a como A. de Lamar-
tine complectou o Childe Harold de lord Byron, mereceu 
os elogios dos que prezam as letras e ainda mais dos cu-
riosos que a<loram e repetem de cór os canticos do des-
dito, o caQtor da belleza de Villa füca, e a publicnção não 
tl~srn entm a expectaç.ão publica. 

« O Sr. J. Norberto <le S. S. que se apresenta como 
cdictor do opusculo rle que vamos tratando, não o dá 

' Nova l'rliner1'(1 . r edii>Ída por .'anlingo Nunes Ribeiro. 



- 186 -

i;omo de sua producção, mas Lambem não o nega; deixn 
uma <luvida .. .. e d' essa duvida nasce o de ejo da leitu-
ra .... e da leitura a illusão .... a lyras são ua celebrada 
amante tle Gonzaga! .. . O poeta identificou-se com os 
seus amores, padeceu suas saudades, para poder expri-
mir-se como exprimir-se-hia ella mesmo, si ella mesmo 
escrevesse essas lyras . 

« A semplicidade de Gonzaga é tamrnanha que torna-
se difficil Je qualquer imitação; é pois o merito que e. -
encialmeule deveria faltar como falta ao Dirceu de Ma-· 

rilia. Comparando-se, porêm, as producções do auctor 
1 com a recente publicação, força é confessar que muito . 

estt)do fez elle para reproduzil-a; mas para que? Por 
ven~ura é de rigorosa obrigação que a formosa Marilia 
Lenha 3 mesma simplicidade no seu di~et' que o ameno 
Dirceu 'I Certamente que não. 

cc É indizível o prnzer para os que saben de cór, para 
os que repetem, para os que lem a Marilia de Dirceu ou-
vir como um cebo essa voz que lhe responde ·rruasi com 
a mesma doçura de metrificação, qua i com as mesm:is 
palavras, sinão com ~mesma simplicidade. 

cc Si Dirceu lhe cfo; : 

Eu, Marilia, não sou nem mn vaqueiro 
Que viva de guardar alheio gado, 
De Losco Lr;1Lo, de expressões grosseiro, ' 
Dos frios gelos e dos soes queimudo; 
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Tenho proprio casal e n'elle assi lo, 
Da-me vinho, legume, fruita, azeite, 
Das brancas ovelhinhas tiro leite 
I~ mais as finas lãs de que visto. 

Graças, Marília bella, 
Graças a minha estrella ! 

cc ~'farilia lhe responde : 

Eu, Dirceu, não sou pastora 
De abastado 
Gro so gado; 

Nem casal lenho que valha 
A pena de ser notado; 

Tenho minhas 
Ovelhinhas 

Oa maior estimação; 
Si não tens em mim riqueza 
Tens um firme coração. 

« Outra· vezes, porêm, e d'nqui a maior illusão, é 
Dirceu quem parece responder-lhe,. depoi de ou vil-a. 

cc Diz Marilia la de Villa Rica : 

Mal haja o mon tro 
Que te condemna 
A tanta au&cncia, 
A tanta pena ! 

<1 E Dirceu lhe responde da Cadêa V clha : 

Não praguejes, Marília, não praguejes 
A justiceira mão que lança os forros; 
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Niio traz rl chnlclc n vingn1lor:1 <'~pnd:i, 

llevc punir os erros. 

« A primeira parte, Amoro , contem lyra de uma 
belleza Lam natural que parece reílectil-a da l\farilia de 
Dirceu. Como é cheio de flmor, saudade e ternura o tre-
cho seguinte : 

i para nunca mais vollar its Minas 
Te partisse sem mim! ah n'essc dia 

A tam cruel ausencia 
Triste succumbiria ! 

« ão lh e ão as outras lyras inferior s nem orn eslylu 
nerp ein harmonia de versiOcaç::fo, ci taremos as r, n, 111, 

vu, alem de outr::is muitas como as melhores. 
1 

<< A egunda parte, Saudades, compõe-se de tristes e 
. entida lyra , perfeitas elegias do amot' e de saudade 
<l'aquella que Joplora o seu amante, au "ente, metticlo 
1ú1ma masmorra, epultura de um simivivo corpo, como 
elle me. 1110 o diz, d'aquella que e la"tima as im : 

Longe rlc mim o meu Dirceu respira, 
Respira e ai de mim nã; sei aonde, 

Que infame e atroz calo111nia 
Em vil masmorra o esc ndc. 

« D'aquella que o chora por que o pede para sempre, 
que ja toda a onfrontação da e perança e vaocen-se-lhe. 
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E o tio me diz agor.1 
Que não quer, l[Ue não consente 
Que eu jamais esposa seja 
De um reo, de um iaconfidenle. 

cc Todas as lyras da segunda parle são de grande in-
teresse e lembr:im a cada instante as melhores passagens 
<la Marilia de Dirceu; n'esse caso estão as H, 1v, x, xvr, 
xv11r, xx, xxu, e xx1r. » 

A presente edição vae mai correcta, que houve todo 
o esmero que . e não repetissem os erro que afeiam n 
pr1mell'a. 

.J. NonmmTO DE S. S. 

nio de .Ja11ci1·0. ~lar~o de 1861 . 

11. 
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Eu, Dirceu, nào sou pastora 
De abastatlo 
Gro so gado, 

em casal tenho qtic valha 
A pena de ser notado; 

Tenho minhas 
Ovelhinhas 

Da maior estimação; 

1 V n lyrn l da primeira parle da Marília de Dirceu. 



- •1!)4 - -

Si não ten ern mim ri!JUCza, 
Tens um firme coração. 

Mas não corres sem riqueza, 
Sem vcnlul'a 
A formosura, 

Cubiçoso de ouro e prata 
Que é de tantos desventura; 

Só almeja 
E deseja 

Possuir a minha mão; 
Si não ten cm mim riqueza, 
Tens um firme coração. 

Teu semblante alvo qual neve, 
De corado, 
E de ro ado, 

ão inveja a tez do jambo, 
Quando pende azonado; 

E um surri o, 
De improviso 

Torna-o digno de feição ; 
Si não tens em mim riqueza, 
Tens um firme coração. 

O teus olho tam gabados, 
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Matadores, 
educlores, 

Trabem a turLa das pastoras, 
ão inveja dos pastore!';; 

Si se rnlvem, 
Tudo involvem 

Ja mais terna seducçào; 
i não tens em miro riqueza, 

Tens um firme coração . 

Teu cahellos de ouro fino 
Delicados, 
Annelados, 

Não são eomo do pastorés 
D' esles montes, tl' estes prados : 

Mas luzentes, 
Reluzentes, 

Como os raios do sol são ; 
. i não tens em mim bens altos, 
Tens um firme coraçiío. 

Porêm valem mais que tudo 
Ten agrado 
Delicado, 

Que te torna entre os pastores 
~Tais que todos e. timailo; 
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Voz singclla, 
Ameua e bclla, 

Toda cheia de attracçào ; 
i não ten cm mim riqueza, 

Tens um firme coração. 

Tu perguntas i Maril ia 
Te a segura 
Da ventura 

De ser tua para sernpre, 
Qual . er meu teu peito jura ; 

fe enriqueces 
E offerecc · 

Tua propria habilaça 
'i não tens em mim rºqueza, 
Ten um firme coração. 

E o que mais invejar pó<le 
Tua amada 
Extremada, 

Que por ti vive crn süspiros, 
Que te preza na.morada? 

Sim acceito, 
Não engeito 

Tua offerta e condição; 
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Si não tens cm mim ríqueza, 
Tens um firme coração. 

Ten de teu um casal proprio ; 
Dá-te azeite, 
Dá-te leite, 

Que munges das ovelhinhas, 
Que são teu maior deleite ; 

Dá-te vinho, 
Lans e linho, 

E do que has precizão; 
Si não tens em mim riqueza, 
Tcn um firme cornç:io . 

Dos pastores d' este monte 
Arlmirado, 
Respeilado 

Sempre foi e será sempre, 
Será sempre o Leu cajado; 

em se enlucla, 
Quando a lucta 

Vence com admiração; 
Si não tens em mim riqueza, 
Ten um firme coração. 

No tanger da sanfoninha 
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Ilem tiveste, 
E mereceste 

. empre gabas e louvore 

.\ Lt; louva o proprio A lces tr· 
E i cantas, 
Tu me incantas, 

Com tua voz toJa attracçfo; 
Si nào ten em mim riqueza, 
'l'Pns um rirm f' rornçiio. 

Vem, Dirceu; ou lua amanle 
Eu te amo 
E só reclamo 

Ter de ti egual <l esli110 , 
Que por ti toda me inllai mo; 

Bem mereces, 
E conheces 

E esta ingenua confis ão; 
~ i não tens em mim l'iqueza, 
Tens um firme cora~ão . 

• empre unidoi;\ e enlaçaclos1 

Venturosos, 
E ditosos , 

Passaremos no sos dia , 
No os annos invejosos, 
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Té que a morlc, 
Com seu corlc, 

l.' inde Lam bclla união; 
Tu não ten em mim l'iqueza, 
T<1 11. um firme coraçün. 



LYRA ll 1 

Fugi, pastoras, 
Que andai no prado, 
Que disfarçado 
Anda o traidor; 
Fugi, pasL ra , 
Fugi de Amor. 

t Parece ser cm resposta á esu1 a lyr:t XVI ela primeira parle ela 
Marília de Dirceu. 
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Sem arco e aljava 
Hoje apparece, 
Bem se conhece 
N' isso o traidor ; 
Fugi, pastoras, 
Que esse é Amor. 

Pelos seus hombros 
Cahem os cabello ·, 
Finos, e bellos, 
De loura côr; 
Fugi, pastoras, 
Que esse é Amor. 

Oh quando pódc 
O olhar brilbanle ! 
É penetrante 
E incantador; 
Fugi, pastora , 
Que esse é Amor. 

Si elle encarar-vos, 
Fugi de vêl-o; 
Além de bello 
É seductor ; 
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Fugi, pa toras, 
Que esse é Amor. 

Dirige ovelhas, 
Traz um cajado, 
Anda trajado 
Como pastor ; 
Fugi, pastora , 
Que esse é Amor 

Letras enlôa, 
Jamais ouvida , 
E nem sabidas 
De um so pastor; 
Fugi, pa. toras, 
Que esse é Amor . 

Toca la junclo 
Da fontesinha, 
A sanfoninha, 
Cheia ele ardor; 
Fug·, pastoras, 
Que esse é Amor. 

i elle fallar-vos, 
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Sabei seu nome, 
Talvez o lome 
De algum pastor ; 
Porem, paslorn , 
Fugi de Amor. 



LYRA IJI 1 

Dirceu , altendc 
Os meus queixume ·, 
De amor nascidos 

ão m,eus ciumes. 

lla longo tempo, 
Que outra pastora 

1 Parece ser cm rcsposla á esla a lyra Jí,VI da primeira parte da 
tllari/ia de Dirceu. 
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De teus olhnrcs 
Se fez credora. 

Onde te encontra 
Olha e te mira 
Horas inteiras; 
Por fim suspira. 

Tu a contemplas 
Tamhem ri onho, 

·E si le ausentas 
Sempre é tristonho. 

Com ella dançaste 
Lá na llore~ta, 
Ainda ba pouco, 
Quando houve a f esla. 

De mim em breve 
Tu esquecido, 
De outra pastora 
Serás querido. 

Outra belleza, 
Outros incautos, 

12 
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Daráõ as umptos 
A novos cantos ... 

Porêm Marilia 
Na sepultura 
lia de occultar-sc 
Á desventura! 



• 

LYRA IV 

Deixa o meu peito, 
O' "Deus menino 
De amor isempLo, 
Que é seu de tino 
Assim viver; 
Em vão anima~, 
Em ' 'àO afagas, 
Abres mi] chaga , 
Fazes morrer. 
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Cruel ' 'eneno 
Foi sempre amor! .. . 
Como és lyranno, 
O' deus traidor, 
Os teus prazeres 
Terminam cm dôr. 

Á terna Sapho 
Foi o amanle 
Tam iementido, 
Tam incon tantc, 
Tam infiel; 
E a desditosa, 
Enlristecicla, 
Poz fim á vida, 
Sempre fiel. 

eu ai de morte, 
Foi ai de amor!. .. 
Como é tyrann·o, 
O' deus traidor, 
Os teus prazeres 
Termina cm dôr . 

Ignez formosa, 
De um rei amada 
Viveu ditosa, 
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Viu-se a<lora<la, 
Pedro a esposou! 
Porém por cara 
Pagou a dita, 
Cruel desdita 
A assassinou . 
Ah foi seu crime 
Somente amor! . .. 
Como és tyranno, 
O' deus traidor, 
Os teus prazere$ 
Terminam cm dôr. 

A meiga He10 
Foi o amante 
Sempre extremoso, 
Sempre constante, 
Sempre fiel, 
E por amal-a, 
O' triste sorte i 
Succumbe á morte 
Dura e cruel ! 
E a desgraçada 
Morreu de amor! ... 
Como és tyranno, 
O' deus traidor, 

l :l 
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Os teus prazere 
Terminam em dór. 

Sim ... mas quem póde 
Resistir tanto 
Ás tuas scLLas, 
Ao teu incanto, 
Ao teu poder? 
Cedq,, bem cedo, 
o· deus verdugo, 
Ao duro jugo 
Devo ceder. 
Victima triste 
• erei de amor 1 ••• 

Como és tyranno, 1 

o· deus traidor, 
Os teus prazeres 
Terminam em dõr. 



LYRA V 

Apagaram- e as lúcidas estrellas 
Apenas <lespontou no céo a aurora, 
E já a incerta luz, cheia de incantos, 

Os horizontes córa. 

Já, seus ninhos deixando, os ares t~lham 
Os lindos pa sarinhos velozmente, 
E aqui pelos raminhos penduradoi; 

Cantam alegremente. 



- 212 -

Pintada cabras pela pedra trepam, 
Deixando os verdes campos orvalhados; 
Tangendo a frauta seguem os pa tores 

cus nedios, man os gados. 

E tu, aonde estás, Dirceu querido, 
Que ja não Yens a ver quem ver-te aspirn, 
Quem triste e cheia ele crueis saudade , 

Ai so por ti su pira! 

Ao campos não tráras mais teus rebanhos? 
ão te verei jamais arrui cantando? 
ão ouvirei ao som dn terna frauta 

As ovelhas balnndo? 

A tua ausencia me motiva magoas, 
Motiva-me pezare ! ... A saudade 
Me arranca ao triste peito mil gemido , 

f e enche de anciedade 1 

Ah não deixes de vir a estes campos, 
Com isso me darás prazer do raclo ; 
tonge de ti viver um só instante, 

Não póde o bem prezado. 

Aqui saudosamente corre o rio ; 
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Aqui o sol o seu calor modera; 
Aqui vem, que Iarilia aqui descança, 

Aqui por Li espera . 

Espera, mas em vão . Em vão os olhos 
Pelos tri lhos entende da campina ... 
Ai nem leve signal de seu amante 

Nos trilhos de cortina! 

Cançada de e perar ja me retiro; 
Tornarei quando o sol atraz da serra 
E conder- e de todo, e fresca sombra 

Derramar- e na terra. 

Então me encontrarás, pastor querido, 
N'e Les troncos, que a amor vivem suhjeitos, 
Nos quaes gravados no sos nomes lemos, 

Qual dentro e111 nos o peito . 



LYRA Vl 

Invoco as mu a , 
Afino a lyra, 
Aruor me inspira, : ~ 

Eu vou cantar : 
Hoje um retrato 
Quero pintar ; 
Correi, Amores, 
A me 11judar; 
Mimosas côres 
Ide bu car. 
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Cabellos louros, 
Alvo semblante, 
E penetrante 
Divino olhar. 
Um tal retrato 
Quero pintar; 
Correi, Amores, 
A me ajudar; 
Mimosas côres 
Ide buscar. 

As sobrancelhas 
São arqueadas, 
Mas carregadas 
Não devem estar . 
Um tal retrato 
Quero pintar; 
Correi, Amores, 
.\ me ajudar ; 
Mimosas côre 
[de buscar. 

Pelos seus olhos 
Em brincosinhos 
Os cupidinhos, 
E tão a saltar. 
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m tal retrato 
Quero pintar; 
Correi, Amores, 
A me ajudar; 
Mimosas côres 
Ide buscar. 

Vamos aos labios 
Aonde os rizo , 
E mil surri o 
Estão a brincar. 
Um tal retrato 
Quero .Pintar; 
Correi, Amorrs, 
A me ajucl::ir; 1 

~fimosas côrc:; 
IJc buscar. 

Pei;olas claras, 
Bellas, luzenle , 
Pelos seus de tes 

. Devei tomar. 
Um tal retrato 
Quero pintar; 
Correi, Amore 
A me ajudar; 
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Mimosa côres 
[de buscar. 

É breve a boca, 
Que diclosinhos 
Engraçadinhos 
Sabem adornal' . 
Um tal retrato 
Quero pintar ; 
Correi, Amores, 
A me ajudar; 
Mimosas côres 
fde buscar. 

· ·o peito habila 
'ábia virtude, 

Que o vicio rude 
··abe odiar. 
Um tal retrato 
Quero pinlar; 
Correi, Amore ·, 
A me ajudar; 
Mimosas côres 
Ide buscar. 

Braços perfeitos, 
13 



- 218 -

Perfeita altura 
!!: compostura 
De ·e invejar. 

m tal retrato 
Quero pintar; 
Correi, Arnores, 
A me ajudai·; 
Iimosas côrcs 
Ide buscar. 

Como é diilicil 
Esse retrato 
l!'iel, exacto, 
Aqui findar! 

~ Um tal rclrnto 
Como pintar'? 
Em vão, Amores, , 
,\ me ajuJar, 
Mimosas córes 
f<'ostes busc;ir. 



LYRA VII' 

Ah! uão presw11as, 
Que a tua amante 
Seja inconstante, 
Terno Dirceu ; 
Elia que a lyra 
Tua escutando 
Foi se inílamma11Ju 
Do fogo teu. 

' Parece ser em resposta ú lyra IV da prin1eira parle da Marilia de 
Dirceu. 
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Que importa exisla 
Inda \'iço a 
A arv'rc frondo :i , 

Em que gravou 
A tua dextra 
Meu juramento, 
Que em esquecimento, 
~[e não ficou. 

Hoje viço a 
A. olaia existe, 
Hoje resiste 
. o furacão; 
Porêm que importa, 
Si dentro cm breve 

1 
Um sopro leve 
Prosta-a no chão ·~ 

Opponha embora 
Sua ira a sorte, 
Opponha a morte 
O seu furor; 
Sempre em meu peilo 
Eterna dura 
Terá a jura 
De meu amor. 



Vive ditoso; 
Sou tua amante; 
Leal, constante, 
Me mostrarei; 
E como a rocha, 
Que o mar combate, 
E não abate, 
Firme serei. 



L YR A V l r l 

Depoi dos frios do gelado hinverno 
Volta á terra a brilhante primavera, 

E rainha das flores 
Alegrerne,nte impera. 

Que pompa! Que explcndor t Que ingente gala 
Ostenta a natureza e1 . cus pr!more ! 

E céos e terra e máres 
Rcscendcm mil odores! 
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A aves trinam canlico festivo , 
,\ plumagem mo-trando tle mil core. · 

ln. ectos diamantinos 
Ostentam ru. fnlgr11·e · ! 

roceira a brisa, sussurrante, nrnona, 
Roç::inflo o lago se snrri n::is aguas, 

On prêrn no. pinheiros 
Murmura Lernas rnáguas. 

Que cena immensa ! A imagem de Deu. hella 
Desperta ao amplo alvor <la gra ta nnrora, 

E n'es e va Lo templo 
Seu Creador adora! 

Ei. o sol, Deus lle luz, que a . omhra e pasma! 
Eis o oi que nos traz o hello din, 

No mundo dcrramnndo 
O ri o de alegria! 

A. sim, depois e.la Lua au ncin impia, 
Meu peito, compungido pclns dorrs, 

Sente se dissipm·e111 
O. cruentos rigores. 

Quem ama men Dirce11, viver mnl pódr 
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Longe tlos ollios de seu bem prezado, 
Sem que seu peito seja 
Da dor apunhalado! 

Si para nunca mais voltar ás Minas 
Te partisse sem mim! ah n'esse dia 

A tam cruel auscncia 
Tri te succumbiria! 

\ 



LYRA IX 

Aqui sobre um ramo 
Eu vejo uns pomlJinhos; 
Aqui sobre um ra1110 
Unindo os biquinhos. 

Aq ui exercitam 
eus casto · amores; 

Aqui exercitam 
Prazeres sem dôres. 

15 . 
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:.\os ni11hos mimoso. 
Estão eus filhinho. ; 

os ninuos mimo. o. 
,\brindo os biquinhos. 

As azas batendo 
.Tá deixam o ramo ; 
As azas hatcn<lo 
.\eco d cm ao reclamo . 

Reclamo dos filho. 
Que piam de fome; 
Reclamo dos filho. 
Que a sêde consome. 

E aos filhos implume. 
A fome mitigam; 
E ao filhos implumcs 
l as azas abrigam. 

E assim vão da vida 
Funcções prehcnchen<lo; 
E assim vão da vida 
Os frui tos colhendo . 

Que inveja não causa · 



- 227 -

'fam santa cxistencia · 
Que invcj:i não an. a 
Tmn meiga irmocencin ! 

'l'arnbem inda um dia 
Un idos seremos ; 
Tambem inda um rlin 
De amor gozHremo . . 



LYRA ~ 

Aqui um lenço 
Eu te borda,a, 
E de meus vc1 os 
O circulava. 

Eu escrevia, 
Por doce incanlo~ 
E tas letrinhas 
Em cada canto : 
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« Unidos inda 
e< Além da morte, 
« Dirceu, que bella 
« É nossa sorte! 

cc Em ternos laços 
cc Os nossos peitos, 
« o arriar- e muluos 
cc Serão perfeitos. 

« E destes montes 
« Os mais pastores 
« Hão de invejar-nos 
« Os sans amore ... » 

Não acabava, 
Quando o vendado 
Deus fementido 
Vejo a meu lado! 

Lendo os meus verso~, 
Lendo surriu-se, 
Porêm de sizo, 
Ah revestiu-se! 

Toma-me o lenço, 
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Pega da agnlha, 
No fino linho 
Oéstro a mergulha. 

Depois m'o entregn, 
Triste suspira, 
De mim se afAsta, 
E e retira. 

Eu que de tudo 
Então pa mára, 
As letras leio 
Que ell e marcárn : 

cc Porém a ::in ·encrn, 
cc Oh sorte i1np a! 
« A sepnral-os 
1< Virá mn dia. » 

Que fado austero, 
Dirceu quer'do, 
Não nos reserva 
O feme Lido! 

Tyranno, injusto, 
So nos d est111a 
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Dúbios amores, 
í.rnenta sim1 ! 

Oh que sentença! 
Que sorte dma ! 
Foram-se os sonho~ 
D'aurea venturri 1 



LYRA xr 

Agora que a só eslaihos, 
Vem, papagaio, escutar-me; 
Aprende e te ternos verso , 
Para este peito alegrar-me. 

Não estejas contrisla<lo, 
1ão pezam tua correntes ; 

Captivo de minha estima, 
ão Leu ferros innocente . 
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Aqui melhor que em teus bosques 
Tens d' agua fresca do rio, 

· Aqui tens leite e legumes, 
Não soffrcs calor ou frio. 

Não vez os teus cornp:rnheirns? 
Pelo tiro vão morrenrlo, 
Em quanto que vas, meu louro, 
Com o tralo de amor vivendo. 

Fala e canta e d ansa sempre; 
A alegria é o teu destino ; 
Mas não digas, avesinha, 
Que é de mim que tens o ensino. 

Repete este grato nome, 
Repete : Dirceu, meu louro, 
Este nome é roais que tudo, 
Vale mai que aureo Lhe ouro. 

É para mim como um hymno 
De desusada harmonia, 
Que me incanta, que me enlevfl, 
Qne me enche de ufania. 



1unca, nunca, ó avesinha, 
O repitas desligado; 
Une sempre ao de Marilia, 
A que deve anelar ligado. 

G11arcla-te, porêm, do mundo, 
Teme de sua maldade; 
Ai si fores indiscreto, 
Morrerá nossa nmisade. 



LYRA Xll 

Solla Glaucestc 
A voz tlivina, 
Louva a belleza 
Da ingrata Eulina; 
Que nem um ri~o 
Nem um surrizo 
.Támais lhe dá. 

·Ah que tal paga 
Da sua amante, 
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ílirceu constante 
Nunca terá 1 

O terno Alceste 
Tambem na lyra 
Canta de Laura 
O amor que o inspirn, 
Porêm de um peito 
De rocha feito 
Que obterá? 

Ah que tal paga 
De sua amante 
Dirceu constante 
Nunca terá f 

1 
\ 

Muitas louvadas 
Pela belleza, 
Não o merecem 
Quanto á dureza; 
Que um peito ingrato, 
Ah jamais grato 
Sem slrará l 

Ah que tal paga 
Da sua amante 
Dirceu constal\te • 
Nunca terá! 
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Dit•ceu benigno 
Louvores Leça 
A sua amada, 
~em que o mereça, 
Que agradecida 
Pol' toda a vida 
A encontrará. 

Sim, esta paga 
De sua amanle 
Dirceu constante 
Sempre terá . 



L Y RA J J l 

Por que é que balas, 
Minha ovelhinha, 
O que 1e falta'? 
Já não bebesle . 
Na fonlezinha? 

Ualas tam lrislel 
Ah tu que anda,·as 
Alegre sempre 
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Mais do que outras 
Com que saltavas! 

Aqui não gozas 
Macia relva, 
E, quando o dia 
Se torna quente, 
Sombra na selva? 

Não te destingo 
Minha ovelhinha'/ 
Qual é das outras, 
Que, bem tratada 
Traz coleirinha? 

D'ella não pendem 
'onoros guizos? 

Não lem meu nome 
Ahi gravado 
Entre seus frisos? 

\h já conheço 
Por que estâs tristo , 
Nem hoje d'elle 
Foste al'aga<la, 
Nem mesmo o viste! 
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Ah! si e ta pena 
Agora sentes, 
Tambcm l\larilia 
Soffrc, e derrama 
Prantos ardente·. 

Porem a pena 
Nem sempre dura ; 
Depois das mágoas 

. Temo~ prazeres, 
Volta a ventura. 

Attendc, ouve, 
Minha ovelhinha 1 

Dize o que ICScutas '! 
Ja la re oa 
á sanfoninha ! 

É elle! É elle 1 
Oh que ufania 1 
Tudo se anima, 
Tudo renasce 
Para a alegria! 



LYRA Xl V 

• lnda e, Dirceu, frondosa a nossa olaia; 
Os passarinhos inda aqui gorgeiam; 
E as flores, que produzem estes prados, 

O ar aformoseam : 

Aqui sereno o· Ribeirão caminha 
Sobre as arêas de ouro e diamantes; 
Aqui ainda eleva o alto coqueiro 

As palmas verdejantes; 
1. 
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JnJa o echo murmura docemente 
O fugitivos sons que nos ouvíra · 
Inda nestes pinheiros enrama<lo 

A viração suspira. 

A olaia recebeu a nossa juru, 
O ternos passarinhos a canlarau1, 
E as flore de perfume delicado 

O ar embalsamaram : 

U Ili beirão corria com :u ·swTu, 
Vendo que as nossas almas se ligaram · 
E ~o coqueiro as palmas verdejantes 

Nos ares se agitarr.nu : 
1 

O echo a transmittiu · outros ecltos; 
Talvez chegasse a ten\ s aparlad.as, 
Que a viração <la tarde a Lran porlàra 

1as azas encurvada 

Uuando vires seccar a e ·belta olaia, 
E os lindos passarinhos não cantarem, 
E as flores mais ger1tis e 111ais cheirosas 

De vegetar deixarem; 

Quando este Ribeirão pobre e tuna<lo, 
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Rolar as ondas pelo fuho loJo : 
E abaLer-se o coqueiro e em pó torn:-i<lo 

Desílzcr-. e de lodo; 

Quando o echo callado, ensurdecido, 
Não repetir teu nome após Lua ama<ln, 
Nem nos pinheiros susurrar o silvo 

Da viração cansada ; 

Então, Dirceu, então tua Marilia 
Deixará de le ser ílel amante; 
Chnma-lhe então de falsa e femenLitl;i, 

De ingrnl:i e de incon. t.anLe. 



LYRA V 

:\Tão sei si é certo 
Ouvi dizer, 
Porêm sera, 
Que o mal bem perto 
Do bom prazm· 
Sempre andará 

E esses penhorcr;;, 
Penhores meu , 
Quem salvará? 
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Nossos amore 
O proprio Deus 
Amaldiçoará. 

Ah si tu partes. 
Adeus, adeus! 

Ligado a algemas, 
algemas ,rn, 

h partirá; 
Quae são seus erros, 
Quac seu ardis, 
Q11e os soff rerá? 

E esses penhores, 
Penhores meus, 
Quem salvará? 
Nossos amorc · 
O proprio Deus 
Reprovará? 

Ah si tu parles, 
A deu , adeus! 

D' este meu peito 
cm ti, Dirceu, 

O que erá? 
, enlmdo o e[eito 

14. 



- 241i -

Do exilio teu 
Só gemerá. 

Porêm penhores, 
Penhores teus, 
Rem guardará ; 
Nossos amores 
O proprio Deus 
Protegerá. 

Ah si tu p:irles, 
Adeus, adeus! 

A tua amante 
Terna e fiel 
Sempre ser.á ; 
De ti distante, 
O teu annel 
Me lembrará. 

1 
\ 

E taes penhores, 
Penhores teus, 
Não esquecel'á; 
Nosso amores 
O proprio Deus ' 
Abençoará. 

Ah si tu partes, 
Adeus, adeus 1 
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A na amante 
Tamhem Dirceu 
Fiel será; 
Rosa adorada, 
Ouc clla lhe deu, 
A lembrará. 

E taes penhores, 
Penhores meus, 
f}uern esquecerá '! 
Nossos amores 
O proprio Deus 
.\bençoará. 

Adeus, tu partes, 
Adeus, adr.11s ! 

l IM llA PRUIEIRA PAllTF.. 
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LYHA I 

Deixa este peito, que a saudade habita, 
Deixa meus tristes, tam saudo o· lare ·, 

E vae, uspiro ardente, 
Romper os leves ares. 

Longe d' aqui o meu Dirceu respira, 
Hcspira, e, ai de mim, niío sei aoude, 

Que mfame e atroz calumnia 
Em vil masmorra o esconde. 



- 252 -

Porêm gyra, pl'Ocura, que ha de achal-o 
Lá onde tu ouvire. o meu nome, 

Entre os ai repeLiclo 
Da dôr, que hoje o con orne. 

Co111 o ar, que elle rc pira, Le mistura, 
Mas não lhe digas de quem é ·, suspiro; 

Nem que és Lrisle mandado 
De Iam longe retil'O. 

É facil conhecer- e um desgraçado, 
E elle bem verá, que tam senLiclo 

So partes ll' esLe peito 
De tanta dor ferido. 

1 

Talvez cuide que és o derradeiro, 
Talvez pense que és meu ai de morte; 

Dize-lhe pois que vim, 
Que affronto a dura sorte. 

Que os olhos já cansados não Leem prantos, 
Que a· não me vir do ceo prompLo soccorro, 

Ah perderá-me em breve, 
Que afflicta e triste morro. 



LYRA II 1 

\h que não vejo 
Teu lindo roslo 
Com aqucllc gos Lo 
Do peito meu; 
Já te não vejo 
Com a sanfoninha, 
Qne me entretinha, 
~fou bom Dirceu. 

1 ncfcrc-se :i lyra_ l e oulras da pl'lmcira parle tia nlarilia de Dirceu. 

15 
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Já te-não vejo 
Com o manso gado, 
Que desgarrauo 
Vae sem paslor ; 
Já me não loucas 
N' esta flores la, 
Durante a fc::;la, 
Com a linda flor. 

Tempo dilo o 
De meus aioore ·, 
1 ncanlatlore::;, 
Veloz; past1ou; 
E hoj e, ó desliuu, 
Cruel ycrdadç l 
Triste saudade: 
D' elle ficou ! 

Tudo no mundo 
É passa creiro . o , 

Tarde e li0 ciro 
Ha ~udo firn. 
·ão mais suspiro, 

Não ma~s deploro, 
i\'em triste choro, 
Que é ludo :mim . 



LYRA Ill 

A1110r, que os tristes dias me envenena ·, 
Amor, deixa o meu peito 
Folgar livre de penas. 

\leus olh os Je chorar já se estancara1u, 
E do peito os suspiros 
De. todo se esgotaram. 



Porêro cu inda sofüo; vc men pcilu, 
Ve como retalhado 
-~ dor vive uhjeilo. 

~ ' u111 só J.ia perdi quanto prezava, 
Um coração tarn grande, . 
Que assaz assaz me amava. 

Le~as ·e muito embora a sorte irnpia, 
Levasse muito embora 
Quanto de meu havia. 

~las ali.! não me levasse esse objcclo 
Digno. ele minl~a e~ lima, 
Digno de meu alíeclo. 

Tu és, Amor, tu és duro verdugo; 
Alegre só Yivcmo 
Isemptos do Leu jugo. 

Mal nos o peito foi por ti vencido, 
Que a cxiste1,cia. e azéda, 
Que ludo e tá perdido. 
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Eloyrn e Abeilard muilo se anJaram, 
Porêm ó no sepulchro 

m dia se ajunlaram. 

O que na vida, Amor, não con cnl.i slc, 
-- União merecida, -
Na morle o permiltislc. 

E Ma ri/ia e Dirceu na lou a dura 
Lerão cedo os pastore 
De uma só sepullura. 



LYRA TV 1 

Tu na masmorra 
Gemendo cm ferro f; i 
E por qu crimes, 
Et)or que CITOf;? 

Como serena 
Mimosa r, hdla 

1 .\. ly.-a XXV f da segunda parl e da Marília de Di1·ce11 pat·cce ter sido 
cscripln c111 resposta a esta . 
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Ko ceo brilhava 
• 

A lua estrella ! 

Meus lristes olhos 
N' clla fitava, 
E so de vel-a 
Me contentava. 

Porêm, agora 
Os olhos pondo, 
De horror me gélo, 
O rosto e condo. 

A luz brilhanlc 
La se esvaece, 
Toda se eclipsn 
E desparece ! 

Ab n'um inslanlc 
Tudo mudou-se, 
O riso cm pranto 
Cruel trocou-se. 

Mal haja o monslro, 
Que te condemnn 
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A tanla au:encia, 
A tanta pena. 

Que sem que o saiba, 
O' dura so1'lc, 
Tambem me pune 
Co' a propria morte . 



LYRA V 

Oh como tri te ficaste 
Tu que estavas lam conlcnle; 
Como e lás emmudecido, 
Meu papagaio ionocenle ! 

.Tá, meu louro , me não can tas 
Os ver~ os qué eu te en inava, 
E que eu entregue a mim mesmo 
Em silencio te escutava . 

fa. 
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Ah .f]uejá me não repele 
Aqnelle larn doce nome! 
Que pezar torna-te m11rlo? 
Que tristeza te con orne? 

Qucl'es voltar a teus bosques? 
Qncres vêr teus companheiros? 
Ah dize-me o que te falta? 
\'iio tens tratos li ongeiros? 

A Lua terna senhora 
Niio te afaga com carinhos? 
Si lhe fa lias, não rc ponde, 
Nffo acceita os teu. bciji t hos? 

Ah já sei, minha ave-inha, 
Tu me vês triste, afiligida, 
Por isso tambem te callas, 
Tambcm estás emudecida ! 

Deixa, que ainda um din 
Me verás qual já me viste; 
Nem sempre cantos ale"re, 
\'cm. empre silencio tri te . 



LYRA VI 

Meu jardinzinho 
A tnda hontem 
Cheio de flores, 
Que mereciam 
Tantos louvores, 
Hoje tam murcho 
És como eu. 

Oh como é !:riste 
Tudo o que é meu; 



- 264 - · 

Fnlta-rnc ludo 
Sem meu Dirccn ! 

Esta roseira, 
Inda tam novn 
E tam viçosa, 
Que se elev:.iva 
Aqui frondo. a, 
Hoje morrendo 
Vae como cu . 

Oh como é triste 
Tudo o que é meu; 
Falta-me tudo 
Sem meu Dirceu~ 

Tristes ilorzinh::i , 
em as resguardo · 

Do sol ardente; 
Nem mais as régo 
Na tarde quente; 
Vào fenccendo 
'fambem como e~. 

Oh como é triste 
Tudo o que é mi!u ; 

1 

Falta-me tudo 
Sem meu Dirccn I 
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Aqui voavam 
Mil borbolelas 
De varias cores, 
Que eram dos ares 
Quaes soltas flores ; 
Se retiraram 
Tristes como cu. 

Oh como é triste 
Tudo o qne é meu; 
Falta-me tudo 
Sem meu Dirceu! 

Com as turvas aguas 
D' este ribeiro, 
llontem tam puro, 
O amargo pranto 
Triste misturo, 
Si hoje está turvo 
É como eu 

Oh como é triste 
Tudo o que é meu; 
f"i'alta-me tudo 
Sem meu Dirceu ! 

Aqui me as enlo 
Sobre este banco 
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D3 secca relva, 
E um ai ollan<lo, 
Da longe sclvn 
Rc. ponJc a rola, 
Geme como cu . 

Oh como é 1:risle 
Tudo o que é meu ; 
Falta-me Ludo 
Sem meu Dirceu . 

Dirceu querido, 
Si Lu vollassc 
A tam . audoso 
Sitio, onde ive 
Teu bem cltornso, 
Reviveria 
Tudo como eu. 

Seria alegre 
Tudo o que é meu; 
Nada me fa lta 
Co o meu Dirceu. 

\ 



LYRA VJI 

Campos, que tão alegre já me vistes, 
Qnando os dias felizes me corriam; 

Campos, campos tam tri stes, 
Ah deixae que aqui gema · 

Q11em tem no peito seu dôr tam extrema! 

Echo, que em lempo para mim ditoso 
Repetiste meus cantos de alegria; 

Echo, echo s:rnuoso, 
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l\epete os mens lamentos, 
:'la. ciclos de tyrannos offrimenlos. 

Fonte, que aqui me viste tam ditosa, 
I•, meu alegre roslo retrataste, 

Fonté, fonte chorosa, 
Recebe esle meu pnmto; 

Oue por amargo.não te cause espanto . 

Aves, '}Ue ou vi aqui <le amor cantando, 
No mez em que fazeis os vos os ninhos, 

Aves, ave , voando, · 
Soltae o vosso canto, . 

Que o m3J me abrande c~m seu doce incanto. 

Flores, que amei e que prczçi con t:mle, 
E cm grinaldas por "vezes me enfeitastes, 

Flores, flore. , o amante 
Si mejgo vos colhia, 

De beijos como este, v . cobria. 

füiw, que vês a minha in'fuu la pena, 
Quando dantes me •ias tam risonha; 

Briza, briza sere 1a, 
Ah tomà e te suspiro, 

E leva-o ao meu amante e111 seu retiro. 

' 
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Campos, cebo, fonte, aves, flores, Lriza, 
Nfío divulgueis a causa do tormenlo 

Que assaz me penal isa; 
Só saibam minhas dores 

Campos, cebo, fonte, aves, brirn, flores. 



LYRA VIII 

V.e como lenho, 
Di ·ceu querido, 
O ir"ste pei~o 
ne dôr ferido! 
Ah ja F1e111 posso 
Si quer o·cm~r, 
Entrerrue á ma.goa 
Eu YOU morrer! 

Q 
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Eu vi, eu propria 
Tua morada 
De povo e tropa 
Toda cercada, 
A te intimarem 
Negra prisão; 
Qual não foi minh:1 
Perturbação? 

Quando passaste 
Eu pranteava, 
Toda senlid::i; 
Eu delirava, 
Sem poder vêr-te,. 
Fóra de mim; 
Ah foi-me ao menos 
Melhor assim! 

Em vil masrnorrn 
Agrilhoado, 
Da liberdade 
Foste privado, 
A vil calumnia 
Que tanto ousou, 
Nossos amores 
Envenenou. 
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Mal haja o irnpio, 
Que assim irnhiu-te, 
Que se surrindo 
Nos ferros viu-te ; 
Aos seus remor os 
Se entregará, 
E abandonado 
Fenecerá. 

Porêm embora 
Se ire a sorte ; 
Teu grande peito 
Sereno e forte 
Da vil calumn ia 
T . 1 ' \ rmmp lara; 
Rccta a ju tiça 
Te salvará. 

Segue, sim, segue 
O teu dest\no, 
Qu mui co lante, 
Leal e fino 
Será na a'usencia 
O meu amo ; 
Eu juro arnar-lr 
Seja onde f ôr. 



LYRA lX 

• 

No me 1110 ninho 11asciuos 
Haviam lindos pombinho ·, 
E o seu ninho começaram 
Entre copados ramrnho . 

No ninho, sob o arvoredo, 
Cernia a saudosa amante. 
Enr quanto que o triste amado, 
Vagava d'ella distante. 
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Laço cruel aqui armado 
O innocentinho esperava; 
Cahiu na folsn arapuca, 
(Jue elle si quer su peitavn. 

A tl'iste da cornpanlieira 
Lú do anoredo o chamando , 
Temos ais, ternos gemidos 
la uo peito soltando. 

E já prezo na gaiola 
O seu amante gemia ; 
Da ausencia o cruel effeilo 
Pol' seu rnartyrio sentja . 

1 

A amante deixando o ninho 
Por toda a parte o buscnYa, 
E depois para o seu nir~l10 
[nela mais tri te tornava~ 

S:mdoso da cnra amant.e, 
Pela qual inda ge1'11ia, 

\ 
O triste do de ·waçado 
Já na gaiola 11orria. 

E ella lambem s~ntida, 
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Lamentando-se da sorLe, 
Debatia-se anciosa 
Nas agonias da morLe. 

Po1· que estava o triste pl'ezo, 
Longe de sua ame la de? 
Que delicto comettêra 
A penler a liberdade? 

Ah n' este quadro contemplo, 
Dirceu, a nossa exislencia ! 
Tu soffres, eu tambern sofl'ro 
'l'am injusta violencia ! 



LYl\A X 1 

Sempre a teu lado 
Vivi dilosa, 
Fui vcnlurosa 
' mui feliz; 
Porem agora, 
De Li disla~lc, 
Por ser con'sl::mtc 
Soffro infeliz! 

1 V. lyra XX V dr, rngunda parle d;\ M'lrilia de Dirceu. 
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E tu padeces 
Dw·o tormento, 
Vil soffrimento 
N' e sa prisão ; 
A cada passo 
Teu compassado , 
Tine arrastado 

egro grilhão. 

l 'essa masmona, 
Que te molesta, 
Por Gna fresta, 
Só vês a luz ; 
Ah tudo isto 
A e Le estado , 
Tam desgraçado, 
Só me conduz. 

A chave sôa, 
E a 110rta dura 
'e abre da e cura 
Forte prisão; 
O juiz enlra, 
Indaga o crime, 
E não te exime 
Da e cravidão . 

1. 16 
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Succede a noite 
Ao triste dia, 

em que alegria 
Tu pos ns ter, 
Que triste sma ! 
An tes da morte 
Pro,·ai· o corte, 
Que a im ' 'iver. 

Em breve o tempo, 
Trará a morte, 
E minha sorte 
Se finllarú; 
E só d'e ta rte 
A dura pena ~ 
Que me envcne11a 
Se ncabal'á. 



LYTIA XI 

Deu a , que a lyra eternisou na terra 
Tecendo altos louvores 

\. vos. a foi·mo ura e gentileza, 
Ao vo sos sans amores; 

• Ouvi primeiramente os mens. uspirof;, 
e vos mereço tanto, 

Altrnrlei-me depois o lri. tes rogo. , 
Que vos dirijo em pranto. 
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Ah pelo meu amante 
Benignas implorae; 
Os deuses irritado 
Benignas applacae 1 

Sapho, que foste em musa convertida, 
Sapho que t:rnLo amaste, 

Ah Ln que sabes quanto amor nos cu ta, 
Que por elle finda te; 

. npho divina, attenrle os meus suspiros; 
Não corro sem ventura 

A pós amante falso e fementido 
Que falta á propria jura. 

. \ 
Ah pelo meu amante 
Ajuda-me a implorar; 
Os deuses irritados 
Ajuda-me a applacar. 

O' Beatriz, que fo e rlecantada 
Na lyra dos mores, 

8 na lyra' divina, ,cruc ~antar:i 

Os infm naes horrores; 
Reatriz celeste, atte) de os meus suspiros ; 

Ah tamhem rlecant:icb 
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Eu fui na f;Ua lyra, e n1inha sina 
Tornou-me desgraçada'. 

Ah pelo meu amante 
Ajuda-me a implorar; 
Os deuses irritados 
Ajuda-me a applacar ! 

O' Clorinda, que tanto mereceste 
Por teu peito constante, 

Que foste celebrada e eternisacla 
Por teu tam grato amante; 

Clorinda grata, attende os meus suspiros, 
Tamhem si na sua lyra 

Elle canta ele amor, é por que a minha 
Constanc.ia é que lh e inspira. 

Ah pelo meu amante 
Ajuda-me a implorar; 
Os deuses irritados 
Ajuda-me a applacar. 

O' Nathercia, que désle eterno assnmplo 
Ao canto da saudade, 

Com que o grande cantor enchia os ares 
Da palria soledade; 

Hi. 
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alhcrcia bella, allcndc os meus su piras; 
Tarnbem por mim saudo o 

Elle geme sem ver a luz do dia 
Em carcere horroroso. 

Ah pelo meu am:inte 
Ajuda-me a implorar; 
Os deuses in'itados 
Ajuda-me a applacar ! 

o· Laura, que inda ouve em auclnsa 
As aguas repelindo 

O versos, que decantam tuas graças, 
Teu rosto bel lo e lindo; 

Laura ditosa, attencle os eus suspiros; 
Tenha cu a ventn a 

De jdzcr, como tu, com o terno amante, 
_ a mesma sepultura . 

. b pe}o meu mante 
Ajuda-me a implorar; 
Os deuses irritados 
Ajuda-me a applaóar 1 

Densas, que a lyra cterm ou na trrra 
'fpcendo altoi:; louvore. 
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A vos a formosura e gentileza, 
Aos vossos sans amores ; 

O' deu as, altendei os meus suspiro. ; 
i offre tes outr' ora, 

Pranlcando de dôr e de saudade, 
Marilia so ffre agora. 

Ah pelo meu amanlc 
Benignas implorae ; 
O deuses irritado. 
Benigna. applacac. 



LYRA XII 

\ Não so comigo 
O duro fado 
i'cro e inimigo 

, Se irou, Dkceu. 
Wo •só· Wfari li a, 

Tambem ' ulina 
O seu amante 
Trislc perdeu. 
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O llesgraçado · 
Em vil masmorra, 
Ah malfadado, 
Por um morreu. 

Não só Marili a, 
Tamhem Bulina 
O seu amante 
Triste perdeu . 

Tal desventura 
De alguma fórma 
A magoa dura 
Me allivio deu. 

Não só M:uilia, 
TamLem Euli na 
O seu amante 
Triste perdeu. 

E na lembrança 
Inda conservo 
Essa csperanç::i, 

Q11 e ella me deu. 
Não só ~for i l i ,1, 

Tambem füili 11 a 
O seu ::ima11Le 

Triste percJr11. 
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<< O teu amanle 
cc Ainda viYe, 
cc Bem que distantr. 
cc Ah não morreu ! 

« Sómente Eulina, 
« E não Marilia, 
« O seu amante 
cc Triste perdeu. 

« E hrevemen Le 
e< Talvez que volte 
« J,edo e contente 
cc Ao peito Leu. 

((Sómente Eulina 
cc E 11ão Marili i] 
cc O seu amante 
<< Triste perllrn. 

Fo se verdade 
Essa esperança, 
E reaJicladc 
Ao per~o meu 1 

Que sú Euli11~ 
E não Ma ilia, 
De todo o àmaille 
Tri,te pcrdcn. 
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Corre, vem <lar-111c 
E ·sa alegria; 
Vem abraçnt'-lllc, 
Caro Dirceu. 

Que só Eulina, 
~não Marília, 
De todo o amante 
Triste perdeu. 

Porem, ó sorte, 
Estou mostrando 
O pezo forte 
Do grilhão teu. 

Não só Eulina, 
Tambem Marilia 
O seu amante 
Triste perdeu! 



LYRA À.Jll 

U sitio onde outr' ora 
Alelrre passaste 
Os al'mos mi1'nosos, 
Que tanto goz.:iste, 
Em triste deserto, 
Dirceu, se trocou. 

E tua M rilia 
Ah tambem mudou ; 
De alegre, que- era, 
Tri ·te se tornoü 1 
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JJi ·poslo a servir-111e 
Levavas meu gado 
1 l'oule mai · clara, 
A vargem e ao prado; 
Agora o meu gado 
De fome espirou . 

A lua Mari11a 
Ah lambem mudou ; 
De alegre, que era, 
Trisle se tornou ! 

D'aquelles peuha co · 
Um rio cabia, 
ljue vezes senli!<lo 
Alli não te via; 
Ma · agora o rio 
De todo seccou ! 

A lua Marilia 
Ah tantbem ntutlou : 
De alegre, que era, 
Trisle se tornou 1 

Aqu i n'urna moi ta 
De relva e .O.ore , 
Aqui le assentavas 
Com outros pastores; 

1. 1 j 
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Agora em espinhos 
Tudo se Lrocou ! 

A tua farilia 
Ah tambem mudou, 
De alegre, r1ue era, 
Triste se tornon 1 

,\ qm se e:;Lc11Llia 
Formosa floresta, 
Aonde pas avas 
A tarde e a sesla ; 
Porêm o incendio 
Tudo devastou. 

A tua Marilia 
Ah tarnhem niud u; 
De a legre1 'ri ue era, 
TrisLe se lornou ! 

O echo que r anlcs 

Teus Y rsos a a·dos, 
E quanto te ouvia; 
Surdo [l meu : suspiros 
Ah já se callou ! 

A tun Marilia 
Ah tarnbem mudou ; 



- 291 -

De alegre, que cm, 
Triste se tornou! 

Os pa saras d'antcs 
Aqui revoavam, 
Seus hymnos con tentes 
Aqui entoavam, 
Mns agora tudo 
Aqui se callou. 

A tua l\Iarilia 
Alt lambem mudou; 
De nlegre, que era, 
Triste se tornou 1 

Tam bella, que estava 
A o laia frondosa, 
Aonde escrevemos· 
A jura amorosa; 
As f o Ilias largando 
De toda seccoti. 

ó tuá Marilia 
Na fc não mud.oU; 
Si firme te era, 
~·fois firme fico11. 



LYRA XJ. V 

.\.os <lias, weu Dirceu, suceede111 auno:;, 
:Sem que e Yeja a s teus rcsLituido, 
E <los ben , , que roubou-te a sorLc impia, 

De novo enriquecido. 

oi1 C01110 não desejo Y~i: ninJa 
AlrnrLas as jancll s <la Lua herdauc, 
E tu gozando ao hi<lo <los amigos 

Da cara liberdade! 
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rarece que Le vejo vir enlrnndo 
ror este itio d'antes tam fagueiro, 
E mal te vê, le desconhece e late 

O teu fiel rafeiro . 

Porêm mal pelo nome tu lhe chamas 
As orelha abale, a cauda abana; 
Uiva, e salta, e te lambe os brancos dedos, 

Com grande fe ta insana. 

Lá vem correndo dos confins do campo, 
On d'aquella s6noea fontezinha, 
As brancas ovelhinhas, por que ouvem 

A tua sanfoninha. 

Aquella vaca com tardio passo 
Vem inda a verde reha mastigando; 
A hora, que de negro e branco é tinln 

Fumaça vem lançando. 

"Pára ante ti e a cabeça abaixa, 
Suspend e a cauda no quadril burnido : 
Tn llrn corres a mão ele levemen te. 

Sohre o pêlo luzido. 

Porêm no longe muge a hezerrinhn, 
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Ella responde-lhe lambem rnug-inJo; 
Com fl tosca lingua a branca mno te lambe 

E prompta vni srguinclo. 

Aqui te felicitam, te cortejam 
Os pobres pegureiros e pastores, 
E torna a r~petir o ccho visinho 

O canto dos amores. 

]~um onho, Dirceu, de nm doce somno, 
Do qual me acorda a alroi adver idade, 
Porem que ainda póde converter-se 

Em doce realiclade. 



LYRA XV 

Ai que tn gemes 
N' essa masmorra 
De magoa e dôr; 
Ai que cu suspiro 
Na minha aléleia, -
Ai que eu deliro, 
Porêrn de amor! 

Ah i procnras 



- 20ü -

Doce lembranças 
Do que pnsson ; 
E cu ante as scen:is 
De La campina , 
Cruentas pc11as 
So frr cndo cs l.011 . 

Lá na masmorra 
Fecha o olho , 
A tanto horror ; 
E cu suspiro 
Tri te e affiicta, 
Que csle reliro 
Recorda arn©r. 

A meiga Ilero 
Por que e csqueçn 
]o seu nezar 
Oborando a sorte 
Do cal'o :llnanlc 
A ra morte 
Soube n fronta\·. 

Eu inda vi,·o, 
Que inda a e. perança 
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Je não deixou ; 
Mas í to é vida? 
Ah desgostosa, 
Aborrecida 
Morrendo vou. 

17 . 



LYRA XVJ 1 

Dirceu, que p en~as 

Da tua amante, 
Que clla <le 1·ir-se 
E de alegrar-se 
Tenha um in nte? 

Assaz me afílijo 
Da tua sorte, 

' fl cfere-sn n nlg11mns lyras dn Marili11 de nirceu. 
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E aos ceo snpplico 
A meu allivio 
füpida rnorle. 

Ah nem me é dado 
Ao meu discurso, 
Ao triste pranto, 
A dôr cruenta 
nnr livre cur o. 

Pezar continuo 
Soffre meu peito, 
One da tua auRenrin 
Occnltamcnlc 
Sente o effeilo. 

Choro ás occulta , 
• offro cm segredo, 
Gemo sosinha, 
Como o proscripto 
Em seu degredo. 

Ali lambem d'anles 
O meu surri o, 
Por imperfeito 
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Mal me Lrahia 
ílo rosto o cif'o. 

Tambem a vista 
Era furtiva, 
E só de vêr-te 
D' entro cm mim mesmo 
Ficava altiva. 

Mas minha sina 
E desventuras 
Fizeram amar-te, 
Por que eu soffresse 
Taes arnarguras.1 

Mas fi ca certo 
D'esta verd ade, 
De que agora 
Bem ,te as ' cgura 
Minb::i saudacl'e : 

<< Não mais queixumes 
\ 

« Farei co stuntc; 
<< Soffrcrci ludo 
e< Por teu respeito 
<< Que sou. tua amante » 



LYRA xvn 

i ha tle rrostos, Dirceu, é a lembrança 
Dos bcn que já gozemos n'esle mundo, 

Qnando a desgraça avança; 
As im ao me lembrar dos tenro annos, 

ão ei como de magoa não uccumbo, 
A tam cruentos damnos. 

Ah ludo me recorda os bello dia , 
Nossa ventura cheia de e perançns, 

E nossas alegrias ; 
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Não é a memoria que me eslá lemLranJo, 
, ;'ío obj eclo que o meus tl'i Lcs ol ho 

E li'ío só divisando. 

aio á janell a, saio descuidada, 
E sem que o queira dou logo com a Yista 

Em lua morada, 
Que me Ycm recordar pas ·ados dias 
Em que as horas aaslava em e perar-me, 

A tr. que cm fim me via .. 

Vejo a floresta cheia de pinheiros, 
OnJe pa samos junctos socegado!'; 

Mil dias prazenteiros; 
Vejo o rio que inda se despenha 
Com miirmurio sentido e mal formado 

na alcantilada penha. 

'ludo mudou- e em tri te desventura ; 
Trocaram-se os momento precioso 

De nossa san Yentu'ra, 
Que tndo muda o tempo e muda a sorte, 
Porêm <l elle a lembraú.ça lam saudosa 

fudar só póde a morte . 



LYRA XVIII 

.\ crui me chegaram 

.\os tri tes ouvido 
Uns lernos gemidos, 
E vi que eram tens: 
Aqui o conservo, 
Conservo nos peitos, 
Em lanços estreitos, 

nidos aos meu ·. 

1 Escripla cm resposta tí lyra "X\11 cln SC"'tincla parle cl n Mnrilia de 
Dirceu 
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E Dirceu pensava 
Que elles d sprezarlos, 
Ou mal abrigado 
Ilaviam de ser; 
Que importa a injustiça, 
Que importam teus ferro.? 
Quaes foram teus erros 
Para os merecer? 

Tu mesmo me dize , 
E já me dizia 
Nos felizes dias 
De nossa união : 
e< Os crimes dcsh©nram 
cc Si são existentes, 
<< Mas os in110.cente 
cc Infames não são. » 

Ma fo es eul ado 
Que inda te amaria, 
h me infl~mmc:1rih 
No fogo de n mor; 
;\'[as és innoocnle, 
Tna sorte deploro, 
E aos Deu ~ . implorü 
Com todo o fervor. 
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Em uma ma morra 
ão noite teus dia 

Tnas alegrias 
Continuo .pezar ; 
l?orêm tal estado, 
Tal padecimen to, . 
T:rnto soffrimento, 
Jão devem durar. 

E eu sem que Yiva 
Em duros desterros, 
Sem soff rer teus ferro 
Não estou a gemer? 
Mas sempre á esperança 
Tenho o peito aberto, 
E ainda liberto 
Te hei de cedo vér. 

offre, mas espera 
E e pera, que uro dia, 
De grande alegria 
Nos ha de raiar; 
E entiio n'cstes braços, 
Dirceu innocente, 
Alccrre, contente 
Te hei de e treitar l 



L'YRA X1 X 

Ah que nem cn po nn 
A ly a, que pulsada 
A fa1T\o a cidade 
Vio log cdi6calal 

Vinham de long os penedos duros 
I 

A cscular <lc mais pcrlo o$ son. divi.nos, 
A formar os robustos, 1011 0'0 mmos. 

Ah que nem i quer tenha 
A . onora· lyrn, 
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Que os r!os su pen<lera, 
Que os tronco. allrn hira, 

E o mgidores brutos arnansára, 
Que exlrahindo das cordas sons celestes 
C::ipaz de acções maiores me julg:'tra ! 

1ão ergueria os muros 
A famosa cidade, 
Por competir com o \'ale. , 
Que Lern á antiguidade. 

Nem quizera p'ra mim a sua fama, 
Qne o de ejado louco amor de gloria 
/\ inchados peitos vãos som nlc inflamm::i. 

Não fora ao negro Averno, 
Onde soam lamento , 
Onde vagam uspiro , 
Gerados por lormenlo , 

A abrandar de Plutão a eterna ira, 
E sn pender os duro orfrim nlos; 
Af.:.Rurnpto mais feliz amor me in spirn. 

Ah, Dirceu, mais far·ia! 
Ten fados applacára, 
E da infame ma morra 
Contente te arrancára ! 
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Aos sons da lyra os ferro. teus desfeitos, 
Ficarias então de Lodo prezo 
Em laços mais uavcs, mai eslr ito .. 

Porêm s,i falla a lyrn, 
Tnmhem a não cnrcccs, 
Que por culpaYeis erros 
Taes ferros não mereces; 

Só falla da justicia a diligencia, 
Que recta procuras e cm ti délicto 
Para cm ti encontrar honra e innocencin. 



LYRA XX 1 

IJ' onue rnu~, ó passarinho, 
(Jue terras attravessasle, 
Que l::un cheio de fadiga 
Sobre o meu seio chegastes'! 

Vens de terras mu i Jislantes? 
Vens do Rio de Janeiro? 

1 Escripla cm respo Ln á lyra XXXVT da srgumla parle da Marilia l/e 
Dircc:; . 
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~11 não me diga - que trazes 
. Tri~tes novas, mensageiro! 

De uma masmorra ahisle ... 
Sim ja sei quem enviou-te, 
Quem esta~ trisles palavra , 
Meu passarinho, ensiuou-Le. 

Ali volla á tua masmorra, 
Passarinho ·sonoroso; 
Volt.a para aquelle peilo, 
Que enviou-te Iam saudoso! 

Deixa esta Lrisle morada 
E passa a ponle pri eir;1, 
Passa tambern a segm <ln, 

_ J?assa aepois a L~rceira. 

Segue, eixa Villa Rica, 
E torna e o Rio a e. Irada, 
Segue a s~rra, e Í ' Ligado 
Pousa em ai;vore coRada, 

1 
fieLoma depois o vôo ;\ 
Desce pelas abas d· e lia; 
nompc o, ares velozmcnl.e, 
E ganha o porto ela E Lrella, 
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E nn formosa hahia, 
De montanhas torneada , 
Ganha e segue sem dcsca 11 ~0 

A sua triste morada. 

Penetra nas grossas grades, 
Entra ua sua masmorra 
Aonde o triste suspirn, 
E não tem r1uem o soccorra. 

Dá meu terno passarinho 
Conta de tua viagem; 
E dá-lhe mais, passil rinho, 
Co nta lle tua rnensagern. 

Dize-lhe como me achas te, 
Pinta-lhe em pranto meu rosto, 

arra-lhe os meus soffrim entos 
E llt e expõe o meu desgosto. 

E depois, ó pas ariu bo, 
Entoa sllaves canto ; 
Afugenta as suas magoas , 
Mrtiga seus tristes prantos. 

• 



• 

LYRA XXl 

<' ra alta uoitc, 
E eu susp" ra,·a, 
E margo J r:rnlo 
Dos ba\ios oi 1os 
Triste soltava. 

Ouvia ao longe 
Zunir o vento\ 
Correr n fonte, 
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Piar o mocho 
Em seu lamento. 

A vella acceza 
Apenas dava 
Luz dmidosa, 
Que a sombra escura 
Mais realçava. 

Eis que a meu lado 
Sinto um ruido; 
De pressa os olhos 
Volto, _e conheço 
O deus Cupido. 

Com mmhas trança · 
~Ie eµchuga o pranto, 
E que não chore, 
E não suspire 
Pede-me entanto. 

«E por que choras, 
((Por que suspiras, 
« Si aqui te trago 

. (( 1ovas do amante 
«Nas uovas lyras? » 

1. 18 
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Porém meu pmuto 
Mais augmentou-sc, 
Porque ao lêl-a: 
A dôr no peito 
Exacerbou-se. 

Amor que ouvia 
O meu lamento, 
Tambem o pranto . 

oltou, sentido 
De meu lormcnlo. 

cc Não me lembrava 
cc Que essas noticias, 

1 
Me dice clle, 1 

«Te agravariam 
<< Por não propicias. 

e< P ·êm n :io cho rc " 
cc Ao. deusc, corro; 
cc Para salvai-o 
cc llei-üe de to<los 
cc Ter o soccorro, 

é< Si i:IJe n~garcm;

t< Em ecos e terra 
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(( Com minha trop:i 
cc De Cupidinho 
«Lhe:- fnrci gu rr:i. » 

Dice, e já longo 
Se alevantando 

as azasinha , 
Foi pelos are. 
]éxlro voando. 

Ah i te Yejo 
Por innocenle 
Livre dos ferros, 
E da ma morra, 
Serei contente! 

Aqui ditosos 
N'esta floresla 
Celebraremos 
Inda não vista, 
Ruido a festa. · 

A nossa aldêa 
Todo esse dia 
Terá o rrô o 
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De mil prazeres, 
E alegria. 

O que não seja 
Elle tarclon ho 1 

Oh que não fique 
Tanta ventura 
Em mero sonho! 

\ 

\ 



J_,YRA XXII 1 

Teus pulsos denegridos pelos ferros 
1 fio me hão incutir, Dirceu, horrore 
Apenas lembraráõ o inforlunio 

Em nossos sans amores. 

Qual mostra o capitão da nau velleira 
O escapo resto do traquete rolo, 

1 Rrírrn ;í lyrn XXXV, 1ln sei::nnda pnrlc dn Morilia de Dirceu. 

18. 



- 318 

Quando luctou com as ondas irritadas, 
Com o audaz e rijo "o to. 

Assim tu 1ho trarás teu negros ferro 
Com o dedo aponLará a vil cadeia, 
E ns parceles escriptas ele teus versos 

Com o fum o da candeia. 

Aqui renovarás pa auo dias; 
Verei de novo no tenro to o riso, 
])irás inda lembrado da masmorra : 

e< Estou n' nrn parai o! ll 

Aqui conversarás com os t us amigos, 
As passndas venturas rcconl:rnclo, 
Novo. projectos cheio de e pcrança 

Nos , res fi gnrando. 

De novo em torúo á ret.l cm que pouzares 
A. sr-ntar-se virão Glltos queridos, 
Para e:cutar da tu . proprifl boca 

Os contos diver,ticlos. 

E tu lh e contarás alg)lma ·vezes, 
Por que tenham em li exemplo claro, 
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Corno zomba <los ferro da calumnia 
m coração preclaro. 

Cheios de pranto, cheio de anciedatl 
Ouvirão os LormcnLos que offre te; 
Praguejarão com a mãe a vil calumnifl , 

Que cm fim vencer podcslc. 

Depois lhe mostrará Oi> rouxos pulso 
_E os livir~os ignaes serão beijado ; 

obre elles cahirào a quente gotns 
Do. olhos onalhados. 

Mns tn os abraçando ternamente, 
Os beijarás Lambem Lanhado em pranto, 
Que um coração t:io Lerno e agradecido 

Ali não re iste a tanto! -



LYRA X III 

1 
\ 

Flore ja murchas, 
Flore ja scc a , 
Reverdecei; 
Tambem comvo. co 
Me animarei, 
Em breve in lante 
O c:iro amante 
Receberei. 
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Volta a seus lares, 
olta inno enle 

O bom Dirceu, 
A vil calumnia 
Não o perdeu; 

ova taro grata 
Ah me relata, 
Que elle a venceu ! 

";\[ansas ovelha , 
Cessae de lodo 
Vo o clamor; 
Tereis de novo 
Vosso pastor, 
Sombria selva, 
Macia relva, 
Trato de amor. 

O meigas fonte 
Limpas e puns, 
Podeis correr, 
Actni de novo 
ll aveis ele o vêr 
1\ 0 som das magori . 
nc vo. sas ap;oai-; 
.\clormccer. 
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o· pa .. arinlio ' 
Vinde de 11ovo, 
Vinde cantar; 
Com vossa rnzc. 
Tudo animar; 
Jlacle elle cedo 

m canto ledo 
Vos en inar. 

Echo, que onlr'ora 
Lhe repelia 
Proroplo e veloz, 
A doce, e lema, 
Mimosa voz, 

1 

Não mai condiz le 
Silencio triste, 
Que a au encia impoz. 

O' de ta aldêa 
Lindo pa. lo ·e , 
Eia, ex.ulLae ! 
Vossas cantigas 
Ei.a, cn toa 1 
Para enramal-o 
De hera, ahrn~a l - o 

Vos prcparae. 
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Elle vem cedo 
Em Villa Ri~a 
Con tente entrar, 
A aurnra lrnde 
O annuociar, 
Que alegre e ameua 
Virá ta l sceoa 
\ brilhantar. 

E eu, que chorosa, 
Triste e afilicla 
O vi partir, 
Oh como alegre 
V e- o hei vir l 
E a esse effeito 
Pode mr.u peito 
i\Iais resistir? 

Porem que gloria 
Para uma amante 
N:ío . deve ser , 
Si pelo amado, 
Torn:u· a vêr, 
So da alegria 
Que a e:-; lasia, 
Chega a morrer. 

j 
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Torna a teus !are , 
Vo!La a Leu campos, 
Meu bom pa tor; 
Comtigo acaba 
Da ausencia a dôr; 
Ah nos teus bl'aços 
Em Joces laço:; 
Respira amor! 

1 
1 



LYRA XXlV 1
. 

Deixemos a tri te herdade~ 
Aonde~apenas respiro, 
Aonde chorar mal posso, 
Aonde si quer suspiro 
O meu fado, o meu pezar . 
Longe das vi tas severas 
Soltarei o amargo pranto, 

i Reproduç:io dos melhore trecho <la lyra IV, V, XIX, XX , XXlll,:da 
pl"Ímeiru parle; e XI, XIV e XXIY da segunrla parle da Jllal'ilia de Dil'ce11 

l. 
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Metigarei meus pez.ures, 
Como a ave com seu canto 
Allivia o seu penar. 

Taes queixum es de sa u<la<lc 
~ão venha algue111 escutar; 
Ah ccho, por piedade, 
Não rn ' os Yá: tu 1livulga r ! 

Já não me resta urna Eulina, 
Com queru d'anles converrnva; 
Jú não me resta Utlla Laul'a, 
Com quem d' ante:; passeava, 
~em no fuLuro cuidar ; 
Vamos, pois, eia, coragen1, 
Coraçüo larn rna 1 fadnJo ~1 
lleconl:.t an Li gas rnu Lttras 
De tttn an1 01· tan1 tl e ·g ra~:a do , 

Que .ben1 vale o recordar. 
~Icus t1uei:rn111es de ··auLluJc 

Não venha aÍguem escutar ; 
.\h echo, por piechtlle, 
Não m'os vús hl1 divulgHI 

' 
t:lão es tes os licllos ~ iti os, 

Os Lellos si tios forrnosos 
Aonde Dirceu con tente 
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Pa sou eus annos m11110 ·o-, 
Que bem foram de itlYejar; 
Ah n' e tes tam verde prados 
alisl'eito elle brincava, 

I 
Elll quanto a macia rrl\'a 
O seu rebanho pastava 
A mugir e abalar. 

Meus queixume· de saudade 
ão venha alguclll escutar; 

Ah echo, p.or piedade, 
~ão m'os >ás lu diYulgarl 

.\qui está o peubasco, 
Aonde constante o via; 
A o sussurro d' esle Rio 
Por vezes adorme ia, 
Para logo de pel'Lai·; 
E para que o ouvi se 
'ua · letras repetia, 
U cebo as uas palana~ 

Tt·cs yezes fiel dizia, 
l>al'a mais o adjudar. 

i\f eus queixumes de 8audade 
l <lo venha algucm escuta.t·; 
.\h ccho, por picdatlc, 
füb nús vás tu divulgai·! 
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AtJUÍ está o regato, 
Inda corre Lam sereno 
Por e tas margens coberlas 
De lindas flores e feno, 
Que o vento está a abanar; 
Á minha esquerda eis o bosque, 
O lindo bosqi.ie fechado, 
Qne intentou em vão mudal-o 
O duro tempo apressado, 
Pois hade sempre durar. 

Meus queixumes de snudade 
N:io venha alguem escutar; 
Ah ecbo, por piedade, 
Não nús vás Lu divulgar 1 

Aqui elle confessou-me 
Sehs innocentes amores, 
Como Cu )Ído feri-o 
Com seus duros passadores, 
Pnra obrigàl-o a me aniar; 
e< ·Mal vi, lll(\ dice, o leu rosto 
cc O sangue todo gelo -se, 
« Tremi, a lingua prei~deu~se, 
cc E a côr das fa~es' mudou-sc, 
« Estive quasi a espirar . » 

Mrus queixumes ôe saudaô.e 
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~\:lo venha alguern escular; 
Ah echo, por pie<lade, 

fo m'os vás tu divnlgar ! 

Aqui meu olhar furtivo, 
Teu terno ri o imperfeito, 

Trnhiram-me a ca ta chamma, 
Que ardia dentro no peito, 
E que eu buscava occultar; 
E de amor tam innocenle 
Mntua jura nos prestamo , 
E ainda a olaia é vai<lo a 
Da jura que aqui gravamos, 
E que ha de eterna durar. 

Meus queixumes de saudade 
Não venha alguem e cu lar; 
Ah ecbo, por piedade, 
N:.lo m'os vás tu divulgar! 

Então, disposto a ervir-me, 
Levava meu neclio gatlo, 
A beber em clara fonte, 
A pastar em brando prado, 
Para vel-o p1 ospcrnr; 
De volta me dava as aves, 
Que me trazia do ninhos 
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Ou de temor ou de fome 
Abrindo os lemos hiqninhos, 
Para eu as sustentar. 

Meus queixumes de saudade 
Não venha alguem escutar; 
Ah ccho, por piedade, 

ffo m'os vás tu divulgar! 

Aqni si elle se alegrava, 
E eu lemamente me ria 
Mostrando nas minhas faces 
A sua propria alegria, 
Que cu nem sabia prezar; 
Mas si o contemplava trj. te 
Logo o seu pranto limpava, 
Com meus trançados cabellos 
Qne elle prompto me heijarn, 
Para grato e mo brar. 

Meus que· ·urnes de sa udadr 
~ão venha alguem eslmlar; 
.\h ccho , po1 p'edade, 
Nno nús vás 1.n tlivulgat\! 

li 

N' estes sítios, que mati'sam 
Mnl'las viçosas e lyrio. , 
l.r111t.011 os nos o. amorr. , 
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EngranJeceu seus delirio , 
rara mais roe caplivar; 
Aqui si a 1 Ta tomando 
Alegremente canlava, 
Cantava eu tambem com elle, 
E o echo nos im itava, 
Para mais nos provocnr. 

Meus queixumes de saudade 
ão venha a1guem escutar; 

Ah echo, por piedade, 
"tio m'osvás tu divulgar! 

A sombra d'este nlto cedro 
Meditamos na belleza, 
Que em tudo quanto respira 
Apresenta a nntureza, 
• m o seu fundo esgotar; 
" sta frondosa roseira, 

Ante elle receio a, 
Sem temer occnlla abelhn, 
l.olhi um bolão de rosa, 
Que lhe não pude negnr. 

Meus queixumr.s de sandaLlr 
Não venha algnem escutar: 
Ah e h~, por piedade, 
~:lo m'o. Yás ln div11lg:ll'! 
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E rnullas e mui la vezes 
.\qui elle se a enlava; 
Lavrava-me as finas roens 
Em que eu fiando andava, 
Com tenção de lhe off erlar; 
Narrava-me lindos contos, 
llizia-me seus desejos, 
Dava-me depois nos dedos 
Doce amoro os beijo 
Para me fazer corar. 

Meu queixume de saucla<le 
~iio Yenba alguem escutar; 
Ah echo, por piedade, 
N:io rn' os vás tu diYulgarl 1 

Ah aqui por estas horas 
Vêr-me logo procurava; 
Defronte de rpinha herdade 
Horas inteiras ficava 
']ri temente a uspirar; 
Eu mal me ergui da can~a 
Que apressado a porta abria, 
E sómente para vél-o 
Logo á janella corria 
Inda os olhos a esfregar. 

Meus queixumes ele saudade 
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Não venha alguem e ular; 
Ah echo, por piedn<lc, 

ffo m'os vá . Lu divulgar! 

l':llc eolão me comparava 
A aurora, que destoucatln 
, nrge no rouxo hori . onlc, 
De eus prantos orvalhacl::t 
Para o dia annuncia1·; 
E então seu versos lia, 
Depoi. os versos me dava, 
E no seio promplamcntc 
Promptamentc eu os guardava, 
Para aos outros ajun tar. 

Meus queixumes de saudade 
ão venha alguem e cntar; 

Ah cebo, por piedade, 
ão m' os vás tn divulgar! 

Do cc1·co apenas solt ava, 
Soltava o meu ncclio gado, 
Que me animava á ovelhinha, 
Que cu trazia em mais agrado, 
Tambem para me cwradar; 
Dava-lhe sempre no prado 

1 !l. 
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Da relva tenra e macia, 
Dava-lhe sempre na fonle 
D'agua que mais pura linvia, 
Para vel-a prosperar l 

Meus queixumes de saudade 
Não venha alguem escular; 
Ah echo, por piedade, 
Não rn'os vás Lu <livulgar! 

Depois em seu collo a pondo 
Conlra o coração a unia, 
E como que me faltava 
Cousas ternas lhe dizia, 
Para eu as escut~r; 
Eu d'isso tudo me ria 

1 
E disfarçar i)l'ocurava, 
E elle de p rcebeN11e 
Jem si quer signal dava, 

Para não se a raiçoar. 
Meus queixumes de s~udacle 

Não venha alguem escnlar; 
Ah echo, por piecl <le, ' 
Não m'os vás tu divulgar ! 

~ 

Lrí está sua morada, 
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E a janella onde o Yia ; 
Lá e tá sua rnrancla 
Aonuc se reunia 
Com os seus n conversar, 
Alli os seus ver os lia 
Os versos de seu A 1 este, 
Alli os seus versos lia 
Ao seu amigo Glanceste, 
Oue os bem sabia prezar. 

Meus queixumes de saudade 
Não rnnba algucm e cular; 
Ah cebo, por piedade, 
r ão nús vás tu divulgar! 

Alli de ferros cohcrto 
Partiu para longe terra, 
Aonde horrenda masmorra 
Segregando-o ao mundo o encerra, 
E mal deixa-o respirar; 
D' alli o triste me envia 
O seu suspiros saudosos, 
Os seus queixumes -entidos, 
Os seus gemidos chorosos, 1 

Que ca não podem chegar. 
:.\[eus queixume de saudade 

N<io venha alguem e. cu lar; 
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.\li cclio por pir<l~Hlc, 
X1in m'os Y:i · lu divulgar 1 

Geme o pae, geme a familin, 
Em pezares mergulhada; 
Geme toda Villa Rica, 
Em tristeza sepultada, 
Por seu injusto pennr; 
E a triste amante chorosa, 

cm me mo póde carpir-se; 
Com a dôr occulta no peito, 
Vê-se obrigada a surrir-se, 
Para eu mal <li farçar. 

Meus queixumes de saucl\lde 
Não 'enh:i. alguem escular ; 
Ah echo, por piedade, 
Não m'o vá tu divulgnr~ 

Porêm a noite j desce; 
Deixemos as scena tri te. , 
Que, ó coração desgraçado, 
A tanto já não resistes, 
Cani;ado de uspirar; 
Talvez, que amanhãa o dia 
~fais favoravel me eja 
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Que só de esperanças vire 
Quem neste mundo deseja, 
Que bem ha que de.sejar. 

Cesso as queixas de saudade 
Que me não venham escutar , 
Que o echo, por piedade, 
Não m'as ha de divulgar. 



LYRA XXV 

A<Jui do tronco pendente 
Trislemenle hoje le deixa, 
E p'ra semp,t'P le dcleixa, 
Meu pesar' consumidor. 

Não mais rc oe's, 
Lyra de amor, 
Não mais repitas 
Meus ais de dor! 
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- Feliz e dito o o tempo 
Em que eu aqui le tangia ; 
Tinha por mim a alcgrin, 
Era tudo inspirador. 

ão mais resoe ·, 
Lyra de amor; 
Não mais repitas 
~leus ais de dor! 

Si cu aqui te esquecia, 
Tri te~ doída e queixosa 
'l'u suspiravas saudosa 
Com o vento gemedor. 

Não mais resocs, 
Lyra de amor; 

ão mai repitas 
Meus ais de dor! 

Ah para meu triste canto 
1ão lenho mais que o lamcnlo, 

Nascido do soffrim cn lo 
Crucnlo e devorador. 

Não mais resocs, 
Lyra de amor; 
Não mais repitc 
:'Irens ais de dor! 



LYRA XXVI 

\ 
\ 

Como men\e e ing na o sonho 
Da humana felicidade, 
Mas o sonho da desgraça 
Toma-se serop're verd de. 

1 
De ser, Dirceu, tu esposa 
Tenho perdida a esperança; 
Em mares de dôr e magoa 
A sorte cruel me lança. 
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E o tio me diz agora 
Que não quer, que não consente 
Que eu jamais esposa seja 
De um réo, de um inconfidente. 

Em balde le digo quanto 
Me dizes em teu abono : 
« Não é contra um septro jus! o 
« A alma digno de um trono. » 

Elle me volta - que partas, 
Que partas p'ra teu destino, 
Que cumpras tua sentença, 
Segundo o fado fú ino. 

E o pae e a familia, 
Tua familia sentida, 
Vão saber, ó dor, ó mágua, 
Da tua infausta partida! 

.Desertos duros, cruentos, 
Áh lá te estão esperando, 
Onde vivirás sómente 
De magoa e dôr pranteando! 

Deserto duros, cruento1>, 
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Que nos seus campos aduslos, 
Que nos seus vastos arneiros 
Não brotam bcrvas e arbu to . 

]~ o ceo um ceo de. bronze; 
O sol cresta tudo e inflamrnn; 
A morte nos densos ares 
A negra peste clerrmna. 

Leões, elephantes, tigres, 
E serpentes tam somente 
Respirar e viver pódem 
N'essa almosphera ardente. 

\ 
\ 

~as caras terras da paLria, 
Por ~eu proprio e infausto da rnno, 
í.hora, snseira e offre 
O desgraça~o Afric, no . 

• ente na tosca houpana, 
Ronbarem-lh'e os tenros G\hOR, 

1 ' 

Qne o não veda le li uma na. 

Escravos, de livres que eram 
~os sons malfadados fores, 
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Os leva a infame avareza 
A esLranhos longes Jogares. 

A esses crueis desertos 
lrás, Dirceu, sem a amante; 
Que cm \ão jurára em lens hraços 
Um amor fino e constante! 

Ma no funesto degredo, 
Em tam remotos reLiros, 
Ouvirás os meus lamenLos, 
Receberás meus suspiros. 

Até que um dia cansada 
De tanta dór e amargura, 
T rei Lambem esconder-mr 
No fundo çla sepullurn. 

Então 1alvez que tu diga 
cc Morreu Marilia, essa nma nl.c, 
« Que foi sempre a Dirce11 gra t.a, 
« Qne lhe foi sempre constante>. » 

Porêm não, não me lamentes 
Que eu mesmo desejo a morte ; 
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É ma1s suave soffrel-a, 
Do que soffrer esta sorte. 

Assim a rola, que geme 
A piar na triste selva, 
Cáe ferida pelo tiro, 
Tinge de seu sangue a relva. 

Bate as empennadas azas, 
E os olhinhos revira, 
E, por que nunca mais gema, 
Com a sua clôr espira. 

\ 
FJM DO DlílOEU DE ),J.IRIL 
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