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O anno de 1342 formará uma "das épocas no
iav'cis dq Brasil; e os acontecimentos, que n'elle 
tiverão lugar, · fornecerão rnateria para u'm dos mais 

, interessantes Episodios da historia patria. 

'Levai-os ao conhecimento da posterid-ade, esses 
acontecimentos, consignai-os com v~rdade, narrai-os 
com escrupulosa exactidão, é fa:ler um verdadeiro 
serviço &o Paiz. 

Quando no coração das virgens florestas , que 
habitei por espaço de quatorze me~es, com o fim 
de matar -o tempo, que tão 'longo c aborrid.o me 
cm·ria, occupava-me em coordenar em minha me-· 
moria os factos, de que havia . eu sido testemunha, 
estava longe de mim a intenção de os publicar ; mais 

' longe ainda a esper(!nça de tão cedo poder offere-
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cel-os á consideração do Publico. Cada p~blicação, 
que me ch~gava ao fundo do meu exílio, era em ·~·er
dade um incitamento poderoso ,·para que continuasse 
eu no meu trabalho; desesperava-me ao vêr a cruel
dade, com que nos seus escri-tos o partido ven
cedor calumniava s~us contrarias, e · ao, recordar
me da maneira generosa, por que se havíão con
duzido os in'surgentes na Província de Minas, des
de o dia 10 de Junho até 20 d'Agosto de 1842-, 
~ do modo por que crão elles tratados; e repe7 

tindo mil vezes o vm victú comprehendia a neces-. 
sidade de esclarecer em algum tempo a opinião 
do Paiz; tanto a respeito das causas, ·qüc pozerão 
as armas nas mãos de uma população industriosa 
c pacifica, corno 'aa maneir_a, porque se condu
zirão os insurgentes por todo o- tempo, que durou 
o seu poder em uma tão interessl}nte parte da: Pro
v.incia; e a leitura de alguns discursos, proferidos . 
na Camara T~mporaria, recheados ~ d'invectivas, 
de ca.lumnias , de supp,osições gratuitas, e falsa
rias contra os insurgentes, me firmou n'esse pro
posito. 

O Leitor i,rnparcial se hade convencer em prc
sen9a dos . . factos, de que um vcrdàdeiro temor pelas 
liberdades publ icas, suscitado nos animas de todos 
p9r uma cavillpsa política, déra causa aos movi..:: 
mentos politicos de 1842; que uma facção, que, 
para fazel-a melhor conhecida , irei- buscar em seu 
berço, e lhe acompanharei as tendénci~s, a inimiga 
inv:;triavel 'da L1berdadc do Brasil, se ergu~ra amea
çadôra em J 84:~; que ·a Religião do juramento , q~lC 
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o amor sincero pelas instituições Monarchica,s repre
s~n.~ativas, que · não o .desej.o, ·a intenção de mu
dai-as ou alterai-às, levantou a bandeira da resistencia 
aos desvios do Poder; que o movimento politico_ de 
1842 fôra uma necessidade de circunstancia, uma 
coQsequencia forçada d'os desmandos , do ·governo; 
que nen-um óutro dos muitos, porque tem pas~ado o 
J>aiz, tivera, para apparecer ras.ões mais solidas·, nen
um fôra com tanta honra condusido; nen-uns re-

. voluci.onarios rnostrárão ma.is moralidade, nem-~ais 
·heroismo rio desfecho da questão. Ver-se-ha que 
cada encontro da;;; ~orÇas ·da Legalidade com · os 
insurgentes, qualquer _que fosse o partido ven,... 
c<:)dor, era . sempre a Causa da Monã.rchia, ~ que 
I·ecolhia o ultimo . e mais brilhante triunfo ; _que 
em um e outro Exercito era a bandeira do Sní·. 
D. Pedro H entrelaçada com a da Con'stituição 
do Esta~o, a que conduzia .os soldados ao com~ 

. bate' e ' á que lhes !nfundia o~;' brios e a coragem; 
que uma ~onvicção profunda dominava a todos os . 
jnsurgentes, .desde a barraca do mais humilde sol
dado á Ca~a da Pr~sidencia interina; d~ q-ue a 
facção absolutista, a cuja fi·ente se aGhavão dpus 
homens os mais fataes ao Paiz ~José Cle.mente Pe-~ 
r,eira , e Marquez de Paranag.uá, pretendia realisar 
em 184~ o systema ~ porque se disvela desde a 

.. Independencia· do · Brasil. Finalmente ficará '·patente 
que as idéas Monarchicas, profundam~nte arrai
gadas, nos animos dos Mineiros, c não o Exer
cito da Legalidade, arrancárã_o as armas das mão~ 
dos insurgentes·, e derão fi'm a um\\ contenda, cujo 
~esfécho não produzíra · sem duvida o combate de 

. ' 
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20 dê Agosto. Reconl;teço qm~ serei tido com'o um 
histm:iador ' susp.ei tci ; teÍn-sc mesmo proc~radQ, .de 
antemão .prevenir · o jui~Ó publico a 'respeito , d'e.ste 
trabàlho: emfim_ não, poucas· ·vozes retumbarão dizen:
do- são discursos de um Anarchísta, p'alavras d'um 

·Santa Luzia. Confesso qüe ess·a prevenção tem fun- ' 
·damento 1:asoavel ; mas na ..actuafidade o meu fim 
é _pôf di~nt~ doS' plh~Bs de Quem ~stá ac.ima de · 
todas as , paixões um quadro, que me~mo d'esen'hado 
p.or pincel suspeito, não deixará · de parecer vérda
deiro, a quem despr~venido o considere ; e de!;mr 
p~ra o futuro urn te§témunl~o da pureza d'intenções' 
da riwralidade do procedi~erí"to dos insurgentes de 
J 842, e para que digão os vi.ndouros -.,-os nosso1:1 ante. 
passados ama vão ê:!- Monarchia quanto a Liberd~de.-

/ 

,. 

.Os . q'll'e entenderem quê te'nho faltad0 á. verdade 
historlca, pódem, como eu, publicar os factos, de 
que -.tenhão co~1hecimento; podem contrariar .~n~nhas 

'_ .. asserções , e s~rá d'este mo,do que uma c,.ritica escla- , I 
recida poderá formar um juizo seguro sobr~ a· ver-
dade do~ acontecjmentos ; pela minha parte, e aqui 
fa1fo por todos os que se compromettêrão no movi-
m_ento de dez de Junho, , desejõ ardentementp que 
o procedimentp dos in.surgentes seja por todas as 

, faces anaJysad<), .e que fique á posteridade formar 
sobre elle seu juiz;o no . silencio das paixões, e d'\s
tante dos interesses do dia. \ 

\ 
\ 
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La:nco d'ólb.os s®bl.·e Ó e§t:u:lo llo Paiz, desde. 
, ' I 

a e]u~ca da Jlnd~Jle~dcucia ate aqueJUe a.nno. 

JNDEPENDENCIA , O PARTIDO COLONISADOR, O l\IINISTERIO 

ANDRADA 1 SUA DEMISSÃO, REUNIÃO D,~ CONSTITUll'lTE , 

, DISSOLUÇÃO. 

gr-ito de regeneração , dado nas margens do Douro , 
e respo11di(lo p_or · todo .o· Reino · de Portugal , Joi ouvido com 
enthusiasmo e_ jubilo por todos os resitientes no _Bras!L Os 
Brasileiros, porque vião no I} ovo· systema um meio para obte
rem mais liberela,de civil, e os Portuguezes; porque o enca
ravão .como um passo dado· .para levantar-se-' o commercio dt:l 
Portugal , cahido e~ progressiva decadencia pela franqueza 
-dos portos des.de 1810 , 'e transferir-se para a Met1:opole a 
antiga· preeminencia. _Assim , por differentes cauzas , Brasilei~ 
ros e Portuguezcs oppozerão-se. ao designio, manifestad0 pelo 
Snr. D. João VI, de_ mandar a Portugal o Príncipe 1>. Pe-~ 

' ' dro ~ · autorisado a tratar com as Cprtes , e, de aceitar a Cons':" 
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[ÍLuiçno, fJU . JZessem e! las, n'aquillo súrnente em que fosse 
ao B-rasil ~pplicavel. Os PorLuguezes, que se apreseíltárão 
então os mais e'ntbnsiastas -ela regeneração , porque vião n'ella 
a ele,•aç_ão de Portugal , e he.m que no Brasil habitassem , não 
pÓdião supportar ,sem amargma o prÓgressivo desenvolvimentõ 
da riqueza Brasileira , e que vião não sem mortificaçao o 
amor; , que o ~nr. D. João VI consagrava .ao Btasil , e 
aos Brasileiros , tramúrão um movimento da tropa , que- . ., 
tivera lugar na rriàdrugaela de 26 de Fevereiro , .e que · (orçou 
EI-Bei a prestar juramento _á Constituição Portuguezn , t~l 

qual a fizessem as Cortes. O mànifesto , em que estas elava.o 
como causa elo movimento revolucionario de Portugal a oeca- _ 
d~ncia · d'aq~ellc Reino, berço dos :A'Ionarcbas, mas por tanto 
tempo privado da presença d'_estes, aeabou de encher de satis
fação aos Pàrtuguezes. El-R:ei , que -não desejava deixar o 

· 'Brasil , onde viera_ firmar seo Throl)o, _vacillanie em Portugal, 
e isto , ou porque entendesse ser esta parte do Reino-Unido 
a melhor h!3H)nÇa- de SUa casa , OU porque considerasse ,que 
a au·s~ncia da

1 
família Real faria desabro~har o germen de 

independencia, regauo já em· o seculo passado com o sangue 
([c Tira-dente~ em a ' Província de Minas Gcraes, e na de 
Pcrnam buco ()Om o dos_ patriotas de 1817, ou , como pen
são m:uitos, porque achava 'deliciosa a habitaç~o ~lo novo • 
Mundo , forçado pelas · occurrencias da Praç.a do (:ommercio 
a em,barcar-se para Portugal , constituio o Príncipe hcnlciro 
Seu lugar Tepentc nesta parte do 'Reino , dizcndo_-1hc) ao ' 
dcspedir,-se , ostas -palav.ras- Pedro, o Brasil brevemente se 
separará de llortugal; se· assim fi,} r' põe a coroa sobre tua 
cabeça, -antes que algum avc_r;!tureiro lance mão d'ella.\ 

Depois ' da partida d'El-Uei , cresci à o, apezar cl@S esforços 
do Principe para abafai-as, as animosidades CIJtrc Brasileiros 
c Portuguezcs. A Divisão Au~iliadora { tropa portugue;a ) 
tramava constantes suhlcvaçocs, e impunha a sua " 'ontade ao · 

I I . , 

Príncipe; c ~ tanto foi , ·· que lhe tirou todo ' o poder pela 
. crcação rcvolueionaria d'urria junta,, c uma Commissüo\Militar, 

I 
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a que ,encarregou o meneio de todos os negocias puulicos. 
A classe commercia'l no Rio de . ~anciro e Bahia, composta 
em sua quasi totalidade de. Portuguezes , persuadida de que· 
as Cortes lhe restaurarião as antigas irnmunidades , e previ
legios , segura de que a re-colonisaçao do Brasil seria seguida 

· do antigo monopolio commercial , exercidÓ pela Metropdlc , e. 
julgando encontrar no Príncipe, cujo Mínistro '( Conde do~ 

· Arcos) era tido co_mo mais propenso aos interesses dos Bi·a
sileiros , um obstaculo a tal desejo, _não cessava ae o intrigar 
pma com as Cortes , apresentando-o como · disposto a firmar ,. 
no Brasil o regimen' abs?luto. As Cortes pela sua parte não 
perdião occasiao de mortificar o Príncipe ; já ~oarctando-a , 
c já suscitando-Ih{:) embaraços á authoridade, que em nome 
do Rei exercia. · Assim, ·pela lêi de 24 d'Abril de 1821, cons
tituirão-se em cada Próvin.cia Governos independentes do Hio 
de Janeiro; freando o Príncipe reduzidó a simple;; governador · 
d'esta Província. Os patriotas do Rio de· Janei-r-o aproveitárao-se 
habilmente · das anifl!osidades entre . o Príncipe c as Corte~, -
e não cessiÍrao de a~enar-lbé co~ a idéa de o coroarem Mo
narchá do_· Brasil. C.om esta.s vistas fizera-o apparecer no dia 
[f. d'Outubro proclamações, - em que se declaraya a indepen
dencia: do Brasil , e ~ era D. Pedro acclamado Imperador. A 
,condição porém' de' Príncipe herdeiro , ·não menos talvez que 
a firme resolução de não 'ser traidor a $tlU 1\'lonarchil e Pai ' -
fizerão' ·qúe não ass(lntissc elte a essa tentativa , ·escrevendo 
então a El-Rei n;{)stes te.rmós:- Querião-me, c dizem, que 
me querem acelamar Imperador. Pro~esto a V. M. ql_le nunca 
serei perjuro' que nunca lhe serei falso ' ~e que elles farão 
€ssa loucura , mas serÁ depois de eu , e to·dos os Portugu.ezes 
e~tarem feitos em postas, o q_ue juro a V. M. escrevendo n'esta 

· com· o meu sangue estas palavras , jurõ sen,tpre ser fiel -ct V. M. , 
â Nação e á Constitu.ição Portu.gue'za. Entretanto as Cortes, 
que pros~guirao legislando ein u'm ·sentido verdad.eiramente 
liberal_, mas que não , désejavão a separação do Bras i\ , te
mião-se por v-m lado do Principe " julgando-o contrario ao 

,. 
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systema liberal, que sinceramente deseja vão Grmar; ·por outro 
vião com susto as tendeúcias dos Brasileiros para se 'Consti
tuirem independentes. Por causa destes temôres tomárão as 
Cortes medidas, que produzirão um eÍfeito inteiramente 
contrario ao que deseja vão. }<'orao por , Decretos de 29 de
Sctembí·o abolidos todos os tribunaes · centraes; criados no 
Rio de Janeiro por El-Rei D. João VI, e o Prineipe Real 
chamado para ' Portugal. A noticia J'estes Decretos exacer
Lou os' animo~ de toJos aquelles, cujos interesses erão por . 
clles feridos , e, tro.uxc ao· partido Brasileiro um 'Contingente, 
que poderosamente o reforçou. Uma oppo.sição ard'ente ma
nifestou-se logo aos Decretos, e com espe_çialid.ade . ao que cha
mava para PortugaÍ o Príncipe. Os. sustentadores estrenuos 
do despotismo c da legitimidade, pensando horrorisados que 
a. partida do Príncipe tirava-lhes as esperanças de verem fi1:_ 
mado , ao menos no Brasil , o governo despotíco , . julgavão_ 
de seu de_ver resist_ir· ás Cortes democraticas , servindo assim 
sem o pensarem, com os empreg~dos dos e~tinctos Tribunaes ,' ' 
quasi todos Pd~tuguczes , á causa dos patriotas. · Foi então 
que o distinctq Brasileiro José Bonifacio de Andrada e Silva , 
vice-Pres~dente .da. ju!1ta Provisoria de S. Paul? , cujos .votos 
os mais ardentes era o pela indcpend encia de suà patl·ia , jul
gando occasião azada para obter neste empenho a cooperação 
.do Príncipe, ~·eunio a .n1csma junta, e em nom d'ella d~
rigio ao' P~incípc uma representação, c elle mesmo José Bo..: 

· nifacio partio para o Rio de Jimeiro. Na Província de l\'lina~ 
Geraes igual rp<>vimento · S\3 havia manifestado n'csse sentido; 
e para o mesf\10 fim ·roi enviadq á Corte o distin.to Bra ileiro 
José Teixeira pa Fonseca' Vasc~mcellos (Visconde de Cae'tfé) 
e a Camara Municipal do Rio de Janeiro, tendo á sua frente 
o Presiden~e · d'ella ( José Clemente Pereira ) ; apresentou-se
no dia 9 de Janeiro de 1822, para pedir ao Principe que se 
deixasse ficar po Brasil Este passo , que déra José'Clemente, _ 
tem feito ql{e muitos o queirão considerar comd um dos fau- . 
tores da Independencia, quando era com o fi1m de ~)stm: à 

., 



ella, como evidentemente se patentêa do -discurso , que em 
tal occasião proferira , que se elle apressára em pedir ao Prín
cipe que s~ deixasse ficar no Brasil , . concluindo o seu dis
curso com estas notaveis frases - Dê-se ao Bmsil um centro 
proxz'mo de união e actividade , dê-se-lh? uma ]q,rte do Corpo. 
Legz'slatz'vo, e um ramo do Poder Executivo. .. e tão bem orde
nados que formando um só Corpo Legislativo , e um só Poder 

-Exewtivo ,. só uma as Cortês e só t{m Rei possão Portugal 
.'e Bmsil fazer sempre uma {amilz'a · irmãa , um só Pot1o • 
uma s~ Nação, e um só Imperio. Tendo o Príncipe annuido 
á repr~sentação da Camara , symptomas de revolta· se mani
festárão n; .._ ~iZisão Auxiliadora. - Esta tropa po:rém foi 
obrigada a embarcar- se. José Bonifacio, chegado de s .. Paulo 
por este tempo' , foi nomeado Ministro d'Estado do Interior, 
Justiça , e Estrangeiros. Foi o primeiro cuidado do Ministro 
reorg~nisa1: o paiz , que as . c'ortes tinhão 'anarchisado ; em 
qup.nto porém procurava elle chamar a um centro d'união as 
Províncias , e restabelecer a autoridade do Príncipe , o p~rtido .. 
colonisador espalhava por todo o paiz li. desunião e a g~erra 
civil. José Bonifacio não só proéurava fortalecer-lhe a auto-
ridad ~ , mas ai'nda esfoí·çava- se em ganhar para o Príncipe 
toda a confiança e todo o amor dos Brãsileiros ; foi com , 
este fim que elle o fez proclamar Defensor Perpetuo do Bra-
sil , e considerou este titulo como um accrescimo d~ autori-
dade, uara obter e referendar o Decréto , que concedia ao 
Brasil uma legjslatura s~a. , primeiro presagio da iJJdepen- .1 

dcncia do paiz: ' 

Apezar de todas as concessões , feit{lS aos Brasil~ir?s, o 
Príncipe parecia estar ainda disposto .a manter a união cÇ>m 
Portugal, e a seu Augusto Pai escrevia elle o seguinte: 
<C Não sou Tebelde, .como os inimigos de V. M. ·me represen
tão, a culpa é . só das circumstancias. )) A reconciliação po
rém entre o Príncipe e as Cortes tinha-s~ tornado impossí
vel; e ~s instantl:)s importunações ,de Jos@ Bonifacio, qp.e não 

: cessava de apresentar á consideração da magnamma e joven 
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qlma do Pr~ncipe a gloria de fundar uma Monarchia sobre as 
solidas bases , da liberdade c da 1·asão, em um hemispberio táo 
vasto, fcrtil c rico, o detcrminúrã_o emfim a abraçar a grande 
causa. Com cfi'eito, a semente da indcpcndencia aquecida pc
los discursos d'alguns Deputados Brasileiros, fecundada pe-:. 
los esforços dos patriotas, desabrochou nos campos do Ypiran
ga a 7 de Setembro de 1822, c bem depressa estendeu suas 
Tam~s sobre o Brasil Inteiro. O partido Golonisador, em parte 
arrastado pelo prestigio do Principc, em parte forçado pelas 
medidas cnergicas, adoptadas pelo l\:linisterio Andrada éontra 
os disco los, outros, porque lhes não era possi'vcl transf~rir 
para · Portugal ' o~ teres c as van lageiís, que no Drasil des
f~uétavão, o partido colonisador contcmporisou; com o odio 
pÕrém sobre o coração·, e o espírito aberto á esperança de 
que, qu~ndo não fosse possível voltar o Brasil outra vez ao 
jugo da l\IétropoJe, a nova 1\fonarchia, que se tratava de 
fundar, seria uma 1\'lonarchia de legitimidade, e a corôa , 
collocada sobre a cabcçá do herdeiro de Bragança, uma ga
rantia constant

1

e ás.honras c aos empregos para os antigos -domi
nadores. Como era d'espérar a noticia da independencia irritou 
as Cortes, e as fez adoptar a respeito do Brasil as medidas. 
as mais violentas. A maioria dos Deputados Brasileiros, tendo 
á sua frente 'o denodado, energico c eloquente ~ndrada Ma
chado, rcclan1ou fortemente contra a violencia das Cortes;. 
suas vozes porôm erão abafadas pelas dos Depúta~õs Portu
guezes, c pclq d~ Francisco Villela Barbosa ( Marquez de Pa
ranaguá) , qup energicamente se pronunciára contra a inde
pendencia ele sva Patria, fazendo retumbar o salão do Co~gresso 
com estas mernoraveis pala~ras : «Passarei ·a Bade o Atl4ntico 
com a espada na boca, para ir bater os rebeldes indepeudentes. >> 

Victimas constante? dos insultos elo povo, _certos de que nada 
· podião contra a violencia do Congresso, abanclonárão occul
tamcnte Portugal os Deputados Andrada Machl!do, Lino Cou
tinho, Barata 'e Feijó, para ,,;'rem coadjuv'ãr 1 seus ·patrícios 
na grande Juta da independencia. Travada estava ella; fracos 
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porérn erão os t·ecuwsos , d,0• que podia d:ispOr o governo ; os -
cofres estavão exha•utos, i:Jão havia exereito, e- as tropas lu
sitanas deminavão airoda muitas PTõvincias do Irnperio, nas 
quaés ~~~antárão o estandarte colonis~dor' em torno, do q.ual 
se- ar,rebanharão os Portuguezes. 0 Príncipe porém havia tido ·' 

· _a p_enetração €le esc0J1laer um' :Ministerio, no. q11~l ,a·ã0 era .equi
voco o brasi1teill'ismo, Nern . ponte de ql!lestão a probidade po
lib!ca e ad~m.inistl!ativa, e a inteWgencia e pratieados negocies. 
Occupava n' elle a ,mais ·importante pasta ( a d·as finánças) " 
o veneravct Andlradá . ( Martim.'), qúé em 184-2 ·fura pelo Mi
niste:cio., em , qwe ·JHÍmavão <?S 1wmes .e as jdéas--de J0se Cle
mente Perreira e Marquell 'de Paranaguá, tão indecentemente 
desfeiteado., como em ou.~ro lugar se ha de ver-. Larnentavel 
era o estado do ·paiz, invencí-veis pá:vccião ser- as difficuldades 
·financeiras'; o partido colc;misador- intrigava, e oppm~ha ao 
nov.o g~-v.enno todo 6 genero de embaraços;' mas e Ministro 
das finanÇas achou nos Jlccmsos de · sua intellig!'lnáa J em sua 
dedicação p().triotica,, na m0ralidade e boa fé de sU:a adr~'li

nistJJação os meios, com que occorrer ijs pl!lbl'icas necessida.des r 

e ás uuge~cias da guerra; sem que preciseJ· lhe fosse gravar 
o paiz com. erlllpenhos , que para os posfierioFes gover.nos se 
to-rnárão o uni~o m~io de haver dinheiro. Verificando-se rhais 
u~a vez as .palavras de um veterano di! independência Ame
ricana, e da li-berdade dos povos: « Que para que uma nação 
seja· independente; ou li-vre_, hasta que o quci·i·a . . )J A Adrni
nistração Andrada porém era um objecto debe11minaclo do oclio, 
ela_ intriga, c das tramas do "particÍo colonisador. - Preparar
lhe a quéda era uma 'necessidade palpitante p4ra os que s'emba
lavão. com a esperança, deposita da nas ar~as dD Gen'crall\'Iadeira. 
José Clemente Pereira, cuja infernal actividade- necessi ta de 
constante alimento -, conheceu a impossibilidade de colonisar• 
novamenté o Brasil , ' aÍnbi~ioso , ralava-se ao ver a prepon- ' 
derancia f)os Andradas sobre 'o animo do Imperador, e então 
intrigou com os !iberaes, perante os quaes.accusé!va de pre
tenções absolutistas os Andradas, e 'peran-te os ' ~ortuguezes 

: 

-' 
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· lhes , fazia um crime pelo não -suspeito 'nrazileirismo dos Mi~ 
riistros, apresentou a idéa de exigir-se do Imperador jtlramento 
prévio á Constituição, que se houvesse de fazer, conseguia 
que o apoiassem Brasileiros ~iberaes ; . e a~guHs na~ melhor fé 
possível, e não só isso_, a religião do Príncipe foi illaqueada 1... 

,, sua boa fé sàrprehendida, e o Ministerio Andrada demittido. Era 
porém muito cedo , para que na memoria dos Brasile,iros se 
-houvesse apagado a lcmlmwç!l d~ tão valiosos serviços: dous 
dias depois de sua quéda f.oi o Ministerio Andrada reintegrado 

' ' no meio das mais eloquentes demonstrações de publico regozijo. 
Serios acontecimentos tiverão. então lugar em Portugal, 

ós quaes , be,m que tristes para aquelle Reino , , f orao sabidos _ 
no Brasil com indifferença, e mesmo com prazer. Tod'os os 
anlmos se volta vão. para a Assembléa Constitúinte, proxima 
a reunir<-se, o que com effeito teve IÍ.1gar a 17 . de Abi·il, 
celep;aní:lo-se com' toda a p9mpa a sessão de abertp.~a a 3 de 
Maio, A . falia do Thro'no , traba~hada ainda sob a influencia 
dos Andradas , excitou calorosa discussão ; esta discussão reve~ 
·Iou que o espírito liberal predominava -na A.ssembléa; a elo
quencia-, tacti(~a e prestigio dos Andrada.s fez passar a resposta 

· tal, qual a d·,esejavão os Ministros. Entretanto a noticia tia 
· q uéda da Constit~içao de· Port.ugal deu calor, vida; e eslle
, ranç.as . ao partido colonisador: clámava-se descompassadamente 
contra as medidas, que o Ministerio Andrada· era forçado a 
empregar, par~ conter os a.ltanados co.lonisadores, \ ue por fim 
vençerão e ac~thárão por supplantar o Ministerio. Àf noti,cias 
então das · felizes operações de Lord ,CochTane, os repultados 
obtidos pelo valente Grenfell, e pelo denodado Taylor, que 
o primeiro arvorou nas aguas do Tejo o 'estandarte BrasíJeiro, 

... tirava . aos colonisadores a esperança de q:ue o ·nrásil po'deria 
· ser novamente jungido ao carro Portuguez. A Assembléà Cons
tituinte proseg11ia em seus importantes tràbalbos. Por e~te tempo 
porém , _chegou ao Brasil Francisco Villela Barbosa·, ~m ·dos 
poucos ' Deput~dos brasileiros, que, subscreverã a. jgnomm1a . 
de sua patria 1 e -q~te ·se deixarão ficar em Portu al func-



{\ ' 
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ciorwndo . CÓ\110 Deputados' ainda· uepois de declal'ada 'á in
depen'de~cia ; mas q\le desesperado , df:l vet' o Brasil voltar ao ' 
jugo Port~guez, e persua.dido de que poderia fazer uma figura 

. brilhante ' ao 'lado dó Princiríe em um Paiz, que comcr;ava 
a . constituir-se, pcdio c- obteve do Snr. D. João VI f q\1e 
de coração d~sejava a ventura do ni·{lsiJ : e a prosperidade 
dos Brasileiros, que verdadeiramente amav.a, i·ecomruendac;Ócs 
'espeéi;es para o s·nr. D. l1edro i , , que _o admittio a sua . 

1 privanç~. Por fatalidade soube elle i-nsinuar-se _ n~ animo do' 
lmperador, e aproveitando-se d'um reseritimento·, que então 
existia entre o Snr. D. Pedro e os Andradas, illudio a boa 

, ~ - I ' I 

fé · do Monarchal e desde log9 principiou a _apresentar-lhe 
como inimigos da Monarchia e d_emagogos puros_; os mesmos 
que havino fun-dado a ·Monarchia, e que com as melhores _ 
intenções a querião consolidar. · 

A influencia d,ll facção absolutista, dirigida por_ José Cle~ 
, n1entc · e Marquez dé Par~naguá, era · distinçtamente , serrtida 
nus actos da adtnipi_stração. Os J,loituguez~s 'j})'isioneir.os de 
guerra, feitos . na . luta ,da independencia, forão chamados a 
fazer ·parte -.do Exercito· do Brasil; esta medida, como era 

' u:_esperar' I foi altamente ce_nsurada no . seio da Constituinte' 
c pelos Jornaes ' liberaes, e d'es.tas c<msuras prevalecêrãQ-sc· 
os apsolutistas para éonduzirem as ' tropas a um acto de hor
rivel insubordinação ; reunindo-se para exigirem da · ,Assem
}))éa Constituinte satisfações d~ , pretendidas injtírias. Dcsen-

, vo lvia-se pois o . plano dos absolutistas, que. ,s'esforçavão para 
convencerem ao paiz de que_ a Mobarchia Brasileira ·era uma 

·emanação da P.ortugueza, e que · o Throno da tÚra de' Saryta 
Cruz não fOra · levantad'o para o Heroe da independencia 1 mas 
sim . para . o primogenito de Bragança, o_ herdeiro de Portu~ ·· 
gal. Pela_ sua· parte os liberaes, que constituião 1 .sem duvida , 
o par,tido . Nacional, cliiro mo~travão que não ·apreciavão, em 
muito . a indépendenci'a sem a liberdade: alto pr~clámavão qu~ 
o Throno. Brasileiro, fOr~, por el\es levantado', corri o um -mo nu.:.. , 
mento .Nacional, umí\' ·obra de Brasileiros,, que não recon)le. 

2 

'. 
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' d'ão no '1.\i"inc'ipe ~ 'que occ'úpf!.va outros direitoll mais que os· 

serviços prestados :á independencia , é a unanimà acclamação 
do~ povos. Estes .princípios francamente emitbidos no seio da 

- ~Constituinte pelos Andradas, 1\lontezumas, AI encares e outros 
irritárão aos hom·ens da legitimidade , dirig_idos pelo Marqti~ 
·de Paranaguá, -a djssolução da ·constituinte foi por este pro
posta, e em fim a~ita. Os hQmens da .obediencia não _recuárão 
diante dos meios os mais anarchicos para· obterem este fim; fize
rão-se os ' interpretes de uma tropa insubordinada, e em ·nome 
d'ella reclamárão satrsfáções da Nação, reunid_a nas pessoas de 

•·seus Rept·esenta.ntes. Acumularão-se pretextos, fe1,-se toda-a As~ ' 
sembléa responsav.el pelo que disião alguns jornaes , cuja, re• 
'dacção era attribuida aos Andradas , e tropa em armas comi .. 
t.ituio- se. em tribun~t para àecidir da liberdade dá impre!lsa. 
A Assembléa, bet'!l que seriam'ente ameaçada, não se deshonrou, 
m.ostr~ndo a· menor . fraquesa ·; e Antonio Carlos bem certo 
de que a tempestade que estava para arrebentar sobre a cabeça 
·de todos, só tinha por fim tornar a elle e a seos irmãos os Jonas, 
todavia, não só censurou energicamente<> procedimento do. G<>-,. 
ve.rno e. da tr\opf,J.., mas até JW?poi, que se ohv,masse o Ministro 

· ·do Impêrie, par-a dar perante a A.ssembléa, os motivos de tão in .. 
solito procede;r, e- a Assell_lhlêti approvou este requerune~to. 
Compareceo com~ffeito o Mrnistro, ·e pelo Presidente lhe foi di .. 

. rígido .um·intertogatorio em fórmá. O Ministro tergiyersoti em 
todas as resp~~tas . , e ass~m como'-acóntece Jaoje, euidou de co
br.ir.:.;se <!Om o rnantQ lmpel'iat, as5everando que a me&Irnl exis
tenéia fisicct e fUOral do M~narcha havia sido ataeada pelo p~ri9· 
dipQ 'fa(Jl~Í(). rerguntou-se-lhe por •que ordens.:se h.UJvia ~eunido 

-~ *tqpa ;, . .qua~s os officiaes-, q1ue se qaeixavao da Ass~mli>lea., -e 
tltnfim opiQiq~ a;ppal'ecerãp, a~m •de qutJ se exigisse 0 a.·treda.,. 
m~mto d·a.s tr'fpas para -long,e da Capital; 'afim de que ficass~ 
á. A!>.$emblea ~t liberdade indispensavel nas delib~r.açoes. · 

Se~uio-s•1e um& cal{)tosa discussão a este interrog!literiÓ, 
ÍQrão .. st: Jetir\}:~do-. QS ~tdadãos, , ()QfO· que ma~s c.ontaJ~'·ãor os 
D~pijjtA.do~ ,. o~ quaéa- Q()i:~ad~s._ .pelos ,-nl:lvo~ 'vaat!Çllfi's _por el:; . ' \ . \ .. 
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les_ aJpeaç<rdos ·, mostrilrão n'esla perigosa. circumstancia todá a 
coragem, toda .a ,dignidade dos Senadores Uomános. Alguns 
sacerdotes confessárão-se mutuamente na noite de 1.1 , cha
mada pelos liherilCs a, noite da agonia , e }Jem que com a 
viva recordação do massacre da Praça do Comrn~rcio os De-
putados contassem que _ suas vidas serião sacrificad;1s a~ furor 
da soldadesca ; permanecerão comtudo em seu,s postos; nem 'um 
se retirou , até que lhes foi ··intimada entre o apparato da ar
tilharia c da mais força militar a -ordem de se separarem , 
pois que estava dissolvida a Constituinte. N'essa hora, e ao ·sÜir 
da casa , fOrão presos os Deputados Antonio Carlos, Mar
tim Francisco., }Uontezuma ~ Rocha ; e poucos , dias · depois 

. largavão barra fóra deportados os tres Andràdas , os homens 
da independencia , os que ', tendo a seu alcance honras e ri
quezas , · retirilFao-se do poder sem -títulos , sem condecqra
ções , e em honrosa pobrez'a. O p~rtidÓ absolut ista tinha trium
'phado ; o Márquez de Paranaguá dirigia a administração do Es
t~do , e o ~aiz estava seriamente compromettido. t· 

CONSEÇ!UENCIAS DA DISSOLUÇAO DA CONSTITUINTE. 

A dissolução da Assemhléa Constituinte 'roi recebida pelos 
absolutistas com evidentes demonstrações de jubilo , e pelos 
liber!J.es do Rio de Janeiro com um silencio doloroso ·, prog-

~ 

nostico seguro de descontentamento c de tristes apprehensões. · 
Esf6rçárão-se ·os primeiros para excitarem n·a éorte dem-ons
trações de approvação a- um tal aitentado ; porém a granel~ 
maioria dos cidadãos apresentoq um tal a:>pecto ,' que o Go
verno julgou prudente tranquillisa-los-, e a 6 ·de Novembro 
appareceu um manifesto , assignadÓ d.o proprio punJlo do Im
perador, em que longamente se descnvolvião as causas , que 

• motivárão a diss0luçã9 ; assegurando-se a prompta confecçaq 
. de uma Con~tituição mais liBeral d9 que a que prete~-dia fazer 
a Constituinte. EfTectivame~tc deu--se pressa a esse t(aba1ho ; 
}llas isto estava longe de tranquiltisar os an tmos dos Brasi-

' . 

·, 



. \ 

-12-

· leíros, que co.nsiderl!vão_ as Instituições Repres~ntatívas ~o
mo o mais forte apoio . da índependen.cia , que ora tornava-' 
se problemática , tan~o mais qúanto o chefe da Naçãó era 
o mesmo P:incipe hérdeiro do Throno Portuguez ; e aín- 
da que a Consti~uição projcctada. pelo conselho cle Estadó con":: 

' tivesse princípios emin'entemente liberaes , . não era menos certo 
· que imperfeições tadicaes continha ella , c mesmo equívocos , 
que poderião ser funestos á causa publica. Allém disto , · jul,.. 
gavão todos que a Constituição ,fura dada sem a intenção 
de ser execufada , pois que o prineipio absolutista preva
lecia na mór parte dos actos administrativos. Só se publi
ca.vão joi'naes Miníster.iacs , e a tendencia a favor dos Por- · 
tuguezes era mais que manifesta. · 

A viol~nta dissolução da Constitui·nte foi recebida , com 
i~dign~ção na Província de Pernambuco , onqe a indepen~ 
clencia não tinha recebido sómente um cunhp de ficção ,. mas 
tinha lançado profundas raizes nos unimos da populaçãó. Des
sa . mesma . pormlação , que por si só e sem outro auxilio 
expellira da Slla Província as tropas Portuguezas. Appareceu 
pois a . confederação do Equador ; os fachos da guePr~ civil .1 
abrasárão ? :tyorte ; suspend(lrão-~e gar~ntias; tropas forão 
mandadas contra os Pernambucanos , e elies derretados ; ins
tituirão-se co1nmissões militares ; , o sangue .Pó Iiambucano 
regou segundq vez a . arvore da indep(mdencia e ·a liberda-

·de_; sangue derràmado pelo mesmo punhal que havj11 dilace-. 
1:ado o seio dq Constituinte; punhal dirigido pelo braço abso-
1 utista , qu_e womuvôra a.queÍJe f ata) acoritecimento 1 A sem O 

qual não houvera lugar .aquella suH~evação\ assim coÍI\o sem 
a ínconstíluciqnal dissolução prévia da, Camara dos Der~a-
dos em 184.2 nao hóuvera corrido o , anguc. dos Paulistas e 
~les 1\'lineiros . 

\ ,, 

.. 



GOV~ll.NO DIGTATOlqAL DA FAGÇ,\0 AllSOLUTÜ)TA. 

Superada a revolução de Per.nambuco, facil foi esquecer
se o juramento de 23 de Março , que sómente as circums-
tancias haviãu imposto : ·o governo. constitui o-se de facto dic
tadt>r, e apezar d'isto , para q'!le se não dissesse . que exis-
tia um liYI;o cpm o titulo de Constituição ·do Estado , · ou 
para que se tirasse ào paii 'toda a esperaQça àe ser regido por 
um sy~tema liberal , houve quem pedisse formalmente a pro
clamaçãO' do governo despotico, bem que o· despotismo jã 
e~istisse de facto ; havendo-se extinctd completamente a li
berd?de da imprensa ; exercendo os Pres!dentes· das Provtn
cias actos os mais arbitrários ; usurpando o ga~inete as at
tribuições do Corpo· Legislativo; e . sem que houvesse , quan
do passados erão já dous annos , depois 'da dissolução' da 
Co~stituinte , a menor probabilidade de que _fosse. convocado 
o Cor~o Legislativo. Esta linha 'de conducta .animou por tal 
maneira os chefes do partido absolutista, que acreditárão el- _ 
les fazer um serviço ao . Monarcha dirigindo-lhe petições 
para que annullasse de uma ~ez a Constituição. Estes rtlque
rimentos erão' na apparencia desattendidos, seus autores po
rém galardoados. Assim fõra errcorporado na ordem dos be~ 
nemeritos Jacob Conrado de Niemeyer, , um ~'esses requeren
tes. O Ministro do Imperio dirigio agradecimentos em nome 
do Imperador a Chichorro, Juiz de fóra de Taubaté, por 
háyer ~roclamado ó governo abseluto ; o cabildo de Monte
vídeo. foi honrado , ó. Presidente com a commenda da Ordem 
de Christo ,_ os mais membros com o habito , por haver' feito 
u'm requeri~~nto igual ao de Conrado ; e Teixeira, da Pro
vincià da Bahia , foi creado barãQ de Itaparica , porque se 
constituíra .. ·prégador do abs0lutismó.· Emquanto porém o go
verno marchava estranlío -a todas as vias de um systema libe
ral ', uma revolta tivera I· gar na Província de Montevideo , 
que mudou tot'almente os. ·futuros ' destinos do Brasil. Áo prin

cipio náda parecia tão facil ao governo como suffocar a re-

. ' 
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volta de Montevideo, e assim sem o sentir se ,foi empenhan
do em uma guerra , á qual se · deve a múdança que fi-· 
zera · elle .em · sua política. A batalha do Sarandi ({X

citou uma attenção mais. seria para . com a Pr<)Vi~cia orien
tal , . é a administração decidio-se a seguir para · com ella 
uma política vigorosa. Bem q:ue ~ guerra ~ornasse cada di~ 

·uma progressiva importancia , bem que os 30 homens , que 
havião chegado . em um batel desc.oberto ,á Provinci~ de ~fon
tevideo, e. ri'clla dado o prim_eiro grito de revolta , tão re
foyçadqs estivesseq1-, que podérão derrotar no paço do Saran
di 2, 200 homens de tFopa de linha , a-facção absolutista' não 
modificava seus princípios. de governo ;. e ·ionge de procurar 
desenvolver os elementos do systema jurado, queria a 'admi
nistr~ção rivalifiar com as vel4as Cortes da Europa. Creou-sc -
uma . Diplomacia numerosa ·, na qual' se empregou umà .,mo
cidacÍ_e imb!Jfbe , . inexperiente , falta deJuÍes quaesquer , e es
colhida sómente- pêlas afl'e~çõ,es do patr~onato , que :lhe· pro.,.. 
curava taes empregos como um meio de vida. Crearão-se ti
tulares-; distr\l)uirão-se com· profusão espantosa as medalhas 
das differentes .ordens , engajárão-se dansarin~s ftancezas pará 
o the.atro ; e .. sopranos ita·lianos ;· entl:eteve-se Q povo com pa
radas e procis~;ões ; e a ' isto se I limitárão OS cuidados do go-

T , • ) 

• verno , 'que p.,ara escarnecer po ·senso com_muin , dava-se nos 
a.ctos puhJiç_os o titulo 'de Constitucional : e se t~m esGriptor . 

. appnrecia , qu qu izesse censurar tarit_os desvios·, caJ)ia..:.Jhe pe-
, . \ . 

lo menos um1 deportação , como acontecêra no Ri · de ·. Ja-
neiro .a Pedro Chapuis , ~m~or do· folheto intitulado : Re
fl e:iJües soM-e o tr(Jitaclo da independe.noia , e a Carta de l~ pu-. 
bh'cada por s;: IJf. ]!. Os apuros financeiros , -em que se vio. 
o Governo di~,;tatorial , apuros próvenientes d.os gastos feitos· 
com a sn:stent.ação da guerra do Sul., não menos que dos . 
dispe'rdicios ,· e mesmo dilapidações da administràção, tornóy.. 
i ndispen~avel a convocação (las danftlras ~ com~\ ~m. appello á.o 
soccorro da-. Nação. Os Deputados esta vão eleito& de$de 1824, 
c entre esses àlguns havia cujas op~niões Iilieraes' ~~rã o ·co:-
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nhecidas. O senado porem , em cuja l:lscolbn ~a lnfrhrghã 'à 
.ConstituiÇão-'llO seu sentido litteral, e no seu espírito legal, 
compun"M..Se de indi~iduos, que pouco mais erão do q~e ins .. 
trumentos cegos da facção ; entretanto os Brasileiros cxul
tárão pelo facto da reunião das Camaras, -hem que d'ellas 

· llelll pouco remedio podessem esperar a m~es já tanto . ag~ 
gravados. 

Abrio-se oom cffeito em 3 de Maio de 1826 a primeira 
sessão da primeira Legislatura Brasileira. Os partidos dispu
tavão-se a · vantagem de recrutar adeptos nos homens novos, 
qae a eleição levára á Camara dos Deputados ; o partido abso
httista porém só vi o alistar-se debaixo· de suas bandeiras aquel-.. 
les, cujos sentimentos pái'a ellas os chamavão; emquanto que 
o partido libef:al observou firmes nos bancos de honra aquel
les , em cuja eleição se empenhára: e bem que a camara 

' electi\la proseguisse ·ti_midamente em seus trabalhos; descon-
fiada- da nova '{)Idem de co usas; considerando a .sua _convo
vação como um passo , calculado para illudir o povo ; temen ... 
do-se a cada momento de ver terminados os seus trabalhos por 
meio .de uma _ dissolução, igual á da Constituinte; incerta a 
respeito do ap:eio , com que dev~ra contar da parte do povo ; 
tG"davia, não recuou diante dos compromettimentos, e o par-
tido liberal em maiória resolveu nomear uma c~mmissãó para 
o· exame dos negociüs d~plomaticÓs ·e financeiros~ · que m;Üs 
embaraçados se -áchavão. O relatorié do Ministro dá Fazenda, 
e a comtnunicação de alguns tr:atados convencêrã.o á Camara 
c -ào pa.i:z do abismo, que .para a Nação cavára a adtninis.
tJação ab~~t."litista e dictatoríàl. 

Um em_prestimo de tres miah9es seistentas e .eitenta e seis 
mil e duzentas Jibras. este11liMs ha'Via sido despendido; seis mi• ' 
JhõeS> de. cllutados em m0eda de cobré la>nçados na ·circulação; 
:tO· milhões de cr.l!lzados· em nota~ tomados por empr~sümo a~ 
Banco: t reçux:so este que não pGdia ser justificado 1por ,pr&-
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cedente ,.llguln, pois ~~w~ o 1\'liniste~·io A nprada _, apezar das 
despezas da guerra da i~d·ependencia, havia-sç religiosamente 
abstido de augmentar a divida· do governo; entretanto que a 
divida publica it~terna estava tambem triplicada depois da d.is-

, soli.1ção da Constituinte. Isto qu'nnto ás finanças. _ 
. Quant~ ás rel,ações Diplo.IJ.lati'cas, mai;; graves erã_o airíCla 

os abusos, e de mais funestas consequeneias para o· paiz.. Pela' 
convenção. s~creta, a~dicional ao tratado ' de 29 · de Agosto .de· 
1825, tinha-se o governq do Brasil compro1p:ettido a pagar 
pcld governo portuguez a somrria de dous 'mi~hões· ~e libras es
terlinas, divida contrahida por Portugal no anno de 1823, · 
<;om q fim expresso de hostilisar a indep·endencià. ;· seis mi
lhões de libras , ao patrimonio particular de D.- João VI, 
como indemnisação de seus palacios feitos com .o dinheiro do -
Brasi l, e da Fazenda de Santa • Cruz, t~mbem proprieda~ 

Brasileira, e ainda termos ' d~gradantes, sem necessidade fo
rão na mesma convenção empregados; este desperdício de-di
nheiros publicos, e tratados gravando o futuro da Nação, ta~s 
crão os benefi?ios, que a administração absolutista tinha fei-
to · ao ' paiz até -1826. - _ 

I 

A FACÇÃO ABSOLUTISTA CONTINUA NOS DES
1
ACEI\.TOS, ' · 

.:E NA OBSTINAÇiiO. 

./ 

O exito ·~a_sessão de 1826 l~vou ~onsolaçõe. 1· e es.peran-
·ças aos coraç(~e~ dos Brasileiros. As Camaras haviiio pElrcor~ 

·rido pacificamente todo o período, marcado ·pela tS:onstitui
{:ão para: sua1? ~essõ~s ; os Consti-tucionaes aiegravão.Jse, por 
.que lhes parrcia provavel a _manutenção do syst(lma ~iberal. 

A menos judici'osa política porém do Marquei de· Parana
guú ~ comprapdo·, .. e fazendo construir uma Esquadra, ' que 
.não serv-ia para ·a guena do Rio da Prata ·,. em que se. achava 
. e~upenbado o Imperio; a impolitica; ou antes a l falsa fé, 
ço'm que 1 illudi~do-se a ·Constituiç,ão, · e inft~ngif.ldo:.se' cla
.:i·ámentc o· s~u ·espírito, se · ·h(l.via·. procedido ,. a um engaja

\ 
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mento de Lropàs estrangeiras , levantou a suspeita· de que o 
Governo. se preparava para uín . gr~nde golpe de Estado, que 
não podia ter por objectó senão o anniquilamento do sys
~ema liberal. Estas- suspeitas poderião ser ainda s~ffocadas , se 
o Governo quizesse com léaldade entrar no verdadeiro sys
tema, apresentando-se fraqcamente Constitucional, e formasse, 
uma administração, que offerecesse garantias aos Brasileiros. 
As administrações porém , só erão tiradas do circulo vicioso 
dos Conselheiros de Estado· , e taes Ministros erão elles ; que 
,na sessãq· de 1827 u:m dos Ministro~ sómente se distinguio 

. I 

pelo afan com que pedio ordenados para os Consel!J.eiros de Es-
tado, bem que contraria á Constituição fosse tal exigencia. Outro 
só tomou a palavra para assegurar á opposição , qüe , se ellé 
estivesse disposto , destruiriã todos os argumentos d'ella ; o 
terceiro ·conservou-se em silencio , . mesmo quando interpel~ 
lado para dar as razões por que percehêra os ordeJ;làdos de •, 
dous emprégos diiTerentes; o quarto dec~arou ser pa_rtidista das 
theorias Je Bentham, que elle todavia não sabia desenvolver ; 6 

quinto, , e~forçando.-se para convencer a Camarada excellencia 
dos 1uminosos conhecimentos , que tinha a respeito da cons
trucção naval , conclui o . com a seguinte frase : <<Não posso 
explicar a minha asserção, mas a Camara póde contar que 
é vorgadeira. » Ministros taes só servião para convencer ~ op
.posição da superioridade dos talentos, que na mesm~ se en- · 
cóntravão, e muito concorrião para dar-lhe alento , e mesmo 
audacia. 

EMPERRAMENT-o DA FACÇÃO ABSOLUTISTA. - ESF'QRÇOS DA 

OPPOSIÇÃO. 

O~ Ministerios dissolvião.-se, reconstruião-se ,· sem que a 
causa publica' tirasse a meiiür van.tagem· de ta-c~ actús. Sem
pre o mesmo cir~ulo , sertpre as rrie.smas idéas , o mesmo des
perdício nas despezas publicas· , o me~m,o arbitrario nos actos 

do ~overno ; a mesma ..protccçao aos absolutistas, o mésmo 
3 
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acinte aos liberaes. -A gnerra do-'Sul 'ptogredia de.saslrosa , con
sumindo vidas e cabedaes, e nem os brados .da tribuna , 
nem os -da imprensa tinhão influencia , para que a adminis-: 
tração entrasse . nas vias constitucionaes ; e como se a _cóns-

. tituição fosse ·um fantasma , com missões militares se haviãcl. 
creado em Perna'mbuco, para julgarem os compromettidos em 
uma subievação , ql:!e ali tivera lugar ; e · o Ministerio ulti~ 
mamente organisado, e de que fazia parte José Clemente Pe:.. 
reira , parecia empenhar-se sómente nos meios de se livrar 
do importuno systema liberal ; e quando o Th.esou~o· se achava 
em tal penuria , que na falia da abertura da ·sessão· de 1829 
o Monarcha foi forçado a inserir estas tr!'lmendas palavras : 
(( Se se não arranJa u1n- negocio de tanta monta ( o das fi
nanÇ~s ) , ·desastroso deve ser o futuro que. nos aguarda ; » o 
Ministro ~o~é Clemente tratava de enÇomendar um avultado 
armamento , negocio que custára ao Thesouro muitas cen
tenas de contos_ , e infructuosàmente. Os absolutistas, porque 
a opposição da Camara dos Deputados lhes não permittia der
ramar o sangue brasileiro p_or 'commis!jões militares, arran
car por meio ·de novos e pesados impostos o ulti_mo sei-til 
ao povo , para

1

t o desperdiçarem , não fazião mysteriq de suas 
tendencias ; r~:oseguindo entretanto no total ar,rr-inamento da~ 
finanças ; cun~ando sem termo moeda de cobre 1' e contrahin
do. com o Ba9co repetidos elllprestimos , elevari , a despeza 
publica a 29,4~70, 712!tPOOO rs. , apresentando entã.~ o Ministro 
da Fazenda ( ~almon . ) um deficit de 7 ,000,000~000 rs. , 
quando na ve!~ade havia um exceden 

1
e de .:3 }~00,000ift>OOO rs., 

como evide!ltemente o provára a c'mmiss'Q da 'Camara dos: 
Deputados., de que era Relator o· distt cto opposicionist~ V as~ 
concellos ; e I/ara que não houvesse duvida , de que a~hos
tilidades estaviio abertas , e de uma m\neira irrecor~eiliavel , 
entr~ o Governo e o Parl_?mento , a facção , absolutista, que 
nunca recuou diante do compromettimento da p~s~oa do Jm:.. 
per.ador lhe· aconselhou a . impolitica falia ' co\n que encer
rara á sessüo de 1829, concebida n'estes te~ os ,: 1« Augus-

--



-19-
... 

tos e Dignissimos SG_nhores Repres'entantes da Naçao Brasi-
leira. Está fechada a sessão. Imperador Consti'tucional e De
fensor Perpe!uo do Brasil. 

trENTATlVAS MANIFESTAS PARA O ABSOLUTISMO. - CONS,EQUEN

CIAS DE TAI'S TENTATIVAS. 

O -. i'mríroviso encerra~nento da 11ltima sessão .da primeira 
Legislaturà ,. quando os embaraços financeiros do Governo re
clamavão mais urgentemente a coadjuvação do Corpo Legis
lativo, ~ dicladura , com· que a este respeito se . ?onstituia a 
administração, sem lei de orçamento, presagiava um golpe 
d!;l Estado da maior_ importancia. Com elfei'to ps Decretos 
a)'lti-constitucionaes 'de 27 de Fevereiro , a continuação 
de uma fol'ça estrangeira em tempo de paz , a nomeação de 

.. Presidente · ~ Governadore~ de · armas, que professa vão princí
-pios absolutistas ! I a• f)#.'Ofosão ! COm que se distribuião in
sígnias honorificas , como meio de ganhÇI.r adeptos , a lin
guagem dos Ministros, a de dous periodicos de Pernambuco, 
que pregavão, não ' já como d'antes, a nf.'lcessidade d~ re- . 
f.ormat-se a Constituição em um sentido mais aristocratico, 

. porém sim o absolutismo puro e' simples, a opini~o ,mani
festada peJa. imprensa ministerial, de serem ellcoq)orados /:!0 

Exercito ·brasileiro os emigrados portug~ezes, e finalmente a 
formação da S~cieâade intitulada- _Columnas do Thro'no·
puzerão a descoberto os alicerces . do edificio que preten_dia 

· leva~tar a facção absolutista sobre as ruínas do systema li~ 
beral. . Todos estes preparativos, proprios sem duvida para· 
excitar temores, não desalent.avão o partido )iberal. A im

. prensa I d'este denodadamente combatia a 'administração; e o, 
espírito pJ.lhlico cada ve~ se esclare~ia mais , e reforçava. En~ 
tre.tanto o casamento do Imperador com a Princeza D', Amei ia'· 

' e . a influe_nqia que por · este facto adquiúra sobre o animo 
do Monarcha o Marquez de Barbacena , podérão , se 'não des
concertar, adiar os p'lanos de Jos~ Clemente, com a demissâo 
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do Mínisterio , de que fazia elle pa!'te, e de que · era altna 
e director. ·Formou-ie um Ministerio sob as influencias do 

' - .. 
Marquez de Barbacena ; e este representou _ ao Monarcha a 
u~gente necessidade de organisar ~ uma administraÇão mais po- ' 
pular, sem • o que existiria sempre ·uma guerra inteqninavel 
entre o M,in isterio e o Corpo Legislativo, od. al)tes entre -~ 

· Governo e a ~Nação. O ' novo Ministerio promulgou· um De- 
ereto ordenando o processo da soci~.dade dos - Columnas. -
l <'rancisco Gomes da· Silva, valido uó I~perador, e a quem 

- !iie attribuião os maiores desvios d'este, foi mandado pata a 
1 nglaterra com um caracter publico, e tudo presagiava .um_a 
nova éra para o paiz. 

~OVAS PROVOCAÇÕES DO PARTIDO ABSOLUTISTA.-1\lANIFESTAÇÕ~S. 

DO ES~IRITO LIBERAL. _,.. AGGRESSÃO DOS POllTUGUEZES 

CON,TRA OS BRASILEIROS. 

O partido liberal havia sido levado a muito alto ponto de ir
r itação, as desconfianças erão já muito profundas para que 
fosse possível '-'ma perfeita conciliação , e tão prompta entre 
o partido nacional e o estrangeiro, que havia dominado sempre, 
e que dominav,a ainda, entre os .princípios líberaes e os ab
solutistas; · e a demissao do Marquez de Barbacena, para quem 
·os liberáes olh,avão como sua garantia no Gabinete, a chc
gad~ do ar_ma{;ne!lto encommendado por José Cle~ente para 
10,000 p,raças, encommenda que o Ministro fizera sem auto
risaçao d~s Caparas, e em tempo de perfeita paz , a muito 
suspcitadl! intenção d'aquelJ~ Ministro de-substituir o systema 
Constitucional for um despotismo militar irritou nova-{llente 
os ~nimos. E para mais os escaldar chegou tambem ao. Brasil 
a noticia ·clã revolução dos 3' dias de Julho em Pariz. Um 
grito se levantára, e a idéa de federação ·era apresent~da á 
consideração do publico. Os jornaes li}!eraes a s,ustentárão , 
o :jury da Corte absolvendo o rcdactor do- REPUBLICO- como 

que a apoi'árá: ~\.- AUI\ORA. }\u~nNBNSE, -t- :um ~los mais acre-

\ 
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d~taâos orgãos do partido liberal porém a dis·outío. Um facto 
. da maior gravidade· teve 'lugar na Pro_vincia de S. Paulo·, 
e ·esse facto veio irritar ainda mais os espíritos, e tornar mais 
calorosa a _linguagem dos Periodicos; foi o assassinato com-

- mettido na pessoa do Dr. Badaró , redactor do - ÜBSERV_ADOR 
CoNSTITucioNAL . .:_ Ninguem duvidou d-e que a suas idéas po
líticas unicamente devêra Ó infeliz o ser assassinado. Uma au
toridade de alta· cathegoria foi mesmo indigitada_, e é hoje sa
bido que o · fOra com injustiça, como auto.r;r do attentado; 
todos os redactores liberaes ~zerão sua a causa do . morto , 
e toilos ~ulgárao que a facç.ão absolutista , d~sesperada de 
convencer se.us contrarias pelo raciocínio ,, os qu~rifl. exter
minar pelo bacamarte e pelo punhal ; Gonseguindo por tal 
meio ó silencio da imprensa livre, assim como a fizera c(\] ar 
annos a'ntes no Rio de Janeiro imprimindo-lhe com o cacete 
o seBo da éensura. A morte do Dr. ' Badarõ , porém , longe 
de desanimar, alentou ainda mais · o partido liberal, que, na _ 
Província de Minas principalmente, mánifestou, em solemnes 
-e pomposas exequias ·feita~ em honra 'de Bad'aró, a sua desap
provação á politica ho{rivel do punhal 'e do bacamarte. O 
grito de federação n'aquella Província havia echoado màis 
geral c energicamente do que em qJialquer outra; c a sua 
importancia na balança política do Imperio determinou o Im
pflrador a visita-Ia, afim de com sua presença suffocar esse 
g~ito, e -obter a re-eleição do Deputado Maia, nomeado Mi
nistro do Imperio, e que o apompanhou na viagem. Acre
ditava e Imperador enthusi:a~rpar com su~ presença os Mi·-

. neiros, e com elles subjugar o partido liberal. O. desconten
ta,mento porém, que em todos os animas imprimirão os des
varios da fàcção absolutista no poder,, era muito profundo. 
N'essas mes~as Cidades, onde em 1822 fqra ' elle objecto de 
todas as affeições, e até de unia quasi adoração , c-elebra vão
s~ ' dia~te de seus olhos cxequias em honra de Badaró. Em 

ml!itas · d'ellas era, a sabida ou entrada de SS. · MM·. s.e

guida do lngubre s"om dos sinos , que soavão nos camp.ana-
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rios. Municipali-dades houve, que se recusárão a -conduzir o 
pallio, para receberem o Monarcha e sua Consorte. A p~;o- · 

clamação que. do Palacio do Ouro Preto dirigira S. M. aos 
Mineiros ,, muito éoncorreu para aggravar as · indisposições 
que os desacertos da facção absolutista tinhão feito nascer contra 
o Imperador, não só .em Min,as_, como em todas as · Provin:::" 

· cias. A par d'estas dethonstrações de desaffeição, os Collegios 
eleitoraes de Minas repeli irão das urnas, quasi por unanimi
dade, o nome do Ministi·o Maia. Voltou o Imperador para 
o Rio de Janeiro, e os Portugue,zes, apropriando-se o Mo: 
narcha dos Brasileiros, quizerão com intempestivas festas vingar 
a frieza , eom que· na Província de Minas fôra elh~ acolhido. 
Não serião elles tão culpados se parassem sómente nas de
monstrações de seu regozijo: Assim porém não aconteceo. 
Grupos de Portuguezes p~rcorrêrão as ruas da Ca-pital, pro
vocando os Brasi!Qiros, insultando os liberaes, e dando morras 
aos Deputados e esé~·iptores, que chrismavão de Republicanos, 
insultando o laço NaciQnal , desacatando a Nação nas pes
soas de Representantes seus , e entre vivas dados aos bons. 
Portuguezes r~talhavão co'm vidros as caras dos Brasileiros , 
,cujo sangue, cor:Í'êra no . meio d'essas orgias. 

7 DE ABRIL DE 1831. 

Não era possível que as provocações dos Pçrtuguezes , 
instigados e protegidos pela facção absolutista , deixassem de 
-excitar entre ps Brasileiros c elles as mais dete~minadas. an}
mosidades. Alpuns jovens derão principio á reacção , percül·
rendo as ruas entre vivas dados á Corfstituição , á As. ~mbléa 
Geral , e a~ Imperadqr emquanto Constitucional ; v~va que· 
se lhe repetio em face , quaní:lo no dia 25 1de Março _fôra 
assistir . a um Te-Deum que os Liberaes éelebravão na · Igreja 
de S. Francisco de Paula. ~ntretanto ropughadores mais 
energicos da ~"usa Nacional se apresentavão. ~ai~ de ~O ~e
putados do partido liberal e ·um Senadpr se reunirão , para 

\. 
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tomarem as providencias· que a crise reclamava. Pretendê
rão elles ainda obstar a revolução, hem que contassem com 
a forte e po!ferosa co~djuvação da •tropa. Accordárão pois em 
dirigir ao' Throno 'uma repre~entação , que de facto foi logo 
redigida , levada á presença do ~onarcha , e publicada pela 
impre9sa. O Ministerio foi modificado , mas não compo'sto de . 
h01~·ens · que podessem ol~star a revolução , que se apromp
tava. Contentou-se ·o Ministro dos Negocios Estrangeiros de 
mandar uma nota ao Ministro Portuguez , recommendando 
que cohihisse os excessos , que os subditos da Sr. a D. Ma
ria II podessem . para o futuro praticar. Soltárão-se alguns 

officiaes Brasileiros, p'resos pela parte, qÜe tinhão tomado nos 
_ disturbios d~ 13 pc Março. Estavão longe taes prÓvidencias . 
de satisfazer aos Brasileiro,s, cujo sangue a facção apsolutista 
havia traiçoeiramente derramado ; e então acreditárão os che
fes do p_artido liberal , que un1a revolução se havia tornado 
inevitavel, ~ que sem ella serião elles exterminados. O s·em
pre. impassível ; inalteravel e fatalista Vergueiro , o enthu
si_asmadÓ , honesto e sincero Constjtucional Odorico Mendes, 
o talentoso e pacifico ~varisto , que a 13 de Março se ha
vião constantemente opposto a qualquer ~cntativa , de revolu
ção , acreditando-a agora inevitavel , combinavão os meios de 
a conduzirem de uma maneira menos horrível para o paiz , e 
proveitosa á ca"!lsa liberal. Veio emfim. a mudan§la do Minis
teria , e a substituição por outro , em qu~ sobresahia o no
me de um dos mais enthusiasmádos chefes da facção absolu
tista ( o Marquei de Paranaguá ) , pOr.fogo ao canhão do alar-

. ma. O povo tomou-, como devia , uma· tal nomeação por uma 
abertura de hostilidades, e os liberaes . comprehendêrão· ' que 
uma maior hesitação os perderia. Corrêrão pois ao Gampo de 
Sant~ Anna .. Muitos corpos de tr9pas ião pouco _a ·pouco réfor
çando a reunião :, e dentro em pouco existia em S. Christo
vão Ó desolado Monarcba, só, abandonado de todos ,aquél-

. Ies ·em quem mais confiára, e aos quaes · mais beneficios fi- ' 
zéra , tendo pax:a mais o· mortificar diante dos olhos sua Con-

o • 
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sorte debulhada em pralrto , c seus pequenos filho·s , que m11I 
· pod1ião comprehender es' perigos de uma: tão m·itica circums
tancia. Abdicou pois ~ entregou com O$- olhos rasos d'agua !1 

sua abdicação ao enviado do povo ; e o Marquez de Parahà
guá , 9 que plantára a primeira s_emente de desconfiança en
tre · o povo e o l\fonarcha , o chefe dos absolutistas, vio -de;;::. 
trQ em pouco , a bordo da Náo W,arspite , como um fugiti
vo , o Fundador do Imperio. 

GENEROSIDADE DO PART1DO NAClONAL. -MACUINAÇÕES DA 

FACÇÃO ABSOL_UTISTA. - -0 30 DE JUJ.HO. 

O successo de 7 ôe Abril foi um golpe terrível qúe so
frêra em su~ influ'encia a facção ·absolutista; foi u~ fructo, 

bem que amargo-, dos desatino!' della ; e o paiz o recebeu 
entre os transportes de indefinível enthusiasmo ; não porque o 
Sr.· D. Pedro deixasse as plagas do Imperio, que fundára, 
mas porque o povo , cançado d~ sofrer uma poJitica violenta 
e. estragada ,

1 
acreditou ver aiante de si-um futuro melh~r, 

que antes terrivellh'o . mostravã_o a marcha administrativa, os . 
desperdiciop r as dilapidações dos seus Ministros. · A faéção 
absolutista , ' ?tordoada e cheia de- terror , ralada de remprsos 
por seus peCCildos anteriores , proclamou-~e arrependida ; · col-:- , 
locou-se sob a protecção do partido Nacional ; mostrou que
rer confraternisar . oom elle, aceitar de boa f{:! e respeitar 
as instituiçôes juradas. Acreditárão os ve~cedore• na sin
ceridade dos protestos , e fizerão retumbar em todo o Impe

rio ? grito de perdão aos illudidos. Com . elfeito '\ a ge-
, nerosidade npcional esqueceu as gra~es olfensas recebr~las des-
de 1822 ; e perdoou -as recentes de Março. Ao domínio ex
clusivo das ;medidas _de perseg~ição e de tenor , ao systema 
de violencia e de absolutismo su-ccedeu o de cpnciliaçãG , de 
brandura e verdadeiramente Nacional. Dissolv~d'a a Constitllinte, 

. lançou mão ·o partido absolutista da · expatri~çã~ ·e de todos 

os meios de oppressão contra seus adversarios-; mas o partido 

~ 



~acional ; vencedor' em _7 de Abril ; reclama elle mesmó Unl 

_ generoso perdão p'àra as graves olfensas, 'que a nacionalidadE! 
sofrera. O degredo e as masmortas', que em 1822 apartáFãô 
da geren~ia constituci'onal dós negoeios publicos a' Brasileiros; 
que tanto ha.viao feito pela independencia , não forão meios_ 
postos em pratica pelo parti-do Nacional. _ E~ 1822 forão sa
crificados á sanha e á aversão dos absolutistas extre~nados pa
triotas; as cornmissóe~ rrlilitares ensanguentúrão a terra _; rei
nou no Brásil inteiro o silencio dos turnulos , e se algum 
individuo mais denodado queria levar a pratica á liberdade 
de imprensa; as d,eporta~·oes primeiro , e mais tarde o baca
marte ou o porrete do assassino imprimia-lhes nos escriptos 
o sinet(;l da Qensura ·; ' assim forão doutrinados os Mayes e os 
Bada,rós: Entretanto o triumfo de sete de April dividia os 
vencedores; acreditavão uns que se devia conduzir a revolu- -
~ão _ at~ as sua~ ultimas consequencias, e adoptar o go,•erno 
republicano ; .outros ·porém , firmes em sustentar a Monarchia 
constftucional , oppo~erão-se francamenté a tal p1:elenção ; o 
partirlo republicano era forte, e estava cheio de enthusiasmo 
pela recente victoria. l"eijó, chamado ao Ministerio da1ustiça, 

r reconheceu- a necessidade de ·ligar-se com o partido absolu
tista para -sal\'ar ,a Monarchia ; aceito~ o sacrifiCio , e ape
zar .das energicas e assustadoras reelamaçóes do partido exal
tado , sus!entadas pela tropa , e apoiadas pelo comrnandanlo 
das armas da Corte, o Marechal José Joaquim de Lima , não 
houve uma unica deporração ; a seguraJJÇa individual foi res
peitada , e o terror ,hanido da sociedade. Os Hhsolutistas cón
tiverao-se por algum tempo nos limites da prodencia, e.con
duzidos pelo instincto da propria salvaç-ão, esforça\'ao-se por 
apoiar o governo. O Ministro da justiça, firme em anniquilar 
-o partido republicano, e realisar o programa do moderado, 
·o qual _ era .sustentar a · Monarchia· com ·as instituiçoes. libe- 
raes, persêgujo o primeiro até o extermínio; mas de~de qúe 
,deixou elle de incutir temores aos absolutistas' acreditárao estes 
estar ' passada a borrasca· revolucionaria, julgárão lraco o' par-

4' 
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tido moderado , c persuadirão-se _que , ahaudonando-o, sue-
. cnmhiria o Governo, e- bom que este- os. tivesse salvado de 

tantos. perigos, apresentárão-se ell es tramando-lhe a quéda. 
~rigirão sociedades com o fim de inutilisar a. revolução de i 
de Abril ; urdirão q,uotidianas conspirações, e os_ que em 184-2 
derão-se por amigos exclusivos do Sr. D. ~edro -H, for~ 
cejavão por comprometter seu Tbrono; erao os mesm~s, que 
em 1831 conduzirão a ~Ionarcbia ás bordas do' abysmo, em 
que · ter- se- ia infallivelmente abysmal)o , se fortes e robustos 
pulsos de muitos, em 18!~2 perseguidos éomo rebeldes, a nao 
tivessem sostido , J)as h1argens do despenhadeiro. O partido ab-· 
$Ol~Jti&ta não só :.ibandonou o Governo , que o s~lltára, e que 
commetteu o erro de n'ellc se confiar;· ligou-se com seus 
inimigos nilturaes, os exaltados; promoveu conspirações e re.,.. 
voltas; inu!]tlou do sangue a Capital do Jmpm;ip; bem como 
as Ptovi·ncias ·tto Ceará, Pernámouco e Minas. A victoria ficou 
semp~e ao governo , quo sustentava a ordem ,protégida pelo 
T)uotio do Sr: D. Pedro 11. Os choques porém nao dei
xiuão de ser funestos á mOialidade e á, pro?peridade d? p~iz. 
Apezar dos depatinos da facção , da linguagem desenfreada 
de sc:us jornaes , de tantas _e tão repetidas pl'Ovoqa~ões, seus 
chefe~ não forão punidos. Ind.ividuos présos com as armas em 
vú.nbo .contra ' o Governo fgrão SUIJ1nettido~ ao. julgamento de ' 
juizes comparsas dos réos ; absolvidos e postos immediata
mcnte em libelJdade. Entret~~to ,o espírito da pop tação quasi 
sempre inquieto porque via su;:ts instituições me osprezadas 
pelo Governo anterior a 7 de Abrih tornou-se calmo. O cre
dito _publico , ~u!=J_tantas a)tf)rações s frera ~urante ? domi~io 
da faQção absolutista -pela desconfiarl\a, que nutnão s In

teressados de que os desvariôs _de taes hqmen~ produzissem uma 
revolução , que" p~zcssc em risco os c~pitaes , tomou novas 
seguranças., c as transacçõe's commerciaes fizerã.o- se sem al
gum receio. A jndp.stri~ · desenvolvia dcsasso Jradalos recuríiOS, 
qve lhe ministr~ o paiz. As companhias de u,tilida,d~ public!l, 
a~ socjcdaqest litterariqs ,. a navcg\lção velo~, n~vos '!!roductot> . 

. •\ I \ 
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da arte, forao beneficios' que o paiz luc!·ára· com a i'nau '
g uraçao do Throno do segundo Imperador. A despeza publica , 
que· sob a influencia do partido 'decahirlo em 7 de Abril espanto
samente subira, descéu .tambem consideravelme'nle ·, 'e baixou 
ao niv~l da !'eceita. ~ntretanto ; apczar de su-as patrioticas in
tenções, o governo commetteu .erros, que gravemente o com_ 
promettêrao, e a causa publica; indivíduos , cujos votos cons
tantes erao pela li~erdade, e prósperidade de ~ua patria? alis
táril'o- se no numero dos ini)lligos- do governo, e fortemente 
o hostilisavao; e o partido absolutist-a, aproveitando- se com 
vantagem d'essas clivergencias' constituio-se fortemente elÍl todo 
o Imper\o, e ·dirigio úp:la guerra systematica contra o mo
derado. Os exa_ltados, tomando como sua bandeira a das re
forll'\as constituciona'es, eleva vão-se contra o espírito. centra
lisad~r, que acanhava os vôos de perfeição c desenvolvimento 
das Provinéiás. Era evidente a úti l idade, que provinha de 
se concederem _ maiores f~·anquezas ás Províncias, para mais 
desass_ombradas cuidarem do desenvolvimento de sua industl:ia 
fabril e agrícola; e o partido modera'do, , !'lssim como se havia 
apoiado nos absolutistas para salvar a 1\ionarchia, reconheceu 
a necessidade· de transigir com os exaltados, para fazer face 
a aquelles. Acreditou uma porção do partido moderado, que 
as circumstancias erão ,urgerí.tes, que não havia tempo a perder , 
c coínbinárão o 30 ·de Julho.- Queria-se, que a Camara dos , 
Deputados se convertesse em Convenção N(\cional; reformasse 
a Constituição 'no sentido; ~mqué parecia mais accommodado. 
ás neéessidades Provinciaes. Era uma, verdadeira revolu-
ção; mas uma revolução pacifica, dictada -pelas mais puras 
intençoes, e com o fim de firmar--se. ainda mais o Thr.Dno 
do Sr. D. ·Pedro II: Alguns membros do partido moderád~ po
. r.ém oppozerão-se francamente a essa pretenção, e ligados com 
-os adversarios constantes' do governo ina:logr"brão a te,ntativa; 
·e . o ·partido mocl.erado finalmente tomo_u o unico caminho ra-· 
soavel, ligando-se com os progressistas moderados para le
vat-se a efféito a refoi:ma .constitucional no ' sentido; em que 

o exigião as mais urgentes . necessidades Provinciaes. 
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~-~CBINAÇOES DOS A~SÓLlJT~STAS. - RE~RMA NA CONSTI'fUlÇÃO. 

Persuadidos d,e que a · opinião publicà reclama_ya alta...: 
mente as ·réformas já decretadas , certos de ·que na o pode
ri no tonseguir a eleiçao de uma Camar-a antí-refôrmista, os . . 

aLsolutistas r.gitárao-se na CCrte e nas Províncias. , parã 
levÍu:,em avante _seus :planos. Para isso fizerüo elles que ap:.. 
pa~:eces~e a revohú;ao na Província de Minas , com cujo ?poio 
,poderiâo dominar a Corte. Com elfeito , estayao já nomeados 
os eleitores, e em toda a parte haviao elles sabido do seio 
do partido reformista. Jogou-se pois a' ultima carta; e a re
voluçao · appareceu no mesmo dia , ·em qúe chegárâo á Ca
pital os · eleitores , para nomearém . Deputados. Entr,etan
to na Província toda se fazião a_s eleiço,es regularmente, 
e á e trrpção , da Vi lia de Caethé ; em nem uma parte app9-· 
rece.u o pensamento de he_;ar poderes ~os Deputadós para 
confeccionarem· as reformas. A, revolução durou dous mezes, 
as eleiçóes estavão feitas e a 3• I:.eg~.slatura , competentemente 
autorisada para relorrnar a Constituição, se rêunio , ·e deu logo 
principio a cssy importante trabaiho. J'res bandeiras fora o ar
\'OFad, s no recinto da Camara ~emroraria. A d·os que nao.ad
~itti~o Tf!form~ alguma; a. dos que as ~uerião \ P,ecas e quas! 
li)

1
Ute•s; e a do~ que as desojavão ampl ssunas, e ~or tal forma, 

que a. 1\'lonarc~ia ficasse reduzida a um v.ão siiJml1cro. E llnal
ínente a· grand1~ bandeira do\ partido moderadQ, e cujo se.io 
sa~io a ~ommisrão encarregada de confeccionar o projecto de 
reformas. Sofn,).u entáo o part ido vnoderado uma \'~lefecção ~ 
e o Deserflbargador Honório, Torres\, e' poJ cos outros, se des-, 
Iigárão d' eU e na discussão de. artigos ,l~portàntes. ·Entre't~ nto ,. 
'o Desembargad<,)r Vasconcellos, memb11ó, relatol pa commi$_sâo ,. 
que· apresentarr o projecto, o sustent~u con· tanta habíli
díide e vastidão .qe conhecimentos., que o fez p;;~ssar cO'm' poucas 
modificaçóes . . ~:.ra um verdadeiro meio termo \ en\ re . os dous 
extremos, e ape~ar de algumas, imperfeições , de q,ue se _res
,sentem obras d1e homens, a reforma constitucjo~al , fructq das 

. ~ \\ ~ 

._ 



locubra,ções da maiqria da C amara de 1834, e que ~anta honra 
Jhe faz, satisfez plenamente ao. anbelo da Nação, e correspondeu 
efficázmerite ás intenções de todos os bons patriotas, attes
tando a . sabedoria dá Assemhléa, é a boa fé dos que então 
dirigião os negocios publicos·, · cuja maxima era- rodear a 
Monarchia· de institui~ões livres, como umco meio de a for
talecer , e consolidar no Brasil. 

DESGOSTO DO _DEPUTADO VASCONCELLOS. -:-ELEIÇÃO ·no SENADOR 

FEIJÓ PARA REGENTE · DO ll\IPERJO. -0 DEPUTADO VASCON

CELLOS SEPARA-SE ·DO 'PARTWO MODERADO. 

O Desembargador Honorio havia sido suspeitado de fa
vorecer a revolução de Minas; em consequencia, os collegios el~i
toraes dirigirão representações á Camma temporaria cassando
lhe a eleição. Fo3se ,despeit.o proveniente d'esse' facto, ou, que 
acrt•c.litasse eiJe· ter desmerecido cofn seus antigos companheiros 
pelo seu procedimento em :JO de Julho, <)penas reunida a 
Cam.ara reformista, apresentou-se ladeando o ba~co oppostó 
aos moderados. Ellc, Torres , e poucos mais, querião que se 
não reformasse o artigo a respeito da Regencia do lrnperio, 
du.rante a menoridaúe; e porque não pod'ião contar com , a: 
votação da importante Província de Minas na ·eleição de Re
gente, que antevião já, sobre quem recahiria :, ~~~tentárãÓ, ' 
passando a moc.lificação do artigo, que se contassem os votos 
por Províncias e não . por eleitores. Cahic.la. esta opinião, to
márão ellcs pretexto d'esse facto, para votarem contra todas 
as reformas. Decretadas ell'as, tratava-se da eleição de Re

_gente. Então o Desembargador Honorio apresenta-se franca-
mente em opposição ao candidato do partido mode~ado. Tra
tava-se de organisar um novo Ministerio, e a ·Regencia, bem 
como os que infiuião sobre , ella, co~mettêrão a imprudencia 
de repeli ir as pretenções, que manifestára o Deputado Vas
cdncellos , para occupar . uma pasta, a que d~ certo tinha 
di:reito pelo importantíssimo serviço, que .. acabava de ptestar 

t 
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rra conlêcção do acto addicional. · Esta répúlsa, unida á pre ..... 
terição , que tam bem sofrera , ~endo' ·apresentado ém uma lista 
tríplice para · substituir uma vaga no Senado, o e~acerhárão ,· 
e na Província, de Minas, para onde partira immediatamerÍte, 
tratou de suscitar embaraços Íl administração geral' promo
vendo a quéda do :M:inisterio ; . em que prima v~ a influencia
do Desembargador Aureli ano. Uma occasião solemne se ápre
sentou. O Ministerio havia commutado as penas a alguns réos 
sentenciados por occasião da sedição de 22 de Março. Um 
dos Decretos não foi cumprido })e)o Presidente da Província, 
Limpo de Abreo. O substituto, , que lhe dera ó Governo geral, 
o Dr. Costa Pinto, recambiou · a Cart~ Imperial. Mui.tas Ca
máras repre8e~tárão forterneilte contra o prom,~dimento do Mi
nistro da justiça. Alguns Deputados Mineiros, que havião dado· 

, a sua opinião' a respeito da commutação das penas-, c com 
cujo a ·cordo qbrárá o Ministro, virão-se . forçados pelo de
senvolvimento do espírito publico a condemnar aquillo, com 
que havjão concordado, e talvez -insinuado. A Assembléa Pro
vincial reuuidà, nomeou por unanimidade 'de sl'lfragios vice
Presidente da ' ~rovincia ao- Descmbargàdor Li_mpo, dcmittido 

_ d·a Presidencia., e coqtemplou no numero dos seis ao J)esem
b_a·rgador :V ~sçoncello~ e ao I) r. Costa Pinto, que recusára 
a carta de P1'e~idente . . No fim da sessão de J834 havião jà 
abandonado a.o D.esernbargador Vasconcellos algUI s de seus 
antigos amigos e correlig.ionarios; e na Província de Minas 
ünha sido aceita c.om enthusiasrho a candidatura -do Senador 
Jleijó. não só porque ali preponder va o p,artido IDÇ>~lerado, ' 

. I \ 
mas_ tambem, · pp1;que era elle conhec· do poi.l sua austem pro-

•hida!le t não menos . que pelos valios ~ serviÇos ·prestad s ao 
paiz; já nas Cqrte.s -de Lisboa, já na Oamara d?s Deputaaos, , 
onde fez consta·ptc ~opp,asição á facção abs lutista; e ainda mais 
pelo · seu compJJrtàmento no lVlinisterio da justiça i a que cle
póis da r.evolul;ão dfl 7 .' de Abril _fõra elevado; tkndo n'essa 
gerencia: :a:lvad<~ ··~ }'Io:n(\r.chi~ ·: o. :q;esembar?~do\ _Yàsconce~jos . 

. porém nj;lo :apadr.mlrav.a ,essa eleição, e· foi esse um pegundo 
' I 

\ 
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ponto <.).e di.vergencia entre elle e seus amigos. A Nação • 
aceitando tamhem a candidatura de Feijó, o nomeou Regeo te, 
e a sua eleição foi saudada com applausos pela gran,de maioria 
do paiz, que via n'_elle o representante dos princípios de li
berdade e de ordem. Feijó tomou posse da Regencia do' Im:
perio , quan~o a morte do Sr. .D. Pedro I havia rasgado 
nas mãos da facção tresloucada a bandeira da _restauração. 
A fracção ultra-líberal , pequena, sem direeça'o _, e p,roxima a 
extinguir-se ao todo, nem um temor podia ipcntir ao Re:
gente. O Brasil párccia caminhar então unido para uma fe
licidade ~onstantc, c sobejos garantes erão para espera-Ia, . 
o hem pronunciado desejo do Regente Feijó em consummar 
a alliança da ordem com a liberdade, ' bem como a sua pro
bidade e proverbial desinteresse. Os primeiros a~tos do novo 
Governo encherão de satisfação a todos aquel\es, em c11jos 
corações ardia o verdadeiro amor da patria. Porque -recom
mendava el\c a exacta e Gél observancia da lei fundamental 
do Estad?' como refopnada estava' é convi·cção qt1e ~ua po- . 
litica não era exclusiva; que todos os BrasilQiros '• .sem, a,t
tenção á antigas dissidencia~, s.crião chamados aos empregos 
publicas, mesmo aos mais elevados elo' Estado, se hahilitações 
tivessem e lhes nãQ 'faltasse a VOntade para O COadjUVaFem na 
promoçao da publica p~·osperidade. A guerra civil, que a,bra
sa;va então o Sul e o Norte do Impeí:io, mereceu-lhe a mais 
decidida attenção. Nio era _porém Fejjó o -homem apropriado 
para pôr-se e_m tal tempo á testa dos negocias publi_oos. 
Entre , as qualidades constitutivas do seu caJ;acter, sobresahia 
a tenacidade n~ pros~guimento d'aquillo, que eoUmdi'a seli 
o rrie)hor; n'uma especie de desprézo por. tudo quanto téndess? 
a condescendenéias e manejos ,. para obter apoio; estas qua-:
lidades o torn_a;vão improprio 1 para governar em ,um tem!)o, . 
em que os partidos esta vão desassombrados no interior; e cada . 
um d'elles tratava de subir ·ao poder;. preciso lhe era entao 
consultar, ouvi~ e· condcsce~der; porém su~ indifferepç!J. para . 
com q ;Corpo Legi~httivo , a 'l11flnl;)iru. rude, CQI111 qpe t-r~~~-ra. .. e}j ~ 
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. a Can1ara temporaria , o arredamento, que m.ostrava de homens, 
que com elle hayião cooperado depois de 7 de Abril para a 
~ustentação da ordem p.ublica, lhe grangeárão oppositores vio
lentos. A obstinação do Regente, forç:ando-o a escolher alguns 
Minist~os, que erão u~a 11atyra viva da i Ilustração Jo palz, · 
~cahou de perdel-o na opinião de muito~ ; a eleição de alguns. 
Senadores com preterição do maior meri.to. al ienou-lhe os 
animos dos que se julg·i1rão com injustiça preteridos; a ma
neira emfim por que se exprimira elle· perante o Corpo Le
gislativo a respeito das negociações pendentes entre _o Brasil 
e a Santa Sé, habilmente ~proveitada por seus contrario_s, 
prevenio contra o Regente a opinião de muitos. Os Depu
tados dó Norte principalmente, em sua grande maioria, deda-' 
rárão-se _em opposição, que foi rcfon;ada pelos Deseml:íar
gadores ' Honorio e Vascopccllos. Foi do seio d'esse 'amalgama 
de diversas opiniões, mas que convergi~o todas para um fiín, 
o de arrancar o Governo das mãos de- Feijó, que surgio a idéa 
-de co~~tituir-se na 'Regencia do lmperio a ~r.~ Q. Janu~ria 
Princeza Jmperial. O Senador :Vasconcellos foi a M·inas a tomar 
assento na Assembléa Provincial, 1.1a qual achou-se então\em 
u-nidade; e apezar de todos os seus rccurso.s 'e prestigio, de 
todos os seus esforços na tribuna provinci'al, !\Ofreu o dissaLor 
de ver passar por grande maioria de votos na Assernbléa .l'ro
vincial uma fep~esen~ação contra a projectada \~Regencia da 
Sr. • Princeza. Imperial -, com allus5es, que lhe e .ao pessoal-

, mente applica1veis. · Estava pois completo ' ó divorci~\' e o De
sembargador yasconcellos absoluta 1ente separado. d'aquelles, 
com quem_ h~tvia militado desde o prmci ip de sua carreira 
política. \ ' . 

OPPOSIÇÃO VI9LENTA AO GOV~RNO D.E Fl~nJÓ. - ·O R~GRESSO.
FEIJÓ liESIGN,\ O •PODER, 

\ 
A ~dê~ 1e ~e·r a?clamada Regent~ do l~p,eJio f Sr.~Prin

ceza lmpenal não tinha achado .apoio BO pa1z, nem mesmo 
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em Pernambuco,, o'n~e maís fl'ancamentc se ~ 
1
discútira.- Fm 

projycto apresentado _na Oartwra dps Deputados, com_ O' fim 
le se -declarar maior ao Senho1: D. Pedro H, .n~o f&ra jul
gádo . o~jecto de . deliberação· ~ 'a guerra do ]_)ará esta~a ex-

. tincta, apezar dos ·acanhados recu~·sos, de que pod_éra dispOr 
o Governo ; a do Rio Grande 'do ~ui _ havia _recebido golpes 

,. mortaes-: e q-q.asi exterminadores; o Regente porém ·conti
nliav!J. a ol:)stinar-se · ã não chamar ' para o 1\finisterio as no
tabilidadés das Ca_maras , e mesmo a afastar d'e - s.i muitas 
das capacidades do l)aiz: _ A guerra pois. áo seu gov~rno era 
v-iolenta e fortemente sustentada na tribuna da Camara tem.: 
poririá. 0 - partido da - maromha ·- ligou-se f.:ancé)meúte 
com a. opposição genuína , e erriquanto que ?S prélos da 
C orle· ge~ião com publiêações insidiosas contra a política do 
Governo, com insinuações malevolas, com satyras pica ates. e' 
indecentes· contra a pessoà do llegente' recus~va-se este te i- ' . 

. mos~meete, não só & abeitar as consequenéias do systema re- ., 
presentativo, mas igualm,ente acreditand6 ·estar f(~J'a da ' de
cencia angariar vo.tos nas Camáras, e .assoldacfar o apoio da: 
imprensa: deixavà sua causa entregue aos ' ho!nens conscien
cfosos da __ tribuna . e do jórnalismó. 

hi·itada pela ohstinâção ' do 'Regente, qué parecia querer 
deixar a banda ás ·capacidades riaturaes do paiz, para nó
Jllear Ministros ·a homens ,· que, a excepção de poucos, ·não 
tin.hão habilitações para bem sérvirem , ·a opposiçrio trans
c'edeu todos os limites das com1enie~cias 'rgblicas , e torriou- se 
por sua vez '; além qe obstinada '; ràcciosa : nem ~scrupulísou 
na escolha dos meios, com que d~vêra cpmbat~I: o Govern~ 1 

e a pessoa do Regente. - A ' facç~o .absol\].tista, conforfl1e o 
testemunho do Visc~mde dtl S. ·Leopaldo •, · havia espalhado 

·, pelo p(!iz o -perigosq germep, qúe desabrochám no Pà,rá e 
Rio Grande do Sul ,·'.e symptomas muito seúos ~ assusta- . ' 
dor.(:ls principiavt{o a manifestarem-se-. 1~.a Capi tal da Bahia. 
O .grup~ da oppostçao cresci-a diariamgntc; . re'fo ,~ç~do tom 

-os que vião suàs gsperanÇas frustJ:arlas, com os qÚc, ava ·~, 
1 
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liunélo-sc ,em muito, J_esesperavão-se pcfo pouco, em que os 
estimav,a o Regcnt9, e engrossou com os famintos a cuja 
võracidadc não satisfazia o Governo ', bem como com o apoio 
dos . antigos absolutistas, qúe . vião no Regente · Feijó ,o re
prese~tante dos princípios liberaes. Entretanto um inimig51-"" 
poderoso apresentou-se dirigindo os dilTerentes grupos, . ~"'·i
todos· ap!;esentOU UQJ ponto de reu~iào, uma, bandeÍI'a : Uma· 
nova doutrina' cujo dogma era o -regresso:!- ; esse adver-
sario foi o Senador Vasconcellos. · 

Para logo a palavra regresso coou no . l:t~~ó ' dos àhsoFu
tistas, que· acreditavão ler n'ella o· typo. ~ 'antiga:; idéas ; - . . 
e o ]~eputado Vasconcellos tornou-se .~sele então o ídolo 
d' aqucllcs, _que tantas ·vezes, e a toçé;los respeitos , lhe h a
vião lacerado a reputação, e ;ité -~~~ 'qué ~m 1833 pedirão 
na praça publica a sua morte, .. i'JZ·ompcnsava el'le o.s nov{ls : 
elogios- dos séus tao bem no~~~1amigos , , pregando a~ 
missibilidade· da nobreza ;' ,bi'asfemanclo contra s~:Us' .t'ántigos 

· corrcligionarios ; tratando!ds de demoGrataS*~Í!11igos da 
l\'Ionà~chia e da ordem· publica ; fustigando pela · imprensa e 
na · tribuna p_ri'ncipios, que: até então havia ensinado, qu~ 

. não só seguido. Elle e o Desembargador Honorio cons~ituí 
tão-se os mais l'igidos censores de quanto nàs Camaras e no 
poder• }).avia feito•' o partido model.'aao. ' ExplicnYa-se a dou~ ' 
ti·ina do regresso de uma maneira razoavel ' c a ent ndião eomo - . 

' um aperfeiçoamento do- que se bavi.a feito impcn ado depois _ · 
de sete de A·bril. A pratica porém desmentia a -~xpli~açãd ;· e, 
o Desembargadpr Vasconcellos conspirou-se contra suas mes-
mas obras, . o acto addicional e o Godigo \criminal. O Re
get:~te porém aoa~tellava-se dentro de \ ua habitual bbstin\ação , 
re!'pondendo a tudo cqrn ã seguinte frase - cumpra cad~ ~m 
com o ·se·u dcv~r- em tanto que· a op -osição em maioáa , 
pondo todo o genero de entraves á administração, pi·oclamáva 
a doutrina da co-nfial1ç&, que levou aos u tirnos ' corollm .. ios; 
quando o Gov<:jrno , limitado pela lei da regen ia,, não podia 
chamar a Naçao a decidir o pleito_ cn_tre. a I,r,g i s'I~tura e o 

\\ 
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poder. Assim , - apczar ela guerra 'civi l, q:ue abr~sava .o -Im
perio ·, escasseavã'o-se ;Os. indispensaveis recursos ,ao Governo, 
que sem .forças, sem meios pecuniari'os , alcan'çava no Pará ,4·,. 
vérdadeiúif vantàgens , e sustava no ,Ui~ Grande a carreira 
impetu4~ dos insurgentes. , Releva nQLar aqui de leve .as cau
S?S , que produzirão essas tiÍo assolacioras . coinmoçÕes em 
P.ernambl!CO , Corte, Ceará, Minas, Pará, Rio Grande . do 
Sul e a d0 7 de Novem:lH"o na Bahiá. Outras não fórão ellas, 
senão o de9pei!o da , facção aqsolutistá , o espírito de vert!-

. ,gem , que ella lançava em tod'O o 'Imperio ; que a sociedade 
mi:litf!r ~stabelecida .na C01>te , c -p9rfilhada no nio Grande, 
espalhára. Vi, diz ' o 'Visconde de S. Leopoldo, - C'l'l!" 'se~s an

naes_, ardentes Monarchistas .proporem a s?paração da Pxo
yincia até a maioridade' elo Senhor D. Pedro I I: e é sabido 

... I I ~ 

<JUaes são esses · ardentes l\ionarchistas, e que tal ,fura <;~ pro-
paganda .adoptad(l no Pará e . na .6ahia. ·Decidido a não 
transigir com os que lhe queri_ão, irripôr uma política ,- no 
seu eQtender contrarja -á~s interesses ~o · paiz; -determinado 
a não proçurar pelos 'meios, _que o Governo tinha a sua 
disposição , o apoio , que lhe faltava nas Cf)maras , baLido 
torpemente por uma imprensa descomedid<!- ; ouvindo ao lol) g_e 
o rqncp do trovão, que a 7 ·rJe Setembro rebombára na ci
dade da Bahia; não tendo procurado corromper em 1836 as · 
urnas éleitoraes; tendo visto separare~-se d'elle alg~ns amigos 
prestantes, - desgostosos de alguma organisação ministerial , ,_ 
qüando aliás 9s que para isso tinhão Q.abilitações recusavão.:.. 
se .ao énca'rgo d.e Mirlistro·, fatigado de lutar contra tãÇJ perti'
nazes, ; quanto injustos e fortes adversarios , , dotado 'ele pro
verbial · desinteressé , ' o ·Senador 'Feijó nomêa Senador por 
Pernambuco a P.ecli-o de Ataujo Li1na, .mc'mbro da opposi.çao, 
fal- o M_ini~tro do Imperio , e entrega-lhe o pO'der, afim de 
que fossem os seus adversarios realisar ·o systema· de governo , 
<IUe ela tribuna e pela imprensa _ proclarnavão como melhor ' 
para 'os · inLeresse's do paiz. 

., 
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MVO • SY-5TEl\IA ~·OUTICO.-A~l\UNISTRAÇÃO RE'f~O~RADA.
lNCONSEQUENCÍAS ~o PARTIDO , QUE susw -Ao PODER 

m.I 19 DE SETÉ~I13RO. 

Elevado á Regencia interina do . Imperío ,Arauj·o Lima .. 
0\',ganiSOJl ené.. o s~u . gabi note co.m as notabili'dadés da Camara

' temporarii:t, c a ndrn inistraçao começou a mostrar em seus ac
tos um prinçipio regressista. A opposiçao ', que em 19 de 
Setembro de 1837 s~bira ao poder , dcsmemoriada:do que soe 
acontecer nos pa. izes ·, regidos pelo systema representa'tivo , di-: 
rigindo""se pelo·unico principio de derrocar o Gover-no de Feijó, 
emittio pr~posições , l ~n çou doytrinas no sei~ da Camara 
flemporaria ,- que de'viao · embaraçai- a na gerencia dos nego-

- cios publicôs. Assim , vio-~e a opposiçao no , poder forçada 
. a cántar uma palinodia á suas anteriores doutrinas. O cre
. dito de ~:500 contos, que · p~r desnecessario ha\:iao . negado, 
. o augmentárão a 5:000. Um pÍ·ojecto, que augmentava o or-

' . 

. ·. 

denado dos :Ministros, e ·que sob futeis pretextos reprovárão , 
, chamárão- o á· discussao ~ o votárão. Uma politicá reactora 
(oi adaptada , e' honestos servidores do Estado forão · demitti:. . 
dos , ou aposenládos, pelo unico criiJle de haverem sido fieis 
ás suas conscieHcias, e ao Governo decahido. Por espírito de 
opposíção havia-,-se coberto de improperios o Genêral Andréa , 
Presidente do Prr~ , e que tão relevantes serviços ~restára· na 
pacificação daquella .Provmct'l' ; ,c o's que contra \el le tanto· 
blasfemárão , vi;rão- sé forçados' a conservai- o no m~mo em-

. - . \ 
preg~. Entretar,tto , havia ainda qu~m esp.~raBse que aquella 
administração faria cessar os mal s publ'icos; c ar-rciosos 
aguardavão todçl5 ·a . reunião -da nova L gislatma , em ~f· i o de 
1838 , cotl) c~1jo apoio contava- se poder o .governo dar fa
eil solução ás graves qu.estões de):stadG , que, na opinião dos 

· Ministros de 1 ~ de Setembro, _quan_do Dep_~ta~s. ; estavão 
embaraçadas , Ofl i·etardadas pela InepCJa e c~mvencw ?o Go
vento do RegefJ te Feíjó. 

Erao as m<,tis importantes qu.estGes, que o' ~/li islcrio tinha · 
~ 

I' 
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a resoiver, .a guerra do Rio Grande, e a occupação de uma 
par.te do territorio do Brasil no OyapÓck. Principia os seus 
traba)hos ·a 4a . Legislatura, ·e com effcito achou o Ministcrio 
vigo~oso Jlpoio nas . .Camaras; d'ellas ~onseguio tudo quanto lhe 
lembrou pedir, sem excluir a concessão de tropas estrangeirás , 
que viéssem decidir as . nossas q uc·stões domesticas. Accusavão 
131les ao Governo do Regente l!~eijó de ambicionar em ex
tremo arbítrio, força e dipheiro.; e não houve arbitci.o, força 

· é dinheiro , que não. ·pedissem, e o conseguirão. A Legislatura 
pois larguea ~o Governo todos os recursos, que . este 'pedira.' 
c ao fechar a sessão da Assemhléa .Geral em 1838, procla
mava-se elle habilitado para' restituir a paz ao Imperio .. En
tretanto continuou a occupação do territorio Brasiléiro no. Oya-

' . 
pock, 'e ·nunca essa questao / esteve tão perdida para o Brasil 
como dura11te a gerencia do Mihisterio de 19 de· Set~mhro. 
A guerra do Rio Grande tornou-se mais assusta?ora que nunca~ 
e foi ainda em o período, que decorrera de 19 de Setembro 
~e 18~), a Abril de .1839, que as 1 armas Imperia~s sofrerão 
n'aqueHa Província os mais assignalados revezes. A despeza do 
Estado ·porém cresceu · espantosamente, porque os cofres pu
blicos forão gravados com o augmento de ordenados, com apo
sentadorias . desnecessarias, .c algumas .acintosas, com pensões 
não merecidns, com creações de desnecéssarios empregos, e ' 
até, como. em Montevidéo · acontecêt:a, co~ a sustei1tação de 
externas pretenções; assim. o espírito qe afilliadagem. e p~tro- · 
nato, invadindo as portas de tod~s as repartições' tornou in
di-spensav~l o elevado ·augm_erito da despeza ,publiça; e este 

· augmento arrastou após de si os créditos supplementares, c 
as em issões de papel moeda. Os desperdícios porém_d'essa ad
ministr~ção nao forão_. ainda mais ·enormes, porque uma mi
noria corajosa c patriotica, bem. que na Camara temporaria 
reduzida quasi ao silehcio pela reforma do' Regimento dá casa, · ' 

I • 

apresentou-se constante na estacada, sempre que foi preciso 
cbhioir bs d·esacertos e trcsvarios ·dá. administração. Depois d~ 
haslante~ mezes de existência, uma desavença c?tre dons mem~lros 

I ' 
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uo mesmo ,partid~' ('lUC prctenclião ambos um lugar, de Se
nado;r, yeio ·l~otivar a demissão do Gabinete; demissão filha 
du capr,icho, e contrariá ao. pundonOI' . d'aquelJes que, t~ndo 
obtido da Legislatura tantos e ta.o. extensos meios de gpv.ern?, 
retirárão-sé do poder !Das vesperas da ' abertura das .Ga.maras. 
todavia, o• facto foi recebido pela,popt.dação com signae§ beln 
expressivo.s de uma sincera àlegria', Seguirão-se ao Gabi:nete . 

_ de 1'9 de Setemb;ro Ministerios ~pbemerps , 'he.terQgeneos , ,e sem 
política qualificada' q~e nem uns bens podi,ão -fazer ao paiz' 
principalmente no estado , em que o deixára a .passada ad
ministração; e, muito m&is ainda, p(nque parecia J?ãO_ haver 
na · Camara temporaria uma maioria de princípios, mas sim 
de pessoas, que cega e , sub~liss.amente obedecia .a VGZ · de •sou 
Cbcfe , o .Deputado Honorio Hermeto. Caminhava pois o paiz _ 

"com passos· de gigante para um desmõronamento social , a _ 
despeza publica cad~ vez nwis subida , a guerra do Rio Grande 
sem esperanÇas de desfcixo , os desperdícios 1 em progressa-, o 
papel mpeda inÚrrdando o ·mercado, o · credito do . pa.iz ar
ruinado .no1 exterior ., .quando surge no .principio da sessão de 
184.0 , 09 rccin'to dGs. anciões da Patria, uma idéa sub~ i me • 
a da clecrétação da maioridade do .. Monarcba, e ·ella anto
lbou--se .a todo~ çomo a l)'leta dos so(rimentos publicas, e a 
auror~ de um futuro ,melhoí·. 

OCCURllENCIAS .c(!UE PR~C~D1'1RAO A 1\IAIORIDAD ' 

SENHOl\ D.l PEDRO li. 

\ -
O -paiz e~tava cdnvenciclo ele ue a 

1 
uinosa po.litic~, 

formutadà _ pelo~ homens de 19 }c S tembro, n~o ced~ia o_ 
passo a de just.iça e de econom ia , errlquanto o Eleiton dos 
Ministros ·esti;vesse subjugado pelo chefe da maioria da Ca- " 

'· mara 'tempôraria, que' Ífl!punha-lhe 1\'Ii.nis terios, Sena4orés,, · 
- e tqdos os demais . emprega.dos püblioos. Esta convicção foi 

. mais profund.a , ~uando a_ maioria do. ~orpo Le~islaLi .va aban
donott sem motivo plaus;vel a admmrstra~~ão .'t:le Setembro 

. - \-



uc 1839, a quem à .fortuna não fôra contraria nas Prov.in
cias do Maranhão e Rio Grande' ; que· havia obtido da França: 
a ov~cuação do tpr;itorio Brasilcirp ; ç que ·entretanto tinha 
tao bem conservado em seus lugares os empregados nomea
·uos pelas administrações antetiores ; seguindo sómente úm 
és1jirito de mais imparcialidade c justiça nas promoç0es e 
J)omeaçõcs, c muito mais economia na tlist~·~huição do~ di
nheiros publicos. As eleições porérrl se ·aproximavão, e os 
chefes genuínos elo, partido querião o poder, para com clle_ 
i-mporem á população· seus candidatos. A' política de mode
ração , que adoptára o Ministerio de Setembro de 1839, 
de~eu o Regente ver cabido no Senado o projecto sobre a 
maioridade do Mona'rcha; mas apenas tivera 'lugar este· facto, 
rcclamárão os homens de Setembro de 37 , como uma pro..., , 
priedade sua ; o poder.; c Goaajuvados pela maioria da Ca
mara tcmporaria, que sem uma causa conhecida dentro ou 
fóra do. Parlaménto deu as costas ao Ministeri0 , o obtive
Tão. Retira-se: o Gabinete de .Setembro de 1839, e o de 
20 de Maio , ainda não completo , já contava erri seú seio 
dous mêmbros notaveis ·do partido, os dons concunhados 
Torres e Paulino. A mage.stosa idéa da maioridade, bem 
que já rcpellida pelo Senado , mas por um só voto , parc
t:ia o unico meio capa~ · de chamar os Brasileiros todos a um 
centro de união. Avultava ella na população , q.ue inteira 
depunha na sua decret~ção todas ·as esperanças . . O ~ornalismo 

, na Corte e nas províncias tomou a peito vulgari sal-a , e os 
~rgumcntos )ncontestaveis , com que a sustentárao , não erão 
contrariados. Entretanto existia na Camara tcmpuraria um 
projecto 'do Deputado Carf!eiro Lqãü·, o!fcrecido com o fim 
·ue neutralisar o que na respectiva .(;amara apresentára o Sena
dor Hollanda Cavalcanti. Acastellavão-se os anW-:M.ai0ristas com 
inaudita .hypocrisia dentro da constitucionalidade do artigo 121 
uo Pacto Social. Seus contrarias porem , pulverisando-lbes os 
argumentos, fizerão patcfltcs á N~~ão as iutenções ,menos í·e_c
tas ,.que os dir_igião. Graycs forão os incidentes, a que dou 

, .. 



' 

. ' I 

_,.... lW # 

lugar a discussao, e elles atordoárão os anti-M[\ioristas ;· des-· 
compost9s em . pleno Parlamento por um de . seus aU.ia9os. ' 
Cada discu~·so . proferido em apoio , da maioridade era ,uma 
derrota ·; p.11~·a os que a cornbatião , os . quaes se tornárão -a
mofa ':.d'o p1,1blico. Os· mern.bros, ainda os mais. submissos-, da . 
maioria se forãó insubordinando ; o g(iv~mo e~istente perdia
diaria ~ gradualmente o prestigio , e o poder.' Paú declin1!_r 
o ·g'olpe o. autor dô projecto , que se discutia , pede retiral-o , · 
e p'esse momento , 110 meio ~!3 .urna geral agitação levanta-se . 
o Deputado J_?.s~ . Clemei)te' Pereira , e protesta que ,a .maio-

, ridade se _ hav-ia tornado . para a tranqui.Uidáde do paiz urpa 
·necessidade indeclinavel. Esta propo~ição é recebida por to_da 
a ca~a , e pelo publico espectador , que enchia 'as galerias , 
com estrondo~os aplausos: A o~casião ' era essa , ,em qrié ' a 

/opposição . pudera 'fazer triumfar a idéa' que sustentava ; 
-não querendo porém . fazer' dê um acto . tão . grande ~ urna -
questão de partido , pedia pelo séu _orgão o· Depútado Li~1-
po de Abreo qu\l fosse a questão submettida a@ exajn~ seria 
e reOectid~ de uma ~ommissão especial , e sujeita a huma de
Jiberação . em f?rma. A maio~ia ,da C amara temporaria era . 

' já conpecida ; e por isso o governo doHra 'seus · esforços·, -reu
ne clubs ; exborta aos amigos' pede aos 'ÍndiiTe1·entes que vo
tem contra a maiorid'ade ; exager~ a ínconven'iencia qe asso
ciar, a opposíçãp em um acto , que lhe traria tamberri a as
s?cia'çao no- ppcler ; e p,ar~ que não' _!ic~sse, ~~ d'uvida a 
hypoerisia , con,1 · que pugnava pela C,onstitucionalid'ade do ar
tigo 1~1 ,_ accre~centava que_ a -JVI:~~ridad~ se_ doere ar.ia no 
anno segumte ; 1sto é , depo1s de ~Itas as e!eLções_; guanto · 

pó~e conse?uir poré~ ' o é _que a co~missa~ especiãl s~~a _ti
rada do . seiO da mawna ; protestafld(\ . rnmtos que vo~anão ' 
pela idéa ;- qualql)ér- que fosse o pareq r da ' commissão. 'Al
gHns Deput~d?~, c1úe _assistirao a esta reunião , affirmàrao que · 
o obs'taculo tnqior , ·,que á decretaÇão da m. iorid~Ue dppunhão · 
os dous, concu~'haclos ,Ministros , ,;éra a• quasi certeza de que 
cçssaiia o exclqsivo ·dos home.ns de 19 .de ~et.~mb1;~ no Go·-: . 
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verno do EstaJo. Com eiTeito, d~sde que o Elei.tor dos 1\f1~ 

nistníls deixasse de 5e1• .a manivella de um partido, e desap~ 
parecesse o moti.vo .das -calumnias"' ' cem que se afastava a 
opposição da ger<incia dos negocios publioos, era natural qae 
memhuos d'dJ.a ,. distindos por sua _ probidade , luzes c servi
ços , fossem ·Chamados aos conselhos. da Cor-oa ; e ·era isto o 
que não convinha aos que aclm~n-istrav)lo em propria utili-o 
dade todos ,os -negocios publicos. A commissão especial quiz 
protelar ainda a ques-tão , mas a C"amara inostrou-se impa
ciente, e ' do S(lÍQ da mesma n')a.Íoria partio :Uma VOZ , .pedindo 
a immediata proclamação da maioridade. 'Não quiz ainda a -
op,pesição prescindir das formulas, e um rnemb1;o d'ella man
dou ~ mesa um projecte de Decreto . que entr~ndo logo em 
discussão , !i'cl!m a.diado p~la bot'a. 

ADIAMENTO DAS CAM.AR.AS. ----'Pl\OCLA!J..\.Ç,\0 DA 1\lAIOR.dD.AD'E • ......,- ' 

ORGANIS.A:ÇÃO DO GABINETE ·DE· 23 DE JULllO. 
' ' 

Todas as esperanças .estavão tiradas a.o governo; a dis
posição da Camara er.a •patente , o entbusíasnfo do •pUblico 

.,..- excessive: . Homens prudentes -aconselhÍl-"tãO ao Regente e ao 
Minister,io qae uma resistencia mais te!laz 'compromettería o 
paiz. Tã9 · solid~s considerações porém e rã o desattendidas por 
aquelles, ein cujos animos pesava .mais que tudo a affiictiva 

· Ídéa , de que tinhão de largar um poder, de que tanto, "e 
eoo .tanto damno do publico, abusavão. Recorrêrão pois ao 
ultimo, bem que de~esperado eipédíente; importl! ~d<Hhes pouco 
que désse el!e em re8ultado urna _conOagração geral. Assim, 
quando ;a Carnara procecl·ia com toda a calma na discussão 
da .·rnateria l quando a op.posiçao ouv·ira, sem responder-lhes, 
as provpcaçõ'es d·e dous membros da maioria, no momento , 
em .que a Presidente v~i · pôr a _questão a votos; a,pparéce sobre 
a ·mesa um offi.ci.o, · trazendo' inclusos dous ·Decretos,' um , que 
noineava _Ministro do Impcrio o SenadoT Vasconcellos, e outTo , 
que ad.iava as Camaras para Novembro do mesmo qnno. A 

6 
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lei.tura d'csscs Decretos prouuzio indcfinivcl cstupor nos rne'mbros 
da Can1ara .c no innumerave1 concurso d'csp·ectadores, q.ue e~
chião as galerias 1 c os contornos do salão. Vozes d'impre
cação: partirão d'alguns bancos, e poucos não farão os que 
vião t;'aquellc acto d'imprudencia e despeito . a éonflagração 
do p~iz. Indécisos, e como. qul:l toéados da impressã? do raio, -
perman.ecião em seus bancos bs sustentaclores da maioridade, 
a espera que se acabasse de lavrar a acta do adiamento ·jíi 
em meio, quando um Senador (Ferreira de Mello) entra 
na sala , e convida ·a opposição , para que o siga ao Senado , 

- onde se não havia lido ainda o Decreto do adiamento. A op
posição o acompanha inteira , e quándo chegão os Deputados 
ao Paço do Senado, 'já no Campo de Santa Anna. era im-
menso o concurso.' Os Sc,nadores e Deputados presentes mandão 
uma . mensagem ao Monarcha, rogão-lhe que tome sobre si· 
o encargo de salvay o Imperio da combustao, gue o amea
ça. O Sr. D. Pedro II annue; a maioridade é proclamada 
em 23 de Julho; e uma nova éra abre-se para, o Brasi l; 

. éra, que agDuravão todos, seria •de paz e· de ventura, se o 
consentissem os 'dominadores éxclusivos do paiz . . Na formaç'ão 
do seu primeiro Gabinete dirige-se o Monarcha por vis-tas de -~, 

concqiação, co.nvidando para elle o Marquez de Paranagua, 
o Çonselheiro C'~lmon, os Deputados Limpo , Andrada ; Au
reliano, e Senador Hollanda~ os dous primeiros recusárão-
se sob diversos pretextos, e o ,Ministerio s'oi·ganisou com cin~o 
membros genuiljOS da opposição , e o Deputado A:urefiano , 
que pairava . entre · os dous partidos ; 

\ ,-

OPPOSIÇÃO ANARCHICA DOS ANT~-1\IAiORIS,TAS.- A,S ELEIÇÕ ·~ · -

RETiltADA DO GABINETE DE 23 DE JULHO. \ I • , 

O partiuo, que em 23 de' Julho perdêra o \roder ~ não 
poupou meios nara o empolgar: A rui na 'd paiz, o descre

. ~i~o do proprio Monarcha, t~·do para · esse 
1 

fi~ rhe parecia 
ltctto. Os, mem1n·os desse .parttdo JUigárão pod~· oppúr en-

. \ 
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travgs ao· Ministro ·da Fazer~da; alguns Brasileiros porém, · e 
entre esses _o dil;tincto Negociante José Antonio Moreira, inu
tilisárão esse genero de opposição, emprestando ao Ministro' 

·da Fazenda quantias sem vencimento de premio, para fazer 
face ás u~gentes despezas. ·Mas o partido não esmorecia, e 
tudo punha em pratica, p~ra que as proximas eleições cçm
tivessem um acto de reprovação ao grande succcssó de 23 de 
Julhó. As Províncias de Minas e .S. Paulo derão logo um 
solemn'e testemunho de sua efficaz ·adh~são á maioridade, r~
elegendo, apezar dos esforçÇ>s c calumnias de seus cdl!ltra
rios , os Deputados , nomeados Mini~tros ; dobrárão clles en~ão 
'd'actividade, e ficárão firmes no proposito de tudo empenharem, 
para ganharem as eleições , ou as perturbarem, e ensanguen
~arem. Tacs erão · as instrucções mandadas para as Pro
vincas pelo circulo dire'ctor da Corte~ Apezar porém d'esses 
esforços· anarch!éos , os maioristas triunfárão; seus nomes sa~ 
h irão _ da& urnas carregados · de su(fragios , e o paiz mostrou 
que cstávà cançado de sofrer o exclusivo domínio de homens, 
que com tanto escandalo o usufruião, e arruinavão .. O Ga
hine_te, bem que d'um modo atroz guerreado, ía satisfazendo 
a espectativa dos bons Brasileiros. Elle não pratiéou violencia, 
ou perseguição alguma ; deixou em seus emprégos fortes e 
declarados · opposicionistas, e tudo empenhou para extinguir 
.:~.s animosidades dos partidos, e a irritação dos animos. Sem 
apoio no interior o_s anti-Maioristas o forão procurar rio ex
terno: Para -obstarem ú que q Ministro da }razenda realizasse o 
cmprestimo, para que- f~ra autorisado , mandárão para o Es
trangeiro as mais desastrosas notiáas a respeito do paiz. Além 
<là g~erra do HiÕ Grande do Sul , que figuravão extincta pelo 
triunfo dos insurgentes, auguravão uma conflagração geral, 
que estav_a prestes a incendiar o lmperio. O Monarcha, por 
que lhes havia mallogrado ps proje.ctos com:o __:_quero já
que salvou o Brasil d'uma crise violenta, erg tambem .o· ob
jecto de diatribes; ? a impro-nsa opposicio.nísta a. tanto !levou 
Q arrOJO, que publicava mesmo ·na Capital do Imperio, que 

,/ 
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• 
o :Menareha usava d'um carimbo, fabticado por orden~ de· seu~ 
l\'lin istros, pata assignar os actos ; que eUes lhe apFoSenta,~ão ! 
Para as Provincias escrevião que o Imperador não tinha a: 
aptidão necêssaria' para governar o raiz; e accresceptavão o 
mesmo, que dizião quando se tratava da maioridade, e eni, 
qu_e em vez d'enr:u1·tar-se, se devêra estendet até aos 25· O:'l'l!nos -
a menoh'dade. Estas proposições, reg;stadas Iàà memoria de 
todos, e selladas cóm o cunho dos es~riptos da epocha, provão, 
claramente qual a sinceridade dos' que julgavão poder injudar, 
e cal:umniar o Monarcha, quando este os não chamava pàra 

-seus Conselhos; c que quando governao apregüi.lo-se· unicos 
e lcaes sustentadores da Mónarcbia. A marcha constitucional 

' ' 
do Ministerio ia fazendo renascer a confiança publica; e me-
lhorando o estado do paiz; . a . Receita crescia , e o· Ministro 
da Fazenda, · sem realisar o ernprcsti~?o, para· que fora au

~orisado , fazia as despezas publicas, e pagava com pontua-~ 
!idade os credores do Estado. Do, cofre das grãças usou o 
Ministerio com nimia paicimonia; obseí·vando excessiva im~ 
parcialidade na distribuição dos empregos publicos, c das honras 
da Monarchia. M administração de fazen_da presidia uma exacta 
economia; , e um r fiel arrecadaçno das rendas publicas. Vendo 
pois a opposição f1nti-Maiorista que o Ministerio era invutncra- , 
vel nos actos, q?e se passavão diante dos olhos dú' Monarcha, 
e do paiz inteirq, recorreu ~ - um outro expedient€!' , <i~e o!Te
recia mais vasto carhpo á' intriga, foi a guerra dom\ Grande. 

Subindo. ~o pod(~r o. ~'linistarid de. Julho. acreditou ~e com 
uma pohttea de •,conciliação e boa fe ~odena , dar fim aquell'a 
desastrosa luta; e, aproveitando-se do ·~rande ~uccesso da maio

ridade , · o!Tere.cep. urí1a umnistia _ aos ,i~surgeates, mand\ ndo 
todavia um. G,en,eral , para que no €asó: de na_o $Cr ~eeit~ a 

' paz; proseguisse vigoroS'amente a ,guerra.' 'Aq.uelles , que habi~ 
litad·os com meios tão extensos, só deixárã0 , larg(! · d'o o po
d-el• , a memoria de suas denotas, aproveitái·ã -se das c'ircums

tanctas, intrigárão, calumniárão-, e apresen~árã~ o Gabi-nete 

cotno e-ivado ·de eo1,mivencia. com os rebelde-s. b. Gener\ Joã& 

I 
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Paul0 dos Santos Barreto , unicó , que comprehendera o tnodo t 

por que se devera co_ncluzir aquella guerra•, o primeiro, que 
trCilc-iJ,ra os }~otnmod.os das Cidades pelas púvaçõ_es da campanha : 
que persegui};a ,os rebeldes . em todas as d iJ;eeções ,, que desas
sombrára as · mais importantes povoações ate então em com
Jílleta inql]-ietaçãe p~la proximidade, d' ell~s, que -dom'inou com 
o Exercito' Imperial mais de 50 leguas da campanha, o Ge
neral Jcrã:o ·Paulo foi acC"Usado de traidor, suspeit~do de J)re
tend~r comprometter o' Exercito:; e as folhas da oppo~ção .. 
gritárão contra o' General , e ama ldiçoárão o Ministeiio. A 
tal pohto de cegueira chegárão os cont~arios desse valente 
e brioso soldado da Monarchia, que eu vi o .Miroistro da 
guerra José Clemente com seus adherentes, fingindo se~rti- 

la, dar com hypocresia ., que, os trahia, a notieia , e que elles 
mesmos inventá:Í'ão , de quÇ_ ó General João Paulo, preso pelos , 
officiaes do Exercito, fôra· eonduzido pa,ra Porto Alegre. A reli
gião do Momrcha havia sido illaque_ada , a Coroa· se ~onvenceu 
da, · m)eessidade de ser__.clemittido o General, a maiori~ do Ga

binete .pensou de diverso modo , 'e como o ex•g•rão o dever 
. e a henra, cleú a sua demissão. 

MINISTERIO DE 23 .DE MARÇO. ~SUA POUTlCA. ---'-DECRETAÇÃO 

DA LEI DA REFORMA JUDICIARIA. 

O Mi·nisterio de 23 de Julho foi substituído pelo d·e 2~ 
(ie Março , composto das mais exagerados membros da oppo

sição. Estreou eHe a. suf!. admiaistração com a demissão das 
autoridades do Rio Grande do . Sul, •nÓmeação do. Dr. Satur'-. 
nino para Presidente d'·aquella PJ:ovincia, e demissão de outros 
PresideÓtes, e alg'\lmas remoções de J nizes 'dE;~ Direito ; mas 
nas . vesperas da abertura das CamaTas nao quiz levar l0go a 
reacçâÇ> ás ultimas consequeneias. Abre-se a sessãó .do Corpo L e-' 

gisl_afivo, e n'aqueUa mesm;á C~mara, que se havia opposto, e 
p,o depois~ apoiadQ a maioridade, e onde tinha encontra~o 
maioria ó .l\'I1nisterio da maioridade, teve tambem âccidido . 

- . 
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apoio o Gabinete de Março. O chefe dn maioria, cxacerbadô 
por , haver sido excluído da futura Legislatura, não perdia 
occasião d'instigar o Ministerio dentro n fóra da · Camara, 
para que levasse avante a rcacção. Desde logo apresc·ntou-so 
a idéa da dissolução prévia çla futura Camara , sem ? que 
não era possível que se . asscgúrassem no poder os homens ;
que governavãó, e era isto tambem o que exigia a nwioria . 
da Camani, rcpcllida das urnas · na eleição ·anterior, como 
condição de seu apuio. Os chefes das , maiorias levárão o Mi
nistcrio. para onde, c como quizerão :_ a dis-solução da Ca
mara futura foi convinda, e os meios d'um completo triunfo 
eleitoral fqrão excogitadq_s. Tirar et~tão ,a independencia cons
titucional ao Poder judiciario ; fazér d'elle- um instrumento 
do Executiyo ; pondo ' na clcpendcncia, d'este os proprios Ma
gistrados de segunda instanci.a; sacrificar os h-rtigos mais pre
ciosos da Constituiçã~ ás ambições ; collocm: em fim todo ·o • 
paiz na dcpendencia d'uma Policia, creatura do Governo ; 
taes forão as exi'gencias do Gabinete, que Deputados com
ponentes da maioria da C'amara temporaria compromettêrão-sc 
a sàtisfaiet , e I Ínuilo fielmente o cu_mprlrão. A Lei , que 
creou o Consel?o 'd'Estado , que apezar 9e util , pela maneira ·~ 
por que fôra confeccionada, discutida, -e votada, tornou-se 
um instrumento de oppressão , calculado 'com o fim sómente 
de cercar o Monarcha de pessoas · adberentes ao ' partido , · de 
sorte que o In1perador não visse, não ouvisse, . enãq pelos 
olhos, _pelos ouvidos de um partido ; a que _reformou ·o Co-
digo dq ProCe$SO ' e com clle os mais preciosos artigos da 
Constituição , ~cbárão no Senado vi0 orosa resistencia' . d'~parte 
d'um!l minoria conscienciosa e illustd~a ; foi pois preci o que 
as C amaras fossem lres vezes proroga'das, que se para ysas-
sem as commupicações de mar, su~tando-se a ·ahida ·dos va- ' 
pores do 'Norte; ·que' ,os Deputados fossem reti~os na Corte 
comó presos d~Estado ; para que as Leis podesseru ser ap
provadas pela Camara tcmporaria. Como porém ~ pequena 

-opposição d' essa C amara,. em cujb seio se conta vão' os ·illus-

. \ ,\ 
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trados oradores Anuradas, Limpo, Ottoni, e Álvares MacbadÓ, 
esperava firme o combate, e o Metropolitano do Brasi l , quo 
tão dignamente presidira aos trabalhos d'essa sessão, dava 
garantias a· dsa diminuta opposição, foi e \I e substituído ' pelo 
Deputado V cnancio Henriques de Rezende. 

· , Entra éom e{feito" em discussao a Lei da Reforma judi
ciaria -, e a maioria , a requerimento d'um membro seu, refor
ma tumultuariamente o Regimento da Casa, afim ' de que 
uma Lei de tão grande importancia , que a.ffe'ctavà intéresses 
os mais vitacs do paiz, c no sentir de. muitos, a propria 
Constituição' , fosse englobadamente c uma unica vez discu
tida. Ainda assim não desistio a oppo~ição do direito d'emit
tir sua opinião em tão gmye assumpto ; mas apenas acÇL
h~ ele sust~nta-lo o Ministro· da Justiça , c a palavra vai ser 
dada a um orador da opposição , inscripto em primeiro lu
gar , a maioria encerra a discussão, são approvados os mais , 
revoltantes absurdos. Membros d'essa maior~a lamcntavão- se 
m1tériormentc de que a tanto os forçasse o Governo ; outro~ 
fallárão fortemente contra· a, Lei, mas votárão por ella; u~ , 
membro .em fim dó Supí·emo Tribunal de Justiça declaro"!! 

y votar pela Lei co1rl a condição , de ~er el[a revista no fu...: 
turo anno. Assim, ao interesse pessoal sacrificou ú quarta . 
Legislatura todos os direitos e garantias do povo, cuja guard& 
lhe fura confiada ; tendo cóarctado. , sem que para isso ti
vesse poder competente, as franquezns Provinciacs ; tendo 
passado para o Governo a nomeação dos vice-Presidentes de 
Provinci_as, que forão d'eleição popular desde sua creação, 

. concluio sua carreira, decretando essa Lei, que fará em toda 
parte a satyra da illustração dos Brasileiros; havendo , para 
cumulo de males, protegi'do e -animado todos os dcspcrdicios, 
e elcvaao a uma sornma exorbitante o deficit na Receita do 
Estado ; decretando indevidos pagamentos em avultada somma 
ele co'ntos de réis a-Youngs , Rigauds c outros ; c depois de 
legar ao paiz uO:w divida insoluvel, deixou-lhe uma despeza 
permanente, elevando-a de treze a vinte c. oito mil contos ; 
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preparando 'd'est'arte o horroroso futuro, que ' a Nação vê 

diante de si, retirou-se, \lqvendo ·habilmente. preparado, 
bem que se_m intenção directa 'l , as eommoçõ.es' ~le S. ·Pau-lo ' 
c Minas. 

CAUSAS QUE AGITARÃ-O O P.AIZ EM 184-2. 

Habilitado o l\iiiJ1'isterio de :23 de .1\'far:ço . com as im_por
:ta:ntis&Íimas Jeis do Có.nselho d'Estado .e d-a 1itef0.rma judi
ciaria não t;ve mais paradeiro em seus ,deSvarios. Os emp:rega
dos, que -pertc,"llCÍão ao .pmtido contJ:a•r'io ., e q.ue tinhão até 

, então escapado á persegruição , forão dem:ittíclos : todos -os ju,i
ses cle direito , ·com c'uj.a_ ebecliClilc}a' se não_ con~ava ., f01:ão 
. -r()mov1dos · para _lugates _ítres, . que a rerrH>ção equiv.a·lía a 
lilma_ demissão . .O systema do exterminit? · a tu-do , quanbo nã() 
:pertencja a facção • era fran~amente -~1JJoclamado'., e ·muito 
.clii'dadosamente · seguid-o nas Pmvincias .pelos Delegados ~lo 

-Gabinete . . A l.ei' ·da re:forma _jndiéiaria , qu:e enttefpva á 
discrição do Go:veroo todos os •é!.iteítos dos oidadã:?s , destruin
do a mais forte e segma garalil-tia d'esses d·ireitos , que é 
a independenc:ia ~los . poderes , em ·I!(Üa•nto constituio ó Judi-'· . -<:iario uma com~issão dó Executivo , ·. fazia crescer todos,·e~ses 

wal.es, e e~citon .-violentas reclmnações. As Provjncias «Le Mi
nas e .S. P.auto , sobre q~e mais directamente pesa 1a o 'braço_ 
de _ferro- do p0cler , exm;cido por _ un;~a oligarohia poderosa , 
gutgárão dev.cr · d.epositar_ nos .p6s- do ·Tluono suas . st pplicas, 
.a fim cle_ q1:1e _ s~ suspendesse a execnçao d'essas Lei , até 
q.ue_ fossem ~ov~rpente r~vistas pelo Co{p<'> , Le.gislati~o ; À~
sembtéa Provmc1al de S. ,Paulo manda por uma bomm1ssão tt~ 

Í . , I \ 
rada de seu seio uma mensagem ao Throno para este fi'~; ' 

a commissão , bem qllle c'ompbsta de tíe .bor.ne lil~ distinctbs 
no- pa-iz , é. ,repellida · com insulto da presença do Monarcha , 

·c a mensagçm não ;é aceita. l\'Iinas .àirige ,também repre
s~ntações ao Monarcba , já pelo canal de: st!l.as MunÍcípali
dades , e já por pebi.ções subscritas _por milhurê~ .de cidadãos; 

· a . "'sposta Joi U<jla violenta pêrseguiçM , desenvOlvida \·~.Ira 

' \ \ 
t \ '', 

, . 
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as- Municipalidades., e a prompta execução úas teis , cuja 
-suspepsão- se pedia. Para se não duvidar de que ·o :Minis
teria de ' 23 dfl Márço proseguia- no descnvolvi"'\enlo d'üm 
plano gigantesco , cujo · ~emate deveria ser o total anni·qúi.=
lan:!ento do sy?tema Cons~ituci.onal , bastará pensar-se na ma-

. neira, por que se conduzio elle · para . com as ' l\'Iunicipalida~ · 
ues. Todas as secretarias do Irnperio, desde as das Camaras Mu
nicipaes, até as do_ Corpo l~gislativo , oflerecem · irre(ragavei's 
doéumel)tos ., comprobatorios de que os Supremos poderes do 
. Estado r~conbccêrao ·. sempre nás Munic~pal idade~· -o direito 
d'intervirem ellas nos negocios geraes do paiz : nerrí ele outra 
·sorte lhes fOra possível sa,tisfazer .a obrigação- de velarel)l na 
guarda da Constituição c qas Leis; como lhes incumb!'l . o 
regimento de suã ' creação. Qua.ndo mesmo se rejeitassém os 
e,xemplos ,' dados depois de 7 d'abril , achar-se-'ião muitos de 

: t~l ' natureza na epoea do primeiro reinado ; não sendo · pou
, cas :as reprimendas , dadas pelo Govern.o a Presidentes de Pro-" 
vincias, que pretenderão desc.onheccr, ou coarctar ás Municipá"" 
!idades o direito de interferencia n:os negocios gerâes dó Estado ; 
assim cgmo· se encontrárao elogios a algumas i· p_orque sou~ 
herao em oecasiões importaqt~s usar d'esse direito ; mas em 
18!.~2 'o Governo .não sq o desconhece , pune-o, é para que 
não ficasse em · duvida ·o desprezo , com que o gabinet-e tra
tava todas as formulas , a Constituiçao e as Leis , .manda , 
porque se ingerirao, sem que par~ isso tivessem direito h n1). 
·política do paiz, responsábflisar as Municipalidades, que em 
suas representações ma.nifesta'vao as appréhcnções , que as cir~ 
cumdavão soh11e os males , provenientes da execuçao d'algumas 
leis.; -éntretanto que aceita , e elogia as represemaçoes d' a~ 

. quell_as ', q:ue a pedião. Assim tinha o Ministerlo constituído o 
paiz em um syslema de Gover~o puramente absoluto; caminhan
do firme no propósito de surplant~,u- o partido Nacional1 ,que 
ousava levall'tar vozes contra a oligarchia dominante. O que 

,• se passava porém nas Provincías de S- P~ulo e Minas era 
apenas uma sombra da.tyrannia, qtw pesava sol;re as ' ~evas:--, 

. 7 
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ladas do f-<'at;it c l'ar.alt yba. Difficil· fura de aoroditar-sc a ma.:. ·, 
ncira , por que çrno regidas estas ~luas Províncias , partes 
integrantes d'um lrnpcrio Constitucional. Felizmente pina o 
historii.l~lot os factos, · ali occoridos , estão authcnticarnente 
ver1ficados ; c aos ler , rcconhecer-:se-há a urgente ueccss\
dade, em que._ so achiuao 'collocados, os que en; 18!~2 lan
~·úHio mnos das, armas. , COmO ultimo reCUFSO á opprcssão. A 
Constituiçào tinha dcsapparcci'do , as Léis erão muda_s , ·c. não 
protegiao ·uma parte consideravcl dos subd,itos do imporio : 
membros da opposição, distinctos por ~ua. moralidade , servi
ç.os. c relações cahiüo victi rnas do bacamarte do assassino , 
fO fllO acontcciil'a no Cearú a . João Facundo : o dedo da opi
nido puhlicn apontou com todos ·os' caracteres de JH'obabili-

\ 
dado·, uomó autor mandante d'um fal attentado, a primei-

, ' 
ra. autoridade dp. Província , o Bi·igacleiro José Joaql!im C~e-
lho: os irmãos o os amigos. da victima clamárão ·just iç!l , c 

. tivei:ão em resposta o· sorriso ~@ desprezo ' o Pres~clenle nem 
ao menos . por consideração para com a moral publica foi 
dcmitticlo' :' outras victim ~s ·succumhirão· pela mc~ma m.aneira.' 
qt~e Facundo, e n'dquelta l)rovincia desappnreéeu complcta;nen-

• le para a maioria d'ella, · que compunha· o partido da oppo
sição , ate o . ~li ~·eito de vida. Os autor~s da sediç!Ío militar, 
que arrebcntiua contra b{nn. presidente (o Senado~~ ~lencar ) , 
forãó· não só pcr~pados , mas ainda galardoados. qs asseclas ,. , 
que Ser'{Írão ao cqmmnndante d' esta CfÍ_!TIÍ,IlOSa . tentat~ a , f o
rã o oom o mcsmp chefe , pão só arran~adós 'á aéção da jus ti ça ~ 

' mas alé prem~ados e encarregados de c mniandos n'esses ~1es
, mos lugares, que tinhão ensaogucntado. · Nã·o houve a P~o

vi ncia da Pa~ahyba menores horrores à \ ofror , bem que ti~o 
tanto cn~anguentad os. Cidadãos porém d.os mais opl'lsideraclo~ 

da Província forãq fo rçados a procurar a~y'lo na de Pcrna.rn
huco , 'para escaparem á 'violencia e á 'pérscguição -d\1m Pr~
sidentc 1 cujo , capric~o. tomava o lugaJ da lei. Emquanto 
assim nas Proví ncias · o I.Jacam.artc r~duúa ao silencio a op
posição ;' c o recrutamento lanç.ava nós· porões das cmb~rca-

' 

'. 



• Y 

51 

ÇÕI?S indiviJuos , CITJ cujo f'aVOl' ~·allavão isenções Jegaes , 6 

cacete da Policia,, e. ~mà i~iqua perseguição judiciaria deei
dia 'na Corte da liberdade . da imprensa. No meio de tantos 
padecimentos Cf . paiz via com rcsi_gnàção ~ praz~r app'l·oximar-se 
a epoca d'u abertura das Camarns ; ella chega com efTeito, · 
mas para mirrar em todos os co.rações essa ultima semente 
Je rnatlograda esperança. Antes que 'se_ consÚtuisse ·o 'Corpo. 
Legislativo, antes do dia mareado pela Constituição para a aber
tura das Çamaras, contra o espírito c lettra do pacto fundamen
tal' do Estado , o ~1inisterio fulmin~ o Decreto , que disper
sa .a Camara temporaria , e este Decreto vem aco'mpanhàdo 
d'um re!at{)I~o , em qué abundão as falsidades , c .em que - . 
está patente, pela natureza <los motivo~ , a inconstituciona
lidqde do Decr-eto -; com ' elfeito, se o Ministcrio . estava con
vencido de que usava de um direito legitimo , porque tanto 
empenho em justificar o açto corri sua prolixa exposição ? 

convencido estava · clle de que desferia um golpe de Estado , 
e é por ·isso q1:1-e se esforça para justificai-o; Teja-sc essa ex
posição ' e conhccer-se-ha que não houve uma dissolução ; mas 
sim nina -yeréladeira annullação. de eleições; 'o Decreto· trazia po
rém a rubrica do l\'lonarcha , e SQ Ôm reverencia a ella foi 
obedecido pelos sensatos membros da Camara dispersa. :h~ 
um saqrificio feito á t~~;~nquillidade imblica, que o Ministeúo ' 
queria acintosamente pcrtud)ar ' pois nii;Jguem ~luvidava de que 
~um · passo ta o violento e inconstitucional deixasse de pôr 6 
paiz em · combustão. Os homens pruderites tremêrão a'o verem 

' que ó l\'linistcrio' quando gi'avcs questoes ext~rnas se agi tavão ' 
quando a guerra civil devastava uma das Províncias do Im-. 
Jle1:io , dispensava , em vez de o procurar , o apoio do Cor
po Legislativo , que despedia , fundado c111: ' motivos , qu~ ain
da quando verdadeiros fossem ., 'estava · fóra da coni.petencia
~o Governo tomar d'elles conbcci1pe,nto. Quando os partidos _ 
irritados pelo mesmo Governo se combatido com extrema ani
mosidade , o Ministerio · põe a descoberto os alicerces elo edi_: 
ficio social , ivrita ainda mais esses parbidos , approxima-o~ 

-.' 
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11 os conçluz ao campo d!') bhtalha ; apresentando aos .animos 
já tão .irritados um motiv,o de tanta ponderação, co_ino á 
dispersão il\egaÍ - e violenta~ d'uma €~mara, cujas intenções 
não erão ainda conhecidas ; crigindo-sc , contra o expressa
mente disposto 'na Constituição, .em juiz d~ validade d'eleí-

1 • 

çoes ; c 'o que é mais , barateando falsidades em um acto de 
tanta ,gravidade e importancia. O paiz deve 'têl..:a diante dos 
olhos essa peça, pará julgar das intenções de seus autores, e 
do partido , que os susten_ta. 

-. 

UELATORI9 AP~ESENTADO A S./ M. o IM'PERAD~R l'EI,.O 

MINISTERIO , PEDINDO A J)lSSOLUÇAO DA CAI\IARA 
I 

DOS DEPUTADOS. 

-

Senhor: Os n~ínistros de V._ lVI._ I.' ir~eorrerião em gra
ve responsabilidade para com o Faiz , trahirião as suas cons
ciencias , serião indig~os da confia!'lça que V. M. I. tem ncllcs 
depositado, se n&o viess~m pedir , com o mais profundo res
peito, a V. M. I. . -q_ma mcqida 'que as circumstancia·s récl~~ 
mão imp·oriosamt<mfe para manter contra os émbates das fa_cçõ_es 
o systema l\'[onarehico .Constitucional Representativo , uqico -t· 

que póàc assegura li' a ' s?lvaç~o do l}stado. , _ 
.' E' _ sem . d~v_i,da melhor prf)venir a terrípo . as c<\n~sequen

cias , que a marcfa i'ncalculavel das facções . eos~um~ 'acaHe
tú comsigo , do que lutar com ellas depois de haverem pro-
duzido irreparavci~ estragos. -

A actuàl C~rpara dos . Deputados \ Senh~r- , ' não tem a 
-fm:Ça moral ÍI~~isnens~vel para acredita~ 'seus actos.' e fo~a- . 
lecer .entre nos o Systema Representatno. Não pode reprti
s.entar a op\~ião do Paiz ; ,porque _a -ex mssã~ da v.ontad~ 
Nacional ,_ e das -I)CCessidades publicas, somente a ó.de pt:o, 
duzir a · liberdade do voto. A existencia oéss.a C~mara não é 
compativ(}l ;com· a idei_a de .um Governo regula!,' ;· porquc,nella -

; predominao homens , qu~ pondo de parte os rrieios constitu.:. .. 
cionaes , não reõu~o diante de outros' que sulmntcm tóda:; as 

\ 
\· 
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ideias de organisação social , invadem , usurp-ão e tendem a 
constranger no ~xércicio_ de suas attribuições os outros Pode
res do Estado. 

Ainda não se apagúrão da memória dos Brasileiros as 
recordações das tramas , e violencias , que na eleição da actual . 

· Camara dos Deputados forão commettidas em quasi todos os 
ponto~ do Impe~io. O triumpho eleitoral , calcadas ellfbora 
as' Lej.s do .pudor, foi o objecto ém qu~ puzerão _todo o seu 
desvelo as influencias , que· a despeito da vontade Nacional 

então predominavão, e o resuJtado coroou seus· deploraveis 
esforços , porque centão na Camara dos DeputadC!s decidida 
maioria. 

O Brasil inteiro , Senhor , se levantará pata attesta_r que 
em 1840 não houve ele~ções regulares. São irregularmente 
suspensas ~taté mesmo em massa) autoridades , cuja adhesão 
é suspeita, óu duvido,c;a ; ordens com prevenção lavradas são 
confiadas 'aos 'agentes, que presidem á em preza eleitoral, pa
ra remover. obstaculos, e .impedir que predomine a vontade 
publica ; empregados publicos são collocados na dura collisão· 
de optar entre o sacrificio da sua consciencia , e o pão de. 
seus filhos ; operarios ,de Repartições publicas , soldados , ma
rinheiros de embarcaçoes de guerra , são constrangidos a levár 
á carga cerrada, em listas- que lhes são impostas, um voto; 

de que não tem consciencia ; agentes subalternos da mel,lor 
J?Ç>ralidade ., e autorisados para proceder como lhe11 aprouver,' 
arregimentão, e armão indivíduos, cujos direitos são mais 
que contestaveis , cuja nacionalidade mesiiw é duvidosa , e 
muito~ dos gu1tes , n'ãQ pertencendo ás Parochias , não tem 
nellas voto ; estes regimentos invadem os Templos, arrancão 
das Mesas com vio1encia, e rasgando-lh'es as 'vestes, Cidadãos 
que para as compor l1avião sido chamados, e os substituem 
po,r outrqs á força; expellem' dos mesmos Templos com in-

' sul tos,· e ameaças Cjdadãos pacíficos , que l!hi concorrem pa-
ra exercer um dos mais preciosos direitos do Cidadão livre·, 

qual o de eleger os seus Representantes. E se esses regimen-

I o 
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tos não bastão , se o Cidadão não se acohanla, a um acc~ 

no daquelles agentes obedncido p~la força m•mada s~o accorn-
1tlet~idos os Templõs, profànados por l:layonetas , .c corre· o 
sangue Bràsilciro ! 

Quando todos esses m_cws falhão ó. emprcgàdo outro re
CLfrso' ; . empenhão-t"e êm perturbar por .todos os m,odos as 
operações elflitoraes. Se a maioria dos Cidadão indignnda se 
retira sem entregar as suas listas , apparecem, não obstante , 
pejadas as urnas de um 'numero dellas excedente ao dos Ó
daclãos activos da Parochia. Das ;mãos dos qve as proclanlá
rão recebem as 1\'Iesas as listas aos maços , aos centos, e sem 
conta , quer venhão, ou' não, assignadas ; quer os n~nies 
que por hàixo deJia·s se lGm , sejão ou não , de Cidadãos àclivos, 
de meninos ·, de escravos , c ainda mesmo imaginarios. E co
mo se tanto não bastara , é a apuraçno feita por essas l\1~

sas uma amarg4 e criminosa derisão do diTeit9 de votar! 
Con'tão os votos cou1o lhes aÍJraz ; lGm os nom~s. ,dos vota
dos como lh~s 'parece ; apurão listas em massa. Esta Capital 
foi com . indignação testemunha dessa~ Saturna~s , ' as , q~aes 
disserão ser eleiQõqs de 'um povo liv·te. · . 

A esses attentados outros accrescem : -roubào-se as-urna~; ."~' 

substituem-se nellas. ás listas verdadeiras, . ou pelo fucnos pu
hlicamente recebi'd~s 'outras falsas; c até não se hes'ta diante 
da escandalosa , . .? tão publica falsificação 
o resultado qu~ qprcsentão não está em 
interessados. 

~ - - . ' 
Em alguns lugares é o 'numero c os Ele ' tores appa\ren-

temcnte augmentapo · por uma maneira incriv l e espantosa. 
·'Collegios ·houve que, não podendo s~qner- -dar cem ;Eleitore , 
apresentárão todav ja ·mais de mil. · 

Nâo ha quasi parte alguma do Imperio , 'Senhor, ' onde 
algum {!esties attef'\tados contra a liberdade do voto niio fosse 
perpetrado em as eleiçoes da acLual , Camara dbs Deputados. 

Úma Camara I,egislativa eivada em sua origem P?r tan: 
· tos vicios e enmes , dcsconceituada_na opinião ·geral do~ \Bm· 

\• 
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sileiros, que o,s testemunhárão , jámais poderá conciliar a es-
tima ' veneração e prestigio que produzem a força moral ' 
tão necessaria a' taes Corpos políticos , e á manutenção ao 
regimen r.epresentativo. Os seus actos não pódem . encontrar 
ãquella obediencia facil e voluntaria , que é filha da convic- -
ção que tem os governados , de que para ~lles concor~Úão 
por , meio de uma ' eleição livre. Nem élla conseguirá, quaes
quer que sejão seus esforços, dominar. a razão social.' 

· _Entregue necessariamente. á publicidade tud~ quanto se 
passa em u!lla C amara Legislativ-a , chàma para o · campo da · 
discussão ' a jntelligencia, í,lS paixões , os i_ntere§ses 'de todos 
os me'!lbr~s da · Associação , é quotidianamente julga~'a , cpn
demnada ou approvada. De qüanta força mbral deve ella go
zar ; dJ ·.quanta confiança oeve SQr revestida , para que não. 
soffra . quenra a sua autoridade por essas 'quotidianas senten
ças .? Uma Camara Le9islat,iva_ desconceituada é a' maio1~ ca
làmidade que póue affiigir uma Nação. 

Contra a Camàra dos Deputados que acaba de consti-' 
tuir- se ·, erguê-se de cada ponto . do Imperio uma queixa ex
probrando á sua origem uma · violação ~le Loi ; logo no_ mes
mO' d'ia da sua eleição ouvia- se em cada ponto do lmperio 
um protesto contra, -ella ' a razão publica-' a foi condemnanqo, 
foí decretando a sua di ssolução ; e cada facto .que ia depois 

' apparecencl.o , mais ~ confirmava em sua sentença. Acceitar· , 
o.u tolerar tal Camara, é concorrer para que seja . fulseado o 
Syslema Representativo , e impellir .. a ~ação rara que seja 
abysmada na anarchia , ou no despotismo. . , 

Reconhecem os Minis~ros de V. l\'I. L que os · princi
'pios de ordem não farão .de- todo repellidos da composição 
da actual Camm:a dos Deputados ; e reconhecem-no com tan
to maior prazct~, quanto isso prova a força da opinião Né[
ciqrial ' que apezur de comprimida conseguio collocar (la mi!S- ' 

· ma C amara homens potavcis pol suas luzes , fa lentos c vir
tudes ; mas o que poderão seus esforços , sl.ta habilidade e 
seu patrioti'smo diante dos ohs(aculos que Lem de enconti;ar ? 

. ' 
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A. Salvação do Estado ; tal , qual , se -aoha constituído pej 
Ja ConstitúiÇ~o c s~u Acto AddicionaL, exige portanto .que a 
actlutl Camara dos D~putados sejá ~uhstituida por outra , a 
q1,1em a liberdade do voto dê o caraéter de Represe~tante 
da ,.?Pinião Nacional ~ c a força moral indispensàvel para fir
mar entre nós o Svstema Monarchico Constitucional Represen~ 

6 ' J ' 

taiiv~. . b, · · . , 
E por isso os Ministros de V. M.' I . . não hesitárãü'-um 

mome~to em pedir a V. 1\f. 1: a providencia co-mprehendi
pa ·no Decreto, ,que tem a honra de. dep~sitar nas Augus- , 
'tas Mãos g_e V. 1\f. I. Que resolverá ·como_ houvor por bem. 

Palacio do Rio. de Janeiro çm o 1. o de Maio de .1842.· 
~ . 

De V . . lVI. I. Subditos fieis e muito reverentes- Ma:rquez de 
·Paranaguá, Candido- José de AraÜjo ·vianna, Paulino José 
Sqares de Sousa , Visconde de . Abrante&, Aureliano de Sousa 
c .Oliveira Coutinho, José Ciep1ente Pereira~ - ' , . 

,,. 
DECRETO DISSOLVENDO A CAMARA · DOS DEPU:IADOS, 

Tomando em I consideraç~o b que me expuzerão os Meus 
Ministros, e Secretarias d'Estado no Relatorio desta data , o .,., 
tend~ ouvido o Meu Con~elho .d~Estado, .Hei por betn, -Usan-
' ' ' do _das atiribuiçõe1; -que me· confere a Constituição '~o Artigo 
~e~to e um parag;rapho qainto. , Dissoh!Cr a Camara dos ~le~ 
putados ; el convofar, desde já •\ outra que se repnir4 no dia · 

. p_ri0eiro de "Novembro d? corrente anno.- . 
-Candido José de Araujo Vianna do ~eu _Conso{ho 1 

Ministro ~ Secretmio ~'Estacl.? dos. N -•gocios do Impor i~ ~ 
tenha assim entenpido, -,e faça executar, om. OS despacbOS -Of 
cessarioS'. , Palacio ?o Rio de Janeiro em , primeiro de Mai'o 
de mil oitocento~ e quarent~ e duis, vigesimo primeiro da 
Indep~nden\ia e do· Imperio . ....,... Com . a Rubrica ,d_e Sua Ma-

- gesta~.e O Imperador.- Candido Jo:ó de Ar.a\l}o . ~iarina. _ · 
~ i ' 1 

\ 

t· Assim vois-o Mi.?istcrio, só para firmar a .prepomlcqincia 
I -
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t.l'uma , fac~ão, que se tem attrihúid'O o · exC!usiYo no Góvern~ 
tio pa.iz, aconselha a Coroa não o exerci cio ·niclindroso 'd'uma 
<Jbtrihuiç!io, que a. Constituição mui e~pressamente conferio 
·ao: Poder Moderador para d'clla lJ.S~r no ,nnico éaso do ialus , 
populi; rpas um verdadeí1·ó golpe · q'.Estado, que a Consti-:" 
tuição não áutorisava , nem as circumstan_cias justificavão. A fac
çao sabia qÚ.e nüo podia man.ter-se no' poder, tenda contra si 
.a .DepU:tação Minei-ra e Jlaulista; c a priméir~ só contava·ém 
seu seio d'ous Deputados da seita; além d'isto um proximô 
parente i.lo Ministro da Justiça (o ' llr .. Belisario) 1 q'ue tem 

' feito sua vida com a Deputaçã<r P'Or :Mi~as, havia !!Ido ex ... 
·cluido; o Desembargador llonorio tambem o fôra, assi,m como 
o M~n·istro da Guerra Clemente Pereira; e a eandidatufa dd . . 
'irmão do l\finistro dos Nego~ios Estrangeiros havia sido repetli.da, 
.c era preciso fazer acred.itat que as urnas eleitoraes .só vi~leritâ-" 
das, estupradas puderão dêixar, de repetir mil vezes os nom~s dé 
taes personagens. Embora que o passo, ~rri8cado •pelo l~:ii.nis .. 
te'rio ;· levasse a Monarchia a eminente perigo, como elle mesmo 
o asseverára, e fi~esse arder o · paiz etl1 u:ma gerá! confla
gração: tudo lhe era inditferente, com tanto que d'essa desor-, 

y den'l ,geral se pudesse aproveitat á ·oligarchia, que ·se ostenta 
o baluarte exolusivo ·da orde,m publica, , e a unica· sentine!.lá 
do 'rhrono. Para não déixár á ~pposição uma· unita espe ...... 
·rança , ~ma só via cqnstitucional , por onde: pudesse marchar 

.,. ,uo · eombate com seus ad\'ersarios, e ao triunfo de seus prin ... 
c.ipios, . o l\1inisterio ~ ·nssumi_ndo' poderes dictatoriaes, legisl-á 
em ina'teria da mais grave importànoia àdmínistrátiva e- P9"' 
litica; publica por sua unica· autorídade< uma nová lei d'elei..1 
ções. • Além da incompetencia do Govenió par,a 'iimá tal de ... · 

·. cretaçao occor~é ainda· mais o odioso da mesma' lej.; pois q'ué 
n' e lia sn confere, aos agentes de polícia, · Cómmissarios'· do Go .... 
'Ver a~ , uma impoFtántissima a.ttribuição ,. 

1
qtl'al a de 'oosig:nár üS · 

eleito-res e el~giveiS'. Este wtimo .éxcesso . d'usurpaÇãO' oo· po
der e· de .desprezo p-ela Consti.tuiçã.O levou os espititós·, ·ainda 
OS lÍUÚtO _paca(OS 1 ao . 'maiS elevadó pontó: d:irrÍfa'.iãO·,. '.fodos 

S. 

'· 
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~-eoonhecúrãtJ em · t-an'tas violações acintosas do Paeto Social' o 
JJem pronunciado desejo d' acabar-se cóm toda a liberdade- do 
Brasil: acreditárão todos que o homem, que eJ!I 1829 pre'" 
tendia furidar no paiz o despotishJo militar, dispondo e~ 184.2 
~:l'um Exercito, que elle augmentava pelo recrutamento o ~ais . 
}mlta•l, -Qo que haja . memoria, mesmo em pnizes despotiços, 
julgãvÍl. occasião opportuna, para ré~lisar seu systema) concor
Tendo não p01ico -pára augmentar os sustos a cérteza de que go~ 

·.zaya ·iHimi-tada influencia no Gabinete ·o 1\'Iarquez de Pm-andguil , 
o "eppositot af'dente á Indepcndenciá patr.ia, o chefe cons~ 
tante 'ela f.acçü'o absolutista, o homem, que aconsclqára a ~:li's~ 
·solução da Constituinte, ;e que tanto- concorrera' para todas 
:as desgraças ·publicas até ' 7 d'Abri! de 1831. ' Ta~s erão as do
lurosas impre'ssees, que pesa vão sobre todos os animos .em 1842 ; 
ta-cs· os moti·vos , por que irruem as desordens nas duas Pro- 
yincia~ do Imperio ) ·que ta.nto sofriao já , c que mai~ tinhão 

·a ·sofrer do ·dominio da oligârchia. 

,. ESTADO DA • Pl\OVIN~I_A DE MlNAS A'rÉ 1833. 

A i?·rovincia pe lVlint~s tem a glovia de haver dado os y 

primeiros rnartyres ·á independ_encia_ e liberda,.de d? BrasH crn 
o seculo passad_o; e lia tem 3inda o brasão dQ ter si . o , simu 1-
tanca com a de S. Paulo na . manifestação dos Votos em 
fa-vor do grande 1cto , que ' se 11ealisára no. Ypiranga\ a 7 de 
Setembro de · 182'2 ; ) pois qua~d<;> de S. Paulo · caminhava 

. para ' ?, Rio ?e Janriro José BonifaGio , ~rQbe~ ~c Mi~as. ?r-
chava, ·e·para o mesmo fim, o ~onradq_ c ·distmcto M1n~ro 

José Tci~eira d·a lfonseca Vasconcellos, Visconde de Caeth ~ , 

Bras.ileiro der,nui subido merecimento, e um d'aquelles, a qu~ 
cabe a gran9e gloria de haverem directamente cone rrido para 

· a indepcndericin ' de sua Patria. Estránha á .-rivalidade entre 
cidadã.os 'nata.s e ·adoptivos' -que · tanto sangue e! lagiimas fez 

I - • 
c~r~er ,em ·.outras rrovincias' a ~e Min~s ' pr~c~rav<;~ D?S ' i~-
' d•v•~uos somente p · amor.' ao pmz, o a1erro a mc1epcnc~ncw 

I . 
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e á liberdar)e d'cllc. Fqi as im quo os Pont.acs ,- Limpos , e 
outro's lhe mcrecêrão sempre 'as démonstraçócs mais de~ididas
dc co~sideração e d'estima; 1 lcva)lào á primei·ra lista · úipl·icc, 
que tev-e d'apresc~ta'r, · dcFois da órgarÍisação do Senado ., o _ 
,n.ome .de Nieoláo Percir,a .dp Campos V'crgueiro. O amor ,,· quo· 

· os Mineiros consagrno á liberdade·, os torna superiores · ~~ es
pírito ~e bairrjsmo '. e os f~~ procura~· o merccin:JC-~to eril q~at....: 
quer pártc do lmpeno, onde o ac~1ão. Quando as outras Provm__. 
cias mandavão ás Camara~ sómente .pcssoas, n':cUas ~;wsciqas, ·gu 

-a muito tempo :r~sidentes, -:M:iFu)s elegia pa;a seus. Deputados 
/ a Ribeiro ,d'Ant;lradq,Alencar, Cunha Mattos, c Evaristo. Quan-

, do o partido absolutista np.-poder en~penbava' todps os seus 
esforços, para excluir d.a Camarâ temporaria o então distincto 
_opp.osicionista Vasconcellos, o. seu nome, depositad,o nas ur-nas·,. 
escripto com letra~- de ouro, sahia d'dlas carregado de sufft:ag.ios, 
ÇJUC o coUopa'\âo · o primeiro e-ntre to.dos os escolhidos; c a 

' visita do proprio Monarcha ' em 1831 ' não pôde resolver OS·' 

1\iineiros a que reelegessem o ~Iinistro Nlaya, que q a com-
paubava. A aceitação d'uma pasta era para-um Deputado Mi-'. --. 
neiro uma sentença infallil'él 4'ex~.!~são; e não só isto; era 
ellc scmpr~ subs~itu.ido pcl.o mais Í'orte· oppo&icionista. Tanto 
ci·á Ó odio , que os l\1ineíros votavão. ao domínio dos abso-

, . lu tis tas· I - · -

.-Quanuo ·á Província d'c Mi'nas chegou a noticia do assas
Sinato-, p~rpetrado 'na pessoa d.o Dr .. Dadaró, a indignação foi 
gc_ral ; riomposos fu ncraes se lhp fizm·ão em q ua~i' todas. as frc
guczias . da Província ; as s~nhor<lS trazia o bordadas e m SCU5 

-cintos , c os homens nas fit().s de -seus rclogios as palavras do 
martyr- morre um li berul., mas ríão morre a liberdade .. ~ As.
sim. era 'extremo na Província de Minas o odio ao Governo 
da facção absolutista. Nem era este ' odio um dcsén.volvimcoto 
·do espírito (lemag.pgico ,- comó. se ha dito ; era sü1:1 um ver~ 
dadciro ~mor da l,ibcrdadc; mas liberdade protegida pela 1\io
nar ·h ia ; a qual ião tomando odiosa os .arautos do d~spotis:-:
•1110. O succcsso de 7 'd:· Abril foi applaudído pela Província in-



' teira., sem exceptÜar uma unica pOYOUÇãO; is'to porque acre~ 
ditárão~todos .que morr8r~ n'esse di.a. il influencia d~ fac~·ão abso
lutista~ O -.Presidente e, Command~nt_e das arm:.s, Gntão. nó
meí!dos, bem que ' distinctos por todos os t1tulos ; que soem 
dar · çonsideração na sociedadê, c rã o estimados ainda mais p,or 
seus P!incipios liberaes. Cessando 1Jlois a in!Juenc~a absolu.tista 
no Governo do paiz, tornou-se ·a Província de Minas· essen-
cialmente go~ernista. Tqdos os seus Depvtados, 'que for~o enl .,. 
di(l'erentes epo<;íJS, c)lamados ~o 1\'l.inisterio , não cncontránio 
opposição alguma na ._reeleição; o . partido,· nacional caminha~ 
l'a unido; c o contrario nem mesmo ousaya apresentar-se em 
combate. Quando os restauradorqs aterravão a Corte COIJ! con-
tinuas sublevações' os 1\'lipciros oiTerecião-se · voluntarios ' pu-
Ia foimar~m ,batalhões; .que ·marchassem em defesa · do'Thro-
no Constitucional do Sr .. D. Pedro li. O partido Iest.aura-
dor {ez emfim apparecer na ' Pr0vihcia dous 0rgü_os seus, o 
logo os absolutistas humilhados desdQ 7 d'Abril' de 1831', 
como que tocados d'uma vara mag_ica , crguêrão-se ameaça-
dores. _Creárão na Capital. da Provi·neia sociedades secretas, c 
prepar~rão abedamente uma rev~Jução. O ,G9vcrno , striclo 
observador das leis 1• vi o . com inquietação ·a audacia c prepa..: •ç 

raÍivos dos restaurar ores ; m_as levou ~ rn.odcraçã~ t~o ltmge ' 
que nem ao menos fez sp.b1r para fora da Proymcll.\, alguns · 
officiaes de · 1• .linh;

1
1, .membros influentes da conjura\ ão. Na 

noite de 22 de Março de 18~3 \ apresent~rão-se em~.m em 
campo. O regimen ~o de cavallaria de ta linha estava todo· 
do lado. dos revolto~o~ ; 9 corpo de 'J\:lunicipaes pe~manen cs , , 
tropa da confian·çá do Governo, Landeo -se np mesmo m~~ 
mento; a G. ,N .• ~ pouca, e sem disciplina,, segui o· o exempl~ 
de seu chefe, o TGnente Coronel Manoel Soares l assim ao\ 
toque de rebate achiírão-se · na l,raça apena~ 10 ou 12 arni-

. gos do Governo, · q1~c se ·retirárao imrnediatamente. Em ~e
nos de 2 horas estavão os· revoltosos senhores \ da Capital e 
da ·administração publica , ~ue passára para , as mãos de Ma
noel Soares , as~ 1m como , o commando .da .tro'pa para.... a~ ,do 

\ 
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B1·igadeiro Manoel i\ h·cs de Tohlo Ribas. O vice- Prcsidcn-
- . I 

te da Província;- o -Senador · Vasc~ncellqs , ao pri rnci ro aviso 
de -agit~ção~ correu para', o · palacio do Governo, d'onde, ecr7 

cad.o 'por poucos amigos-, deu prornptamente tod'as as provi-
. , r 

den6as, que ·sua reconhecida capacidade e energia · lhe· acon-
selhárãq ; o Governo porilm estava completamente -atrai1:oado 
pelos commandanlcs de Permanentes e de (i; N. , c ' o reg'i
mcnto de 1" linha se -híl\'ia reuellado contra o .seti comma-n
dant~- . - o- Major Gomes I'rcire. Aehárao-se pois 'ccrcàdos no 
palacio, o vice-l'residente e o Conselheiro do 'Governo -Fcr.
reira de Mello,_ e o~ revoltosos nadá menos pcdiáo que a ca
beça do primeiro, e a_, prisão do ségundo. !"oi p~eciso inter~ 
ferir n't'sta , contenda - o Brigadeit'o J\1anoel Alves , para 
tJUe se .contentassem aquclles com a prjsão e deportação de 
ambos. Saídos da Capital, vigiados' por uma escolta, que os 
devia seguir até alem das raias da Pro~íncia., V~sconcellos e 
l'crreira de :Mello, çneontrúrao logo na-heroica Villa de Queluz, 
onde se achava reunido o collegio eleítqral' no benigno_ c 
respeitoso a-colhii.nen,to ~ que ahi lhes fôra feito, os primcjros 
symJ~tomas de resistencia á revolução. Animados com taes de
monstraçóes , ditigirao~se á Ci'daçlc de S. ·João d' El-Rei os 
dous Conselheiros', para ahi installarern o Governo legitimo. 

~ A l\Iunicipalidad·e 'da sempre distincta e liberal cidade de Bar
bacena tinha jit por meio ·de circulares, enviadas a todos os 
ponto~ da~ro~incia- , ;lado o ·grito de rcsi-stenóaá";revoluçao. 
Sob a vi<;e Prcsidencia do ·Concelhei b- Vasconcellos ··instau
rou-se pois na cidade de S. J~ao d' El-Re'i o Governo legal: 
e _ hem que ahi existissem amigos e a!Téiçoados dos revóitosos, 
na(la soft~erão elles. A Província córmq em massa, a alistar
se debaixo dos _estandartes da J(~galjdade. O distinct~ Mineiro 
Theophilo Benedicto OJtoni, ainda que justamente magoado 
e ofTendido pe.lo goyerilo , desenvo-lveu na cidade do Serro tod-a 
a sua influencia a favor da legalidade, e'com arma ao ·homhro 
marchou c-om seus irmãos c .amig?s a vir occupar a ent[\o fac-. 
CIOSa Vi!la do Çacthé' na q~'al devia em 184-2' conforme 

' ( 
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o dcsej;:mÍ BeynarJÔ Jacintho da Veiga\ ser punido 'por.essé 
c outr9s actos Jc dedicação patriotica. Entretanto. o Governo 
geral só püde enviar da Co1:tc um general e ;3 outros;officiaes. 
O General Pinto Peixoto achou ]á na _Província. um excreito. · 
reunido, e o empregou no cerco da C&pital. A batalha de 

· -José Corrêa_: de;idio a · questào; c no, dia ~ em que ·.se· 
completa vão dous mezes d;c_,xistencia da revol.ta ,. estavã clla oom..
plctamonlc su[foõada. Como foi então. diverso. o. procedimento 
d'um c d'outro pàrtido ?' Em 1833 são de sanguo os primeiros 
gritos·, q~e ·sol tão os revoltosos ; a .cabeça . c! o Senador Vas
conccllps foi pedida e.m altqs brados l ReprcseQ tantcs da Na~·ão 
forão . presos' e deportados; e em 10 de Junho. de 18/j.~ não 
se ouve Uf\'la voz d'a·meaça' e r~speitão-sc os direitos dos sirn
plices cidadãos. Em 18'33 tem os ·revoltosos tropa .de linha, 
a thesouraria· ~orn bastantes contos de reis, "armamento, mu
ui ~ão, Officiaes . ~le 1" linha· et_n grande numero; apoderao-
se da Capital; o partido, qu~ sustenta o Governo , ficà com
'pletamente· accfalo; em 11l42 tudo 'falta aos - insurgentes; o. 
Goyerho legal 1da' CapÜál dá todas as pro.vidcncias, e censtituc
un~ centro d'opera;çoes. -Em 1833 não houve suspensão de 
.garantias; não forão inquietados inimigos reconhecidos do Go
verno; ne)n mesm\) aquellcs, que em S. João d' El-Rci, 'ha-. 
vião dias aQtcs feito todos os preparativos para· a n\voluçno; 
indivíduos, que tinhão assistiJo aos conéclhos' dos rc~oltosos , 
~xcrcido com ell es autoridaJe pu!· lica, como fGra o :Dr. An
tonio José Monteiro de Barros, apparecêrão na cidad'e e S. 
João d' El-I tei, c de lá se retirárão ' n 'paz. :Em 184!! as 
cadeas forão ent.ulhadas de pessoas, de quem s(> se pd~,ia 
dizer que pertencião ?6 Indo da op1iosição. Em 1833 a P.r~- -
vincia vence com SC\}S unicos recursos o partido absolutista . . E1r\. . 
1842 as baionetas p1ercenarias, as hordas africa-nas, são em
prcgàdas na pacifiçação da Província . . Em 18:33 o exercito 
da legalidad·c .é sustentado, àrmado, e nmnicindo pelos 'par
ticulares, ·c tão avultadas ' forão as sorn mas-, que em alguns lu-

. 1 . ' • 
garcs sobrariio e IIns 1 para se lcvan t<l.rcm monumcn tos de,. pu
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"Liica. u'Li'lit1ade, em tanto que o thcsburo pu],liéo, nrmnménto 
c múnição, cstavao em poder dos ·f&cciosos. Em 181.2 o Go~ 
vcrno .está na posse de todos , os rcc~lfsos pulJlicos, e todavia 
precisa recorrer á caridade dos particulares em Provi.ncia es-

' ' . 
tranha , como· com o ~narão 'do ·Bom fim acontecera, c 
'necessita tambe111 que se moJvã·o, além dos ba talhoes de linha, 
.as G. N. das Províncias do Rio de Janeiro e ·s .. Pa:ulo. Em 
1833 rcunem-se e~ torno da Capital para mais de seis ,mil 
G. N. ,, e foi preciso ·quc o Presidente Mello c Souza or
-denasse terminantemente a muitos outros corpos que se .não 
•movessem ,· c seis 1nil · G. N. forão ' pagqs, sustentados c mu:
:n iciados sem sacrificio da fazenda publiça. ]~m 184.2 crige~-sc 

, ·commissariadós, e vencida a revolt.Jçao, aprescntãO'-Se largas 
contas, c exigem-se avultadas quantias do tiíesour~ publico. 
Os commissaria'dos do exercito tambem forão para a lega- • 
·I idade uma ventura. Esta . antithese em todas as- suas partes 
ye~dadéira, mostra 'com qual dos dous partidos está na Pro

'Vincia de Minás a força e a dedicação patriotica. Alguós es-
. peculadores sómente' ,que em 1833 sustentárão .a rega'lidad~' 

gabão-se· .de sua cohercnciél; . sustcntapdo.-a tambcm em 18!~2 . 
• t ' 

Nf.io comprebendem, que a razão porque a Província de 
1\'linas combatêra com •tanta energia os facciosos de 22 de -Março 
de 1833, nâo foi pelo simples . principio de sustentar .o Go-
verno. Fôra urrí ·absurdo., dizer que os c.idadãos dcv~rn sempre 

· sustentar o , G0_vcrno, ainda quando att!:Jnte est!') cont.ra a.0xis
tcncia moral c material d~ sociedade; contra as liberdades 
dos cidadãos, e os direitos .individuaes. 1\ Província de Minas 
n;wveu-se ·em 1J833, .para · sustentar o Governo; mas porque 
o . ácrcditav~ · um Governo Nacional~ que respeitava ,a Cons
ÚtuiÇão do Estado, c mantinha os cidadãos em seus .direitos;· 

. c que fu~;a deposto por um pàrtido ' que nada havia sofrido -, 
e cnjas intenções hem mani(estas tendião a supplantar os 
princípios liberaes, ·reconhecidos _ p~la . Cpnstituição do,r,Estado. 
E' por' isso . que os mesmos, qlfe com. todos os sa·crificios , 

· sem · .e.xceptuar . ~- das proprias vidas, COCJlbatêrãp a facção ·ab- -

,. 

. ' 



solutisla, rchcllada conlra um Gowrno, que .sustentava o!t 
pnncJpiOS de liberdade, insurgio-se Lambem em 18~2 contra 
um l\Iinisterio ue. poLa, que assassinúra a Con titui~ão, c que 
disposto se mostrara para acabar com as liberdades publicas, 
por clle já tanto c tao illcgalmenoo rcstriGtas. Os poucos, 

- que em 1833 achárã~-sc do lado do Governo, e tamhcm 
em 18\.2, silo os rcprobos, que cspeculüo com os emprego~ 
e a fortuna publica; que forão liiJeracs em 1833, e ern 18~-2 

rctrogrados, e que são tão monarchistas, como serião repu
blicanos, se esse partido existisse, c lhes ofTcreccsso éomiT10dos 
c vantagens. 

A PROYl{íCIA DE MINAS DEPOIS l>E 1833 ATÉ 18'~0. 

SufTocada a sedição de Mar~o de 1833 pelos unicos es
forços do partido liberal, continuou eile a influir nos nego
cios qa Província. As eleições para a 3• Legislatura bavino 
rccahido sobre 20 candidatos do partido liberal; os collegios 
eleitoracs, persuadidos de que o Desembargador Honorio havia 
pl·otcgido a re(rolução de l\'Iarço, pretendêrão que lhe fossem 
cassados os poderes, e no anno de 1836, apezar de que o 
P!lrtido rotrogrado empenhasse todos os seus esforços~ c o. 
Govcmo não toma e nas elci~ões u·ma intcrferencia imme
diat-a, pôde ·o Desembargador Honorio obter apenas o luga r 
de primeiro suvplc~te; nas de 1~.!l.O o 6° lugar nn. mesma 
ordem de suppl_entes , e forão precisas Lódas as occurrencias 
de 184-t , os mais decidido esforços do commcrcio da Corte r 

a profanação escandalosa do no~e do Chcl'c àa Nação nas 
cartas de rccomrnendação, a distribuição d'algumas cornmcndas 
e hnliitos, a remoção de JuizeS de Direito _para que o De-. 
semhargadór Honorio c mais cand idatos retrogrados primassem 

· eom urna insigni-ficante maioria na eleição, que para um Se
nador se fizera em 1842. Decretado o acto addicional, triun
fou o partido 'liberal completa1;11ente na eleÍção da ta As
sembléa ProvinciaL, c os actos d'essa Assembléa são nwou .... 



Go -

1ncntos constantes tia Loa fé (~ pat~·iolisrtlO de seus membros; 
-n maioria ·dos ~uaes, hem qué s'indíspozessc l.ogo com o Senador 
·Vasconcellos, acompanhou-o' com~udo ,na ''otação .. d'aquelle5 
projectos de publicâ utili'dade i que então apresentára elle. Or
ganisou , pois a 1• J_,egislatura Provincial toda a administração 
publica; confeecionou com estudada economia a primeira lei 
do -orçamento ·provin9ial; não ereou novos empregos; não aug
mentou ordenados; reduzio 1 quanto comportavão as necessi
dades publica~, o. orçamento de' dospeza, mas não recuou a~ te 
a ;ecessidade de votar imposições, afim · de habilitar o Go
''erl]o com' os meios indispensaveis; lançou porém impostos 
razoaveis, que nada tinhão d' oppressivos á industria, ou ao 
commercio: Convencida a maiori'a dos grave·s males produzidos 
pela multiplicidade de Municípios e Freguezias, que só ten 
dem a multiplicar embaraços · na· adminisltação publica , e 
a gravar os. cof1'es Provinciáes, forão repellidas pela Com-, 
missão d'estatistica, de que era membro relator o ex-Depu
tado Ottoni , ~o das as pretenÇões· d: ess~ · genero ; e não só isto , 
indicdll. a mesma. Com missão 'a suppressão de muitas Freguezias, . 
cuja piquenhez, ou proximidade d'outras; as ton'Java imiteis, 
e sómente gravosas ao th~souro. _Assim, .o par~ido liberal em. 
maiori~ n·a Assembléa Provincial, organisou a força publica 
da maneira a · mais economica , a administração da fa~enda 

sem crear novos empregados, -a secretaria do · Govérno, con
servou a e&tatistica. judiciaria, e isto, quando tinha o Go
verno de ~eu lado'' e no seu seio muitos bachareis dé reconhe- ' 
ci'da capacidade; éteando apenas, nq espaço de '5 annos, duas 
Comarcas, quatro l\iunicipios, e muito poucas· Freguezias, ha
vendo supprimido outras. Regulari,so~ a instrucção publica, reor,
ganisou com a. possivef economia o cabido da.Cathedral. ,Abolio 
a tão onerosa imp'osiÇão dos dízimos, regulou 1{ma mais pr~mpta 
e rendosa imposição, ma1s proveitosa c. mimos pesada á agri
cultura. Reduzio a uma quarta parte a pesada imposição das 
passagens; decretou a· factura d'estradas, que tão uleis terião 
~ido ao· desenvolvimc~to c prosperi~ade ua Próvincia , se aos 

9 
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' 
particulares nãQ sacríficasse o Presidente Bernardo Jaci:nLó os 
inter~sses, tiublicos. Essà Assembléa , hem que n'ella prepon
derassem os homens, aos quaes 1>'attrihue demasindo pendor 
para alargarem as . franquezas Provinciaes ~ não modificou a· 
lei (la organisaÇão da (;-. N. , por entendér, que era um ob
jecto.de lei geral; não impoz sobre importação, ,porque o acto -
addici~nal expressãmente o prohibe. Essf .Assembléa emfim 
no espaço de õ annos decretou um orçamento de despeza 
I,rovincial- , comprehendida a que se devia fazer com os 
Collegios. -~'instrucção publica s' qu'c fundára, nu importancia 
de 300 contos. . 

Os serviços prestados pelo Senador Feijó á causa da 1\fo
narchla c da ordem_ fotão os unicos títulos, por que os Mi~ 
neiros ocrão-lhc sufTragios quasi unanimes para o importao...; 

. te cargo de Regente dó Jmperio. A passag·em do Senador Vas
concellos para os bancos da oppÓsição· debilitou algum tanto 
o· partido liberal , até então unido e forte. Todavia, a gran-, 
dé maioria da Província sustentou o Governo do Regente Fei
jó , até que o successo de 19 de Setembro de ' 1837 veio 

. fraccionar ainda -1mais o partido. Seguindo a política retro
grada e reaccionarià , a administraçã9 de Setembro clemitte im
mediatamente . o . Presidente ela Provi_ncia o Dr. Costa Pinto , 
dando-lhe 'por s~bst.ituto o D~sçmburga?or José Ce ario .. Este 
Presidente, emppssado apenas, principiou a clesenvo ver a po~ 
litica , que estava ,no , programma da administração ~ral. Os 
o,fficiaes , · que m~tis se haviao d\ stiriguido contra os hcciosos 

. de 1833, forão substituídos pelos _in is distinctos e a ~entes 
scdiciosq_s d'aquelfa época. O C{Hnmando d'um batalhão de G. 

- -N. ·destacadas foi confiado ao General faccioso de 1833. \ro
dos os actos do Uresidente revelavão um 'piano , cl\lculado pa-. 
ra se acabar na \~Tovincia com a Influencia d9 partido liberal. 
Este pela sua. parte Qppunha resistencia fra-nca e honstitucio
nal a seus contrqrlos. A reeleição 'do Desemb-argador Vascon
Gellos ~ foj disp.Uta•,da vigorosamente , Q OS pOUCOS VOt0S , que 
lh@ derão a viétQria s.ohre o s~u competidor, forao ·devidos á 

'. 
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persuasão , em_ que êstavão muitos liberaes ; ·de qu.c 'ellc não 
se havia ligado de coraç\ãO aos retrogrados, e que sómcnte 
desgostos_, pessoaes o· havia o séparado do p,attido liberal , qu(;l 
sustentava o Governo do Regente Fcijó. Farão · então a~ ig~ 

fluencias · da cidade de Barbacena as que · derão-lbe o triun-
fo da reeleição. Reunida em 1838 a A.ssq~blúa Provincial ·, 
tão energica foi a opposição , feita ao ~)1'esidente José C,esa-:; 
rio, que o Governo · ger'al julgoq conveniehtc dcmittil-o, As 
susceptibilidades d'algumas influencias liberaes, ás quaes foi ' • 
o'ffc~·ecida então a l'residencia . 'da l'ro~incia , deveu o parti
-do liberal o ver substituir ao Desembárgador José Cesario um 
hom(}m, . cuja nomeação parecia estar fÇJra · de todos os in
dícios provaveis, , c que 'por isso causára geral assombro. Em ' 
' 'erdade , Bernánlo Jacinto da Veiga, que até 19 de Setem-:
hro fura do Senador Vasconcellos apaixonado detractor , ho
mem sem considcr~ção . alguma na Provinçia, nem ~uanto àos 
~eus haveres , nen: emquanto . ás suas relaÇões , ou talentos, 
em quem não se reconheciao babilitaçõc~ administrati'vas, 
nem para a mais insignificante repartição publica, que nef!l 
mesmo nos seus mais dourados sonhos pudéra visar . um. tal 

y emprego 1 e destituído inteiramente de conceito na mesma .j\.s~ 

· êembléa, de qnc era membro ·, tal foi _ o homem, que ·ar
rancado á agençia secundaria do corréio. d'uma Villa; foi 
elevado á cadeira l'residenci<:~l da Província de ;Mi nas Geraes! 
Entretanto a Asscmbléa .Próvincial nem uns embaraços opp~~~ 
lhe á administraçao , c facil lhe foi ir gozandó da~ honras e 
Mdenado de ~residente. Chega a época Ja eleição l1ara a no
va Asscmbléa Próvincial , _e o Presidente, .(l'accordo com o 
}I)spector da thesouraria ' esforçao-se ' para . excluírem' das ur
nas o j)artido liberal. lntrigão , calumniào, 'e pedem ; entre
tanto que o partido .liberal, . col[lo . que. cança~o, e desejoso 
mcsr~ó · de quo a Provin.cia p~dcsse fazer o parallelo entre 
um e outro partido , dei~ou cori'er á revelia as eleiçoes. As 
intt'igas do l 1rcsidentc, os favor~ do Jnspector para com os 

· .ar,recaàadores c devedore,s ·da fazenda. pliblica 1 para com os 

' ' . ' 



-'- 68 -

ernp_reglldos d'algumas casas da substi'tuiça0 da moeua de co
-bre, que se havião .e'nriquec_ido pelo mais escaudalo~,o· furto , 
· o apoio inconsiderado , que , assim ü administração genl , co~ _ 
mo < ~ Provinciàl , prestárão algumas 'influencias liberaes, con
-seguirão a co.nfecção d'uma Assembléa Provincial retrograua. 
Reuni9-se ' em 18l~Q essa Assembléa ' e_ o objecto ·• que lhe 
mereceu especial attenção, foi a insta\}ração ,· creação c di
·visão de Y.reguezias , com que augmentou enormemente o 
orçamento de despeza , com as intenç<'íes ctavadas e os olhos 
fitos tão sómente no futuro triunfo ·eleitoral. . Decretârão-se 
leis pessoaes o casuistica,s , que tinhão por fundamento , 1 Ol!
uma vingança pésso!J._l, ou um pequeno interesse do partido. 
Para mais assegurarem-se, os membros d'essa Assernbléa , a 
victoria eleitoraÍ ; reformá~ão ·, sem q-ue direitõ para refor
mar tivessem, a lei da organisação ' da G .. N:, inv!JstinqQ o 
Presidente da Prov.~ncia da attrilmição de livre n(l)mcação e 
demissão dos officiaos da mesma Guarçla. Modificada a lei , o 
Presidente , 'que essa .modificação exigira , como instrumen- . 
to eleitor~!,, dirigi o-se aos Úfficiaes da G.' N. ; · que lhe po
.derião ~er uteis ~1as proximas eleições , e aquelles que se rc
cusárão a vender sua influencia ,-rorão substituídos pelos ·mais 
freneticos sect(lriqs da facção , · e por indivíduos ·, que nunca 

·pelos vo_tos da G1 N. ,baviao occupado qualquer p to, ainda _ 

I 

m~_smo · subalterno. Entretanto, meml)ros do partid . _liberal, 
que pelo successg de 19 de Se.,tembro de 1837 havlao, pe"" 
'tas causas j~ ref~rid_as, cqadj~-v~~o o Pres~den,te ~ eig~ con
k!l seus am~gos paturaes , arnp1árão ~earren'é\ a VIsta d s de
satinos do Govetmo , e da marcha el-a administração , toda 
formulada pelo interessf:l individual ; principiárão elles a co-
nhecer quão perr1iciosa era em os :nego~ios do pa.iz a influen-
cia do partido retrograilo ; vim·ão pois deman ar as suas · 
antigas - fileiras, e o Presiçlenle Yeiga viocse não ~ó abando-: 
nado, mas até ~óstilisad,o por poderosas ' influencia~, · que o -· 
apoiár~o . no principio do seu governo ; princ~pa mente pelo 
·modo , por . que · se conduzira elle 'nQ. neg0ciacão c emprego , ' 

., 
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, fl'um erripí·estimo , pa.ra que fôra por lei pro.vincial autori
sado. Assim em .18!i.O o partido liLeral estava unido na Pro
víncia ·de 1\'linàs; e a maioridade veio firmar -es~a união. Os · 
horneu's de boa .fé; reconbecê~ão as intenções d'.urn e d'9utro _ 

' pa-rtido; a . differ~nça era chocante. D'urn lado via:.se a dedi
cação pelos .interesses publicos, e a abnE(gação pessoal a maiii 
completa. Até 1837 esteve o partido liberal no · poder, mas. 
conservou a estatística judiciaria, não apromptou lugares pa-
ra seus numeTosos cmigos ; não teve em vistas emfim , se~ 

não os interesses publicas; e nao os elcitoraes ,. e foi a _este 
procedimento que ellc deveu o ver s'eparadQs de si , fl)zendo
lhe ao· depois tremenda guerra, alguns ' especuladores. Por 
cinco annos esteve Q partido liberal em mai_ori~ na Assem
Lléa Provincial , e o _livro da lei mineira até essa épÓca 'é o 
mais authentico testemunho da pureza de suas intenções. Q 
.orçamento de despeza , confeccionmlo em 1839 , comparado 
_com o de 184.0 e seguintes , attesta a probidade política do 
partido liberal , c suas vistas d'economla. · O orçamento con- ' 
feccio;nado et~ 184.0 , e nos annos s~guintt3s , cuja cifra 'fc.ra 
cle_vada a !J.OO contos, basta para convencer ainda os mais 
inoredulos , de quão ruinosa tem sido a influencia retrogra
da• nos negocias publicos (la Província, 'e da hypocrisia , com 
que se proclarnãó os respeitadores 'cxclusiyos da Constituição 
c das Leis aquelles , que ' não reconhecem por Constituição c 
tcis mais que o seu interesse. -pessoal. Os que são accusa-· 
dos de progressistas não tocáráo . na lei das G. N. , não im
pozerão sob~e a i,mportação ,. neni' pretenderão- nunca disputar 
com o .'Governo Geral sobi·e prerogativas. Entretaeto , que o 
partido centralisador, depois da ' reforma do Acto Açldicional, 
reforma solicitada, e votada por, elle e seus p.migos , pre
tendeu accusar o M·inistro. ~a jusiiça por haver removido na 
Província um · jui~ ·de dirçito ; reformou a . lei da G. N. ; 
que 65 ptogrespistas julgárao não -ter direitÓ de o fazer ' im
poz sobre a imp~rtação, bem que um ·útigo expresso do 
Acto Addicioilal o prohiba. Assim , além dé) decadepcia pro-

' 
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gre siva do commercio n'a Província de Minas; já tão one
rado , e muito mais depois do augmento do tril:!uto d'unco-
ragem , que recahe em 3/~· partes ao menos sobre os Mineiros , 
yotárão.J.sc imposiçoes pesadas sobre as fazendas e mais gene
rãs importados para a Província, _ e à enormíssima imposi
ção de 5~000- rs. sobr?' cada besta , ·entrada na Província. 
Em quanto a agi;icultura c commercio são-- assim acabru
hbados d'imposjçóes , os empregados publicas não são pu-

. gos de seus ordenados, a pulem-se collcgios e aulas cl'ins
tnJCC;ão , • e -o dinheiro arrancado á bolsa dos particulares , 
serv~ para engrossar a fortuna d'um, ou outro individuo ; -
ou fica pelas maos dos arrccádadorcs , co~ cuja influencia se 
conta na occasião d'eleiçõcs. Durante a ger~ncia do · partido 
liberal ~ o futuro da Provincia não foi com{iromettido , e o 
Presidente Costa Pinto, bem que autorisado cstive~se ; j)ara 
contrahir um emprestimo ' cujo product() fosse applicado á 

construcção d' estradas , . recusou faze l-o , · por não ter achado 
condições vantajosas á fazenda publica, julgando· por melhor 
.continuar os serviços da estrada' do Paraypuna com a consig
nação marcada para amortisaçóo do mesmo emp-restimo , cou-
-s.eguindo com . este systcma a J'actura de metade da estrada , '1' 

que hoje existe. ]~ntra porem no e.x.ercicio de Presidente Ber:. 
nardo Jacinto da Veiga, e q!}ando a Asscmbléa (\eral trata-
'1/a. por u,rna lei de dar mais garan-tias aos empresta ores , foz 
ellc um contract,q clandestino' ,aceita aguellas mesmas condi-
çocs , que por gpvosas á Província, as tinbão recusado os
l'residentes Costa Pinto e J-osé Cesario. O mal proveniente 
d'essa operação , seria menor, se o dinheiro, hnvido -pelo ,em
prestirno , fosse com lealdade é exacta fiscalisaçã? emprcgaqo 
no objecto, para que fOra elle contrahicto. _0 Presidente Vei-
ga porém , não só gravou com uma divida enorme a Pro-
vincía , mas comprometteu-lhc o futura senut menor utilidade 
publica. A quantia, proveniente do crnprestimo, foi repartida 
n pretexto ,d'adia.ntamcnto pelos pm;ticulàres, alguns elos quncs 
n'iio oli'ere'êiüo· garantias á fazcntla 'puLÍica, e <::> po'ucb .{P1c se 
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a}:iplicou para o adiantam<;J~to . dos trabaihos da. estrada , foi 
por tal maneira · dilapidapo, que sómente os correligion(lrios 
do llresidente lucrárao , e os s.eniços ficári\0 no mesmo atrazo. 
Para se fa~er uma idéa d1,t .:ll)aneira por que b . partÍdo , re- , 
trogra~o ,_ eons.tituido .na administração da Província ;.a com
promeW\ra·, transcrevçrei o que . a. este respeito djz uma ÁU-' . 

toridade não suspeita. Nd relatorio , com que o Gencràl An
dréa abrira ·a sessãÓ da Assembléa Provincial no anno · de 
18!~3, se : lê o seguinte. <<Paliarei da divida, por 3 empres
timos realisados, de !~8!~:400,')J)OOO rs. com' a veR da da-770 
contos nominaes em apotices. Para se.' fazci· 1).ma. idéa '(lo nhis-

, n;to, .em que tem lançado· -a 'Provínci-a estes emprestimos , e · 
. irião lançar outros' que como cousa av~riguada por util ' e 
vantajosa se tem autorisado ~ bàstar.á -contar· a historia · sim-
ples . d'estes 3 prirrie}ros· emprestimos. Para se. 'rec.eberem 
48/j.:Ji.OO~OOO rs. , ficou a fazencla da. Província obrigada a mna 
divida 'de 770' contos, e ao. pagamento annual de õ3:900,'ft000. 
réis. , que . e.m nove apnos · montariao a 4-81>": t 00~000 rs. , '· 
quántia já maior que' a obtida pelo emprestimo, .e .que em 
-18!~7. ·estaria realis_a',da serÍl mais sacrificio algum que o rece-

" bel-a. Continuando l}a investigação sobre os eiTeitos d~ divi
.da, é }mll~rtantc . sabcr-se, que até- hoje se tem · pago 43 
contos -de réis nominaes' e quç -para pagar tao pequena quan
tia e · os juros da divida total., já se tem gasto 216 :826~800 
réis, de modo, que a · h,em· contar',. só nos resta do empres...; 
timo 2.17:573,'tj')200 réis .; e .esta.mos ainda ohrigad.os a urna 
divida de 727 contos de réis pag~vel com seus juros' eQ1 33 . 
anno~, / a 7 por c.ento, ou 33 . vezes 50, oitocentos e ndven-

.· ta ou 1:679 <;o.~ tos 370 mil réis~ e com mais lj. p<;~r . cento 
sobre ~s!a quantia ; Eegundo. os ajustes com o banco co_ITI:
mercialt : 746:5,44~8Ô0réis que- somadas coth 216:826.:rP80.0 
réis prefazém a eno(me quantia de 1 :963:372./'tl600 '· que tanto 
ou Irfais devem custar' á {azerida provincial os triste? 484- :~.00.tt> 

réis , que recebeu pelo .emprestimo. » · · 

Taes' são. os beneficios , ·q.,ue a Província ·de Min~s reco-

., 
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lhêra da adminislraçfio Je Bcrnurdo' Jacinto da Veiga, que· 
fora 'p_roclamado o melhor dos Presidentes por esses, com quem 
repartira a fortuna publica. A influencia porém do partido re
trogrado em o Governo da Província, c especialmente na 
Assemhléa Provincial, foi espantosamente nociva á pro·speri
dade d'ella, c tamhem ao paiz. A administração das rendas· -
publioas, assim geraes, como provinciacs, está confiada a in
dividuas, contra cuja improbidade tem .o General Andréa ti
do . necessidade d'empregar toda a sua energia. Demittido po
rém .um collector, a nomeação d'outro em nada melho.ra a 
condição da ·fazendà publica. Assim , a dilapidação das ren
das, o furto enorme c escandaloso commettido por muitos 
dos encarregados na substituição da moeda. do cobre , o one
Toso augmento de pesadas contribuições , despendidas sem nen
uma utilidade publica, a suppressão d'estabelecimentos uteis· 

' á educação da mócitlade , malversações em todo o gencro do· 
publico serviço, taes são os beneficios feitos á Província por 
cs~a facção ávida e interesseira, cuja influencia tem sido sem
pre , malevola á causa publica, e aos . interesses m~raes em~'
teriaes da Pro,rincia. 

ESTADO DA l'lHlVlNCJ~ DE IIIJNAS DEPOIS DA JIIAIORIDADE. 

. ))epois de ~ 837 foi a Prov.incia de Minas a' que ~ais 
soJrêra com a i~lluencia do partido retrogrado ~os negocias 
do paiz.. A sua importancía política, a sua proximidade da. · 
Curte , as suas ç:ommunicações commcrciaes com o Rio de 
Janeiro, onde se acastellára o partido retrogrado ·e ceptrali
sador, a influencia dos Desembargadores Honorio e Vascon~ 
cellos em os negocio's publicos, tem sido i_ncitamentos poderosos 
para que n'aquella Província se pretend· ~upplantar o partido 
do progresso com a ordem , e da Monarchia com a Constituição. 
Tambem forão n'ella mais brilhantes as demonstrações de pu
blico regozijo pelo. successo; que se realisára em 23 de Julh(} 
de 18'~0: O est~do da Provincia re_clama.va urgentemente a 
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' mu·Jança, de Pr~sidentc . ; que. só pudera ser cohsetvado na 

admi.nistraçno d'uma tno importante J1rovincia pelo mais cego 1 

quaj:lto ·exagerado espírito' de partido. Um homem, que ignora 
os rudimentos da mesma língua ; ' que falta, sem idéas algumas 
de , lcgfslação e admini~tragão.,.só por escarneo pudera ser posto. 
sobre a cadeira Presidencial de Minas, c ·n'e\la •,conservado 
pela mais irracionavcl téima. b. Ministerio de 23 d-e Julho o 
demíttio, mas hão ll1e deu como successor algutn de seus 
numerosds amigos politic~s; que na Provincia tinha, do nu .. 
mero d_os quaes erão Magistrados intelligentes e probos f ' Ba ... 
chareis de reconhecida aptidão, c outros indivíduos, que já, 
havião occupad~ a Presidencia , ou eleitos h avião sido . para 

--a "vice-Presi.dencia. O Marechal · Sebastiãa Batt'eto Pereira 
Pinto, que nen umas relaç<_Jcs· tinha . na Província de Mi·l'las, 
foi para ella o Pmsidente escolhido pelo Gabinete de 23 de 
.J u.lho. T~·atava-se então da reeleição· do Ministra da' justiça, 

' c . a faéção ~ que pe'rdêra o poder pelo facto da ~ai@ridade, 
eni penhou decididos esforços, para dar~ lhe suhstitato. O. Pre- . 
sidimte deixou correr, essa eleição á revelia:, e e partido liberai 
cornsigl) •,. é por si· sómente, al'cançou um glorio'so tri>unfo. 

'f - Esta pc~da fÓi para o partido ietrogra.dfJ um sig:nal de 'adveic-
tcndia, d'estar o seu poderio .acabado na Provrnoia; desde então, 
üe-rto de' ficar dcl'rota.do nas eteiç0es ge·raes ,· 'prdm~na:va elle 
meios de as inu.tilisat, terna-nda-as i:mpossivcis' etfi aligúns }u-<· 
gares, e pretendendo m~smo ensang'uenta-las om o-attos. O 
Jlresidenté, : intlúramente estt"a:nlio .ás éo~sas e aos homens ~da 
Provi,ncia. dcstiturdo tambem de- babUitaçoes pára: ' govern&t, 
entregQtf-se á discriçao do sctt Sé'cretario , o Deputado· He-r~ 
culano Felireita_ Pen9a:, membro do parr'tido oppostO', um .des 
poücos qúé na: Camara. tempor&rra se declarárão expliei~a:men~ 
contra a Maidridade, e' que todavi-a nã·O 'fura ptivado dO' seu 
t.u:gar. Quanto pôde · obter o par«idf> Íi.betaL pois foi que o . 
Gover.no 'O dei.xasse pleíte(l;l' HvrcnHl'nte as eleições. o· parti·fl(j . 
I'etirogrado. na o foi enca·déado em · sei.i-s esfov~os, e r( acyuetles • 
lt~gares~1 e.m q-u~ tii1há verdadeiran4en[e· à maioria ~le ,seu. ~ado ,· 

10 

: 
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triunfou. N'aque\les porém , em que tinha algumas Jus auto__: 
ridades, componentes tia _Mesa , suscitou perturbações; Fre
guezias houve, em que , sob falsos preléxtos , t!eixou ó Juiz 
de paz · de proceder ás eleições, como acontecQra n<t Cidade dq . 
Gampa~th·a ; outras, óm que a ·Mesa , organisadu pelo partido _ 
retrogrado , vendo .declarar-se urna · maioriá contraria á sua 

· opinião., as suspendia , co in o aconteceu na Cidade Diarnan-
. tina. O partido lil)eral porém ob.teve }lm assignalado tr,iun
fo ; mas o contrario, · então .em opposição, -consegui o collocar 
S@Us candidatos na '·escala de primeiros ~upplontes, e a elei
ção d'um. Este facto basta para demonstrar a- regul<H:idade 
e liberdade, com que se fizerão · as eleições em 18~.0. Reu
nio-se. ClT) 18M a Assembléa Provincial dominãda pelas in..: 
fluencias retrogradas , e o despeito , . o amor do interesse pro
prio appareceu acima de tudo quanto se póde pensar, Sup- · 
plentes immediatos na 01:dcm da votação forão repellidos pelos 
Deputados_ pt'Qprictarios , çrue lhes negárão assento , quan_do 
.verificadas estavão as falt'as · de Deputados , aos quaes ti
~hão . direito ' de I succeder. Sem que algum ,interesse pu- _ 
,hlieo o recla·mass

1
e , mudou-se para Maio a epoca da reu- . 

nião da · Assembléa ; e· isto' com o uni co fim , ?e. succederem 
nos lugares a .al.puns r~pre.sentantes I prcwinciaes , 

1 
que .. erão 

membros do Corno Legislativo geral. O systema ·d&s diVIsões 
. , I ' 

e 'subdivisões de Freguezias e Termos , addição e ubtracção 
d'uns ·para outros, com ~ que 'enormemente gra~á J.:l! os co
fres provinciaes , augJlle~to de congruas ao cabido da Cathe
dral , proposta para a revogação de' l'eis pela mesma ' A\Sem
bléa decreta~as np, .anno ànterior, COmO meiOS indispensa~fÍS , 
de , governo , tae~ . forãó os objectos , de que se occupára a 
Assembléa Provincial ; e a Província teria sido lançada n'as 
voragens da mais c~rnpleta~ ánarchia , se a demissão do Ga
binete de Julho 1.1ão fosse mudar no Ouro Preto a . tenden
oia d'os espírito?.· Desde logo pareceu util e'indispensavd tudo 
quanto na ·v~sperr se preten~ia abolir .. Tal é a boa fé , com 
<1ue esse partido ·costuma a conduzir-se na gere~cia Uil pu-

~ 
\ 

' ! 
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.IJ!ica administração. Procedimento este ; que contrãsta d'uma 
· maneiTa evidente , com · o que tivéra a opposição de 1838 / 
a lS39 . em maioria na Assc'mbléa IJrovincial " dando. ·a seus 
.fldversarios mais .extensos meios de governo; do que os que 
déra a seus amigos , creando em 1839 comarcas ,' e dan:... 
do ao Pre~identc a faculdade de crear Recebedórias para a arre
cadação dos impostos d' exportação. 

Com efTeito não se illudira a Assembléa Provincial arre
piando .a carreira, que levava , pois que , no mesmo pia de 
sua nomeação, o ministerio ue 23 de Março . ·aemittio · o Pr:c·
sidente ·dc Minas, e removeu alguns Juizes de direito , con--. 
tinuando n'esta oper~ção , áté que forão àrastados da Pro
vinci~ todos os antigos Magistrados. Não presídio á no!llea
çtio do successor dado ao maTcchal Barreto o ' mesmo espírito ' 
flUe prcdominára em Julho de 184.0. O membro o mais iras
civeÍ da facção , cheio de odio co-ntra .os autores da Maio
ridade , que occasionárão a sua demissão da Presidencia da ~ 

J>rovincia de S. l'auld, respiraudo vingança contra o parti-
do liberal , que cxeluira-lhe o nome. das urnas eleitoraes , • 
sectario apaixonado do parti~o, que lhe vestira . uma beca , 
cujo ordenado queria desfrutar em paz , sem que fosse nunca 
'tomar assento na Relaçuo, de que era me~hro, tal o . ho-. 
m~m 'pelo gabinete de 23 de Março collncado na Presidencia 
de Minas ; e que para ,maior desgraça d~ partido. lihm·aí , 
excitado por uma irritação cerebral· , desenvolvêra desde o prin-
cipio d·e seu governo_, uma violenta perscgl).ição. Os · officiaes 
da G. N. forão dcmittidos em massa, nem forão poupados 
alguns , que o Presidente , Veiga çonservilra. Não haver vo-
tado nas passadas clciçocs nos candidatos da facção , não · ter 
trabalhado por elles , haYer applaudido a proclamação da Maio-
ridade do Monarcha, enio rccomrnendações· fôrç0sas par(l urna 
demissão. Não. lhe · satisfazia constituir a Província no mesmo 
estado~ em que a deixilra b'Presid.cnte Veiga; alargou por-

, tanto ~ circulo das perseguições , c, depois de o ter fechado, 
entregou o Desembargador Man_oel .Machado N\~nes a Prcsi-
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dcncia aô Dr. José Lopes da Silva Vianna. Cumpria este 
eom toda a exactidão as orde11s , que da Corte rccelli'a , e 
todavia não foi julgado ·proprio' para uesenvolvcr o grande 
plano , que se havia roncertado , com a intenção c!c se aca
bar completamente com o partido liberal Dil província de Mi
-nas. O Dr. Carlos Carneiro de Campos, iniciado em lodos 

' ·os meios, de que dcvêra Jan{:ar mão para se conseguir esse 
fim , foi mandadu a .súbstituir o Dr. Vianna na Prcsidencia 
de Minas,; e para que não appare(;csse qualquer lacuna no 
proseguimento da grande obra ' foi tambem norncauo primeiro 
vice-Presidente o Secretário Hen'lllano Ferreira Penna. Era a 
execução da nova reforma judiéiaria o mais importante ne
gocio , que o. governo tinhà entre mãos. A primeira nÇ>mea
ção, .que fizera o President~, foi a de Chefe de Policia in ler i- , 
no~ e essa _ nomeação manifestou a inten\:ão , crn que estava 
o Governo, d'executar a lei, não conforme os interesses pu
blicos reclamavão , mas em puro proveito da facção. Em ver
dade, a nomeação do Dr. Francisco Diogo Per~ ira de ,Vas
concellos para um tão importante lugar , com preterição de 
Magistrados provectos, e mesmo d'alguns pertencentes ao par
tido , não deixava duvi9a 'sobre as intenções da facção ; c 
desde logo , considerárão-se fóra da lei todos os que lhe não 
erão adherentes. \s nomeações dos substitutos dos . .'1 uizes Mu
nicipaes e mais empregados, CI'eados pela nova lei l crão to
das marcadas corp o cunho da

1 
parcialidade , c d'u~1 exage

rado espírito de facção. Cidadãos, que desde o estabelecimento 
da Magistratura de Paz a haviãÚ exf1rcido com honra , mo
deração c geral aceitaÇão , virão diante de s~ nos empregos 
de Delegaáos e Subdelegados individues, faltos de toda a con
sideração nos lug~res' em qu~ tinb~o d'exercer jurisdicção~ na~ 
chareis formados de reconhecida illustração e probidade erão 
deixados de parte , e nomeavão-se hos mesmos lu'gares , em
que viviã~ elles , Promotores e Substitutos dos Juizes Mu
nicipae& a eslupi9os desacreditados, infringindo-se por um ir
racionavel .espírito de (acção a lettra e o espírito da le~i. Pa-

.. 
' 
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rec1a gue· o Governo tomára o enoargo, d'ope~ar na Provihcja 
- <.le 1\iinas a mais custosa , bein corno a mais louca das revo-· 

luções; 'a d'elevar a indigenci.a ' a improbidade c a estupi
~ez àcima da fortuna , -.da moralidade c da illustraçã~. l~or 
mais legitima que fosse a influencia ·' que tivesse qualqu_er in
divido~ no lugar de Sua residencia· , por mai~ extensas que 
fossem sua~ relações , .j)Of mais bem firmado que tivesse o seu· 
credito , era elle tido como incapaz para Ó exercício de ·qual
quer emprego de })Olicia , ou <.1~ nova .Magistratura, se em
tudo não combinava , com. a f~cção. Entretanto que Dci'Cga
dos e Juizes Mpnicipaes Supplcnles farão n0meados, que não 
sabem ler , c não só isto , alguns , sobre cujas cabeças reca~rn 
as mais graves e desairosas imputações ; Promotores , que es
canda~osarnente tem commerciado . em suas attribuições. As. 
non:•eações das novas autoridades judiciarias em Minas , sal
vas mui poucas .excepções, mostrárão ags eida_d~os , quanto é 
funesto ao paiz um . Góverno de facção. Ninguem pois· acre...: 
ditou-se seguro , ao ver o trcm'endo ~rbitrario , qúe estabe
lecia a. lei , depositada em tão impuras mãos: . A irritação 
dos espíritos tornou-se extrema, e só a consideração, de que 
a nova Legislatura remediaria.. tantos males , reformando a lei , 
c mo~i~ca~d9 a política do Governo , pOde ainda contei-os 
nos Jnnites da moderação. 

CAUSAS ESPECIAES , QPE NA PROYINCIA DE MllhS PÍlODUZlltÃO 

o MOVIMENTO POLl'flC.O DB 10 ]JE JUNUO ~E ·1842 . 

.Apenas chegou á Província a noticia de qu~ a Caroara 
.dos Deputados fôra yiolentamente d'ispersa' , e foi conhecida a 
rnal"iei,ra' como operara~sc esse ,acto qc tão granel~ alca~ce, . 
que um grito de geral indignaçãó retumbou d'Ulna a outra ex
tremidade d'ella. Para completar o desespero publico., ache
gada da infausta nova na Cap,ital da Província é seguid~ do 
adiamento da Assemhléa Provincial , qu'e trnnquilla , regular 
e moderadamen Lê cómeçára , e _pl'Osegu w em seus trabalhos. 
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Desde então ·julgárão todos os amigos das instituições qua 
corriao cllus eminente perigo. Pura c1·êl-o erão mais qu e
sufficientes os a·ctos do Governo geral e do Provincial , aquclle 
dispersando inconstitucionalmente a Camara dos Deputados, 
c cst~, - arremedando-lhe os excessos , adiando sem inotivo 

I ' 

a Assembléa Provincial. Quem ao ler a' exposiçao dos mo- ' 
tivos, sobre que baseàra o G-abinete _ a nec~ssidade 'd3. di_sso
luÇão "Prévia , deixou de c?nhccer que s'esca-rnecia d'uma m.a
neira intoleiavel do senso publico, to!nando á si o Gabinete· 
aquillo , que a Constituição lhe não permitte; e ·o ·que &. 
mais ; estando essa exposiçaô assignada -pelo Ministro <!a fa
zenda Calmon , que conquistàra no Senado ·uma cadeira pela 
maneira a mais cavill'osa e indecente, de que por ventura
haja cxemrlos na historia do systcma représent~tivo; e tarnbem-
o Ministro dos negoc!os estrangeiros o Desembargador Aure-

" liano, que fúr-a membro cl'esse- Gabinete, · a_ que se attribuc 
tão escandalosa profanação elas urnas cleitoraes, quando esse 
Ministro se conservára f-azendo parte do mesmo Gabinete, que
por omito diversa causa fôra dissolvido? c quem pudera i\- ' 
ludir-sc sobre a~ v~rcladei~as i_ntençõ~s do Governo, vendo 
o acintoso àdiam~nto da Assemqléa ·Provincial? O dogma o
mais sagrado d'_uf governo _livre é o que exige o consehti
mento do povo por meio de seus reprcscntan_tcs ara a co
bran_ça das imposições. T~o. irnporta~tc é _elle, quc\ acrcditC:lo 
abalt~ad?s autorep de dtrettO .. \pub_ltoo . que N~~ão -~ lguma r 

que mvwlavel o 1puarde , póde sqr, Jamrus cscravtsada. ~uando 

· os· _Reis d'J~gl~tc\Ta - ~oncenfravão em~i todo o poder: ~té o 
de persegUirem os membros do Parlar,wnto · pelas optntões, 
que, no ·mesmo sustenta vão, só na o tinbão o 'de cobrar ~b
~idios. sem o consentimento do mesmo Parlamento: Era scmp1rc 
uma occas'ião, de que se aprõveitavão os Communs, para ob...
terern alguma co9cessão em favor do' povo, a_ ~onvocaçao dos 
Parlamentos para t,:lecretarcrn subsídios. A orgulhosa Isabel , essa 
Rainha tão altivª, tão zelosa das prerogativas de. sua corôa, 
que inánclava a torre os membros elo Parlámento, que: ft)I. . r \ 
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bvão com mais franqueza a 'respeito das mesmas prero,.ativas , 
, I " 1::), 

que prohibia aos S~riklands o . tornarem seu assento na Ca-
mara, ernquanlo a Rainha lhe não ·perrnittisse ,' que obri
gàva a comparecer perante os Tribunaes os Wgntwor~s, pa~a 
responderem pelas palavras proferidas no Parlamento, o df!s
pota I-Ienriqu~ VIl I, que ameaçava em face a Eduardo de 1\'l~n
tague de lhe mandar cortar a' cabeça,' se no outro dia . na o 
'fizesse passar na Çamara çlos Communs o bill dos subsídios, 
Henrique e Isabel' .queriãQ o consentimento elo Parlame-nto, 

. - ~ o . solicitavão _ instantemente, par~ poderem haver dinheiTO 
do povo; e tempQ houve, em que s'estabelcceu, como que 
uma especie de commercio entre o· Parlamento e a Corôa, 
.aquelle concedendo· subsídios, c esta alargando em compen
sação a esfera das liberdades nacionaes, e isto, ainda· quando 
-os mesmos Parláme~tos bavião tolerado as .benevolencias., os 
dons gratuitos e os em-prestimos forçados. Nem a outra ca~~íl, 
.que não fOra a ,reluctancia em convocar o Parlamento, para 
decretar subsídios; cobranâo-os ·sem o consentimento das C a-- - \ 

maras , dçveu o infeliz Carlos I t_er a cabeça cortada na 
torre , e a Inglaterra os desastres , por que passára , até 
tornar a reivindicar ~ systema 'constitucional , de que hoje 
dá lições ao mundo civilisado. Entretanto os Presidentes Carlos 
Carneiro tle Campo§ ·e Bernardo Jacinto da Veiga acredi
tárão que a Província de Minas, que fórma uma _ tão co~

sideravel rarte d'um lrnpcrio constitucional' estava ~traz dos 
seculos 14° e 15°; e mais atrazada no conhecimento do,s cli
.rcitos do povo, e dos deveres do Gove!·no , do que a In
glaterra do tempo de Henrique· VIII e Isabe_l; pois que só funda
dos em tão erronea persuasão poderião adiar a Assembléa Provin
cial, um parà Julho, o outro para Noveipbro, quando a lei 
do~ impostos sul)sistia sómentc até o ultimo de Junho. Não 
-sendo acreditavel que o Governo estivesse delcrminado a sus
pender a· cobrança das imposições,- pois que 'seria isso per
turbar c anarC;hisar a administração, c'ra e~idimte que as pre
tendia' coli.rar sem lei; e é esta a- yiolação mais ~raclante da 
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Constituição, o atlenlado mll;is atroz, que póde commetlei' 
um Governo contra as lii.J_e.rdades 'publicas..,., e- os tlireitos do 
povo; · <:;:~paz por si sómcnte .d'armar contra o Governo que -
o ousa, um povo qualquer, se nã.o consta elle de despre
sivQis E{mucos , ou de ' baixos sectarios do , despotismo. E' 
esta a justificação mais com))leta para os heroicos Mineiros, 
que erh 184.2 empunhárão as armas em defesa d'um tão pre"" 
cioso direito. , · 'P' 

Os Deputados 'Mineiros regfçssárão para sua Província 
immediatamente · depois · da dispersão da C amara , e n ·-e \la 
achárãa os animos sumt'namente irritados p~la~ tão manifestas ' 
e acintosas invàsões do ' Governo; e a _ reforma da lei elei
toral - veio acabar.· de os ex~cerbar: todavia, é de crer, que 
sem às ' especiaes provocações da parte hdo G;overno J?rovincial ' . 
o ·· rompimento' demorar...:sé~ia maisua apparecer, e a-o as 
noticias da Phlvincia ae ~'s. Paulo' obstarião t P.Z .a "qué ... , ra 
e\ I e tivesse ' lugar. Quando porém chegou á P.rovinci.a a 'no~ 
ticia de que Bernardo Jacinto da Ve.iga esta·va nome~do Pte
sitlente de Minas, a rndignirção publica tocou quas_i á exa
geração. Sabia-se ~e r e \I e o mais enfezado parti dista da oligarcbia; 
que·· tinha ódios paitticuíarcs a vingar 1 • e assim era. .• ll mais t 
proprio . a ~azer s

1
altar a mina: que um Governo hctB 'nten

cilllnado ' h'~tava d' intupir. O primeiro acto do Presi~Nte Feiga 
foi amrrJ.iar ate Novembro o ·a'diamunto · da Assem~bléa Pro-

r ~ >' . 
vincial·, t€>rna·ndo assim mànifesta a intenç .. ão ,, enLq c estáva 

. (\ JJ.I '" 
o.IGoverno, <de proceder ~em Jeí à arrecadação dos.., im.oostos: 

\ )'lto r,~:J)T\\ · 
suas conmmnicações coth os empreg dos e com seus migos-

. . ~ •' i· ' 
i.ndicã0 toda~·/a pecessidade de se acabar com a oppo 'ção.' . 

· Chega á . Pi?~!ÍrGia ~ ~oficia do rom~\meútõ e~pR19.t;eca~a • 
-~ as . m~Jt~a p~eyéntJvas dÇ> ~ove~no levão todas, qq -unh@ <Ja 
urcons.titucrónãhéJade-, dó arbttrano e da rov caç(lo . • ~Y ·q· 
si-dente manda P2~'ntinuar . efficazmente os proc~SSOS .fíO~ os . 
Verea~lol'es' sui!pe-nso's, ' e isto com o· fim . patê · te de' ds a.nedái: 
Jas eleições ; Ínsf~ufão-5-e ptocess?s CO~tra povoaçMs em\Ill)lSSll ;
como." acontcc·êra no 1\'funicipio do PI-C.~iai·o, pol:.,-\há.vetit ln ó& 

' ' ' I 
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cidadãos úsauo do direito Je petição; pessoas, que se ni'io 
achavão indiciadas em crime ulgum , são conduzidas ás cad"êas, 
como se suspensas iá estivessem as gàrantias. Yiola-se publi
camente o segredo das cartas; estabelecem-se . dcstacamcn os 
nas cntrQdas de poYooções notavcis, para revistarem os que 
çn.travilo c_ satã o, e as cartas, que slencontravão ', erão abertas 

1
• 

• Jidas pela Policia , e servião de corpo de delicto , para serem 
processados os que as escrevião' os que as condi..tzião, c aquelles 
aos . quaes crão_ dirigidas. Além d'cstas bradàntes violações da 
Constituição, d'estes attentados commettidos pela Policia, éontra 
as mais preciosas garantias do cidadão, c,orria com caracter~s 
de. probabilidade que um conselho , presidido pelo Presidente 
tia Província, decn~tara a Ínorle aos membros da opposição, 
de que interessasse ao Governo descartar-se. No 1\Iunicipio 
de Sabará e em outros corriüo os mesmos boatos , e erão 
os governistas os que mais acrcuitaveis os fazião pelas ameaça , 
que constantemente dirigião á opposição ; c .o s~ccesso Jo 
1\'Iajor Facundo 1 . a obstinação do 1\iinisterio, conser\'ando nu 
Presidencia do Ceará o Brigadeiro Coelho, a nomeação para 
Delegados c Subdelegados de hqmens quo ; salvas algúmas 

1· excepçõcs, mais necessitavão de ser repremidos c \'igiados , 
fazia recear que o Ministerio pretendia na verdade recorrer 
ao punhal e ao bacamarte , para subjugar seus contrarios: A inda 
na l>rovincia se não havia manif~sta"do symptomas alguns d'·al
toração na 9rdem publica, e os opposicionistas erao a titulo 
d'adherentes ao movimento de Sorocaba presos e perseguidos. 
D'esta sorte o GoYcrno parecia dizer á opposiç~o, que era 
preciso resoher-sc a um acto desesperado, ou a ser fisica.:. 
mente anniquilada. Na Província de l\iin(!s perdidos estavão 
para a opposição todos os recursos constitucionaes, não já 
í)ara combater o . Governo, , mas para ,manter-se .em seus mais 
preciosos direitos. O Presidente Veiga recommendava ás auto
ridades ~ubalternas, que era preciso perseguir' a opposição com 
energia violenta, e seguindo em sua administração o s:rscema 
de fazer quanto lh'indicavão, os que clle dizia amigos do Go-

11 
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verno, resumia em uma unica palavra toda a lei c. toda .a 
jusJiÇa-~ amigo ou não do Governo? _o partido da op.posiçilo 
tornou-se na Província de Minas o dos ·verdadeiros Pariás, c 

'· 
bem que contendo em seu seio capitalistas c proprictarios abas-
tados, maior nl'ustração, homens. de reconhecida moralidade, _ 
distinctos por seus serviços anteriores,' prestados á on.lem pu
bliéa, que nos dias, em que correra eminen~e perigo a l\fo
narcbía, a sustentúrão com fervorosa dedicação, era enxo
valhado, uesatíendido c ameaçado por insignificancias, elevadas 
a oOiciaes superiores. da G. Na~ional, a substitutos de JÚizes 
'Municipaes, a Delegados e Subdelegados. A indignação trans
bordou, já não era possível contêl-a, uma revolução tornou-
se para os espíritos os ·mais reflectidos e prudentes o unico 
meio, bem que desesperado, de que .podiao os opprimidos 
lançar mãos, não já para teivindicarem ·direitos políticos, 
mas para protegerem suàs vidas com tan.ta probabilid-ade amea
çadas. Não _encontravão os homens da opposição apoio nos 
Tribunaes, nem direito perante as justiças do paiz; as aufó
ridades da Policia os pers'eguitio iniquamente , o Governo 
os desprezava, e escarnecia. A imprensa na Provitlcia era per
seguida, a ·tribuna estava trancada, e o direito de petição 
punido. N'este ' l ~tmentavel de~espero gritavao todos:- Vamos 
á rev.olução'- ras urna revolução' que não att'ente contra 
a autoridade do l\1onarcha; uma revolução, quci1 o liberte 
~a coacção moral, em qu~ -se' acha o Imperador, cujas in
tenções não podem ser sacrifi~at uma tão importante -porção 
de seus subdito ao interesse d'urna facção a vida. e de~assi
sada. A convicção, de que o l\Ionallcua vivia em_ osta'do de 
coacção moral. era p~ofunda nos animos de todos t po que 
ninguem ignorava que 'o Ministerio , ~ccultando-lh~ a ver
dade , suggeria-lhe falsas idéas sóbro o estado ft}al do paiz , 
e os verdadeiros interesses -publicos , . com -que estão essen
cialmente ligados os da Monarchia; aconselhãva'-lhe com cri .... 
m'inosa ma fé ar.tos, de que podião resultar m'ales á Rea-
leza, que a • fqcção . cQmp_romettia. Nunca os influentes no 
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· movimento de 10 de .J.tinho pudcrão mostrai: n1ai-s 'veneração 
ao .Monarcba·, dQ que recon)lccendo.::o coacto : á vista dos actos 
prati~ados .1;elo .Go-vér.no; afastan'do assim da Realeza, que àe-

,·, ' sejão ver firmada no I mpcrio ; toda a ~·esponsabilidadc. ~nora! ~ 
que pudesse. provir d'actos·manifcstainente atteutatorios da Cons.,
tituição, e eminentemepte ·c.ontrarios á s~blime missão ·da .Bca ... 
Jeza; Suppôt: que o. Mona•rcba livre de suggestões, c desem
baraçado· d'illusõcs, de ql,l~v o cercava' seu Gabinfte; ~ss~g
nára o antieonstitucional ' Decreto da dispersão da C_amara, O[> 

que cxautura\•ão das heg'tas . de seus Camaristas . dous . velhos )L. 
veneravQis,, .em, cujo fa.vor iallavão serviç.os , feitos á, i'nde- · ·• 
pendenci!l .. de SQU pa_i~ , U.ml.l -prpbidade nunca · desmentida , · ' 
lealdade nunca susp~itg , ,. illustraçao ~, que honra o paiz ,, os 
irmãos do sim p1 imeiro tu tpr i et~ CUJ. os · braços o depositírra 

. .. . ~ t~1 

seu J?.!te, os seus primeiros 'Minjst,ljOS; ·acreditar que li\Te de 
.suggestD. 1approvára ac~os d'e·viden~e ·e manifesta ·perseguição, · 
)ll'-<íticados todos no interesse d'uma facção' rora 'isto uma -pro
fanação, fôra tornar origem de· males a, fonte de torfo o bem •. 
Nem, se , diga que . ao l\'lona~cha s'injuriava, suppol}d~-o 11'esse 
estado dé coacção mora,); os ~fonarp}l;is .,são, homens' su,jeitos 

Y ao erro, e a serem. impressioüa,!os.pelas suggcstÕes d'-aquelles; 
que ;1- ce.rcan.do~os, ahusão . ·du, sua ~on~a%~a, e -cçp"'~fte,w1 o 
seu poder. em instrumento de perseguição e de nr.pg.ria uti ~ 

!idade. A 40pposição poi~. tjnha: cànvic.çã~· ~c que >?;t}HB archa 
estava jj)udid@' e 'descaia sobre o JVIinj~terio COlf a c_ulpa l).e 
todos os1 l'Jll!lcs. Ainda n'isto se destingue ,o partJd?

1 
NaeioJ;Jal 

d' essa facção, que s' embrulha sempre no ma'otp Imperial ; ar
rója con~tantemente .O. lmpel~nàor á, arena dasiy'scussões; mis
turo em -s:lil;as ridicula·s intrigns, em sua$ to.rpes12~& as ? nor~1e 
respeitavcl-• (1o Chefe . da .Nação, gaba-se de -só ela -tr.r o amor · 

. .. u . , {) l!tJ~ i _, 

d@, l\l?JJaroh:a:~ ,r) de ·~er s6mente para ella ,a p(O~~c~~~i:lo, Throno, 
e mina -~Fest'arte os mais sotidõs alicem~ 

1
da '!~on·an;l~in, que 

sào sem dúvida, o amor, o respeito e, a .veneração dos povos. 
_A facção, pam dírnínuiJ~. a importáncia do . moyimento de ' 10 
Je Jnnho, -· lhe assignaloÚ ·causas, qvg 'o ~ão }Jroduzirâo. ~a 
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. ' i Ilusão foi e lia buscar o apoip , que o mo v imenfo tivera mt 
Província, ~ ~sbravejando contra s'éus contr~rios, ·os acc:.usa,<i · 
de haverem com porfida~ suggestôes i.lludit!.o, e arrastado 01s 

massas. A leitura d'csta historia porúm cà'nvencerú a tedo 
f . 

o espírito desprevenid~o que aos actos revoltantes ~c perse-
- guição e d'injustiça, que não ao~ ditos d'algnns ·homens, d!.n:cu 

o movimento · de 10 de Jn~bo o ·apoio ; que acbára na_ popu- ·' 
l11ção, a qual -olb~va e~n roda de si e não 'via senão" 'ins·;
trumentos d'.oppressão; - os Juizes de Direito ., que não pe_r
tenc.iao á oligarcbia ·, hem que qascidos na Província, n'elln 
relacioQados, amados e respeitados em .suas comarcas, est.avão 
substituídos por "moços inexperientes, ·commissionados, para 
opprimirem sem mtsericordia' c sem justiça a tod.os . os do 
quê . se queria vingar a olig~rchia i c a tanta chegou-a in to- . 
Jerancia d'esta, que o Dr. FranciscQ de Paula MoQnteiro du 
Barro.s, ainda que sg.stentado pela ·poderosa influencia de seus . 
-muitos parentes, que não' erão_ inimigos I:Ia oligarchia, ç.omo 
elle mesmo .·o não era, fO'i removido da comarca do l!Úay
lmna, por sJ ha~er r~ct~sado a servir de · carrasco aos Vere<~-

- d"ores da Camar~ f\'Iunicipal _ ~le Baroacena, c porque ( es
c~e~ia o Presiden~e Vei~~ .a um se~ ámigp) ti_nba um ai1!mo 
mmto propenso a conc1hação. A.ssnn a oppos1ção. em 1\imas 
estava reduzida á triste alternativa d'op'tar entre as 'n\asmouas, 
o -ba~amaite, o . punhal, e, os riscos e perigos d'u~a revo
lução; fez .a escolha que a nec~ssidÚ~I c )~'indicou, 1 

- lI . - \ • • I 

10 DE JUNHO .DEl- 1842. - . PH~CJJ;~MAÇ'o ·'u? \ El\ENTE C(~RONEL 
JOSÉ FELICIAl'iNO PINTO COELHO nA CUNJIA PARA· PRESIDENTE 

~- \ . 
INTERINO DK PROVINÇl ' . - - , ' • 

. Apezar dos l]e~mandos e desvari.os do minis-terio ·de 23 de 
'.Março r não estava a opposição na -Província de Minas resol
vida a·.recorrer .á ~ ~umas , para por meio d'ellas exigir a ~us- · 
pensão da exe'cucão da lei da reforma judiciaria, nem tão pouco 
a. de"nissno 1lo . Grhinete, hem r1uc .~Jesprezad01\ se .. osLé.ntasse · 

• ' . • ! ~ • 
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cHe da Consti tuiç~o e das leis ; ~o das as esperanças se ,:01 ~ -
lavao para a nova Législatura, cuja reunião se approximava. 
A noticia porém ·da ~ispersâo · violenta da C amara tios De
putados , o adiamento da Assembléa Provincial , escandecê
rão o.s animos, ~' o apparecimento da nova e anticonstitu
éional · lei el'eitoral acabou de os irritar; pois que tirava clln 
ú ?Prosição toéla a esperança de poder combater com van:
tagerri o Governo ., principalment~ na Província de Minas, 
011_de . a nomeação do Chefe de Policia , · Delegados e subdc-

• legados havia sido f~ita no interesse da oligarchia. Uma das 
mais iniqu~s disposiç,õ.es tl'cssa ref(?rrna é a que de}ermina 
que a li~ta dos eleitores e dos elegíveis seja organisada pelo 
Pnrocho , J~iz de Paz e subdelegado. Ora 'o subdelegado e 
sempre um agente do Governo, e um agente · amovivel, o 
Pm'ocho_. mais provavelmente suppõe-se pertencer tambcm . ao 
partido do. àw_smo governo , e o Juiz de Paz póde apoiai-o , 
ou á opposição. Em todo o caso tqm o governo em todas as 
l'reguczias um voto infallivel e dous provaveis na organisa- _ 
ção da lista .dos votantes c votandos _, d'onde depende o re
sultaqo das eleições ; entretanto que a opposição, tendo ·sem-

, pre hum voto contra, tem ainda a probabilidade de ter contra 
tambem os o!llros dons. O recurso que se deixa ao Presi
dente, afim de que sejão reparadas ' as !\]justiças, que em 
tál formação se · commettão, é inteiramente inefficaz , e no 
maior numero dos casos irrisorio. No estado , ·em que em 
1842 se _ acha.vao ,os partidos na Provinci~ de Minas , l'regue~ .. 
zias havia ,. nas quaes a exclusão de 4 ou õ votantes ' e em 
algumas a d'um . só mente , ·pudera decidir da eleição: .Sendó 
evidente que essas exclusões rlar-se-iao sómente no partido 

. da opposição, 9 rccur,sc,> ,.. que deixÍio em tal caso as J nstruc-:: 
.çoes , é ·inteiramente illusorio em uma Província , em que, 
dando-se. mesma o caso de· haver um Presidente justiceiro , es
tá a população dçrramàda por Óma vasta superfi~ie de territo
rio. Accresce, que o direito d'eleger !)ão é aiuoa bem apreciado 
pela po'pulação , e entao no caso d'injusta exclusão nenhumas , 

' 
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ou rriuilo 'r~ucas rcclun{ações ·scrião apresentadas ao Vresíórn~ 
te , d~ Provi1wia. Conceda-se que os ei·Jal:lãos estejão , tnnto 
quanto devem estar , compenelrados da importal)cia do di
reito d' elciç;ro, e que sejão excluídos votantes em alguma ·das 
l<'reguezias remotas da Província; primeiramente ~·s que babitfio 
a 20 e mais leguas de distnncia das povoações, ignorando sem
pre o que· n'ellas se passa, poderào ser facilmente excluídos' 
sem que o saibão , senão quand 

1 
já lhes nitÓ é poss.i\•CI 9 

reclamar; em segundo )ugar , devendo recahir essas exdusoes 
nas pessoas menos abastadas , preferirão .estas· a exclusão a·o - · 

. disputarem um ditei to, ' que aliás lhes parece tão pouco util , 
com enormes despezas e _sa<ltificios, que serião precisos para 
virem l\ distancia de 100 e ·209 Jeguas á Capital da Provin

.cia. O Decreto pois , que reformou a lei ele(toral , ain~a 
quando fosse un1 actQ I,egir~o do pod~r, acaba com o sys
tema ' Constitucional , en~1;egai1do ~ ,Governo_ e · seus . ãgé~'tes 
as· eleições. A estas considerações ~ccrescia o falia r-se na demis
são do Dr. Carlos Carmúro d~ Campos, o qu~l , hem que 
tivesse plcnament~ satisfeito a todas as exigericiàs da ol~g:uc~ia' 
ou porque . recuasse em presença das çons~q uencias ' 'que ' 
era natural prevei.·, seguír-se-ião de tão ·nefanda política, ou 
uprque' como eiltão ~c disse' se achasse engana o sol),i·e a 
natureza , a qualidade, · e a . força da opposição c :Minas, 
que seus amigos ?o Rio d!'l Janeiro dizião compôr-s da gente 
wais dcsacreditad ~t n,a ProvinciJ\, reduzida em nulnero, sem , 
apoio na populaç:ão, ou finalmente ,Jorque se não quizcsse 

. -p,restar aos , isnoueis manejos, de que e pre[endia lanç:pr m1io , 
na proximas elefções ·, ia ser suhstituSdo por Bernardo Ja
cinto iia V .iga , de quem a opposiça,p nao devia esper,~r 

justiça alguma, pois que hem conhecid? , era cite já na Pr~ 
yincia pelo CÍ]lÍsrpo, com que tudo sacfÍficava ao inte;CSS~ 
de ~artido. Era _11ois ; e_vidente, qu,e ~ Govcr~o corrt~ ta~s. d}s
posJções pretendi~ supplantar ·O par~1do 1~1a1 forte _do pa)Z, 
e . firmar o domínio da oligarehia. Alguns . Depútados, ·qu e · 
Jlri;nciros ' cl~egárão á. Província, temerosos aindn a r~"pnito 



. ' 

-87-

tla .maneim, porque a op(nião publica receberia um tal facto ·, 
·admira vão-se de ver a disposiçiio dos anifnos. · A pergunta, 
·t]ué ,de todas a9 pa'rtes se dirigia aos que acrcdit~vão infiucn
tes , era- quando é o , rompimento? Tal era a pt·of,unda 
convicção da populaç.ão. Em Minas porém nada se havia an
teriormente d~isposto, -e a esperança de que , o · rompimento . 
se pudesse 'etrectuar na Capital, o que daria tempo a en'ten
i:lerern-se os Insurgentes córn os, amigos· d"õs diversos pontos 
da Província, · fez que muito poucas abçrturas houvessem no 
scntidó da .revolução. Aneiosos esperavão todos pelas noticia's 
da ProvJneia de S. Paulo, e persuadidos :_ corno es~av:io, 
·de que a revoluçTio ali dominaria sem o1Jstaculos a Provinc.ia 
1ntei,ra, aereélitavão os Mineiros que muito farião ' elles se 
pç>dessem realisar uma r)lanil;estação ~m apoio da revolução, . 
d@ S. l)aulõ. Passando por Barbacena o Tenente Con->nel 

.José Fellciann<;>, quando da C~rte se recolheo para a Pro-· 
.·vincia, conveio-se em que, ' se ~ revoluç,ao de- S. Paulo ap..:. 
parecesse, e não fôs~e pÕssivel opérar:-se o rompimento no 

· Ouro Preto·, nos concentraríamos para B.arbncena; ondo se 
. faria o movirniAüo. Chegou com etTeito a noticia do rompi~ 

' '1') S I I . . f mento em oroc:ua, c )em que essa notieta üsse summu~ 
mente desagradavel c desalentadora, por não sêr feito na C a~ 
p'ital o movimento, ·C constar que o Governo fisera immodia
tumcnte 'mamhar forças contra o~ Paulistas, todavia, algu~s 
dos que· se havião 'compromcttido no coiwenio, desenganà'dbs 
t1e. que tivesse lugar no Ouro Preto o l'ompimento, ·e isto, 
ou por que, .queÍ·em uns, oJ)rasse ali a opposição com éx
cessi'va: prudencia' ou . porque' querem outros ·,. pl'eponc!crasse 
·C":J alguns' o temor' procurarão immediatamente r a Cidadt!' de 
Barba~ena, onde se acharão reunidos ' o dia t,. de Junho o 
Tenente Coronel ' José Felicianno Pinto Coelho da Cunha, e 
os cx-DeputêJbs D'ias de Carvalho e Ma-rinho. Mui serios erão 
os .embaraços , que se oppunhüo _'a , um rompimento em Bar;, 
bacena . . Mas homens considerados de, div~rsos. pontos ~la Pro_ 
'jncia havião escrito, e instado. com alg·~ms i~fluentes, mos..;. 

r , 
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trando:..Jbcs ii necessidade' de ro1~1perém ,quanto antes. Niio Lnvía 
porém armamento, nen-uma tnunição, nen-'um official·, qug 
pudesse dirigir qualquer força, não havia dinheir~, em. fim 
f3\tava tudo ; entretanto parecia . urgente que se acudisse ao5 
Paulistas, que sem ·o apoio de Minas poderião succumbir, 
e en.tüo desgraçados ' uns o outros. •A convicção geTal et:a 
que· com•!nha por meio d'uma man'ifeslaçt\o armada derribar 
a influencia da oligarohia, que iritupia as avenidas do Paço 
] mpérial , e · tinha tio o a arte uc., i Iludindo 'a · retigião ' do • -
Monarcl~a, aprcsentar

1
-lhe cqmo seu~ inim-igos o~ que o ct'ão· 

só mente da facção dominante. Julgava-se mesmo que utn<t I 

I manifestação .do espirito publico, quo aterrasse o 1\Iinisterio, 
o obrigaria a. pedir sua demissão, aconselhando á Coroa a 
formação d'um Gabinete conciliador, que charn.as~e a um. centro 
os partido~. rernedi~sse as injustiças, e tranquiflisasse os animos. 
J~rá 'de recear ·que o Gov·erno Iião recu<;~sse ante o· pro-prio 
compromettimento da 1\ionarchia ·,. para manter-s~ 1~0 poder,. 
e levasse iw extremo aquelles, que se tivessem _uma vez com
prorrl,ettido; que abandanasse mesmo a Pmvihcia de Rio Gran~ 
de, cOIÍlO já se diúa, para empregar .tgdo o Exerci.to contra 
·os M.ineiros 'e Pa~list?s, bem que s'insurgissem estes , nãe ·< 
contra , as instituiçües, não contra a integridade do ·Imperio, 
~~s sómente co~trr a oligarchia. Estas wnsiderações ~azião que 
vacillassem os ani"1os dos dedicados Barbaceoçnses ,"e do Te-
nente Cbronel Jos~ Felicianno, que mais que tudo ~esejava . 
qUe o seu procedi \~~~nto não 'füsse havid9 pelo Monarcha como 
uma deslealdade. ~'·ão havia t~mpo a gerder, sabia-se cr~e ~ 
Ministerio tinha npmead? um commandante militar, sem . le1: 
alguma, que para isso o autorizasse, ii 1quem .fnha incu -
hido a, instrucção r disposição da G. Nacional de odo o Mu~ 
nicipiQ dê Barhacepa. ':femia-se que a irritação-, .q c se havia 
rapidamente ·cspalha,do pela Provincia, produzisse choques par-
ciaes, o ·que ' seria uma maior calamidade par~ b povo , ma>is 
nociYa ·a. liberdade : e de -mais ,;antagem para -o Go.verM. 
Mais que tudo , · ~ · considoraçãó de que os . Pa~listas . se ha..; -

' 
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vião já camprometlido ; e uma maior demora da parle Jo~ 
Minúros os poderia p~nler, decidio ter,minantemente ao Te
nente Coronel José Fcliciano ,- ao Coronel Marc.e.llino Armon-

- cl_e, ·ao Tenente Coronel João Gualberto, ao Dr. CamiÜa, e 
maa.:cou- se o. dia .-10 de Junho para o rompimento. 

Tal era o isolamento da Policia e dos governistas. na Ci
oadc de Barbacena, que tomando-se desde o dia· quatro em 
't.llll{l C h a cara vizinha' toâas as medidas para o romrsimeBto ·, 
convocando- se G. N~cionaes, mandando- se proprio·s , estavão 
clles de _ tudo na completa ignoráncia ; e foi só -na man~ãa 
do· qia 10' qu~ em seu assustado despertar ouvirão tocar a 
rebate os sinos e as cornetas ; alguns quizerão evadir-se , es
tavão ,. porém cerca{los rleotro dÇl Cidade, c· um batalhão de 
G. N. estava postado em frente da casa da Camara. TudÓ 
se. passou entõo na -melhor ordem ., a G. N. proc1ámou Pre
sidepte interino da Provinoia ao k'f!;intfnté Conmel Jo~é :Fe
licial)o, a Camara · 1\'Iunicipal, reunuJa como para uJ!Ia ses
são . ord(naria, .o eonvidou pelo seguinte of!lcio, para prestar ; 
juraplento .c toma~ posse d'aquell !:( ~~prepo. 

, 

O,f1FICIO A JOSÉ l'ELICIANNO PINTO COELHO DA CUNHA , CON-
• f. 

VH:l'A:N00-0 <A TOl\l,AR POSSE 1>0 CARGO DE PRESIDENTE 

INTEllllSO DA PROVINCTA. 

_ I IIm. e e Exm. o Sr. ---,- Havdndo ::r Gúaàla Nacional , d 
povo deste Município se r~unido · hoj-e e proclllmado a ·V. 
Ex c. ·Presidente interino d' esta ·Província , afim _. de dirigir 
o~ esforços da mesma Província, no empenh9 de livrarHo 
Nosso A.\lorade Monarcha da coacç1ão, en~ que o tem posto 
a oligarchia hoje demi-nante, c que at~·· içoa m~• seu 

1 
inte

resse ).-o puiz e o Tl!Yono; -destruindo a Constituiçã? do Es,:.. · 
tudo , _que nos cumpre sustentar ~ defender, cpmo a base , 
a mais sol;da , sobre -que se firma o Tbrono Imperial~ que 
juramos e protesfamos á face de Deos, e dos ho!}lens sus:
teuhú· à custa· de nossas vidas; a CnmRra Municipal destil 

1.2 
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Cidade Lcm <~ honra dP eomiúur a V. Exc. , para que com
Jlareça nos Pa~os da- mesma Municipa,lidade . para prestar j u
rarn.ento e tomar posse do dito Emprego. Deos Guarde a 
v: l!~xc. Sala das Sessoes em Barbacena , 10 de Junho de 
18!~2. - ll!m. 0 o ExB1.'" ·Sr. Jose Feliciano Pinto Coelho da 
Cunha, Presidente interino d'esLa Província. -Manoel Ri-
hciro Nunes, Camillo 1\laria ferreira, Li!JO Jose Fe_rreira Ar
rn&ndc, Francisco de Paula Camillo Araujo, I)edro Teixeira 
de Carvalho c Azevedo, Joaquim J,l.odrigues de Araujo e 

_Oliveira. 
RESPOSTA AO OFFICIO SUPUA. 

llln1. os Srs. -Acabo de receber o officio de VV. SS. 
-p~lo qual me conviuão a tomar posse de Presidente interino 
da Província, para que fui acclamado pela Guarda Nacional 
c Povo desta muito nobre e Leal Cidade, com o fim de di
rigir os esforços da Província na sustentação e defesa da 
Constituição do Estada, e do Throno do Nôsso Adorado Mo
narcha o Senhor D. Pedro 11; e reconhecendo eu guanto 
em verdade urge , ,que nos reunamos em torn<? do Throno ' 
lmperi!J,I para libertarmos o Nosso Imperador da influencia 
perniciosa de uma oligarchia cega de ambição e de ca
pricho, que opprime o povo, e desdoura ·o 1"'llrono ; e dis
posto a fazer todos os sacri(icios de fortuna e ida na sus- • 
tentação da nossa Constituivão, obra do Immorla Fundador 
do Imperio, e na defesa do Throno Imperial, sof)re que se 
assenta a Dynastia Augusta. do Heroe.; qpc nos de~ Patria 
c Lif!erdade , comparecerei nos Paços dessa Municipal idade 
hoje pelas 10 horas para ~ fim indicado; protestando\ desJe 
já, · e jura!Jd_o que meu procedimento e dirígitlo somente pelo 
desejo de ver minha Patria gozar de liberdade , e o :M:e~>~. 

'1\'lonarcha e -Amo no pleno, completo, c absoluto gozo de 
todos os direitos ~Iagestaticos, tanto quartto a Constituição, 
e o Acto Addidonal o querem. Este, estou co11vencido, é 

I . 
o pensaménto da Província inteira, e é espccia mente o dessa 
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1Jero-ica e leal Municipalidade, e do brioso povo desta Ci
dade, c o que constantemente sustentarei na presente luta, 
dezistindo immediatamente de todo c qualquer empenho, se 
em qualquer circunstancia podcssc apparecet~ (o que não é pos
sível) um outro espjrito, outro desejo , q,uc não fosse dcpôr 
,immediatamente as armas no momento , em que o Nosso l\1o-

• narcha se faça ouvir, livrp, como o desejamos; entito irei · 
_cu mesmo aos -pés do Nosso Monarcha c l\1eu Augusto Amo 
pedir o castigo, se o merecemos, empunhando as armas para 
melhor o servimos, c sustentarmos seu Throno, e sobre Elle 
Sua Imperial Dynastia. _Se os perversos que cet·cão o Mo
narcba cnnodoarem nossó comportam~nto, o nosso ulterior pro
cedimento justificará ·nossa conducta. Dcos Guarde os Srs. Pro-

·_ sidente c mais Vereadores da Camara l\~un icipal da Cidade 
de Barbacena, aos 10 de Junho de Í842. -llhn. os Srs. llrc

" sidentc e mais Vereadores da Camara Municipal desta Ci
dade. -José F~licianno Pinto Coelho da Cunha. 

Poucas horas depois foi o Presidente interino recebido 
no Paço da Municipalidade , e prestou juramento de suston
tar a Constituição, o Throno do Sr. D. Pedro li, e diri
gir o movimento emq~anto se niiQ oppozcsse elle ao systerna 
-jurado, c não ·tivesse por fim senão uma manifestação con
t~a a política do Gabinete de Março. Assistia ao depois a um 
solémne Te-~eum que se celehrára na Jgreja Matriz' · rece
beu .a conti nencia da G. N. , e recolh.eu-sc 'á casa onde se 
achava desde a vespera. l'oi seu primeiro cuidado escrever 
uma car.ta a S. M. I. , que aqüi transcrevo, pedin.do ao res
peitavel Padre Manoel Rodrigues da Costa que uma outra· 
dirigisse no mesmo sentido e- ao mesmo .Augusto Senhor , 
afim de que S. M. entrasse no verdadeiro pensamen-to tlos 
Mineiros., e convencido de que não existia n'estes falta de 
atlbesão á sua Augusta Pessoa , nem sinistros intentos contra 
as instituições juradas, fizesse cessar a causa da agitação, que 
outra não era senão a desastrosa política ele seus Mi~istros. 
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CARTA DmlGlDA PBLO ·niNE~TE CORONEL JOSI~ FELICJANNO f · 

A S. Nl. I. 

. -
SENuon. -E' cheio . ôo mais profundo respeito, não tnenos 

t'fU~ (.l'uma verdadeira affiícção , que um dos subditos mais 
_ respeitado rés . de V. 1\f. I. c o mais · fiel dos criados se pros- , 
· trn .ante' o Throno de Y. M. I. para pedir que se digne -V. 
J\'L l. ouvil-o , e em sua al~a sabedoria julgar o passo que 
acaba elle de 'dar. - · 

Quando estive n'essa Corte tentei , porém debalde , le
'var ·.á Augusta Presença de V. M. I. os temores .que me ccr.::. 

-cavao pelo est~do convulso_, em que havia eu deixado a rriinha 
l'rovinci~ , c quantos receios nutria de que imprudencins dos 
Ministros de V. M. I. podessem seriamente comprometter a 
ordem publica n'esta sempre pacifica Jlrovincia. Eu sabia , 
SenL~H· , que as provocações~ aconselhadas ao . Ministerio de 
V. M. I. pqlos dous Senadores Bernardo Pereira de Vascon
cellos c Honorio 1 Hcrmeto Carneiro Leão , com o fim de se 

, vingarem -d'inirnigos pcssoa.es, que os tem n'esta Província, 
haviâo de _.suscitar a tormenta que acaba de r,ebentar, e do 
que nos póde salyar o poderoso braço de V .. M. \1. -Infeliz- i 

mente, Senhor-, esses dou~ Senadores 1 apoiados pelo Minis~ 
terio , quo elles susterftão !3m seu proprio interesse 

1

~que não 
no- de V. :M:. I . . r do -paiz , conseguirão talvez ~ind~ illudir 
a religião de V. M. I. , c os seus subditos Ienes serão~pre- _ 
sentados como re~eldes e inimigos do\ Monarcha, por lf\lem 
jtli'ã_o sàcrificar até a ultima gota de seu sang e. Senhor, a. 
irritação dos espír itos tocou a seu auge , as '~(i)lencias prh-
ticadás pelo Gove,·no , assim GMal como ·ProvinClal , violen-
das que se occultão a V. l'tf. I. , tornarão impossi~l a qual-

• I 

quer o o-bstar a que apparccesse mn rpovtlllcnto da natureza 
do que acaba de ter lugar n' cstà c 'idade. E' meu\ dev.~r abrir 
a V. 1\i . J. · todo o meu coração , c dar a ra~ão por que me 
·acho á frente d 'e~ te movimento. Ncçbu.m outro motivo\ tive 
para isso senão G desejo de sacrificar-me pelo interesse "pu-

' 
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h li co ,, e pela causa da ~Ionarchia Cpnsti tlicional. Sabia que 
em quasi todÓs os pontos da _ Pr()vincia fermentaya a ag ita
ç~o , e que se me recusasse ao encargo que os Mineiros me 
ro·gavão de aceitar, talvez movimentos parciaes , e terrivel
mente ensangucntados , tivessem de apparecer ·em muitos lu~ 
gares , cujo resultado seria a devastação da Província, e o 
reinado da anarcbia,. Tal foi , , Senhor , a idéa capital que 
dictou-me o sacrificio, que reconheço mais que muito pe
sado , e para mim ~n~oportayel se der. elle motivo a que por 
um momento V. M. I : possa duvidar da Ie·aJdade e da fide
lidade de-meus sentimentos Monarchicos. Os Mineiros, Senhor, 
são essencialmente Mo.narchistas , amão até a adqração ao_ seu 
Imperador, não· acrédite V. M. I. que- haja _um unico Mi
neit:o .que se revolte co~tra a Monarcbia Constitucional , e o 
Paternal Govérno de seu adorado _ Imperador; são os sofri
mentos já .insoportayeis , por que elles tem passado, é a vio- · 
laçüo acintosa de todos os direitos , é até Q instincto .da pro
pria conservação ameaçàda , quem os levou a darem um pas-

, so , em· verdade irregular, mas o unico que em tão aperta
das circunstancias podiuo dar. .E' em' V. ~I. 1. que estão 
depositadas todas' as nossas. esperanças , proc1,1re V. M. I. 
ouvir o pàrece.r desinteressado d'amigos leaes e yerdadeiros, 
e elles serão consonbs em rogar a Y. M. I. que prive de 
Sua Confiança um Ministerio , que é impellido por uma fac
ç.ão , qu~ pretend~ firmar no paiz seu perigoso domlnio , e 
não attende sen_ão ao seu interesse. Do manifesto que V. M. 
I. me permittirá a graça de depôr aos pés de Seu Throno , 
'conhec~rá V. M. I. as nossas_ intenQões; ·pela minha parte, 
c pos,so assegurar ,pela parte tambem dos que mais se te-m 
empenhado n'cste movimento, protesto, e protestamos todos, 
depôr immedi,atàmente as armas '· se V. M. I. , apezar de 
nossas razões , nol-o ordenar positiva e )mmediatamente. E' 
por - 'isso que procuro este, meio para fazer chegar ao· alto 
conheci!Dento de V. 1\'I. I. as minhas, e as -intenções dos 
Mineiros. Deos Guarde a V. M: I. , etc. , etc. 
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CAR:rA DO l•AlHlE ~IAN(')EJ, RODRIGUES. -DA COSTA: 

SENHOR.- Um velho carregado de ann·os, e que tem 
sido testemunha présencial dos mais notaveis acontecimentos' 

-que desde o seculg passado- tem tido lugar na paiz, c em 
todos elles tenY tomado alguma parte, um•11ntigo, sincero e 
de~interessado á'migo' dos Augustos .Pais de V. M. I., <;om
parece hoje pqrante o Throno de V. M. I. não. _como esses 
que o avalião só pelas graças . que d'elle recebem, · mas como 
um c~dadão amigo do seÜ paiz, -~ fiel ao seu Monarcha. 

'A -Província aonde eu nasci, .Senho.r., vejo-a em uma . 
agLtàção que me assusta , o .povo corre as a~·mas, e todos di:. 
zém, que vem- defender su~ liberdade, e quando considero 
algun's áctos dos ~Iini?tros de V. M. I. , de que ·n'este meu 
retiro, tenho tido conhecim~nto , não posso deixar de lastimar, 
que ·homens imprudentes, que camárão as desgraças ~o Bra
sil, promovepdo por iguaes imprudencias a desastr~sa revo,
lução de 7 d'Abr)I de 1831, não estej.ão ensinados pela cx
periencia, e prornovão hoje calámidades novas1 para nossa 
Pàtria." Senhor, ~ ultima vez em que o Augusto Pai de. V. 
1\'L I. homou cqm Sua Presença esta Prbvincla, rne fez a '{ 

· ho.nra que nun~a m'esquecerá de ser ' meu bosp~~e, mi- , 
nutos depois de sJia ~b,egada, a esta casa, despedi o 'e!Ie a su~ ' 
gua~da, com estap PJllavras, que, gravadas . no meU: c'01·ação, 
serão com el~ e encerrado ~10 sepulcro~ que 'l)em d~{m;ssa sé·. 
'I!_1e ba dc_abnr...,-Não preciso degu~r~~ ~ bem · guardado 1e~~ou _ 
eu • na casa de um verdadeiro amigo.__:_ Oh.! elle sabia ·q~e 

eu o -era, e Deos co~hece qu~ não sou menos de V. M. \r. 
Na sua volta dó ' Ouro Preto repeti o-me o· Augtisto Pai de 

. I 
, . , . V. lVI. J, a mesma honra ·' e ao despeClir-se a_braç~u-mc, c 

, me dis~e- Padre Manoel Rodrigues, a Deos, até o outro 
mundo- Bánhado em lagrimas pCI'gunt.ei-Jlie, Se n,ão 13ra pos
sível' evitar as a-ppre~ençoes que o cércavão, ellç ·cbórou tam
hem, não ·1nc respondeu , e nós nos sepgramos, e scpar~mo-. 
_nos para scm,prc. qué.Jntas angustias 1 quantas affiicções, quantas 

I' 
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Jagrimas . tlirigi a Deos pelá sorte dos Jovens ÜTfúos que o 
meu MonaTcha e Amigo confiára á Nação Brasileira, só Deos 
o póde medir l Julguei pas;ados esses dias de tristeza, quan
do em 184.0 vi que a Nação inteira applaudi_a o ter V. M. r. 
entrado no c~e:cicio dos. direitos que lhe transrmttira ainda 
tão menino, Seu Magnanimo c generoso Pai. Feliz. de mim, 
Senhor ·, se em dias d'essc anno, Dcos julgasse cheia e a. 
quebrasse a medida de meus dias I Entretanto a Providen
cia me :~;escrvou p~ra ser agora testemunha de scenas que me 
despedaçao a alma. Será possível , Senhor, que entre os an

tigos ~m.igos, de Vosso Pai,_ c os homens que em diversas _ 
circunstancias tem inostrâdo amor sincero ao Vosso Throno, 
não s'encontrem ·alguns, que Vos aconselhem a necessidade 
de fazer cessar um systema de Governo fundado no interesse 
de poucos' e. que tem lançado a população em um caho§ 
d'angustia c de temores? Não estou hnbilitado, Senhor, para 
julgar da política do dia, asseveru porém a V. l\1. I. que 

. 'alguns acto; do Ministcrio , que a meu conhecimento tem 
' Chegado , são proprios para ·,)romoverem a desQidem , e bem 

fundados temores.- Como é, Senhor; que se susp~ndem Ca
maras :Municipaes por bav~rem depositado aos pés do 'fhrono 
do Seu Monarcha suas supplicas? Algun·s outros factos · exis
tem , sobre os quaes convinha que V., l\1. I. tomasse C()nse
lho de pessoas tementes a Deos ,. e amigas sinceras de V. 1\'I. J. 
N'csta Cidade acaba de apparecer uma revolução, qs seus 
autores asscYerão, e eu os acredito, que nenhumas intenções 
tem, q11c contrarins sejão aos . interesses publicas, e aos de 
V. 1\'I. 1 , e me . pareGe, que tudo se acabará, se V. l\t I., 
chamando para Seu _Conselho homens, como os de que aei
. ma fali ai , procurem estes estabelecer um systcma ·de gover
no que tenha por base a paz e a conciliação entre todos os 
Brasileiros. As circunstancias urgem , Senhor , e emquarito 
a pedra póde parar, não a deixe v: M. I.· ir ao primeiro 
impulso que se lhe déra. Estou velho , .. _c atormenta- m,e - ~ 

idéa· de que ffi0ffC~'8Í I deixáncl0 ffieOS ·putrÍCÍOS a SC despe-

- } 
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• daçarem , quanuo com tão poÍlco se poJeria firmar eiltre ellcs 
_a paz e a _únião. Beija respeilosamcpte a Mão de V. M. I. 
como subdito leal e respeitador. O Padre ~Ianoel Rodrigue!Y 
da Costa. -

]~stas cartas forão entregues, co·m o ma~ifestu , pl:lhlicado 
no tfia .10, a José Furtatlo Placianno Pizz"a, que ·as •devia 

:entregar com çmtras· aos Marquezes de Jtan·hacm c Barbace-
na , que as Jevião apresenta,r a S. 1\'L 1. , este homem po~ . 

rém foi -preso no Rio-Preto pelas forÇJls da Legalitlade, mal
tratado como enviado dos insurgentes, c os papeis forão COJl:.. 

sumidos. 
1\f A N! PESTO. 

'MinBiros. Qua~do a patria petiga, é dcvi;!r de todo o 
ciJndão conér ~em . sua <:]cfcsa; c quando à ~i herdade é cal~ 

cada aos pés por um governo ambicioso' · emp,unhnr as arma§ 
para ocfendel- a' e- sustentai-a ó' ·a . primeira obrigação do 
homem livrl Nór havemos chegado-infelizmc,nte ao· ponto de 
recorrer a· este rrfeio extremo, pata de'fender- a nossa patria , 
pai·a salvar ·as in1ütuiçõe!! livr~s, a nossa Constituição do an
ni€Juilámento tet~l de que 6_ ameaçada . po-r u_ma facção ~s

tuciosa que se anoderou do poder' ·c que desde m~ito tempo 
l?USCa por todos os modos ucstruir a obra do immm .tal ' Fun
fJadqr do lrylpcrip. 

Vós sabeis, Mi.neiros, ·quae sã0 as ten~encius dessa fac
ção,' qual o seu pensamento constai le. Fibgindo-se \migà 
cx.olu,Siva: do throno, r~cusa al~ial-_o côm a li'9erdade dei\ ci
.dadãos_, e procura sacnfical-a mte1ra!nente ao poder a P\C
texto de o ft:>rtalecer, corno se o amor dos povos ao Monarcha 
não fosse a mais forte . garantia da estabilidade do Tbrono; 
e· COrnO Se. todos não percebessem,_ ao tra.VCZ 00 àiafanO ' 'éO 
com q~e se ,cobrem, o ~C\1 desejo de plantar o governo oli
garchico, de se pcrpe~uarem. no. mando,· cscralvisdndo' a hum 
tempo a · Corôa , e .a Nação. 

Pondo de parte as .· anteced_encias dessa facção e o 

' ' 
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'C'()fl'leço .. de n9ssa independencia política_;, n·ao que'tcndo · lr<t ~ 
'Zer-vos á metnoria os manejes de 1,828 e 29 para se . pró
díunar o absolutismo, -debaixo das formas de uma mudàn,ça . 

na Cénstituiçã6, basta considerar o 'que essa facção tem feito ·, _ 
desde que obteve o mando pela renuncia: do primeiro Regente 
'(\o acto áddici()nal. Sempr-e infensa ás publicas liberdades, sempre . 
i.lesejosa de centrali'sar mais, não ô poder, para assim melhor 
desfrutar o paiz, foi o seu primeiro cuidada tirar ás Pro
'Vincí~s as regalias que lhes forão dadas pe\0 acto addicional. 
A. pret'extG · de interpretação , ref<irmon- se em suas bases es
'Senciaes uma .lei ·, que fazià · parte · da Constittlição , cerceá-;

'fão-se os poderes das Assembléas Provinciaes ; ampliárão-se 
-os do governo. ·Por uma lei ordi,naria fez-se o que só p~~ , , 
dia se• decretalia nã forma e pelos ttamites marc~dos na 
Constituição. 

- Dado este primeiro passo , a facção . foi mai-s adiante
Não querendo supportar- dentro das càmaras a opposição cons
titucional aos selis desvarios ,

1 
destruio o regimento sem for

mul-as, e assenhoreou-se do di.r~it-o de discutir çomo ~e quanto 
r quizesse. Este passb , que ao principio pod~a set considerado · 

'COme tendo pot . fim sóm·ente o abreviar as discussões; foi o 
pre-ludio dos goipes, que se premedita vão. Era preciso pôr a 
nionlaça na boca da:quelles que defencl.ião, e constantemente 
·defenderão as liberdades publicas , para dar-~hes G ultimo 
:garrote. 

A nação; .pteseatindo os , males que a ameaçàvão, julgou 
que o unico teourso para. salvar a Constituição e a Monar
<chi.U.:, , era chamar ao· governo do Estado o Snr~ D. Pedro 11, 
(J quando as Camaras Legislativas ,disouti.ão essa medida sal
'Vàclo:ra , o governo regencia,l recorreti ao adiamento da As~ 
1>embtea Geral para ássim se pode.r 'firma~ pelos meios da 
corrupção e da intriga, ~rrnas ,estas que forão • e tem sido 
tantas vezes empregadas por -essa facção para firma.T 6 seu 
dominid-. -

As s11as ti'amas forüo logo conhe-cidas ; uma parte da 
13 
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representação naciün ql correu, a9, ,J;hropo, é o Joven onav
cha, annuindo aos d~sejos ÇÇ. toda a . nação, tomou conta 
das redeas do governo. 1 Está ainda na memoria de todos qual _ 
foi ~ pr~cedimento .dessa faaç~o depois ·que o Monarcha en
trou no governo do estado: para .que reéordal-o de novo? 

Entretanto não perdia ella meio algum de subir de novo 

ao poder, que havia perdido, em 1840; e . em Março de 1841 
vio realisad9s os seus esforços pela retirada do primeiro Mí- · 
nisterio do Imperador , que quando outros títulos não ti- ' 
ve~se para o : reconhecimento publico, bastava-lhe a honradez 
com qrie admi'nistrou o paiz, a fidelidade .com que servio 
a corôa, c a sua adhesão ás instituições Iivres: Chamado o 
Ministerio de Março á direcção . dos negocios pub.licos, não 

eQcontrou resistencia alguma pessoal; nen-um despeit<4 se apo
derou do partido que acabava de perder o poder ; esperava 
elle os actos do governo para segundo elle,s julgar o no:vo 
ministerio. 1 Com

1 
'effeito, os primeiros actos desse Ministerio 

não despertárão a indignação publica contra elle; mas bem 

d~pressa , como . que constrangido por essa facção olig!l.rchica 
que opprime o Brasil, rompeu o ministerio em hostilidaqes 
n~anifestas . contra todos os Cidadãos que não erão .do seu credo 
politico; provocou- os por . todos os modos, já daQ~o demis;
sões · a . muitos empregados que não esta vão nos seus interesses , 

posto que lhes não faltasse o zelo,~ a intepigencia ~ a pro
bidade, já enviando para algumas P~ovincias ;rresidentes . que 

' tem nellas exercido actos d'a mais Cf'uel vingança, e de ex

trema barbaFidade , já empregando· como m'aio de gov rno 
o recrutamento mais barbaro, de que haja memoria em no~sos 
fastos, recrutamento que- não tem poupado uma só das clas-
ses de _Cidadãos que a lei exceptua , q~e terp degir;nado a 
populações industriosas · de todo o . Brasil , e que te!Jl posto 
ém ferros, nas masmoras, e no porão dos navi9s\ a Cidadãos 

· distinctos e berÍemeritos, só pelo crime de não pertencerem 
á opinião dominante. E para pôr o sello ao seu plan,ó \tib~r-' 
ticida , fez passar nas Camaras Legislativas uma ~·eforrria de 

~· 



-99-

n·ossos Codigos Criminal ·e do Processo , tão atropelladamenle 
que, sem exame nem discussão regu{ar se votpu uma lei 
contendo numerosos artigos, peÍa qual se acabou com a liber
dad~ dos Cida,dãos, com as suas .garantiãs constitucionaes: 
tudo foi confiado a juizes cornmissarios db governo; anniqui
lado o jury, garantiã a mais segura da liberdade dó Cidadão, 
multiplicadas as in~tancias contra a létra expressa da mesma 
Constituição; e destruída inteiFamente a indcpe~dencia do poder-

, judiciario' sem o que illusorias se tornão todas as gaTantias 
sociaes. " 

E porque não bastasse a escravidão do povo , o ahni
quilamento das garantias. constitucionaes, para que mais se 
fortificasse a oligarchia que hoje domina o paiz, essa facção 
attentou contra a corOa, escravisando-a pór meio. de um 
Conselh(o que se denominou de Estado, e que reduzia o Mol 
narcha a ouvir só , e · unicamente os membros dessa mesma 
facção, que a todo o custo quer conservar o seu domínio 
exclusivo. 

Havendo chegado as cousas a este ponto , não era pos
sível que a populaÇão , se conservasse indifferente. O clamor 

r publico echoou os gritos da opposição vehemente, que no Sena
do fizerão a essas dugs leis da reforma e do _conselho de estado 
alguns -de seus mais li lustrados membros. Na imprensa ieper-

v 
cutirão os queixumes publicas e algumas de nossas l\1unici-
palidades se apressárão a levar suas queixas perante o Throno 
contr11 a política ominosa do gabinete , que · a um tempo 
atraiçOa o paiz, ·e o Monarcha: grande numero de Cidadãos 
levantárão igualmente as suas vozes até o throno, pedindo re
medio aos males publicas ; e finalmente a Assembléa Pro
vincial' de S. Paulo , cheia de patriotismo e de coragem , · 
enviou ao Throno uma deputação . para lhe expOr os males 
publicos, e os queixumes de uma Província inteira. Vós todos. 
visees, Mineiros, qual foi a conducta do gabinete nestas cir
cudstancias. A imprensa foi persegui.da, simplices operarias, 
que' outro crime .n~o tinhão senão o d'e r procurar sua sub- . 
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s:istencía em um meio honesto de vida , ,forão . rqcrufadOS' t 
os. escriptor.(;ls ref.ugiárão-se; hom~ns, que _pela - Iei . nen-uma 
culpa tiHhão ; forão processados , e levados á~ cadeas , ou 
husc4.rão na (ugi.cJa o UHÍco mein de salvaçã0. As represen- -
tações cl,os , Cid·adãos forão desviadas da presença do Momarcha r 

e completamente desattendidás. As (]_amaras Municipaes t que 
'ousárão pnmunciaF-se COJ!)'tra o governo oli·garchico, forif(l) sus
pensas, e maHdados responsabili~ar os seu,~ membros , de.mg
rando-se para maior gFavidade os processos ~ afim de serem 
instaurados pelos juizes commissarios do goverho. A depu
tação . em'fim da Província de S. Paulo foi repeli ida com 
(lureza e grosseria, _para qae o Monarcba não ouvisse ,os ge .. 
midos de _qma pgrção heroü:a de Cidadãos Braaite~ros. A Pn>-· 
vincia foi ainda mais. ameaçada cen;~ bajonetas, e vasos de 
guerra , só po1;que ,se atreveii a d~clarar-se· em <!>pJ10SÍ.ção a essa 
oligarchia tenebrosa que ameaça devor;aF o paiz. E e~q,lla:nto 

eJie assim procedia contra as MunicipaJidades e Assembléas' 
Provinciaes que ~eclarárão com franqueza os seus sentiroento~ 
d.e ·anima~ver,são. eontra a sua poli-tioa , e co.nt:I;a ós- se.tl$ actos 
desregrados, por uma muito notavel conh.radicção awlhia be-, 
n_ignam~nt<~ ri~ . representaçõ~s que euão f>lü,igidas a seu fav.or; 
·afagava os membfos d~ suas. A:ssembléas e Manici~alicl-adcs. ,, 
e até os enchi<\ dy premi os; mostrando assim bem cl amente• 

tJUC' o. crime daqp.eJlas suspeflsas, e desprezadas. nã~ er3 . O< 

de tomarem parte na política geFa} d'o cstad0, mas s"m de· 
tom.al-a contra o Minist"i:rtiG. 

Segaio-se· a todos estes actos de ~ estranhavel fuFor cla! 
parte do gabine.te a ~ais violenta persegu-içã0 a; tode~· o~ .e~
prega(tt>s que 'n_ão rert~ncião á facç~o domi~ante'' e sob~etudo· 
contr~ os mag)strrdos que merec1ão a , confiança. púbh~J:&, e
c,l_ljas oP.iniões li,vrys erão- assaz conhecidas, Remoções\ m massa
c.om desprezo 'manifesto .das· leis- forã.o decr-e.tadrur ~:ontra eltes,. 
·c. constrangido_s, a ire~ Sjilrvit• em Jug(}~es· tão remÓto~; o que 
cqLLi-vaJe a uma .verdadeiFa demissão. A casa do cldadão deix<m 
, i e ser · para eUe. 'o asil~ sagrado , .e ' inv:iolavel, porqu~ · nO< 

,_ 

-, 



_..: 10t -

centro mais reconditq· das· famílias perietrão os . agén·tcs da po--1 
Jicia a pretexto de busca para mostrarem "des-t'árte o seu dcs 
prerto p_or todas as garan.t'ias constitú.cionaes. E~ assim que , 
o proprio · governo e séus áqentes . se· encarregão de verifical' 
.um-a por uma todas as profecias que contra .a reforma se: 
fizerão no Senado. · Esgotados por esfa fórma todo"s· os re
cursos constitucioi?aes: po;nqlil.~ a imprensa deixou de ser livn1 
pa.ra a oppostção; por€_1ue o direito de petiçã·o dei,x'ou de ser 
uma garantia constitucional , um só recurso havia• para d 

paiz, e esse .era o da Representação Nacional. O.Brasil havia 
eleito em 18!•0 lima Carnara de Deputados , que devia re
presentaJJ a opinião dom.in.artte depois da declaração_ da mai()-

- ridade ; e d'essa cam_ara espetava o paiz o reirledio pa1:~ 

. os ~ales de que se via opprimido..; perante ella devia res
ponder o géfbiR,ete po~ t6dos os se';s actos., .oiL ceder o-posto 
, a Cidadãos que mereces~êm a C(}nfiança da C(')T&>a, e do patz' 
ao mesmQ tempo. Mas a -facção que dcJmil}·a o lmperio cfJ
nheceu que. em~c imp.ossivel justificar os seus actos , sustentar 
essas Leis t~réHIRicas e op~ressonas , e assim Fecon:eu á me- , 
di da violent-a, e anticonstituoional· de--dissoi'Ver uma Camara, 

r . que amda nã~ esta\(a reconhecida ' que aindá lllã-o havia. pte'S
tad-e ·j1uramento, e que antes de insta<llada, rlen-u~ acto 
p(!)diw praticar eontrra a ·seguranç.a do estado ,. qille a potesse 
em. per,igo , &aSo · lil:nico eín que o -permitte a: Constituição 
d.o lmper~o·. · 

S~ a n1ei1ida da diss0l'lilçãe ao menos podesse ser jnsti
iicada por outtas causas , que- não só- a n:olli:àad~ das elei~ 

ções , para ·qu-e appeHou o gabinete na stla exp.osiçã(i) á corôa ' 
dande- lhe- , uma - ingerencia~ em ma!l:eriatq.u.e·fhe nao coinpetia, 
se ao Cidadão Brasileino f0sse livne: o votaa: eln. qU€m quizesS"e, 
e. tantos meias mão tivesse o goV:er~o para c:ern>mper, e f:aze'r 
appa;rece-r, COiínO .ex:p:FeSSãO do 'lOtO n~cional , O' seu prO)lfWfÓ 
e u.nico· voto, e_onviliia esperar aiqd:a pelo resultado das elei
ções · ·a que se; procedesse e-m c~nsequencia da: dissoluçãO" da', 
Gama.ra. 1\'las· o C}llle . é l·ioito· esperar depois de. tantos at- . 
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tentados 'contra a Constituiç~o, e depois que o goverpo se 
arrogou o, poder até de alterar a legislação qúe regula o modo 
de se fazerem as eleições, tirando 'direitos · outorgados expres-

• samente pela Constituiçãó, fazendo intervir nas eleições em-- , 
pregados de• sua comrrii~são, desconhecidos pela lei , e nul
lificando as mezas · eleitoraes, unicas competentes para .todo 
o processo das eleições .. O que ha pois a esperar em resulta-
do de eleições (eitas por esta fórma, e postergadas todas as 
leis? que esse resultado seja aquelle ' tão sómente que ó go-

. verno quizer . . 
Apenas chegou á Capital de nossa Província esta noticia , 

foi _ logo adiada a Assembléa Legislativa ·Provincial , - sem que 
. um só act9 houvesse p~aticado que provocasse este excesso 

do governo provihcial, que aliás carecia da lei do orÇamento 
para podE\r continuar a arrecadar os impostos, e fazer as des- · 
pezas provinciaes, que dependia dos meios lil recursos neces
sarios para as importantes despezas com a. estrada do Para
hybuna, e 

1
isto pepois de haver tomado s~b're si empenhos 

consid~raveis, que muito podem atfectár · o · credit'o . ~a Pi·o

~in~ia, s·e o.goyefno nã() fôr ~abilit~do ·em tempo 'com os m.~ios 
md1~pensavms paya occorrer as obngaçõos que ,tem contrahú:le. 
Este adiamento revela bem as intenções em que' o góverno 
provincial se acha de continuar a arrecadar os dinheiro publ~cos, 
embora não exist~ lei que o autorise, e assim ir pouc<:~\ a pouco 
desnaturando o systema 'represehiati o; caja. maior estabili

d~d~ ~o~siste n? ~ireito de conceder ou re? sar ao po\er os 
subs1d10s pecumanos· para as despezas·~ pubhca~. . · 

foi depois 1le todos estes acontecimentos ', ue .a her.vka 
Província de S. -Paulo, que, sempre ij·~l ao Throno, sem
pre defensora da Constituição , .e das publicas liberdades, er
'gu:co o grito contra a {-yr,annia, que em vãó se·pre\ende esta
belecer em nossa patria, e que empunhou valente as ' arrpas 
para defender a i\fonarchia , e a Constituição jVr~da , de cujo 
consor.cio depend-e a felicidade commum dos Brasileiros', e não 

~es~st_irá já!f!áis'· ~e tão ·_ nobl'e empreza, sem que tenha\ con-



103-

,' seguido o fim importante c louvavel a que se propôz. 
A vós, 1\lineiros, pertence - agora coadjuvar os· brios~s 

Paulistas na luta que encetárão eJ;D defesa da Constituição 
e do Throno. Empunhando tambem as armas, nós as não ·de
por~mos sem que tenhamos .conseguido o mesmo fim. Não vos 

, illudão as promessas, ?U ~meaças da facção que atraiçôa o 
· Brasil, nem tão pouco a linguagem seductora de que ella 

se serve parp. chamar a si os . homens d~ hoa fé ; que não 
reOectem nas consequencias da -política , dessa f~cção , que só 
descançará quando sobre as niinas da Constituição arvor~r 
o estandarte dp absolutismo , tanto mais perigoso e funesto , 
quanto mais disfarçad_o elle_ apparece com a capa da Cons
tituição anniquilada. Reduzidos ·ao extremo de tomar as armas 
em defesa da Constituição e do Throno, nós 1:esp~itaremos sem
pre os direitos individuaes dos Cidadãos e a propriedade de cadá 
um em tan'to , quanto a mesma Constituiçacr o determina ;
e só emprega:.;em'os o -vigor necessario para repeli ir aquelles 
que depois da manifestação do voto publico ainda q~lizerem 

sustentar e, defender- a fac~ão oligarchica ,'_ pelo Brasil inteiro 
detestada. -

Se t~vermos união ,, .Mineiros , a luta será breve , a fac
ção cahirá bem depressa amaldiço'ada por todos ; e então uni
dos nós defendere~qs a patria contra as pretenções exagera
das do estrangeiro , que hoje -nos dieta a lei · e!n nossa pro
pria casa .. A facção que nos . divide , c nos espesinha no , in
terior , cede vergonhosamente a _todas as ameaças-, a toda a 
influencia estrangeira ; e quando um governo não procura 
apoiar-se no, votQ de toda a nação , quando arma uma parte, 
deUa para guerrear a outra· , esse governo não póde achar as 
sympathias de que carece para luta.r com vantagem a prol 
do seu paiz. E' ·assim que os tratados se prolongao contra 
o voto do Poder Legislativo ; é a ssi.~ qué se dá a cstr~n
·geiros no pai:i uma influenci_a absolutamente incompa'tivel com 
o est~do de nossa civilisação , e de nossa poli~ica. E' '!~ais 

esse um dos motivos -. que trouxerão a dissolução da Camara 

/ 
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p-m:a se não vc·p o governo - .obrigado · a retra'ctai--se de' sqa'S 

proprias palavras , ou ã mostrar toda a extensão de sua frá,_ 
· queza perante uma Cama-ra que exigiria delle- a par do mais 

1'eligioso cumprimento dos tra-tados, ·a mais firme sustentação 

dos direitos '"do paiz, ·que representava. 
Não descancemos pois, Mineiros , e_mquanto o nosso fim 

'Sagrado se não conseguir; emquanto a Constituição não ' fOr 
outra vez restituída ao seu inteiro vigor; e a corôa tãó 
livre erri suas attribuiÇões como o quer a mesma Constitui
Ção: A justiça de nossa causa é evidente_; o seu triunfo 
sorá infallivel. -José, Felicianno Pinto Coelho da Cunha, ·Pre
sidQnte lnt~rino da Província. 

· PROCLAM~ÇÃO. 

Mineiros ! O grito heroico , qu{ acabão de ~oltar . os brio
sos Paulista:S em ' SUfentaçãe das Liberdades Brasileiras' e do 
a'hrono Co.nstituoional ~o nosso Adorado 1\lonarcha o Senhor 
D .. P:eaw 11 , deve ~er repercutido •. ou contrariado pela Pro-' 
~vincia de Minas : contrariai-o fOra prestar auxilio , e forças 
.a uma oligarchia ~urbulenta e pret~nsora, que conservan
do .como que d e:b.aixo de sua tutela o Monarcha , àfastando
lhe. toda a verdade dos. ouvidos, nem ao menos conse~ ·~ que 
elle OU\'.a os: gemido~ de seus filhos parf\ · thes enxu.gar a. Ia.

grimrui ; re.percutil-o, esse br~do de h:o~ra, 'é \e\'antar 'O es..:. . 
tandarte da bem · e\1.tendida · Liberdade , é prestar o mai's v.a
lios.o apoio ao Throno Constitucional ; -s4 . re ·que se assenta , 
e se assen.tar.á perpettuamente a Dynastia Augusta do 'mm6rta_l 
Fundador. do lm~epo : assim a Municipalida,de , e Povo da· 
Nobre e muito Leal Cidade de Barbaeena, aca:ba de nomear- · 

me. Presidente interino cl.es.ta Província , e accedendt! !3U tam- • 
b!lnl 'a.os desejos de muitos- outr<!ls Municipios , que. de mim 

tal sacrificio ex:igJi'ão ,· prestei , h?je juramen.to n'a~ mãos\:da 
mesma M:'Jlnicipalidr de. O par~ido. · e-~a faól a . tom~r , e de .... 
11eudo escol_he~ entre os 'l'iscos. d:e huma luta _,. e ao ver tra-~ ... 

' I ;o 
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qui\lo . anniquilada a Constituição do Estudo , ameaçado , 'e re-
' . 

bail(ado o Throno Imperial, a minha decisão foi prompta; tanto 
mais pela convicção, em que estou·, que a Província inteira 
se reunirá em torno de mim para gritarmos : Liberdade e 
segura~ça ao Povo; respeito e Liberdade para a Coroa. Mineiros, 
vossa coragem, c dediéação triunfaráõ do~ obstaculos , vossa 
preseverança, e firmeza firmaráô o Throno Constitucional do 
Senhor D. Pedro II. União e a Patria será salva. Viva a 
Religião. Viv'a ·a Ccmst.ituição. Viva o Senhor D. Pedro 11. -
·José Felicii).hno ·'Pinto Coelho da Cunha. 

"CIRCULAR ÁS CAl\IARAS 1\IUNIGIPAES ORDEN-ANDO-LHES QUE FAÇÃO 

PUBLICAR POR EDltAES, QUE NEN-UMA OBEDIENCI_A SE DEVE 

PRESTAR ÁS AUTORIDADES CREADAS EM VIRTUDE DA LFll DAS 

REFORl\IAS DOS COIHGOS, ETC. 

Sendo o objecto -principal do movimento político, que 
~cana de ser fe~to nesta Cidade , sustentar a Constituição Po
iitica do Jmperio , ~ o Throno do Senhor ~· Pedro· li; e 
defender ·estes s._agrados objectos dos ataques que Ih~ são fei
tos directamente pela Lei tias reformas dos Codigos Crimi
nal e da P·r.ocesso, que annullão a Constituição em suas bases 
essenciacs; e convindo por isso qp.e se ·.restabcleção ós, ditos 

Codigos em seu inteiro vigor, até que . o Poder Leg·islativo 
Geral resolva a este respeito: o Presidente iuterino da Pro
víncia determina á Camara Municipal de S. João d'El-Rei 
que faça publicar por Editaes , em todo o seu Município, que 
n~n-uma obediencia se deve prestar ás Autoridades creadas 
em virtude das mesmas reformas, porém s~m á aqueHas que 
são ~-ooonhwidas pelos Codigos. E convindo por isso, -que se 
res~abeléção es ilui:z;es Municipa(ls, e de Orphãos , e os Pro
motores, que ilevêm ser propostos pelas Camaras Municipaes: 
o mesmo Presidente .in~tel'Íno ordena á Camara da Cidade de 
fi. Joãa d'El-Rei, que apresente com urgencia à este go
verno as novas Propostas para serem cicolhioos os C.idadãos 

. u 
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que devem serv1_r os sobreditos cargos. O que a Carnara cUm
prirá. l)alacio do Goyerno na Cidade de B4rqacena , 10 de ·Ju
nho ue 18!1-2. - José :Pelicianno Pinto Coelho da Cunha. -Aos 
Srs. Presidente e Vereadorgs da Camara l\'Iunicipal de S. João 
d'El-Rei. 

PROVIDENCIAS ADOPTADAS PELO PRESIDENTE INTERINO. 

No mesmo dia '10 cuidou o Presidente interino de no
mear o seu Secretario; e esta nomeação foi aceita pelo de
dicatlo, e prestante José Pedro Dias de Carvalho, e de subs
tituir alguns Officiaes da G. N. , que ' erao adherentes ao Go
verno , por pesso·as , que se acreditavão affeiçoadas ao movi
mento; e fez suspender a lei da reforma judiciaria, contra 
a qual se havia lc.vanLauo geral clamor , já pelos viciog de 
súa origem, já, e ainda mais, pela iníqua e parcial nomeação 
dos que a 'tlevêrão executar. Com menos honra, menos boa 
fé aceitando a lei, c substituindo os empregados d'ella- po'r . 
pessoas affectas ao movimento , terião ós Insurgentes de res....: 
ponder ú uma accusação de menos ; terião , e o qtw era mais , 
um poderoso re.purso na mesma lei , norneando...lse para De- i 

legados c Juizes l\1unicipacs,'homens capazes d'apoiar vigoro-
- samente o movimento; houve quem tives'se essa Iem,brança: 

mas entendeu o Presidente interino que o odio do publico 
· era demasiadamente manifesto, para\ poder- se ainda conten1-

})0risar com urpa lei, que era ,para \ todos uma p~dra, 'd'es
candalo; ass'im fechárão-sc os olhos as vantagens que a exe
cução d'clla podêra produzir. l?Ç>rão removidos algu ns Juizes 
de Direito, c nomeados substitutos, conforme a Legislação 
Provincial; autorisou-se um emprestimo de quarenta contos.; 

creou-sc uma J~eccbedoria interin_a para a arrecadaçao e dís
tribuição dos qinbeiros publicos; e deiã?-se a~umas outras 
providenci:1s de menor importancia. N'esse mesmo dia reti..: 

_ Iou-se a inaioria da G. N. , que de fóra_ 4avic1 cõncorrido ao 

· acto d-a acclamqção. Foi esse o primeiro e inqualificavçl erro, 
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que commettêrão os ~I"nsurgentcs! M~rcharcm immedi;tá!Twn
te ' sobré a cidade de S. João 'o'EJ-Rei, onde certeza havia ' 
de que encontrarião·_ apoio na -G. N. , parte da -qual já se ' 
achava revnida no Curatü da Madre: de Déos, · em casa do 

-cid'adão Prudencio · Amancio dos Reis, hem CQmO. nos ·Curatos 
da Onça e Pied~de, era o , plano r~zoayei, que se ' d~ycria 
desde logo ter adaptado. 'Executado. elle, podêrão os Insur
gentes occupar em 'menos de oito dias· a vi !la . de Queluz' co in 
cerca de mil homens, e 'isto, quando o Pre~idente Veiga 
não· tinha tido ainda tempo para se fortificar na Capital, 
nem O!) homens da . opposição estavão ali inutilisad~s, ~orno 
ao depois açontécêr~. O Pr~sidente Veiga ver~""'se-ia forçado 
a abandonar : a· Capital

1 
ou a · calr e;n poder· dos lnsurge.ntes , 

c qualquer d' estes successcis teria coml)lefamen te arruinado 
· a causa -da' oligarchia, cujos adherentes., fartos d'um centro 
d'acção, nàda poderião t~ntar; os Insurgentes ganhariãÓ.pres
tig~o, /a oligarc~ia seria forçada a ceder. O qU:e obstou 
porém a que seguisse esse plano os ln~urgentes? Eis um·pohto, 
que muito convém esclarecer, para- 'melhor .se co~hecerem os 

' I ' . ' 
. fins do movimento de 10 de Junho. Os homens, , que o ope-

_. rarão, nãó levárão em ' vistas mais, que arruinarem os pro

jectos da facção .olig~mhica .' e liberticida ; entendião elles, 
- que a manifestação das localidades' sem alguma es,:iecie de coac-=. 
çao, 'COnvenceria melhor ao Monarchá de que o paiz repeli ia 
a desastrosa política â.e seus Ministros e Cons·elheiros, que não 
poderião, em presença de factos tão graves., continuar· o sys-

. tema d'illusão, em · que consetvávão 'a Corôa; e determi-~ados 
a depôr(l.m ·.ás armas , · desde que o CI;e{·e dã Nação , · demit

) tii?do o. Ministerio: de Março .de 184.1 , que snscitára a tem-
. pestade, exercesse com toda a JiJ~erdade OS · direitos · da suprema 

Magistratura' , · acautelárão-se 'de parecerem aggressores. O lJre-
. sidente interino conservou-se portanto na cj.daqe ·çle Bar

bacena até -o dia 17 ' de Junho; tendo gasto todo ô tempo . 
' em exvedir officios. aos diversos pont<;~s da 'Província , notician.do 

o succcsso , c enviando· nomeações c demissoes· na G. N. , bem 

-,' 
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como ordens ás Muniçipalidades , . ufim de qu~ procedessem ás · 
propostas de Juizes Mun~cipaes e de ·orfâos , e de Prqmotores; 
na forma do co digo do processo ; aos Juizes de Paz , para que . 
entrassem no exercício de todas as attrihuiç'ões, que lhes havião 
sido cassadas pela nova reforma ; aos Juizes de Direito , c·oníl~ 
municando a uns as remoções, n qutros as nomeações,. Dera o
se igualmente ordens' para que s'organisassem destacameptos 
na estrada do Paraybuna, na do Rio-preto, e nas Mercês 
da Pomba. · Todos estes destacament9s tinhao a unica ordem 
d'opporern-se á ·passagem de forças para a I:'rovincia, nem ' 
mesmo erão elles autorisados a embaraçarem o transito de pas
~ageiros , que para a, Corte se dirigissem com negocio , ou sem 
elle; e foi ·só· dep.ois . que &S força-s .da Legalidade occupárão 
'a Yilla da Parayba e ' o Arraial do Rio-preto, que os com
mandantes respectivos tomárão o accordo d'impedirem a pas
sagé~ de' gados e tropas ; . e isto quando os LegaÜstas retinha o 

presos todos os lYliLJeiros, que achárão na Prov~ncia d~ Rio 
de Janeiro a negocio, e que depois do rqfupirnento regres
savão á sua Provi~cia. Considere-se _o plano de defesa, adap
tado pelos revoluc:ionarios, á· maneira inoiTensiva' por que 
se conduzirão par~ ço_nr a Provin~ia vizinha l que entretanto 

· organisava forças J para os bate.rem , e julgue-se, qual fun
~amento tiverão o~ que propalavão ser a intenção dos homens 

de 10 de Junho ~.separação da\ Província. Existe um facto • 
com que os oligaFchas tem Jeito grande .bulha , e d qual 
algumas pessoas, O}l antes 'os in,teressado's no domínio da fMção, 

. pretende~ cgncluir que os revolucionarias n<1da menõs querião , 
que a adopção do governo- republicano , e coriseguenteme'rlte 
a separação da Província da communhão do Imperio-; é a queima 
da ponte do. Paraybuna! Considerado este facto., mesmo desa
companhado de tqdas as ,circunstancias, que o preceMrão, 
a ninguem , q~w psteja no gozo dy ~uas faculdades 'intellec
tJI~es , parecerá unw prova de tão arrisca~a pretençãq ;. attm1 tas-

' \ 
porém ·as razões , que o aconselhárão, p.oderá e,lle , q"\<mdo 
muito , parecer inptil. O official, que. commanda a o desta:-

' 
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camento·. do Paraybuna, ·.sabendo que ·~ l\'lilllisterio ti·nba feito
partir para a Província, ·e por aqú.ella estràda; uma· porçiÍo 

. de tropa · de linha, e que na vílla da, Parayba, se reunia a 

. G. · N. com a mesma intenção, e acha!Wo-se o destacamento 
ainda muito 'dimin·uto' resolveu' para r~tm: a marcha dq in-i-
migo;· destrujr alguns lan'ços. da ponte·, e achando difficuldade 
em de.smanchal~a. , pÔz-1he fogo , ·acreditando que o podería 
-apagar no ponto , em que lhe .parecesse bastante , para con
seguir o fim, que tinha em vistas; qua~do tentou porém ex:. 
tinguir o incendio ,' .não ' o pôde consegui.r, e a ponte. ardeu 
inteira. Ássim aconteceu esse facto , que tem sidq para ~ facção 
um motivo constante de virulentas declamaçoe.s. , Estava pois 
o Presidente interino na. intenção de nã9 aggredir algüma 
povoação , 'esperándo o> desenvolvimento do espir_ito publico 1 

por , via do qual só mente. esperava ver r.ealisar-~e . uma rtJv.o
lução, 'que seus autores por nen-um modo querião fosse en
sanguentada. -Entretanto soube-se qu~ ·assim o l\'ll.nisterio , 
como. o Presidente Veiga, ·empenhavão todos. os seus esforços, 

' I 

para comprimirem a ferro e fogo a manifestação d'um ardente I 

' e· desinteressado ·patriotismo , que havia conduzido a tantos' 
e tãd distinctos cidadãos. a se , apresentarem eni qpposição ar
m~da ·a um governo , qrie peJps desatinos J.e sua política, 
})elas violações flagra-ntes da Constituição, se havia manifes
tamente constituído criminóso de aÚa traição. Foi então 'que 
o, Presidente, interinó resolveu abandonar a cidade de Barba
cena, e dirigir-se á dé S. João d'El,-Rei, ,onde. o partido 
oligarchico ameaçava forte ' resistência ao movimento. 

ADHERENClk DE ]'>lVBRSOS 1\iUNICIPIOS AO MÓVIM·ENTO. DE 1(). 

DE JUNKO. · 

. A rapide:r;, com que o movimento de 10 de J~o cruzou 
imme_diatàmoote a P1·ovincia em todas as direcç.ões , responde 
satisfac.toriam6·Ut6' aos qu~ p~ en~ohrirrun o odio, ·que ()S . 

· ".Mineiros votão á. :fac~ão oligarchica, e a fraq'!leza 'do partido 

. -



·' 

- . 

- 110 

. Í:JUe a. sustenta, bem como a irritação, que nos animos pro-" 
duzira os attentados do Gabineté . dé Março·, e, para dirrú-. . , 
nuirem tambe111 .a importancia e o preço da c~ragem cívica, 
com que se apí·esentára uma população industriosa para, COl!1 

~s · armas em punho , ·sustentar seu~ direitos 'conculcados , c 
sua liberdade, escarnecida, procUTão na 1Ilusâq da 'mais con
sideravel parte dos Mineiras o apoio, que na · Província en
contrára o movimento de 10 de Junh,o; e•forçando-se assim 
para convencerem ao paiz e a~ Monarcba de que aquelle mo-

. vimento fõra o pensamento de p'oucos homêps , despeitados, 
. que o p,romovêrão; como se a dispersão in-constitudonal da 
C amara dos Deputados, o adiamento aci!J.toso da Assembléa 

.Provincial, à, decretação e cíecuçã<J da le~ eleitoral, a exe
cuçã,o l:evolucionaria da lei da . reforma j udiciaria ', a . perse
gqição feita a todos os Juizes de Dii·eito da Província , fos
se.m factos inventados pelos indivíduos, que a facção denomina· os 
illusorés. do povo l Como se em toda a parte•, se não principias-· 
sem a_ sentir os malignos effeitos da reforma, cuja execuçãÓ em 
toda a parte Iô;·a confiada ao lixo da soci~dade, mui poucos in di vi- . 
puos exceptos; com'o se a pe!'scguição ás Cama.ras ).\'Iunicipaes, 
e aos cidadao~., por haverem usado do direito de petição , nao 
fossem ~ufficieptes facto.s a caractcrisarem as int~nções do Go
vetn~, que os praticára. Com ciTei to é a ntaio~~injuria, qué 
se póde fazer á maioria (]'~ma. 'Província , n~ \ual , .como 
em nen..,.uma. outra, se acha ,a· 11lustração mms general1sada. 
A list~ · dos çompromettidos ' apres~nta os nomes de quasi 
todos os homeps de letras da Provi ei~ , a maioria _ do clero ,
e os que tem servido todos os cargos puhl'icos. , éompFehen
didos . os deputados Provinciaes, . e os1 representantes da Na
f;ão ; e serião est~s os illudid.os? por outro lado , entre esses· 
mesmos compromettidos s' encontrão' proprietarios , que nada 

. ,. lucrão . com a. mudança de Governos , qu'e nada ' tem com a 
politi?a ·, . ne.g~piantes c Cilpitalistas ~hastádo~, q\'-e jámais mos
trárão ,ter quacsquer pretcnções ; e sãe estes os am,bíoiosos? 
])c . mais, se _ o' movimen\o ele -10 de Junho ' foi · um\ pensa-

. ~ ·' ., 
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meQto de poucos ·; não devêra . a . oligarchia consentir- pa pe~·
seguição de tantos. ·o espírito ainda o mais sc'eptico se · con
vencerá de que o movimento de 10 de Junho foi um gri
to unanime , que dera a população irritada, quando .considere, 
que no meio das maiores perseguições manteve-se inabalavel 
a opinião de todos os que n'elle tomáião _parte, e depois 
de 20 d'Agosto as suas convicções forão as meslllas, que an
tes de 10 de Junho. Ós G. N. recrutados , carregados de fer
ros, não se queixavão de que alguem os houvesse illudido , 
nem arrependidos se mostráril:o do que havião feito , por 
'caus!J. do que sofrião; as victimas, que · encherão as masmor
ras , as que andarão pelas rríatas,. acossada~ como féras, ·os 
que virão seus haveres dilapidados , suas famílias lutando com 
todos os infortunios , suas proprieda~es destruídas , ou abán
donadas , n.inguem se queixava senão da triste fatalidade , 
que em Santa Luzia sacrificara a mais -generosa coragem. 
A deduci;ão dos factos - mostrará· com evidencia a verdade 
d'estas affirmações. E' para que a posteridade · faÇa justiça 
a tão honrado infortunio , que m'encarreguei de os comü
gnar. • Elles mos tração que na grande maio!' ia da Provi'ncia 
existia a convicção de que era preciso oppôr r.esistencia ar
'máda á uma facção emminentemente iníqua, que havia Çlbstrui
do todos os caminhos constitucionaes, por onde o pov~ po
dera .marchar á r'eclamaçãó de seus direitos , tão ÍJ1Sol'fmte
mente desprezados; elles ,convencerão emfim de que aquelles, 
que , desde_ o Paraybuna até Santa Luzia , s_upportárão gos-

, tozos todo o· genero de privações e dé perigos , e -esforça
~os combatêrão , dirigi~os e sustentados erao por intimas 
convicções, e não p~r estranho impulso ; assim o decidirá 
a razão publica , quando fôr chamada a emittir um juizo 
imparciaL · 

Apenas chegou á Vi\(a da _Pomb~ a noticia do rompi
mento de 10 de Junho , os homens ·mais conspícuos e abas
tados do lugar deliberárãq a·poial-o. A Camara Municipal se 
reun10 e reconheceu a Presidencia in~erina , tomou todas as 
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medidas de segurança, e em tres dias estava a villa guar-

necida por mais de 500 homens. Foi a villa d~ Queluz a 
segunda povoação da Província, qu 'e adherio ao movimento. 

No dia 13. de Junho mat:chava o Tenente Coronel Jacob d'Or

nellas Coimbra á frente do batalhão do seu comm'ando , afim 

de fazer rec~~hecer na ViUa o Governo Ins~rgente, e ria· 
distancia de , meia legua o :veio encontrar com a sua Com
panhia, o capitão l\farcianno Pereira Brandão , a quem , dias 
antes, o Presidente Veiga havia promovido a Maj0r , masque 

adherio cord~almente ao movimento, a. que com lealdade e 
zelo servi o até o - ultiJliO instante. Estas forças entrári;lo na · 
Villa, que já se achava illuminada, sem que enc~ntrassent o 
~enOT obstaoúlo; pois que <l'~lla se havião retitad-o os poucos 
oligarchas, que a . habi:tão. Muito concorren para que· a villa 

, d~ Quel.uz se pronunciasse tão· energic~ ·e decididamente pelo 

movimento, a influencia dos cidadães Jeaquim ltod:ri-gues 'Pe; 

rei ta , que presidia a Municipalidade, . A~tonio Rodrigues Pe
reira, nome'a:do 

1 
chefe d~ legião , Padre 'Gonçal() Ferreira 

da Fonseca, me1nbr() -da Camara, ·um' de.s ma•is ricos pro

'Prietarios do Te,·ma·, e um fios sacerdetes de melhores · -cos
tumes, · que poss1.1e a Província. A' dedicação dõs capitães Mar

áanno e Rezendé deu forta~eza á r'eun:ião ·de Qurtl!J.z. A.. Mu

nicipalidade reconheceu na mesma noite do dia 13 a 1\'esidencia 
i-nterina, e em IlOUcÓs dias estava reunida na ViUa de' Queluz 

' ' \ 
uma. colum.~ta, ,~e ·Cont·inha · par~ mais d-e 400 pra~as. Não 
é fac1l avaliar depdaQle•nte -os serviços prestados por essa porção 

de distindos l\fipeiros; que tão proriipos da · Capital, amea

çacles de um atC~que á cada dia pelas .fvr~as d<> Oma PretQ ~ 
~ nunca esmor~ce,·ão , nunc~ balanceárão ( -e -os .homens mais 

acreditades do Termo sobre quem nãe .podia reca:~r a · sus- ' 

peita de qtte. estfvess'8m poss.uid'os de despeitos , ou instigados 

per pr-etenções quaesquer ' erãe os que se achaV'ã? á 'frente 
do movi me-h-to. Foi -essa valorosà' oolumna, .que , -rommanclada 

' . - - i. 
p9\o veterano -cl~ J.ndependenda, Antoni-o Nanes Gal-vão, ·fez 

face ás forças d~ G'()ver-no, ~ as oonté~e coristanteme~e em 

.· 
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respeito; foi clla, qúc quando -coadjuvada, derrotára. com .. 
pletamente essas rriesmas · forças. Se outro fõta o plano do 

, movimento, se desejos houvesse d'ésmagar ·a facção oligarchica 
a todo o custo, se ~ais extensos fins tivessem os Insurgentes, 
e o, Presidente interiBo 1 marchando -da cidade de Barbacena 
sobre S. João d'El-Rei, e d'ella para Queluz, ali se apre
S\3ntasse com as foFçás , que de todos ess~s pontos pódé-ra con-. 
duzir, e que subiria então a quasi dois mil hõmens ;- s'em
penl;tasse na toma~a ,dll _Capital , terião os lnsurgen.tes trocado 
com ·os Legalistas o epitheto de rebeldes. Tomada a Capital , 
c isto ainda nó mez, de Junho, quando por' toda a Provínciq o 
movimento ach_ava fortes sustentad,ores, dicidida estava a questão. 

No mesmo dia 13 ,· em -que tão energicÇJ.mente se apre
sen~~ra a ViJla de Que\uz, apoiando o movimento 1 o mesmo 
aoontecia no importante Arraial do Turvo , no Município da 
Ayruoca, onde o pm:tido goverp.ista ' am~çava alguma oppo-

-sição. O bat~lhão do Turv.o merece ser conta~o 'enJre os amigos : 
·mais dedicados e coraj'osos da Constituição e do Thronq. Logo 
no primeiro momento ·apresentou-se elle prompto , para sus
tentar, em qualquer parte, o movimerüo; com elTeito, foi 
preciso marchar ,pâra S. João d'El-Rei, e elle marchou; para 
a Ayruoé,a, . para Baependy, e ultimamente foi guarnecer ' o 
ponto· do Bom J~rdim, ondé se cons~rvára até , á dissolução 

. da columna do Rio-do-peixe, na estrada do Rio- preto. Os · 
oligar(:qas, que se· havião iritrincheirado na Vi lia da 'Ayruoca, 

· á -primeira noticia do rompimento, sabendo que sobre elles 
marchavão as· G. N. do Município, que prompta's acudião ao 
reclamo ·dos Padres Resendes, de Belfort, de Francisco José 

- . ' \ 

d'Andrade, Doming9s Theodoro e Zeferino, deixárão promp- , 
tamente ·a Villa, e se forão acastellar no reducto da de Bae
pendy, qrle lhes pareceo inexpugnavel. Reunio-·se pois sem 
opposição a C~mara Municipa~ reconhece? o ~overno interino · 
instaurou a:.Untiga Magistraturà, e com as demais .Autoridades 
prÔvidenciou -sobre a defesa da povoação~ á maior parte. das 
G. 1\j'. ma~;chou p~ra Baependy, onde' os governistas amea-
çavão mais seria resistencia. · 15 

- , 

, .. " I 

•. 
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Em q"Qnnto os oligurchas, desalojados da Vil!a" da Ayruoca, 
tefugiavao-se .na de · Baependy, a âe Lavras se pro~unciava 
com enthusiasmo pelo movimento. , Havia o Governo escolhido 
para Delegado de Policia n'essa · Villa o homem, a todos os ~ 
respeitos o mais desacreditado do lVIunicipio, o qual -, bem 
que coin antecedçncia , se houvesse preparado e prevenido , não 
pôde oppõr a menor resistencia aos Insurgentes, e, loi ainda, 
da bónhomia d'alguns influentes que obteve _ elle a permissã9 
de fugir. O · afficio·, que aqueHa Municipalidade dirigira ao 
Pre·siciente interino, e a proclamaçãó, que pela m,esma oc
cá~ião fizera aos 'povos do seu Munici·pio revelão, assim a ener
,gia, .como as .profundas convicçõe-s de cada um dos seus mem-

- h,ros; convicções, que 'compa:rtilhá'fi\Ó todos, os. habitantes do 
Municípi-o, que promptos se a-pr~sentárão ; não -só para guar
_necer a Villa , mas aindá para 'marcharem para qualquer 
outro · ponto , onde Jôssem pre~isos · seus serv-iços ; a occasião · 

• se apresentou' e elles não rccuúrão. 

OFF1CIO DA CA1111AUA MUNICIPAL DE LAVRAS DECLARANDO 

HÂ VFtR ~.ECONllECIDO O GÚVERJiõO INSimGENTE. 

' ' ' . 
11m. o c Exm. o Sr. A C amara Municipal da Vi lu qe La-

vras soube com ~um mo prazer, . que no dia 1.0 do corrente 
·a h~roica Munici~oalidade de Barbacena, quenm-do pqr termo 

~ aos 'males, que )Ím Minis'terio infame .atrahíra so~re\ a te_rra 
de ·santa Cruz, ' resolvêra nomear . a v_. Exc. -P,res1den~e .m
terino d'esta· Pro.vincia; q1~e V. Exc. tornára posse, .e déra 

. principio ~o· exercício .. ~e suas attriburçÕes. A . Cam~r.a '~ao 
póde desconhecer a -VIZivel protecçtio d~ Prov1dencm, qhe 
ainda desta vez sàlvou a Liberd-ade, ' inspirando a V.' Exc. ·a 
necessaria corag.cm e dédicação, com que despresando com-

.: modos, e arriscaflrdo fortuna e vida, tomou sobre si o encar"' 
S? de vingar a Constitúição, e· libertar o Monariilia do ]ugu 
que lhe impuzerão lVIi·nistros 'traidores : V. Exc> encoptrará 
na Provihcia os reios- ~e levar ao fim pr9jCcto tão m gna-

I 

I • 
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nimo. Esta Camara, conhecendo os sm1tirnenlos do s~u Mu,. 
nicipio, deliberou em Sessão de hoje reconhecer a V. Exc. 
como Presidente interino d'esta_ Província, fazentlo sua tleli
]Jeração publica por Etlitaes, e communicando-a ao Chefe 
de Legião, e aos Juizes de Paz do Município, aos quues 
enviou por c('lpia a Proclamaçao, que tem a honra de en
viar a V. Exc. por copia: nomeou ,para J.uiz .Municipa l in
terino o Cidadão Necezio Antonio de Mesquita; para Juiz 
tle Orphãós interino o Reverendo José Pereira Gularte, e 
para Promotor interino o Dr. José Jorge da Silva. E por 
que a Camara entenda, que as wformas do · Codigo são in
constitucionaes e inexequiveis, officiou aos Juizes de. Paz, 
que reassumissem as attribuições que lhes pertencião exercer 
julgando-se extinctos os empregos creados pelas reformas· 
Deos Guarde a V. EJ\C. mais arinos. Vi lia de . Lavras em 
Sessão extra,ordinaria de 15 de Ju~ho. de .1-842.- Illm. o e 

, Exm. 0 Sr. José Felicianno Pinto Coelho da Cunha, Presiden
te interino d'esta Província. '-Antonio José Teixeira e Sousa, 
João de Deos Alves do Nascimento, Francisco Gome.s da 
Costa Martins, José Pedro Gularte, Francisco de Pauja Di-

r niz, JÓse Francisco dos Santos Vianna, José Jorge da Sih;a. 

CAl\IARA MUNICIPAL DE LAVRAS. -PROCLAliiAÇÃO: 

Não costumão os sincéros amigos da Liberdade. Consti
tucional soffrer·por muito tempo o jugo infame de 1\Iiniste
rios corruptos, que,' atraiçoando ·a Coroa, assassinão urna 

' por uma as garaíllias do Cidadão ; nem era de acreditar-se 
que os Patriotas decididos, que havião plantado no solo 
Brasileiro a Arvore Sagrada da Liberdade, consentissem que 
os. nojentos vermes do Despotismo )he destruissém a força e 
vigor. Esgotados os meios ordinarios, escravizado o Monar
cha, pelo Conselho d' Estado, desprezal:las as representações 
dos povos, suspensas as Camaras 1\lunicipaes, insultada a 
Mensagem. Paulista, inçado o Brasil de espiões de Policia , 

; 
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suifocada a Imprensa, dissolvida previ!l c inconstitucional
mente a Cama~a d_9S Deputados' promulgadas reformas li
berticidas, 'e a titulo de instrucções perdido o direito de vo- . · 
tár, destruída emfim a a\lianÇa da Liberdade com a Mo-: _ 
narchia, que partido abraçatião os amigos do Throno? Ou 
lamentar cobardemente os males da Patria·, o que é indi- ' 
gno , ou susteptar com as armas' na mão a conquista do mais 
de . vinte annos, a Co-nstituição do Estado, que o Ministe
·J·io actual od~ia. de morte. HÓnra á bero.ica Citlade de Bar
bacena l Lá rotlJ.mbou o primeiro grjto de salvação, que se
iá· respondido . pela Província, e esta C-amara sympathisando 
com tão nobres sentimentos_, acaba de reconhecer Presiden-
te interino da Província o Exm. 0 Sr. José Felicianno Pinto 
Coelho da Cunha. A Camara repelle com ho~ror .a- insinua
ção perfida ,. que alcunha de · republic~no um sacrificio ge
neroso , que os melhores Subditos de S. M·. I. O· Senhor 
]). Pedro U se resolverão a .faz(lr em benefici~ da · Monar
chia: seu Ú.nico

1 
fim é salvar a Constituição. União e cora

g~rn, e a liher~atle será sal.va. Viva a Santa Religião.-x. Vi-
Vt\ a Constituiç~q do Imperio. ~iva o, Senhor D. Pedro li. 
Viva o Exm. o &r. Presidente interino Jdsé Felic' anno Pinto 
'Coelho' da Cun~a. Yivão os briosos Habitantes d'este Muni
cipio. Salla das Sessões 15 de Junho de 1842 . . -Antonio 
;lõsé Teixeira e Sousa, José Francisco - dos Santos Vianna, 
José Jorg~ da -Silva, José Perei~a Gul'arte, João ~ ·Deos 
Alves do Nasciinento, Francisco de \faula Diniz, ·Ffan,cisco 
Gómes da Costt Martins. · 

_!!;STADq DA CinADE DE S. JOÃÓ D'EL-l\EI. 

Na cidade _de S . .João d'El-Rei, uma das mms Impor
tantes povoaçõc~ da Província , preponderou sempre o pf1rtido 
Nacional, nunca pôde n'ellà firmar-se a inllucnc'i_a da facção 
oligarchica. Existe porém n'cssa cidade uma fracção dd\ parti
do oligarcha-, q'-'e' depois de 19 de Setembro ' de 18à7 ti..:. 

, . 
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nha alargado ahi um pouco a ()sfera de suas conquistas, ~ 
por motivos bem poJICO honestos reforçado- se havia com ·êl
guns apostatas do partido Nacional. Ensoberbecidos com a& . 

novas allianças, elevados aos cargos publicós, a que nunca 
poderão attingir, por maiores esforços, que d'antes fizessem, 
e a que sómente chegárão pela reforma da lei judiciín·ta, o 
pela da ~lei da G. N. , acreditárão os oligarchas de S. João 
d'El-Rei , que o· tempo era chegado, em que podião dar morte 
a seus contrarias. Tinhão .elles , de seu lado todas as Autori
dades, os Officiaes da G. N. , a Camara Municipal, com
posta então de supplentes, pela iníqua suspensão dos verea
dores elfectivos. Entretanto não só os mais distinctos prottrie-

• tarios do Município, como a G. N. de f9ra, e a maiorja da 
cidade, adherião aos princípios da opposição , que na cidade 
se compunha dos mais acreditados negociantes, dos homens 
de Jettras, e da população industriosa. A noticia do-rompi.:.. 
mento de Sorocaba exacerbou a facção que no meio das mais 
despresiveis fanfarronadas fez seus preparativos de guerra. · No 
dia 27 de Maio, ou fosse demasiado temor, ou que o club 
director · do partido quizesse, aterrando-·o, · acaBar de chamar 

r- a si o chefe de legião Martinianno Sevéro de Barros, que 
parecia vacillar ainda entre os novos al\iados, e os homens 
da opposição , entre os quaes contava elle proximps par,entes, 
e amigos, de cuja fidelidade e affeição lhe não era licito . 

' . 
duvidar, espalhou-se pela ci~ade-que a opposição preten-
dia n'aquelle dia acompanhar em S. João o grito de Soroca
ba. Os factos posteriores convencem de que fOra isto um plano 
estrategico , combinado pelo Desembargador Gabriel Mendes 
e outros, .com o fim d'exacerbarem os animos d'alguns in
divíduos mais prudentes, aos quaes, como ao coronel Sev~ro, 
e a uma senhora; de quem querião haver -dinheiro, · para as 
despesas da projectada re_sistencia , fizerão crér que a oppo
siç~o os havia votado á morte. Foi tal a impressão, que esta 
miseravel intriga produzia no animo do coronel Sevéro, que 
para logo diJigio-se elle a casa de seu cunhado o D~. Fran-



-' 118-

cisco d'Assiz e Aimei4a, moço d'um merecimel).to muito su
perior, d'e todo~ respejtado pela b~andura de seu caruct~r · , 
pela gravidade de suas maneiras, pela pureza· de seus costu
·mes, não menos que pela sua não vulgar i Ilustração; e hem
que o achasse prestes a deitar-se, é em conversação familiar 
com um seu irmão, nem assim deixou de o increpar como 
envolv_ido em uma COf!spiração , que devêra princip'iar pelo 
assassinato do mesmo coronel. Nem a continencia do Dr. 
Assiz, nem o modo. com que fura elle encontrado , nem o 
conl1ecimento dos indivíduos, aos quaes tão damnadas inten
ções se attribuião, poderão tranquillisar o animo do atribu
lado coronel, que deixou seus cunhados, para tomar provi

dencias' qt.e obstassem ao rompimento' que só nas cabeças 
de seus oorreligionnrios existia. E~ão pois 11 horas da noite, 
quando a cidade foi arrancada ao profundo silencio, em que 
jazia , pelas cornetas da G. N. , que tocavão a rebate. Tudo 
se agita, perguntao todos o motivo do baru'lho, e ninguem 
o sabe. Roddão r patrulhas ~ toda a cidade; encontrao um uni·
co individuo; que pertencia ao lado dá opíJosição, e o con-. 
duzem preso. NEm-um indicio, nen-um signal, que ao me
rios · remotamente indique alteração no so~ego publico, e 

apezar d'isso, os oligarchas pôem ~- população na mais com
pleta · agitação. O Delegado de Policia, individuo inteiramen
te baldo d'instmcção, ainda m1esmo a mais ordinaria, e falto 
até de senso c~n1'mum, que desconhe e os princípios os mais 

comesinhos d'urrta ed,ucação qualque , taes providendias to

mou, que assáz .c~nven~êrão ellas de \ue os _mais baixos em
}Jregades da Poltcia tambem estavão persuadidos de que llU
via ao todo des~ppare.cido do paiz o systema Representativo. 
O segredo ·das cartas era violado com irritante zombaria, a 
uinguem. era permittido satr da cidade sem prévia 'licença da 
J>{)licia, ou entrar sem ser revistado pelos destacamentos , que 
se ·aohavãe postar}os em diiTerentes lugares. ·Pessoas de quali
dade furão conservadas em carcere privado em casa do Dele

gaJo. O batalhã~J tle G. N. teve ordem, para se con, ~rvm· 
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em . destacamento ; as casas, que se disião suspei,tas, fôrão 
varcjadas brutalmente' em busca ( disia-se) d'armame'nto c 
munição. Gemia pois a cidade de S. J?ão d'El-Rei sob o · 
jugo · de meia duzia de . estupidos, que exercião tod@J o gene
ro de vi9lencias, para •obstarem ( di~ião elles )' á proclamação 
da Republicã de Sorocaba. Mas, qu«:J homens, q~e não . sa
bem ~om segurança combinar -duaS'· idéas, como Sã0 quasi to
dos os quo em S. Jofi~ d'EI-Rei perte11cem , ao partido da 
oliga11chia, acreditassem que· se ptetendia effectuar um movi
mento n' aquellã cidade, o em tal época, é desculpavol, se 
desculpa merece a falta de senso; que ' um individuo porém 
que na Provincíá exercia um emprego importante e melindro
so, como o de Chefe de Policia, da tribuna Provincial asse-. 
v.erasse com tod~ a certeza esse facto_, -e isto depois de 1 O de 
Junho, quando conhecidos erã,o todos os succes?OS, quançlo 
a Policia ,. de S. João d~EI-Rei . com tódo o empmilh.o buscá
ra sem poder enconrrar, um só . vestígio, que ain'da remo
tamente concorresse, para prova d'uma tal supposição ,· só pó
de ser explicado pelo desejo d'aggrâva~ a sorte d'algum ad
versari.o, desejo q{w. a n.ão · s~r o Chéfe de Policia · o Dr. 
Francisço Diogo Pereiia de Vasconcellos,. mal estivera em um 

- Magistrado de tão elevada cathegoria. Não tinha pois a oppÕ
s'iÇao arriscado um unico, passo, que a compromettesse; mas 
o partido oligarcbico , certo de que é ' odiado pela popula
ção , pretendeo aterrai-a p.elo apparáto da força, e desd7 o 
dia. 27 de Maio a éidade' apresentava ()_.aspecto u'uma Praça 
d'armas, tomada de . viva ·força a um inimigo . externo. A. 

G. N. estava acampada , mais do que aquartelm:la ; os pe-:~ 

destrcs constantemente . rondando ; as entradas da povoação· 
tomadas; e tudo em fim prevenido para uma vigoró.sa Tesis

tencia. 

/ 
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' ~IARCH;l DO PRESIDENTE INTERINO DA CIDADE' DE BARBACENA _ 

SOBRE :A. DE S. JOÃ:O D'EL-REJ: . 

Resolvido a marchar sobre a cidade de S. João d'EI-Rei 
o Presidenté interino, firme porém em o -proposito . de. não -
derramar uma só gota de sangue, salvo o caso d'indeclina
vel necessidade, tratou, de fazer aproximar á cidade uma for-
ça , capa~ d' impô r aos dissidentes, e de · os obrigar a cede
rem ao uni co aspecto d' elJa. Ordmwu pois, que partissem 
pela estrada chamada do Barroso, cento e· tantos G. N:, com
mandados pqr Manoel Francisco Pereira d'Andrade; que a 
companhia de Prados fOsse na man4ãa do dia 18 tomar 'a 
ponte. do Porto-real, e elle 'com o seu S.ecretario e .algu
mas outras 'pessoas tOJl!OÜ o caminho do Pouso-real , fazen- · 
da · do finado Antonio dos Reis Silva, onde chegou pelas 11 
horas da_ n~ite. Ahi foi recebido e magnificamente agasalha
do pelo Rev. Val~rio dos Reis Silva Resende e seu . irmão 
Francisco .dps ;Reis, aos quaes, bem como aos capitães · Fon
seca e Custodio 'Fagu.ndes , era principalmente · devida a reu

nião das companhias de . G. N. · da . Onça .e Piepade , qU:e se 
. apresentárão co.~ seus Officiaes· e~ sua quasi tÕtalidade. Ha- . 

via o Presidente interino determinado tam~em @e a G. N. 
da Madre de Deos, Carrancas, e um contingente do bata
lhão do Turvo, ma:fchasse n dia 17. a encontra -se com 
elle no lugar ·do Morrô-redondo. Pelas 9 hora:. da manhãa 
.(lo dia ~ 17 ·partio o :er~sident~ i~t~r~o da f~zenda d6 Pouso-

., ., e a legoa e meia de marcha ehcontrou as eompanhias 
I. ' ' \ 

Piêdade .e OpÇa, com as quaes c4egou: ao Morro-redofldo 
3 horas da tarde. Soube-se ahi que as Autoridades de 

João d'El-Rei fazião todo .o possível, para reunÍI.:,em for
' 'com que se oppozessem á entrada' do's insurgen_tes ; que 

da Lagoa-doirada havião ellas feito condusir uma. porção de 
muito bom armámento, enviado ._ da COrte, · par~ · ser entre
gue ao Go,verno Provincial, e _que fOra 'ali· retido pelo Te- _ 

nonte · Ajudante Antonio Jo~é Bernardino 1 afim de· \ue os 
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lpsurgen:tes se podcssem d'clle utilisar em tempo. Foi tam
bem 'presente ao' Presidente interino um officio do Delegado 
da Vi lia ao Subdelegado da Onça, no quql asseverava aquel-
le, acha·r__:se na cidade uma força .de tres -mil homens, betÍI 
mmados, e melhor municiauos, . e p,ossuidos de grande Cl t

thusjasrno, .parâ rebaterem os Insurgentes. Este officio, '_ion -
.ge de . a~bater os. animos dos G, N. , cujo numero pa'ssava 
cl~ quàtr'ocentos , por já se haverem reunido_ ás pr_imeiras as 
companhias ,ele Carrancas c Madre de Deos ao ma'~do do 
'l:~11ente Joaquim Leon I {)',4..zevedo, bem como um' contin

·gente do ·batalhüo -do TLtrv.o, command~do pelo A(fenis Ga- · 
briel 'Ribeiro Salgado , longe de produzir mesmo a mmwr 
-Írnpressão de ten~or, foi o .mais poderoso estimulo para il ' ' 

, col'umça, que unanime pedi•o a v_oz ,de marcha. Tive oeca
sião de o'uvir a maioria dos G. N. fazer . fervo.r:osos votos , 
afirrr de · que os oligarchas s'empenhassem na resistenc_ia. 

P-l\Ot:LAJ.\I.AÇÃO DO .l'A_ESTDEN:rE IN'fElUNO El\1 S. ~qÃO :p'FJL-liE!. · 

-lj:NTRADA no MESniO NA .ciDADE. 

!' Quem visse o estado b~llico , e '!- 'energia , que desde f.1 

dia 27 de Mai~· se desenvolvia na cidade de S. ~oão d'El
Rei, ,'pór parte_ das Autorid-ades legacs , as . fanfarronadas, os 
gabos, e_, a ;mdacía dos oligarcbas, ,acreditárp que rios '. de 
sangue correrião .pela cidade, antes que n'ella p<;>zesseQ1 um 
pé os Jnsu~gentes~ Apenas áli constou b .occorrido , n~ cidade 
dfJ Barba.ceça em 10 de Junho, subio ao maior auge a íni
taç5o ,da facção ', appr.rratozas providencias '. se ·tomárão, con
servou-se à fo.rça co-ostaptemente em _al;mas' todos os indi
v,idu,os, que podião sQstentar o peso d'uma espingarda, -foriio 
chamados .a ser,viço, ·os oÍTiciaes tomár.ão o dístinctiNo dr:.rni

~ litares ,em campanb.a, tudo 5e dispôz emfirn . para um.a ~igo

rros.a resistencia. Os homens -da opposição porém , que muilo 
de perto corihecião , os ·adversarios ,. que tinhão ,a , comb.at~f, 
-riãó-se das bràvata~ d'esses, que .sempre .se :havião ,fDQstr,á,clo : 

' ' 16 

•, 

" ' 
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cobanlcs - no perigo, e ir1sol_entes - na yict.oria; corações de 
· pumha no cómbate, 'e ·entra~has -de tigre na carnagem. Che!.. 
gou com ellcito o· dia d~ fnt.al exr,erie'ncia ;'Joi ' o ,17 de Ju
nho pelas 3 Horas da tarde. Um piquete de ·Qbserva'ç.ão trou-_ , 
xe a noticia. de que do l i,~do· do Elvas se apro·· imavÍlo for.:. 
ç~s, c esta .jqfa usta n(:n<a p1:oduzio geral desmaio 11os, aind; · 
na manhaa d'esse dia,, ta o _ valentes. e insuHadores oligarchas. 
Correm todos · a casa do Delegado, e ahi celebrao um con
selho .. À G. ~· . acha,'a-s~ formada , por6m . desarmada, por 
que' as 'AU:toridadés mais se confiando nos pedestres que ·n'ella·, 
haviao .por aquelles dcstribuido o armarriento e munição: Os 
mais exaltados antes forão êntao os m~is cobardes. O J'enen-
tc Coronel com mandante ' Ja G. N. , , que tantos insul'tqs ha_: 

· via prodigalisado nos dias anteriores aos' seu& suÍJórdinados; 
~ perguntava-lhes ago'ra éom voz supplicante, se o não que
rião para seu c?mmandan!e? - Grito~ de- fóra- f~i a u~ica 
resposta a tanta cobardia. Foi pelo .Chefe de legião ordena..: 
do ao Tenlepté'

1 

Ruas, . in-~tructor, .niandado, havia pouco, 
pelo Presidente Veiga, que to.masse o comm_ando do bata
lhão ; té~e porém o _ mesmo rec~bi·!nento. Aprese(] ta-se final
mente o Major franciscp José fAlvar~nga, é foi~,elle acol_bi
·oo pela G. N. com acclamaÇões e v1vas. Atreveo-sc então 
um G. N. a soltar um, vriva ao Presidente 'interin'b, e ta~
to ~astou, para que os oligarchas , lançando a~ ~h o as ar
•·nas, se anemeçasscm uns à os , pés ·, outros aos peSCf> Ç9S dqs 
homens da opposição , que desde es e m011)eoto mostrárão a 
nobrczâ de . seu~ sen-timentos. Cada i{lm dos mí.lis neta,veis 
d'entre , estes cotjdaúo a casa dguns dÓs oligarchas, que mais 

_ se havião compromettido com -a populaçao. Assim com ge
' nerosidade pouco commun1, retribuírao os Insurgentes aos 
· innumeros , insultos, ainda n'esse mesmo dia re~ebidos. Re-
. eolherão-se pois, 'as suas casas todos os qlie não quizerão·. 
' acompanhar o movi!Uento, sem que tivessem a qucjxar-se 
.da· 'mais leve .mortific<içãp, e n'ellas se conservárão --'se~ que 
' sofressem qualq1ier ·incommodo, pois que poucos for~o !)s 

- .. 
' '. 



• I 

·r . 

- 123 

que, medindo por si os, seus con-trarios, e com as' conscicn
cias pesadas de remorsos, evadirão-se no mesmo momento. 
A noticia do occorrido ua porta do Delegado tocou imme-· 
diatameqte todos os pontos- da cidade, e desde logo princi
piárão as demonstrações .do . geral prazer. O povo inteiro não . 
cessava de aplaudir, c abenço11r a,os que ,o libertavão do ju
go., que sobre elle fazia pesar esse partido feroz e despota. 
O Juiz de Paz em exerciaio Antonio Fernandes Moreira, 

, coadjuvando, e procurando desenvolve~ com seu exempló, e 
cxhortações, os generosos sentimentos da illustrada maioria 
dos habitantes de s: 'Joãó ·d 'EI-Rei, conseguio que esse d,ia 
tão mal principiado, fOsse de jubilo, e segurança para os 
proprios oligarchas, que desde logo perdêrão todo o temor, 
certos de que a~nda por aquella vez, não scrião.· chamados a 
contas, convencidos de que o partido Nacional erá o mes
mo de 1831 , 1833 , e 1840. Pelas 6 · horas da tarde en
trou na cidade a força ao mando -de 1\'(anoel Francis~o, e 
aquartelou-se com o batalhão de S. João. Ao anoitecer es
tava a cidade completamente illumioada; uma . banda de 

, ·musica percorria as ruas , e de todas as casas partião as 
mais sinceras demonstrações de prazer. . Em quanto estas 
cousas se passavão o a cidade, tomava o Presidente inte
rino em o Morró...:.redondo todas -as medidas, afim d'oc

cup~r a cidade sem , derramamento de sangue. Queria ellç 
aprescntar-'se ein. frente da povoaÇão , e pelo lado do Bom
fim, com a columna a cuja frente vinha, mandando postar na . 
Casa d~ polvora a que vinha pelo lado do Elvas; . devendo 
Ser tomada pela companhia de Prados a ponte do Porto-real; 
entretanto seria · mandado um official com olllci.os ás Autori

-dades, c uma · proclamação , na qual desenvolvia os _senti
·mentos, de que se achava .possui do, de respeito para com o 
~Íonarcha, a .Const!tuição do Estado, e a lntegrid~de do lm-

, perio; afiançando o mais esçrupuloso respeito ás 'pessoas, ás 

propriedades c_ até ás opiniões. Era só depois que estes meios 

I pacíficos fõssen: improfícuos, que s'emp~cgaria a força._ To- • 

.. 
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inada esta ' deliberacao pOz-se a columna em movimen~o pelas 
' 6 ho)·as da tarde. Quando os oligar.chas cedêrao il opposiçao 
uma tão facil . victoria, ignorava o a!nda que . o !)residente in
terino rriarc~ava sobre a cidade-, e fbi . só mente ao aspecto..:._ 
dos cento e tantos G. N. yindos de B<rrbacena, que se elles 
clerão por ' 'encidos, hem que a ·G. N. da cidade , ·que os 
nãq apoi'ava., estivesse desarmad~l · , e os partidistas da oligarchia . 
hem .providos de armamento, e S\lstentados cstiv~ssem por cerca 
de 200 pedestres armados. de 'o)Jtimas cspinganlas, de-adarrne 
17, e s~fficientemepte municiados. Foi dépois que entrára 
na cidade a · força de Barbacena, que- d'ella souberao que o 

'I 

Presidetlte interino se aproximava p,elo outro lado , á' frente 
i!!uma rcs;3eitavel colornna. Davão então os oligarcbas á sua 

. cobardia· .o nome de divina inspiração ·, e os primeiros il~u

minarão .e mui brilhantemente as suas casas. Maicõava pois 
a co)umna em' muito boa- orderri, quando a JegM e n1CÍa 
distante da cidaclê ouvirão-se na vanguarda estrondosos vivas, 
erão alguDSI indivíduos, vindos da ciúade, que traziao a no-· 
,ticia de se have1r' àli reconhecido já a autoridade do Presi
dente interino; em consequencia resolveo elle con~inuar a mar-. 
cha; e pelas 1l horas da .noite entrou· na cidade. Blmí.que . 
a taes deshoras ·era . immenso o concurso do povo' reunido no ' 
largo _ chamado d~ S. F-rancisco; -an:ehatador;:ts fora tnltlbem 
as acclamaçóes, com que. fôra recebida a columna Insurgente; 
todas as cazas estavão aincl·a: ~9ertas, e a cidade àpm bri-'
lhantismo illuminada. Tantoé em S João d'El-i\ei \o pres
'tigio do partiúo Nacional, tanto odio e insuportavel se havia 
em tão pouco tempo to1:nado á populaçao o ;~,úerio do' pa?tido 

~ I .- \ 

ohgarcbico ! Nq dia 18 foi a nova Autoridad-e reconhécida 
pela C!J.mara M~u\icipal; qu(;) na' mesma sessão' suspenúeo a 
execuçao da. lei da reforma judiciaria.. fez as propostas par~ 

-Juiz Muniéipal y de 011faos, e deo posse d Juiz de .Direit<? 
substituto ao D11. Domicianno Leite Ribei'ro, qne entrou irn
mediatamen te em e:xerciciÓ. CeÍebJ·ou.:sé ~ tarde d' esse dia 
um po!flposo l\:-Détun Laudamus, offíciado pelo· Rev ~endo 
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Vigario da ' Freguezia o Dr. LU<iz . José Dias Custodio, as.:.. 
sistid'o por todos · os ·.saeerdo·t~, . .que habi~ão -a cidadé. Foi 
numeroso . e brilhante' o .'concurso do -po.vó, que 'concorrêra á 
:Matrii; . ern nen-um lugar encontroU; . 'o Pr~siden'te interino 
tanta e tão , sincera dedicação, a qual -provinha sem duvidá 
·principálmente da convicção, em que estava o, povo de S .. 

- João, d'El- Rei; de que n'aquelle dias~ acabava ó domi~io · 
brutal .da _facção, que em pouc'os dws de govern-o ·tinha .op:
primido a população d'uim:i mal) eira insu portav.el. Longe: e.s- · 
tavão porém de prever os -infelizes habitantes de S. Jóão. d'El
Rei , que só por pouco tempo se -suspendia a vara de ferro, 
que -tinha de .os esmagar, e que erão ' aquelles. pará elles os 
uitim.OS arquejoS da libevd~Je! Que OS cobal'UI:lS, que então 
se .occultpvão' ou imploravão submissos a protecção de ' seus 
contrarios, para . ~scapa{em ás conseque:acias rlo odio publico , 
q·ue tanto havião provocado, sérião outra vez, ' com o favor; 
e pelo esforço de braços afri-carJOS, repostos _em O~ émpnigos, 

-· que d.esho.nrão, e de que continu~rão a fazer instrumentei de. 
perseguição, d'i.gnobil vingança, e de torpe lucro:_ que ã bene
ficá, amiga e . i !lustrada ad·ministração de Domiclanno, Assiz ," 
Moreira, Coelho · :Mendes~ José Maximianno -e outrQs ,, ·sue- . 
cederia a -estupida, vingativa .e interesseira dos maleficos Coelh,o 

.'· de Monta, S. Thiago, José Dias e m'ais sequito, que ~Qm 
seus dJspotism6s ·e perseguições, ·iem despovoado a bella cidade 

. de S. João -d'E l '-R~i. Con~luido o .Te-Deum Laudamus, · 
dirigio-se o Prcs.idente interino ao iargo de S. - Francisco ·,, 

· onde se achava _postada a for~a:, e para ~n~e se havia ag_: 
glomerado g~a~·de parte da populàção , qu~ occupava. o iàrgo , 
as casas proxirnas e · as . ruas adjacentes, o qhi leo a seguinte · 
proclamaÇão. 

J?ROCLM.\I:o\ÇÃO AOS ;llABITANTES DE S.· J0,\0 li'EL-:KEI. 

São-Jqanenses! éoJloeado na administração Ú Provinciá 
eq~ consequen.cia do movimento politico' feito na Cidade de 

. I 

: 
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:Barbacena Cll}- o dia 10 do ' conente mez, , eu sihto o mais 
vive prazer por achar-me. éntre v.ós, e por vêl' abráçado co.m 
enthu~iasmo ' esse sentimento generoso, qua anima o coração 
dos briosos Mineiros prolliptos a toJos os sacrificios para sus
ten tar a Constituição e o Throno. Não me erão desc~nhecidos 
,os vossos sentimentos d~ amor da Patria; e foi para libertar-vos 
do jug'o que perLendião impOr-vos as Autorida~es, sob Cl,ljo do-: 
miJiiO estaveis, que . eu n1arcqei á frente dé uma força .res
peitavel, quasi toda composta dos haqitant\')s do vosso Mu
nicípio. o meu coração exultou , de j~bilo' quando se me 
annünciou que vós haviei:> sacudido · esse j~go, ·e féito ouvir · 
com estrondo a \IOZ da maioria poucas • horas antes, -e que 
eu poderia' entrar· pacificamente na Cidade , ' como desejava 
sustentado tão sómente ' pelo \'oto livre-- de seus habitantes. 
Vós fosteís talv~z a parte dos Mineiro~ sobre quem mais pesou 
o jugo da escravidáo, que maiores vexames ·, e perseguições , 
experimentou; mas tambem deveis ter a gloria, de haverdes 
lançado por terra cõm maior estrondo o c~losso em. que se 

I ' ' . 

apoiava essa facção, que vos opprimia, ostentando toda a vo'ssa 
gener'osidade contra inimigos . implacave_is, tanto 'i mais digna 
de louvor quanto mais e!· a de recear , que exc 'desse seus 
limites a indignação do . povo tao fortemente provocado·. Uma 
só gqta de sangjle não foi derrama.da; um só ins lto não 
foi feito aos , vos~os . perseguidotes no meio do geral ·.enthu
siasmo. Rece!}ei nois ' ' Sao-Joanense~' _o louvoi· gue Y~S cabe 
por ·vossa conducfa, e continuai firm~s na defésa da -Causa, 
que ' temo~ jurado . St!-Stentar, e o seu \ fiunfo ~erá infall iyel .. · 
Viva a nossa Sa~ta Reljgi-ão. 'Viva a Constituição e o À9to . 
AddicionaL Viva S. M. O ,Imperador e sua Al1gusta Familà 
Vivão os briosos tVIineiros. ' vivão os g?nerosos São-Joanenscs, 
-José .Felicianbp Pinto Coelho da Cunha. 

/ 
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' . A CAMARA 1\IUNJCIPAL DA VLLA :PE 'S. JOSJ~ RECONHECE ·. ,\ ' 

AU'IORIDA DE DO PRESIDJ<:NTE INTERINO. - l'11A RCHA 
f 

n'ESTE PARA A 'VU,LA. DE QUEI,Uz. 
'' 

; No dia 18 dt~ Junh'o r~cebeo o Ptiesídente da Camara ' . ' 
' ~~~nicipa l de . S . .José .. offic.ios do Presidente int~ríno, · em 

qüe se .ll!e ordenava annunciassé por l~ditaes, que se achava 
· susp~nsa a ex~c'ução -d<:! reforma judiciaria, e fli'ésse as pt:o
postas ·para Juizes Municipal, e de Orfa?s. Be!n que o Pw
siqepte qa Camara Munipipal fosse muit0' aiTeiçoadq á oli
garchia, todavia, deixou-se fâcilmente persuadi~· dá ·necessidade 
de obedecser , e pro~ptamente cohvocanldo a Camara , cu_ja 
ma ioria adlieria aos rincipios dos Insurgentes, foi sem diffi
culdade alguma reconhecida a autoridade do .P~esidente in-

' terino; publjcárão-se Editae~ ;·em ·qué se annuncia-:·a estar sus
pensa a lei de 3 'de Dezembr~, e se fiserao as p-ropostas para 
as no vás Autori~ades . . Este procedimenta da C amara , de , S. 
José foi d,e grande alcance para'. os J nsurgentcs ,.' faci\i ,tando 
ao .P[esidente ínte_rino a. d!sposição ,da G. N. ·d'aqúelle im:
portante l\'lunicipio. Forão mudados alguns officiaes superiores 
da G. N. é · a~ nóvas nomeações recahirão sobre as influen-cias 

' legitim~s . e naturaes· do. :M:un,icipio' -pois qúe crão ·justámente 
estas que não _ merecia o a .confiança do Goveróo óligarcbico . 

.' Assim os novo& nomeados · achavao 'to.da a 'facaj.dade em reunir 
a G. N .. acost~mada a rcspeÜ~J-os, _ e a ·- considerai-os, ainda 
fóra -dos cargos, que ora exercião. O_ Presidente Ye~,a em 
seus officios ao Governo I geral asseverava poder tirar do Mu-

' nicipio de S. José (:erca de mi l ·home~s pelo menos, en
tretanto que essQ Nln-nioi·p.io não deo - á Legalidade um unico 
sõldad'ó. Estes exemplos com tudo não con vcncên1o imnca ::t 
oligarchia de q:ue devia, procmar para <;>s empre'gos, naó in- •. 
dividuos, que .elevao ' toda . a importancia aos ~argos, mas o~ 
que dêem importancia e prestigio aos empregos. Foi , següindo 1 

esta . maxima·, que· o Presidente iHt_ei·ino vio-s'e rodeado da flOr 
da Província·, e tevl:l a·· gl{)ria de .Vêr correrem para se alis-
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t:mem .Slila1 'suas f,andciras tU111tOS, ~ tãO uis:tinotos cidaclã0S; -
c 1'oi assit:n '(]'Ue sepl· ter 'á sua -disposj<;ão um il1n-ico .meio coer
citivo , sem usar nunca 'da menor v·iolencia, pude formar um 

' tão lusido, como · valente Exercito. · ' 
· Bem que . a autoridade ao -Presidente intêrino ffiSse sem 

o,ppos.ição ,J!ecouhecida ;pela Munici.paljd.ade da ViJ,Ja· ·de ·s. 
José ,, e suas orde~s obedecidas en: todo o 1\iuÓcicipio', éons-.' 
~ou-lhe entr.etanto que o MajOT Matheo!t_ Furtado de , Men
do~ça, mení:bro .proeminente do partido oligarchi~o , tratava 
de rc.unü· forças na Froguezia . aa Lage ~ por !)Jar,te da Lega
lidade'; condusiüo poró:n á prese11·ça do Presidente inter.in~, 
tratado com toda ' a deoencia, foi, mandado immediatamente 
para sua casa, sem que desse àe sua presente e futura cpn
ducta a\gom outro fiadO.T mais que S_)]a palavra d':bon.ra, de 
nada ba\1er . ten_ta?o; e n~da pretení:l~r ten-tar co-n~ra a causa· 
dos Insurgentes. T.al foi a mot!lemção d' estes, que sel1do-

_ \Ires denunciados ~~l~u'ns i.ndividnos,' ·que contra elles trama
\-:a·o ·com !todas 'as ;;uas TorÇas, não sofmrão esses· ~ menor 

I 
-incommwd-o. Fo.i denunciado· Fmncisco de Paula ,(l'Aimetda , . 
Magalhã-es de ·est~r apromptando caitu~ame e muxi las ,- (quo 
não erão pa;ra ,·os Insurgentes) e· nem ao menos '•uma .busca 
-foi dada em sua casa. , ·O , Desembarga:Jor Gabrie~ Mendes dos · 
Santos, denunciado de reunir .G. · N. _çontra os J,nsurgente~, 

nada sofft,eu : Qu?nto p esté in~ ·ividuo os Insurgent~s b co
nb·ecião bastante, ·e sabião ' quantp o tin_ha prostrado o cho
que do dia 17, para que se pode~e)ll ' récear' d'_elle ; ,em 
verdade o Desemharg~dor, Gabriel nada ' tenta.va; _nem mes, 
mo acha;va esconprijo' que o. pozesse a salvo dos perig § ; 

qrre fan:ta~iava •. ·fille vihgqu-se depois da luta, aconselhan1lo 
9 massacre 'de presos indefesps, e todas as b-arbaridades, que 
se commettêrão Ija cidade de S. João dEl-Rei. To'da:via , pe
d-ia ·a prudencia , que ao menos se.- verificassem essas ,e ou
tras flenuncias ', entretanto, nada se fez.- D'éstes lfactos pó.dc 
ó leitor imparcial c~nclu.i .r qllaes erão .as intençõqs ·.elos In-. 
surgentes·-, que _ se, como lhes aftribu~~, 'outl:as tivess~n\ que 

H 
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não !Osséil1 as constantemente manifestadas em todas as suas 
pr~clan;a~ões C' actos, outro teria si<Jo tambem o co:nporta- , 
menta d'cllcs, não só a , respeito dos que francamente os hos
tilisavÚo, mas ainda dos que lhes pareçcssem suspeitos. 

Demorou-se o' Presidente interino na cidade de S. João 
d'EI-Rei sómenle o tcmro preciso para dar algumas provi
dencias sobre o Sul. t!a Província, e d~tormirrou -marchar pa
ra a Villa 'de Queluz. Firme no pr_oposito de e•ôtar quanto 
possível lhe f<Jsse o incommodo das G. N. , e o aparato bel
lico, ordenou que a força, vinda de Barbacena, voltasse; c 
autoris.ou a Manoel Francisco pnra organisar um corpo de 
voluntatios, incumbindo-lhe tarpbem o commando da colum
na, que devêra permanecer nã estrada do Paraybuna, com 
o fim d'obstar a passagem de forças por aquelle lado. Dei
xou na ciüade de S. João d' El-Rei uma columna com 
cerca de 500 hom.ens, que ali ficára inteiramente ociosa, e - / 

·com cita um dos melhores offi_ciaes, que tinhão os Insur-
gentes, , (Alvarenga) a quem foi incumbida a organisação 
d'um outro batalhão de -voluntarios, fazendo retroceder pari!_ 
o Arraial do Turvo O' contingente' que de lá viera' e par
tio pílra a Vílla de QueiÚz, levando apenas um. piquete ·que 
Ih~ · serv.ia de guarda. · 

Se o Presidenté interino, conduzindo de S. João d"El
Rei a força, que inutil ali ficára, e aproveitando os immen· 
~os recursos , que lhe ol:lerecião . os imp9rtantes Municípios 
~e S. José, Bomfim, Queluz e Barbacena, s'ernpcnhasse im-

, media-lamente em reforçar a columna ue Que I uz , se apre_.: 
sentasse a 2õ ·ou 26 de Junho em frenl'C da Capital · com 
uma tão respeitavel força, teria tomado façilmente o Ouro 
Preto, e facil é de v~r a importancia e solidez, que_ g~nha
ria a c~usa dos lu~urgentes; mas a demora, que teve o Pre
sidente interin't) em Barbacena. c S.· João d'El-Rei, e a no
ticia de que chegára .elle em Queluz ·desacompanhado de 
força ', tanto alentou ao .Governo e seus partidista's, . quanto 
desanimou aos que poderão tentar ainda alguma cousa na Ca-

-17 
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·· pital em apoio · d'o movimento. Assim, o_ ~ystema - d'evitar 
choques, .e o derramàmento d~ sangue, deix_ando tudo a ·ca- 
d-a uma 'da's . povoações' comprometti'a diariamente a caus'a 
dos Insurgentes. 

- SUCCESSQS DAS VILLAS DE BA,EPEN·l>Y.. E OLIVEIRA •. : ' 

A Villa de Baependy_ era para . a ' Legalidade o pónto 
mais importante' nãÕ sf por que tinha n'e\la G Governo 
grande apci>io, mas tão bem por €ausa. dos immensos ·recur
sos, de' que por aque\le lado podéra ~ispOr. Por isso·, e pe-
la .importan~ia da posiÇão, que dõinina uma ~das mais fre..
quimtadas estrapas, que corrimúnicão' a ~e Minàs com a Pro
víncia do Rio ·de Janeiro, e co~ a de S. Paulo; ba,ria o 
.Óoverno manda dÓ 'ali crear um, 'corpo de pri~eira linha, 
commandado pe·lo ·1\'Iajor João · Evang~ista · de Sousa Gt1etra. . ' 
-A'. -pi:imeiTa. notióa ~o rompimento de 10 de ltinbo corrêrão 
de todos os , pt>ntos do Município ~ muito prinéipalmente da 

· · importa~te Fregueizia do Pouso;-Alto., poderosos r~orÇos, q~~ 
vierão guarnecer 

1
a ~iHa; e cl.entro em · pouco eocistia n'ella 

uma. cdlum!)a. Legalista , que se elev.ava a 800 homens, aos 
f I b '• ffi • I \ • o . quaes não a tava. o_fl'!. armamento e su 1c1ente IDWl!VãO. 

Delegado de Policia, desenvolvendo bastante enei·gia, man
dava prender- os homens da opp'osição, e entre outrJs acha- . 
va-se ·detido o aba~tado proprie~a~ip Manoel Nog!!eira \e Sá, 
bem que ir,mão - ~o . chefe de legião, um dàs in~s notaveis 

' legalistas do Munjcipio. Assim os opp ~icion~stas da ~illa. e 
Município de Baependy ,- e muitos outws indivíduos dos Mu.
nici.pios . de' .Pouso-.-Alegre e Campa_nl:ia k haviao refugiad(\ 
:na fazend~ do pr~priet.ario Gabriel Francisco· Junqueira, pa...:. 
:ra escaparem á . sanha ·dos Delegados respoctivos. Pó.ôe-.se fa
Cilmente comprehender qual fôra a · irrit,ação, \prod,uzida pela 
perseguiÇão brutal 1 em toda a parte -desenvolvida-. (\elos agen
tes da policia, q·ue. para' ·pt:trseguirem \IID ind~;vi (hw •\~IJão 
_p,tocl\ravão saber, . se _ ellc' por a c tos ,-" por escritos~\ ou ao.\ne-

'í' 

I, 



-131-

nos por palavràs, apoiava os Insurgentes; ler y·otado como 
eleitor nos Deputad_~s, que pertencêrão á C amara dissolvida ; 
ter pertencido á opposição ; manifestar sympath·ias por ella , 
era· bastant~ para que o individuo, bem que dentro do _seu 
coràção reprova~se o movimento, e_ em nada o coadjuviJ.sse, 
fôsse considerado suspeito , e desde logo todo o suspeito dei
xava de ser innocente , e- sobre elle empregava-se a energia 
violenta, pelo Presid,ente Veiga recommcndada a seus agentes 
policiaes. Os que vião-se injustamente perseguidos, arrancà
t.los ao . seio 'de suas famílias, os ·que' linhão_ parentes, ou 

. . amigos foragidos, . encaravão o movimento de 10 de Junho 
como uma necessidade geral , uma · medi~a ' de salvação, e 
bem depressa o distincto . e vcneravel Junqueira vio-se cer
cado_ de mil' e tantos proprietarios, negociantes e capitalis
tas. As Autoridades de Baependy, sustentadas por alguns po'" 
derosos proprietario~ da freguezia de Pouso-Alto, e pela fqr
te columna, que guarnecia a 'Yi'Ha, prosegüião no sy:;tema 
de perseguição,, e formavão ali u_m n!lcleo d'opposição aos 
Insurgentes, que lhes devia , incutir. serios receios; fazel-as re
conhecer a autoridade do Presidente interino era para os In
surgentes urna necessidade palpitante; mas era tambe~_ um 
objeQto difficil. Entretanto, se os Legalistas se conservassem 
na Villa. de Baependy, serião reforçados com soc~Õrros, man
dados dà Corte, e dos Municípios ao Sul, onde o movi
mento não havia ainda penetrado, pela barreira, que lhe 

' oppunha. a Yilla de Baependy ; os· Insurgentes pois poscrão
se em movimento, e se fôrão aquartelar no Ui beirao , fa
zenda de José Ignacio Nogueira de Sá, que di~ ta . uma le
goa da Vi lia. Foi um dos mais bel! os cspectaculos, que pro
duzira · o movimento de_ 10 de Junho, o que apresentava a 

'colurrina Junqueira, e um dos honrosos feitos d'annas dos 
Insurgentes, a s~bmissão da . Villa 'de Baependy. Compunha
se aquella columna de mil e dúzentos, a mil c trezentos ho
·mens, cujas qpatro quintas partes constavão dos ínais nol;
' 'eis proprietarios, negociantes e capitalistas dos Municipics 

' 
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de Bacpcndy c Ayuru0ca; ora clla 'com~·andada .por Jun
qu~irá, ·e por Francisco José d' Andrade,: assistidos p·elos con-' 
'selh ÇJS do prud~nte e ~:visado Bo_mingos .Theodoro' e do re
flectido ' Dr.,-Honorio.; erão estes dois commandantes, qual
quer dos quaes dobrára já- os 60/ annos, c qualquer d'elle 5 

<':ercado de ntlmm•osas·-relações de parentesco e amisapes, erão 
os prudentes avisos de Domingos Theodoro, authorjsados · pc
las palavras do conceituoso .Dr. Honorio, que moderavãci o 
·fogoso enth~siasmo d'uma 'mocidad~ nrdcnte, que _p~dià com 
instanci~, que se àtacass~ a Vrl la. ~rão -pois os Junqueirns• 
Domingos Theodoro, Francisco .José d'Andrade, Dr. Hono
',rio, Zeferino dos Santos, Bra·ndÇ>es e outros muitos cida
Mos, cujas ambições limitárão-se s_empre a _adquirir por s'ua 
moralidade e Jlons officiqs a estima de seus concidadãos, que 
n;nda tinhão a perder ou a ganhar com a mudança d' um 1\'li- , 

· nisterio, que da política nadá tinhão a preten~er, · os. que 
·com a arma .ao hombro, _e além de enormes '· dcspezas, que 
fizerão com ~ sustentação d'uma tão·. fo;.te , columna q.;J.e á 
sua custa armárã(t' municiárão' n'ão r'ecuárão tambem ante 
o risco das proprias vidas' expondo-as com toda a valent_ia 
ao fogo , _quando do . .fogo sôou a hora. Tão geral, t-ão pro
funda 'convi_cção tjnhão todo_s de que' o Mi?isterio 1de. ~3 -de 
Março atraiçoava a Coroa, e a Nação. Tanta irrít 

1
ção le'

·vára aos animos' a execução dà lei da. reforma jutlíciaria r 
. \ . 

Tão ~rande fôra ' o desespero,, ~l~ produ.zíra a idéa de;: haver 
sido colloca'do ain~a uma outra vez n~ Presidencia de 'íninas 

'Bernardo Jacintcr ~a Veiga. P~stada n~\ fazenda do, RtheirãO 
a columna Junqu~1ra, procurarão os mfluenté~ , · por mmos 
·pácif.icos, reduzir os. legalistas a reconhecerem o governo do 
'·Presidente · intetinp. No caso de virem as .mãos · as duas for
ças·, toda a vantapern deveria ficar aos Legali,stas, por que, 
ainda que a columna .Junqueira . fôsse superior em numero, 

•· estáva ·el!n. mal armapa, e .não tinha' uin official, que. a di
rigiss.e: sobrava-l9e -sómente um patriotism_o qrdente·, e\;?-ma 
desinteressada c_ora~em. Ao principio zomhárão _os Legal1(stas 

• t 



- 133 

das propostas dos I~surgentes , por que,- . l)~m arr~aJo11· , c 
fortificados, naJa· tendo · a recear, antes soccorros a esperar 
pelo lado do Sul:, por onde podiao vir força~ da Campanha 

- e Pouso-Alegre, e até da- Corte pelá estrada do Picú, con
servando guarnecida a ·parte' por ondé unicamente podéra a 
column·a lns1;1rgente passar .o rio, que - fica ao norte da Vil
la, podião ell es manter-se na povoação pelo tempo, que lhes 
conviesse. Frustradas as tentativas, para que se 'e!Tcctuasse , 
sem e!Tusão de sangue' o .reconhecimento da autoridade ln
. surgcnte? resolvOrão-se e!lJfim estes .a atacai-a. F.izerao os 
lnsurgentes passar para além do, rio cautelosamente oitocen
tos homens; que na madrugada do dia 23 de Junho · furão 
postãdos sobre duas ·emminencias, que dominão a poyoãç?o, 
e o resto da columna ficoli em frente da .força Legalistà de 
gl!arnição á ponte. Pela manhaa soárão as cornetas insur~ 
gentes sobre• os altos. Os Legalista~ estavão cercados e desa
nimatlof). Firmes. em evitar chqques, os Insurgentes o!Tere
cêrão' ainda meio,s de se 'acabar a contenda; sem derramar...: 
se sangue; e os 'LegalisLas aéeitárao esta proposta com vivo 
j.cconbecimento. Assignárão-sé pÓis os artigos ~eguintes; e fo-

1 J"ãO elles religiosamente cumpridos: 

CONDIÇÕES COl\1 QÚE AS. FORÇAS INSURGENTES F.STACIONADAS 

·NO CERCO DE llAEPENDY ENTRARÃO NA MESl\fA VILLA . 
. , 

i, ' 

Nós abaixo assignados· declaramos e promettemos ' cum-
prir as seguintes condições : que nós os que temos feito re
sistencia ao movimento i·evolucionario, querendo ev itar der
ramamento de sangue, rros obrigamos a dispersar todo o po
vo, .que se acha reunido em nossas fi leiras, entregando o 
armamento nacional , e car"tuxame, que houver_, e pro besta
mos reconhecer a autoridade do no.vo Presidente interino 
uma vez, qtJ.e esteja apo,iado na maioria da Provi ncia , assim 
como promettemos debaixo de nossa palavra de honra , nao - ' 
trahir, ne'm consentir qnc sejão trabi(fas as condições esti-

I' 

.. 



puladas, o _como consequençia d~ que já , está tratado·, e na. 
mesma conformidudq não furemos opposição alguma á sus
pensão da _Lei das reformas, e seus -n3gularnentos, e á eiTec
tiva -execuçao' dos Codigos c ~1ais teis, que, se achão· pre-

' J udicaJas pelas ditas reformas. E nós os que proniove_mos o _ 
movimento· !lacional' e nelle nos empenhamos pà~a '·'o rec'o- 
nhecimÊmto do novo Presidente interino José feliciannõ Pinto•• 
Coelho . da Cunpa, pãra _o: fjm de serem suspensas ·as Leis · 

_das reformas e seus regulamentos, e. postas em execução a.· 
- Lei dos Codigo~ do Processo Criminal e mais Leis p.rejudi

.cadas ; declaramos e promettemos• n~·Q fazer hostili'd.aôes, nem· 
consentir s'e fação .a todos . do o~tro lado estipulan,te' assi~·· 
como fazer dispersar , o .povo reunido logo que se faça entre
ga do armamento e . _cartuxame : decl'ararríos mais. quanto a~ 
armame.nto, se por ventura fOr requizitado para um outr<>-' 
JlOnto, nunca deixará de pertencer a este -Município, entre- , 
gando-se de ·parte a parte o's presos · por motivos pol'iticos , · 
não servrndó de suspeita para' hostillidades aquella força que 

I ' • ~ 

o Juiz de l)ireito julgar conveniente, afim de d11r .- cxpre-
dient~ e execução a todas as d'i'Jens que tiv~r de. c.mittir em 
razão- de . seu c~rgo.-Joaquim Jgnacio de Mello, Joaquim 
Nogueira de Sá , José Ribeiro da Luz, Manoel Pereira de 
Bar~·o~, llonbrio Rodrigues de _Faria e Cas.tro, Gabl\iel ,Frán
ci.sco Junqueira, Domingos T~codor~ de . Azevedo \ l)aiva ,. 
Zeferino José dos Santos, Joaquim l~abianno Alves. 

E ' b ' . . l' . . . ··.\f ' 1

d: . 96 d·\ J h. 
m _o · servapcw u este conven 10 ,~ I no · w _ · c . , ·n .o 

rewnhecida pela Camara Municipal' a Autoridi r.Je <Insurge\ te .. 
. Muitos do~ mais consid erados Legalistas , t_ocados de rcconhedi- · 
m~~Jto; pró.te~tavão nada mais len~ar' 'contra a .nova ordem. 
de ooÚsas;, re ti1:~ rão-se para suas -casas, e alguns procúrárao· 
a 'Província do ~l.io de Janeiro; ao chegarem a Pouso-:Alto· 

- ' fôrão . alenlados uns C, outros pelas noticias .da Província dG 
S. l'aulo, e pelps soccorros, vindas da Corte. Esquecerão-se 

' d . ' f fil~ . po1s .c suas _ prqmcssas, e procurarão r e orçar suas 1 ~1ras . ' 

.· 
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para voltarem sobre a Vi lia, onde apenas se havia deixado 
um~ pequena guarnição; e os que com tanta generosidade 
tratados pelos Insurgente?, Ih es liavião dado pu_lavra de hon
ra, de não mais hostilisal-os, os que nos momentos de 'maior 
risco protestavão não tomar parte na luta, c se deixárão fi
car tranquillos em ~uas casas, electcrisados pelos' suc~essos da 
Província de S. Paulo, npresentárãó-se formidaveis, e amea_ 
çadorcs. · Ir-se-há vendo para o diante, como em toda a par
te, a boa fé e a · falta de direcção perderão os Insurgentes. 

·se depois -do brilhante successo de Baependy não con
'fiassem elles nas protestações dos Legalistas, se perseguindo-os • 
fizessem caminho direito para a Campanha, nem tivéra lu
gar a reuniãn do Picú, nem do Sul marchára contra elles 
uma columna; os opposicioni~tas das Villas de Pousó;-Alegre 
Jacuhy, e cidade , da Campa!lha, ter;-se-ião reanimado, e re
forçarião poderosamente a columna, que marchasse de 'Bae
;pendy. Não se quéria porém a ·guerra civil ·, cÓntent;l.vão-se 
todos, com que seus Municípios fôssem libertados do jugo 

. I 

-infernal da policia judiciaria, e todos ergião os braços para 
o Monarcha, de- quem_ es1Jeravão remedio radical · a mal tão 

f ·grave, demittindo o· Gabinete lioerticida. E é em presen{·a 
d'estes factos, que o ex-Presidente Veiga, com o fim de ag
gravar a sorte d)lguns inimigos pe.ssoaes, ~eve o a1:rojo âe 
affirmar á face, do paiz, que os que apoiárão o movimentQ 

' de 10 de Junho, como os que o fizerãQ, ' havião proclama-
.do uma republica I - . 

Em quanto na Villa de Baependy os Insurgentes força
·.vão os Legali~tas ao reconhecimento da autoridade do Pre
sidente interino , em outros Municípios era . ella abraçada com 
~nthusiasll,JO. A Villa da Qliveira, ond~ se snppunha prepon
-derar o partido da oligarchia, que na eleição de 18!~0 con-

. .seguira coUoqar na Camara Municipal uma maioria sua, in
.cutià temores. Entretanto fura dà cidade de S. João com
missionádo pelo Presidente interino, Ces,ario A.ugusto Gama , 
afim de q<.tc de combinação com seu irmão Francisco de Pau-
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'la Justinianno <.la Gama, vigatio Pedro de 1\'Ieircll es Barros, 
Silvcrio José Bernardes, Joaquim Ferreira Carneiro, José 
Ferreira de Çarvnlbo, c outros distinclos oppósicionistas ,, pro-

' curasse ali effectuar o reconb eciment9 da autoridade lnsu.r- _ 
gente. Com e[ejto nen-um dÕs~ opposicionistas com qu.e se 
contava recusou-se, c no dia 22 de Junho reunio-;:se a Ca
mara M:unicipal· sob a pr~sidencia do prestantc cidadão Joa
quim Ferreira Carneiro,, reconheceo a Presiqencia interina, 
e fez' como lhe era rocom.mcndado' publicar por ' l~tlitaes ' a 
·suspensão da l <~i da reforma jud iciari~ , . e as propostas par à 
as Autor idades d.o antigo C~digo. O Município tia Oliveira, 
com que até então bem ' PQUCO "contavão os Insllrgentes ., foi 
um dos que mais poderosamente apoiád'io· o movimento. de 
10 de- Junho. ])'ali marcbárã~ alguns eidadãos, que fôrão 
até Santa Luzia, merecendo especial menção FJ;anciscó de 

• P&p.la J ustinianno da . Gama, que até o . ul~imo momento 
ac01ppanhou a .causa , dos Insurgentes.- E' a:-esse Mu;icipio 
que pcrtc{)cé a heroica povoação do ·Claudio, onde se reu
nira , .e at~ pri?pipios de Setembro se conservára_, uma ?O
Iumna '• contendq õõO praç.as, suste11tada · e m~niciada á cus
ta dos particulares, entre os quaes se distinguirão o Tenen-' 
te Custodio Jo~é .da Silva, Padre -João Pinto 'J;eixeira, e 
outros, cujos nomes sinto ignorar. A,ssim por tód a parte 
encontrava . o mqviment@ de 1~ de Jun~o um d~sin eres~ado 
apoio na classe tarnbem a mais , abastada e indepen nte da 
'sociedade, · a dos proprietarios. O pr~cedim.cmto dos lià>bitan
.tes do" Claúdio e do~ das povoaçoes :p.djáceíítes, :-que 1ti se . 
reunirão, olTerece amda uma prova rncontesta_vel c!e qu\ o 
movimento poliqco de 10 d,e Junho fôra mui yoluntar'iam~n
te sust-entado · pqr todos ·aquclles, que o ,apoiárão , po is que 
n'aquelle ArraiaJ nen-umas pessoas existiã_o, qu(:l relaciona
das fôsseiu com os autores do mesmo moYimento ; . · e se a 
brilhante colum rya do Claudio tivesse, quem a dirigis~e, teria 
ellá Jeva:do ao Ejxercito Insurgente esse tão importànt aéres
·ctmo de força ;, entretanto , fic0u, ella inutilisada por falta 

.. 
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de direcção , c os JeJicados habitantes do Claudio, setn que ~ 
podessem prestar serviços á causa ]nsurgente, compromettê
rão-se ·gravemente, e suportárão por isso il perseguição e as 
depredações dos Legalistas da Villa de Tamanduá, corno em 
outro lugar se hade vêr. 

MARCHA DA COf.UMNA DE LAVRAS PARA A OUVEIRA, 

E m~TA VILLA SOBRE A DE TAMANDUA. 

O movimento de 10 de J upho progre~ia , quasi sem 
· opposição ,_ ao ··Sul da Provínci-a, tef!do-se por elle declarado 

em menos de 15 dias os Municípios de Queluz, Bom fim , 
, Pomba, Barbacena, S. José, S. JÓão d'EI-Rei, Lavras, Ay~ 

ruoca ', Baependy .e Oliveira. O Município de Tamanduá era 
um dos que gemião debaixo da maior oppressão~ O Juiz-

, de Direito , ~unhado do Desombargador Honorio, é o Juiz 
Municipal substituto Francisco José Soares tinhão ali desen
volvido a mais · tenivel perseguição. A cad~a estava atulhada 
de presos, uns compromettidos em fantasticos processos, outros 
em virtude da suspensão de garantias , e muitos ontros in
divíduos, para escaparem aos horrores da perseguição, se ha
vião i{]ternado pelos sertões, e pelas matas. Arrancar aquelle 
importante Município a tantos padecimentos era uma acç_ão, 
além d'importante e util, assáz meritoria; e a gloria de a 
cmprehender coube aos valentes G. N. do Município de Lavras 
e da Oliveira, especialmente aos dos cUL·atos do Claudio, 
Japão, Santo Antonio do Amparo, e do Curato de S. Fran
cisco· do mesmo 1\'Iunicipio de Tan~anduú, e Bom Successo da · 
Município de S. José, reunidos todos ern uma columna, que 
subia em numero de praças a cerca de 600 homens o? Ctlja 

direcção foi incumbida ao Dr. José Jorge da Silva que com 
tanta efficacia e zêlo trabalhát11 na sustentaçõ,o do movimento 
de i O de Junho, promovendo-o na viÍla de Lavras, e mar
chando finalmente ,á frente d'esses bravos que tomárão sobre 
si libertar o Municipjo de Tamanduá do harb~rismo que sobre 
elle ,pesava. ' 18 
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N'csta, como em ontras muitas oçcasiões ,· foi fatal aos 
Insurgentes a faltq de Officiacs, que os dirigissem. Fortes 
c numerosas columnas se reunião, ' possuídas do melhor es- · 
pirito, I,Jão lhes faltava boa vontade e coragem, dissolvião·-se 
porém , por não haver quem as dirigisse. Os Legal·istas de 
Tamanduá, ad'\·ertidos da marcha da eolumna Insurgente, se 
vicriio postar de emboscada a tres legoas áquem da Villa, 
em um lugar apropriado. Commctterão Ós officiaes a}alta de r.· 
não esperarem pela força , que marchava do Arraial de S. 
Francisco, ao mando de Manoel Rodrigues d' Andrade, ho-
mem pratico dos lugprcs, é de se irem inter.nar:Jdo por uma 
mata, sem que tivessem tomado qualquer precaução, afim 
d'evi~arem alguma Sl~rpresa, que muito, naturalmente devião 
recear. Cairão pais na/ emboscada, e o fogo inesperado, feito 
' sobre a vanguarda da columna' pul-a immedintarnente quasi 
tocla em debandada; uma parte d'ella fez caro,josa resistencia, 
e conseguia por fim que se retirassem os Legalistas, de sorte 
que, ambas as partidas combatentes debandarão -se depois d'um 
tiroteio. se' QS Jn~urgentes tivessem quem os conduzisse, se 
não fura a fatal molestia do Dr. José Jorge, que o obrigára 
a ficar na· Villa da Olive ira , a do Tamanduá houvera sid o t' 

tomada; pois que ali uma grartde. parte da força ~ que sus-
tentava a Legalidade, adheria aos princípios dos lns~~entes, 
e só esperava por um apoio' pa ·a ·Se declarar. Na v~~a Nova 
da Formiga, pert~ncento tão bem ,á comarca do Rio G~~an de, 
existia reunida pela Legalidade uma f o ça, que disposta \estava 
a reforçar as fileiras · Insurgentes desde \O momento, em que 
se estes apresentas:>em fortificados na do 'Tamand~á; no Mu-
}licipio do Uberab~ tJiiO faltava aos Insurgentes apoio, e forte. 
No do Araxá se havia reunido uma forte coh1rnna dirigida por 
Joaqu im Carneiro de :Mendonça , MajOT Silvestre, Francisco 
A.hes ·da Cunha lVfen~zes e outros, a qual no ia 20 de Julho 
atacou a Villa ten ~o mandaJ~ adianto a Proclarn~ção sAguinte : 

\ 
,_ 
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INTIMAÇÃO AOS Ll<iG.UlSTAS UA VlLLA DO Al\AXÁ. 

Viva a Santa Religião '! Viva a Cot~stitui~:üo do linperio! 
Viva o nosso lldorado Mo~archa o Senhor D. Pedro H! A lwixo 
a . reforma l Achando-se o nosso Exercito ' acampado á frente 
desta Villa, e tendo só por fim defender a Santa Religião,, 
a Constituição , o nosso adorado Imperatlor o Senhor D. Pedro ' 
II, e reconhecermos o Exm, o José Felicianno, Presidente in te-· 
rino desta Província, já reconhecido como a V. S. não é 
occulto; e só tendo por fito es-te Exerci_to protestar contra 
a refQrma do Codigo , · como se tem pratieado por todos os 
angulos do Imperio .. do Brasil, o que. V .. S. não desconhece, 
exigimos resposta pa{a nossa intelligencia. Deos Guarde a V. , 
S. Acampamento, 20 de Julho Í8'~2. Jllm. 0 Sr. Coronell\'la
rianno Joaquim d'Avila.- Silvestre Ribeiro Barbosa, lgnacio 
Mendes de Carvalho, Francisco Rodrigues de Mello Cabral, 
CommandanLc do Exercito. 

Esta Proclamação é ainda um uocumento da ma.ior im
portancia, e que leva até á evidencia as puras intenções dos in-

'f surgentes. Homens, que esta vão separados por longas d·istancias 
correm ás armas apenas ouvem ' o grito tle resistencia; mas 
·sem que se possa rasoavelmente suppôr qualquer combinação 
anterior nen-uma outra bandeira lcv~otãa, que nao seja a da 
Monarchia Constitueional ; seu primeiro viva é em todos os 
Jogares ao Monarcha, e d'entrc tantos grupos, que s'insur
girão não parte uma voz , uma palavra, que desminta o pensa
mento de todos. Só Deos póde conhecer intcn~~óes , mas quandO> 
actos externos desta ordem existem para justificai-as, regeitar 
estes testêmunhos é obrar ir-racionalmente ; é despresar os mais 
ordinarios preceitos d'hermeneutica, c critica, é em fim decla
J'ar-se em luta com o raciocinio·, c a boa {é. Rcpellida esta 
Proclamação pelos Legalistas travou-se um combate, que du'ruu 
algumas horas; preparavão-se os insurgentes para voltarem á 

cargq qua,ndo receberão um elí.presso, que levou-lhes a no-
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ticia da pacificação de S. Paulo , e de que forças daquella Pro
víncia marchavão sobre a de 1\finas; julgárão então perdida 
a causa, qué sustentavão, e se rctirárão. Sem • estas occuren
oias, c se fosse occupada a Villa de Tamanduá pclõs In
surgentes, o r,novimento · penetraria -d'uma maneira irresis
tivel nas comarcas do Paraná, Rio .Grande e Piracatu , e• 
n'este caso muito fortes tornar-se-ião os Insurgentes. Não tinhão 
porém estes quem os. dirigisse em todos esses pontos; as massas 
reunião-se JÍromptamcnte; os proprictarios as sustcntavão, ar
mavão, municiavão, e condusião ; mas não havia um plano, 
llão tinhão elles idéas algumas de tactica militar, e as mais 
lusidas colum!Jas, possuíd as dos melhores desejos se d lssolvião 
como as empolas do mar. Assim aconteceu á- bella columna 
_de Lavras, c ·o Município de Tamanduá continuoú ge!Jlcndo sob 
a vara de ferro dos despiedõsos Legalistas Pantalião ,- An
tunes Corrêa, Francisco José Soares, Narciso e Pinheiro; 
Os presos forao desde então mais rigorosamen te tratados, e 
tiverão de so>frer um verdadeiro martyrio. 

I • 

O l\IOVBIENTO jOE 10 DE JUNHO É APOIADO FORTEl\lENTE 

AcY NORTE DA PRO\'lNC!A ; ATAQU~, E TOl\J~DA t' 
!_>A YJLLA DE CAETHÉ \ 

O Município de San-ta Barb ra foi, dos que ficão o norlc 
da Província , o prime-iro, que se declarou energica c for
temente em apoio do movimento de 1~ de Junho. Reur'lio-se 
a Municipalidade no dia 16 de J unh(\ sob a' prcsidenci ' do 
cidio.dfio João Antpnio de Magalhães, e ' por ind,·cação do , •c
rcador Francisco Paus Rabello Hortá foi reconhecida a arl
toridade Insurgente, já no dia anterior proclamada em uma 
grande reunião d~ poYo e G. N. ; o cidadão Manoel Thomaz 
Pinto de Figueiredo Neves, nomeado pelo ,Presidente interino 
coronel commandantc da legião ela G. N. do l\'lunicipjo, prestou 
jt~ramentp pe~ante a Municipalidade, ~ ,entrou. ~o ex~·cicio . 
d aquelle empregq; c para IÇJgo uma forte c lur.ida columnw 
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se .reunio sob o seu commando. Os Municipies da Itabira, 
e Caethé, Jitnitrofes "do de Santa Barbara, apresentárão-se 
em resistencia , e a villa de Caethé foi occupa·da por uma 
culumna ao mando do coronel Joao da Motta Teixeira. No 
Mun)cipio da Itabira preponderava o parti~o liberal , que 
todavia entendeo não se dever mover, e isto, talvez, por que 
a ·prudencia pediá, que s'esperasse pela entrada do · Presi
dente interino na Capit~l que a todos parecia- infallivel; ou 
por que, nao tendo havido preéedentes disposições, nem pre
pan1ções algumas, e sendo a Villa ' immedjataqwnte occupada 
por uma companhia de caçadores de montanha, não se po
.derão · os opposicionistas reunir para combinar~m um movi
mento. Entretanto é certo, que elles não reforçárão as fileiras ., , 
da Legalidade, não abandonárão suas antigas crenças, e con-

. vicções, algum, (o capitão Vicente) se .veio .. reun_ir· aos in
surgentes de Santa Barbara , sem que lhe servisse de obs-

- taculo uma numerosa família , e uma consideravel .cazá de 
·negocio; outros; tão suspeitos forão á Legalidade., que ainda 
depois de acabada a contenda, sofrerão todo o genero de per
'seguição ,· e se Vtrão forçados a procurar o. asylo das níatas 

r assim aconteceo ao Vigario José Felicíssimo do Nascimento, 
e ao negociante João Baptista Drumond. Estavão pois guar
necidas pelos Legalistas as Villas da ltabira e Caethé. A co
lumna de Santa Barbara, devendo desprezar a reunião de 
Caethé, corno o fizera a respeito da da Itabi'ra , · e mar.char 
rapidament.e sobre o Ouro Preto. pelo lado de Marianna , obs
tando assim a que o Presidente Veiga recebesse os poderozos 

· recursos, que por aquella- parte., os primeiros l.he chegá rã o , 
acreditou fazer melhor serviço, indo primeiro desbaratar a força 
de Cáethé. Fazia parte da columna de Santa Barbara o forte 
e disciplinado batalhão d'aquelle nome, e era ella dirigida 
por dois habcis e bravos officiaes ,' o capitão Manoel Joaquim' 
de Lemo_s e Alferes Joaquim M:ar:tins , . elevaào. o primeiro a 
Chefe de legião·, c o segundo a Tenente Coronel do batalhao 
de Santa Barbara. 
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Chegados ao Cactbé tentárão os insurgentes reduzir pe~ 
los meios de persuasão os legalistas, a fi li). de que· reconbe
cossem pacificamente a autoridade insurgente; não o poden-
9o porém conseguir, resolvêrão tomar a Villa de . viva for
ça. Fizerão os insurgentes avançar uma linha de atiradores, 
que rompeo o fogo sobre as forças da legalidade. Este fogo 
não durou porém um quarto de hora ; mas os governistas 
retirando-se, entrincheirárão- se nas casas e nf! Matriz, e 

· d'esse·s pontos dirigirão sobre os insurgentes um vivíssimo 
fogo , que sustentárão por um espaço de te!llpo , e com uma 
coragem, que os honra ; e tanto mais dignos de louvores 
são elles, quanto é certo , que com as unicas forças do Mu
nicípio, e sem terem officiaes de linha , que as dirigissem, sus
tentárão com as armas as suas convicçõe-s, e i,sto, quando 
tinbãp de repellir o ataque d'uma das mais bravas e disci
plinadas columnas do Exercito insurgente . . Contrasta maravi
lhosamente este procedimento com o dos oligarcbas da cida
de de S. João d'El-Rei, que tao promptos for'ão em fugir 
ao primeiro aspecto do perigo , como fortes em perseguir 
com sem . igual canibalismo , quando por outros vencidos , os 
que não ' se aqimárão a combater ; os Caetheanos até mos- ~ 
trárão generosidade, absolvendo o mesmo individuo ~ que na 
Camara. Municipal fizera a proposta, para que fôss reco-
nhecida a autori'dade insurgente. \Tan~o é certo · que s ho-
mens valentes·, e que com lealdade se combatem, cost:umão• 
a ser generOSOS, erp quanto que OS cobardes SÓ tem a CO-

' ragem- dos assassinos. Os legalistas de O,aethé, ' depois de se 
haverem batido por cinco di~s, ti verão por inut.il ma i~ pro\ 
longada resistencia, e resolvêrão.- se a aba.pdoríar a Villa, e 
o cons.eguirão protegidos pela noite. O combate . da Vi lia de 
Caethé foi glorioso para um e outro lado ; os insQ.rgentes 
porém, sacrificárão a utilidade de sua causa .á geherosidade, 
e ás relações muito, estreitas, que existião entre legalistas e 
insurgentes ; não pysando menos para com estes '; o des.~jo , 
que em toda a parte nutriao d'evitarem, quanto lhes fÓsse 
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possivot, o derramamento de sangue _inl)ãO, e o eavalheiris-
mo, a brandura, que n'ão só a humanidade, com que sem
pre tratárão os vencidos. Esse cavalheirismo porém , e 'essa 
genero'sidade que no Caethé praticltrão ; que estou bem lon
ge de co~demnar, mas que corno historiador devo fielmente 
referir, compromettêr'ão gravemente, por aquelle lado, a cab.-

_sa dos, insurgentes. Primeiramente, não é muito natural, que 
sem favor da parte dós insurgentes, estando c,ercada a Villa, 
podessem d' e !la satr os legalistas, sem que fôssem incommo
dados; segundo , não se póde comprehender üomo salisfize
rão-se. os insurgentes com a tómada de Caethé, - e deixárãÓ 
de perseguir a força legal até a dispersarem, ou desarma
rem-na, nem procurassem, o que é mais de ~drnirar ainda, 
impedir a juncção d'essa força com uma companhia de ca
çadores de montanha que marchava da Habita de 1\fato Den
tro- a ~e lhe reunir. 

Se os Insurgentes tivessem _o plano de perseguirem a 
todo o custo, e derrotarem as forças, que se lhes oppunhiio 
desde o principio de Julho estarião elles triunfantes na Pro
víncia. Com o· bravo e disciplinado batalhão de Santa Bar-

·r- bara poderião elles -ter desassombrado todo o No'rte , - perse
guindo até dispersarem-a a força, que ele Caethé marchava. 
para Roças-novas, onde chegou sem sofrer o menor incom
modo, e Ómle se conservou p0r todo o tempo, que quiz. 
Bem que o, ataque e tomada da Villa de Caethé fOsse aco'n
selhado pelas melhores intenções, foi com tudo uma das fa
talidades, que experimentára a causa dos Insurgentes; por 
que foi ahi que teve lugar um - facto, contristante para os 
]nsurgentes, qual foi- o do jncendio da casa do cidadão Or
nellas , de cujos pormenoreS não pude obter satisfactorias in
formações, asseverando não pou0os, que o· incendio fôra ca:
sual ;· o que porém é fóra de toda a r)uvida· é, que os che
(es, e influentes da co_lumna, nem o ordenilrão, nem o apprová
rão, sendo certo existir n'esse edificio grande porção de combus
tíveis, que bem poui;1o cásua·lmente arder. A tomada çla Villu de 
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Cnethé ficou inteiramente ' inuLilisada, desde que a columna 
de Santa Barbara , em vez de marchar a dispersar a força, que 
tomava o caminho de Roças-novas, bater a companhia de 
caçadores de montanha, que se lhe foi reunir, e impedir a_ 
marcha das forças Légalistas, que vinhão do Serro, contra
murchou para Su nta Barbara, onde se demorou · pelo espa
ço de vinte · um dias na mais perfeita inacção, e isto, quan-
do o valente Galvao fazia frente com um punhado de ho
mens~ a todas as forças, que o Presidente Veiga havia po
dido reunir. Releva rectificar aqui um facto da maior gra
,·iJade e importancia de que furão arguidos os assaltantes da 
Villa de Caethé. Disserão os periodicos da época, que fOrão 
n'aquella empr.esa coadjuvados os Insurgentes pelos escravos 
do cidadão Luiz Soares de ·Gouvêa. Essa calumnia, bem co
mo _muitas outras, lançadas sobre os Insurgentes, acha-se 
desmentida pela logica poderosa dos factos. Difficilmente se 
achará hoje na Província de Minas um individuo, que não 
faça inteir~ ju~tiça á moralidade dos J nsurgentes; não só a 
esse, mns a toqos os outros respeitos. A accusação d'entre
gur armas a scravos, para combaterem a seus senho
res, a de os iqsurreicionar, dando-lhes cm·tas d'alforria em 

_ nome do Sr. D. Pedro li, encorporando-os áo e'xercito, cnhe 
toda ~ sobre os susten.tadores da oligarchia, com em outro 
lugar se hade yer. O batalhão de- Santa Barbara ' \ composto 
como todos os do exercito insurgente de abastados proprie
tarios, capitalis,tas e negociantes, continha em seu seio mui
tos indivíduos, sobro cujos peitos brílhavn a medalha ~ d(l ln
dcpendencia. Com menos moralidade, menos aferro aos ~rin
cipios, não scrião os insurgentes_ iniquamente havidos como 
snqueadores, rebeldes e assassinos; ellcs · teriào salvado o paiz 
da terrível adllfinistração oligarchica, c lerião ul,Tla vez mais 
mostrado a lealdade' _com que sustentao a liberdade., c o 
Th rono. Existe ' porem uma ProYidencia, que e~cruta as cons-:
cicncias, puro~ nos olhos d' c lia ós horne11s de 10 ,de Jt~nho

appellão pnra o juizo do paiz ·, ciuanclo este ~e poddr mani
festar c0m imp,arcialidaclc e justiça. 
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SuCCESSO DO MUl\"lCIPIO DE SA B>\ RÁ • . 

D0s Municípios ao norte · da 'Província , era o de Sa1Ja- , 
rá -t~m que o Govern.o contava acharia -maior força • não só 
t•m raz;io da maior população do mesmo, mas tambem por 
(JUe. n'clle parecia prep.ooder!)r a influencia oligarchica. Com 
em~ito os governistas d'nquella cidade for tificárãó- se á pri
meira notiçia tio rompimento de Barhacerra. Elles praticárão 
os mesmos esca ndalos que na cidade de S . .Todo (l'EI-Rei , a 
mesma audncia em _violar o segredo das cartas, o t;nesmo 
exaltamento na perseguição de todos os que pcrtencião ao 
lado. da opposição. Tinha- se 'porém pronunciado energica
mente em apoio do movimento o importante Arraial de San
ta J-uzia, mas os Insu rgentes d'ali, hem que possuídos ela 
mais decidida corngem , e dispostos estivessem a todos os sa
_criflcios, sem excep~uar-se o das vidas·, temião- se com ra
zão, que os l.egalistas de Sabará os viessem .átacar. D'est(' 
receio os livrou o b~talbão de Santa Quiteria. Chegando a 
essa Freguezia a noticia do movimento de 10 de Junho , 
Manoel Ferreira da Silva. um dos mais abastados proprie- _ 
tarios do ~1unicipio de Sabará, reunio o batalhão de G. N· 
de cu_jo comman'do o h~via demittido o ex- Presidente Veiga, 
e no dia 19 de Junho cffectuou no Arraial dn Santa Qui- · 
teria o reconhec)mento da autoridade 'insurgente , e sem se
guir o ruinoso systema de ~utros, que se contentavão ·,com 
a manifestação de adberencia prestada ao movimento; dei
xando-se ficar algumas vezes reunidos em fortes columnas 
de guarríiçã? aos lugares que· habltavão, Ma~oel F~rreira , 
coadjuvado pela Senhora D. ~nna Felippa de S. Thiágo. 
pelo Padre Francisco de Paula Moreira , pelo Major .Jo,,o 
Nogueira e outr0s numerosos parentes é amigos do mesmo. 
rJas freg':lezias do Morro-de-~'Iathcus-Leme. organisou uma 
caixa militar e ptk-se em marcha com as companhias do Pa
tafufo e Santa Anna, ambas do. Município de Pitangui ', que 
se lhe havião ng-gregatlo, deixando uma grande fazenda de 

. 19 
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cu]tura ,_ outra de creação , c ; o men~io de consideraveis ne- ' 
gocios' levando uma grande tropa sua sarregada de muni
ções de boca e de guerra , tomou o caminho do Sabará , 
disposto a seguir por toda a parte, onde uteis ou prec,izos
podessem ser os seus serviços. Era na verdade um especta- -
cu!~ digno da admiração d;um povo ainda o mais civilisndo 
.e amante- de sua liberdade, o que apresentavão homens da 
qualidade de Manoel Ferreira, acostumaa'o_s desde à infan
cia a uma vida de qui~taçao e de socego, aband~nando in "-

- teresses e commoaos, para seguirem · os riscos d'Úma revo
lução, e isto, porque- entendião que o paiz, quo o Throno, 
que a liberdade_, d'ellesj taes sacrificios exigiao I 1~emer-se-'liW 
tambem 1\fanoel Ferreira, 1\~arcelino Armonde, Man.oel Tho
_m'az e tantos outros · proprietarios, que d~ coração lançárão
S!l no .movimento, qúe se os' pretendia captivar? Veja a· oli
garchia e. CQnheça o léitor, quão distituida de fundamento 
foi a asseveração, de que os insurgentes espalhavão, que se 
pretendia c~ptiv1r os homens de . côr, procurando-se com es
tas e outras futi)idades explicar o apoio que na Província en
contrára o movimento de 10 de Junho. Era edific:)tivo o vêr 
que numerosos f luzidos . batalhões, como o de ,Santa Qui- ·r 
teria, compostos, quasi exclusiv~mente , d_e hom\ms empre-
gados na lavour\l·, aprese,ntavão-se ·inteiros á voz e marcha 
embora qu() os officiaes que ~s conduzião' houve~,sem sido 
derpittidos· pelo Presidente Veiga. Chegada a Sabarit a noti-
cia de que Manoel Ferreira se 'movra sobre a cidade o ter-

. . \ . ' 
ror gelou os ohparchas_, que desde lQgo se preparárão, não 
para o comba~e , e sim para a fuga .'' Com effeito , apenas 
constou em Sab~rá, que entrára em Sâ.nta Luzia o batalhão 
de Manoel Ferryira, e que reforçado com _ a lo~ça que ali 
reunira o qistineto José d'Oliveira Campos,, se movia sobre 
a Cidade, os oligarohas que até então nã? t~nhho podido 
reunir mais que 200 homens, retirárão-se' precipità,damente 
em demanda do Ouro Preto. Manoe~ Ferrei r~ : , ten~~\ .atra-:
vcsliado com . o seu batalhão grande parte do MumcipiO de 
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Sabárá, passande por alguns lugares em que preponderava~ 

os oligarchas, manteve a máis rigorosa disciplina , e os coQ
trarios nl'm - ti~eião nece~sidade de se occultarem; pois _ que 
oe. insurgentes . respeitavão com toda a religiosidade, r\ão só 
as pessoas e pr?priedades, mas ainda as. opiniões de seus 
contrarias, e não consideravão por inimigos se não os que 
s·e apresent~vão no campo de batalha. ' . 

No' dia 8 de Julho entrou, sem ,-éncontrar opposí{-.ao ai~ 
guma, na cidade de Sabará a co\umna de Manoel Ferreira, 
constando dos batalhões de Santa Quiteria e Santa Luzia ; 

' vinha com e\la o cidadã_? José d'Oiiveira Campos, que na 
qualidade de Juiz, de Paz, proclamára em Santa Luzia a 
J>residencia interina, e na de 'rereador mais votado reuni@ 
a Çamara Municipal e .effectuou na oidade do Sabará o mes
mo reconhecimento. Os governis_tas havião-se retirado da ci..: 
dade, deixando n'e\Ja suas f~milias.! tanto· contavão eUes com 
a mor~.\idadé dos chefes insurgentes, e motivos não tiverão 
para se arrepende_rem d'essa confiança. Não houve um in
sulto" não houve um dysrespeito a qualquer família, as pes
soas e as propriedades fOrão religiosamente guardadas. A Ca
mara ' Municipal reconheceo solemnemente a autoridade . do 
Presidente insurg~nte, e encarregou a M;moel ·Ferreira, não 
só do commándo da columna, como tambem de tóda a G .. 
N. do Município: 

Estava pois a cidade de Sabará ~m · poder dos· imurgen
tes, e o Coronel Manoel An-tonio Pachec'o, acomp<whado 
~os mais distinctos gov~rnis..tas, rc~eando~se de ser p_~rseg_ui
<lo, avançava quanto podià ein procura da CapitaL Por fa-:
talidade recebeo 1\If!.noel Ferreira ordens do Presidente inte
rinÓ para reunir suas forças com as de Sa·nta Barbara, afim 
de que f&ssem ambas dirigidas por Lemos e Joaquim Mar
tins, e ambas empregadas no cerco. da Capita:l ; vinhão estas 
ordens acompanhadas d'um oflicio de Lemos ; que o chama
va para Santa Barbar&. Manoel F,errelra _não é militar, nã~ 
podia mesmo formar planos 1 que mais vantajosos fóssem á 

·' 
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causa ql!e sustentava, sobravão-Jbe apenas bons .desejos. A 
certezil de -que suá cMurn n~ la ser dirigida po~· úous httbl'is 
e valetiles oliiciaés, qué se havi·ao já distinguido uo ass;llto 
da Villa · de Caetqé, 'as ordens do ·Presidente interino que_ 
elle queria cumprir, a falta · .d'um lwmem, que auxiEando 
suas boas ihtc;nçóes, o 'uirigisse em circ.unstancia tt.o · melin~ 
drosa, tuçlo fez que ellc nao cprnprehendesse .a utilida-de, ou 
a~tes a urgentjssirna necessidade de apertar a força que se 
retirava de Sabará ' até dispers.al-a ' .ou obrig.u!-<.t a rccoHH~r
se' á Capital~ sendo ~nais n..atl).ral, que no ~asó de ser per
seguida, ella ,debandar-se-la, .'e o ·co~onel Pachec~ tOl!J · os 
mais notaveís governistas, refug'iar-se-!ão no o ·uro V reto. 
Pelo menos nU'nca a cidade do Sabará devêra ser abando·
nadt' ,principalmente por que c·unstáva' que .os governistas 
haviào feito a-lto no Arraial do Rio-de-pedras, ultima po
''oação do l\!únicipio por aquelle lado. ]~·ntretanto marchou 
Manoel Ferreira para Sa;1ta ·Barbara, e ai~ , com as dernais 
forças, se Be!llorou pelo espaço ,_ de vinte um dias, sem que 
se possa achar i1m motivo rasoavel, que explique a i~acçao 

'· . em que le!T!.os e Martins conserváraó aquella numerosà, va-
lente e brilhante columna do exercito insurgente. Os .Coro-. , I 

neis Mottas, .augmentavão com to'do o esforço a sua nmniao 
!le l{oças-novas ; . do S.erro marchaYão for~as. gover i ~ta_s ,, qU:e 
podião ser , ·e era urgente qu~ fOssem derrotôdas ; ' \) c~runt:l 
l)acheco f a :tia crescer a sua colurlma estacionada no Rio ~ de- , 
ped~as· ; o ·pequ~no- destacarnént~ dàjxado erh SabaTLl\ eslç;.va 
ame'açado; contínuos . officios se wan'davao d'ali ' para ~anta 
B~rbara pedindo· soccono ; uma pequel\ a. força g01ei1Jista oc
cupava . o ,Arraip. l do lnficionado ; as ordens _do Preside\1!.e 
interino a·pertav~o os d ire~tore~ da ·colu'mna de ,Santa Bar

bara, :para que marchassem 'quanto a n•es sobre \1 Capi tt~l ; 
' mas a co~umná nãÓ se Jnovia, e esta im'tr.obi!idadc COJ!;-

' pto,metteo totalmente todo . o Nort~ da Provincia\ e a causá 
.dos insurgentes , se~do cert9 que á co!umna de- Sant(l Bar
bara' l1 il 0 fl\ltaya é ya!or nem ~lc d ÍI_' ai; i\ ü pchcausa rruc. abJ\l (;ú ra: 

,' 

/ 

I 
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Pará que os dcsaéertos chegassem ao maior gráo, marchou a 
columna de Santa Barbara sobre a governista estacionada ·no Ar
raiaÍ do JnficionaJo, CÍesLaratal-a, levai-a diante de si, foi obra 
que se eiTectuou em menos de duas horas, mas em vez dc. aper
tarem a força desbaratada, 'e procurar occup,ar um ponto ~as 
proximidades da cidade de Mariimna , ·ou na mesma cidade, . 
onde cnconLrariao os insurgentes valioso apoio, e donde já 
se bavião retirado , cheios Je temor muitos governistas, vol-. 
tou outra vez a columna pura Santa Barbara, depois d'essa 
pequena· excursao, e em San'ta Barbara se mánteve em quan-· 
to que o destacamento de Sabará estava seriamente compro
ínettido. 

A VILL.A DO GURVELLO RECONHECE A ~RESIDENCIA HiTERIJiiA. 

~ A' proporção que o rnovirr1ento de tO de Junho era 
sabido nos diversos pontos da Provi11cia, onde , havia ja c·hc
gado tambt~m a n(,lticia da maneira brusca por que fôrá des
l'ediJa a Camara lemporaria, em que dep~Jnhão todos a mais 
solida confiança, ia elle encontrando -apoio na parte a mais 
Mi' illustral.la · e independente da populaçao; e se IJOI' ventura 
se não declaráráo pelo movimento todos os Municípios da, 
l1 rovincia, se em alguns puderao os oligarchas reunir .G. N. • 
foi isto deviJ,o ao de,sleixn co!n que se houverão os jnsur-

. gentes na tornada Ja CuíJital. 1\. maior parte Ja populaÇão 
e até muitos gov~::rnistas, :;ó esperavrro este fu<ito para se collo
carem .áo lado dos insurgentt!s; alguns espíritos mais ardentes 
porem' e 'mais. vec;ididos' Jedai-avao-se logo encrgicainente. 
Assim aeouteceu n~ Município do Curvello, um dos mais 
rcm'otos da Provincit\, Ali , com9 em toda a parte , a exe
cuçao da lei da reforma juJic~aria havia irritado extrema
mente OS i.llliiD0S ~ porqu~ ; a~SilSSÍ!lando-se a lell!'i.J UU !IICSIIla 

l~i, jil eui si mesmo tyraunica, para que fus~il e!là pura I! 

sirnples!llenl e Ulll in ~trurnento Je f'a cr,:a'O, ' furat) JeixaJos ' a 
lJanJa bomcns qual í fi ct~(k.; , e jurid icument.é IJ<:ui!itudos, para 



se nomear Juiz Muuieipal e de Orfàos e Delegado do l\Jú
nicipio, o mais desacreditado homem do lugar, que une i!' 
falta de conceito o desprezo que lhe vota o publico . ·.por 
causa dos meios , torpes e criminosos com que tem ajuntado· _ 
alguma fortuna; os supplentes de Juiz .Municipal c Dele-· 
gado , á exeypção , de u rn ; erâo pelo menos_ indigentes. ,O 
l)residente da Camara Municipal, 'membro d6 partid-o o.li~ 
ga•·cha, e unioo n'aquella villa que tem alguma importan
cia, reconheceu que se !)âo podia oppOr ao movimento; por· 
isso transmitlio ao seu immcdiato , recomm!'lndando-1~ que 
fizess~ executar a ordem, que d0 Presidente interino recebêra 

' afim de que a Camara Municipál .fizesse constar por seus 
Editaes, q a e se ·achava suspensa a execução da lei da r e- . 
fonna judiciaria. Havia elle recebido' tambem do Presidente 
Veigá o diplom,a d ~ chefe de legião 'em substituição a L~iz ' 
Eusehio d'Azevedo, que desde a organisação da G. N. da 
Pro\'incia, tsl · po~to exercêra ~om toda a ~onra e . proveito 
publico, más n~o o aprcscntoQ, ,por que conhecia bem a opi- . 
nião do Município, assim corno . que ás suas relações de pro
:xiu:o pm:en'tesco com os chefes do partido liberal, devia os 
cargos eleclivos, que no Município o~eupava, br.m assim que '· 
<: distituiçno de Lu iz Euseui~ irritcria _os animo da grande •, 
maioria da pop~lação , que o ama e considera. ~ ~ausa do 
Governo po.is, não tinha repr•sentantes nem apoio no MÚ
nicipio - do Curvell'o, e a autoridade insurgente fui pacifica

_mGntO: recon hecipa pela Camara ' MuA;eipal .no dia 2lt. 'fie Ju
nho. A G. N. começou logo a corref'\ pa ra a villa a ojlerect:l' 
serviços voluntar jos, e como os mais 1:\H1siJer~ dus hol'l'U:'n \ do ' 
lugar ~stavão á frent.e do mqvi111ento. Jf nlro 11m pou eo (i óon 
-o povoa~~ao fortern ~n te goarnecida. Em todo ,o Mu nicípio ape
nas procurarão rcúnir alguma força os pr~prietar'ios das Ll
zendas de Buenqs-A_yres, e La ranj eiras, ess< s reuniões porém 
nen-um temor incuti ão aos insurgcQtes. 6 Dell\gado de po
lic.i'a, nao achando. no lVIt1niáp io um ponto onde ao menos 

se pudesse escp~der, bem que nin guem o perseguissu, , re-
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:fug·iou-se no de Pilang'ui. Os in~urgcnles . co~tcnles porqu·c 
.a- autoridade ,tio ~residente interino era reconhecitla .e. obe
decidn em torro o Município, ' empenhavão-se em defentler e . 
proteger com escrupuloso c~idado ·as .pessoas c propried<;des 
dos govern~stas, 90s quaes deixa vão tambem LoJa a liberdatle 

, para tramarem contra o movimento. Assim, em qannlo os 
insurgentes se tleixavão imbnir das traitloras promessas do 
Presidente da Camara Municipal Jeronirno Martins do Rego, 
este co'm a mais negra pcrfidia, recompensava a seus cunha
dos, e a outros (1-ue chamava seus amigos, -as at.tençõcs com 
que fôra por elles lratatlo' ' róinentando e protegendo occul
tamente as reuniões de ·Buenos-Ayres e_ Laranjeiras, qu.c 
continuavão a engrossar, sem 11uc os insurgentes, que aliás 
tinhão forças s:ufficientes para dispersai-as, se movessem, da 
.viiJa., qu~ continuava guarnecida por url')a forte columna. 

J\IUNICIPIO DO BOM Fll\I, $ ,\lUIAlAL DO PAT ,\FuJIO .. 

'fern-se tlito e repelido, que illudidos andavfio, os qu w 
npoiárão o movimento de 10 do Junho , entretanto, o lei-' 
lur impnrcial, que estude os fados, que então tiverão lu
gar , h a ' de ·- reconl1ecer que nem mesmo era possível haver 
urna combi.naçilo tal , é tão perfeita, que a- noti.cia do movi
mento- de Barbacena fô~se irnmcdiatamentc seguitb eril lã<~ 
dill'erentes lugê1res do prompto reconhecimento da autoridad~ 
·. 
Insurgente, nem tão poucq fôra possível , quo uma tão vas-
ta com~)Ínaçiib pudesse ~or tida com tal segredo , que a po
licia derramada po~ toda a · parto , ale nos mais insignifi
cantes Íugares, não tivesse obtitlo até O· dia 10 de Jul)bo 
algum conheci 'mento a respeito; e que o não tinha tido 
prova-o um docuumen'to sem ~uspeila, é o officio dó_ Pre
sidente da Província do me~mo dia 10 de Junh?, no qual, 
fallahdo apenas d'uma agitação vaga' ·agitação. que em ver-· 
d_nde existin depois da di~solução· da Carnara tem,poF<i'ría , e 
adiamenoo da Asscmbléa Provincial , não caracteriza facto ai-

; 
I 



' gum , antes csprra que a ordem puh!ic:1 não scru1 prrln r~ 

hada. St'rn duvida , . cont<Jnrlo-sc com a fort"al,·za dh Priwin
cia de .S. Paulo , bem poúens aherturas hnvião tido lugar; 
·mas tal era n eonvicç.i\o drr· população, de que sórncnt'f) uma _ 
~cvoh!ç1io poderia salvar as instituiçõrs juradas, que sem con-· 
venio aÍ1Ierior npP.esentavão-sc todt1s mui volun_tariarnrmt(' 
fpoiarido o_ rno~irnento; :- rcclomando ~ h'onra do sacrificio 
por urna. cnusa que acrPditn1ão Lão nobre. 

Assim, logo que a Mnnicipnlipnde da vil]a do: Bom!im_ 
recebeo a ordem do Presidt~nte interino p<tr~ suspender a l'xe
qJ~ão da lei da reforma .iudieiaria, promp!~lr~H'nt.t~ a cum
prio em to~las as suas pnrtes. sem que no ~1unicipio cn
co.ntrnsse a· mais pequena opposiçãq. O vigario João B<lptis

tn Tristão porérn cahio é.m urna cilada dos governistas, foi 
preso, bem como o Padr'e Francisco de t>aula Téixeirn, n 

· o partido insurgente, · fic<1ndo sem apoio se retirou. O Qr. 
·Forlu.nato Nogueira Peníd,o, nomeado Juiz Municipal c Tenen
te GQronel tia G. N. , pôde livremente restaurar na villn a 
;mloridade do Presidente legitimo; mui pouco ternp~) porém 

se pOde ·e11? mart~r, porquê, o Tenente C~ro~cl Antonino 
de Sousa Maciel e o Mnjor Barbosa, coad.iuvados pelos ins
tructores Francq e <:falviio Junio~·, occupárão se"unda. Vl'Z 

a villa, ' e dispers.órão toda a forçn l ·egulist~ que n'e h se acha
va reunida , 'e conrluzírão prc os pilra a cidade' ôe S. João 
d'El-Rei os V(lf~)adores supplentes que se havião renni~o para 
restabelecerem a autoriclade_ do Presidente legitimo, ~ e Mu-· 
nicipio jnteiro d,o Bernfirn esteye nil o.bcdiencia da au ori
dadé' insurgente até o dia 20 d'Agosto .. Nn villà de Pitang~\i, : 
pelos esforços do vigario Belchior: reunio-:_se urna columna 
em apo(o da )Lepnlidadc, mas no Arraial do Pàtafufo, . do 

mesmo Município e Freguezi.a, foi o movimcnlQ apo,iado 
pelo Juiz de Paz .Tose Ferreirâ d'Oiiveir.a, sustentado pela 

,companhi.1 ·de G. N. commnndada pelo capitão Marí'Ocl Teixeira 

Duarte, bem corno pel·a· do Arra_i~_J _'de Sant~, Ann~\ e do 
Espírito Santo , do mesmo Murrc1p1o , quo . reforçarão o 
lJatalhão de Manoel Ferreira. 

~ -" . 
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ESTADO DO MOVIMENTO NOS ~~Il\IEIROS. ))IAS DO MEZ DE JULHO, 

Como eu já disse , não se havia a . Província de Minas 
preparado para uma revolução ; tal era porém a convicção 
que dominava tod'os os espíritos, d~ que ,era preciso oppôr 
fortes barreiras ás assustadoras invasões do ·Ministcrio de 23 

. de Março , que uma ·geral espontaneidad_e con.Juzia todos 
os Mineiros para as fileiras insurgentes. Por que tonvenci-

. dos estavão todos de que a Constituição offendida· g~avemen- , 
te pela decretação da lei da reforma judiciaria; nnniquillada 

' fôra pela dispersão da Camara dos Deputàdos , e n!ngucm 
-desconhecia 'que um governo , quj:) -para livrar-se d'uma Ca
·mara da qua·l ~ão podia esperar apoio, á vista dos attentados 
por çlle praticados, usurpára uma tão importante attribuição-, 
constituindo•se juiz supremo da valid!!de das eleições, chamando 

' a si tambem as mais determinadas attribuiçõe~ _do Corpo Le
-gislativo~ pelo facto de haver reformado a lei eleitoral , se 
havia ,constituido formalmente dict<!dor; , e por isso, a noticia 
da dispersão da Cama r a dos. peputados, relu mbou um grito de 
geral rndignação desde uma .até outra extremidade da'Provincia; 
e a_toda a parte a que cheg~va. a noticia do .r?~P_imento d.e 1~ 
-de Junho, a população corna as armas , os t1m1dos reamma
''ão-se, assegura vão-se os fortes , e ·o terror gerava os animos 
dos mais decididos membros da oligarchia. As autoridades da 
nova lei , ou adherião ao movimento , · ou procuravão na fuga · 
e~itar as consequencias do odio publlco que as perseguia. Pó
de-se affirmar co'm toda á segurança' que o movimento de 10 ' 
de Junho fôra reclamado pela opi~ião publica, e p~r ella po
derosamente sustentado, que fOra clle a fi~l express 10 dos votos 
e do pensamento de toda a população. A causa do Minis
teria de Março, e a da _oligarchia estava perdida sem reme• 
di'O , ·se os insurgentes CÇJmprehendcssem , que nas· cris~s vio.1.. 
lentas , a moderação é um crime , c . a pru.dencia deixa de 

, ser uma virtude. A opinião publica se declaráva , pelo mó do . 
o mais explicito c satisfatorio pelos insurgentes, o brado solto 

20 
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em Barbacena em tlefesa das instituições juratlas er~ ener
gicamente correspondiôo ~ e tudo annunciava aos insurgentes 
uma victoria completa. D movimento não tinha aind·a urn 
rnez d'existencia' c tlominav,a _já a parte a mais pqpulosa e in-
teressante da Provincia , e muitos outros lugares só esperavão, 
para se declararem por e li e , a noticia de que o Presidente 
interino entrára, na Capital. Estava guarnecida , t{Jda a linha 
de cornmunicação enlre •a Província é a do ~io · de Janei.r'o, 
e o' Governo Geral nàó linha nos primeiros dias de Julho um 
conhecim~nto exaclo do estado da Província- de Minas; o Pre
sidente Veiga ignorava tambem o·estado dos insurgentes, na
da sabia .dos Municípios ao sul, e mui p.oucas noticia~ tiAha 
do que ta pelo norte. Na estrada -do p'araybuna estava pos
tada urría 'eolurnna de /~00 homeos, outra de 600 colloc~da 
11a; Pomba Aominavtt em todas as direcções a ·estrada do .Mar
de- Hespanha, em Daependy a forte columna Junqueira, 
composta ge mais: de lWO praças, fazia • frehte· ás fot•ças . que 
marchassem pel~ · estrada do Pi<à Na linha tirada desde a Ay
r.uoca até Santa Barbara estavão postados e em optimas posi
ções , para mais ' de 1000·· homens , que dorrlmavão as es
trados de· Sant~ Rita , B.io-preto , e Bom Jardim: Da v.illa 
do Bomfim , segunda vez occupada pelos i~surg' ntes, mar
chava 'ao mand p do ~enentc 1Coronel Antonino Jos~ de Souza 
Maciel um bátap1ão de G. N. phra a cidade de S. João d'EI~Rei. 

De Lavras marchava sob~e o 1)manduá uma columna 
. de mais de nqo homens. No, Arratal do Claudio Monicipio 

da Vi lia ·da Oliveira existia uma outFá con-tendo igual numero; 
\ 

no Ar~~ial de Dores, Município de' ·Pitan 0 i, , ond:e ,,o \ Dr. 
Manoel Jar::intq Ro~rigues -V!!,o e Patlre Sousa havião feito 
reconh.eccr a l'resi·dencia interina·, outra formidaveL columna 
existia; I)~ Mpnicipio do Arax'á se hav·ia rem'!ido outra for
te . .columna .n ~ ~azenda de S. Ma,theos, pelo&- es(orços dos 
Mendonça~, Botelhos, Mello, Francisco Alves da Cunha 'Me
nezes .e · Major ·.Silvestre ; a cidade de Paracatú estava \çm agi
tação, e, tão ijOderosos erão ahi . OS -Ín~urgent.es, ._que \ aS au-

' , ' 
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toridades legitimas ; não podend~ achar abrigo em canto al
.gum do Município, nem. mesmo da comarca,'-, refugiárão-se 
em Pitangu·í; na villa do Curvelld conservava-se uma columna 
.de , mais de 4.00 praças; e'm Santa llarbara haviil mais .de 
1:200 homens.; no Sabará 300 c tantos; na cQmariia. do 
Serro, onde o Governo esperava encontrar um apoio quasi 
unani.me, não deixarão os insurgentes · de achar companhci
.ros, e em tão subido numero se re4nirão eHes -em o lugar 
do Pé-do-morro, que ·essa columna continha para mais de 
~00 praças, e tanto ·susto incutia ella, que os oligarcbas re7' 
-eorrêrão á intriga e á traição para disp~rsal-:a. As cidades 
de S. João d'EI-Rei é Barbacena estavão ·guarnecidas com 
mais de 50(). h~mens; na villa de -QueJuz estava e~ fim a 
formidavel colurnna Galvão, que fazia - frente .a todas, as for
·ças da Capital; .e aJém d'estas 'collll;nnas existião efl} diver
sos pontos , destacamentos numerosos. Em quanto assim do
minavão a Província quasi inteira os insurgentes, e em mui
tos -pontos esperava-se ·sómente a noticia de qulJ. o _Presiden-: 
te interino houvesse entrado na Capitaf, para pronunciar-se 
o partido liberal, e, em outros, -suspirava elle p.or algum auxili.o 
'externo que o ajudasse a sacudir a oppres.são com que o mor
tificavão·os agentes da oligarchia , o Presidente legal ti h há hem 
pouc~s recursos a . Qppôr aos i'nsurge'n tcs. As co lu moas tio Ou
ro-Branco, Congonhas e Catas-Altas, unicas . forças que se , 
apresentavão em operação ; não se animavao a atacar a colum
.na insurgente _p.ostada na. villa de .Óucluz, e se então a forte 

. columna de Santa Barha_ra tiv,esse avançado sobre o Ouro-Preto, 
o Pr~sidente legal teria irremissivelmente. succumbido. A va
lorosa columna do Pantybuna não permittia qne · as 200 e 
tantas praças mandada~· pelo Minislerio por aquelle la-~o avanças
;cm um p11sso. · Pede <1 grati_dão . e exige ' o dever: d'historia.:. 
dor que aqui seja .feita honrosa rnenção d'um dos mais bra
vos homens que fizerão parte do cx'erci'to insurgente, é o fiel, 
e forte Zeferioo ; esse bravo commandava o destacamento do 
IJarayhuna na qt~alid~de . de sargcnt~ do Corpo Policial , ' 
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quando , houve lugar' a rompi-meu to de 10 Junho,' a que elle 
immediatamente adherio; encarregado ·do commando da pri- .. 
meira força insurgente , que se · reunio no Paraybuna atre-

' v e o-se. a. passàr o rio para ir a dispersar um destacamento_ , 
Legalist~ postado na · estrada por ordem das atit?ridades da, 
Vi-lia da Parayba ; depois da primeira dispersão da co.Iumna 
foi ,ell_e e. o igualmente bravo ·Severino que com poucos valen
tes demorarão quanto quizerãq a marcha da columna Leg_a
]ist&; e desde o I>araybuna até , Santa Luzia nunca deixou 
de ser o bravo e dedicado Zeferino; ainda depois de ÍO d'Agos-

. to quando com poucos compan~eiros s~ retirava foi atacada 
na Piedàde dos geraes p'or ,um bando d'assassin'os dos que en
tão cruzavão ~ Província com o titulo. de Legalistas., que tão 
mal des-empenhav~o , perdeu um olho neste encontro; mas não 
de-ixou de ser Zeferino , o bravo! Pelo Mar-de-HespaQba a ~orça 
1egalista não subià a 200 homens, e. estes tinbão diante de 'si á 
columM da Pomba, além dos destacamentos d'as Mercês e Meia
p'alaca. No 1Presjdio reunia algumas forças o Tenente Coronel 
Atbaide , que lllão' poderião romper até a Capital , se a cO-

i • 
lumn~ da Pom9a tivesse quem a dirigiss~, e . se o Tenente 
.Coronel Geraldo, q~e coadjuvado por José Venan io de Godoy 
c Major Justiniano, bavi~ reunido mais de cento e tantoS 
J}omens ·, em vez de procurar a· villa da .Pomba , se tivesse 
-feito forte. em algum outro ~onto do Município. ~m Roças
Novas entretinbão os Coroneis ~ Mottas a força quevl~ando

nou ' Gaetbé; no Rio-de-Pedras o \coronel Pacheco 
1 

a que-
, 1: 

saira _de Sabará ; estas forças porém erãp diminutas_, e a 
·forte columnà de Santa Barbara as ~oderia ter dirpcrs\ dg' _ 

I ' I \ 

se o quizesse1 Na comarca do Serro a 1Legalidade tratava de 
reunir forças , as quaes só se pozerã<? em movimento quan
do desassombra~as pela dispersão da columna do Pé-do-morro. 
Na vill·a de Pitr ngui ·exi.stia uma pequena columna pela Le
galidade; mas n_ã'O só a maioria d'essa. for._ça ~ympathisav!l ' 

· ,com :os Insurgentes , mas nem podia ella ava· n ~ar um passo, 
por que , . C? Guarda-Mór Francisco de Salles no Mo\ w d~ 
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Matbeos-Lcme, coadjuvad·o por José Ferr.eira · ~e Oliveira 1 

Juiz de Paz dd Patáfufo , com outros cidadãos , havião to
mado 'disposições convenientes para lhe ell!baraçarem a pas
sagem , se tentasse éllá fazer juncção com as forças do Coro~el 
Pacheco , caso em que a villa seria oceupada pela colurnna 
dirigida pelo Dr. V~o e Padre Sousa. No Arraial do Jlio-preto 
tinha o Governo uma mais · forte columna ', a qual não p<J
dia tamoem avançar , por que todas ·as posições por aquelle 
lado estavãô optimamente guarnecidas. Na -Yilla de Taman
duá· existia· u.ma calumna Legalista , mas tal era a pouca con::. 
fiança que n'ella depositavão as autoridades·, qu~- o mawr 
trabalho que tinhão, era o de vigiarem a mesma fmça . 

Ninguem que estivesse ao alcance dos recursos de que 
~nlão dispunhão os insurgentes , e dos apuros em que se 
achava o Governo , ' poderá baÍancear am só' mom~nto em de
cretar á aquelles o triunfo. Quem o n.ão pensára· ~ ao vêr 
o enthusiasmo e dedicação com que ric.<!s proprietarias, fa
zendeiro.s abastados , grossos -' negaciantes , f.ortes capital.istas, 
apoiavão o movimento? Quem não esperára, ao: vêr o desa
pego com que uns deixavão suas lavouras , outros os seus ne:... 
gocios , e todas as suas • famílias , para seguir~m com arma 
aQ hombro o ·destino que se lhes indicava? Aquelles que 
por invencíveis _ embaraços não podião.pegar em armas, fazlão 
sacrificios pecuniarios , e mesmo pessóaes compatíveis, çom súas 
Circunstancias. Era "pata vêr a boa ' vont.ade com que os ca
pitalistas abrião suas bolças , os fazendeir06 provião do gado 
necessario , os agricultores escapc.aravão seus paioes , e a G. 
N. não perguntava pelo soldo ! Assim no principio do mez 
éle Julho ni.nguem duvidava de qual seria o exilo d'uma cau~ 
sa _, pula qual combatia um desinteressado e enthusiasmado 
pa·tdotismo , ' o amor sinc.ero . d,as instituiçõ"es , o ardente de- · 
zejo_ de conservar a liberdade tão ro~t~mente 11balada ! Póde- . 
se · dizer com ufania , que- nos primeiros .. d·ias de Julho , a 
Província . de Mio as · apresentava um d'csses factos , dos quaes 
pOUCOS exemplos _aponta a historia , C .que s8em attrah:ir SO• 
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hre um qualquer poyo a admiração do mundo; quando em occa. 
' ' · .siões tão importantes sabe ~valiar o que vale- a li)Jerdade, e 

apreciar os direitos do homem sem os quaes, a especie humana 
se rebaixa ao nível dos brutos os mais, despresiveis , ·pois que,

' I·nesmo estre estes, muitos há que repugnão a carga,, e ce
dem sómente á força di! violencia e da oppressão. Um err_o 
de ~enos, entre tanlos qÚ~ com~ettêrão 'os ôirectores do 
movimento , um pouco mais d'energia e de fortaleza , ·e dcti
vidade em fim , e a Província de l\1 i nas podéra dizer hoje 
ao Brasil- derrotei, uma oligarchia, que- ameaçava jungir 
o paiz ·ao ca~ro de seu egoísmo ; ~al~ei a liberdade, e 
firmei o Throno em bases mais sol idas do que essas ém _qu~ 
o querem sustentar os apostolos do arbitraria , os inimigos 

-'da dignidade do homem. 

VOLTA DO PRESIDENTE INTERINO PARA A CIDADl> DE s: 
I 

JOÃO D'EL-REI, A VJLLA , DE QU1!:L'UZ E ATACADA 

· j l>ELAS FORÇAS DA LEGAÜDADE. 

A noticia de que o Presi.dcnte interino se achava na villa 
de Queluz, apoiado só~ente nas fôrças d',aquelle Município', 

- fez cobrar animp a~ Presidente Veiga , que dobrou os reforços 
para augmentar as suas, afim de. yom ellas fazer uma tentativa 
sobre .Queluz. Col!l effeito, rr\ais desassombrndo se\ achava o 
Presidente legitimo pelo rcfon;o que lhe trouxera o Gomrrian
dante superior da G. N. Badaró, senUo o primeiro que acudiu 
a·o reclamo ,da' Legalidade, r~unindo uma celumna ·com que 
entrára na Capital da Provinr;ia em apo'io do Goyemo leg'itt(llO. 
Assim pôde o })residente Veigá reunir tres columnas que màn· 

·dou postar no Arraial de Congonha~, n·o' de Catr.s-allas-de-' 
Norwega, e a do centro no Duro-branco·, a cuja frente estava 
o comrnandante das armas José Manoel Carlos de GUS!JlãO. sus
tentado por um parque d'artilbaria. Urna ordem que ·chamasse 
,promptamente ·para Qucluz ·as (orças estaciQnadás '. em · S. 

' João d'El-H.ci e Barbacena a apertar. a _C~pital, e pr~cural: 
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' 
meios de communicação 'com o · norte da Província, fazendo 
que se apro)f:imassem por aquelle lado as forças que se a&havão 
em Santa Barbarà, teria salvado os Insurgentes; prevaleceo · 
porém a in dá o· desejo de não der~amar sangue, a · 'segurança 
na fortaleza da Província de S. Paúlo, e a idéa fixa ' de 
que o Monarcha faria ~essar a luta pela demissão- do ' Ga
binete, que lhe não poderiá mais occultar uma tâd solem-

. ne -manifestação do odio publico contra a subversiva po..:· 
Jitica que seguia. O Presidente interino , depois . ue dar or-· .. 
dens · para qué fOsse ~eforçada a . col'umna de Queluz com 
alguns contingentes, retrocedeo' para S. João d'E-Rei, para. 

' onde convocou a Ass~mbléa Provincial·, deixando ao com
mandante Antoni_o ~unes Galvão o encargo de rêpellir com 
uina tão diminuta força as -tres column_as do Governo ·, se 

, pretendessem ellas avançar para S. João d'El-Rei ou Bar
bacena. Assim por _ toda ~ parte ., conservavão-se os lnsur

, ·gentes na simples d!!,fensiva, n ~o querendo aggredir, nein der
ramar sangue·, esperando que a fortaleza e unanimidade da 
Província de S.' Paulo, coa;ljuvada pela manifestação de Minas' 

' forçasse o Ministerio a demittir-se: Se mais largàs vistas 
· tiverão os autores de · 10 de Junho, como tão calumni9sá
mente· ·amnnára Bernardo Jacinto da Vcigá já na falia com 
qúe abrio a Sessão da Assembléa Provincial em Outubro de 

I ' 

18!~2 ,· e já na Camara- dos Deputados, outra houvera sido 
sem · duvida a cgnducta d'.elles A retirada do Presidente in
terino· de Qu.eluz para S. João d'EI-Hei foi um golp-e mor
tal descarregado sobre o movimento; em todos os lugares 
a que chegava essa noticja produzia ella •geral desanimo ·, 
não só por que fazião todos · depender ·a salvàção dos insur- · 

· gentes da tomad~ da Capital, mas -'por que era Úm · teste
munho de fraqueza da parte destes; e a consequencia neces
saria d'urn tal facto seria a infallivel dispersão dlaquella ·CO

lumna, a não ser o brio e dedicação da mesma, tão no
bremente sustentado pelo . brav'o que a commandava. De todos · 
os erres, que para o diante se commeUêrão, nen-um fôra 

'. 
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tão fatal ao movimento. D'aquell,e ponto, apes·ar dus esforços· 
· de Galvao e dos · demais i.nfluentes, não poucas deserções n_a 

column-a ' ti verão' lugar. 
Acha-ndo-se então· sem forças sufficientes pata fazer face-

... I • # ( 

ás do Governo , que o cercavão , teme,ndo-se do r.esultado 
d'um ataqúe, visto que a forÇa achava..:se algum tànto des-. 
rnoralisada pela retirada do Presidente interino, e pel<is de:
serções·, resolveu . o habil Galvão procura~ uma posição ,onde · 
podesse em caso urgente ser soccorrido , ou donde lhe fOsse 

~ facil .ir reunir-se a alguma das:coluinnas estacionadas em Bar- ' 
bacena ,e S. João d'El-Rei, e retirou-se. para Santo Amaro, 
que dista duas Íegoas . e meia da Yilla de Queluz; ·esta· re
tirada etféctuou-se· sem nerí-um incqnveniente. No dia 29 
de Junho, foi a columna augmentada com um contingente 
de G. N.· da cidade de Barbacena. Não tanto por haver rece
bido este . reforço, qnanto por se ter assegurado -da fi.rmezá 
e valentia dos que o não .abandonárão até entã~, resol ~-eo Gal.:.. . , 
v_ão·' .apezaf da ~ imin,uta força d~ que d!s'punha' tomált outra vez • 

· a posição , de Qpeluz, que os governistas não · se tinhão ani
mado a occupr.r . . ~nformado o com mandante das 'armas do ' . 
numero de · ~~1ças de ~~e se ·compun?a _a· col~mnil fns,ur
gente, ·acredtto~ lhe sena ella uma factl preza, ~re~olveu-se 

a atacai-a. Dividida em duas 1columnas as ~uas f01\Ças, ata~ou 
a vi.lla · por dous lados -no di'a 4 . de Julho. P~lo ' ~ónto dos 
Doas-barrancos appareceo sobre ax villa uma colunh:ta forte 
de · 200 ''homen!~ , . pelo da Chapada outra com 400, \ a cuja 
frente estava o co.mmandantc das· a mas sustentado po um 
parque d'artilh11ria . . Erão 'dez horas ~a · ma~ · ã~ quando as· 
avançadas insu11gentes derão signal - de, que ·as_ forças -Le~_a
listas se aproximavão. Achava-se dcsjej:Umando . a columna , 

, e . ao grito de_:_ .e inimigo chega- tudo e atoràõa; porém 
O · sangue frio r e Gal_vão , : cadjuvado por alguns d(liciaes da· 
G. N. que n'.e~1sa, e . em moitas outras occas,iões e' perigos, , 
mostrá~ão . valot: e per'icia · p:o-uco communs ,\ tudo \ d.is~õe 

e ordena. Pens~tvão os governistas , fiado"s na -grande sq,pçno-

,. 
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rJdade do numero, pois qlie a columna Insurgente rião' Cfln• 

f iN ba 200 ·bom'ens , ri~ terror que acred i tavão devêra pro
duzir nos an'imos dos G. N. o estrondo da artilharia, no . 
p~estigi_o do commandante ' das armas, na perícia d'uma porção 
de· tropa regular de que di·spunhão, que a derrota dos Insurgen
tes era infallivel, <"1ue estes ne~ mesmo ~ anill)arião a descarre"' 
gar às armas: ·E ra u~a desgr:aça que constante acompanbára .a~1s 
governistas· , . o' julgarem-se antes do combate fo.rles.._ e in
~encivc is, entretanto táo sendo derrotados. Foi por tant~ u"ma 
hell~ perspectiva a que o!Terecêrão as duas forÇas. Postadas 
ao alcance de bé)la, estando a columna Insurgente pela-máiot· 
parte _armarl,a de espingardas caçadeir-.1s , leva.nta o' comman
dante das · armas um viva ao' Imperador, e os Insurgentes () 
correspondern com os chapéus nas mãos, outro á Constítui
ção , igua·l resposta, um terceiro ao Mil)isterio e á refor•ma 
judiciaria , . e· este é correspondido com uma descarga c~rrada, 
qúe Toi respondida pelos governistas. Repetidas m~is - d~as 
descargas, principiou a ~~irar a a•rtilharié). , que contin_uou 
até quasi ao -l}noilecer, •sem causar o menor damno nas fileiras 
lnsurgent~s. A noite separ?u os co.IJlbatentes; os goveroistas 
não avançárã'O uq~ só passo, e ao amanhecer d9_ dia seguinte 

. não. furão elles v.istos no campo de batalha. Ma_ndcm.· G.alvão 
explor,ar o. c·ampo, e teve. crccasião de vêr até que ponto cbega·va 
'O barbarismo dos que tinbao por di_visa -J;.egalidad!'l. -Du-as 
oasas, de outras tantas infelizes .famílias, b·avião siqo quei..J 
madas, e n'esse inéendio, não só perdêrão os in'felizes tud~ 
quanto possuião' ·mas ainda os recursos de .seu indispeh
savel sustento. Pequena, porém ter,rivel amostr.a, dos marty
rios- qu·e tinbão de sotfrer os Insurgentes, quand'o a sorte 
·os entregasse a seus contrarios. Dous'cada:veres forao achados · 

' ' erao soldados do Governo·, abandonados pelos -seus, fôrão pelos 
lns!Jrgerrtes sepultados .como christãos. · 
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ÓFFJCm DO CO!Ul\IANDANTE DA COLUl\JNA 1NSURGENTE: POSTADA 

Enl QUELUZ DANDO PARTE DO r.o:l\1GATE QUE ALI TIVERA 

L"CGAR NO DIA !s, DE JULHO. 

111m. e o Exm. 0 Sr. Tenho a satisfação de le\·ar ao co
nhecimento de V. Exc. que apresentando-se .o inimigo nas 
immediações· desta Villa no dia lj. drsté mez pelas dez 
ho~as da manhãa, principiou o fogo de resistencia .contra a ' 
Columna que se apresentou da parte do Ouro Preto, e meia 
tluzia de tiTos bastou para que o inimigo fizesse alto': logo 
depois deste fogo a Columna que se apresentou do lado de 
Cohgonhas foi obrigada a seguir o mesmo ·expediente da .1.•, 
e não foi possível que avançassem hum só passo. E' ve.r
dadc. que de quando em quando dava o inimigo alguns tiros, 
que não erão- correspon·didos, ç salvavão com duas pequenas 
peças · que trazião não sei se para intimidar, ou para dar-lhe·s 
tempo a enterrar os corpos, dos q·uc- mais ousados se ·apre
senlárão lá frente, não é possível apresentar-se ao certo a 
perda do inimigo, porque elles enterrârãe os corpos, como 
provãó dous que forão ·encontrados sepultados em hum ca
minho velho , e ,depois de verificados, e conhecidos serem 
G. N. do Ouro Preto , forão conduzidos e se pu I ta dos nesta 
Matriz. Pelo lado de Congonhas, solfreu o inilnigo grande 
prejuízo, como prova o sarlgue, e signal de corpos arras-

. \ 
tados, tendo-s~ encon~rado ali ,botas, chapéos, sacos de roupa · 
e uma espada: fizemos quatro . prizioneiros , com 'seu com
petente armamet:~to e pessima muniÇ~o. Ás cinco horas e meia 
da tarde resolveu-se o inimigo a tomato unic expediente, que 
lhe restava pap salvar-se:- reliroú-sc. Temos u'llicame'nte a 
last_irriar a perda de quatro homens_ que furão sorpenhendidos 
em uma cas<J., onde entrárão contra as minhas or lens, e furão 
prisioneiros, e outro companheiro que, p0.r engano, foi' chum
bado por um 'dos nossos . sobre o· p~ilo, poré~ que já está 
andando, ·c livre, scguntlo diz o Medico, de perigo. Deve
mos igua.lmen).e lastimar a bnrba~idade, e cobardia com que 



o i_Jitmtgo L1nçou fogo a duas casas visinhas ú Villa ,. e in
cenJiárão-nas, perdendo os proprietariQs tudo quanto Linhiio, 

. fieando. expostos á miseria por serem pobres: quatro carros 
. de milho, duus porcos de ceva, caixas de !oupa ,. tudo foi 
·consumido ·· pelo unico fogo que o inimigo pôde fazer-'-nos. 
Deus Guarde a·v. Exc. Queluz 6 de Julho de 18'~2. 111m. o 

c Exm. 0 Sr .. José F~licianno Pinto Coelho tb Cpnha ,. Pre- ' 
· sidcnte- interino da Província,- Antonio Nunes· Galvão; Co--
ronel Cornmandanle das Forças do cen~ro. · · 

SUCCESSO - DA ESl'li 'Ail"A DO PAllAYllUNA: 

' . A columna governista , que avunçava pela cstràda âo 
Parayhuna•, achou incendiada a ponte' ( •), e teria de de
morar-se por muito ter~1po pelas d'ifiiculdades da passagcrn 
do rio·, se os insurgentes lh'a Jisputassem como convinha, .• 
mas fOsse· plano , ou ftisse descuiJo, clltÍ p~s5ou sem ser ineorn
JJl(}daaa, · e pôde até. ccndu.zir cornsigo LI suq <lrtilhar·ia. ·Teve· 
l!nt<io lugar um tirotr~io entre as ' forç-as governistas e insur
gentes; este encontro-, bem que de pouca vantagem ' con
venceo ao comrnandante d.a força governista de que não 
lhe seria tão fat;ÍI, como talvez prezumia , ~dispersar ós in
surgentes. O cornrnandante <!'estes Mnnocl Frantisco Pc-' 
reira d'Andrade porto'u-sc corn bravgra e s~nguc frio, enviando 
ao comrnandante da columna governista o s~uinte ofiicio 
depois ' do primeiro encontr_o. 

" OFFICIO DO C9l\il\IANDANTE DOS INSURGENTES AO COl\li\1.\NlHNTE . 

DA COL,Ul\IN'A r.EGA:USTA. 

·Em virtude d,e ordens que ·-tive do 'Presidente interino 
··da Província murchei a tomar conta deste Destlfcamento , 
aonde çhegnei hontem pelas S horas da 'tarde , ll tlcsejan-

(*) Vcj ;t.ee' ·no fim a not<t a este respeito. 
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do logo ser informado do estado ~o ·D~stacamento ·, suas 
forças , e· do que tem occorrido 1 fui certiijcado da i~u

tilisação da po~te; e com surpreza inteirado do tiroteio. 
qu,e tem havido ·de parte a parte , ·e assim mais que es
te D~stacamento fura _quem o começàra. É ?a verdade la
rnentavel que lhasi·leiros tão unidos pelas reciprocas rela7 

çóes de amisades e interesses, fórrna de Governo , quu 
nen-um outro queremos qYe não seja o do Senhor D. Pe
dro H lmp.erador Constitucional e Defensor Perpetuo do· Bra,
sil, chegassem · ã hostilisar-se de uma ma.neira .tão impru
dente. Os Minei'ros sempr.e fieis e leaes a S. M. I. e á Cons-· 
tituiçã.o . nada mais querem do que a sustentação destes dous 
s~grados objedos : não querem , sim , a Reforma por acha
rem-na anti:_C.onstitucional , como fizenio vêr áo Governo em 
suas muito submissas ' e resreitosas petiç:oes ·, as quaes se. fos-

' sem bem comprehendiçl;ls pe'lo Miuisterio , ou chegassem aos 
·• Jegráos do Throno, ellas seriao attendidas, muito ·principal

mente pelo Filh~ do Fundao.ot cla , Monarchia , o Chefe, o 
. Pai cornrnurn ·d s Brasileiros; por'ém a_ssirií não aeonteceo. 
Então os Mineiros ·actwnJo que e.ra tambeü1 -um dever sa-

, grado libertar o- s~u lmpe~ador, que presumem achai-se coacto, 
prali.cilrào em massa o que .'v. S. verá Jos impressos juntos, 
qua sà,o de .data at;azada, podendo affirmar a V. 'f· , que 
hoje · estÇtrá quas1 toda a Província _declarada pel·o m vimenlo 
começado em ur~1 Je seus pontos, p0is o que posso asseve
rar é que já 21 Mun icípios se dec_lari:\rào , não Harba,cena 
e · Pu!llba sómente como cuida o Minis'frio. Nestes termos o 
Presidente interipo José Felicianno Pinto. Coelho da-Cunha, . 

' \ 
que nao póde ser suspeito o seu monarcbisrrro, tem -já re-
rresentado a S. :M. I. , afim de tomar em toda a sua con
siueração e amor Pater~a l evitar, como Chefe da grandtl Fa- ' 

- rnilia Brasileira a guerra civil en tre' seus filhos; e práticando 
' elle assin1 ,· eu corno seu delegado nesJe lugar, devo por to

d_as as .)Tlaneiras ?uscar -i~i.ta_l-o. Portanto .são estes_ os\ mo- ~ 
t1vos que me obf1gão a thrrg1~ a Y. S. este meu Offirral como 

. -, 

't 



Pariainentilrio 1.1 pedir-lhe que mande suspender as hostilida- ~ 

des, pois que eu já outro tanto determinei' · até que seja . 
v: S. c eu obrigados a .conLinual-as' O· que se não dQverá 

, praticar ~em qué I? 'sejarn~s de parte ·a · parte~ sendo que por _ 
e5ta fórrna · 1iou pnrernos, o .sangue iêrnão , que deve ser para 
todo o Brasileiro de mui.to apreço. Eu' urnprazo a V. S. pela 
Iesponsauilid;1de pera·nte o Impera_dor , a Nação, e Deos. Não 
se , persuada V. S. que -esta minha proposição. é· urna ' apa
rencia ·J:e fraqu-eza. Não, Senhor: longe de mim existe sem
pre essa Craqueza: é sómente o sangue de irmãos, que pro
fessão todos a mesma Religião , regem a todos as mesmas 
formulas' _que quer-se poupar, ' para que seja aproveitado 
·contra os ve'rdadeiros inimigos (os Estrangeiro~. ) Persuado-

. me que V. S. não saberá .- do estado desta Província, e nem 
HICSUI~ O, .MinisteriO, por que a· Saberem . qÚe• ella se . acha 
toda em ma~sa a sustentar o movimento apparecido em quanto, 
o prop.rio Imperador não del-i-berar , não -sacrificarião forçà 
alg1~m-a. Embora se' acqe nà raia da Província alguma gente 
divergente, como acontece pelas immediações da po~te do 
-Sapucaia e dÓ Rio Preto. No entretanto' o .'que Importa isto. 

·< se logo d'ao_i em diante, para o interior da Província, tem 
todas as Povoaç,õ~s abraçado o movimento,, c protestàdo_ con
IFra as reforma~, como bem se ve da falta de .noticias em 
que se acha o :Mioisterio, pelo córte de· toda a conímuni-. 
caç.éio ? E§lou certo que o Rio de Janeiro ignora o estado 
desta Província , e ao Throno ainda não chegou a verdade. 
Por tanto, 111m. o Sr.'_, tome, bem em c~nsideração ~ ' que 
levo dito, e suspendamos por um pouco nossos movim.enlos, - , 
que, segundo me persuado, este coniJicto breve terminará 

·de urna maneira bem satisfutoria par~ todos · os, Brasileiros, 
que amao sua Patria, e desejão o Paternal Governo de S. 
JYi. I. Quando me deliberei â fazer a •V. S. este Envia~o 
foi , .cer:to de que me nno faltur~ á fé e t;:Ontiança, que faço 
de V. S. tornando a env-iar: mo: ,liC se di.gn,nr fuzer-rne a h9rl!'a 
de respond er-rn~, . cu. muito me lisongeqrei . . Deos Guarde . 
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a V. S. Quartel , ua Forç·n Mineira na Rocinha da Nrgra. 
30 de Junho ele 18!~2. I IIm. o Sr. Comrnnndanle da Fe~t;a 
na Ponte do Parayl~una. - Manoel Francisco Pereira cle An
drade, · Coronel Commandante da l<'o1·p Mineira. 

Fosse em consequencia deste officio ; ou que outros 
motivos tivesse ell~, o commanuanle da força Legalista n<1o 
arrisc9u por alguns dias uma nova tentativa. Entretanto a 
columna insurgente se reforçava, e os valentes _Severino e 
Zeferino instavão com o éommandanle para que · atacélsse elle 
a co lumr;a -governista' , e a obrigasse · a repassar o rio; _não 
convindo este porém . em utacur, ta miJem ' os governistas se 
fõrão i·eforçanuo c tralárão de nostar convenientemente a 

\ ' r .. 
sua artilharia, para obrigiirem õs insurgentes a abandonarem 
o reducto em que se baviao fortifit:~do. · Estes viao com 
inquietação os preparativos da columna contraria , e não po
dendo reso lver' o cornrnandante a -tomar~ a oiTensiva, espe
ravão a pé firme p ataque. 

· Foi então avisado o commandante dos insurgentes que 
seria elle a~acado p,ela frente c. p~lo~ . flancos por forças , 
que mart:bavao dq Rio-preto e Pomba, e quando os go
vernistas priucipiavão a · mover a artilharia propôz Com
mandnnte a mudança da posiçào. A esta proposta espa bou-so 
pela colurnna umu geral desconfiança 'de que estavão atr-di
çoados, -para augmental-a ainda mais o corr;rnandante que ti.
nha ~do conferenciar cotn um iodividu , que, parecia mais 
inçlinado ao lado do Governo, mas cfue todavia não e a 
hostil aos insurgentes, não appureeia , e algumas orden\ 

. que mandára a seu secretario , o Alferes José Rohe1:to , erão 
proprias para exci~af'em desconfiflnças. Não apparet:ia pois o 
commandaot.e, a columna julgava-se eompror~ettida e curta
da pela retaguarda, e é o' estes momentos que teve ~ugar 

um ataqu~ inesperad-o da parte das forças do Governo. Facil 
e de caleular-se o lcrr'or que taes circumstancias deve ~iao 

produzir;' e com f !Teito , a columna quasi_ que se dehn~ 
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' dou , ilei.Xando expostos a todos os insullõs c perigos os pro- . 
prietarios da margem da · estrada, que se' linhao compro~ 

mettido. Alguns furão prc~os, e as ~asas de outros saqueadas. 
A guarnição qu.e estava certa de poder resistir ás forças gover
nistas, e que ·em um momento de atordoamento se debandára, 
vol .tou a si immcdiatarnenle,. c principiou a reunir-~e em 
um lugar conv~nientc, obde animada pelas exhortaçõcs do Pa
d~e JQão Marciano 'de Cerqueira, que desde o principio-da 
luta fizera á . c~usa dos insurgentes os mais relevantes s~r-

, viços, cornpromette.ndo-se com toda a franqueza e lealdade, 
c acompanhando-à até Santa ~uzia, e pelas exhorta~õe)i dos 
Ofliciaes Mariano Du trn , Zeferi no , Se v cri no e Jose .Rober
to princip!ou (lssa heroíca rcsistencia , que obstou a que ns 
cidades de S. João, d'-EI-Rei e Barbacena fossem occupadas 
logo . nos primeiros dias do mez de Julho pel~s . forças do 
governo. O commanda,nte MaAoel Francisco apresentou-se á 
colurnna· Legalis~a, e -foi mandado para o Rio de Janeiro, 
onde esteve · por ' algun: tem pu i:;ol_to, mas ao depois foi re
eol)iido a'umQ forta·leza, mandado' para a Província de Minas, 
e - n'clla pronunciado e :julgado. , . 

Bem que não fosse possível aos insurgentes emhargat: intei
ramente o passo ú columna governista, todavia-, não podia eota 
avançar se não muito vagarosamente, sempre inco;'nrnàdnda pe

/las guerrilhas insurgentes, dirigidos por Severino e Zefer'ino. 
A-primeira dispersão ti-nha causado aos insurgentes perdas irre
parave.is ' e nun-ca mais pôde . aqurllu colurnna ehegar .ao nu-

- mero de 'praças ·que· d'anles contava, nem lhe era possível forti
ficar-se em ponto algum, -por que era c_onstanternente ·atacada, 
pela do Gover~o; .que com efficaeia' a apertava. Apezar porém 
do numero superior de pra·ças, rla.nalureza da tropa pela maior 
parte de lin·ha , e do , armamento todo de adarme' ·17 ', da 
optima e abundante munição' todavia ' fiz~rão os insurgen
tes· tão vigorosa resiste.ncia ,·'e taes incommodos_ causá,rão ás 
forças do Governo, que as _retiverãfl por quanto _tempo lhes 
approuvti .dQrnoral-as.., o foi -s..ó depois . que. rcccbêrão ordem 
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pnra que se concentrassem para Barbacena, que os bravo·s 
do Paray\JUna c~Ciêrão o p-asso ás lorças do Governo; -ain
da assim , não se animárão estas a persegui l-os, e muito 
ordenadamemte chegárão ao ponto 'G,ue lhe~_ fura marcado. 

DJSP,ERSÃO DA .COL,UMNu\ DA POMBA. 

·os Legalistas er~o nas armas inferiores .aos Insurgentes, 
mui·lo superiores porém na tactica da intriga , e nos ~eios 
de a espalharem. o Jornal ·do Commercio' que f!.Oliciava a 
perfeita pacificação de S. Pau-lo , .e proclamação Imperial de 19 
de Junho, e o Aviso de 23 do mesmo m.ez, valêrão ao 
Governo por mais "de 10 mil ' homens. Ós emissavi9s · cru
z~vão- a Provin~ia, espalhando· taes papeis, e · as noticius as 
mais aterradoras. :Erão extraordi n i:;~iamente exag~rad(\s as for-1 

ças do , Governo , · e êm algu'ns lugares haviao as auJprida-· 
des poste em execução o aviso de 23 de ~unhp ' confiscao- . 

· ' '\ ' do ós · bens -dos comprornettidos , bem que ainda n'ão pro-
çessados , tirand-o- 1os do poder dos administradores , e · afé 
das pioprias mulheres e · filhos que ' lafilçavão pa(a· fóra de 
sua.~ propriedades f! fazendas, t)ntregand?-as á guarda d'in.
clividuos b'abili-~ad·ol; sómente para . dilapidal-as e dàstruil-as. , 

I • 

Aconteceo~ po_is q1.1e , em quanto as famílias dos compro-
niettíd~s mendiga,[âO até o n.ecessario sustento , sú., ~ pro~ 

· priedades , fvbrica~ , cr.eações , e 'negocias er_ão · desfru ~ d-as e 
estragadas _. pelos ne,tvos ·possui dores. Este' ho'rro es , a pr~ es
sa éapciosa de perdão, e ·a segurança de que ~ Gov~mo só 
pretendia perseguir a poucos i ·n·~ividuos, \ ba-têrão alg?ns ani1 
mos màis fracos : O que , porém coinpfetaYa e.m toda a part~, 
a d.esgraça dos In~urgen~es ' era ·a falta de officiaes que di
rigissem forças , J l de ~ pessóas qlile :descortinassem os ardis 

. I • 

clos governislàs; e5itas faltas o_ccasioni1rão a disper~ão da co· 
lumna éla Pomba, e es-ta dispersã,o comprometteo grayeinente 
a ~usà dos" Irísu-rgentes: · 

L(j)go no principio da luta -·conseguio o capit5o F•an
~ 

'' 
'• 
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cisco Leite Ribeiro reunir cento e tantos 'homens, que postou 
,. • ' I ~ 

de guarnição á ponte da Sapucuia. Os Unsurgentes d<J Pomba 
nao s'incommod~rão com aque llu pequena força, nem p1ocu
rárão dispersai-a, Chegão erqtrctar~rto os officiaes e armamento 
que po-r aquell e l'ad_o env~ára o Governo geral , e o pequeno 
·destacamento da Snpucaia tomaouo urna atlitude hosti i , pôz-sc 
em movimento para o · Arraial , do Rio-Novo. Era áinda tempo . 
_de poder a cólumna da Pomba dispersar cssn insignificanto~ 

reunião., c apoderar-;-sc d'uma porção de muito bom armil
men~o., se tivesse quem a dirigi-sse;. faltou-lhe porém' um . ' 

chefe, -e a columna se conservou immovel. Postada .no Arraial 
do _Rio Novo -a força govemista, continuárão a ir _d'a li para· 
a ' Pomba desanimadoras notieias. Por fatalidade, não occorJ·e0 

aos ln~urgentes o rnand·arem examinar a natuveza e o numero 
da fon;~. que se dizia subir aalgun~ mil hbmens, _bem ar_ 
mados, bem municiados e melhor dirrgid_os: se o fizessem 

. ' ' 
teria desapparecido o tem o r. As noticias da derrota dos Pau~ 

. listas espalha vão-se com· profusão. ' Uns abatidos com elllls, 
outros atm~ratlos ' com as consequcncias do Aviso de 23 de 
Junho; e todos sem direcç,ao, ·davão ·completo acoesso á des'" 

' I 

co,nfiançll c ao, terror. c 01110 sempre eni- tacs occasiões· a cone-
tece, surgiu entre os Insurgentes a suspeita de tra ição. Nen- . 
um chefe havia, que pudesse inspirar confiança por sua perícia 
e bravura, ao quul se ,confiasse ~ direcçiTo' da força e dos 
negocÍOS. 0s· hofuens de que Se ' COmJil)llha a colurnna, OS 
,que a poderião -dirigir; erao proprietarios, fazendeiros e capi
talistas, ricos de bons dczejo~ c nad~ mais.' A con.fusão s'es
palhou p,or entre a colurnna, e a todos antolhava-sc a ne
cessidade qe se _salvrirern. Os agentes do Governo , qu~ 
giravão por rnci9 dos . Insmgentcs 1 aproveitando-se das cir
c.umstancias, afirrnáv,ão com toda_ a segurpnça, que na noite 
de 5 ' de Julho a Vilia seria atacada por n_nmerosas foJ·ças. 
Tomou tal· corpo este boato, -que os ] nsurgéntes rnai's ·com
prom~ttidos, nao podendo cqntar com ·a força, já aterrada 
e ao ,todo desrnoralisuda, nem qucrcu.do aba1~donar a catisrt 

22 
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do movimento, apesar das lisongeiras prbmessa~ que lhes erã() 
fertys pelo Indo ,du Go\'er no, reti'rárão-s_e para· a Cidade de 

.Barbaeena, conduú11do comsigo as praças: que os qui~erao 

aeompanhar, e n'aquclla eidade cbegárão em numero de cento 
c lan tos. 

Foi assim que aquella forte columna, composta, de seis 
centos homens, guarnecendo um tão importante põnto da 
Província, se dissolvêra por falta de, um homem· que so·u
hesse nproveitar n ded'ica<;ão e bons dezejos de que se achava 
'ella possuída. Ao primeiro convite apresentavão-se os -G. 

· N. cheios d'entbusiasmo pela causa d!l liberdade, .que. na sua . 
opinião defendião, e )?ela qual querião todos sacrificar socego 
fazenda e vida .• ·_ faltos poré'Jn de direcçãà, se di& persa vão e 
o Governo ta qbtendo assim faceis . triunfos. A forçá .gover- -;. 
nista do ~il'l Novo, que . não passava de duzéntos homens , 
entrou sem .combate na villa da Pofl!ba, g.~arnecida por 
seiscento~ briosos Guardas, Nacionaes derrotados, sem que sou
bessem ó ·como: Deve-se porém notar que nen-um d'elles 
renegou suas anteriores convicções, nen-um· s·c passó'u para 
o lado do Governp, e os que 1rao pi·ocurárão a cidadç de 
nàrbacena, otcultárão-so; ós governistas acbárão a Vi l la ao r· 

. todo I ~eserta , e tiverã·o occas'ião , de vêr que na \ 
muito poucos erã9 os indivíduos que os ap0iavão. 

I - -

CONSEQUENCIA ftA DISPERSÃO DA COLUl\'INA DA PO!\IB 1 ' \, ' 
, 1~ DO REYCZ DO PARAYÍlUNA. 

' I . 

'· Em ·um mes1o dia chegou á cidade de ,Barbacena a n \ 
ticia da di spersão da eolumna da Pomba, e do revez do Pa
raybunn·. A consternnção ' lavrou pelos habitantes d'aquella ci-

, dade tanto compromcttidos, e que vião-se pro,ximos ·a serem 
atacados por dous lados, e por forças, que se julgnvãu muito 
supe'riorcs em nurnllro, armamento e perícia militar. O compor
tamento porém dos Barbacenenscs n'ostas circunstancias é d'igno -
Jo mais'· s~1hiuo · elqgio_. Longe esteve o ,-per'igo úe lpes ab~t.er 

. ' ,; 
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il coragem, ar.~tcs nunca maior enthusiasmo tlesenvolvêrão cll~s .. 
Fel}zmente havia n'e-sse dia ali chegado o benemerito Fran
cisco José d'Aivareng<~, que tratou de tomar logo todas as 
medida~, qÚe o caso e ·ns circunstancias exigi ão ;c aconsc
lbavào. A guarnição apresentav.a urna coragem superior, c 
uma inabala.vel firm~za. O incansavel Joâo Gualherto c seus 
irmãos, o Dr . . C'!_millo, moslrárão decidida energia n'cssa 
circunstancia verdadeiramente arriscada. A cidade corria emi
nente pçrigo, ignorapdo-se á li o ulterior acontecime-nto da 
estrada do Parayhuna. Se, como se suppunha, a columna In
surgente se houvesse dissolvido, marcharião as forças do Go
verno, sem encontrar obstaculo, sobre a cidade de Barbacena, 
e as que avanç,avão pela Pomba, com passo livre pela dis
persão da columna In~urgente ali estacionada, podião de con
binação com as do Paraybuna cai!~ sobre a cidade, e então 
a guarnição, bem como toda a povoação, estavão sem re~ 

media compromettirlas. Estou ~ouvencido , pelo que teste
munhei o' esse dia, que a guarnição" se deixaria antes massa
crar , do que arredar um passo, e que a ci1lade seria dê
fendida até á ultima extremidade; esse sacrifi.cio porém seria 
sem resul,tado para os Insurgentes. Entretanto era urgente 
augmentat:, com toda a velocidade a guarnição de Barbacena ; 
recorreu-se póis a Queluz, para que de lá viessem eem ho
mens; mas o bravo Galvão tambem necéssitava de forças para. 
fazer frente ás do Governo, :dirigidas pelo com mandante das 
armas; recorreu-se igualmente á columna do Río-do-pei'xe; 
ma~ · essas forças, quand·o mesmo marchassem, não chega ri ão 
tanto a tempo que podessem impedir a tomada da ci'dade. Erão 
5 horas da . tarde, quando chegá rã o os G. N. da Pomba, e 
Presidia e com- elles os bome~s mais considerados·desses dois 
Municípios: este facto reanimou as esporança~. Derão-se todas 
as providencias para se ordenar e fortificar a columna do 
Paraybuna , e a guarnição da cidade. 

A dispersão p0rém da columna da Pomba era um gol
fie fatal que recebião os insurgentes. ·Nao só ficava aquell~ 

.-
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lado Óherlo para as communicafiões entre o, Governo Geral ' 
e o Prov incial , l1HlS <Jinda ·estava dcsembnraçado ·o' G0vern0, 
para r.cunir forças n'aqu ellc importante Mu·niéipio, c fa-ci
lidade Linha , para vol~· ê l-as sobre Ba rbaeena e Qucluz. Es~a 

ultima ' columna, abaodonaJu a si mesma, Linha recebido ape
nas - pequenos contingentes, c continuava com cl le? a f<izer 
heroica r.es islen.cia ás forças da Çapital. G~lvão, foi ' avisado 
de que seria atacado pelo commanda.nte , das arm11s -de co,m
bipaçüo com a c0lumna que marclJ<lva pelo lado da Pomba, 
e ·riã_o se achando com forças sufficientcs para repeli ir' um tal 

• ataque , resol~eu retirar-se para o arraial de Santo Amaro , 
e d'ahi para o Engenho de Cataguasos, onde em caso ur
gente podi.a soccorrer a cidade de Ba'rhacena·, ·ou a de. S. 
João d'EI~Rci. · N'essa pos~çno porem pennaneccu essa valente 
columna pqr muito tempo inactiva, sem poder fazer quél'lquer 
tenta tiva. Ahi se lhe foi reunir o 'halall~ão do 'Bom-fim e 
um contingente de G. N. do Município de S .. João- d'El
Rei. O Presidente da Província porém tinha tido tempo para 
fn:zer guarnecer for ~ementc · ·a viii-a de Queluz , e a posição 
dos insurgentes era n'estas circqpstancias assás melindrosa e 
eritica. 

DISPERSÃO DAS COI.UMfNAS llO RIO-DO-PEIXE, ~ANTA BAR 

E BQ!\1- JAHDIM. 

A cada pagina d'csta historia ficará\ o leitC\r convene1~0 
de que _ s~ houves~e um plano de rcvo l ~wao anteriormente 
p'reparado' e com pm fim mais extenso d~ que a'que lle que 
constantemente manifestárã~ ter os insurgeJ?tcs de ~1inas, se \ 
prete.ndesscm_ elle~ subvert13r a. ordem .Constitucional , e subs
tituir a· fórma de governo, se pretcnçÕes tiycssem de pro
clamarem a seJ)aração ' da Pro\'incia , como Lrro falsamente ~ 
publicárão os orgãos da facção oligarchica pela imprensa e nà 
!rib_una assim. Prov\nci.al c~rno. Nacion~l, os Mine)ros t~t · 
se-ia o preparado , _ qutras d1sposJções houverü@ tomado.' N~o 
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existio perém um plano de revolução, ao partirem da Pw- -
·vincia para a Corto os Deputad9s Mineiros nem ' ao menos 
pensãvão em que ser-lhes-ta neces_sario lançarem-oo nos re.
rigos d'uma revolução; esperavão Lo·dos pelos trabalhos do 
Corpo "Legislativo, e foi só .n violentfl dispersão d'elle, fü
rão os attP.ntados multiplicados do governo, . os que conven.:... 
cnrão a população de que para canservar seus direitos, nen-urn 
meio lhe restava já · se não o da força. A{nda assim não erão 
os Mineiros os. que levant_nri3o. o primeiro grito, se sobre 
si tomapsem ell es o empenho de um movimento, e· para isso 

' houvessem tambem tomado as indispe.nsaveis precauções, o 
gabinete ,de março e a oli-garcbia que o apoiava , e ;o subs;-· 
tituio, ter-se-tão talvez arrependido - de ·haverem . tanto pro

vocàdo e irritado-uma popula(:ão prudente , que satisfeita com 
as instituições existentes, nada· mais espera que_ a fiel sus
~entação e consolidação das 1~csmas. Q -po\\0 acudio fiel ao 
r~clamo de 10 de Junl1o, por que àcreditou á vista· d~s 
factos praticados pelo governo, que aquelle reclamo era em 
apoio da" liberdade publica , niio 11)e~1os que do Tbrono ; mas 
esse povo ,achou-se sem úirecção , e alé ·som arrnlls. -

Havia o Presidente interino ordenaoo ao Tenente Coro
nel, commaodante dp batalhão de G. N. do Arraial do Turvo, 

. ~ Município da Ayuruoca , que fizesse guarnecer o Arraial do 
Rio-preto com 200 homens do seu J,atalb &o , nomeando um 
Official qtw os commandasse. Esta ordem foi ·· immed iata
mente cumprida, graças à actividade do dedicado cidadão An
toni.Q Belfort de Arantes,' e boa disposição, da G. N. do Turvo. 

· Foi porém incur~bido de conduzir ·e commandar esta- gnar-
. nição o Capitão Antonio, José de Souza , homem bom , co- ., 
nhecedor dos lugares, por~m ao todo incapaz para a com
missão de que se ·o encarrcgàra. Marchou elle com 200 homens 
possuídos do melhor espírito em 9ireitura ao Arraial de San-
ta Rita, e ahi soube , que Francisco Tcresiano Fortes apromp
tava-se para recebêl-os .na es,trada do Rio-pre.to. Este simples avi-
zo proáuzio um tal horror que a força fetroccdep imrnediata-
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mu~e om deuandáda , e precisos fôrão os mais decididos esforços 
tia parte do -Tenente Coronel João Gualberto , · do Juiz de 
Paz Belfort, do Capitão lldefonso e dos Alferes Gabriel Ri
beiro Salgado e Mariano Ribeiro, pa;·a que novamen te se reu
nisse mna columna no Arrai al do Bom-járdim, onde se man
tev,e até que se. disp.ersou· a do Rio-do-pei)l.e; Entre~anto 
a primeira debat1:dada encheu de alento os go~e rnistas ; mandá
rão ell~s vir · da Vi lla de Vt~lc n ça para o ' JÍ-io-preto o Go-

. ronel Nicoláo Antonio N_oguei ra , que ahi formou um dcs
tacamen~o, constando de G: N. do luga r .e dos Mun i"cip ios 
de Valença e Vassouras. A estrada do Hio-preto estava franca 
até o dia 28 de Junho, e se . por ~hi avançasse uma· 'forç~ 
do govern o , podéra ter pe netrado • ale ·o interior da Pro
víncia. N'estes apuros recorreu -se a Jos"é Joaq ui m Alves; no 
meado co mrnan·dante u'mn dos- batalhões de G. N. do -Mu
nicípio de Barbacena., afim de, com o seu ,batalhão, oceupar 
um ponto na estrada do Rio"'-preto, e com ''ç!le itó -ào cabir 
do dia 28 de Jun

1
ho es,ta·va postada na ponte do Rio-do-peíxe 

uma columna , coptendo setecentas praças. D'ella uestac~rão:.. 

se duzentos homens para guarnecere m a estrada que passa 
pelo Arraial -de ·santa Barba ra, ficando na do }\om-jardim 
uma outra Golumna que subia a trezentos homens. Estava pois 

, aquella linha suffjcienlemente guarnecida, sem que a coi·umna 
~stacionada : no Ifio-prelo podJsse incutir qiialque , ~emor. 
Os commandante\; da columna Le8'alista no Rio-preto r'etinhão 
presos todos os pegociantes , tropeiro\' , e b\ iadeiros q e da· 
Província do Rio d·e Janeiro se recolh;ão para , a de Mib as. 
:Entre outros fôru preso. um filho do tenente Coróncl JÓ~é 
Joaquim Alves, ~e quem os Legalistás pre endêrão tirar van
tagem. Com c!feitq, retido por alguns dias o moço, era elle 
ameaçado de ser rpandado para o Sul, se n pae ·não dissolvesse 
quanto antes a colpmna a cuja frente estava; ma não sendo isto 
possível, pois que não dependia sómente da vontade do com- ' 
mandante di?solvor 'uma columna composta. de ,homens que
V()Iuntarios se rcqQião em dHeza de sua · propria causa ~ te'-

. r 
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ve por mais acertado o DesGmbargador Honorio enviar a 
filho ao pae, recommendaodo-lhe a calheques~ d' este, hern 
como de outros influentes. · 1\'Iunido d'algun? exemplares da 
proclamação de 19 de Junho, do Avizo de 23 do mesmo 
mez, e do Jornal do Com mereio em que se publicára a re
lação dos festejos celebrados nu Côrte em ap·lauso da pacifiea
ção de S. Paulo , doutrina(lo , o que era mais, pelo· Presi
dente qa Província do Rio de Janeiro sobre os meios de que 
se devera prevalecer para afasta~ o pae da causa do movimento, 
chegou esse emissario ao Rio-do-peixe , e tudo se mudou. 
Desde então era o mesmo commandante da columna , e seui 
parentes e adhercntes, os que s'esforçavão para desacredita
rem o mov~rnento, espalhando as noticias mais desfavoraveis 
nos Insurgentes. Espias, como taes reconh.ecid.os, e presos· 
pelas vedetas, erãQ 3oltos e em paz ' mandados 'para irem in
formar aos contra rios do estado -e posição da columna .In
surgente. Chega pelo mesmo tempo ao Rio-do-peixe a no
ticia do occorrido no Paraybuna , o _destacamento de Santa 
Barbarn ·é _ mandado a picar a retaguarda da columna Lega
lista que avançav.a para Barbacena, e dissolve-se em caminho. 
Os Legalistas dQ Rio-preto, ·sabendo que a guarnição de Santa 
Barbara se retirava , fôrão occupar aquclla ·posição, donde po
dião ·cair sobre a retnguardn do destacamento do Rio-dó-peixe. 
É n'estas circumslnncias ·ainda que ao Rio-do-peixe chega a 
noticia da díspersão da colurnn_a da Pomba; o desanimo então 
começou a. lavrar , e as deserções fôrão em grant!e e ·calla. 
Existião porém no destacamento do Rio-do-peixe dous dis
tinctos officiaes, erão Joaquim Leonel <] !A zevedo e João ~1a
_noel , e o distincto patriota Padre 1\ianocl José Dias , estes 
não csmorecião , antés instavão pura que a columna tomassQ 
posições no alto da Serra. onde já se achava um destaca
mento c0mmandado por João Manoel , e d onde pod erião re
peHir com vantagem as forças legalistas que ~vançassem. Cóm, 
~ITeho a colurrlna avançou para o alto da Serra , já estava 
p0rém reduzida a pouco mais de um q1.1into , e essa mesma 
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força ao' todo _desani!nnd;,, No dia 1õ d~! Ju lh6- por lrirdc
mostrou-se a força do gCJverno ·D essa pequenD pattida In
surg_en te, jú ao todo desmora lisada; o Tene~te Coronel José 
Joaq ui m Alves apenas a'visto.u o.s primeiros spldados do go

-~erno retirou -se , os officiaes Joaquim Leonel , Joào Manoel 
e .Ga ndeir'a csforçárãp- se para conter ~ desérçtio que setor
nou geral e ios~ai1tancu ~ podérao aindn cbin uma dezená çle 
hom~ns íHudir as fqrças contrarias, e sustentar a pósição até 
ao anoitecer. No dia 16 de Julho . essa tão luzida e nume
rosa columna estava J'eduzida aos, tres officiacs Joaqu im Leonel, 
.Toão .Manoel e Bandeira, os dous · ultimos êhegárão no dia 
. 18 á cidade de S. Jo~o d'EI-Rei. ' A dispersão da columna 
dó Rio-do-peixe f~i seguida da de todas a_s forças que n'essa 
linha estavao postadas, e no dia 19 de Julho estavão francas 
todas -as estradas que communicão _a Província de Minas com 
a do llio· de Jan~iro. Estes factos mostrão claramente que 

. os Insurgentes de ·l\finas nãq· serjão dcrrota({os', se com mais 
energia e prestesa -se houvessem conduzido. Corn o apoio que 
cncontrárão na parte \1 mais sã, illuslra'da e independ!)nte da . 
]lopulação, . elles · serião i~venciveis, _se desgraçadamente não 
confiassem por ~e fais na fortal!>!za da J)rovineia de ,S. Paulo, 
c se, pretendendo fazer um movimento , se tivessem para ell c 
·preparado ; se tiv~ssem officiacs , que como os ben 'meritos 

1 
GaJvão e Afvarcnqa , sustentasse1;11 com esforçt'l e c] picação 
a · causa ·do movimento. 'A.ccrrscendo f1Uanto á colum\a do 
Rio-do- peixe, que 'os Legalistas quan~o· se à~resentárã le
va vão a certeza de cjue um tiro lhes nuo seria, precizo Jar, 
e cóm cfTeito assir1 se _v-erificou. \ 

REUNIÃO DA ASSEI\IBLEA ·PROViNCIAL INSURGENTE. 

•Um dos primeiros actos do Presidente interino foi a con::
voc~ção da Assemhle~ Pro'vincial, se esta reuniõ.o pudesse ter 
tido lug~r immediatamentc dcp?is d{) dia 10 de Junho, ' teria 
sido muito prov.eitosã; a 17 dç Julho pül'~m , f:tUando ..se ·eú-

/ 

' ·-------~--~~----------------------~~------~--~-
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nirã:o 13 Deputados; era tempo Je combater, e não de de
liberar. O que mais concorre para a quéda das revoluções 
é, sem duvida, a falta de dedicação e de sincera franqueza 
em muitos dos que as approvao J mas que 'tlesde o principio 1 

como que coatanuo com a derrota , sem qüe toquem ao gráo 
- de traidores, vão todavi!J- ajuntanuo cabedaes para uma futura 

defesà. A maioria da Assembléa Provincial ·ficou _certamente 
compromettida no movimento, é um -facto que honra da ma
neira a mais digna o caracter Mineiro; os amigos e antigos 
companh·eiros achárão-sc "tod-os reunidos, não· hbuve um trai ..... 
dor , não. houve um transfuga; todavia, só acudirão ao cha ..... 
mamento do Presidente interino em S. João d'El- Rei 13' 
Deputados Provinciaes. Podéra- se proceder á convocação de sup
prentes, e esse expediente se adoptára, se outra fôsse então 
a face dos n'l:lgocios; mas as forças do governo avançavão pelas 

f 

estradas do Rio~do-peixe, Parayhuna, Pomba e Picú, e era 
preciso tomar-se uma deliberação prompta e energica. De~ 
liherárão pois os Deputados reunidos, approvando a seguinte 
indicação, que fizera Marinho, levar~m á presença do Pre
siderHe interino a mensagem, que tambem segue: 

« Indico que os Deputados presentes se dirijão em depu~ 
tação ao Presidente interino da ·Província para fazer lhe vêl' 
que não é possível a reunião ' da Assembléa Provim;ial, e as
segurar- lhe a sua franca., leal, e decidida cooperação e ap
provação a todos os- actos que tem praticado, e houven de 
praticar para salvar a Constituição e o Throno. Paço da As ..... 
sembléa Provincial de Minas em S. João d;El-R!Ji 17 de 
Julho de 1842. >> 

MENSAGEl\1 DOS DEPUTADOS PROVINClAES QUE SE Il.EUNtnÃO Ent 

S. JOÃO n'EL- REI. 

. ' 
Illm." e Exm. o Sr. Os Deputados da Assembléa Legis

lativa_ de Minas Geràes reunidos em Sessão preparatoria nestà 
23 

'-
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Cid-ade, falturi~to fl si , e á ,briosa Província que os elegeo, 
se nesta occasião solcmnc em que os Mineiros se erguem para 
repellir de seus pulsos as algemas do absolutismo, deixas
sem , tle manifestar perante V. Exc. os sentimentos de que· se 
achão possuídos. Tomando a resolução energica, e patriotica 
de annuir aos votos da Municipalid1J,de, e Povo .heroico de 
Earbacena, V. Exc. associ-ou seu nome ao d'aque les Cidadãos 
distinctos, que em ~ras anteriores , sacrificando repouso , vida, 
e fortuna, ~e encarregárão de libertar o Brasil do jugo es
trangeiro em tempos mais remotos , e dos ferros do Des
potismo colonial em nossos dias. ·Qual seria, Exm. o Sr. , o 
resultado da gl01;ia dos Vieiras e das fadigas dos , An~iões da 
lndependencia, ·se V. Exc: , bem como n'outras Províncias/ 
Cidadãos igualmente prestantes, se não empenhassem na em
presa gloriosa de guiar as phalanges Constitucionaes contra 
filhos degenerados, que ousárão pôr mão _ sacrílega na Arca 
Santa da Liberdade Constitucional? A circunstancia era sem 
duvida difficil, m~s o ·patriotismo de V. Exc. abstl'alo dos 
embaraços, e a gn,ttidão dos coevos acompanhará o nome , de 
Y. Exc. -á prosteridade. Procurando rodear-se da Represen-
tação Provincial, e consultar seu ' voto n' esta conju ctura de- > 

licada , V. Exc. <)eu uma prova manifesta da sua eonfiança 
na opinião p~?lic~, e demonstr~u qual a dilferença \ de um 
Governo Constltucwnal ao dos reg111los, que pondo em c acção 
o nosso l nnocente Monarcha, ousão ~ispersar os Represen-
tantes- do Povo, e tanto nos actos da ~dmin'istração GeJ;a! , . 
conw nos da Provipcial patenteão a reso ução decidida de ~s-
sumir o Pçder Legislativo, j.á decretando ovas b eis-sem s~~ 
ouvida a Assembléa Geral, já cobrando impostos _9em o.rça-

- mento Provi·ncial. ps l\'Iineiros sabem apr~ciar esta differença, 
que tanto honra o Governo Interino :: mas, Exro. o Sr. , co
nlwcem tarnbem as difficuldades da posição inteiramente ex
cepcional' em que nos achamos, e o assenso aa .l;'rovincia 
aos Actos do Governo de V. Exc. não póde ser duvidoso. 
Çomo orgãos pois de nossos Constituintes nãa hesitamos ~rn 
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affiançar a V. Exc. nossa adhcsão franca, c dicidida ao mo_ 
vimento• constituciónal do dia 10 de Junho: é conhecida a 
opinião dos Deputados efiectivos , que são constrangidos a 

- não comparecer na presente Sessão Extraordinaria , e sem 
duvida que todos acompanharião unanime!t os abaixo assignados 
para agradecerem a V. Exc. a reso!Üção heroica que tomou a 
10 de Junho, e offerecerem ao Governo Interino a coadjuva_ 
ção de seu voto , sua pessoa , e bens para levar-se a e!Teito 
a restauração dà Constituição do Imperio , rasgada por essa 
tei de sangue qúe a facção absolutista se atrevQo a promulgar. 
Logo porém que cessem os embaraços que retardão _a reunião 
dos Deputados de Minas, V. Exc. deve contar que todos se 
appressaráõ a vir rectificar este voto dos abaixo assignados. 
Continue V. Exc. na empresa gloriosa que encetou em ·Bar
bacena' esmague os traidores que abusando da nossa gene
rosidade ousão chamar para o seio de suá patria as phalanges 

' absolutistas, redobre-se a energia · de V. Exc. fazendo de
senvolver os immensos recursos que os Patriotas de toda a 

Província põe á di~posição de V. Exc. ; e o resultado será 
impreterivelmente o triunfo das Instituições livres, e do Throno 
Constitucional desembaraçado desse novoeiro-~asiatico, com que 
Cortezãos hyp_ocritas o querem obscurecer. Deos Guarde a
V. Exc. Paço da Assembléa Legislativa Provincial aos 17 de Ju
lho de -:1842. 111m. 0 e Exm.0 Sr. José Felicianno Pinto Coelho da 
Cunha, Presidente inter,ino da Província de Minas Geraes. -
Antonio Fernandes Moreira , Manoel de Mello Franco , F~an

cisco d'Assis e Almeida,, Francisco José de Araujo e Oliveira , 
José Christiano Garção Stockler, Maximiano José de Brito 
Lambcrt, João Capistrano de Macedo e Alckmin, Felisberto 
Rodrigues Milagres, Manoel José dos Santos, Theophilo Be
Bcdicto Ottoni, Antonio Joaquim de Oliveira Penna. 

RESPOSTA Á 1\IElSSAGElt SUPRA. 

Srs. Deputados. Cumpri um dever de Gid a.dão Brásileiro 
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quando acudi ao grito da Província soltado •DÇI heroica Cí- . 
dade de Barbacena, e hoje me lisongeio de ouvir da boca 
de 11eus legítimos Representantes a approvação solemne dos actos, 
que tenho praticado, c a promessa de sua valiosa coadjuvação 
para levar a~ fim a empresa de salvar a 1 Constituição, e o 
Throno das, garras do absólutismo. Eu vos ·agradeço pois, 
Srs. , este testemunho de confiança, que acabais de depositar em 
mim, e asseguro-vos que proseguirei firme, e .inabalavel na 
sustentação do movimento político ·de 10 de Junho, e que só 
me julgarei feliz. quando poder anqunciDr-vos o completo triu.n
fo de nossas Instituições.- José Felicianrw Pinto Coelh0 da 
Cunha, 

' Este facto honra sobremaneira o capacter Mirreiro. Es-
tavão os negocio~ desesperados ' e é então que os treze De- I 

putados , alguns dos quaes não tinhão até então o menor com
promettimento submettcm-se á mais grave responsahilidacle ; e 

' um d'elles, ( Otoni) estando a partir no mesmo momento pàra 
Barbacena , demorou-se para assignar a mepsagem , por que 
diz.ia elle , não tipha ainda um acto, que .o compromettesse 
juridicamente. Ncs.ta indicaç.ão e m~nsagem · achou Bernarclo 
Jacinto a prova de que os insurgentes havião proclama o o sys
tema Republicano i assim como o :Oeputado Antun s Cor
rêa achára na qm.:ima da Ponte\ do Paraybuna a pl'tova de 
·que havião elles proclamado a separa .ão da Provincià. 

ACCORDO TOMADO E~; S. JOAÕ D'EL-REf, ~S DEPUTADOS OTTôNI 

E l\1ARINHO SAQ MANDADOS El\:1 COMMISSAÕ, UM PARA 

BARBAC!'NA E OUTRO PARA BAE~ENDY. 

. . 
No apuro de circunstancias em ·que se achavão os insur-

gentes , quando a declinação, do movimento de 10 de Ju
nho era completa ao Sul da Província , e erão inteiramente 
ignorados os succepsos do Norte, é digno, relcya , repeÜ~·-o , 
de touo o elogio o comportamento dos 13 Deputados Pro- ., 
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vincia . '· que não hesitàrão um mome~to em dar um passo 
que mais os devia comprometter , e quando muitos d' elles 
não tinhão ainda assignado um papel , não tinhão praticado 
um acto , que juridi;amente os podêsse comprometter, nãq 
hesitárão na circunstancia a mais arriscada em manifestarem 
d'um modo o mais authcntico a sua adhesão ao movimento , 
affiançando á authoridade insurgente a sua franca' e leal coope
ração. Conveio-se além da mensagem , que foi apresentada 
ao Presidente interino pelos Deputados reunidos em commis
são geral , em que Otloni e Marinho partissem no mesmo 
dia, um para Barbacena, e outro para Baependy, afim ~e 
resolverem a uma e outra columna · a marcharem para se 
reunirem com a de Q,ueluz , postada então no Engenho de 
Çataguases , para formarem um só Exercito. Era este Õ unico 
e rasoavel plano que desde 10 de Junho se dovêra ter adop
tado , a não ser a falsa segurança que mantinha os Minei
ros, persuadidos de que o governo a braços com a Província 
de S. Paulo os deixaria entregues a si mesmos , e que quando 
muito , marcharião sobre Minas algumas G-. N. da Provín
cia· do Rio de Janeiro , e estas , bem CO!UO as que na Pro
víncia podesse reunir o Presidente Veiga , não lhes causava 
muito terror. Deliberou-se pois formar· um Exercito, ope
rar-se vigorosamente com elle sobre a Capital , e se por ven
tura diíllculdades in.venciveis se oppozessem ao assalto do Ou
ro Preto , procurar-se o Norte da Província , onde devião 
existir tambem forças insurgentes, e ahi esperar-se pelo que 
trouxessem as circunstancias, sendo de presumir que o go
verno , antes de pretender derrotar pela força os insurgentes , 
procuraria desarmai-os pela mesma maneira por que cons
tantemente tem pretendido acabar com a guerra civil no Rio 
Grande do Sul , e entao sendo certa, como se dizia , a paci
ficação de S. Paulo , o movimento de Minas terminar-se-la 
sem o derramame-nto d'uma só gota de sangue. Os homens 

mais a.visados sustentavão, á, vista do contexto da proclama-. 
ção de 19 de Junho, e pelo conhecimento pessoal que ti-
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nhão ,dos que influiio sobre o animo do 'Gabinete de I:Iarçó , 
que os cornpromettidos de Minas nada tirihão a esperar se-

- não das armas, , e resolvêrãO' todos . a obrar n'esse sentido', 
Nt> mesmo 'dia 17 pois· partírão , Ottoni para Barbacena, 
e Marinho para Baepéndy. 

RESULTADO ' DAS COi}IMISSÕES 'nE OTTONI E MARINHO, ATAQUE 

DA FAZENDA DO UEBEinAÕ NO DIA 20 DE JULHO , DISSO

LUÇAÕ DA COLU.MNA DE BAEPENDY • 

. 
A colurnna de Baepen'dy, urna das mais 'brilhantes do 

Exercito insurgente, julgou · completa a sua missão f~zen
dÓ reconhecer n'aquella villa a autoridade do Presidente inte
rino , e· em vez de ·,proseguir pará diante , rna:rch,ando sobre 

· os Legalistas que se retiravã'o para 'Pouso Altb , e seguir ' so
bre a cidade da Campanha , deixárão-se os influentes impair 
das promessas d'alguns legalistas, que em Baependy depü~ 
zerão a~ 'armas , lipencearão então duas terças partes da co
luínna , e deixárãoi a outra de Guarnição á Villa. Todo este 
procedimento era · b,aseado no fim que tinhão ém vi'sta os Mi:.... 
neiros insurgindo-sr ; e era , o que te.nho já rn'uitas vezes 
mencionado , apresentarem urna rnªnif~staçã,o armada ~m apoio 
de S. P~u~o , _e ·cqm o unico i_ntento de óbt_erem a ~emis
são do Mtmsteno dç Março , por 1s o , cada um JUlgava te;r tudo . 
feito ~ quando essa ranifestação tinha lugar em seu resp'e tivo 
Município. Os Leg~~istas porér~r que acd~sados e Baepe'ny , 
produravão uns o Il~o de Janmr~ , outro as. suas cas~s, tr:~
rão em Pouso Alt1) certeza de que os Pa\f!Jstas \avião s1do 
derrotados , e de que o Barão de Caxias marcha,'a sobre a 
Província de Mina~ com forças numerosas e aguenidas , en
contrárão-se· com ofliciaes e a~mamento , que o Ministerio en
viava , e· então depberárão voltar sobre a villa , que no dia 
25 de ' Jri'nho havi~o abandonado. Em quanto s'ignorava -o 
desfecho do· moviril,ento de Sorocab'a , os insurgentes es~~vão 
em movimento no~ Municípios rn;ns ao Sul da Província '• 
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e é de crer , que se a . luta se não decide em S. Pauló tão 
promptamente, e por um ínodo tão pouco esperado , os Mu
nic!pios de Jacuhy e Pouso Alegre reforçarião as fileiras in
surgentes; mas- desde que os Paulistas succumbirão, acredi
tárão todos não _ser possível aos Mineiros a resistencia, e os 
governistas até então espantados_ pelo apoio que o movimento 

. de 10 de Junho ' achava em toda a Província, tornárão-se 
ousados, os que se haviiio apresentado temerosos, e receavão
se de que a cada momento se pronunciassem os opposicionistas 
em "todos os Municípios, com as noticias de,. S. Paulo tor_
nárão-se formidaveis, opprimirão mais rigorosamente os que 
julgavã,o affeiçoaqos ao movimento, e arregimentavão-se em 
reforço ás forças do governo. As noticias de S. Paulo tirárão 
aos governistas de Pouso Alegre tÓdo o· rec~io -de que a op
posição ali s'insurgisse, e uma forte columna, commandada 

. pelo coronel Julião ' pOz-se em marcha para a Campanha ' 
donde reforçada com a G. N. d'esse Município marchou 
sobre' Baependy. Esta força, reunida á qÚe- se havia orga
nisado na Freguesia de Pouso ' Álto , e os Legalistas fora
gidos de Baependy e Ayuruocà, veio occupar aquella villa em 
numero de mais de oitocentos homens. A columna insúr~ 
gente postada no_ Ribeirão era inferior em mais· de metade 
á columna legalista , mal armàda , pouco municiada ,e intei_ 
ramente bisonha na tactica da guerra , e para que tudo lhe 
faltasse , nã,o tinha e lia um official que a dirigisse. Não · es

m~recêrão todavia os insurgentes ; e sabendo que serião ata
catfus, enttincheirárão-se convenientemente e esperárão pelo. 
assalto. Com ·effeito no ·dia 20 de Julho fOrão os Insurgen
tes accomettidos por todos os lados , mas repellirão os assal
tantes com bravura e' galhardia. O fogo foi vivo e aturado , 
os Legalistas porém se retirárão sem que sobre os Insurgen
tes ·houvessem alcançado van.tagem alguma. · No dia immediato 
mandava o veneravel ancião Frãncisco José d'Andrade pedir 
cem homens para ( dizia elle )_ ir acabar ccrrit os Legalistas 
mesmo dentro da Villa , onde os pretendia ir atacar. JA não 
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cr.a tempo porém de tentar emprezas. A commissão de Ma-:
rinho tinha lavado a certeza dos' revezes do Rio-do-peixe , 
Parayburia e Pomba , era aquella columna a unlca que por 
aquelle lado se conservava em armas, tendo diantw d_e si uma 
força formidavel ; as noticias de S. Paulo erão publicas , .tor- , 
nárão-se p0r tanto desesperados os momentos. Por aquelle 
lado adoptárão os Legalistas um plano diabolico , consifitia 
elle em destruirem as · fazendas dos comp..romettidos por onde 
passa vão , e ·as arruinavão e saqueavão ; era a propaganda, 
-destruir os ll{SUr'gentes por tal fórma , . que elles e suas fa
milias . ficassem para sempre reduzidos á miseria, o por isso', 
o que se nao podia conduzir ou utilisar, aniquillava:...se. O 
mais horroroso planq porém consistia em se4uzir a escrava
tura , e aquelles que recusa vão· faltar . á obediencia e ,fide
lidade a seus senhores erão surrados. Muito francamente se 
promovia uma insurreição geral; e o veneravel Junqueira teve 
aviso de que se usaria centrq. elle da mesma' e mais formi
davel arma que em 1833, donde resultou o massacre {l'uma 

I 
tão consideravel P\lrte de sua família. Entretanto era pr(fciso 
que .. se resolvessem , ou a entregarem-se á discrição da Le
galidade, ou .a se-reunirem ao Exercito insurgcnt .. Os hor
rores porém que a Legalidade vinha perpetrando , e os que 
ameaçava perpetrar, a ma?eir~ ro~que era executadd~O ~viso 
de 23 de Junho, . ~dverttão aos Insurgentes do ~ue\ tm_hão 
{I e so!Trer. suas fa~mhas, se ficassem \b~ndon,adas a d cn~ão 
da Legalulade. Tmhao os Insurgentes ~Jgoroshmt;ntc resistido 
ao ataque d? dia 20; mas somo se po~erião sustentar cohtra 
forças,. que a pacificação de S. Paulo hfbilitav · áo govex\o 
a f~zer marchar q'aquella para a Província d·e Milllas? Como 
prolongar a resis~cncia, sendo aquelle o unico ponto onde 
havia forças Insurgentes, pois que na villa de Lavras e"istião 
apenas cento e tantas praças? Não restava pois á columna 
de Baependy, se não a alternativa de dissolver-se, ou pro~ 
curar a vi.Jia de Quelm. , · para onde tinha march

1
ado 0 1 Pre-

'd . . \ 
SI ente mtenno. ·Aquella columna porém era composta em 

'. 
I 
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sua quasi totalidade, de pacs Jc fam iliàs, c alguns de mui lo 
numerosas famílias. Como resolver-ern_:se . a deixar cnt.rrgurs 
ao . (uror do vandalismo legt:l Je 18!~2 -suas csposàs, filhas . e 
fi lhos, que não ern p'm;sivel _ern tão apertadas -circunstancias 

· conj.[uzir, sem mesmo levar pm· .con-ta as granU.~s pro'prie
doJes- qu'c seri;\9, Torçaaos a aban'donar, as quaes não esc<J
parião do soque, da destruição e do confisco? Assim, borncns 
que afr;onU:não sen~ te'rnor a' m.orl~ , cLuc co,m conigcrn cívica, 
drgna da in\'eja de to~o o po~o ,que prGsa a ·digniJade <lo 

· homem, e. conh'cco seus' direitos; s.c hav. iao, apresenta<.lo promp.,- . 
tos aos gt•ítos d'es§cs dit:eito~ insu!l:auos, não pod,érão enca~ 

r~tr, neót era possi<;el que .o 'podesscrn , cor'n o mesmo valor 
as desgraç·as ' J.e que' scrião vi c ti mas -~uas esposa; e seus · filhos , 
e isto , para seguirem uma e;;wsa que todos aere<.litavão per
dida, ·desde que a Provínci-a de S. Paulo succumbír~ , e o 
Presidente interino não havi·a .tomado a Capital. ],'oi n'cstas 

-cirçunstancias .que recorrêrão ao_ m·ei<?.de salvação que julgil
rão acl1ar na proclamação Imperial de 19 .de Junho. No dia 
2() de Julho pois o honrádo Gabriel Junqu.eir~ e 1mtros 
chefes . d·isti netos se reLirárão , deposet:ão as · armas , 13 • pTo~ 

testâí·ao obediencia á lei' ·de 3 de Dezembro de . 184-1, · ao 
Ministerio de :Março e á autdrid-a<.le Jo Prcsitl~hte ,legitimo. 
Era tal o enthusiasm~, tão .'forte a con~· icção de todps os 
sÓidaclos que cóníp,unhão .aquell.a colum.na. qug ao verem q_ue 
se ret_iravão OS homens mais influentes, àinda· a$SÍ01 não que-

, rião Jepôr as armas, e alguns d'eiles ,- e entre outr--os . os (lous 
irmãos Brandões ' s~ furão reuu'ir a columna J'o Claudio'' e 
forão .. dos' ultimos teitposos insurgentes, ,que deposerão as 
armas. Apcza·r de se h()ver :r;etirado e depost0 as <')rma~ o. ve
peravel Junqucira não deixou elle de ser victima d'e~agc- • 
radas perscgtl'ições ; ~em que lhe valessem á sua recoh~e
cida p.robidade , seus relevantes serv-iç,os, c ·sua a.dhcsão longa 
e não suspeita á l\'lonarcbia ConstituciOtJal. Sendo- pm:a no
tar que Berpa.rdo Jacit;lto da .Veigil, apreseri'tando ·o pro
testo de J,unqp.eir(J. c ·de outr9s, . com~ uma proya da i·l.lusão 

2!~ 

'' 
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em qu~ havião estado, os mandara não- tncn{)S perseguir e 
atormentar com processos consecutivo , e por suas instancias 
obteve que o honrado Tristão Antonio d'Aivarcnga fos. e·cag
tigado com :uma remoção , por que se não prestára á tor
peza das vinganças da oligarchia. Junqueira e seus ami~ 
gos havião , é verdade , deposto as armas pelo motivos -quo 
ficão relatados, mas nem por isso dcvião ficar privados da 

. beneficeneia Imperial, afiançada na proclamaçüÕ de 19 de .Ju
nho , pois que depunhão as armas quando a revoluç5o ain
da continuava, c os insmgentes se cónstituião ú'Úma ma
neira mais formidavcl. Todavia as autoridades não recuavão 

- llntc a falta de comprimento da palavra Imperial , e compro..: 
mcttião as im a Corôa , s~ para realisarcm sobre S'US adver
sarios pessüaes uma vingança abjecta . . 

CO~SEQUENCIAS DA 'DISSOLUÇAÕ D,\. COUJMNA DE DAE'PENDY-, 

SUBMISSAÕ DA VILLA l>E LAVRAS. 

Ô Dr. José Jorge da Silva havia sido convidado , e 
mesmo insinuado para fazer depôr as armas á guQrnição de 
Lavras, e apresentarem ellc c os inlluentes d'aque\la 'villa o 
seu protesto , acolhendo-se sob a egyde da proclamação de 
19 de :Junho ; · resisti o porém co~ todos os seus amig s, pois :.. 
que , dizião elles , nãe querião declarar que abandonavão 
seus amigos e companheiros , quando muitos d'elles estavão 
ainda empenhados na luta. Entretanto a ~evolução estava com-. 
pletamente perdida ao Sul da Província ~ e as noticias , que 
a Lavras forão levar os Deputados Província~ Stcld r, Lambert 
e .Marinho , tiravão as esperanças que ficárão ao todo mortas 
com a certeza da dispersão da columna de Baependy. A villa 
da Oliveira estava já dominadá pela Legalidade; a· cidade de 
S. João d'El-Rci abandonada pelo Presidente interinÓ , que 
d'clla levára toda a força ; assim a villa de Lavras não se 
podia manter, bem que guarnecida estivesse ella por . uma 
porção d'en-thusias!llados bravos. Quando cheguei a Lavras, 
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' 
t1avião-me al'i precedido todas as tristes notiçias , e achei os 
influentes~- deliberarem sobre o· que convinha .fazçr-se. Fal
hlVa-se em protestos , que principiavão a $etL da modá , m~s 
0 honrado Dr. José Jorgç declarou com toda a firmeza, que 
não protestava., c acresccnt~u estas i)alavras, que no- m·csR-lo _ 
instante copiei ·em rninh,a carteil'ü- errí' quanto h.ouver uni 
só h-omem CQm arma contra· o Ministerio de Março , c sua 
'horrível- política,. eu serei. o segundo·- ' ao que acudio prom,
}'ltamenle o Major Antonio José Teixeira...,... c eu o terceiro.
Lcvarltárão-se e11·tao toJos decididos a não abandonar~m seus 
a.migos que aindá. esta vão ·ern a-rmas- c a segÚil-us até · o ex-·· 

- tremo.. Urgia pol'~m tomar uma deliberação (). respeito da 
' vi l la de :tav'ras ,. visto· que não. · era possiv~L · 'sustentarem-se 
ali os- lnsurgentes. Fiz vêr ao · pr. José Jorge o que havia mós 
eombinádo em S. João d'E-Rei , as esperanÇas que tínhamos 

' de que· o Presidente. interino , atacando-a com todas as · forças 
· Ecunidas se apoderasse da Cápital , e suppóndo , que ,toda a 

linha entre S. Jo~o d' EI-Rei e Quelu'z estivesse Jóruinada pe· 
las forças do gover-no-, acordamos crn dirigir-nos para · o Mu
~icipio, do Sabará., que suppunhamos occupado pelas forç~s
Jc :Manoel· Ferreira; n'.isto convierão todos os ÍIJfluentes de 
Lavras , nao sendo-lhes pos~i -vcl porém retira{cm-se, nem 
.sendo· mesmo neccssar.io que G fizessem , resolvêrão mandar 

·--avis0· ao Delegado de- policia para que v-iesse exercer a su·a . 
autoridade e confiados na probidade d'e!Ie, pois ·que era 

. o honrado José Estéves , recommcndárão á prótecção do mes-· 
mo suas famílias , e uns ·occultárão-se , outms scguirao para 
o Município de Sabará. Do nuí:ncro _ Ços ultimas forão , os 
:Drs. J0~é Jorge, Serra Negra ;-e Manoel- João. Estavtt por
.tanto O· Sul da Província inteiramente dominado pela Le~ 
galiaade-; mas é n'este ponto qtle principiavão tarubem oi 
successos mais importarítes do movimento; 

.· 

. , 

,. 

- ' 
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' . ~IAIICU,A DA COLt:Ml'iA lJE BMUJAO:l'iA l'AIIA QUELUZ. 

Quando ,se ~ons id era' na dedicação , com que abraçárao e 
sustcnlárao- o movimento de 10 de .Junb~ os homens os· mais 
d istinctos c ' consiclerad'os da província ; tHJando lembra esst) 
proceJimcnto generoso de immensos fazendeiros, proprictarios, 
capitalistas , e ncgocia_otcs, que ape~ar dos e!ifur~.os c -in tri
gas do governo, para que abandon~sscll) o rno vime_nto, allm 
tle salvarell)-se, conservarão-se todavia fieis á eausa ·, ,a que 

' ' 

" conscieneiosamcnte adherir;10 ;.duas idéus acod~lll ao pensamen
to ; a que apresenta como ·um typo de dignidatle e Je hon
ra ·q caracter M:inoiro ; e a que mo;;tra lJUáo iritima· era a 
convicçáo dos que ainda d~pois de tautos e tno estrondosos 
factos obstinasse a facçao em considerar illutlid~s, ·os .que 
sómente depois do successo de Santa Luzia se déra'o por de~ 
senga!lados. Quantlo na Cidade de · Barbacena chegára o ex
l)eputado Qttoni com a missiva mencionada em putro luga t', 
o estado ~os negoci.os era inteiramente desanimador para os 
insurgentes. Barbacena estava ameaçada de ser 11tacada por · 
todos os lados pelas forças do g~v'erno , q~e , marcha vão pela · 
Pomba , Paraybuna , e mesmo pelo Ri~ Pr,eto : _o agentes 
do Ministerio fazi~o correr que seriao penloados , · e nem 
um incommodo sofreriao os que abandon~ssem o movi~1ento, 
tJ se 'co ll ocassem 'deba!xo da ganihtia da l'roc,lamüção ' e· 19 
de Junho. O proprio General Baráo d Caxias affirmava que 
~·eceberia lodos os intlividuos, que se Ih _aprez ntassem, ue 
tranq uillos os deixaria, ficar em suas c· zas, qualquer qtte 
fosse a _parte que tivessem tomado no movi lento ; exceptuan'l. 
do deste indulto os ex-Deputa4os José Fel,'cianno, Dias de 

' Carvalho Ottoni e Marinho , unicos contra quem queria o 
governo exe"rcer exemplar cas.tigo. A alternativa pois para 
os compromettidós ~e Barbabcena era ou summame,nte lisongoir~, 
ou demaziadamente difficil. Abandonar a causa do movimen
to , e os amigos , ~ ra ao ouvir os agentes do gov_crno , c Ql

prar por tão facil mció a tranquillidude , e o rep9uso ; era 
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salvar as fortunas a:mea'{'qllas pelo 'Decçeto dos confis'cos: _ con
tinuar porém na sustentaç<10 ' do movimento era abandonar fa
mílias, · com~odos· , e haveres, era sugeitar-se a toda~ as ter
ríveis consequencias , que se seguirião no caso mais que pro
vavel d'uma desgraça ; era tornar-se ma_is recomme.ndavel aoS" •. 
perseguidores , aggravand'O a · culpa an,terio1• por um proce
dimento firme c' leal , éra ~rnfim collocar-sc na' neccs~idacfe 
de abandonar o que . na vida mais se cstirnà' para correr os 
riscos d'urna guerra civil, e ·isto quando · clla tocava · o 
seu mais tcqivel ,período. Os Leaes Barbacé.nenses porém não 
he~i.tárão. Nunca com tanta razão lhes coul5e o distinctivo de , . 

, -;-Leal- de' q~ae fOra decorada a sua Cidade. Jeaes ao Paiz ; 
cuja causa pleit~avão; ao · movimento que llzerão; aos amigos 
com que)n _ligárao-se. Desde o momenLo em que se lhes fez 
Yêt: a necessidade de abando,narern a Cidade, (; reunirem-se 
todas as forças ', os ctistinctós Joao Gua.I1Jcrto Teixeira d~ . 
Carvalho e seus irinãos ' Antonio Teixeira de Canalho e Ppuro 
Teixeira de Carvalho , o D~-- Camillo (ôrão unanimes em apoiar 
esse plano' e sujeitarem'-se a todas ps consequ~ncias delle. o 
digno ' Com rnandante daquella columna Francisco José de Al
varengà·, que á muíto estavÇ\ encarregado da defesa da Cidadfl 
não hesitou um momento; a 27' de Julho "pôz-se em mar
cha, ~ · co1umna de Barbacena , ·á qual ~companhavão os Re
yerendos. Vigario da Freguezia Brito, e Padre Miguel com 
todos os refugiados do •Presidia e da PoJnba. Uma colu.mna 
de tronas disciplinadas e aguerridas não ' dari~ em circunstan-· 
cia tal um exemplo· tão cdificante , de subordinação. ·conio o
Cjlle apresentára a Guarda Nacional da Cidade ·e- ~'lunicipio 
úe Harbac.ena! 'E q_uern com effeito• recuáta á voz .de marcha 
Y·cnclo nas primeiras fileiras um Joào Gualberto e seus irmãos ,' 
que abandonavào ao acaso e ao vandalismo da legalidauc de 
18!a.2 uçua grande ·casa de ncgoc.io , uma linda .e bem 'de
corada proprieuade, urnà , grande fazenda de cultura : urn Dr. 
Camillo ' ·'um Vigario B1·ito, um Alvarenga que tambem ao 
pcaso deixava 9 rncnelo de um consi.dcravel ~1cgocio ;, e que 

. I' 
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nem ao menos t.omára ,o teriij:J'O precizo para passa r pela 6i
clade de S. João d'El-l{ei , onde dçixára flUa senhora , Beus
Jl~quenos filhos' suas propri~dades c ~egocios? s~ quatro ',Jw-~ 
mens s'óme.nte , como dizião os chefes da facção , podértto
l'esolver a estes extraordinarios 'sacrificios uma tão considera-: ' 
yeJ porÇão de respeitaveis Çidadãos, esses quatro indivíduos: 

, scriâo então os mais respeitaveis ·homens ·da Província. Agra-· 
deço de todo o meu- coração aos que me derão quinhao em· 

, tanta lwnra, bem ' que eil. saioa que a u'nica que me coube· 
foi a de ser urn -dos perseguidos pela facção q.ue em tanto . 
oamno do _Pai~ o . ad!ninistrou e g_ozou. 

J\ÍARCUA DA G. N. E DO PUI<:SIOEN'~E INTERINO J)E S. 'Jtl.~O , . 

l' ARA QUELUZ.- , 

-
O Presidenle interino depois de haver tomado o aeotdo• 

de ~cuni~· todas as forç·as, e e_om . el_las marchar sobr,e a C<1pitaL 
ou, não podendo rtoma\-a, procurar com o exereito reunido 
um ponto da Pre>vincia, onçlc se podesse rnantev c reforçar, 
tomou, vista~ as noticias de Baependy, a deliberação d~ rrno· 
abandonar o Sul , e pretendeu outra vez fortificar é;JS C idades 
de S. 'Jóão d'El-Rei e Bm·baeeQ.a, tentando reorganisar os 
desLacamen~os do Rio :elo Peixe ~ e Parãybuqa. Deo:-se p'oi.~ 
ordem ao Batalhão .de Gllardas \Nacionaes de S .. Joãb d'EI· 

' I , 

Rei, que se apresentasse prornpto ~rn :> ·dem de marcha . Aéi·c-
~ . 

oitavãq todos que lão guarnecer a est11ada do~ Rio Preto\, o 
que lhes era muito mais de agrado: p ' is que nessa posl ,ao 
guardavão suas (amilias e propriedades. ~ntretau o novas mr 
ticias fizerão outra· vez mudar de plano, e persisbio-se em ('! 

primeiro. Qnand~ o Batalhão de Guárdas Nacionaes de S . .Toão 
.d'El:-Rei s~ apresentou na revista em ordem de márcha, pen
sava ir occupar um pontô dentro do seu mesmo · ~lunicipio; 
mas já 'em fórma apenas o digno coo1mandante delle José 
Coelho 'Mendes qeu a· voz de ma'rcha, e, decla ·ou q'u'~ era 
par~ Quelu~ à m~reha, e n~o para o R~o Preto um ~ó Guarda 

., 
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Na·cional não voltou o rosto. Famílias, pr.opriedaJcs , nada 
os , abalou. Por entre os vivas á Constituição, ao lmperatlor, 
e ao Presidente interino marchárão lodos, e o brioso Batalhão 
de Guardas Nacionaes deu com 'tal procedill)ento um exemplo 
a, seus contrariós .do modo,- porqué os homens d'honra sus
tcntão suas eonvicções. Maravilbosame~te confrastou este pro
cedimento com o dos oligarchas da mesma Cidade. Estes são 
orgulhosos sómente nos dias de prospm:idade, c nunca souberüo 
combater, nunca arriscar o menox sacrificio, para sustcnta1~cm 
seus princípios; !3m quanto que os liberaes, semp_re (ortes c 
generosos , desprez6áo vingança3, quandu_vingarem-se podião 

. com toda a scgnrarÍça; mas no momento, em que foi preciso 
deixar (amiliás e . hf!.veres, para trem sustentar com as armas 
nas mãos as, suas _convicções, ninguem recuo,u, partírno todos: 

· e o dia 20 de Julho, em que com o Presidente interino partira 
de S. João d'El-Rei o Batalhã-o dã G. N. foi um 'di~, de 
gloria e de triunfo para os Liberacs daquella Cidade. 

SUCCE'SSOS D.\. C03JAI~CA DO SERHO. 

Antes de pr.oseguir em a narração dos importantes acon
tecimentos. que ti~•erão lugar depois ,da rlmnião das forças in
surgentes , releva dar uma abrcyiada noticia do que se passava 
-em um dos mais importantes pontos da Província- a Com,arca 
do Serro. A notiçia da dispersão da Camara Temporaria foi. 
-sabida no- Ou'ro Preto pelos .Deputados Provinciaes, antes qu e 
·pelo governo; e este succesrq, seguido do immediato ad'iamento 
da Assembléa Provincial , convenceu aos Dcputaçlos de que 
·uma revolução la infallivolmcnte apparecer. Separàrão-se pois, 
tendo .antes convencionado em que , nq caso d'uma Revol ução 
cada um faria p01; sua parte , e no lugar em que habita\•a , 
·o que podesse. Assim o Dr. Godoy devia avanç~r . co!n pres
teza para a Comarca de Giquitinhonha , SaJomé para o Serro, 
.e Pedro d'Alcantara l\iacbado p.ar& a Diamantina , o Yigario 

' .Chaves para . Formigas; cada um deites devia estar attcnto e 

' ' 

. - - -
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desposto a obrar conforme as circunstancias o ex1g1ssem. Não 
btn·endo porém um plano de rmolução concertado, e estando 
todos na espectatiYa a respeito da Província de S. Paulo, onde 
espcravá-sc rebentaria forrf1 idavêl e terrível a revolução , jul
ganúo os ~rineiros flUO a occastào melhor em que 'podião appa
recer ern apoio da Província de S. Paulo , seria quandd o Go
Yerno quizes.e rnobilis<1r a Guarda Nacional de Minas para 
aquella Província, o Dr. Godoy, em vez de seguir directa
mentc para Diamantina, c d'ali para o Sertão, tom·ou a li
nha do Sabará e Curvello, com o fim de 'entender com os 
àmigos d'nquclle lado, especialmente com os do Cunello, c 
pCI~os ao · facto das occurrencias ; deliberação , que foi fatal 
ao mesmo Dr. , que cabio em· poder da legalidade logo no 
inez de Junho, e não só ficou inutilisado para o movimento 
esse prestante e poderoso alliailo de quem tanto espPravo-se, 
principalmente nas duas Comarcas do Giquitinhonha e S. Fran
ci co , mas teve elle de supportar os mais duros tratamentos, 
wndo-sc não poucas vezes exposto a ser fria e calculadamente 
assassinado. O Dr. João de Salomé Quciroga não pôde pres-

-tar apoio álgurn ao movimento, por que na Cidade do Serro, 
que habitava, os olig~rchas estaYão 'fortemente constituídos ,
e mister havia de tempo e cautela para se poder abi orga
nisar uma opposiçiio . muito mais ainda opposiçãó armada. 
Pedro d'Alcantara Machado proc rava convencer a seu~ co-re
ligionarios da Ciündc Diamantina da necessidade d'apoiarem, 
e sustentarem ali o movimento , quando houvtlsse d'appare
cer: bem que muitõs d'elles, ou antes a maioria , recuasse 
ante a' prespectiva d'uma revolução, e isto, quando nen-umas 
predisposições baviã.o para ella , ãcabariãQ por ceqer , se por 
·ventura o rom.pimento não houvesse tido lugar tão cedo A l
cantara, desejan-do conhecer a opinião do Município para com 
~lia firmãr os que na Cidade trcpidavão , e que abi parecião 
pouco despostos, e rccciosÇ>s, deixou a Diamantina no dia 16 
de JunJto , para percorrer os lugares visinbos, c tambem para 
s'entender em Formigas com. o Vigario Antonio Gonçah~s 'ch.a-

. --
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ves , Deputado Provinciffl , c como elle comptomettido ptit pá'" 
,lavra a apoiar o movimento ' contando tatnbem com as in-" 
fluencil!s dâ Serra do Grão- l\'Iogol -j cujas dispôsições lhe erão 
conhecidas. Achava- se pois no Artaial do M.eüdanba, quando; 
em a noitfl ' de 22 de Junho ' um•a parada da legalidade ali 

· foi le~ar a noticia: do rompimento de Barbace-na , · cdn;duzin.: 
do ao mesmo tetnpQ a demis.são -d'algU!Js Offi<liaes da G. N. 
d'aquelle lugar. Os ~eroicos e dedieadGs habitante"s dó Men~ 
danba, mais animados ainda pela presenÇa d'Alcantata, nem 
trepidárão á vista · d'a energia , que a Polida da DiamaflttM 
começãv'a a dese-nvolvér , nem hesitárão ante os périgos da 
luta. Imníediatamente o Juiz de Paz João Floriatrno Gui_eito 1 

e o commandante intétino , da G. N. Joaq~im ,José :Bragâ 
organisárão u:m destacamento de vinte h'\.mens , parâ matl
tevem o socego no Atraia! , e opporem-se á çassageftl dos' ' . . 
que tivessem d'ir reforçar -~ Policiá da Diarnantina. Fe,la~ 

tres horas da, màdrúgada aptoximárão-se· á ' ponte 1 vindos do 
Arraial do Rio Manso etn ditecção á Diamatrtifia dez homens;
pergunta-lhes a patrulha ao que vão , é para onde ; e a res-' 
posta foi :' que ião á Di'amanti.na prendet e lnatar Çlu'man.gos f 
Em quanto o commandante da patrulh"a ·manda consultar ao 
Juiz ,de Paz sobre o que dev~ra ?hrar , e este procura ·o 
parecer de outros , os legalistas se tetirárão, e a ordem de
pois dada para -retê'l-os , já os não encontrou. O T(\inpimen
to , mesmo. ali , tofnou-se pois indispenstl'i'el , e Alca t1tara o 
communicou aos opposícionistas da Diamantina ,, fa-zendo-lhes' 
Yêr o bello espírito , que animava os lu'gares , que ·tinha pet ..... , 
corrido : No mesmo sentido s'ebtendeu com .o Tenertte. Co-' 
ronel 'Modesto António d'Almeida:, Antonio Ribeiro de Sousa: 
teão , João Floriann'o dos Santos , e os Pereiras da Setra 
do Grão-Mogo-L, e a estes pedia , .que se entcnd<'rsscm cora 
as . infl uencias de_ Formigas e Minas Novas ; e fez o f"ompi ... . 
mC'nto no Mcndarrba·. 

Pel9 mero dra chega da U.iama.ntina tttn distin·cto óP' ... 
p9sicionistas que ali tinha tdo sontlar o espitito publico, tra:.. 
- 25 ' 

.,. 
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zcnJo a desanimadôra noticia de que os opposicionistas d'aquel~ 
la Cida·de julga vão nada se poder tentar, á vista. ·dos recursos 
dos oligarchas, e apparato, que começavão a desenvolver; 
aconselhando demais, que se em algum lugar do Município 
tentassem romper , procurassem um onde não podesscm, ~r 
esmagadÓs pela grande foTça da legalidade. Achavão-se pois 
Ôs Mendanhist~s ao todo comprÓmettidos, podendo ser atacados 
'pelas forças· da Diamantina e Rio Manso, em consequencia 
deliberárão procurár um outro ponto. A força do Mendanha 
porém tão diminuta, como era, ( 60 e tan'tos ho~1ens) co~
mettêo o grave erro · de não aban_donar immediatamente o 
Arraial , ficando ahi exposta a um ataque da legalidade, que 
effectivilmente teve lugar entre 40 homens da legalidade bem 
armados, bem municiad'os , e dirigidos por Rm habil O'ffi
cial ~ c vinte moços r.esoluto~ , qu_e em consequencia d'um 
aviso mandado cl,a Diamantina á Alcantara pelo Capitão Jo
zefino Vieira Machadu se fôr~o émbÓscar no caminho por onde . 
devêra passar- a fo'rç~ ; houve úrn fogo que aturou cerca d'um 
quarto a:hora' entr~ a força legalista e a .embosfada dos in
surgentes, tendo ~stes a lamentai sómcnte a perda d'um com
panheiro , que fôra ' pelos legalistas b,arbaramente sassinado. 
Üs· valentes da emboscada conseguirão fazer· retroceo r a fo;ça 
legalista' o que peu tempo a ~ue os insurgentes a 'ixassem 

_ o Arraial, vale~d q; de_ n1uito tamb
1
em o e;;tratagema d'~~ cor- · 

neta da G. N. do l\fendanha, que vend~apro~imar-se j~Wuito 
reforçada. a força da legalidade , tocand a avanç.ar , consef\uio 
que se ella demorassse por tanto tempo, qua~t'o foi preciso, 
pa~a que os insttrgentes se retirassem cfummodamente. Es e, 
encontro, em qu~ imprudentemente empenbára-se uma mo
cidade enthusiasmada e valente, foi de funestas consequencias 
para os insurgentes: porque, -em quànto eii(\S sãos e salvos 
descião ·o Géquitiphonha, e se 1no reunir ao Tene te Coronel ·, 

, Modesto· d'Almei~a nas Vassouras, e d'ahi avançavão para o 
Rio .Preto , a fazerem jun~çã~ com as ·forças , ·que o :ete{ano 
d~ hberdade, o ~rayo Francisco Vaz Mou~ãe .- conduzia, eun-: 
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tavão os legalistas· o · triunfo, e davão por acabada toda a 
'~ontenda no Município da Diamantina , -c n'elle por impossível 
qualquer apoio ao movimento de Barbacena. Reunida a força sob 
o commando do distincto Ajudante de Idilicias Felisberto Soares 
Paes Leme, que •-prompto acudira ao r~elam~ d~ seus co-

- religioríarios, procurárão os insurgentes o lugar do Pc-do
mono, onde se lhe foi reuni~ o Deputado A !cantara, que 
andava na _ diligencia de reu.nir mais forças,, o Tenente· Çoronel 
Modesto com quatro sobrinhos seus, Antonio Felicio dos_ San- -
tos e Vicente . Férreira Fróes. Achavão-se já nÕ l.,.é-do-morro 
tréz~ntos homens ao mando de Paes Leme , ~ não s~ poupavão 
esforços, para fazer crescer· este numero, Alcantara , Mo
desto, Vaz Mourão .erão incansaveis. Dispos,tos a tudo fazerem 
para que o n~ó:Yimento de Barbucêna fOsse por aquelle lado 
poderosamense sustentado , accordárão em seguirem imme-

. diàtamente para Formigas ·para operarem ali o movimento 
-d'accordo com o Vigario Chaves Ant<mio José Fernandes, 
A'ntonio José dos Santos, seu filho Antonio F~licio dos Santos, 
e o Vigario João Florianno · dos Santos. Paes Leme, accla
mado commandante d'aquella força, tratava de a organisar re
gularmente, e dirigi o-lhe a s~guinLe 

PROCLAMAÇÃ?· / 

Camarud~s? A causa que ·pleiteamos, lJ a do Snr. D. 

Pedro li. e a da Constituição que alguns discolos _nos querem 
roubar , e o Presiden;te a quem rendemos ohediencia , é o Snr. 
José Felicianno Pinto Coelho da Cunha : este nome só é uma 
gQrantia de ordem ,. p9r t~mto tranquilli-zem-sc todcrs. ~ sai
hão que dar.emos ~a nossos adversarios o exemplo de modera
ção ., e do mais escrupuloso respeito ás prop~;iedades. Camara
das l Nós temos por cÔmpanbeirÓs a maioria ilh!s~raua da Nação, 
e seus mais abastados proprietarios , eia pois , nada -receiai, 
não sé porque combatem@6, a prol d'uma. causa Santa e ju,sta, 
se pão porque ternos a decidida approV1.1çiTo d'a ~açfi-o. Vin1 

- ,. 
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a Nossa San!;a Religi&o! Viva a Constitltição do Estado I Vív<t 
p Snr. p. Pedro H ! Viva o Prosideute interino, José FQ
Jicianno Pinto Coelhg da Cunha l 

Nomeados pela. G. N. alguns Officiaes, de que havia 
mister , principiou o commandantc a exercita)· a força nas 
mp.nobras militares. Os proprios amiuçlavão-se para a Seü~ 
e For!Digas; os opposicíonístas da Serra, mostravão-se dis
postos a coadj11varem -os bravos do Pé-do-morro, e lhes mall
dárão pedir o cspuço de oito dias, dentro dos· quíl.es, se apro
sentarião com forças, qqp, unidas ás do Pé-do-morro, po.
derjãp ir oper&r o movimcQto nu Cidade Diamao~ina, O Vi
gario Chaves em Formigas parecia pensar de divetso modo. 
e istQ, po~<que não só faHárão-lhe noticins , ~,nas falleciüo-lhe 
ps · ~,nejos para armar e magtel,' ílS m11ssas, que aliás estavão 
dispostas ª sustentarem o IQovimento. Continuava a reunião. 
do N-~o-morro a cr~scá , tendo-se-lhe aggregado Vaz Mourão 
com oi~enta hQ~,nens' , Francisco Antonio 1!'ernai1des com vinte 
tra~epdo entre este·s dois · filhos seu~, o o. Alferes Justino d~ 

. l\io11~11, bem como o t\iujor João José Fernandes; constava 
já a, força do Pé--do-morro de- 4-96 praça~ , que fOrão pclQ 
commaridante divididas em cinco companhias,, entre 'estas uma 
de lanceiros, debaixo do immcdiato com mando de Paes Leme. 
Era para ver o enthusiasmo, co.m que empregavão-se na

1 
actura 

de lanças os G. N. merecendo speciai mensão os pt pric
ta~i~s díl Fazend~ , eq1. q_u~ se adlavu\ aquartela~a; a fÓ ça , 
95 ctdadãos Jo~qum1 Qmnttltanno dos Santos, Ag9st1nho G.onses 
d'Oliveira, Jacinto Rodrigues Costa, F'elic~ann.o AllthaníJ.sio d0f 
Santos; caus~ndo edificação e cnthusiasmó a ded~c.ação, com, 
que a Snr. • D. Fructuosa Baptista d'Qiiveira,, esposa do ultimo, 
o coadjuvava neste empenho. Cheias d'enthusiasmo, c pos
suídas até de sofreguidão estavno as forças do ~é-do~morro , 
~es~josas de que quanto antes chegasse o esperado s.occorro 
ela Serra, p.ara ca1rem ·sobre a Diamanti9a, e mudarem a 
f.ace dos negocios em toda u Comarca do Serro , onde os \le
galistas julg<\vão dominar. Entretanto os oligarchas d'aqu~lla 
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C i dado proçuravão por meio de calumnias ganhar pruswytos, 
<1esacrcditando a reunião do Pé-do:-morro, ·cujos chefes, doloro
:;amen,tl} fetidos no que tinhtio ·de ma i Cf.\ro, a rep.utaçao , 
fizerão. espalhar ·o l\lan~festo :;eguintc: 

' ' 

~.4NIFES'XQ, Q{)E ' FJZER~Q. OS. C~.~!:FpS :P-t\ l'ORQ4 lNSIJR.Gl!;NT_l~ 

ESTACIONADA NQ l'É-I!O-,l\10ll.f,o. 

Os. p,artidistas -do absoluti~mo , QU$ãO aceusar-nos do crime 
de rebellião , nós rebeldes nunca : s.uis an.tes vós vís. se.ctarios 
do poder., a. quem ca,be essa pechi!. Yós, que no. Gearà ar~ 
mastes as mão~ dos ass&ssinos ·cQnt:r.a os. majs precla11os Ele
·fensores · da Constituição, vós. que afogastes. a Parayb.51 ero 
sangu.e e lag~·ima,s; vó~, que mandastes processal' as Muni-~· 

çipal~dades, p.o.rque represent.avao. contra, essas dQas Leis' li
be!,'ticiclas, q\\e- e~toFquistes a ~ma Camara prost_ltuida; vós, 

· que tendes rapgado ,a_ Co?stituição, folha por fotha, e que, 
u,ltim,amente , dissolvestes pr(wiament.e u~a. Cam<l:{a ~ que. era 
a verdade~ra exp~ess(tü. da vontade Nacional, f111nda.udo.~vos., 

- pa\'íl desfeixard()s este revoltante e desoecessari@. gotpe d'Eslad0 
na invasão d'um, poder, quG- não era o vosso, quQ.:l o à~ co~ . 
nhece~; da· validade das eLei'Ções. Sois pois vós, os Tebelcl<:!s' ,. e 
j~mais nós, que bave1pos empu,Dhado as armé\S; para sah;armos 
a primeira Lei do ·Estado, que haveis a,trevid.a .e descarada
ment.e calc;;u;lo com os pés. Esq·avos rebelado& c@:ntxa a So
berania Nacional, petjqros, que tendes despejadam.ente c0n
cl)lcado a [é do. ma i& sagrad<? juram_ento·, violandQ ás canooras 
o pacto fundamental da Nação! O<Hl).O vos atxeveis a esral:lwr 
contr.a nós, esses libellos dif<J,Q'l.a~orios, com que nos c9ns
purca~s ,_ $Ó pDrque nós tet?os, denodados, despre?ando vossa 
f,raqueza, q~w ;1cobcrt.a.es no apparato de forças irringinari.as., 
ccb,oado o grito da revoLllçüo, -que a hetoica Barbacena sot~ 
tou, afim de nos li'bertar <los grilhões, com que mos · pren.,. 
de8tc~? Que?. Q1,1.ereriois acaso , que aceitassemos mudos e 
qucdos as algem~-s, com que nos ameaça:vcis·? Não seJlLteis, 
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quê filhos d'America, nao sofreríamos de vós, mcsquinh~o5 
pigmeos, antes despresiveis, aqui !lo, que repellimos do des
~endentes dos Reis ·, do heroe' da Jndependencia? Não vos 
aproveitou ail)ua a lição · da Historia , q~e com dedo firme 
;tponta qual a sorte , que aguarda aos tyran11os, que incon
liderados tentão escrávisar povos, que uma vez frulrão a li
berdade? Por que pois, ó_ vós, os mais ignobeis e abjectos 
d'entre os escravos da oligarchia, não cessais ,de calumniar
nos, denegrir-~os, por havermos apoiado o rompimento de , 
Barbac-ena; e por causa d'esse combate, que entre poucos jovens 
nossos e os vossos vis e miseràveis mercenarios se 'travou na 
Serra do Mendanha? Oh I saLeis porque assim obrues? É por
que a verdade disfere golpes crueis á vossa vista .de môcho; 
é porque a calumnia, a J!!Cntira e a impostura são vosso unico 
8lemento. Como não havíamos nó.s roCJ?per , quando mandaveis 
ao Uio Man.so buscar os vÓssos sicarios , que obedecendo, quaes 
automatos, vossas ordens canibacs ', confessárã~ ousada-mente 
diant~ de nossos co-religionarios, que 1ão á Diamantina para 
ajudarem a prender e a !Jlatar os Chímangos? -E qyando ' 'ossos 
janizaros, sedentos de sangue e de desordens, marchando sobre 
o Mendanha, para· executarem vossas horí"í\réis or çns, blas-
femando contra il/ustres cidadãos, cujas vidas amç~{i< vão d~s
caradamente, fôr~o em caminh , serQ provocação algura das
parando sua~ mortíferas ,umas sobré alguns dos nossq~, que 
antes ém obsefva~ão , do que coln d~posiçõ'es hostis 'ti,nhão 
ldo presenciar sua entrada, e não aimlf conte~tes esses bar
baros' de havererp provocado um combal-e desnéc~ssario ' m s
!lacràrão no outro dia, qua13s tygres san~ui-sedentos, a- uin 
tios- nossos, que ferido mortahp·ente, não se tinha podido re
tirar do lugar do combate, e pedia soccorro? soccorro, que 
o mísero em uma guerra estrangeira teria encetntrado da parte 
de qualquer soldado, o mai·s ignorante? E os vo~sos o de
negárão a um seu concidadão l a um moríJmnd'q,, que já lhes 
na~ podia fazer mal! E qo.e outra alt~rnativa então nos Te\ ta;a 
do que _ o rompii~ento? e não vos demos nós ainda n'essa~oc-
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rasit1o o exemplo tle que, adlrerindo á mais sal,! ta c neces
saria revolução, não queríamos o derramamento de sangue, 
e nem · os outros males, que acarretão as dissençóes polí
ticas? não s~ resignúrtio os nossos, abafando o sentimento da 
vingança , a retirarem-se , deixando apenas, para contêr a 
'furia dos vossos, um só corneta, que mal tira os sons do 
seu marcial instrumento, os faz todos retrogradar espavoridos, 
acreditando · ouvirem a trombeta, com que o ,Anjo do Senhor 

- tem de acordar no derradeiro dia os filhos d'Adão? Oh! se · 
um só dos nossos, inerme ainda, YOS causou tanto medo; 
o qug seria se visseis a nossa respeitavel columna, aqui es
tacionada? Mas, s~heis vós, porque sempre obramos em cem-

- traste com o vosso infame procedimento? porque a· nossa causa 
é a do genero humano ; nós combatemos pelos princípios eternos 
da rasão e da justiça ; e vós, míseros scides d'um Vasconcel
los (') d'um Calmon ... d'um Honorio e d'um Pauli~10 não po
dendo já mais attingir á altura dos homens livres, os enxo- · 
valhaes com a vossa baba peçonhenta ,-'emprestando-lhes os 
crimes de que sois capazes. -

Ai l da Patria l se triunfardes : todos os excessos , to
das as violencias , vos serão licitas ; e m~is encarniçados ini
migos de nossas fortunas ,' do que interessados em firmar os 
supposto~ direitos d'aquelles, que vos assoldadárão, e vos 
-promettern grandes rec.ompensas , dareis em o dia do triun
pho um exemplo , como embalde se ' procurará semilhante 
entre os mais ousados salleadores ; saque , es~upros , e mas
sacres sérão os vossos mais innocentes folguedos. Mas nossos 
destinos e os vossos , já fôrão pesll:dos na balança do .Eterno ; 
e é fóra de duvida que os nossos venceráõ. Sim aquelle que 
tem eiJl seu poder a sorte dos povos , que ou sobre elles 
dcsencadêa os males , quando lhe apráz punir, ou os retêm 
quando. já os . vio sofrer assáz , não nos desampa·rará , c 

(*) O original trazia a Cllcla um i! estes uomes um ep itheto, que 
julgei d.ever supprirnir. 
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nós e!!peramOl>, que dentro em pOUCO haveiS ue vir humj( ... 
des confessar~noo as vossas culpas , e pedir-nos que ~onsin
tamos, que tambem. cotnpatti lbeis os doces fn.Ictos cJ'essa Ii
llérdade, pela qual satisfei.Los combatemos, e contentes morre~ 
remos antes, do que sermos escrav~.s. E é este nosso ultimo 
voto. ' Pé..:clo~mbrro, 6 de Julho de 1,84-2. · 

Este manifesto assignado por toda a força.; é Ull} do
cumento da mà!or irnportancia , é uma prova irrecusavel do 
que em tantos outros lugares tenho dito ; isto é que os Mi
neiros não furão impellidos á revolução por instigações d'am
hi.ciosos nem pelo desejo ele perturbarem a paz publica ; fO
;rão os actos do Ministetio ele Março ele 1841 , fôrão os atten.: 
tados por elle praticados contra a Constituição do Estado , 
que convencerão a população ,de que havia mister de pOr 
barreiras á~ assustadoras invasões do go.vcrno1 Yá qualquer 
homem' despr~venido ao Pé-do-Morro e ahi achará susten
tando . ardentemente a · 'revolução . indivíduos qqe nen-umas 
pretençõcs podião ter; Modesto Antonio d'Aimeída, um dos 
mais ricos proprietarios do Municipió, Vaz 1\1ourao, Alcan
tara , e em fim tantos _Ollttos q\}e- nada · mais retendcm 
do que viverem em paz no seio de suas . famílias, no tra-'
fico de suas lavouras ; homens 1que . ainda conta,ndo 1se com 
o bom exito da revolução só tidhão à p-erder com ei , . Re
llicta .... se. no yensa11;1ento que dom1na iod~ es~a peça ~tpd~s 
@S respeitos •mportante , e quando se c~nsrdere1 que não .Í'àzta ' 
parte d'aquella reunião alguma pessoa ,\ que e's -ivcsse env:~
vida immcdiatamente ná política , conv?r~s.e-há em que à;s 
mais puras intenções· , e o mais louvavel patriotismo dirigia 
mrl toda a parte os insurgentes. Seguio-se a este Mani feSJ;ó 
a nomeação de Yaz 1\'Ipurão para commandant da columna; 
e este, , sem recüar diante do comprometJ;im<mto rÍBco , e 
dispendio, áceitou a nomeação. · Cresci-a cada\ vez m~is o 
eathusiasmo na reunião dO' Pé-do~morro ; marcou-se urri sol-

, ,do de 4.80 rs. p~r dia para todo ,o G. N ,_ que o quizesso 
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Ciíçfio patriotica. Aiéni dos já mencionados , dlstingáião=-se 9 

entre outros, o Padre Amador Felicio Guieii·o e seus qua
tro irmãos , destes o Juiz de Paz João Floriano , Antonio 
José dos Santos , Luiz Vellozo Soares, e o Juiz de Paz do 
Rio- Preto. De nada se necessitava no Pé-do-tnorro , ainda 
que a pressa , cóm que em tudo se procedêra , não désse· 
lugar á formação d'uma caixa militar, c recahisse todo o 
dispendio sobre Vaz Mourão , Modesto d' Almeida , e Alcan
tara Machado. Um dos erros mais capitaes , que commet
têrão . os insurgentes de Mi nas , foi conserv&rem grandes reu

niões dé forças estacionarias , o que dava lugar a que os 
legalistas , fingindo-se do partido dos insurgentes , s'intro
duzissem no meio d'ellas para espalharem a intriga e o desa 
nimo , tendo o cuidado de fazer-lhes vêr a pacificaqão de 
S. Paulo , e exagerando as forças da Legalidade , e mos
trando o triste estado dos insurgentes ; uns deportados , ou
tros presos , e todos privados de seus bens , os quaes , dizião 
elles , de~iáo ser repartidos pelos servidm'es fieis da oligarcbia. 
Taes intrigas , habilmente espalhadas no Pé-do- morro , pro
duzirão o desejado effeito. Além d' isto , em vez do soccorro , 
que da Serra esperavão os iüsurgentes , chegou-lhes de lá um 
distineto opposicionista , para fazer-lhes vêr, que a Serra não 
podia apoiar o movimen to , e que · elles acha vão--se ali cer
cados por todos os lados. Accordárao então os influen tes em 
retirarem ... se pela unica passagem, que lhes restava, para a · 
casa de Fclippe Alves , onde esperarião ainda notícias da 
Serra ·, esforçando-se para que tivesse ali lugar um rompi
mento. Perdida pois a unica esperança, que lhes restava , cer
tos de que da. Formiga , em vez (!'apoio , marchavão forças 
contra elles , lutando contra a intriga da legalidade, que pro...: 
movia diarias deserções, bald?s d' armas e rrmnições , gasto o 
pouco dinheiro, que a pressa permittio a cada um trazer, igno
rando o progresso qo movimento , pois que nen-umas no
ticias tinhão d' outros pontos da P·roviucia , seguirão o accordo. 
acima relatado , e se pozerão em marcha ; porém reduzidos 

26 
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.i/• a cem , de cujo numei·o crilo Vaz Mourão , A'lcantarà1 
Maehado , e alguns outws influentes : os demais , ou re
tirárão-se para suas casas, oú se fôrão apresentar á legal ida-; 
de ; cl'estes nen-um teve de louvar-se por haver tomado esta 
resolução ; sendo mais cligoa de censura a conducta bavidá 
com o Tenente Coronei Modesto, como se h <tele ver · n<;> 2. ~ 
tomo d'esta Histor.ia. 

Assim se dissolveu a iHiJhante columna do Pé-do-morro, 
que por tanto tempo havia contido as forças da lega'liclacie 
da Cidade Diamantina, as quaes desassombradas podérão mar
char em reforço do Exercito legalista, soccorro que não haveria 
lugar, se por ventura os insurgentes, marchando accelerada
mente de Barbaeena e S. João sobre o Ourp Preto, tivessem 
tomado a Capital , como lhes era faGil. O grupo que do Pé
do-morro se dirigio para a casa de Felippe Al.vés, tendo á 

sua frente Vaz Mourã0 e A'Icantara Machado, empenhou-sé 
ainda para operar na Serra um rompimento d'intelligencia. 
com a Villa de Eormigas, determinados a marcharem d'ali 
sobre Minas Nov;1s, onde contavãó poder operar tambem 
um rompimento, coadjuvados pelos opposicionistàs d'aquella 
Cidade. Era porérp já muito tarde; a falta c].'acc<'>{do desde 
principio tinha tudo perdido ; e o distinc'to opposicidhista Joa
·quim Pereira da smva, vindo da Serra, a convite de Vaze 
AI cantata , fez-lhes vêr, que a ti nada era. possível entar; 
e. os aconselhou, que emigrassem' par~ á Cidade da Bf!hia, 
pois que havi:ão ordens e fortes diligeno~fs para os capturàrem. 
Resignados estavão Vaz Mourão e Aleantara a odos os sof.ri· 
mentô.s, dota-lhes porém , a necessidade \ que ti)llíão' d' aba~ .. 
donatem a Provinci·~ e seus c~-r.eligio'n.~ ios q~ando, ten~ 
tando esforços, po:denão fazer amda serviços vahosos ao mo
vimento. Não menos atormentados viviao os briosos e fieis 
Serranos pelo estado em que vião seus co~religionarios, e a 
causa publica, e o que se vá c lê r adiante dem6ns'tra_ que 
nem os a,cobardavil o temor, nem recuavão em face dds sa-· 
Qrificios ; mas o, ,ue se. poderia t(lntar depois d~ dispe\ são 

\ 
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do Pé-do.- Morro.? O que fazer-se, quando nin.guern sabia 
aonde estava o Presidente insurgente, e em que estado o 
movimento? e quando a legalidade parecia victoriar em toda 
a parte, e as noticias, que chegavão a taes pontos erão sempre 
as mais funestas ao.s insurgentes·? em taes circunstancias 11udo. 
advertia de que tentar ainda um rompimento em qualquer 
ponto, era abrir um campo mais vasto á pers6guiçãG sem algum 
resultado favoravel á causa dos insurgentes. Nao obsta.nte os co-. 
rações presagos d'Alcantara Machado e Vaz Mourão como que 
lhes dizião de quanto valor e importancia seria ainda um rompi
mento IW S@(tão, e clles teimavão em querel-o ef{eituar e com 
efl'eito tres dias depois vierão da Serra Domins-os Pereira da Silva 
c Joaquim Martins a pedir-lhes que se demorassem, pois que 
os influentes d'ali bavião mandado a Formigas .a consultar o, 
Vigario Chaves, e que se este conviesse, ainda se poderia e f
feictuar um movimento na Serra, de combinação com For
.migas e ~~i nas Novas; olferecêrão um conto de róis para acu
direm ás necessidades d'aquella fOl'ça, c retirárão-se para vol
tarem cedo. Dez dias depois, fOrão novamente desênganados 
Vaz Mourão e Alcantara de que nada se podia tentar. Pro
punhão-se elles porém, a operarem o rompimento na Serra 
com a força de que dispuohão , com tantÓ que tivessem a. 
approvação dos influentes do lugar. Estes, que peta sua parte 
desejavão de coração e com a~·dor apoiar o rompimento de 
Barbacena, aceitárão a proposta, e prornptos esta vão a tudo 
sacrificarem. Quando porém se devia pOr em pratica este pro~ 
jecto, fOrão avisados de que no ponto dos Quatis, esta vão 
já duzentos homens que avança vão para batêl-os; em ver
dade existia a fOTça, mas para felicidade dos insurgentes,. estava 
á frente d'ella o Capitão Jardim e o Tenente Cardoso, que 
.sollicitárão aquelle commando com o l.im de se~:em uteis aos 
~ompromettidos, a cujas idéas de coração adberião ; e a ellcs 
devem os que emigravão para a Provincia da Bahia, o não 
haverem cabido no poder da legalidade; pois que, em quanto 
proeuravão o CaotMté. pelas Catingas, a força seguia vaga-
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rosamentc- a estrada geral do Rio Pardo. EsLavão pois de.., 
scnganados os restos da coiumna do Pé-do-morro; e con
\cncido de que nada podiao já fazer a fayor do movimento 
de Barbacena; c por isso Braga, Yieira, Ncpomuceno e ou
tros propuzerao-sc a atravessar o Rio das Velhas para se irem 
reunir aos insurgentes do Curvello, fôriio porém pre5os n'este 
transito , e remetlidos para Diamantina. 

Vaz 1Hourão, Alcanlara, Padre Amador e outros, pro
ruravão a Catingas do Rio Verde e o Caethété: n'este ca
minho encontrúrão-sc com o Tenente Coronel Francisco José 
de Sá, que os fez demorar no mesmo lugnr em que os en
rontroti, e onde os supprio de tudo em quanto elle foi nr 
riscar ainda uma tentativa á Serra do Grão- :Mogol. De la 
'\'Oitou porém fia:~:entlo a certeza de que nada era possível 
esperar-se ; pois que bavião chegado á Serra not icias da pa
cificação de S. Paulo; prisão e deportação de muitos ind i
'\Íduos prestantes ; occupação de Barbaeena pelas forças le
gaes ; e fuga d'alpuns cbe:es no taveis ~o movime~to . Facil
mente se concebe o tlesannno que l!levJão produz1r taes no
ticias nas fileiras insurgentes, e o alento que dcverião ellas 
levar aos sustcntadores da legalidade. Assim cuitla ·a ct~da um 
de subtrahír-se aq axterminio e á perseguição , qlle princi
piava a lavrar d. uma maneira hor-civel sobre as pc o as e ali 
propriedades dos insurgentes. 

Vaz 1\:Iourão e Alcantara segu'lrão para Caelhété, onde, 
hem como em todos os lugares da Pr~v i ncia da Bahia , en
contrárão nos distinctos habitantes d'aquella parte do ln1pe-
1·io acolhimento e hospitalidade, que mitigaYão quanto era 
possível os sofrimentos porque passavão. Quanto tivcrão ainda 
de sofrer estes dois prestantes cidadãos, e alguns outros, que 
Eizerão parte da columna do Pé-do-morro, e mesmo alguns 
que lá se não achitrão, hadc vêr-se no tomo 2." d'esta Historia~ 
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REUNIÃO IJO EXERCITO 1INSURGJ<:!UE. - ATAQ1!íE E TOMADA DA 

VILLA DE QUELUZ. 

Marchárão as columnas de Barbacena e S. João d'E I
}lei a reunirem-se á que estava estacionada no- J~ngenho 

dos Cataguases - ao mando de Gal vão , e no dia 22 de Julho 
;.~hi se achava reunido· o Exercito insurgente, e com elle 
o presidente interino. Era grande o perigo , desdenhava-o 
porém a Guarda Nacional , cujo cntbusiasrno tinha subido ao 
mator auge. . 

A Villa de Queluz abandonada por Galvão , pelo te
:mor de ser n 'e lia atacado por todos os lados, e por forças 
consideraveis, estava occupada por urna forte columna lega
lista ao mando do n·rigadeiro Manoel Alves de T.olledo Ri
bas, o qual fez destacar para os pontos de Santo Amaro e 
Bandeirinhas o batalhão pl'ovisorio. 

Ur.ia que os insurgentes avançassem , pois que as for
ças legalistas, que tinhão passado além dos pontos do Rio-pre
to , Paraybuna, e Pomba , não lh es podião estar distantes ; 
e com elleito no dia 2!~ de Julho acampavão os insurgentes 
JJO Arraia l de Santo Amaro, evacuado, bem como o ponto 
das Bandeirinhas na madrugada d'esse dia pelas forças legaes, 
que se concentrárão para Queluz. 

Hispunhão aquell es d'uma força; que em numero éle 
pessoas avultava a mil e trezem.tos; mas tinhao apenas qua
trocentas a quinhentas armas de adarmc 17, e outras tan
t;Js caçadeiras. Celebrou-se em Santo Amaro um conselho , 
a que assistira Galvão, Alvarenga, Dr. Mello J?ranco, e Otto-;
ni, no qual se tratou do que conviria fazer , se atacar a 
Villa de Qti~ luz , ou se , deixan.do-a á di1:eita, procurar-~e 
Sabarh , ponto , que o Presidente interino de~de que par
tíra de S . .João d'El-Rei, mostrava desejos d''occupar. foi 
(:)ntão que o Capitão Marei anno Pereira Hnmdão cha mado a 
dar o seu parecer como um dos mais conhecedores das lo
f:~ lidr~des , fez rêr co111 aclmirave l ti no a facrilidade co m que 



- 206-

11oclcr-se-ta tomar a Villa de Queluz ; pois que f·endo dt7 
presumir qu e os lega listas, lembrados <lc' que Ga lvão com 

· cento e cincoenta ·· Insurgentes havia no dia lj. de · Julho re~ 
pellido d'essa rne~ma posiç.üo mais ele seiscentos legalistas , - · 
dirigidos pelo proprio Commandante dc1s Armas, julgarião 
intlxpugnavel a Vi lla, e n'ella s'encerrarião. Propôz elle entno 
(1ue se lhe confiassem· duzentos hoiTiens, com os quaes ir ia 
n'aquclla mesma noite sem que o presentissem os legalistas 
occnpar as estradas do Ouro- Preto , Congonhas e Suassuby. 
Que no dia segui nte (25 ) fOsse uma das columuas acampar 

· .defronte da Vi !la na estrada do Rio de Janeiro , e a outra 
na da Itaverava; as quaes deviao ir successivarnente apertando 
o cerco até que os legalistas se concentrassem todos iJa po
voação , cas_o em que lhe serião tornadas as fontes , e elles. 
obrigados pela sêde entregar-se- tão á descrição. 

Este plano defendido com enthusiasmo por Ottoni foi 
unanimemente nuoptado. Quando porém o Mas,sena de Minas 
trátaYa de separar 

1 

gente para dispOr a emboscada, foi Ütloni 
advertido que se revogára a deliberaçao tomada , em conse
q uencia partio ell~~ acceleradamcnte com João R'ibeiro . Gui~

mariíes que lhe trouxera o avi so , a procurarem o l'resi'dcntc 
interino , que acháp1o conferenciando com Galvão. C'\í>m effeito 
tratavão elles do qbjecto, ou antes já o tinhão de~i~l i do, e 
á Ottoni , que instava pela exec~ção do plano anteriôr , ob
jectava o veneravel velho as diffic~lda~es d'um a~sa l to · Vi lia 
de Queluz defendi ,da por forp discipl\nada, igual em nu
mero á Insurgente, porém melhor armada, bem municiat~a. 
protegida por artilharia e por immensas'\rinehei nas naturae\ ,. 
e corno se um outro Galvão commandass,_€\_ a coh:~,~:nna lega
lista lembrava ene o . acontecid'o no dia 4 do me~mo mez. 
:Estas objecções er~o acolhidas e mesmo sustentadas pelo Pre~. 
sidente interino , não só porque erão ellas 1asoaveis , mas 
tarnbem porque el/e desde S. João d'El-Rei se convencêra de. 
que era verdade quanto se dizia a respeito da rracificaçào de 
S. Paulo , e entap deixando Qucluz á Llirci ta q ubria lH~C U'-

' 
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tl)r o Sabará com o fim de ganhar tempo, informar-se do 
verdadeiro estado de S. Paulo , c tomar conselho das cir
cu nstancias. Ültoni porém' hem que quando partisse do nio 
de Janeiro no dia 15 de .Julho já fOssem nhi sabidas as no
ticias da retirada da ponte dos Pinheiros , e a derrota da 
Venda-grande, noticias. que e.l le occultára mesmo á amigo; 
particulares, porque, suppondo que os Paulistas se bavião 
concentrado para Corítiba , onde acreditava elle ser o theatro 
da guerra , evitnva tudo quanto p~desse trnzer desanimo aos 
~iinei,ros ; fez vêr ao Presidente interino que a occupação: 
de So.rocaba pelas forças legalistas era sem duvida um plano;. 
e quanto ao caso de que se tratava deixar Queluz á direita 
em demanda do Sabará , equivalia a uma verdadeira fuga , 
que animaria á guarnição de Queluz pan , ajudada pelas for
ças d0 Ouro-Preto picar-lhes a retaguarda aos Insurgentes, 
desbaratar aquellas duas brilhantes columnas, e acabar assim. 
com a revolução de Minas , sacrificando-se tambem os Pau
listas, que elle suppunha ainda nao terem deposto as armas. 

O Presidente interino cedeo como em outras occasiões 
á consideração de que a fraqueza da parte dos Mi neiros po
deria comprometter e sacrificar os Paulistas·, e ordenou ter
minantemente a Galvão que désse os . duzentos homens a Mar
cianno, e· que se pozessc em execução o plano adoptado para 
o assalto. Dàda esta ordem cruzou o veneruvel velho os bra
ços, e disse: V. Exc. quer Ç'l,le se ataque a Quelwz P pois 
ataca-se a Qttehtz; mas .eu não respondo· pelo resultado. Ao 
-que acudio promptamente Otton.i , respondo cu, porque o Sr·. 
Galvão vai á frente do E.rcereito. Tratou-se com e.lfeito da e~e
cuçao do plano, mas como que com incerteza e medo; e em 
vez de duzentos homens, que pedíra 1\'larcianno, só cento e 
'Cincoenta lhe {ôrão dados. 

No dia 25 eiTectivamente se dividírão em duas columnas 
-as forças- Insurgentes, uma 1 ,que ao mando de Gal,vão foi 
'Occupar a posição de Lava-pés , e outra ao mando d' Al·va
·r.enga, que acampou no rancho da Boa-yista {)efronte da .Villa, 
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cor,n i) Presidente interino e seu numeroso Estado-maior pai-' 
sano·. Na noite desse dia veio o Capitão Marcianno pedir mais 
cineocnta homens, para guarnecer as estradas de Congonhas 
e Suassuhy, não os obteve porerl1, por se achar desfalcada 
a cohunna d Alvarenga. 

Por documentos officiaes, que fOrão in terceptados se co
nheeeu, que se acbavão entrincheirados na Villa de Queluz, 
e em optimas posições quatro Batalhões, e varias eontingentes 
d' outros corpos, alem da cavallaria e artilharia, havendo-se 
ali reunido as duas alas do Exercito legalista, contendo para 
mais de setecentos homens, cornmandados por um Official 
General. Antes d'alvorecer a aurora do dia 26 descargas da 
emboscada Insurgente sobre outros corrtigentes, que chegavão 
a Queluz ' advertirão aos legalistas de que erão forçados a 
aceitárerri o combate, ou a entregarem-se á discrição. As nove 
horas e meia da manhãa a columna- Galvão , --: sem es
perar que a outra se aproximasse dos Pinheiros, ponto con
vencionado , carreg9u sobre os legalistas com tal impetuosi
dade , <fUe em poupo mais d'um quarto d'hora os desalojou 
~as ~ultiplicadas trfnch~iras naturaes e art~ficiaes ', 'que os de
lendtão, acoçatido-~s ate a praça da 1\latnz, onde ~e achava 
a arti lheria. N'esse momento, verdadeiramente critic~ para a 
fo,rça ·legalista, foi ella tambem aoomettida pela retaguar~a pela 
columna Alvarenga, cujos atiratl~res occupavão já as ruas <f 

I . ~ 
quintaes, que ficão. para o lado ~a estrada de Barba'eena. 
A guarnição legalista respondeo com rep~tidas descargas d~ fu
zilaria e artilharia ao vivíssimo fogo, com que os Insurgent~· 

• I 
a Íf!Commoclavao , e os en,treteye até a noite : e a este es , 
forço devêrão os olliciaes superiores a sua alvação, evadin
do-se com a protec,ção das trévas pela es~rada de S1vassuhy e 
C<mgonhas, que a falta dos cincoenta homens neg\tdos ao · 
Capitão :M'arcianno deixára desguarnecida. \ 

A manhãa do dia 27 veio mostrar lloda a 1 ext~nsã'o @a 
victoria, ganha no dia antecedente; pois que ao amanheqer, · 
os soldados legaes ~alão das trincheiras com bandeiras b1~n~ 

~ 
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cas , penduradas nas baionetas , e s'entregavão á discrição 
dos vencedores. Os legalistas tinlião deixado sobre o campo · 
cincocnta mortos e feridos, entre estes não poucos officiacs ; 
f-ôrão .aprisionados duzentos, comprchcnd idos n'esse numero 
alguns officiacs; quantidade d'ormamento , c de eartuxame, 
d'arti lharia e fuzilaria ; uma peça de calibre 3 , grande por~ 
ção de viveres e de gado. Esta batalha acha-se com verdade 
descripta por lima pena não suspeita , é a do Coronel Souto, 
que em sua dcfeza aprcscnt,ada ao Conselho de guerra , a 
que fôra mandado responder por cauzas que ao diante men~ 

cionarci , assim s'cxprime a respeito deste feito d'armas ver~ 
dadeiramente glorioso para os insurgentes. 

« Os rebeldes , em numero de 1 :200 homens , hão tendo 
mais de li-00 homens bem armados, aproximárão- se no dia 
26 d'agosto da villa de Queluz, divididos em duas co\um~ 

nas , com as quaes fôrão guarnecendo todas as alturas áqucm 
da vi lla , tendo mandado na vespcra de noite uma força de 
200 homens , commandados por um homem muito pratico 
do lugar , cortar as estradas do Ouro- Branco e Congonhas 
para impedir a retirada da força da legalidade , c logo que 
se aproximárão , rompêrão o fogo , qt;c foi respondido por 
algumas linhas de atirádorcs da legalidade entrincheirados e 
collocados a pequena distancia em frente da villa ; mas tcn~ 
do avançado a força 'rebelde , que de noite havia passado 
além da villa , sem ser prescntida , e rompendo o fogo quasi 
dentro da villa , pozcrão-se em retirada as linhas de atira
dores legalistas logo ás ]Jrimeiras descargas dos rebeldes , e 
fôrão concentrar-se no interior da povoação 1 que fica domi
nada por todas as alturas que a cercão, rcti.ran.do-sc o Sr. 
General commandante para a Matriz, onde se conservou com 
a maior parte de sua força apinhada no adro da igreja , so
frendo quasi á queima roupa o fogo dos atiradores rebclçles, 
que· com a maior audacia havião occupado algumas casas ao 
lado da Matriz, c que a coberto, dirigião mortífero fogo so-

f ~ 
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bre os legalistas , que se achavão no adro da mesma igreja, 
ao mesmo tempo que outros rebeldes avançando sempre en
cobertos pelos differentes muros dos quintaes, casas e arvo
redo apertàTão quanto lhes foi possível o cerco da villa , che- -
gando mesmo a cortar a agua aos sitiados ; neste estado se 
conservárão uns e .outros , até que de noite se retirou em 
completa debandada o resto das forças legaes , deixando en
tre os rebeldes 50 homens morhos , 200 prisioneiros , 350 
armas , uma peça de calibre 3 , e toda a munição de guer-
l'a , que ai'i havia ;. e se. os rebeldes os tivessem perseguido, 
(ruando se retirárã<Y em pm:feita debandada , maior teria sido 
a perda deste infausto dia , no qual o Sr. Brigadeiro Ma
noel Alves de Toledo detl provas de nao ter a mais peque
na ideia da guerra , porque logo que viu que se não podia 
sustentar dentro da povoação, devia retirar-se en'l ordem até 

ganhar o alto da Varginha, ou mesmo a serra do Ouro-b.r:anco; 
nunca os reqeldes o destroçarião, e dando assim tempo às for-·· 
~as da legalidad ~ , que estavão em Ba,rbacena a aproxima
rem-se a Queluz, ali teria acabado a revolução de Minas. » 

Queluz póde-se dizer que fôra o theatro das glorias dos 
insurgentes , não

1
' só pelo. valor com que se houv.er~o no com

bate , como pelq. procedimento cavalheiro , que ti~erão de-
' pois do triunfo ; occorreu ahi um facto digno de mencionar-

se. Entre os Offic!aes que pretendêrão fugir na noite de 26 
para 27 , fôra mortalmente ferido pelo fogo das guerrilhas o 
Capitão José Rop:rigues Lages , e encontrado moribund na 
mat:Jhãa do dia 27 por Flarentino José Alves , guaTda na
cional insurgente , Lages , que voltára á si no momento , em 
que 0 G. N. o despojava dos papeis e carteira, que em si 
tinha, receando-·se pela sua vida, offereceu ao G. N. um 
conto e quinhentos mil réis em Notas , para que o não ma
tasie.. O Cfilmportamento· do soldado inwrgcnte r/esta con
junctma foi o ~' tun Grego ou d'um Romano nos melhores 
tempos (.!'essas Republicas. Nada mais fac!! a Florentino ,\ aliás ·-
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'flObre, e · que vive .de seu traLalho dia rio , do qué . dar km 
a um inimigo moribundo , e apropriar-se o dinheiro, que. já 
tinha em seu poder, mas elle nüo só salvou a vida ao pri-

: sioneiro , como lhe restituiD a carteira e mais papeis , con
duzindo-o ao Quartel General ' dos Insurgentes , onde , es
tava certo , encontraria o, ferido todos os soccorros , de quC' 
o seu estado necessitava, no que se não engmJOli. Este_ pro
·cedimenbo d'um insurgente, acolhido com os maiores ~lo
giÓs e demonstraÇões da mais subid'a estima da parte do Pre
sidente interino e mais pessoas de c;listincção, que se d·isputavãa 
os abraços e aplausos ao homem de côr , .po-bre, e descalço+ 
-que acabava de pratica11 acção tão boa ., claro d~man·stra , 
que os princípios dos chefes insurgentes de 1842, tão d'accordo 
-com . o briosb · comportamentCi> dos sold'ados. 

A victoria de Queluz foi brilhante , c de immenso ai• 
cance para os insurgentes ; mas não deixárão elles de sofrer 
abi uma perda mui grave bem que constasse ella d'um uni
co subalterno da G. N. , · 9 filho do valente Galvãb , joven 
esperançoso para o p·aiz e a liberdade, distincto já pelo ti
no militar , que ·apresentava , e por uma indomavel coragem. 
Digno é de mencionar~se o que entre o pai e o filho teve 
lugar n'esta dolorosa circunstancia. Este, ao catr hJ'ortal
mente ferido, · diz ao pai, que o sustinha nos ·braços , « meu 
pai, acuda ao fogo, que eu já estou morte. >~ (!) veneravel 
vel'ho deixanda -correr sobre o semblante moribundo do filho 1 
uma Jag-rima mais de sa11dade e de consoJaçãe; que de .pezar , 
passa-o aos braços db Dr. Mello Franco, dizendo <<veja se o 
póde salvar; e se morrer, a-inda me restão tres para sacri
ficai-os á causa da liberdade. »·o joven bravo ·expirou dentro 
em pouco, deixando todos os 'corações cheios d'uma terna 
saudade, e de sua honrada memoria. 

A victoria de Queluz bem pouco compensára uma tal 
. perda , principalmente tãô mal aproveitada como fvra. 
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llÉSITAÇÕES DOS INSURGENTES PARA ATACAREl\1 A CAPITAL.

ERRADO PLANO QUE SEGUJRÃ.O.-VAGAUOSA MAUCHA DO EXER

CiTO. - DESCONTENTAMENTO D'ESTE. - SEPARÃO- SE ALGUNS , 
INFLUENTES. - CAUSAS QUE A ISSO DER.:\.0 LUGAR. 

A victoria de Queluz havia aberto .aos Insurgentes as por
tas da Capital , se sobre ella marchando rapidamente fossem 
elles os correios que levassem ao Presidente legalista a no
ticia da derrota de Queluz. Facil é de cornprehender-se qual 
seria então o prestigio e a força dos Insurgentes se o sue
cesso de Queluz fOsse acompanhado de perto pela tomada da 
Capital , dispersão das forças legalistas ahi estacionadas, fu
gida ou prisão infallivel tlo Presidente Veiga. Para se con
seguir este resultado bastava seguir-se o que indicavão alguns 
influentes do Exercito Insurgente, isto é, dividir-se o Exer
cito em duas columnas , uma que marchasse em direcção a 
Congonbas , perseguindo os dispersos legalistas que por esse 
lado se baviáb evadido ; outra pelo Ouro-branco , tlevcndo 
reunírem-se defronte da Capital , no· lugar que mais apro
priado fOsse. A reyolução porém se havia perdido no mesmo 
momento em que a valentia dos chefes e soldados insurgen
tes pleiteava com tanta auJaeia a victoria de Queluz. Foi no 
mesmo mome_rlto do ataque ~ue pessoas _vindas de B~~ace~a, 
e que se bav1ão compromett1do no movuuento , e n elle VIão 
empenhadas outras pessoas pelas quaes muito vivamente s'in
teressavão , bem como pela mesma causa dos lnsurgen es , 
trouxerão ao Presidente interino a noticia da derrota dos Pau
listas , e lhe fizer;lo vêr a necessidade de pôr um termo\ á 

revolução , persuadidos como estavão de que uma mais tei
mosa resistencia poderia comprometter sem remedio e sem 
lltilidade os Insurpentes. Ottoni que assistír'\ á, essa confe
rencia havida no mesmo momento em que dentro da Villa 
de Queluz troava a artilharia e fuzilaria, e q~e ohstinava~se 
em não acreditar po que se lhe dizia a respeito do Bari.\o de 
Caxias e do~ Paul'stas' respondeo a uma d'essas pessoas I ue 
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:s'esforçavão para fazerem-lhe comprehender a necessidade de 
pôr um termo ao movimento- que n'aquellc instante tra
tava-se da infallivel decisão da causa; que se os Insurgentes 

( 

perdessem aquella batalha morta estava a revolução , . inde-
pendente da coadjuvaç~o do Barão de Caxias ; e se a ga
nhassem pouco lhes devia então importar a derrota dos Pau
listas e a espada do Barão. -Ganhou-se a victoria com effeito, 
e mais extensa do que s~ - poderia prevêr , mas ainda que 
Ottoni e algumas outras pessoas influentes continuassem fir
mes em não acreditarem na derrota dos Paulistas, o Presi
dente interino não compartilhava essa convicção ; e como 
pondo-se á frente do movimento de 10 de Junho nen-um 
outro pensamento tivéra se não o de fazer uma manifestação 
armada em apoio do de Sorocaha; suffocado aqucllc era evi
dente que o de 10 de Junho tinha saldo fóra do l)rogramma 
do Presidente interino, e d'ahi vem as hesitações, os vaga
res , as incertesas e o porque ncn- uma resolução energica 
tinha já o assenso d'elle. D'ahi tamhem o motivo porque sendo 
a opinião geral do Exercito pelo pror~pto assalto da Capital; 
passárão-se em Queluz os dias 27 e 28, e só a 29 pôz-se 
o Exercito em marcha para. Ouro-branco, d'onde s'expedl
rão alguns emissarios a procurarem noticias do Norte, di
zendo-se sempre , para condescender com a opinião geral , 
que seria atacado o Ouro-preto. 

No dia 31 estavão acampados no Capão do Lana os In
surgentes, e quando espera vão todos que se mar-charia directa
mente sobre ó Ouro- preto , ordens fõrão dadas , para que 
tomassem a direcção da BQcaina, ponto, que fica na estrada 
de Sabará. Ao ser conhccid<). esta determinação rebentárão mur
murios, e um grave descontentamento presagiava a dispersão 
total dos Insurgentes. Pessoas distinctas do Município de Bar
bacena c de outros pontos, que com tanta dedicação e sa
críficios acompanhavão a causa da revoluçãt>, julgavao-se bur
ladas e clamando altamente contra o desleixo, e vacillação, 
com que se conduzião os chefes fizerão preparativos para se 
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retirarem. Foi então que alguns individuos, e ent.re esses es
pecialmente Ottoni, que teimavão pelo pmmpto assalto da Ca
pital, impondo ás suas proprias opiniões, s'encarregátao, para 

restab~lecer-se a união, e evitar-se tão triste desfecho da con
tenda, de persuadirem a outros da conveniencia da ma:rcha 
para a Bocaina, asseverando-lhes, que a Capital seria ata
cada por esse lado , e · pelo de S. Sebastião. Estas exhortações 
surtirão para com todos o desejado elTeito: o Dr. Camillo 
perém convencido de que tenção não havia d'atacar-se o Ouro 
preto declarou que se retir;1va, porque, dizia elle, -os pannos 
quentes havião de perder a revolução- c com elfeito , no 
Capão do Lana, separou-se do exercito esse alliado , a quem 
tanto devia a reyolução; levando sobre o coração o triste prog
nostico dos ulteriores acontecimentos. 

Pôz-se pois em marcha o Exercito, e _ainda dois longos . 
e mortaes dias se consumirão do C a pão á Boca i na, onde efl'ec- · 
tivamente acampou no dia 1. o d'Agosto a colu~:na Galvão, 
ficando A.lvarebga · ~om a sua , e o Presidente interino com 
seu Estado-maior 110 . ponto dos Henriques. 

MARCHA DA G. N. DA VILLA DO CURVJ«LLO PARA ~A,JlAR~ •. - 1 
JUNCÇÃO DA MES!VfA COM O DESTACA!'tiENTO DE SANTA DU~IA·r; -;-·, 

ENCONTRO DAS FORÇAS INSURGENTES C\)!'tl OS J:EGALf& AS ~O 

CAPÃO. -ATAQUE DA LAGÔK-SANTA. 
• .. J; (!fi' 

1,1 I ~ •>I 

f, A falta commettida por Manoel Fe reira não perseguia-do 
ao Coronel Pachecp , que do Sabará ~e \\retirá r a P.ara o Rio
á e-pedras, fez que este Coronel ali se aquartelas·se, reuniss~ 
a Camara Municipal , c procurasse augmtmtar a (orça com 
que sa1ra. O Rio-~e-p~dras tornou-se um ponto d'apoio para 
os Governistas, as autoridades do Município dy Stthará ali 
exercião tranquillarpente seus empregos, e a Gl N: de t;rmitos 
lugares, aterrada e intrigada por alguns :9 ffici~,es, começou 
a ~·.eunir-se para ~ Rio-de-pedras ; . em fins de Julho sqllia 
essa reunião á novecentas praças, conforme o testemunho 
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dos mesmos legalistas. Em quanto porém . a forte columna 
de Santa Ba'rbara , ali se conservava estacionaria, marchava 
da Villa do Curvello, a !~6 leguas de distancia, urna columna 
de trezentas e cincoenta praças. , dirigidas pelo Coronel de 
Legião Luiz Eusebio d'Azevedo. Fazião parte d'ella os Ve
readores da Camara Municipal, e mais pessoa~ importantes 
do Município. Se esta columna houvesse passado pela fazenda 
das Larangeiras, facil lhe fOra dissolver a peqúena força le- ' 
galista ali estacionada ; e a população do Curvello não sofrera • 
tão depressa os horrores de que fOra · victima : a columna 
porém , seguio estrada direita do Sabará, deixando em sua 
retaguarda a força legalista, que foi immediatamente occupar 
a villa, com a certeza de que o podia fazer sem encontrar 
resistencia. Entretanto, havia o Coronel Pacheco tomado a 
Cidade de Sabará, retirando-se para Santa Luzia o Destaca
mento ali deixado por Manoel Ferreira. O Coronel Pacheco, se~ 
guindo um plano contrario ao que com clle seguirão os Insurgen
tes, não deixou tomar fôlego á esse Destacamento, perseguindo-o 
até além de Santa Luzia no sitio do C a pão onde no dia 1. • d' A
gosto s'encorporou o Destacamento com a columna do Curvello. 
No dia 2 encontrárão-se as avançadas Legues e Insurgentes 
n'essa mesma posição. Esse encontro bem que de nCI'l-uma 
importancia em si mesmo , teve não obstante mui graves con
sequencias. A força Insurgcute retirava-se de Santa _Luzia 
cheia de temores, os tiros do Capao pois produzirão um quasi 
geral desanimo , e causárão uma immensa dispersão., deban
dando- se f companhias inteiras; mas a columna contava ainda 
para mais de quatrocentos homens. O sitio do Capão não é 
uma posição militar, e os ln.surgentes serião completamente 
destruidos se ahi fossem seriamente atacados. Accordárão pois 
os Officiaes em uma retirada para a Lagôa Santa , e em 
muito boa ordem a effectuárão na noite dt1l dia 2 , deixande 
para illudirem os legalistas, fogueiras acesas no acampamento 
quê abandonavão. O commandante da columna lega.Iista .sa
bendo estar reforçado com a columna do Curvello o desta-
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camento qne perseguia , pedio reforço ao Coronel Pacheco , 
que se pOz logo em marcha com toda a força de que dis
punha , avultando em mais de oitocentos homens, crê-se. Com 
a retirada dos Insurgentes do lugar do Capão para a LagOa 
Santa acreditárão os legalistas que á seus contrarias aco~ 

banlava o temor , e resolverão persegui!-os. 
No dia 3 d'Agosto estava o Arra ial da LagOa-Santa oc .... 

oupado pelos Insurgentes. D'essc lugar resolvêo José d'Oli
veira Campos, commandante da guarnição deixada no Sabará, 
procurar a Villa de Santa Barbara, afim de se reunir á co
lumnà de Manoel Ferreira ; isto , ou porque se temesse de 
que a co! um na desfalcada pelas deserções ' e desmoralisada 
pelas retiradas não sustentaria um ataque; e então sacrili
cax·-se-ta sem utilidade alguma essa porção de G. N. , ou 
porque quizessc augmentar com esse contingente a columna 
de Santa Barbara, o que entendia ser mais proveitoso , do 
que arriscar choques parciaes sem um certo 'e infallivcl ~e
sultado. O do mmpndante da columna do Curvello porém não 
accedeo á essa opinião , entendendo ser melhor que s' espe
rasse n'aquelle ponto a força legalista , e nuo ~xpondo com 
a rtltirada aos insultos c perseguições da legalidade os nume- '> 
rosos proprietarios das Freguezias de Santa Luzia , Mattosi,.. 
nbos , Santa Quifcria , Lagua Santa, Sete-lagOas, Tabolei
ro-grande , tão cpmpromettidos como estavão todos. Mas as 
razõBs d~ José d'Oliveira erão -iàuahnente valiosas, ~ rsistio 
pois em seu primeiro proposito; pôz-.s,e em marcha com uma 
parte de sua columna no dia quatro efn direcçüo para S!lfta 
Barbara, permap.ecendo na LagOa-Santa Luiz :11usebio com1 a 
columna do Cunello, já muito desfalcada, e os contigentes 
do morro de Mat~eos-L~me e Santa An~a. Certo d{ que seria 
atacado pelas forças legalistas, que lhe vmhão no alcance, tra-
tou I.uiz Eusebio de tomar posições convenieptes , resolvido 
a resistir ·até o extremo, ou succumbir, na y esJsteri'cia, se 
o numero v~ncessp .o valor. Possuída essa pequena, força ~, uma 
coragem , que se póde chamar desesperada; emboscou-se parte · 
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em um Capão, proximo ao Arraial , e entrincheirou-se parte 
em alguns quintaes, esperando a pé firme os legalistas, bem 
que muito superiores em numero {ôssem estes. 

Como em outro luga r fica dito, partira eu da Villa de 
I"avras, com o Dr. José Jorge da Silva, em procura da 
Cidade de Sabará, onde supunhamos encontrar a força insur~ 

gente, commandeda por Manoel Ferreira da Silva, com o 
11m de o instigarmos, para que marchasse -sobre a Capital 
pelo ponto da Bocaina. Chegados porém ·á Fazenda da Serra
negra fômos informados, de que se achava essa columoa em 
Santa Barbata, e de que a Cidade dç Sabará havia outra 
vez caldo em poder dos legalistas, retirando- se para Sant-a 
Luzia o Destacamento ali deixado por Ii'ianoel Ferreira. Ahi 
tambem soubemos que nvançava para Sabará ·a colurnna do 
Curvello, e eu parti a re-imit-me a ella. Na ·fazenda da Ca
choeira encontt•ei-me ~om o Dr. Pedro d' AI cantara Cerqucira 
Leite, e no mes~D momento pa-rtimos para o Capão, onde 
o Dr. Cerqueira havia deixado o Destacamento~ que se re
tirára de Santa Luzia. Acaha.vamos apenas de montar a caval!o; 
quando soubemos do encontro, que ti"véra lugar no Capt1o, 
apressamo- nos, e a uma legoa de distancia encontramos diversas 
partidas da força Insurgente , que vin·hão em debandada. Com 
<lifficuldade podemos saber que o restante da columna se re
tirára para a LagOa Santa, para onde nos dirigimos com grave 
]Hirigo de cairmos em po~er dos legalistas , pois que tínhamos 
d'atravessar duas Ieguas de terreno dominado todo pelos ami
gos e forças da legalidade. Trez minutos serião passados depo is 
da nossa chegada á Lagoa Santa, pelas duas horas da tarde , 
quando rompeo o fogo da emboscada , em que por dernasiatla 
-confiança e falLa de precaução cairão as forças da legalidsde, 
ficando logo ferido o Coronel Pacheco. Apezar d' esse revéz os 
legalistas fOrão por diante, e atacárão a Povoação em .todas 
.as direcções; é um dos mais beiJos feitos d'armas dos In
surgentes. Tinhão os legalistas além d'uma companhia ue 
tropa regular, os caçadores de montanha, offiaiacs de linha, 

28 
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que os dirigião; tinhão 'a grande superioridade do numeró 1 
em quanto que os insurgentes virão-se no momento do ataque, 
abandonados pelo unico official, em cuja perícia tinhão al
guma confiança. Ninguem disséra, ao vêr a teima, com que -
avançavão os legalistas , e ao considerar o pequeno numero dos 
Insurgentes, que o Arraial deixasse de ser infallivelmente to
mado, e eu e meu companheiro Dr. Pedro d'Aicantara acre
ditamo-nos infallivelmente perdidos. Póde-se bem calcular qual 
seria a sorte, que nos esperava , se por ventura fOsse tomada 
a Povoaçã? , depois d'uma resistencia tão tenaz, e do feri
mento grave d'um tão distincto chefe da legalidade, como 
o Coronel Pacheco ; graças á valentia dos bravos Curvellanos 
e ao sangue frio de seu chefe , o Coronel Luiz Eusebio d' Aze-. 
vedo. Todas as forças da legalidade carregárão ultimamente 
sobre a casa de Adrianno José de Moura, onde se achava 
o Estado-maior, e munição, e onde estava mos eu, e o Dr. 

I 

Alcantara, e que é tida, e com rasão, como uma das mais 
ricas do Mrinicipio de Sabará; e ao desejo de tornai-a se at
tribue a bravur~ e a teima, com que se portárão os lega
listas no ataque da Lagôa Santa. Com elfeito ~elles acomet
tião com uma poragem verdadeiramente militar., despedião 
uma .chuva de b,alas; mas os homens do Sertão entrinchei
rados · como esta vão, não da vão tiro debalde, e ~fã o terri
velmente repellião os contrarias, que cada bala por 'elles des
pedida levava co,nsigo uma morte , ou uma ferida. O com
bate cessou com a noite ; os legalistas fôrão repellidos com 
perda; e os In~urgentes conservárão-se em seus postos sem 
que perdessem um palmo de terreno. Merece és.recial menção 
o comportamentp d'uma Senhora, cujo, nome si•pto ignorar: 
(É ella tia d' A1rianno José de Moura) , que nos momentos 
mais crí ticos, rr1ostrou uma coragem superior , nã~ só a seu 
sexo , mas aind~ á de muitos homens, aos }Iuaes ·animava , 
e exhortava para que acudissem ao fogo , distribuindo ella 
mesma a muniçiio , e fazendo-a conduzir parà as diff'erentes 

trincheiras' ape~ar das balas' que crusavão-se pelo pateo da 
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()asa, pelos telhados, ·paredes, e pelas ruas com um zunido 
aterrador. 

No outro dia se conheceo que os legalistas tinhão tido· 
a unica vantagem d'assassinarern com muitas baionetadas um 
pobre homem, que por eUes fôra encontrado em uma das 
casas dos suburbios do Arraial, facto, que sem duvida déra 
lugar ao que publicou um periodico da época, o I~egalista , 
onde se lê, que os legalistas havião tomado d'assalto ,o Ar
raial da LagOa Santa e acabado a facadas os Insurgentes; o. 
que se acha desmentido pela participação official , que em 
data de 4. d'Agosto dirigíra o Coronel Pacheco ao ex-Pre
sidente Veiga, na qual se lê o seguinte topico : Por faltar 
o dia, (é o Coronel Pacheco quem falia ) e acharem-se os 
rebeldes mui bem entrincheirados no Arraial, retirou-se a 
columna em muito boa ordem para a mesma fazenda dos Ma
çaricos; e porque o estado, em que me achava, não · per
mittisse ali chegar, mas sim a esta fazenda, onde se me fez 
a operação da extracção da bala, mandei aqui reunil-a, e 
amanhãa pretendo que ella torne a avançar sobre os rebeldes 
que ainda se acbão no mesmo Arraial , a fim de os dispersar, 
e capturar as cabeças. Com efTeito, no dia õ constou que 
os insurgentes erão novamente atacados, e elles occupárao sem 
trepidar, e como que seguros da victoria, mais orgulhosos 
ainda, e mais fortes do que no dia antecedente, os postos da 
vcspera. A columna legalista porém tinha levado muito solemne 
lição , para que não se atrevesse a voltar á carga tão depressa. 

J-Iavião os insurgentes alcança9o um triunfo completo, 
e que fOra d'immenso alcance para a causa,_ que sustentavão ,_ 
a nao ser a posição critica, em que se ach.avão co!Locados. A 
Comarca do Sabará estava inteira no domipio da legalidade, 
e a pequ(;lna força da Lagoa Santa ~rcada por todas as partes. 
Nen-uma noticia havia d'alguma outra força insurgente, a 
que se pudesse Ir reunir, a não ser a columna de Santa Barha ra, 
cujo destino e posiçao ignorava-se qual fôssc; faltavão ao che
.fe rnuniç.õe~ de boca e de guerra, c os meios da as obtêr. 
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a não ser pela força. Os insurgentes porém nunca se defí ~ 
])erárao a haverem o alheio contra a vontade de seu dono;
faltos pois dós meios indispemilVeis para manterem-se, ha
vendo o chefe da colurnna do Curvello sacrifica~o quanto pOde 
c mais do que permittião seus haveres com a sustentação e ' 
soldo de quatrocentos homens, desde o dia 24. de Junho, 
e com a compra de munições de guerra, vio-se na ~!o l orosa 

necessi dade de dispersar uma tão valente columna. Foi um 
dia de verdadeira desgra~·a o 6 d' Agosto, quando e Coronel 
Luiz Eusebio em frente dos bravos, que com tanto denodo 
se havi ll o batido, annunciou-lhes a necessidade da dispersao 
fazendo-lhes vê r que havião deixado suas casas para voarem 
em defesa da Constituição do Estado, unica base, sobre que 
solidamente se assenta o Throno do Snr. D. Pedro IJ , e 
as liberdades patrias; . com a intenção de· se uni rem ao Exerci to , 
a euja fi:ente. se acha o Presidente insurgente: que diante 
d'elles porém, existião forças muito eonsideravcis, e que igno
ravão o luga{· , em que· estava aquelle Presidente; que mnn
tercm-se n'aquellq ponto ern i•npossivet, ·pois que·, muniç-ões 
de boca e de guerra, tudo lhes faltava e nen-uns 1meios tinhão 
para as ·obtor. Que não era a cobardia quem os fazia ahan 
d'0ntir o posto, que· com tanta valentia defendêrão po dia li: 

,_, do co-rrente. Que poderiao por meio das armas obter ~os ricos 
proprietarios, que os cercavã6, os meios de subsistenci.a, que 
)hes faltavão; ma~; que isso era :Contra a honra, prin 'pios, 
e' mancharia a beiJa causa, que sustentavãe. Que nãQ po
dendo pois existir unidos era uma necessidadq indeclinavel, 
que se separassem , evita.ndo assim os fu~ores dos contrario\ , 
então mais irritados, ·convin.do buscar o as~ ó das nnJ,tas, e que 
estivessem attentos á primeira occasifio q~1e se lhes ar9resentasse 
para continuarem a prestar serviços á causa d,a ~~onarchia 
Comtitucional, e da liberdade do Paiz. Os s\Jdados ouvirão 
esta ordem banhados em pranto , pareGe que um ~ccreto pro
sentimento os avipava do qu@ tinhão de sofrer .,na villa do 
Curvello, onde o canibalismo, dos que se appclidavão 'rega-
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listas, rivalisou com o dos harharo5 da Cidade de S. João 
d'EI-Rei. Eu e o meu amigo Dr. Pedro procurámos a margem 
do Rio de S. Francisco com a intenção de nos unirmos á co
lumna, a cuja frente se dizia estavão o Dr. Véo c Padre 
Souza: não nos sendo possível passar voltamos. No Arraial 
de Santa Quiteria suhe que o exercito insurgente se achava 
em Santa Luzia; estava no empenho de reunir uma porção dos 
bravos do Curvello e com elles marchava no dia 21 de Agosto 
para Santa Luzia, quando tive noticia do occorrido no dia 20. 

Se a columna da Lagôa Santa se não achasse tão desfal
cada , se tivesse um official que no outro dia a conduzisse 
sobre as forças legal[stas , esmorecidas pela ferida , que rece
}JOra seu chefe , desmoralisada pelo successo da vespera, ella 
teria desbaratado a columna do Sabará. Se a marcha do Pre
sidente interino não tivesse sido tão demorada, se não ha
vendo intenção d'atacar o Ouro-preto , em vez de se cen
sumirem inutilmente tantos dias no ponto da Bocaina, se 
houvesse marchado directamente para o Sabará; as forças le
gnlistas poderião ter sido atacadas pelo lado do Ouro-preto 
pelas forç.as, a cuja frente se aclhlva o Presidente interino, 
pelo de Caetbé pela colurnna de Santa Barbara, pelo de San
ta Luzia pela G. N. d'esse Arraial , unid~ á colurnna do 
Curvello; então seria completa a di>persao dos.legalistas, que 
sem remedio s'entregariao it descrição , e serião assim aniquilla
das todas as forças legalistas ao Norte da Província; ter-se-la 
evitado o encontro do Capão , que déra lugar á dispersão d'uma 
parte consideravel da força dos insurgentes, e· o que era de mais 
vantagem ainda não teria lugar a dispersao da valente col11mna 
do Curvello , que reforçada pelos contingentes do Morro de 
Matheus Leme·, e Santa-Anna, e o Destacamento deixado por 
:Manoel Ferreira na Cidade de Sabará , subia a seiscentos com
batentes sufficienternente armados. Facil é de comprehender
se quanto n'este caso ganhavão em força, e em prestigfo os 
insurgentes ,' e quanto perdião os legalistas. Um máo fado 
porém , perseguio os insurgentes, e a corajosa ·resiste.nc.ia da 
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Lagôa Santa foi do nen-uma importancia para a causa da' 
revolução. 

ACAMPAMENTO llO EXERCITO INSURGENTE NA BOCAINA.- HESI

TAÇÕES SOBRE O ASSALTO DA CAPITAL.- PROPOSTA PAB,A 

SE DEPÔREi\1 AS ARMAS.- WNCÇÃO DAS FORÇAS DO NORTE 

-DELIBERAÇÃO TOl\'1;\DA PARA SE PROCURAR A CIDADE DE 

MBARA. 

Em quanto tão graves acontecimentos tinhão lugar no 
Arraial da Lagoa Santa, o Exereito Insurgente, os heroieos 
vencedores de Queluz, conservavão-se na Bocaina , occupados 
tão sómente em avançar e recuar successivamente , sem fim 
e sem motivo. Entretanto era geral o descontentamento doS 
soldados, qu!'l ardião com o desejo d'at.acarem a Capital , cu
ja tomada lhes parecia uma questao de mui facil resolução. 
Os paisanos , que acompanhavão o Exercito , e entre estes 
com especialidade o ex-Deputado Ottoni , em quem o Exer
cito, apezar de nã~ ter elle tomado parte alguma no ata-:
que e tomada de Qu,eluz, senão com o seu voto , e instancia 
para que se atacasse esta villa, depositava grande c~nfiança , 
não perdião occasião de fazerem vêr ao Presidente ' interino 
a instante necessid~de de satisfazer ao anhelo dos s9ldados 
com a ordem de se dar o assalto á Capital. Com e(feito di
vulgou-se no dia Pfi meiro d' AgostQ no ponto dos Henrigues 
a noticia, de que a Capital seria atacada no dia seguinte , 
apezar de se não ter verificado, corno sÓ supunha, a occu
pação da Cidade de ~iariana pela columna de Sa nta Bar 
bara , nem serem conheeidos detalhes alguns a espei to do 
estado, movimentos, e pos i~:ao d'aquella columna. (·o rom
per do dia dois partio o ex-Deputado Ottoni do po'nto dos 
Henriques, onde cqrn o Presidente interino haviri' ac~mpado 
a columna Alvareng;a para o da Bocaina, onde\ se :-.achà.va a 
columna Galvão, que então estava em movimento e pela 
qual se distribui a cartuxame , persuadidos todos de que , e 
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tratava d'occupar a bella posição do alto de S. Sebastião com 
uma das columnas por um caminho , que sobe pelo alto da 
serra sempre á visla da Capital , devendo-se atacar com a ou_ 
tra pelo lado das - Cabeças. - Algumas pessoas , que por 
·aquel le caminho avançárão até ils proximidades da · Cidade , 
'Como o fizera Ottoni , traziao a noticia , de que ella parecia 
·dezerta. Apezar porém d'esta noticia , e d.a confiança mais 
que fundada, de que não seria possível á guarniçao oppOr 
tesistencia séria aos vencedores de Queluz, Galvão , que ha
via já conferenciado com o Presidente interino , e cujo aca_ 
nhamento nos conselhos contrastava d'uma maneira admi
ravel com a heroicidade , e extraordinaria bravura com que 
no campo de batalha desprezava pessoalmente a morte , ou 
por que estivesse dominado pelos dictames d'uma excessiva 
prudencia, ou por que o seu espírito estivesse allucina
do e abatido por sugestões , e alheias seducções, recusou
·se obstinadamente ao assalto da Capital. As instautes exhortações 
do ex-Deputado Ottoni não podérão ahi , como em Santo 
Amaro, desassombrar o animo do Pre'sidente interino , preo
·cupado sem duvida pelas noticias , que em Queluz recebêrà 
do estado da Província de S. Paulo : Galvão todavia decla
rou que suspendia o assálto sómente até obter noticias das for
ças de Santa Barbara. A' fatal , bem que fundada e rasoavel 
comicção do Presidente interino bcêrca da Província de S. 
Paulo acrecia a noticia da dispersão das forças insurgentes 
-ao Sul de S. João d'El-Rei , e a de haverem emigrado para 
o Sertão alguns influentes. Erão pois estas considerações as 
que pesavão nos animos do Presidente interino , e de Gal
vão , e os fazião encarar o assalto da Capital como umà van
tagem momentanea , donde aliás poderião resultar embaraços 
mais . serios e mais graves para os insurgentes. Os soldados 
porém e muitos dos chefes subalternos, e mesmo alguns da 
:primeira cathegoria , erao unanimes na ardente resolução do 
.assalto da Capital. 

Inteirado o Ex13rcito de que o assalto da Capital era dif-
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fc,rido paFa quando chegassem as forças de Santa Barbara , o 
descontentamento subia de ponto; era essa demora attribui
da ao desanimo ; c os soldados principiárao a conjecturar quo 
graves segredos existião, motivos de grandes temores, que os 
chefes lhes occultárao, c algumas deserções revelavão o desa
nimo, que principiava a grassar nas fileiras insurgentes; a der
rota dos Pauli ta , a dispersao das forças insurgentes ao Sul de 
S. João d' EI-Rei , erüo suspeitadas pelo Exercito, e Ottoni, que 
o embalava constantemente com a segurança de que os Pauli stas 
achavão-se em pó respeitavel occupando a Comarca de Curiti
ba, e os ir1surgen'l:cs victoriosos ao Sul da Província, fazcndo-lbe 
ver que o as alto só se suspendia , em quanto era esperada a 
rolumna de Santa Ba rbara, impondo d'est'artc á sua propria 
opinião, defendendo, c justificando, para evitar a dispersão 
do Exercito, uma medida contraria á que elle ardentemente 
aconselhava e sustentara, vio-se todavia n'esse momento me
nos attendido e acreditado; indicio infallivel de que a vacilla
ção dos chefes apagava o enthusiasmo dos soldados. 

Poucos erão o~ que sabedores das noticias vindas de Bar
bacena duvidavão ainda da derrota dos Paulistas, e menos os 
que ignoravão o que se passava ao Sul da Província , e mui- \ . 
tos os que se persuadião que em taes circunstancias era im-
possível .conduzir para diante a revolução; convencidos de que 
era impossível faze1-a parar, alcançando do governo ama am-
nistia geral para todos os compromettidos. Esta idéa foi apresen-
tada a Ottoni pelo Dr. 1\'lello Franco, e tão pouco suspeita se de-
via considerar esta proposta, quanto era certo partir ella d'um 
l10mem, que havia prestado á revolução relevantes serviços, 
servindo-a com um zelo infatigavel , e sustentando-a com uma 
coragem a toda a prova. Ottoni porém , conhecendo melhor os 
homens, como os posteriores acon tccimentos o mostrárão , com 
os quaes se tinhão de haver os insurgentes, terg.iversava, para 
ganhar tempo; nunca dando de mão á estratcgia f vorita de 
considerar os Paulistas fortificados na Curitiba, e que portanto 
cumpria não abandonai-os. Era por isto que um periodico pu-
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cha para o Subará, consumintlo-sc seis dias n'esta jornatla 
1 

confiado sempre que antes de qualquer utaque o Gene
ral da legalidade procuraria com elle entender-se. Esta boa 
fe , que occasionou tanta demora , podéra ler sido falalis· 
sima aos insurgentes ; c se por ventura houve lugar o com
bate de Sabará, foi evidentemente por que o General Bnrao 
de Caxias, nao desejava encontrar-se com os insurgentes an
tes de ter tomado · as suas disposições policiaes. Estas asse
verações estao apoiadas pela opinião do acima referido Co
ronel Souto , que a tal respeito diz: 

« ... De mais de 1:300 homens commandados pelo Sr. 
coronel João da l\'Iolta Teixeira , que Jepois de 4 horas de 
fogo, abandonárão aquella ciJade , fu gin do em perfeita Je
bandada , e da qual os rebeldes tomárão posse no dia 13 
tle l!lanhãa. Tambcm aqui eu julguei terminada a revolta de 
Minas , porque esperava a todo o momento a apparição de 
forças da legalidade á retaguarda Jos rebelJes , pois que 
sabendo-se na capital , que a ciJade do Sabará estava guar
necida por mais de HiOO homens da lega lidade 1 deveria o 
Sr. General ( logo que conheceu) como ell e diz em seus 
officios de 6 e 8 d' Agosto , que os rebeldes se retira vão 
com direcção áquella cidade, marchar imrnediatamense com 
toda a força, que podesse tirar da capital (que não seria 
menor de 3000 homens ) , e aproximar-se á cidade do Sa
bará ; então é bem natural , que os rebeldes , vendü-sc met
tidos entre duns força's respcitaveis depozessem as armas, muito 
mais que esse era o desejo de Jose Felicianno , e Je mui
tos outros dos maiores influentes , e que se não decidião 
a fazêl-o com ,receio de seus proprios co-religionnrios (de 
quem tinhão · perdido grande parte da confiança quando não 
quizcrão levar a etfeito o ataque da capita l ) mas que o 
fnrião no momento em que se lhes proporcionasse occasião; 
mas aqui por imperícia se mal~grou a sr'gunda occasião de 

· pacificar Minas sem deFI:amarnento d@ sangue. )) 
30 
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Chega,Jo ús visinhnnças do Sabará na tarde do dia 11 
d'Agosto o Ex<>rcilo insurgente, e não tendo até então appa
recido o emissario dinr iamente esperado, era urgente pas- 
sar adiante, e bater a força , quc·se achava no Sabará. Essf.l · 
ntaque fora deliberado na casa- de pedra,- e essa dc li
hcraçno foi se m duvida fi lha das multip licadas inslancias 
d'aqu ellcs que faziilo \'êr ao Presidente interino que quem 
qur,r a paz , proparn-se para a guerra ; que havia mister 
de a loJo o custo bater as forças do Sabará , e evitar a junc
ção d'e ll ils com as do Barão de Caxias. O presidente interino 
comprehendco, e convenceo-se de que quando os insurgen
tes houvessem derrotado a força do Sabará, e se tivessem 
aberto um ca minho para o Pitangui e outros pontos do Ser
tão, c podessem desassombrados manobrar com um Exercito 
victorioso , fOra entao a occasião d'ouvir as proposições do 
narao de ç axias' e adherir com proveito dos insurgentes á an
nunciada conferencia , que todavia nunca devia ser por es
tes soli~ilad.a: ro r que solicitai-a. era indica~ fraqu~za ; e 
a mane1ra, por que o General Barão de Cax1as tratara em 
S. Paulo ao Separlor Feijó, o Ministro da Justiça de 1831 , 
o Regp,nfe de f835 a 1837, o amigo constante da farnilin 
tima, recusando- lhe até o tratamento d'amigo á aquel le Sena
dor, que de $orocaba lh 'escrcvêra , e tal tratamento lhe 
déra , bem claramente indicav~ qual o assenso que o Ge
neral Barão de Caxias daria ás prop~stas dos Insurgantes Mi
neiros , se n'eqas podesse ler o me'srno General o tenor, 
ou fraqueza. 

Com elfeito na tarde do dia 1t trocárão-se os pri
meiros tiros entre uma partida das forçéls insurgentes, com
mandada por l,emos, e as forças legalistas ; , q~,e não po
dérão g~nhur, eomo prelendião, a eminenc~,a do morro de
nominado - c~beça de !Joi - ' porque seno~ p\esentida essa 
tentativa foi , ~pezar do tempo chuvoso , occuRada essa emi
nencia pelos b~talbões de Santa Quiteria e S,anta t uzia , 
pernoitando o grosso do Exercito na casa- de pedra. -
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Na man li fia ,Jo dia seguin te co nt inuou o Excrdto a sua mar
dia para a Cidade do Sabará , tomou a columna Alvarenga 
a estrada , que vai de Raposos para o Arraial-Velho, a co
!urnna Ga lvâo a de Rapa -queijo, e a columna Lemos pela 
Jo }Japa-farinha. Tendo ilS tres colurnnas occupado as po
sições, ·que lhe fOrâo des ignadas, apenas Alvarenga avistou 
os legalisl!lS fez avançar sobre cll cs as guerri lhas e atirado
res cornrnandados por Zeferino , que rompeo o fogo com • 
tanta bravura, que os desalojou imrnedialamenle da melhor 
posiçao que occupavâo, carregando então o grosso da colurn
na os levou de rojo , ·e os bateo por espaço de meia 
hora, quando aproximando-se a colurnna Galvão, levou dian
te os que não tinhão podido cortar a retaguarda á col'urn
r·Ja Alvarenga, como indicavâo desejar: fugirão puis preci
pitadamente os legalistas e se furão entrincheirar nas casas 
da Crdade, d'onde respondião ao terrivel fogo, que sobre 
clles fazião as duas columnas. Em quanto o Sul da Cidade 
era ass im accommettido , a oolurnna Lemos atacava a parte 
fronteira , que se estende até á Igreja-Grande: quando os 
atiradores d'esta colurnna descião pelo morro do Papa-fari
nha , a força legalista , que esta\'a postada em frente , no 
alto d'um morro fóra da Cidade, recuou preeipitadamente 
logo que os mesmos atiradores dérão uma descarga sobre o 
piquete legalista, postado em uma columna fronteira ú igre
ja do Carmo. Os insurgentes avançavao até o centro da Ci
dade, e antes de anoitecer o Batalhão de S. Barbara com
mandado 1ior Joaquim Martins' estava senhor de todo o es
paço da Cidade desde a estrada do- Papa-farinha- até além 
da Igreja-Grande: hav iao os Ofiiciaes José Maria Hruzzí e 
Marinnno rr'este mesmo tempo debaixo de vivo fogo tomado 
a ponte da Mãi-Dorningas sobre o Rio Sabará, bem que de
fendida esti'vesse essa ponte por Lres fortes trincheiras. Com
batia-se ainda, quando os legalistas fugião apressadamente 
aos rriagotes pelas estradas de Caetbé e (.;ongonbas , e o resto 
evadia-se de noite, de sorte que ao amanhecer do dia tre
ze estava toda a Cidade no poder dos insurgentes. 
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ÍJELIBEUAÇÕES JMPOlrfANTES TOMADAS NA CIDADJ~ DO SARAI\Á.

ENVIATUUA DO DI\. JUELLO FRANCO, E CORONEL SOUTO-MAIOl\, 

I' ARA J>EDillEM AMNISTJA AO G. B. llE CAXIAS. -PROCEDI-

111ENTO HOl'iESTO E GENEROSO DOS INSURGENTES NA CIDADE ])0 

SARARA. -1\IAJÍCHA PARA O ARilAJAL ,DE SANTA LUZIA. 

Ganha a victoria de Sabará tratou o Presidente inte-
• ri no de tomar algumas deliberações a respeito dos negocias, 

sendo a mais imp0rtant.e d'ellas a d'enviar o Dr. Mello Franco 
e Coronel Souto ao General Barão de Caxias, para lhe pe
direm uma amnistia, o!Terecendo-lhe o fazer depOr as armas 
ao Exercito Insurgente ( • ). Toda esta negociação se acha descrita 
nos officios de 14 d Agos.to, dirigidos pelo Dr. Mello Franco 
ao General Barão de Caxias, dos quaes evidentemente se co
nhece qual a firme tenção, em que estava o Presidente in- . 
terino determinar a revolução; e d'aqui se poderá concluir quão 
pouco verdapciras são as palavras do General Barão de Caxias 
exaradas em sua 'ordem do dia vinte d'Agosto, quando chama 
sobre as cabeças ros Insurgentes a responsabilidade do sangue, 
que n'esse dia se derramára. Os insurgentes não avançárão 
de Queluz rapidamente sobre o Ouro-Preto, porque desde 
Queluz estava o Presidente interino na firme resolução de 
dar fim á luta; não ntacárão a Capital pela mesma razão, 
c é depois da viotoria de Sabar~ que são mandados ~emissa
rios para pedirem. amnistia, offerecendo depOr as arma~. Em 
pr~ença destes factos julgue o leitor imparcial sobre quem 
recahe a respcwsp.bilidade do sangue derrmnadp. Ei-los •\ os 
officios do Dr. ~1ello Franco. \ 

1. o 111. mo e J~x. mo Sr. - Desejando o Ex. m\ Sr. José 
Felicianno Pinto Coelho da Cunha prevenir os funestíssimos 
resultados, que 9esgraçadamente ainda se pódem s guir do es
tado, em · que se acha a Província, obteve qde o Ill. ~'0 Sr. 

\ \ 
C' ) . Veja-se a f.iegunda nota que vai no fim. 
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CoronCI Francisco Vicente · Souto-Maior, que ttio valiosos ser
viços tem prestado n' esta conjunctura ao Governo de S. M. I. 
se dirigisse comigo a supplicar por intermedio de V. Exc. 
de S. M. O Imperador uma amnistia geral; e sinceramente 
resolvido .a fazer dispersar a força, que o sustenta, se dirigio 
hontem para Santa Luzia, ordenando a suspensão de qualquer 
hostilidade. Entretanto diiigindo-nos para Ouro-preto, onde 
julgava mos encontrar a V. Exc. fômos informados na ponte · 
do Hillario de que V. Exc. havia deixado aquella Cidade, 
c seguindo em direcção a Caethé, e como póde acontecer 
que V. Exc. não esteja autorisado para conceder o que sup
plica de S. M. I. o Snr. José Felicianno Pinto Coelho da 
Cunha, julgamos conveniente levar ao conhecimerHo de V. 
Exc. o expendido , e seguir com toda a brevidade ao Uio 
de Janeiro, rogando a V. Exc. para empenhar sím valimento 
com o Governo de S. M. I. se assim V. Exc. julgar con
veniente. Deos Guarde á V. Exc. muitos annos, Santa·Uita, 
14 d'Agosto de 18!~2. -IJI.mo eEx.mo Snr. Barão de Caxias. 
De V. Exc. muito reverente e creado, Manoel de Mello Franco. 

Qualquer homem que quizesse -ter a gloria de pacificador, e 
tivesse um pouco d'amor a seu Paiz, não perderia uma 
tão boa occasião para fazer um verdadeiro serviço á causa da 
humanidade, e a uma ta o importante Província, mandando sus
pender immediatame.nte as hostilidades, e, se para tanto não 
estivesse autorisado , reclamanj]o da Côrte poderes para don
ceder aos insurgentes o perdão, unica graça que pedião; mas 
o que erão os padecimentos e . a rui na de tantos e tão dis
tinctos Mineiros para entrarem em contraste com a vantagem 
que resultaria ao General de ganhar a sua primeira batalha! 
O que lhe parecia não ser duvidoso pois que acreditava os 
insurgentes dcsmoralisados e desunidos e aterrados ante o feliz 
conquistador de S. Paulo? I Ter drago nas de mais pezados cachos 
valia mui bem a perda de milhan~s de famílias. Referirei 
aqui um facto recente, que acontecêra em Portugàl com o 
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fim de com"encer ainda mais aos Mineiros da IJrutàlidade 
com que fôrão trillados. Achava-se encerrado na llraça d'AI
meida o Conde do Bomfim, a guarniç!io começava a desertar 
e ameaçava insuuordinar-se, não se pod ia elle manter mais 
doze horas, e entretanto o General Governista bem que certo 
da desesperada situação, e convencido de que podia em menos 
das doze horas fazel -o render-se á discrição, concede-lhe ainda 
condições honrosas; c os officiaes se retirárão para Hespanha. 
Este procedimento honra o Governo Portugue"l e o· General que 
a servia. Em Minas os insurgentes triunfantes de seus con
trarias , c poderosos, em posição de eternisarcm , se o qui
sessem a guerra Civil , pedem que lhes consintão depOr 
as armas com a unica condição d'uma amnistia, e isto só 
para não devastarem a Província, e o General digno Dele
gacl·o de José Clemente, cujas fauces estavão abrazadas com 
sede de sangue Brasileiro, que a espada elo General s'en
<!arregou d'1r tlenamar, não só recuza-se a ouvir quaesquer con
d.iÇOes ; mas até c~msen'te que o env~ado dos insurgentes seja 
tratado coríro poF Bernardo Jacinto o fôra o Dr. MeUp Franco ; e 
o implacavel c constante inimigo dos Brasileiros, o absolutista 
José Clemente· sujeita a u'm conselho de guerra 'o Coronel 
Souto, por que ~·encauegára da criminosa incumbencia de 
dizer ao governo -,-os i·nsurgentcs estão fortes, são valentes; 
mas quorem depôr as armas e para is.to só pedem uma amni~,tialll 

2. o Officio. pt. mo e Ex. mó Sr. - Sentindo não ter a sa
tisfação d'encontrar a V. Exc. , julgo dever em additamento 

\ 

á minha primeira communicação submetter com' franqueza á 

consi~eraçãO de V. Exc. as circunstancias i em que, se achão 
o Sr. José Feliciaqno. ~a Bocaina pude conseguir d'al!guns in
fluentes jU'ntamente com o Coronel Souto ; que mais tem 
feito a fmror do G,ovcrno do que se póde suppôr •\ para que 
fizessem.. dispersar .a força , e se apresentassem ~ ~o.ve ·n~ ~ 
para evitar a cont1nuaç.ão dos horrores da guerra ciVIl , Jo1 
isto co.m'l'mmicado ao Sr. José Felicianno, e adoptado i mas 
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circunslaneias occunentcs impedirão quo se executassa o plano , 
se bem que se ordenou contra-rnarcha para Sabará, evitand.o as
sim o derramamento de sangue , que poderia custar a lomada 
da Capital quando jil se tralava de pacificar a província. N'este 
estado de coisas , c quando me parece que o Sr. José Fcli
cianno se acha ainda em estado de sustentar-se á frente de tres a 
quatro mil homens vietoriosos, julgo que V. Exc. não recusar
se-La á gloria de ser antes o pacificador do que o conquistador, 
da Pi·ovincia de Minas Gcraes ; c por isso me li songêa a espe
rança de que V. Exc. empregará sua hem merecida influencia, 
para que se consiga a completa pacificação da Província. Cumpre
me igualmente levar ao conhecimento de V. Exc. que no caso de 
V. Exc. estar resolvido a conceder o que exige José Felicianno, 
me parece muito conveniente, que V. Exc. lhe faça cons
tar , por pessoa prudente, sua ultima resolução , para que 
elle tome as providencias de pacificação necessarias. Minha 
nullidade fa7. com que nem ao menos possa eu olferecer a 
Y. Exc. se não meu eterno reconhecimento pelos bens , que 
.a minha esperança conta receber da generosidade de V. Exc. 
em beneficio da n:inha Província , e de tnntas famílias cons
ternadas. Sou com o mais profundo respeito e reconhecimento, 
de V. Exc. , muito reverente creado , Manoel de l\'Icllo Fran
co. Santa Rita 1lj. de d'Agosto de 181(.2. -Post-sr:n'ptum: conto 
que V. Exc. , em attenç~o ao lugar, e aos incommodos 

. que presentemente sofro , dignar-se-ha Televar minhas fal
tas , ficançlo certo , que José felicianno , está muito disposto 
a terminar a guerra , e que pede amnistia , por só assim 
entender que conseguirá o fim. 

Em quanto o Dr. Mello Franco s'entendia com o Ge
neral da legalidade d'uma maneira tão franca c catbegori
ca , occultava-~é ao exercito , e ás pessoas , que até então 
cercavão o Presidente interino , e tornavão parte nos conce
lhos directores o v~rdadeiro motivo da viagem d'aquelle Dr. ; 
c foi s<} na cad~a do Ouro-preto que , Ottoni por ex em pio , 
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teve certeza d'aquella emiatura, a qual claramente demons
tra que o Presidente interino firme no proposito de acabar 
a guerra civil só desejava para isso obtêr concessões , que 
o salvassem . a si , e aos seus amigos ; c estas concessões pa
reciüo ser tanto mais razoaveis , quanto inferiores erão ás 
que diariamente se offerecem aos Republicanos do Rio Grande 
do Sul. O massacre porém d'alguns Mineiros estava decre
tado; queria-se aproveitar a occasião de se fazer um recru
tamento em massa nos Monarchistas leaes, nos sustentado
res fieis do Throno com a Constituição , para os offerccer á 
carnificina dos teimosos Republicanos do Sul , ante os quaes 
se tem tantas vezes anastado o pavilhão ~mperial ; por isso 
o pedido d'uma annistia que por via do Dr. Mello Franco 
e Coronel .Souto dirigíra o Presidente interino ao General , 
teve o resultado , que em outro lugar se ba de vêr. 

Tornada a Cidade de Sabará de assalto , precisava o Exer
cito de viveres, e sabia-se que algumas cazas os havião em 
abundancia ; entJ:letanto , os chefes e as mesmas massas do 
Exercito insurge~te , conduzidos por uma probidade , que 
cauza assombro , pão entrárfio em uma unica casa , sem que 
os donos d'ellas, chaveiros , ou caixeiros as abrissem, e en
tregassem elles mesmos por peso e medida os viv~·es , que 
SQ pedião , recebendo em troco vales dos commissario~ forne
cedores do Exercito insurgente , e nen- um d' estes vales tem 
deixado de ser respatado por aquelles que os firmárão. O leitor 
terá occasião de comparar este honesto comportamento dos in
surgentes com o que tiverão seus contrarias em muitas ~ e 
em differentes oceasioes. Em quanto ao Exerci\o insurgente 
chegavão multiplipadas noticias da maneira, por , que erão 
tratados os bens dos insurgentes , e do modo pof que era 
executado o terrível Aviso de 23 de Junho de 18./i.2, que 
ordenou a apprehensão nos bens dos cornprof1e\i,tidos , em 
quanto ningu~m ignorava que força~ da legali~de lev~vão, 
<JUaes verdadetros vandalos , por mUitas partes a devasbp.ção 
e o roube , nef\-Uma represalia tentavão tomar os lnsur-
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blicudo no Ouro-preto -o Legalista-, informado sem duvida 
por algum desertor, dava a Ottoni o titulo de prégador dos re
beldes. 

Assim ião as coisas, quando no dia cinco d'Agoslo um 
expresso vinJo Je Qucluz, onde ficára o Barão de Caxias, 
chegou ao acampamento dos insurgentes. trazendo cartas de 
Barbacena, 'e nu meros do Jornal do Commercio, que noticiavão 
a pacificação completa da Província de S. Paulo, com a entrada 
da legalidade em Soroea,ha. Assegura1•ão essas cartas , escri
tas, ao que parecia , sob os d ictames do Barão de Caxias, qu_e 
este não atacaria os insurgentes sem primeiro ter uma con
ferencia com o Presidente interino: que o Imperador bavia 
tratado o seu casamento, que se celebrar·ia em Outubro, e 
que no caso de depOrem as armas os insurgentes, deviao por 
essa occasião contar com a amnistia: que o Barão pedia a 
seu primo o Dr. Camillo, a quem (são suas palavras) esti
mava corno parente, voltasse sem susto para sua casa, certo 
de que nada lhe aconteceria; vêr-se-ha ao Jepois corno foi 
cumprida esta palavra do General da lrgalidade para com o 
Dr. Camillo, que na Cidade de Barbacena se aprcsentára. 

A par d'est::Js noliciRs, que não podiao deixar de pro
duzir COt:Jsideravel desanimo, apparecêrão os Editaes do Barão 
de Caxias, e do Commandante das Armas da Província,' pro
mcttendo amnistia, e muitos cntendiao que estando acabada 
a revolução, cada um devia cuidar de ~nlvar-se, tanlo mais 
quando tao faceis meios se offerecião, Je que tod~s, á ex
cepção de bem poucos, se podiao aproveitar. Foi debúxo d'cs
tas impressões, c quando nen-umas noticias chegavão ao Exer
cito da columna de Santa Barbara, nem d'~lgum outro ponto 
da Província, devendo snppôr os insurgentes, que só dorni
navão o terreno que occupavão, que' houve lugar uma con
ferencia, em que se tratou seriamente da· conveniencia de 
se depôrem 1.1s armas , e appellarem para a Clemoncia Impe
rial os insurgentes, Então Ottoni , que com muito poucos 
vião de antcmao o laço que aos insurgentes em taes pro-

29 ' 
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messa> se armava, julgando. porém que tudo eslavn deses
perado , declarou annuir á proposta da deposição das armas 
pela maneira seguinte: 

§. 1. 0 Que o Presidente interino proclamasse a todos 
as forças, que em sen nome podião estar, e de facto esta
vão (!m armas na Província, que tendo sido feita a revolu
ção ue Minas, unicamente como uma manifestação, desti
nada a apoiar a de S. Paulo, pacificada aquella Província, 
uevíao os .Mineiros depOr as armas, e a isso os convidavn. 

§. 2. o Que esta proclamação fôsse de prompto envia
da ao Barão de Caxias, declarando-se-lhe que para se e\<itar a 
cffusao de snngue, e pelo motivo na dita proclamação exa
rado , depunhão os Mineiros as armas, depois d'uma victo
ria brilhante, qual a de Queluz; e se entregavão á descri
ção da Clemencia Imperial. 

§. 3. o Que então todas as pessoas notaveis, que se acha
vão no acampamento, tendo á sua frente o Presidente inte
riroo, se fossem ,apresentar ao General em Chefe. 

Esta terceir~ condição não foi aceita pelo Presidente interi
no, que mais d'uma vez uizia, enganava-se aquelle, que sup
punha qualquer cent~lha de generosidade no partido domi
nante; .e todos os acontecimentos, que se succedêrão desde 
20 d'Agosto de 18l~o2 até 2 de Fevereiro de 18l~o41\? conven
cem assáz de q9anta razão e bom senso mostrava o Presidente 
interino n' essa pua persuasão. 1 

Discntião-s~ ainda as condições acima mencionadas, quan
do um mensageiro annunciou a apro<ximaçao da respeitavel 
columna de San ta Barbara, que se julgava perdida. Foi\Ot
toni o primeiro em reclamar as ·concessões que h ia admittido, 
declarando, qu~l podia mui bem não ser verdade n' aquelle 
momento o qui'/ alé alli o fôra. Com effeito a e~corporação 
d'aquella forte eolumna elevava o Exercito insurgente a mais 
de lres mil hoq1ens, bem armados, bem m'uni~ados, e en
thusiasmades, uns com a victoria de Ou e luz, outros com . a de 
C 1 é 'd l -. . \\ aetu , e outros aguern os pe ã reSIStencJa constante, que 
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fizerao ao fogo da legalidade desdB a Rocinha da Negra; achan
do-se entre estes os distinctos commandantes de guerrilhas Ze
ferino e Severino. Reapparecéo de novo o enthusiasrno ; e bem 
que nen-um soldado ignorasse que o General Barao de Caxias 
marchava com seiscentos, ou oitocentos homens em apoio da 
Capital, nen-um havia tarnbem que disposto não estivesse para 
o assalto do Ouro-preto, convencidos de que marchavao a anni
,quilar inimigos, que por fortuna a Providencia lhes entregava 
reunidos: ninguern fallou mais em retirar-se, ninguem se lem
brou mais da proposta da deposiçao das armas. A coragem , po
rém , e o enthusiasmo dos soldados, e dos chefes subalternos, 
estava longe de penetrar nos conselhos directores! O Presidente 
interino~ corno já se disse, via a revoluçao fóra de prograrnma, 
que em 10 de Junho adoptára, e continuava na convicção de 
que, sufTocada a revolução Paulistana, a Mineira não podia, 

, )lern devia progredir. N'estas disposições reunÍo 'clle um Con
selho compOsto dos Com mandantes Galvão, Alvarenga, Le
mos, Manoel Thomaz, Joaquim Martins,· e á que se associá·
ra Ottorii. lVIi!noel Ferreira foi lambem para elle convidado , 
respoodeo porém, que pela sua parte estava prompto a cum
prir o que se deliberasse: passava-se isto na tarde do dia 6 
d'Agosto. A este conselho expôz o Presidente interino as no
tici.as, que tinha até ali i recebido, a convicçao em que estava 
de que a Província de S. Paulo se achava de todo pacifica
da, .e a supposição de que o Barão de Caxias n'aquelle mo
mento estaria muito proximo ao Ouro-preto; consultando aos 
presentes o que em tal caso convinha se fizesse. Então o va
lente Gal~ão, que deveria ser reservado para colher os lou
ros da victoria no campo de b~talha, e afastado dos conselhos, 
abrio a discussão, apresentando as mesmas rasões, que á tres 
dias antes lhe servirão de motivos para não dar o assalto á capi-; 
tal, acrescentando que nada mais facil á guarnição do que pro
longar o ataque por dois ou tres dias, tempo mais que sufficiente 
para ser soccorrida por tropas de refresco, que não podião dei
xar de darem-lhe a infallivel v~ctoria. Foi esta oPinião imme-
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diatamente aceita pela maloFia do Conselho, á excepçüo de 
Manoel Thomaz e Ottoni, que confiad01; na bravura dos ven
cedores de Queluz e Caetbé, teimavão pelo assalto. As by
potheses porém de concentração de forças Paulistas para a Cu- -
ritiba já · não erão admittidas; a revolução de Minas estava 
acabada na opinião do Presidente interino, e a não ser ore
ceio de que uma franca declaração em tal sentido seria re
cebida como parto de traição pelo Exercito, que se achava 
então no auge do enthusiasmo, n'aquelle mesmo dia talvez 
se dispersassem as forças. O Presidente interino desejou mes
mo dirigir immediatamcnte um emissario ao Barão de Caxias, 
para, confiado no que de Barbacena se lhe escrevêra, pedir 

. amnistia, offerecendo depOr as armas; fazendo-se-lhe vêr po
rém quanto era desacertado um tal procedimento, e qual 
fõra d'um tal passo o resultado infallivel , attento o que com 
o ínclito Feijó · praticára em S. Paulo o Barão de Caxias, 
mostrando-se-lhe que o meio unico de levar aquelle Gene
ral a cumprir as r~·omessas' com que acenára, era mostra
rem-Se fottes os Insurgentes, esperando que fOsse o Gene-

. ·ral o que· exigisse a conferencia de Barbacena lannunci:;,da, 
accedeo, e parou-se na deliberação de conduzir-se o Exercito pa
ra, o Norte, com o· pretexto de desassombrar-se aquelle l·ado da 
Província, disper~and'o-se as forças legalistas, que ·~ occupa
vão, o n'elle se fortificarem ; mas com o fim dete'~;minado 

de se aproveitar o primeiro momento, que deceFJtemente se 
of.Tcrecesse para s~ realisar o desideratum do Presidente~ inte
rino, que evidentemente era dnr firn á guerra civil, depo14do 
as armas, mediaqte a conccssao, ou mesmo simples prome sa 
d' . . \ aml'lJstta. ' 
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CONSEQUENCIAS DA DELIBERAÇÃO TOMADA PA~A SE CONDUZIR O 

EXERCITO INSURGENTE SOBRE O SABARÀ. - L~MBRANÇAS n' AL

GUNS INFLUENTES PARA SE NOMEAR UM VICE-PRESIDENLE.

MARCHA PARA SABARÁ.- ATAQUE E 'l'OMADA D'AQUEUA 

CIDADE. 

A declaração de quQ no dia seguinte marchava o Exer
cito para Sabará foi recebida com indignação e' fuwr pela 
grande maioria d'elle. As forças de Barbacena, as compaNhias 
de Queluz e Brumado, e muitas outras annl!lnciá>rão que se 
retira vão, e houve um momento, ern que o Presidente in
terino julgando diswlvido o Exercito, tratava .de sal·var Sl!la 

pessoa. Ottoni, a quem o Presideate interiAo cornmunicára 
esta i Atenção, compreheRdeu a extensão do perigo, que a 
todos ameaçava, e o forte, o generoso Ottoni, o mais ar
dente sustentador da conveniencia de se dar o assalto á Capital, 
depois de pedir ao Preside11te interino uma 'hora para so·ndar 
o espírito de Exercito, passou mais uma vez pelo m~rtyrio· 

de defender arder.temente a mesma deliberação, Cl!>ntra a qual 
com tanta vehemencia se pronunciára no Conselho. T~ve dle 
de ouvir por essa vez as queixas, e até os insultos de m-ui·tos, 
levou porém a convicção aos animas de quasi todos, e COI'I'

seguio ainda uma vez que accedessem á projectada marcha, 
á excepção ele poucos, que francamente declarárão que se reti
ravão , entre estes Narciso Tavares Coimbra e sel'.l' irmão Jacob 
Dorneltas, que tantos e tão valiosos serviços. havião pres l;ado á 

causa da revolução. Par~ augmentar as angustias e di·!ftcml
dades (!'este dia, teve n'elle l•mgar a indiscreta e injusta pri·são 
do commandante da companhia dos Remedios Manoel Antonio 
d'Araujo, homem, que &bandonando uma rica propFiedadc 
e fabrica, e o meneio de co nsideraveis negocios, se apresentúra 
conduzindo a valente e luzida companhia dos :Remedios, que 
d'esse mesmo lugar esteve ao ponto de retirar-,se; mas· no 
chefe e nos soldados venceu o patriotismo á offens3, . e o re
sentimento , e seguírao lodos. Ottoni e alguns outros indi-
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viduos, e especialmente o Dr. Francisco d'Assiz e Almeida 
e João Ribeiro Guimarães estavão convencidos de que con
servado aquelle respeitavel corpo de tropas valentes e aguer
ridas, concentrando-se os Insurgentes para a Comarca do Rio .
das Velhas, onde poderia ser o Exercito reforçado com aquellas 
forças, que em difTerentes lugares não havião ainda deposto 
as armas, podéra-se ainda sustent.ar a revolução de Barba
lllena. Foi ahi que o Dr. Assis e João Hibeiro fizerão ver a Ottoni 
a conveniencia de dar-se ao Presidente interino a dispensa, 
que elle parecia disposto a pedir, para que fOsse Ottoni accla
mndo vice-Presidente: o receio porém de que a força de 
Santa Ba(hara se desgostasse e mesmo se dispersasse por causa 
da substituição d'urn chefe, que além do prestigio, contava 
n'aquella columna numerosos parentes, e amigos pessoaes, a 
consideração de que estando deliberada, e em princípios de 
tJxacução a marcha para a Comarca do Rio-das-velhas, o Juiz 
de Direito d'ella, o Dr. Pedro d' Alcantara Ccrqueira Le-ite, 
era o melhof candidato, que se podéra encontrar e outras 
muitas razões be~ faceis de se comprehenderem, e avaliarem, 
fiz.erão que Ülton j propozcsse o adiamento d'aquella delihe
raçãp alé que s'encpntrassem cbm o Dr. Cerqueira; \lembrando 
ao mesmo tempo a precedencia de um de tres candidatos, 
o Dr. Cerqueira, o Dr. Assis e José Pedro. · 

Púz-se ~m m~ rcba o Exercito no me5mo dia seis pot; tarde, 
em virtud~ do q~re se havia conwencionado, e pelas cauzas 
acima mencionada~, e não como affirma o General Barão de 
Caxias em seif officio de 8 d'Agosto; por cauza do reconhe
cimento, que o General diz fizera sohrc os Insurgentes, \ 
respeito do qual diz, e com toda a verdade o Coronel Souto, 
o seguinte : 

\ 
<< Esta marcha a que o Sr. Barão de Ca ,ias dá o nome 

de precip~!ada reti fada, é a mencionada pelo lll,esrhp Sr. em 
seus officws, dalaflos do Ouro-Preto em 6 c 8 \de ago to, 
qunndo particip:1 ao Sr. ex-ministro da guerra a sua entrada. 



na capital no dia 6 do noite, sem ser presentido dos reLuiJos 
' e que não os atacava no d'ia immediato, por ter chegado 

a columna ao mando do Sr. coronel Leite de 700 homens 
muito cançada; e no dia 8 diz, que sabendo os rebeldes 
da sua cbeg;.da ali, e tendo o Sr. Barão feito · sobre elles 
um reconhecimento, se pozerão em precipitada retirada, c 
que por isso .mandára imrnediatamente satr a columna do Sr. 
coronel Leite de 800 homens, que lhes ta pic:wdo a re
taguarda. Parece-me que tudo quanto S. Exc. diz nos supra
citados officios é menos exacto , e procurarei provai-o. 

O Sr. Barão de Caxias diz, que chegou á Capital no dia 
6 á noite, sem ser presentido ; ora , os rebeldes nesse mesmo 
dia, dispozerão a sua marcha e retirárão-se no dia 7, logo 
de manhã; como quer S. Exc. que esta retira tla procedesse 
do conhecimento que os rebeldes tiverao da sua chegada á 

Capital, quando affirma que a sua chegada ali não fôra nem 
se quer presentida? Diz mais .S. Ex. que fei um reconÍle
cimento sobre os rebeldes: durante todo o tempo que os re
beldes estiverão acampados na baixada da Serra, tiverão no 
alto da mesma, no lugar denominado a Boicana, uma guarda 
avançada; esta guarda nunca foi incommodada por força alguma 
da legalidade, c menos por ella desalopda, e sendo assim 
como, e por onde elTectuou S. Exc. esse reconhecimento que 
affirma ter feito, quando diz,- e tendo eu feito um re
conhecimento-! ! Tarnbem S. Exc. diz que a razão porque 
não atacou os rebeldes no dia immedíato, fõra por estar can
çada a columna ao mando do Sr. coronel Leite Pacheco; 
e porque os não atacou com a força ue mais de 2000 ho
mens, e um parque de artilheria, que achou muito uescan
çada naquelln capital, quando ali chegou, deixando a columna 
cançada de reserva? S. Exc. dirá talvez, que esta força não era 
sufficien te para atacar os rebeldes; pois o Sr. Barão de Caxias · 
não julgou sufficiente a força de mais de 2000 homens , 
repousados e frescos, para atacar com ella os rebeldes; e 
achou que era sufficiente a columna do Sr. coronel Leibe 
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composta de 800 homens .que chegavão canç&dos, para mar
char· sobre ellcs, atacai-os e persegui l-os? e não sera isto pelo 
menos urna contradição? Diz mais S. Exc., que a retirada 
dos rcbelde3 foi precipitada? Para se conhecer que ao con
trario foi o mais lenta possivel, bastará dizer -se que da bni
xada da serra dos Henriqucs ao Sabará co ntão-se quando muito 
1!~ legoas, e que os rebeldes fizei:ao este .caminho em 6 dias I ! 
Quanto á .columna que lhes foi picando a retaguarda, ahi · 
está o Sr. coronel· Leite cornmandnntt! ele ta l co lumna, ell'e 
que diga se alguma vez nvistou os rebe ldes desde que sahiu 
do Ouro-Preto, alé ã sua ch egada ao Sabará; c como bnvia 
encontrai-os se S. Exc., que diz sabia que os rebeld es se 
retiravam com direcção ao Sabará, dá ordem ao Sr. com
mandante da ·columna para os perseguir, ordenando-lhe ao 
mesmo tempo que niarcbas~e pela estrada opposta á aquella 
por onde os rebeldes seguião, e julgo que o Sr. coronel 
Leite foi muito feliz em se não encontrar com elles! por
que apezar de ser um official por todos conhecido como bravo, 
rparecé-nos que npo teria sido muito fel iz' se tivesse de ba.ter
sc com rebeldes f m numero de mais de 3,500\ ( apezar de 
S. Exc. diz~r ao goYerno em officio de 10 que os rebeldes 
lcvavno 1,500 homens, o que prova bem que S. Exc. nada 
sahia dos mesmos ) encorajados e aguerridos com a · acção de 
Queluz, c não desmoralisados ainda com a fuga de muitos 
influentes, como $. Exc. já os aci).OU em Santa Luzia, e muito 
mais que a maiqr parte da columna do Sr. coronel Leite 
era composta da força commandada pelo Sr. tenente coronel 
J\thaide, que na acçao de Santa Luz ia não mereçeu um elogio 
do Sr. Barão de Caxias ! l )) 

O Presidente interino, julgando por si os optros ho
me~s l estava lon pe d'acrerlitar que era enganado a respei
to do que de Barbacena se lhe annunciára sob'l·e à<i intenções 
e desejos do Barão de Cnxia~ , c sempre á esp~~a da promet
Lidu conferencia , foi elle Tetardando quanto pDde a \var-
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gente~. OtJenou-se na Cidade de Sa,vará uma husca em caza 
do commendador Meire.Jles , e o prbprio Galvão foi em pes
soa responsabilisar o Official encartegado d'ei'la , e lhe deu 
um adjunto. · Em casa do commendador Vianna, onde se di
zia existir viveres e armas , não ·se deu uma ·busca por não 
apparecer a pessoa encarregada das chaves ; na do comman
dante em chefe das forças derrotadas aceitou -õ Preside:nle 
interino am almoço d"obsequio, e nem ao menos dêo-se 
n'eHa umJ busca em procura d'armamento e munição.. Era 
repellida oom horror qunlquer medida , que se pwpunba, 
hem que ·legit~mada fOsse ella pelas circunstancias ., aconselha
da pelo direito de propria ~onser-ração J c pe:la necessidade 
de salvar--se a revolução. 

Assim a tomada do Sabará {{)i de ·nen-uma consequencia 
para os insurgentes , nem essa Cidade baveria sido atacada 
a não ser a necessidade , em que se achavão os insurgentes 
de sairem d'entre os dois fogos, em que se achavão collo
Gados. Quanto se fazia , não era já pela revolução , mas sim , 
para se ganhar tempo , esperando-se sempre 0s emissarios com 
as propostas do General Barão de Caxias , ou o resu:ltado da 
enviatura da Dr. Mello Franco. Com estas vistas marchou 
para Santa Luzia no mesmo dia <la tomad.a de Sa.bará o 
Exercito insurgente. 

SANTA LUZIA ATÉ Á NOITE DE 19 n'AGOSTO. 

Já o leitor está convencido pelo que escrito .fica de que 
a reunião dos insurgentes em um Exercito 'fespeitavel , e em 
tantos ataques victorioso , era devrda ás convicções dos solda
d.os, d'alguns chefes suba.Iternos, e d'alguns paisanos que o· 
acompanhavão. E' evidente · que a revolução estava acabada 
na opinião do Presidente interino, que via o movimento, co
mo em outro lugar eu disse, fóra do programma que admitti
ra; conservando-se unido 'ao mesmo Exercito por .excesso de 
dedicação, e sempre na esperança de poder negociar vanta- · 

31 
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gens para os insurgente~; n' este supposto 13v itava elle prati·
.car a~tos d' o.nde podesse provir uma maior responsabili-dade , 
e fiUe augmen.tassem as difficuldades de qHalquer negociação, 
.queFO· dizer, a concessão -d'uma am'f.l~st.ia. Muitos dos paisa- _ 
.nos porém que ha.viiio concorrido, com sua intluencia e di
.nheiro lilara a •reunião e conservação d'um tão brilhante Exer
óto, e que. quiçá, desejavão tambem que se pozesse um termo 
,á guerra ci-vil ,- acreditavão. e com rasão; pois que os aconte
(:imenttos posteriores os justificiio, que o meio seguro e ra
soavel de obterem ns insurgentes uma · amnislia da po-lítica 
dominante então, era ostentarem-se fortes, e n'este intuito 
-querião aproveitar os poderosos elementos de que dispunhao, 
o que lhes era tanto mais facil, quanto é certo que os sol
dados, e os mais influentes chefes do exercito insurgente es
ta;vão n'estes princípios. Com estas vistas . procurava o ex-De
putado Otton-i convencer o PFesidente interi110, cujo nome 
prestigioso olha·vão todos como uma necessidade para a con
tinupçao d1). iiluta, da impor.tancia dos recursos e forças , de que 
ppdiao dispOr: ii sem duvida, tudo poderiao obter, se tives
sem uma vontade firme, e se dispozessem a obl\ar revolucio
nariamente. Foi n' este presupposto , e para .que ,.se não acre
ditasse que elle sr limitava a dar conselhos' que ·~ .muitos pa
reciao violentos , que Ottoni queria tomar sobre ~i uma das 
mais pezadas re,sponsabilidades ; offerecendo-se nacla menos 
que para , inspector interino da Thesouraria Provincial. Estou 
ao facto de qu~es erão suas intenções , e authorisad. para 
publicai-as. CQnbeeia o homem , que se propunha para Jns
pector interino, que a maneira mais suave para ella, e .mais 
terrível para .os insurgentes , porque a legali~ade crescia\ e 
victoriava. em muitos pontos da Província ', era a ~xecução do 
Aviso de . 23 de Junho de 1842, e então pare~ia-lhe in
dispensavel uma represaJ,ia .contFa os illegaes e monstruosos 
se!!Iuest.ros ·autorjsados pelo dito aviso t que ~i\\e~se .. ,por- fim 
con~r. os inimi~os da reNoluç~o ·, ·e d~sassom~ar.. os ~nimos 
de. ID'!HtQs .d~s lllsurgentes , CUJaS ·propnedades h\<VI!iO sí~o se-. 
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questradas , ou antes dilnpidadas. Pretendia por tanto o pro
jectado lnspector interino começar a sua admin istrnção por 
um Manifesto , em que pintasse a illegalidade dos seques
tros legalistas , e os roubos praticados pelos executores d'u-. 
ma ordem tao contrnria á Constituição ; ordenundo em se
guida' que corno represalia' iguaes seqliestros em todos os 
bens dos legalistns fossem feitos n'aquellcs lugares, que se 
nchnssem sob o domínio da revoluçao. Hnvia falta de dinhei-. 
ro , e pelo mesmo direito de represalias , abrir-se-ia um 
ernprestimo forçado , com que se occorresse ás despezas da. 
guerra. Estns proposições, que na verdade , bem que justi- · 
ficaveis pelas ciscunstancias , em que se achavão os insurgen-· 
tes , e mesmo indispensaveis para salvar-se o movimento , 
erão bem violentas , nao só não fôrão aceitns pelo Presiden
te interino , mns uinda produzírão um elfeito muito desngra
davel ; pois que a ellas se Jeve attribuir o arredamento quo 
desde entao manifestava o Presidente interino de Ottoni. Este 
apezar do seu prestigio entre os Insurgentes, prestigio ganho 
por uma dedicação constante á causa da revo lução , nao me
nos que pelo cavalherismo, com que se portára para com 
Feus amigos . políticos, deixando a (Orle do Ui o de Janeiro 
no -mesmo dia , em que teve a noticia do rompimento de 
Barbacena , bem que lhe fCssern 'já conhecidas a fatal re
tirada Ja ponte dos Pinheiros em S. Paulo , e a aioua• 
mais fatal derrota da Venda Grande; o activo e mcansa
vel, o intrepido Otloni hospedou-se em Sant,a Luzia com 
alguns amigos, que não tomávao parte activa na direc
çâo Jos negocios , e nao ficou como sempre acontecêréi , 
na caza , em que se hospedára o Presidente interino. Bem 
serios erão os embarnços em que se acha\ão os Insu rgen
tes, sendo o principal a falta de dinheiro. Um emprestimo 
que se contraíra nas cidades de· Ba rbacena e S. João d'El
Rei por lá mesmo se gastá ra, bem como o dinheiro qlJe 
se tomilra á Recebeuoria do Para) buna ; a ca ixa pois nao 
tinha um violem para · as despezas: a columna ele Santa Bar~ . 
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))ara 'esperava a sua caixa com alguns contos de réis. Acha
va-se porém . este fundo em ouro em pó nas inãos do cidadão
José Peixoto de Souza , encarregado de o trocar e remetter 
o producto para Santa Luzia: mas este soccorro não chegava, -
era mesmo impossi.vel que chegasse a Sarita Luzia, cujas pro
ximidades achavão-se oecupadas · por forças da legalidade ; 
então Manoel Thomaz e outros capitalistas prestárão-se a as
signar lettras , para obterem uma quantia eqnivalente á que 
existia em mão de Peixoto , e isto não se pOde conseguir , 
hem que sabido fOsse existir mesmo no Arraial dinheiro para 
'isso e para- mais: era n'estas circunstancias que queixando-se 
o Presidente interino da falta de dinheiro , lhe respondia 
Ottoni.- fa·ça-me V. Exc. lnspeetor interino , e · apparecerá 
dinheiro. -- N'este estado de: cousas a nomeação d'nm viee
l'residente parecia a muitos de indeclinavel. necessidade. Al
guns indivíduos mais particularmente inteirados das occurren
cias a discutião , e o Dr. Assiz e .loão Ribeiro Guimarães a 
apresentavãd' dia~iamente á eonsideração de Ottoni : este po
rém desejava mais que tudo ter noticias do ··nr. Cerqueira 
I~eite, e das forças que tão victoriosamente havi'ào 'combatido 
na Lagôa Santa l bem como do apoio com que\ podérão os 
]nsurgentes contqr em outros pontos da Província_, e esr.e~ 

eialmente na Comarca do Sabará : porque temia-se elle que . 
os chefes da colurnna de Santa Barbara sendo de cer,to modo 
adherentes da PCiSSGa do Tenente Coronel José FeÍ~~iar1no , 
poderião não acompanhar com o mesmo calor um qú:alquer 
outro que em seu lugar fOsse posto , para conduzir a \ evo
lução. Aerescia ;quanto a Ottoni a eonsidera .ão de qu . o 
chefe de · ma,ior prestigio para o Exercito send?' Galvão pa-

. :r.ecia este ir muito d'accôrdo com o pensamento do, Presidente 
interino , tornando-se mesmo um pou cio arredjo d'\Ottoni, a 
querb não levava em conta o venera\•el velho~ o dever ás im
pertinentes solici~ações d' aquelle . em Santo A~ar('\ a occasião 
de se haver immprtalisado . no combate de Quel'uz. Est.-is con
sideraç.óes hem como a de ter elle sido o primeiro leml~:ado · , 

I 
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ohstilrão a que Ottoni solicitasse a substituição do Presidente 
interino : e tambem porque á medida que algumas escassas 
noticias do Barão de Caxias chegavào ao Quartel-general dos 
l nsurgentes , parecia mostra r.-se convencido o Presidente in
terino da necessidade ~e combater e vencer ; e com cfTeito ' 
providel'lcias se davão para cartuxame e outros meios de de
feza, Foi em Santa Luzia que houve notieia dos movimentos 
de Piracatú, e alguns principiárão a olhar para lá como um 
Qxcellente ponto de refugio para os Insurgentes : as pessoas 

.. porém . de quem mais ésperavão estes , só vinbão trazer-lhes 
ao acampamento conselhos de desalento. Foi assim que um 
distincto alriado ali comparecêra só para indicar a necessidade 
de capitular-se, retirando-se immediatamente por se lhe haver 
demonstrado a inconveniencia de propalar tal idéa. 

O Dr. Pedro d'Aicantara tão esperado chegou em fim; 
mas com a noticia da dispersão das for(·as victoriosas na Lagoa 
Santa. Fallado para occupat a vice-Presidencia adiou, como 
as circunstancias o aconselhavão, a sua resposta, e o Secretario 
Insurgente, lembrado para o mesmo fim, escuzou-se tamhem. 
O peior de todos os inimigos, com que lutavão em Santa 
tuzia os Insurgentes, era a mutua desconfiança, com que 
se olhavão alguns dos chefes; desconfiança produzida pela intriga 
habilmente espalhada pelos legalistas. Os pontos da avan-gnarda 
dos Insurgentes tinhão ordem para não repellirem, antes para 
conduzirem ao· Arraial todos os emissariós c portadores de 
cartas, as quaes erão fielrnente entregues como em tempos or
dinarios. D'esta franqueza servirão-se os legalistas , que se acha
vão .no Quartel-General do Barão de Caxias, para fazerem vêr aos 
seus amigos e parentes, que esta,•ão no meio dos insurgentes; 
ol·a, que este e aquelle outro c~efe estava nos interesses da 
legalidade ora, que Felippe tinha conseguido metter na pra
ça sitiada o jumento carregado de ouro : fazendo-lhes vêr 
a conveniencia d'abandonarem a causa dos insurgentes, de
vendo esses, aos qu.aes s'escrevia, contar com amnistia n'esse 
caso. · Manoel Thomaz, Pedro Alves e Joaquim Martins re-
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eebérão cartas n'esse sentido; suas famílias assegura vão-lhes , 
se abandonassem os insurgentes, a amnistia em nome do Barão, 
por quem vinhão firmados os passaportes dos conductores de 
taes cartas. 

No dia 17 fôrão chamados pelo Presidente interino o 
Dr. Assiz e Ottoni, para se lhes communicar a existtlncia de 
1.aes cartas, fazendo-lhes ver o Presidente interino a conve
niencia, ou intenção em que estava, de enviar Joaquim Martins 
ao Barão de Caxias com a· proposta da deposição das armas, 
111ediantc urna amnistia geral. Oppozerão-se os dons cons.ultados 
a esse projecto, persuadidos tle que sernilhante proposta iria 
convencer ao General de que os ]nsurgentes estavão fracos, 
e o arredarião assim de pedir a conferencia ·wnunciada nas 
cartas de Barbacen<1, c s'ernpenbárão tambem em mostrar ao1 
Presidente interino a inconveniencia de que ainda tendo-se 
de mandar um ernissario , fOsse este um chefe de forças como 
Joaquim Martins; que tanta falta podéra fazer no caso de se 
tornar indeclinavel o combate. ]nsistírão ainda no pensamento 

I 
de que quem qu~r a paz prepara-se para a guerra; e esta 
opinião vrevaleceo. Joaquim Martins havia com tc;>da a fran
queza communica9o ao Presidente interino as propostas que 
lhe fôrão feitas, todavia, as suas respostas não fôrão conhe-· 
cidas, como a que a seus cunhados dera Manoel Thomaz, 
c Pedro Alves a s~u pai. A tio primeiro foi digna d'ttrn Uo
mano, limitando-qe o honrado Jlll z'neú·o a dizer-lhes que nãar 
queria ouvir proposições , que lhe dissessem, individualmente 
respeúo; e que tnlnqtúllo acompanhar·ia , qualquer que ella, 
fosse, a sorte de sens am·igos. O segundo, ( \ edro Alves-~ 
respondeo a sco pai : que os rebeldes, bem que paisanos e 
desarmados '· esperavão a pé firme as legiões çl-isciplinadas do 
t·nvencivel Bar·ão. O General da legalidade, em vez d'ollc~ 

reccr um combate. leal aos insurgentes, cujo numero, disséra 
e.lle no Ouro-preto, não queria saber, mais sir~1 lugar em 
que estavão, em vez d'avançar rapidamente sobre_ elles, como 
sua bonra, valor, e brio militar o pcdiào, pois que intmwão 
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não tinha de lhes · offereccr quaesquer condições, e resoluto 
estava -a batci-os, c escarmentai-os, em vez d'isto, punha 
elle em pratica a sua estrategia policial, e aproveitando-se 
cla consternação e susto com que na sua passagem por 'Matto
dentro deixára as famílias, cujos chefes e parentes se _achavao 
no acampamento insurgente, procurava por meío d'elfas desunir 
e enfraquecer inimigos que tanto fiAgia desprezar, acenando 
a um ou a outro com a promessa d'amnistia no caso d'a
])andonar seus companheiros. Hi• quem affirme, e com muita 
segurança, que algumas d'essas cartas não · fôrão escritas, 
nem consentidas pelas pessoas cujas ' firmas trazião; que al
gumas fingião ser respostns de outras, que alliás não se tinhão 
eserito, e d'este numero, por exemplo, se assegura ser a 
que José Joaquim de Lima dirigira a Lemos· no dia do ata
que, em que lhe promettia amnistia com a condição de não 
assistir, elle temos, ao combate. Se com effcito, era essa 
carta do proprio José Joaquim de Lima , vêr-se-ha como 
foi cumprida essa promessa. Em quanto porém taes aconte
cimentos tinhão lugar: senhoras respeitaveis fazião a estatís
tica das forças legaes, contando um a um os soldados; colhião 
noticias, e arrostando perigos faceis de conjecturar~ quando 
dominava o terror, procuravão e acha vão· opportunidade para 
enviarem ao acampamento insurgente todos os detalhes, todas 
as noticias que colhião, e até o plano do ataque formado 
pelo General da legalidade. A Senhora D. Barbara Horta, 
·conhecida e respeitada de todos os Mineiros por seu ·talento 
e Brasileirismo , fazendo vêr a seu genro Luiz Rodrigues 
Camara Sette o empenho de fazer éhegar a Santa ·Luzia esses 
detalhes, chamou este por um seu pagem da maior confiança 
e estimação , entregou-lhe a carta e assegurou-lhe que a 
·certeza de ser e lia entregue antes do dia 21 d 'Agosto seria 
a sua carta de liberdade: com effeito no dia 18 estavão pot 
esse meio inteirados os insurgoptes, do numere Ms forças le
:galistas, do dia e do plana do ataque; !e a pal4!.vra dáda 
·por Sette foi religiosamente cumprida, 
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O conhecimento do numero das forças da legalidade ; 
numero que nao era superior ao dos insurge'ntes, bem como 
do plano de ataque, animou extraordinariamente os influen
tes , e esses detalhes · vi!'ldo em informações confidenciaes 
ao Presidente interino , fôrao por elle francamente apresen
tados aos seus amigos. A promessa d 'amnistias parciaes feita 
a · taes. e taes indivíduos,' sem que n'ella se cõmprebendesso 
o Presidente interino, a baldada esperança d'essa conferencia 
annunciada nas cartas de Barbacena , devião . convencer ao 
Ptesidente interino de que a arnnistia promettida pelo casa
mento do Imperador, que se devia celebrar em Outubro, 
era · uma verdadeira burla, era uma bala policial , com que 
se pertendia derrocar o castello revolucionario; e a falta de 
noticias do Dr. Mello Franco e · Coronel Souto, ou talvez 
a certeza do modo porque tal commissao fôra recebida , aca
nharião sem duvida .ao Presidente interino para fazer con
fidencia do desígnio , que premeditava, aos que ignoravão ainda 
a enviatura do Dr. Mello Franco, e opinavão constantes para 
que os insurgent~s nao dessem o menor indicio de fraqueza. 
Firme porém no pensamento de que a revoluç~o de Minas 
não devia progrydir, tendo sido suffocada a de S. Paulo, 
disposto ainda com risco pessoal a nao satr do programma 
que unicamente adoptára, e em virtude do qual se pozéra 
á frente do movimento, vendo~se d'um lado contrariado pelo 
voto e opinião do Exercito, e p9r outro burlado, e ·mesmo 
trahidb pelas palavras esperançosas que lhe havião feito c,~egar 

aos ouvidos , asse\~tou de nada oppôr ao voto de seus amigos, 
e soldados, prest~ndo seu nome para que n'elle se tomass~,m 
todas as disposições preliminares para o grande combate , qde 
o enth"iisiasmo geral aceitava como um favor da' Providencia 

resolvido com tu1o a abandonar a revolução , qualquer que 
fôsse, feliz ou d(,~sgraçado o exito d'esse C(i)mbate. \ 

~ui tas consiflerações, que e~ taes m?mento\ occorrem , 
o recero talvez d\~ que o conhectm'ento desta \sua resoluçao 
podéra desalentar ainda mesmo aos mai!l fortes ,'1\e divicl~ os 
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insurgentes, já suspeitosos pelas intrigas da Icgali~adc, as 
attribulaçõcs quo devião pezar sobre seu animo n'esscs momen
tos difficeis. tornão desculpavel , e até mesmo justificavcl o 
erro gravíssimo que commettêra o Presidente interino , occul
tando a aquelles de seus amigos , que cllc sabia estarem dis
postos a jogar até á ultima carta, essa sua deliberação ; e a 
sua retirada , pela maneira com que a fez , c de que adian
te se tratará, tornou-se fatal aos insurgentes em razão de 
não terem estes podido providenciar sobre a lacuna , que 
em seu comrnando deixára Lemos. Vendo porém que o voto 
geral era para que se aceitasse o combate , o Presidente in
terino oonvocou os commandantes das differentcs columnas 

' fez--lhes vêr o mrmero das forças provavcis da legalidade , 
os movimentos d'ellas, todos os detalhes emfim que havia 
obtido , e lhes disse , que deliberassem ellcs sobre os meios 
mais propri~s a receber-se galhardamente a visita ar;nuncia
da; e o que se deliberou , foi o seguinte. 

Que Galvão com a sua columna fôssc emboscar- se nas 
alturas do Tamanduá , caminho direito do Sabará para Santa 
Luzia , por onde vinha uma das columnas do Exercito le
galista. 

Que Lemos , Alvarenga c Joaquim l\iartins occupassem 
as alturas da Lapa para ahi esperarem a outra columna le
galista na qual se suppunha vir o General Barão de Caxias. 

Que o batalhão de Santa Luzia , c duas companhias de 
Santa Barbara reforçadas com a artilharia occupassem a ponte ; 
e o batalhão de Santa Quiteria um caminho de travessia , 
acima da ponte. 

Que nos pontos, onde parecesse vantajoso , se procurasse 
atacar os legalistas , apenas estes llpparecesse.m , antecipando-se 
assim o combate que se sabia estar marcado para o dia 21. 

Preparou-se cartuxame com vigor, e no dia .19 fõrão 
as forças postadas em conformidade do plano adoptado. Antes 
tle marcharem as forças para os differentes pontos appareceo 
o Thcsoureiro-pagador-geral Ccsario José da Silva JJima a 
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t'utregar i-1 alguns commandantcs de corpos c de columnas
o din!Jciro , que se havia obtido, e que se dividira propor
IJÍonalmentc por conta do soldo devido, e que até aqucllc 
dia não havia sido pago. No momento d'cntregar o Thesou
rciro um conto e trezentos mil réis a Joaquim Martins, corno 
fizesse ver aos so!Jados a diJriculdade que encontraria o com
mandante no pagamento do· soldo, não havendo para isso notas 
miudas, gritárão 'estes unanimes- não queremos dinheiro: 
dóm-nos cartuxamc; cartuxame, cartuxame unicamente! Este 
facto caraclerisa mui bem o enthusiasrno de que se achava 
possuído o heroico batalhão de Santa llarbara, c em geral 
todos os insurgentes ; c é a resposta mais encrgica que se pód? 
dar aos que se obstinão em considerar illudidos, enganados, 
guiados por suggestões alheias ao sentimento de cada um, os 
insurgentes de 18'~2. Partirão com clfeito para os postos que 
lhes estavão determinados ao som do bymno 1\Iirftliro, depois 
Jc levantados e corrcsponJidos os vivas ao Snr. D. Pedro li , 
c á Constituição Uo Estado. 

1\Jandárno no dia 18 doze rapazes destemidos pedir li
cença ao Presideqtc ·interino para irem el les sómentc a fa
zerem uma emhoseada á co lumna do Sabará, prornettendo que 
tao seguramente h11vião empregar suas descargas sobre o Estado
maior Ja lega lida9e, que o Barão de Caxias não poderia chegar 
a ver Santa Luzia. Não só negou formalmente tal licença o 
"Presidente interino, mas tomou todas as providencia~ para 
impedir que tal emboscada se realizasse, declarando da ma
neira a mais expjicita e forte- que não queria, fOssem as 
armas insurgentes manchadas com um assassinato. A actividadc 
e providencias qu~ se davão fizerão renascer noJ corações de 
muitos, que a tinhão perdido, a esperança de q~c o Pre
sidente interino tinha em fim se compenetrado de que era 
só pela energia e pela força ;que cumpria rcpclli"r o General 
da legalidade, c que a saJya~ão de tantos propric arios, fa
mílias e fortunas altamente compromettidas estava ind~sso

luvclmentc ligada com u salvação do movimento de 10 de 
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Junho. Com ciTei to nos trcs dias, que precedêrno ao 20 d'A:
gosto, fürno mais frequentes as reuniões no Quartel-general 
dos insurgentes , fôrão mais francas as confidencias, os sem
blantes estavao mais abertos, os unimos parecião mais desas
sombrados, erao mais animadas as conversações, e nen-uma 
idéa de susto parecia preoccupar os espíritos. Foi porém em um 
d'esses dias que na mesma casa da Presidencia interina Joa
quim Martins fura designaclo a Ottoni , e por pessoa con
juncta a José Felicianno, corno vendido á legalidade. Desde 
esse momento o activo e incansavel Ottoni tomou sobre si 
o desconcertar quaesquer planos de traição, quo Martins hou
vesse formado, e contando com a dedicação do batalhão de 
Santa Bar bara, estava seguro de ser por elle coadjuvado, se 
occasião se apresentasse eni que houvesse mister de cohibir, 
ou mesmo castigar a Joaquim Martins, se qualquer tenta
tiva fizesse este contra seus companheiros d'armas : collocou-se 
pois Ottoni ao lado de Martins, não o abandonou mais, fez-se 
seu aju6'1ante, e communicou ao Dr. Assiz ' e a José Pedro 
os motivos d'essa sua delibemção. Visitárão juntos o ponto 
da tapa, onde desde a manbãa do dia 19 estavão á vista 
as forças insurgentes e a columna da legalidade commandada 
por José Joaquim de tima: acampavão as primeiras sobre uns al
tos, .proximos ao Arraial, e a eolumr.a legalista em uma baixada 
visinha. Fundado na aut;horidade de Ottoni, não creio, como 
·não acredita este, que Joaquim Martins tivesse então qual
quer projecto de perfidia, ou se tinha, por tal maneira o 
soube esconde.r, que Ottoni o não · penetrára, a~tes muito 
o · satisllzera Joaquim Martins, que n'esse dia se npresentára 
animado e chei·o das mais lisongeiras ~speranças, o que sin
gularmente contrastava com o seu porte e maneiras do dia 
17 , quando pelo Presidente interino fura proposto a 1r d' en
viado ao Bnrao de Caxias, explicando Joaquim Martins esta 
differença d~estado e sentimentos por um modo natural e sa
tisfatorio. Francamente dizia clle que se havia lançado na 
~'evolução nrrastado pelo prestigio do Tenente Coronel José 
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:Felicianno , e pelas relações que entre ellcs existião ; mas vendo 
desanimado aquelle Tenente Coronel , ·acreditou que era tempo 
de acabar-se com a revolução, que á vista porém da disposi
ção ·que u ltimamente mostrava o Presidente interino estava 
prompto a acompanhar a revolução, e convencido de que os 
insurgentes ião ganhar uma victoria assignalada, e dar lição 
de mestre ao orgulhoso Barão de Caxias. 

Pela tarde do dia 19 e quasi ao anoitecer fôrão Otto
ni , Martins, Lemos e Alvarenga visitar as avançadas dos in
surgentes , commandadas pelos valentes guerrilheiros Severino 
c Zefcrino : .a estes recommendou- se que na madrugada do 
dia 20 rompessem o fogo , e procurassem principiar o com
bate com a columna de José Joaquim de Lima, que então 
se suppunha dirigida pelo Barão de Caxias , e que se achava 
em distancia de pouco mais de um tiro de espingarda. Vol
túrão os quatro e discorrt:rao por todos os pontos , animan- . 
do aos insurgentes , e applaudindo d'ante mão a victoria do 
dia seguinte. Lerpos mostrava estar nas melhores dii}J0sições , 
animado , e jovi~l. 

. Durante o 1ia 19 alguns inllnentcs , ou porque estives
sem mel4or informados , ou porque houvessem presentido a 
deliberaç~ão , em que estava o Presidente interino de empres
tando sen nome e prestigio para se dar aquella batalha , re
Lirar-se ao depoip, qualquer que fôssc d'ella o resultado r 

instavão com Ottoni para que se deixasse acclamar vic~-Pre
sidente ; ·este bem que teimasse pela sua parte em apresen

tar como mais pr:oprio ~m dos tres ~á por elle lembrad~., 
que erão o Dr. Cerqumra , Dr. Ass1z e José Pedro , deo~

.dio-se em fim a areitar' se depois do combate do dia seguinte' 
o Presidente interino se quizesse retirar sob qualqu~r pretex
.to , e os outros se recuzassem , não sendo por maneira al

guma _conveniente _q_ue na v espera d'um comb,ate~ q\w. tudo 
· .presagwva ser depiSIVO. , se tomasse sem urgente neces~Jdade 

medida de tamanho alcance. ~ 
Apczar de que o Presidente interino ss houv·esse pr6sta_ 

:' 
I 



- 2B3 

do a tomar sobre si a responsabilidade da batalha , que se 
ia dar , ninguem duvidava de que elle se retiraria ainda no 
caso de obtida uma victoria assignalada, se immediatamente 
não fOsse clla seguida da ultimação da luta ; porque , apc
zar de conhecer elle a força e recursos, que sohravão aos 
insurgentes , não se resolvia com tudo a continuar a revo
lução , pois para isto era indispensavel fazer valer esses re
cursos , c praticar algumas violcncias em taes circunstancias 
salutares e salvadoras, que sendo crimes para os revolucionarios 
infelizes , são glorias, ou pelo menos acções indiiTerenles para 
os que triunfáo ; o que porém se não podia suppOr, e que 
só pode ser justificado pelas considerações , que em outro lu
gar mencionei , era, que na mesma noite do dia 19, e sem 
o participar aos seus amigos, o rresidente interino abando
nasse o Exercito. 

Pelas nove horas da noite havião voltado do ponto da 
Lapa para o Arraial , Joaquim .Martins e Ottoni , allegan
do aqucllc não poder dormir no ponto , por causa de dures 
reumathicas, que na verdade sofria, c separárão-se , tendo 
tratado que pela madrugada estariüo ambos a cavallo para to
marem parte no combate contra a columna da Lapa. 

O Presidente interino passeava n'essa noite, e passando pela 
casa de José d'O liveira Campos , onde se achava o Dr. Cor
queira Leite, parou á porta em occasião em que passa vão 
tambem por ali alguns soldados do Batalhão de Santa Lmia; 
o Presidente interino os reprehendeu fortemente fazendo-lhes 
ver que á aquella hora deverião estar em seus postos , c la- · 
menlou-sc de que tão relaxado estives~e o Exercito , que 
elle se não animasse a ficar dentro dos pontos. Ottoni, que 
presente estava , tomou a defesa dos bravos , asseverando ao 
Presidente interino que elle n'aquelle momento acabava de 
visitar os pontos , c que se devia dirigir-se pelo cnthusias
mo dos soldados , assegurava-lhe que nada devia temer: o 
Presidente interino hateo-lhc sobre o hombro dizendo-lhe 
estas palavras- meu Oltoni , como cstú você enganado -



2M-

e retirou-se inteirnmcnte só para o lado da ponte. Ottoni , 
' que era testemunha ocular da dedicação , bravura e fidelidade 

do :Exercito, não deo peso a estas palavras e retirou-se tam
h'em para o seu alojamento. 

NOITE DE 19 D'AGOSTO. · - O PRESIDENTE INTiiAIIINO SEPAltA-SE 

DO EXERCITO, E SE RETIRA. 

O Presidente interino tinha, sem duvida, até aquelle mo
mento nutrido a esperança razoavel de que o Governo, en
carregando ao Barão do Caxias a pacificação da Província 
o teria munido de plenos poderes para fazer concessões aos 
insurgentes, e acabar, se possível fOsse, a guerra civil sem 
o derramamento de sangue. Esta supposição era mais que 
fundada e razoavel , attento o procedimento constantemente 
havido com os Republicanos do Sul. Parecia repugnar á ra
zão e ao senso commurn que aquelles mesmos que o[en~~i<1o 
tod05 os dias amn)stia , e quiçá algumas outras vantagens aos 
homens que por oito annos tem sustentado a guerra civil 
n'uma Província, que tantas vezes tem desprezado essa am
nistia , tantas vezes tambem olferecida , a recuzassem aos Mi
neiros : que aqucllcs que tem proclamado uma outra fórma 
de Governo, que tem solemnementc desconhecido c tentado 
contra a authoridade do Imperador , que em fim se desligá
rão solemnemente da communhão do lmpcrio, que esses sim' 
estivessem em mel4or posição , merecessem mais consider~~õc5 

e attenções do Gqverno, do que os Mineiros que sómc1)\(;e 
s'insurgírao contra a liga facciosa, c anti-Constitucional do\ 
Paranaguás, Vasconcellos, Honorios, Calmons, Pau li nos, e 
mais membros da horrorosa olygarchia que julga ter direito 
ao dorninio do paiz, e colloca a sua cauza àcirna da cauza 
da Monarcbia. Apezar porém d'estas considerações, ~ de outras 
igualmente valiosas, como a de se haverem compromettido na 
Província de Min~s proprictarios, negociantes c' capital'i

1
stas 

dos mais abastados, homens que não vivem da politica nem 
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u'ella algut'na coisa pretendem' paes de famílias' que ni'io 
pódem em tempo algum ser suspeitos ou perigosos á segurança 
publica, os insurgentes de Minas devião ser exterminados pelo 
ferro. Estavão ,os Exerci tos ú vista, e nem apparccia qualquer 
proposição da parte do Barão General nem o resultado da com
missão do Dr. Mello :Franco c Coronel Souto, e então· o Presi -
dente interino devi.a comprehendcr que estava jurado o extermí
nio d'elle, e de todos os seus amigos; e então a necessidade 
de combater e vencer lhe era imposta pelo sentimento da pro
pria conservação. Por outro )ado porém estava o Presidente 
interino em luta com as mais pungentes angustias, com as . 
mais afli. ictivas inquietações d'espirito, inquietações que tinhão 
muito agravado seus sofrimentos chronicos, e elle via-se amea
çado de enfermidades graves que já em outro tempo so
frêra, e que lhe não permittião continuar em urna vida 
tão cercada de atrilmlações e de trabalhos. Acred itou que se 
sua intençno fôssc conhecida antes, podéra ella produzir de-· 
sanir~o e dcvisõcs entre os insurgentes, e pensando que de
vendo o combate engajar-se ao romper do dia, sua retirada 
só seria conhecida depois do resultado d'elle, e então nen
um mal podéra cauzar, julgou conveniente não revelar fi alguem 
o seu segredo. Retirando-se, julgou ser um dever imposto 
á sua lealdade não deixar ficar entre os insurgentes aquelles 
que por considerações para com clle havião abraçado a cauza 
da revolução: assim, era alta noite, quando mandou elle 
chamar do ponto da JJapa ú Lemos, seu fi lho, sobri nhos, . 
e ás pessoas de sua intimidade, .e fazendo ver a Josú Pedro 
que de coração desejava o triunfo dos insurgentes, mas que os 
não podia mais acompanhar, pelas razoes acima expostas; que 
estes só devião contar com as suas sympathias retirou-se pelo lado 
da ponte grande. Manoel Thomaz que convidado por seus cunha
dos, (os .Mottas) para abandonar os insurgentes não o fez recu
zando a amnistia, que individu.almente se lhe promeW!ra, 
continuou a ser verdadeiramente Romano, não querendo ácom
punhar tamhcm a este outro seu cunhado, (José Felicia nno) 
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declarando mais uma vez que queria compartilhar a sorte 
de seus companheiros d'armas. Não calculou o Presidente in
terino as consequencias e o alcance d'aquclla fatal retirada 
feita com tanto segredo. e a taes dcshoras; tornando-se cl la -
de peior resultado para os insurgentes por isso que, fUra pro
sentida pelas for('as que guarnecião a ponte-grande, e ainda 
mais porque a columna da Lapa, rccuzando- se ao combate, 
que lh e o!Terecêrão os insurgentes, foi ella vulgarisada antes 
que principiasse o combate. 

nu. 20 n' AGOSTO ATÉ 1 Ü DOHAS DA 1\IANHÃ. 

O dia 20 d'Agosto, cuja vespcra o presagiava como um 
dia de triunfo c gloria, raiou sobre os insurgentes contris
tados c cheios d'angustia e de torpOr pelo successo da noite. 
A confiança desapparcceu , o susto principiou a insinuar-se 
nos coraçõe~, e o Exercito insurgente se dispersaria ás oito 
horas do dia 20 1

, a não ser a coragem e o patriotismo dos 
soldados, a dedicação dos chefes, c a actividadc com que al
guns in~uc~tcs procuravão n~u!Ta li sar os trist~s cff•3.itos do 
extraonlmar10 su,cccsso da nottc. Entre estes dtscorrtão por 
toda a parte o ipfatigavel Ottoni, c o incansavel João Ri
hciro , a uns oc~ultando o facto , e a outros explicando-o 
d'uma maneira s~tisfactoria. Foi n'csta occasião que d'enlre 
os grupos que ião e vinbão perguntando c fallando sobre o 
acontecido , partira a voz de José Yenancio de Godoy , um 
dos distinctos insprgcntes, c que tanto se sacrificára, p r
guntando a Ottopi se com e!Teito o Presidente havia desap
parecido? Ottoni na intenção talvez uc reproduzir em Santa 
Luzia o milagre d'um rei da Pcrsia , que morren,do na oc
casião em que se uav(l uma bat~lha importante , ftngino seus 
Gcncraes Irem receber suas ordens a uma liteira fecb aua que 
conduzia o cadavcr, estratagema él que se attribuc o ganho 
(la batalha , disse em voz alta - dê um tiro no ouviuo do 

I 
primeiro que tal disser, pois que nno poucrá deixar de ser 



,,)gum traidor, emissario do Barão de Caxias- acrescentando 
- que o PresicTente interino nao tendo de costume assistir 
{lOS combates, nem sendo conveniente que s'expozesse , pas~ 

sára-se para alem do rio com uma forte guarda de reserva , 
e occupava uma montanha .que Ottoni procurava designar. 
Discutião no Quartel-general insurgente o successo da noite, 
Manoel Thomaz , José. Pedro , Joao Ribeiro ·, Ottoni , Joa
quim Martins e outros, queixando-se este ultimo amarga
mente do comrnandante de sua columna (Lemos) .por haver 
conduzido o Ajudante do seu batalhão Francisco Guilherme 
J u.n ior , quando a esta desagraJaye( discussão veio pür termo 
A lv<)renga, dizendo - que tinha mandado romper o fogo so
bre a columna da Lapa. Montúrão immediatamente a cavallo 
Ottoni , JoaqHim Ma rtins e Jofio Ribeiro , e para lá se di
ifiglrão. Lembrou-se em caminho Ottoni , qne a noticia da 

. ·retirada do Presiden te interino devia, se lá houvesse chega
do , ter desmoralisndo a columna de Gahão , postnda no Ta
manduá, e pedio a João Ribeiro, que para lá se dirigisse 
·a Jirn de destruir qualquer impressão desagradavel , que tal 
successo pudesse ter .produzido , continuando viagem pará a 
[,apa com Joaquim Martins , que não cessa\'a de queixar-se 
de Lemos, que gosava, dizia , as honras de commandante da 
-columna, que elle Martins tinha organisado, e que Lemos 
inutilisára , acrescentando - que a dois dias lbe havia dito 
o Presidente interino que elle Martins, fizesse 0 que quizesse , 
porém que por sua causa se não compromettesse mais. Isto 
explica o plano do Presidente interino , que era , te.ntar em 
seu nome aquella ultima batalha· , e retirar-se qualquer que 
fOsse d'eHa o resultado, levando comsigo as pessoas que 
por considerações para com el!e se havião compromettido , 
deixando com as armas aquellas , que quizt:;ssem continuar a 
.luta. Ottoni empenhava-se para demonstrar a Joaquim Mar
tins a .gloria que la elle alca,nçar n' aquel!e dia , ,na . certeza 
de que , n<\o existindo no ponto da Lapa da parte da le
galidade JSenüo cerca de mil homens , era ma1s que provavel 

33 
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que só o batalhao de Santa Barbara os dest"roçarià no pri-
• I • n 

meiro choque. O que sem duvida aconteceria porque , a le-
t 1 1 , f 

galidade no ponto da Lapa só dev ia contar com duzentos a 
trezentos homens do batalhao 8. o de linh~ , pois que o reli: 

I 
to da força compunha-se da G. N. de Caetbé e Serro , a 

- I 'J 
11 . f' h d d S b I t; • nua Já m a mostr{J. o no ataque o a ará , que nao rezJs-

1. ti . I 1 • 

t1a a uma hora de fogo d'aquelles mesmos msurgentes :. acre-
• cendo que de setecentos homens de que constava a força do 

I I . ' . Serro , trezentos pe o menos , erao Insurgentes por pnn-
cipios , e que obrigados a pegarem em armas eontra seus 
co-religionarios, Ievárao a sua dedicaçao a tal ponto que, 
no -ataque de Sabará , como ao depois se soube , moriliao o 
carLuxarne pelo lado da .bala , deixavão-a cahir , e atiravao 
com polvora seca ; estrategia que lhes fura insinuad'a no Ser
ro por affeiçoadqs dos insurgentes. Entretanto , seguindo 'para 

d 1' d ' J R'b . I I . ' ,f ~ I .o ponto e arnan ua , oao 1 euo encontrou-se com \:Ia-
· h d' · ll r 

1 
• ' 1 vão , que vm a , JZJa e e, a urna con.erencJa para que o 

convidára1 Joa~uim Martins. João Ribeiro ,, fez ver ao velho 
guerreiro tudq quanto se havia passado á retirada uo Pre
sidente interino , e a maneira porque . convencionárão expli
cai-a , pedindo-lhe que voltasse , pois que o combate enl já 
principiado na Lapa , e o velho vo ltou sem hesitar. No pon
to da Lapa porém não havia rompido o fogo , porque o chefe 
da legalidade . ~osé Joaquim de Lima, tendo ordem pâi:a' áta- \ 
car sómente no dia 21 , nao respondco ao fogo com que d 'pro-
;vocárão Severino e Zeferino , e ai '! da legalidade 1 se LJbsé -
Joaquim tivesse a mesma sofreguidüo que teve sed itnfão , 
para , violandp as ordens que elle mesmo déra , 'ãceitar o 
combate que palvão lhe offerecêra : pois q~e, nãÓ "bat endo 
a temer-se do lado da Lapa , senão os soldados do bata'lhão 

. 8." , e existir.1do da parte dos insurgentes, aléut do batalhão 
de Santa Barhara forte em mais de seiscentas' praças ; • que 
rivalisava em disciplina com o mais dextr~1 batall:ião 1 de linha , 
officiaes suhal~ernos valentes e peritos , como S~verinb e Ze
flririo ,' o .que no Tamandl.lá faltava ~'~ Galva'o , fot\ i'nfalli-

,, ·~ 11 f 
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vcl a derro
1
ta da legalidade n 'aquelle ponto : desbaratada aquel

la columna cairião as forças reunida~ sobre a do Barão d6 Ca
xias , e no dia seguinte partirião a marcAe-marche os insur
gentes sobre o Ouro-Preto , e é de crêr que pretendessem to
mar a Bernardo Jacinto da Veiga contas do sangue minei-,, rr . •. 
ro que até ali se havia derramado. Os fados porém decidí-' . rao o contrario. Nao havendo rompido o fog0- da tapa ,. 
nem havendo probabilidade de que o commandanle da colum
na legalista aceitasse o combate , voltárao para o Arraial , 
Ottoni e Joaquim Martins, alrnovárão juntos no Quartel-ge
neral dos insurgentes com Manoel Thomaz e José Pedro : se
parou-se Ottoni de Joaqaim Martins por um quarto de hora , 
e se diz , que fOra n'essa occasião que Joaquim Martins recc
Mn uma carta de seu irmão , official no Ex~rcito da lega
lidade tP promettendo-lbe em nome do Barão de Caxias a am
nistia , se o batalhão de Santa Barbara não entrasse em fo
go : é a ~sta carta que se attribue a conferencia para que 
Galvão fura co.nvidado. por Martins, c a que o vencra
vel vcJ.ho não déra attenção , voJ.tàndo com João Ui beiro , co
m\) acima se diz para o ponto de Tamanduá onde· se acha
vao seus soldados. 

Acabava-se d'almoçar no Quartel-general dos insurgentes 
quando chegou a noticia de que a columna de Galvão· rom
pêra o fogo. e marcbúrão todos aos seus postos: Segu írao 
para a Lapa, onde tudo se achava tranquillo c pacifico como 
se não fura um dia de combate, Oltoni e Joaquim Martins. 
Ali estavão postadas corno na vcspera as companhias; Al
varenga com seu pequeno Estado-maior c muitos paisa nos 
ousm;vavão como méros espectadores, o combate entre Galvao 
e ,o General da legalidade.. O ehefe insurgente batia-se em 
retirada, e assim veio até um serrote , qtlC· fica fronteiro 
í.l Lapa. Essa manobra. ofTcreceo aos insurgentes a occasião 
d'esmagarem completamente ao tcmcrario General, se por vcn-

. 1 
tura um chefe tivessem aquclles, uma voz de comrmmdo 
a quem todos obedecessem, e ordenasse um systema d'ataqÍ.1c :. 
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porque as posições olTerecião a facilidade de poder a eo,lumna 
da Lapa precipitar-se sobre o fl anco do General da legali
dade, e a sua derrota então era infallivel c acceleratla. Os 
com mandantes porém das tres columnas, Galvao do centro, 
Alvarenga do Sul, e Lemos Jo Norte erão inteiramente in
dependentes, e o Presidente interino era o unico General 
em chefe, o unico ello entre os tres commandos: mas e11e 
jú não exi"stia, e' a retirada de Lemos deixou tambem inde
penden tes os com mandantes dos batalhões de Santa Barbara, 
Santa Quiteria e Santa Luzia. Alguns paisanos que assistiao 
ao ataque , fazião vêr a conveniencia de precipitar-se a co
lumna da Lapa sobre as for~tas do Barão, que tendo nao muito 
milita rmente aproximado-se do seri"ote defronte da Lapa, mais, 
erradamente ai nda pretendia flanqnear Galvao, e cortar-lhe 
a retirada, o que o teria completamente perdido, se os insur
gentes tivessem um chefe a cuja voz todos obedecessem; por, 
que n'este caso os flanqueadores flanqueados estavao pelas forças 
d'AlYarenga e Joa!]uim Marti ns, que descendo trezentos passos 
por um la rgo caminh.o de carro, cortarião pelo centro a co,
luuma do Barão; e a esmagariao, caindo-lhe em cim a com mil e 
quinhentos hornen1,> de quo dispunhào ali os insurgentes; teriao, 
então estes ensinadp ao General da legalidade a observar rnelbor 
as ordens que e !I e mesmo déra; i ri <lo ao depois a braços com 
a columna da Lapa commandada por José Joaquim de Lima 
e o exito do combate parece nao seria duvidoso: quanto á 
colummi commandada por Atayde, destacada do Exercito 
e d'elle sepurada por um rio invadcavel, sobre o qual ~a 
urna unica ponte, que se achava fortemente guarneeida e de(
fendida pela art ilharia dos insurgentes , debandar-se -la só
mente c.om a notipia da derrota do Barão: Galvâo ~orém não 
foi soccorrido, e no momento de vêr-sc flanqueado, accelcrou 
a retirada para o Arraial, onde entrou aquella columna em 
completissima debandada. N'esse momento estrl~a \ decidida a 
batalha, e o Geperal da lega lidade houvera ganho a: ~n ais. 
completa e tarnbern u mais fu ci l das victoria.s, se continua~so 
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a marche-marche a perseguir a columna de Galvão, .que na 
mesma debandada atravessáta o Arraial, e o velho só pôde 
reunir alguns soldados, e com ellos-fazer alto na ponte-grande. 
O Barão pois podéra pelas dez horas do dia ter tomado o 
Arraial de Santa Luzia, onde não acharia a essa hora senão 
a anarchia e o desapimo. Por toda a parte reinava a confuzao, 
e os vencedores de Queluz, Sabara e Caethé sómente cui
davão de se salvarem; não tendo mais um chefe a quem ouvir. 
Ottoni, que ao ver a debandada em que se retirára Galvão 
opinara com Alvarenga e Martins, que deverão fazer elles 
retirar os pontos exteriores das suas forças, pois que era de 
prezumir que Galváo s'intrincheirasse no principio do Arraial 
e que para ali partira apressadamenle para tratar de o con
seguir, deixando a Alvarenga que a sangue- frio pensava no 
que se devêra fazer, entrou no Arraial já deserto e abando
nado. As forças insurgentes ficavão inteiramente cortadas , 
e muito poucos sómente se poderião ter evadido pela ponte
grande , se o General da legalidade tendo perseguido tão 
vivamente a Galváo, por urna cstrategia inconcebivel não hou
vesse parado em principio do Arraial em uma baixada pro
xima , onde podéra ainda ser esmagado pelas forças da Lapa , 
se ellas tivessem um General em chefe. Joaquim Martins que 
ao presenciar a retirada de Galvão, sem esperar accordo, que 
então parecião tornar Ottoni e Alvarenga, soltára estas pa
lavras -- o meu batalhão que se retire para a (YOnte-grande
e deitára o cavallo a todo o galope, nem mesmo parou na 
ponte-grande, onde se achava Galvão. Alvarenga vendo que 
j-á não havia um soldado que fizesse fogo contra a columna 
da legalidade' e que a maneira porque se retirava a columna 
Galvão parecia indicar o desígnio de abandomir o_ Arraial, 
já inteiramente deserto pelo lado do Tamanduá, e nao de
vendo contar que o Barão deixasse de perseguir a rnan;he
rrutr-che os debandados, caso em que d'entro em cinco minutos 
podéra occupar o alto do Arraial, ficando assim cortada e 
cercada pelas forças ,de José Joaquim e do Barao a columna 



262-

insurgente postada ao lado da Lapa , quo seria forçada a 
entregar-se á discrição, cuidou tambem de retirar-se; e quando 
Ottoni encontrando-se com o Dr. Assiz, José Pedro e outros , 
que vendo-se abandonados no meio do Arraial , 1ão proeurar 
asylo na columna da Lapa, lhes fazia vêr que não convinha 
trem levar o desanimo á aquella columna, soube-se dare
tirada d'algumas companhias do batalhão de Santa Barbara, 
e que as forças d'Alvarenga bavião igualmente abandonado 
a Lapa, e em desordem entravao no Arraial. Ottoni, que 
do alto fronteiro ao Arraial, defronte do ponto em que o 
General da legalidade collocára um batalhão de linha , que 
marchava na vanguarda; ( vid. o mappa junto) presenciava 
com Alvarenga a debandada da columna Galvão, e pedira 
a este que se sustentasse por dez minutos em quanto elle la 
procurar reunir no Arraial os dispersos e fugitivos, mas que 
debalde o tentou, tomando a uns as armas , ameaçando 
a outros, dando a todos por ponto de reunião a-calçada
pelo lado do Tama'nduá, ao saber que o ponto da Lapa esta
va abandonado; acreditou tudo perdido, e firme na resoluçflo· 
de entregar-se á discrição apenas entrasse no Arraial a força 
da legalidade, retirou-se para casa com o pezar sobre o co
ração, de não haver sido feito com mandante de forças em 
o principio da lu ~a. 

O DIA 20 D' AGO~TO DESDE AS 10 HORAS DA l'tiA~liÃ ,ATÉ 

ÁS 3 DA TAl\OE, 

Antes de proseguir em a narração dos extraordinarios sue
cesses que n'este grande dia occorrêrão, releva em obsequio 
á justiça, á verdade bistorica, e em veneração á memoria 
do bravo e fiel Galvao , inteirar o leitor dos motivos porque 
a colurnna de Tamanduá contendo quinhentos e ci~coenta ho
mens, e dirigida por um tão valente soldado, qual fôr<l Gal
vão, estando entrincheirada, recuára tão depress<l'a té defronte 
do Serrote aonde ?C debandára. Em outro qualquer dia, dulro 
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fura sem duvida o proceder d'aquclles 1Jravo!! ; ma!< Oll sue-. 
cessos da noite tinhiio tido uma influenC-ia rnuí fatal no anitniJ 
dos soldados · e de muitos chefes sulwltern os. Tinha Calvao átJ 
suas ordens o bravo João Manoel, de Barhacrma, falt.avão- lhc 
perém outros o/Ticíaes subalternos que o coadjuvassem. e o 
venerando velho combateu n' aqoclle dia por um csforr:o de 
cavalbêirísrno, de pondunOr e de brio. Foragido com elle por 
-alguns mezes pude conhecer até que ponto sua alma se achava 
no momento do combate dilacerada , não só pela acephalía 
da revoluçap , corno pelas negociações e seduções de que gabia 
erao circundados seus eompanheiros. No mesmo momento em 
que Galvão se batia no Tamanduá foi interceptada a carta 
de que em outro lugar fallei, dirigida por José Joaquim de 
Lima á Lemos, affiançando-lhe que seu irmão (são sua a_ 
lavras) - estava authorisado a conceder toda as condições qne 
fOssem a bem do Imperador, e que a sua am11istia dependia. 
de se auzentar elle do commando das forças rebeldes. -Foi 
n' este estado de combate entre a lealdade e o ca •alhei:ri mo 
e desmoralisação d'alguns chefes, em que se achava o seu es
pirito, que o venerando velho depois de ter recuzado-se de 
manha á conferencia proposta por Joaquim Martins , eoca- · 
minhou-se para o ponto onde se acbavao seus soldados , e 
nni , tendo em vistas que talvez ouzassem fazer-lhe alguma 
proposta no sentido de trahir seus companheiros d'armas , 
cruzou os braços pensativo, corno o afirrnáo testemunhas pre
senciaes, e depois d'alguns momentos de reflexão , proferira 
este1s palavras, que demonstrao ainda mais a nobreza do seu 
caracter do que as suas al!ocuçoes diante do cadaye:r eosan
guentado de seu filho, na batalha de Queluz- pois esta ge'fiie, 
Confia em mim, acompanha-me ao campo de batalha para G 

commandal-a, e heide entregai-a toda amarrada ao it ·
migo p!- e continuou em voz mais alta- compa.nh" s da dilrei
ta l fogo l -e debaixo de taes impressões rompeo o forro no po:nm 
de Tamanduá I Galvão, co~po elle mesmo me a.l:irmára ~ flttan:d 
uma molestia chronica, que muito o d ~Jbibtára e 0 . ·. d.o (lii'Jl\ 
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tanta~ c tiio tl csagradavcis ocr,urrencias , foi logo tlepois que 
rompêra o fogo acommetido por uma Yertigcm , c a notir,ia 
de sua morte espalhou-se pela colurnna. Vê-se pois que ás 
circunslanrias que acabo de referir; bem como ús combinações 
policiacs que o Genm'al da lega lidade punha em pratica para 
alcançar uma victoria ' se deve nttribuir a facilidade com 
que a columna leg:dista ganhou terreno até defronte do Arraial. 

Em quanto bio graves successos tinhão lugar nos pontos 
da Lapa e Ta manduú , um facto muito grave occorrêra da 
outra purte do rio no lado opposto no Arraial. Avanpva a 
primeira colurnna da legalidade composta de q·uatrocenl:os c 
sessenta G. N. com mandada pelo Tenente Coronel Alayde, 
a tomar posições como lbe fura ordenado , para no dia do 
ataque apparentar por aquelle lado o forte do mesmo, e a 
um quarto de legoa da ponte, atacada por quarenta atira
dores insurgentes, vOou rapidamente para o pouso da vcspera. 
Bem que a ordem do dia 20 do General Bari:o de Caxias 
mencionando este ,successo rliga que aquella columna fura ata
cada por forças dpbradas , essa asseveração é desmentida por 
um docnmento autbentico c não suspeito, qual a planta ti
raria pelo engenheiro Halfeld , empregado no Exercito da le
galidade , e por ordem do General do mesmo , e que é a mes
ma que fiz copiar , e vai no fim deste volume; e que tambem ,, 
se acha unida á bistoria chronologica da revoluçiio de Minas, '• 
publicada sob os auspícios do ex-Presidente Bernardo Jacinto da 
Veiga : historia Hue por si só vingà a honra da revolução 
.Mineira , em quapto apresenta com fidelidade todos os docu
mentos do archivo insurgente, os quaes demonstrao fielm ~:~,nte 

qual fOra sempre o fim do movimento. Essa publicação fei
ta por aulhoriSayão da policia , e que de certo não abona (!ffi 

muito o seu tino e alcance político, é ainda devida a Ottoni • 
que nos Henriques se opposéra a . que fUsse queimado o ar
chivo insurgente, como alguns entendião necessario. D'essa 
planta se vê quo a columna da legalidade fôJ;a acommettida 
por poucos atir~dores insurgentes , que a fizerao proc~ar em 

.• 
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'(1ehandada o pouso tla vespera , sendo certo que o total ·Lia: 
·força insu'rgente que guarnecia a ponte , não excedia a tre
zentos_ homens, intrinchcirados do lado direito do rio ondo 
~stava tambcrn a artilharia, foi pois a guarda avançada d'explora
dorcs a que com tanta valentia fizera recuar a eolumna Iegalista. 

Erão 11 horas do dia, e tudo parecia estar acabado: 
QS mais notaveis ·dos insurgentes, os .mesmos que fOrão ao 
depois prezas em Santa Luzia, e alguns outros que ao depois 
se rct iráriTo, á excepção dos dois Teixeiras irmãos de João 
Gualberto, quD não tinhão ainda largad{) as espingardas .jul
ga ndo ·tudo · sem remcd.io perdido, ·csperavão tranquillos a 
entra~a da legalidade uo Arrai<1l, para s'entregarern á prisão, 
-como ao depois o fizcrão; outros se havião· unido á colurnna 
de Galvão; alguns porém mais audazes, querião queimar 
.até o ultimo cartuxo. Estes poucos tomàrão posi1tões na en
trada do Arraial, em frente da columna lega lista, e outra 
vez romperão o fogo sobre ella. N'este momento um dos 
respeitavãi·s insurgentes, cujo nome, exige elle fique em se
gredo, em razão de seu estado , ( 6 um ecclesiastico) tndo 
procurar a João Gualberto, Ottoni c José Pe!ilro, perguntou .. 
lhes, o que detc rminavão fazer? e respondendo-lhes estes, 
que julgavão tudo perdido, retorquia-lhes elle- pois bem; 
Cax.iás ao menos hade a~·nda levar uma lição, e não entrm· 
.a mãos lavadas no Arraial - Sahio pois apres~adamenle no 
mesmo momento em que o bravo Zeferino dizendo que queria 
·tr morrer no campo de batalha, partira a reforçar os poucos 
valentes que, primeiros, romperão o segundo fogo sobre o 
General da legalidade. A confuzão e desordem · infalliveis em 
tal momento, não permiltírão ao histor-iador, por mais que 
s'empenhasse em averigual.:o, o determinar com segurança 
quaes Officiaes ou subalternos, ou soldados ti verão a primeira 
lembrança de fazerem reviver um combate, q uc tão glorioso se 
tornára ao depois para os insurgentes , e que teria salvado a revo
!ução, a nao se darem os motivos que ao diante verà o 
leitor. Pessoas de muito criterio, c que estavão ao facto de 

34. 
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todas ns eircnnslancias que ocorrêrão n'esse dia, c entre essas, o 
.-x-Deputado Otloni, assoverão, que o valente Tenente Guerra, 
co mmandante d'uma das companhias do batalhão de Santa 
Barbard, recuzando obedecer á voz de retirada dada por seu 
cl1~fe Joaquim Martins s'entrincheirára o primeiro com seus 
briosos atiradores em frente da columna do Barão de Caxias 
e denodadamente rompera o fogo sobre ella. Outras, cuja~ 
opiniões merecem não m"enos que sejão altendidas, asseverão, 
que Guerra chegára depois d'engajado o combate. O cerlo 
fi,, que Guerra morreu n morte dos bravo~, perseguíndo eo
J·ajosamente o General da legalidade, como se verá adiante. 
Renovado o combate, algumns esperanças principiúrão a pairar 
sobre os animos dos insurgentes; alguns que já em retirada 
achavão-se do outro lado da ponte, parúrão para o observarem , 
outros dos influentes percorrião o Arraial , e procuravão 
todos os meios de reforçarem os bravos da- calçada,- e 
de momento a momento h~ chegava um ou outro com algumns 
praças que ·podia 

1 
ajuntar e persuadir. Zeferino subio pela 

margem do ribeirãp procurando flanquear os legalistas, e tomar 
a posição que na nlanta está designada pelo nome- porteira
e quando providencias se davão para que fOsse elle reforçado, 
o ponto do capinai, que está entre a porteira e o Arraial, 
Joi occupado por Joaquim Manoel, pelos Teixeiras, e outros 
}Havos da heroicq . G. N. de Barbacena. Então o batalhão de 
Santa Barbara, ~ ue já .se ~chava em retira~a, além da pont~ , 
a exforços de João R• be•ro que a traz d elle partira , gn
tando que Martins era traidor , e como tal devia morrer , 
e pelas animadas persuasões de Manoel Ferreira, que atra
vessando o cavallo di ante de Martins o fizera retroceder Ido 
ponto das- carreiras- onde já se achava, voltava ao fogo. 

\ 
Galvão, o heroico Galvão, abatido por tantas contrariedades 
e desanimado p~la debandada dos bravos em quem tanto con
.tiava, instado para voltar ao combate, dec\arou, que não 
tinha cavallo, e estava impossibilitado d'andar a pé, expedio 
porém o bravo João Manoel e o Major Felieianno do ha-

\ 
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talhão de : Santa Qui teria com _ um reforço a Zeferiuo, )e]ó 

lado da portei r a, e uos <I li radores que oecu pavão a calçada 
onde succurnbíra o valente Guerra. Outros conduzidos 

1
pe lo 

denodado e destemido Rezende, Capitão da G. N. de Que
luz, atravessavão o Arraial entre gritos e <:cdarnaçoes d'en
thusiasmo. O capitao baleado em uma perna no ataque de 
Sabará nao podia andar a pé. Ottoni o acompanhou: sua 
companh ia tomou posições ás duas horas, e começou a coa'dj'u
var o vivíssimo fogo dirigido contra a columna da lega
lidade, cuja direita estava quasi toda flanqueada pelos atirado
res de Zeferi no, que na planta estão marcados na~ porteira
e pelos bravos que se achuvão no capinai, entre a- por..., 
teira e a calçada- tambem distincta e verdadeiramente mar
cados nu pJanta. Ao atravessar pelo Arraial o Capitao Rezende 
com a sua companhia e Ottoni, uma voz echoou a. morte do 
Barão de Caxias: não foi Ottoni o inventor d'esse boato, 
como falsamente o puhlicára o periodico Brasil em uma 
correspondencia assignada por um offit:ial da 

1
legalidade ; 

dêo-lhe por'ém a maior e possível publicidade, e acompa
nhando ao benemerito Capitão Rezende, convidava aos sol
dados para irem n'aquella noite pernoitar uo Sabará. O enthu
siasrno n'esse momento era extraonlinario, c ·os eguinte fac
to o prova. Q4ando voltado do ponto da Lapa s'csforçava Ottoni 
para reunir os fugitivos da columna J'e Galvão , que en
contrava, nào podendo resolver um soldado que corria a 1r-se 
occullar, tomou-lhe a arma e o tratou de cobarde; trcs horas 
porém não erao passadas quando, no mesmo empenho 'de reu
nir os bravos, c instigai-os para que se aproveitassem da reti
rada do Barão que começava, appareceo-lhc o mesmo ho
mem que de manhãa desarmára, pedindo-lhe 3' grandes brados 
a sua espingarda ; -você não precisa d'ella, retorquia-lhe 
Ottoni; não se lembra que hoje de manhãa ... : não diga 
o resto ( acudio o soldado) uma csp·ingarda, e ê~' VOI.f lhe 
mostrar se sei fazc1' fogo. A. muito custo pôde Ottoni obter 
uma espinguarda dé outro que se-la deixando ficar muito 
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ã retaguarda, e o homem que Jesanimnrl o c fugitivo do manhãa 
consentira que um paisano desarmado o chamasse de co
barde, e Jue toma!sc a espingarda, mostrava enlre os pri
meiros que o Capitão Resende conduzia ao fogo , uma ex
traordinaria coragem. Joaquim Martins, que cedôra além da 
ponte ás instancias e solicitações de seus soldados, que amea
ça vão tirarem-lhe a vida, e entre outros o valente sargento 
Agripa, voltou protestando, que ta mostrar no campo do 
batalha a sua lealdade; e com elTeilo entrou no fogo adiante 
da companhia do Capitão Resende, conduzindo o seu batalhao 
além da- calçada- e flanqueando de prompto o General le
galista pelo lado direito, havendo jú deixado na retaguarda 
o batalhão primeiro de linha, e a artilharia que fazia fogo 
sobre o batalhão de Magé, e o resto da columoa legalist::~. 

A posição do batalhão de Santa BarLara, 1eprcsenla a van
guarda dos insurgentes pelo lado opposto ao da- porteira
caminho do serrote, que fiea entre o Amt ial e o Tamanduá 
no flanco direito da columna legalista , e está fielmente co
piada r~a planta. pesdc a uma hora da tarde que os le
galistas, que antes havião postado a artilharia em posição 
de bombardear toqo o Arraial , ião cedendo o terreno., re
peli idos· pelo vivissirno c bem dirigido fogo que sobre ellcs 
se cruzava da calç~da, capinai e porteira : das duas para tres
horas porém, quando 'o batalhão de Santa Barhara os flanqueava 
tambem pelo lado direito, c a artilbaria insurgente coilo
cada na eminenci<J da calçada, começou a atirar successi
vamente sobre o l· o batalhão de linha, a retirada tornou
se geral e quasi em debandada. Fazia exactamente a columna 
legalista , retroceqendo para o Tamanduá , o mesmo que
de manhãa fizera Galvão retirando-se para o Arraial. 

DIA 20 D' AGOSTO , DAS 3 A'S 6 HORAS D.A TARDE. 

Estavão os inmrgentcs senhores do campo de batnlba , 
davão-sc já os pqrahens pela victoria alcançada , o cxito do 

\ 
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combate já não era duvidoso , pois que o General da legali
dade já se retirava a mais d'uma hora ' perdendo bagagens c 
artilharia, quando das 3 para _lj. horas trocárão-sc ns posições 
dos combatentes com a appariçao do batalhao 8. o no cam
po de batalha , e ellc mudou a sorte das armas ·, ainda pela 
razão de não terem os insurgentes um chefe que os dirigisse. 
o combate se havia travado ' não entre o general da le
galidade e alguns dos chefes insurgentes, não entre uma 
columna legalista e outra insurgente , mas sim entre a 
columna do Barão de Caxias c grupos insurgentes satdos de 
todas as columnas. Era o enthusiasmo quem a estes dirigia , 
e á excepção d'algumas companhias reunidas debaixo do com
mando de Joaquim Martins, era o fogo cntrclid~ por gru
pos insurgentes que se formavão , c erão estes grupos con
duzidos por um ou outro official subalterno , ou mesmo por um 
G. N. Os subalternos Guerra·, Zefcrino , Joaquim Manoel, 
Capitão Rezende , os dois Teixeiras , e alguns outros erão 
outros tantos commandantes que reunindo os soldados dis
persos , os levavão ao fogo sem· que ~10uvesse um pensa
mento director, uma voz de commando , um Official supe
rior que dirigisse estes grupos isolados : e se algum se pódc 
chamar general d'esta acção , é sem duvida aquellc , que 
primeiro organisára o ·grupo que da calçada rompêra o fogo 
sobre o general legalista. Galvão conservou-se na po ntc gran
de, e não quiz voltar ao combate , isto ou por que houvesse 
sucumbido ás fadigas do corpo , e ás atribulações que desde 
manhãa lhe pesavão sobre o espirito , ou por que nada es
perando do combate novamente travado , não queria aban
donar uma posição , que em taes ciscunstancias tornava-se 
da maior importancia por ser a unica por onde , no caso 
de revez , se podião retirar os insurgentes. E com c(feito , 
a não ser a providencia de Galvão , a coragem e <.leà.ica
ção com que até ás oito horas . da noite sustentou aquelle 
ponto , avultadissimo seria o numero· dos prisioneiros fei
tos em Santa Luzia. Alvarenga dava do Arraial ordens para 



- 270 

reforçarem-se os grupos dos iusurgenles , Lemos eslava au
zente , assim todos commandavão , todos obedecião , mas n·en
uma unidade d'acção existia , nen-um pensamento direclor, 
c o combate da tarde , tão glorioso como fOra para os in
surgentes , foi o fructo do extraordinario valor das inabala
veis convicções de cada um dos insurgentes que n'elle to
márão parto , os quaes corrião ao combute sem procurarem 
saber quaes e quantos inimigos tinhão diante de si , quaes 
e quantos companheiros os coadjuvavão. Resultou d'aqui o 
náo se haver providenciado , como urgentemente eumpria so
bre os meios de opposição á columna da Lapa , no caso de 
que tentasse ella vir soceorrcr a columna do General. Des
de que houve a certeza de que a columna do Tamanduá era 
dirigida pelo General Barão de Caxia.s em pessoa , ninguem 
queria mais combater senão contra essa columna ; era um ver
dadeiro encarniçarnento , o que desenvolvião os insurgentes 
contra a columna do Barão de Caxias. Alguem houve que se 
lembrára do ponto

1 
da Lapa, e quizera providenciar para se 

tomar por esse lado alguma posição ; mas a Ottoni que o 
pretendêra , se disse que Severino , official de muita con fian
ça estava emboscado com cento e cincoenta homens erri um 
boqueirão, que fica no caminho, ·que unico devia tomar a 
columna de José loaquim , se pretendesse soccorrer a colum
na do Barão ; e é fóra de duvida que se Severino occupasse 

. com cento e cincpcnta homens algumas das excellentes po
sições do caminho da Lapa , a passagem da colurnna de José 
Joaquim seria pelo menos summamente retardada e tem
po haveria para que Severino fosse reforçado , o que se po
deria . fazer com tanta mais presteza c seguranf)a , quanto é 
certo , que o combate pelo que respeitava á columna do Barão 
<le Caxias estava decidido, pois que, o primciró batalhão 
de linha postado na praia , e que se havia conservado fir
me' incommodado por alguns tiros d'artilharia' dirigidos so
bre elle pelos engenheiros 'Visner e Arieira , começou a deban
dar-se acceleradaljlente para o lado de Tamanduá. Por essa 
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porte pois estava tudo decidido, ncn-um receio mesmo p(i)
dia haver, pois que a m:tilharia conduzida da ponte entre 
cnthusiasticas acclamações dos insurgentes achava-se. ex-acta
mente co\locada por cima das trincheiras da calçada , co
mo se vê pa planta junta. Contente com a victoria que 
se acabava de obter voltou Ottoni para o Arraial , a pro
videnciar sobre a dcfcZ1 do mesmo pelo lado da Lapa , e ahi 
se lhe asseverou ainda que existiao forças por aquelle 'la
do ao · mando de Severino, c n'essc mesmo momento com 
clfeito ouvio-se fogo 'de mosquetaria por aquelle lado. Era 
em verdade o bravo Severino que com cincoenta homens 
apenas pretendeo ·embargar o passo ao batalhão 8. o de linha, 
que avançava com ordem ou sem elln : o bravo queimou com 
seus companheiros até o ultimo cartuxo; mas por fatalidade 
tinhão elles muito pouca munição , e o batalhão 8. o avan
çou sem difficuldade até defronte da Matriz , ao pé da casa 
do ·Vigario , onde encontrou teimosa resistencia e um fogo 
matador, que sobre elle Jirigíra o bravo Capitão Rezende com al
guns poucos companheiros; e a esta resistencia deverão a sua sal
vação os que se quizeriio evadir do Arraial pela ponte grande, 
guarnecida e sustentada por Ga lvão. Quando Ottoni viera ao 
Arraial providenciar para mandar reforí;o a Severino, encon
trou-se com o Capitao }ledro Teixeira de Carvalho e Azevedo 
com as faces negras do fumo da polvora, e tão certos estavão 
lodos de que havia sido completa a derrota do Barão de Ca

·xias, quo T01xeira dirigindo-se n Ottoni , lhe dissera ..,.....t:am~ 
·vêr os cohardes que não quizerão entmr no fogo. - N'este 
ponto enconlrára tambem Ottoni cerca de trezentos homens 
armados, que se conserva vão como espectadores do combate, 
e combinando com Pedro Bandeira que servia de l\'Iajor na 
columna d'Alvarcnga, os meios d'oppOr resistcncia á columna 
de José Joaquim de tima, procuravn formar e dirigir esse5 

trezentos homens, que sem duvida náo crão dos mais v.a
lentes: o batalhão 8. o porém havendo-se já desembaraçado da 
forte rcsisLcncia que lhe fizera o Capitão Hezende, que bavia 
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sido preso t.lepois t.le haver queimado com seus companheiros 
toda a munição que tinhão , avançava em boa ordem para 
o mesmo lado em que se achava Ottoni com os trezentos 
homens acima mencionados. ·A dispersão foi geral e instanta
nca, c um ·quarto d'hora ao depois estava a legalidade do
minando todo o Arraial : os insurgentes que se quizcrão eva
dir cstavão do outro lado da ponte : Ottoni estava na casa 
em que ao UCJ!lois fOra preso , acompanhando-o de perto Pe
dro Teixeira c seu irmiio Antonio Teixeira tambcm com as 
faces tintas de negro , o Vigario Brito c outros , trazendo 
todos a noticia de que tudo estava perdido , depois de estar 
tudo ganho. Com eiTeito a falta d'um chefe que os dirigisse, 
um incidente emfim , tinha arrancado aos insurgentes uma 
bella victoria; o combate do dia 20 estava perdido para es
tes ; mas estava lambem perdida u revolução? fOrão por tal 
maneira derrotados os insurgentes que se não podesscm rc-or
ganisar c nomeando um outro chefe político , continuar uma 
guerra de recursos na vasta Província de Minas , onde en
contrarião os insurgentes as mais decididas sympathias, e em 
muitas partes apoio decidido? É o que se examinará em lugar 
competente. 

Não concluirei este capitulo sem fazer algumas rcficxócs 
n respeito do inesperado apparecimento do batalhão 8. o sobre 
o campo de batalha; rcllexocs que julgo indispensaveis para 
salvar a honra de alguns insurgentes , no meu sentir , in
justamente maculada. Fazendo-as porém , não intento impôr 
a minha autoridade ao leitor , que sobre as minhas poderá 
fazer as suas, c fo rmar o juizo que mnis conforme lhe Tla
recer á verdade pos factos, que com cscrupulosr, cxactidlio 
hei referido. 

Foi sem duvida a interfercncia da columna de José Joa
quim de f.ima quem decidio da sorte do combate do dia 
20: sabia porém Lima que o ponto da Lapa havia sido aban
donado? havia-o d'isso avizauo Joaquim Martins, ou Lemos, 
como se vulgarisou? cvillcntcmcnte não. Se Joaquim Mar-
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tins ou Lemos houvessem avisado a Lima de que aquelle 
ponto, o mais importante para a defeza do Arraial, estava 
abandonado, apressar-se-la Lima a occupal- o, e o poderia 
ter feito quatro horas antes, accelerando assim a decisão 
do pleito, salvando tambern a colurnna de seu irmao da der
rota que sofrêra. Desde manhãa trabalhava a artilharia e 
mosquetaria a meia legoa , ou pouco mais , Lima ouvia 
o fogo , mas queria cumprir á risca a ordem de se não 
mover se não no dia seguinte. Consta que alguns officiaes 
do batalhão 8. 0 fazendo vêr ao com mandante da columna 
os perigos que corria a legalidade , obtiverão d'elle a per
missão de que marchasse o batalhão , e isto só teve lugar por 
tarde. Marchou o batalhão ; e á medida que ta encontra~do 
deserto o caminho da Lapa , se ta tambem aproximando até 
que sofrêra o fogo dos cincoenta atiradores de Severino , que 
ultimamente , apezar do denodo do chefe e da dedicação dos 
soldados succumbírão em presença do numero , e, exhaustos 
de munições abandonárão o ponto ; vencido este passo con
tinuou o batalhão a sua marcha até defronte da casa do Vi
gario , onde sofrêra o ultimo fogo dirigido pelo Capitão Re
zende. O facto da demora de quasi 'quatro horas , quando 
do ponto em que estava a columna de José Joaquim de Lima via
se travado o combate desde manhã , prova que a retirada de 
Martins fôra motivada pelo desanimo e convicção de que tudo es 
tava·perdido, e não uma traição combinada por elle, e menos ain_ 
da por Lemos, que já desde a vespera ali não existia ; assim se 
pódem explicar suas palavras e procedimento na precipitada re_ 
tirada que fizera. É certo que houverão tristes fatalidades, filhas 
do desalento que em toâos devêra produzir a retirada do Presi
dente interino: é certo que aquelles que apezar de tantas contra
riedades se conservárão no Arraial de Santa Luzia · por todo 
o dia 20 , baterão-se com superior denodo , fôrão mais do 
que amigos fieis , fôrão mais do que soldados .valentes , fO
rão heroes ; mas não creio , á vista dos factos que houvesse 
da parte d' alguns · insurgentes traição calculada ; e os que no 

35 
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dia 20 se não achárão em Santa Luzia , fõrão simplices de
sertores , nen-um porém se passou para as fil eiras du lega·
lidade , e menos a servio; c quanto a Joaquim Martins , que 
encontrára no Barão de Caxias tão decidida protecção , acre
dito dev81-a ás suas relações anteriores, e ao boato que des
de logo se generalisára de que Martins havia trahido a seus 
ámigqs. A tantas fatalidades , c á fortuna do General da le
galidade attribuo eu o successo do dia 20 , em que pelas 
8 horas da · noite, no Quartel-general dos insurgentes escre
via o General em chefe das forças da legalidade, Barão de 
Caxias , a ordem do dia , que passo a analysar. 

ANALYSE DA ORDmll DO DIA 20 D'AG<>STO. 

A primeira inexactidão que se te n'esse importantíssi
mo documento consiste em dizer o General da legalidade que 
a columua commandada pelo Tenente Coronel Atayde fôra 
acommettida por f9rças dobradas , que a obrigárão a procu
rar o pouso da ve~pera. O contrario se prova com um do
cumento não suspe jto ; é a planta mandada tirar p,elo proprio 
General da legalidade ; lance-se sobre ella os olhos , e ver
se-ha que poucos atiradores dos insurgentes bastárão para 
repellirem aquella columna , pôrem-a fóra do combate, inu .... 
tilisarem- a , para rais não jJOder soocorrer o Ex,ercito legal ' 
o que é devido aq plano que seguira o General , destacando 
das demais forças urna columna ; coliÓcando-a além d'um rio 
invadeavel , cuja unica passagem não · era de prezumir dei
xassem os insurgefj tes de ter bem defendida , por isso mes
mo que como reconhecia o General era o unico ponto po~ 
onde se podião ellps retirar, no caso d'um revéz, J?lano que 
só póde ser militarmente explicad~ pelo ardente desejo , que 
nutria o General (la legalidade de que lhe nrro escapasse um 

só insurgente , e 1a falsa segurança em que ~stav.a quando 
em Ouro Preto e outros lugares dizia, não quorC.r saber qual 
o numero d9s rebpldes , mas sim o lugar que occupavão,;-
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convencido de que em c!ualq ucr parte que os encon trnsse-teria 
ntio de combater , mas tno sómente ' d'aprisionar h01nens, já 
desbaratados nos combates policiaes. 

Segunda inexactidâo. Lê...:se na ordem do dia. 20- qúe 
-desde as oito horas e meia da manhãa batia-se o General com 
-mais de tres mil homens , o que equivale ao dizer, que se batia· 
t:om todo o Exercito insurgf:lnte, cujo total ninguem , nem 
mesmo o General ·, computou 'nunca em mais , e é isto pre
cizarnente o qne está fóra do toda a verdade. Pela manhãa 
hnteo-se o G·eneral com Galvao, que desde o Ta'manduá até 
á entrada do Arraial dispunha, quando muito, de quinhen
tos homens. Debandada esta columna ateou-se novamente o 
t:ombate entre a colurnna do General , for~e corno elle o diz 
de oitocentos homens, e urn pequeno grupo ti' insurgentes que 
s' entrincheirarão na calçada , sendo certo que a essa hora , 
já nem mesmo tres mil homens existido no Arraial , haven 
do lugar t:onsit!eraveis deserçoes em consequencia da dehan
_dada da columna Galvão. ,Foi do meio dia em diante que 
o grnpo da cal~~ada foi successivamente augrnentando-se pc
los contingentes de Zeferino , que pela porteira fianquenva 
o General, de Joaquim Manoel, Joilo Manoel, e Tcixeira_s, 
que do capinai lhe faiião frente, não havendo da parte dos 
insurgentes até ás duas horas , mais do que quinhentos ho
mens em combate -: foi .d'essa horn em diante ,que esse nu
mero s'elevára a oitocentos talvez, pelo apparceimento ?c. 
Joaquim l\'Iarlins com algumas companhias do seu batalhão ; 
conservando- se Calváo na ponte-grande, em quanto durou o 
combate · eom parte de sua colurnna e o batalhao de Santa 
Luzia ; a (orça de Santa Quiteria estava postada no largo do 
Hosario ; . havia no ponto da Lapa 50 homens ao mando de 
Severino ; e atraz da Matriz estavao "postados trezentos ho
tucns , que se dciJandimi:o ao aproximar-se o batalhão 8. o 

·Para que pois o General da legalidade se batesse no rno 
rnento de que se trata com mais de tres mil homells, mis
ter havia de clevnr as · forças insurgentes a 5uis mil pelo me~ 
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nos , o qu~ é contra a verdade sabida , c éontra as proprias 
as~cvorações do General , em outro . lugar .exaradas. 

Terceira inexactidão. Assevera o General em chdc que 
o com mandante da 3. • columna José Joaquim de Lima avan
çina com a rapidez do raio sobre o flanco esquerdo dos insurgen
tes' .sem s'únportm· com as forças que havião estes posto de ob
SP.1''V[I.ÇUO á sua columna; cabia aqui perguntar porque mo
tivo a 3. a co lumna nãO VÔOU mais cedo em SOCt;OlTO da 2. a 

que desde as oito horas e meia da manhãa em verdade com
ba tia ? Baste. porém o dizer-se, para 1'elevar a inexactidüo 
da ordem do dia n'essa parte, que no ponto da Lapa já não 
existiao forças algumas, desde as 10 horas da manhãa, e 
que a 3. • columna não encontrou em sua marcha · nen-uma 
outra opposiç·ão mais que aquella que com nO companheiros 
lhe fizera Severino, os quaes aeabrunhados pelo numero , 
e faltos de munição, bem depressa se retirárão; e a que 
da casa do Vigario , já no Arraial Gzera o bravo Capitao 
Uezende. I 

Quarta incxactidao. Assevera o General que presentindo o 
soccorro que lhe trazia a 3. • columna, sirnulúra uma reti
rada com o fim de chamar ·a si os rebeldes, fazOI -os aban
donar as bellas posições que occupavão, e facilitar a entrada 
da· 3. • co lumna no Arraial. A propria planta, que o Ge
neral t11ve a lembrança, triste sem uuvida para sua repu
tação militar' de rwndar tirar' manifesta evidenteinente o 
engano em que laborava o General ao escrever taes palav1·as. 
:Lance sobre essa planta os olhos qualquer homem de bom 
senso, e verá toda a columna do General mettida em unia 

' \ 
JJaixada, e exposta não só a artilharia insurgente~ como ao 
fogo de fuzilaria, que segunuo se vO da mesma plan.ta, e 
eom exact idã'o . cruzava sobre a colunma do Genera'l do alto 
da calçada, do la9o da porteira, do capinai gne fica entre 
estes dois pontos, e finalmente de todo o flanc~ dh;eito, oc- . 
eupando os insurgentes todas as eminencias qJe

1 
circttl.rvao 

as posiçoes da colpm na da lega lidade, á excepç;io sómente 
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do caminho de Tamanduá: em tacs circunstancias pois, a reti
rada era em tão grande aperto, uma necessidade, um meio de 
salvação, e não uma estrategia. Ao que d"um modo tão convin
cente aprezenta a planta acrece a asseveração de testemunha não 
suspeita. Veja-se umà correspondencia que publicá ra o pe
Iiodico Brasi l, assignada por um official da legalid ade, que 
servi ra no Estado maior do General , e ahi s'encontrará a 
affirmaçao de que, este vendo-se circulado pelos insurgentes, 
ordenára a retirada, fallando ao com mandante da artilharia 
estas mesmas palavras- Senhor Motta, veja se fazendo tra
balhar· a ar·tilharia , póde proteger a Tetirada da infantaria
l"oi n'este momento que um official dos insurgentes, o Ca
pitão Manoel Anto nio d'Araujo, ao ouvir estas palavras, fin
gindo-se · com mandante de um corpo, deu por estrategia, a 
seguinte voz- batalhiio 2. o tomar a estrada de Tamandui1 l
O General aó ouvir esta voz, assim como Araujo tinha ouvido 
a sua, deitou para traz a ga lope: o commandante da arti lharia 
não pôde dar a protecção ordenada, porque as duas peças 
cairão n'essc momento em poder dos insurgentes, sendo urna 
abandonada por Half'eld, que ordenando a um sargento do 
Corpo Policial. Bento de tal, que lhe tirasse o parafuso, 
deitou tambem a correr, sem que o sargento podesse cumprir 
a ordem. Pessoas fidedignas affirmflo que muitas. bagagens da 
cclumna do General cairão em poder dos insurgentes. Muitos 
dos que mais encarniçadamente perseguiao a columna da lega
lidade, e que se achá rã o cortados pela :3. • colurrina , e presos 
no campo de batalha, asseverárão na Igreja de Congonbas, 
onde se achárão encerrados, a Otton i , a José Pedro, e a outros 
que elles h aviao tomado as duas peças; e ·que outros dos 
seus companheiros havião fugido em animaes das bagagens 
da legalidade, tomadas n'aquelle contlicto. A re~irada pois do 
General não foi uma estrategia, mas sim urna necessidade. 

Qu inta inexact.idão. O General, depois de fazer d'uma ver
dadeira retirada, aconselhada pela necetsidade de se sa lvar . 
uma estrategia , finge ainda uma contra-marcha , acompa-



-278-

nhada d'uma carga de bayoneta di:rigida por clle em pessoa. 
Quem tira ainda o leitor do engano a que o póclem in
duzir as palavras . do General, escritns em sua ordem do dia. 
é a planta jú citada: lançando os olhos sobre ella, vê-se que 
a columna da legalidade estava completamente flanqueada pela 
direita, e que por este lado quasi lhe estavão já na reta
guarda as linhas de atiradores insurgentes: ora se o General 
contra-marchasse sobre os insurgentes, caminhando pela es
trada do Tamanduá para o Arraial, cortadas ficavão, e por 
toda a parte circundadas as linhas de atiradores, que estavão 
sobre o flanco direito da columría do General, as quaes não 
podcrião retirar-se, porque, não · o podendo fazer se náo 
para a chacara de Vicente Francisco d'Araujo, c para a 
ponte, unica aberta que lhes restava, tinhão de caminhar pela 
circunferencia do circulo, cujo centro é o alto do serrote, 
d'onde o General contra-marchou, em quanto que elle ca
minharia do centro para a circunferencia por um raio do 
mesmo circulo, !pzendo a metade da distancia, e por uma 
boa estrada, e n'estc caso o numero dos prisioneiros seria 
pelo menos 4 vez~s maior, que aquellc, que em Santa Luzia 
fizera o General. E' bonito sem duvida, e muito pomposo 
dar fim a um combate de tanta magnitude corn uma carga 
Jc bayoneta commandada em pessoa pelo proprio General em 
chefe, mas é són1cnte quando esse facto tem lugar, ou quando 
ao menos as circunstancias que acompanhárão o combate o 
tornão verosimi l, e m\o ha tantas testemunhas dispostas, c 
mesmo interessadas em restabelecer a verdade dos factos, sobre 
o mesr11o theatro da guerra. Talve1. mesmo não seja muito 
militar uma carga de bayoneta cornmandada pelo proprio Ge
neral em chefe, que não tem diante de si uma columna, 
um corpo de lropas, uma companhia ao menos, mas sim 
atiradores dispersos, c pela maior parte entrincheirados em 
vallos e muros. O desfecho da batalha de Santa Luzia foi 
simples, e verificou-se <I' este modo. \ 

As forças occupavão cxactamcnlc· as posiçoes em <jUC as 
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collocn a planta tirada pelo engenheiro Hal!cld , eom a Jif
fcrença sómente de que o batalhao de linha que ahi se dr:
senhtr. firme na entradta do Arraial, lambem se retirnva pre
cipitadamente para o Tamanduá , acompanhando o General, 
quando inesperadamente o batalhao 8. o occupando o alto do 
Arrnial até o ponto ·em que a planta colloea 11 peça d'arti
Jhari:.~ dos insurgentes , salvou a columna da legalidade , o 
sa lvou a reputação mi litar do General , collocando as forças 
insurgentes na mesma posição e apuros em que pela ma
nhãa se · collocára com sua columna o General ; isto é, ficá
rão el las mettidas em uma baixada , e valles dominados pc

. las forças legaes , que occupavãÓ todas as alluras em roda, 
á excepção da pequena altura da porteira occupada por Ze
ferino ; assim havendo já perdido a unica peça que tio hão, 
era urgente que se retirassem , e o fizerão pela margem tio 
córrego que banha a chacara de Vicente , deixando. o Ar
raial á direita , em demanda ·da ponte grande. Esta retira
da foi ainda tão á vontade , que as li nbas de atiradores que 
mais longe cstavão , c sobre o flanco direito da columna do 
General , tomando-lhe quasi a retaguarda , passárão livre
mente entre o fogo do batalhão 8. o, e a colurnna do Ge
neral , contra- marchando este s6mentc qnando vio a deban 
dada das linhas dos atiradores insurgentes. Quando e Gene
ral chegou ao Arraial sómente ali existia o fogo dos solda
dos do batalhão 8. o, fogo dirigido, não já sobre grupos ar
mados, mas sim sobre habitantes inermes, que em suas cazas 
erão assassinados , roubados , ou prezos ; sendo certo que á 

excepção d'alguns poucos insurgentes indefesos no Arraial , 
só furao feitos prisioneiros os que estavão entretidos no apre
samento de bagagens , e os que , entrincheirados na calçada, 
e no lugar em que se achava collocada a artilharia dos in
surgentes , ahi se guizerao defender até o extremo contra as 
forças que os envolviao , notando-se entre estes o denodado 
Capitão Jleztmde , que só depois de queimar o ultimo car
tuxo , arrastando uma perna baleada , montou e cavallo e 



-280-

procurou reliràr-se ; foi · porem envolvido pela fo1:ça numerí
ca , pisado a couces de reúna ; e apezar de seu estado , ar
rastado no dia 22 para o Sabará com os outros prisioneiros 
destinados ao recrutamento. Erão 8 horas da noute, o Ar
raial de Santa Luzi.a estava saqueado , o General da legali
dade occupava a mesma caza que deixára o· Presidente inte
rino ; os insurgentes que se quizerão retirar, o fizerão pela 
ponte grande, procurando a Lagoa Santa: Ottoni poróm, 
José Pedro, Vigario Brito, Joaquim Gualberto e se~s irmãos 
erão guardados corno presos d'.Estado, na mesma casa em 
que se havião alojado. Os prisioneiros destinados ao recruta
mento fôrão encar_cerados na Igreja 1\'latriz, e ahi detidos . 
sem que se lhes desse comer e agua, sem se poderem deitar 
até o dia 22. A perd~ dos insurgentes, pelo que respeita · 
aos mortos, não passou de nove homens, entrando n'este 

.numero os valentes Guerra e Agripa. 
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NOTA 1." 

Cumpre dizer mais 'duas palavras ác{Jrca do in~endio 
da Porite do Paraybuna , facto que os -orgãos da facção explo
rárão · com dolo e perfidia pela Tribuna, pela imprensa, 
diante dos Tribunaes, e at~ pelas communicações particula
res. Já ficou dito em outro lugar ~ maneira porque aconte-, 
cltra essa deploravel fatalidade, que contristou a todos os in-

-surgentes; e por mais que procurei indagar para precizal-o, 
o dia em que occorrera ella, não o .pude conseguir, é porém 
evidente' que o successo foi posterior ao dia 18 de J u~ho' 
por quanto das participações Officiacs existentes nas diversas 
Secretarias d'Estado, consta que no dia 18 por tarde uma 
guarda de vinte e tantos Pedestres c Guardas Nacionacs, 
que as Authoridades da Villa da Parahyha havião collocado 
meia legoa áquem da ponte no ponLo da Olaria ás ordens 
de Manoel Joaquim d'Oliveira, fura assaltada .c dispersa por 
alguns Mineiros ao mando de Zcferino, sendo esse o primcil'O 
ensaio das façanhas d'estc mais que muito distincto guerri
lheiro. Os gazeteiros da facção e ,até mesmo algumas autho
ridades tirárão m'Qtivo d'esse incendio para calumniarem totpe
mente aos seus adversarios. Ottoni foi a victima primeira e 
mais vezes aquinhoado com o epitbeto de Incendiaria; c. Ottoni 
podia cqm documentos irrecuzavcis provar ó seu alibi; por 
quanto se as participações de author~dades da Vil! a da Pa
rayba já citadas provao que o incendio foi posterior . ao dia 
1.8 ' de Junho, o Éco da razão de 22 igualmente prova que 
Ottoni na inanhãa do dia , 20 do mesmo Il_ICZ de Junho 
( •) es~ava em Barhaéena. Acrecc que quando compárec{Jo 

( '') .luu[J() e nii.o Jullw, rotuo por erro lypop;rilphicu ~e lô cn1 
o •Jll'u parto Ll'esta l1ístoria. 

3G 
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perante o Jury para responder pelo . cti!Jl·e de tabeça de rc
bellião provocára, elle_ mesrno ao Promotor Publico para que. 
o accuzasse formalmente d'essc facto em que o Promotor to
cára como por um incidente, e o accuzador publico declarou 
soiemn€lmcnte, que lhe faltavão n_ão só as provas, como a con-
vicção de que Ottoni fosse o author do incendio. 

Coube tambem a Marinho o carregar cqm essa acou
znção, querendo..:.se deduzir de uma carta escripta, por elle 
no dia 27 de Junho, quando a ponte · já tinha ardido a cinco, 

. ou seis dias, ser clle o author do incendio. H a ainda outras 

. yictimas ás quaes fôra attribuida a paternidade do inceridio', 
e entre e\las apparece o nome do~Senador Barão do Pontal, 
indigitado em uma carta que o Jornal do .Commercio pu
_blicou em Agosto de 184.2, c que parecia ser da penna 
. do Dézcmbargador Honorio Hermeto, quando andou pela- Pro
víncia de Minas por occazião da Revolução; parece-me porém , 
que a facção fazendo publicar cssà carta não tinha por fim 
mais que preparar o terreno com essa calumnia para envolver 
o nome .do Barão do Ponta,\ com os dos Senadores então~ 

processados, e proscriptos. O que porém eust~~ ?i·êr, e q,ue 
entretanto é certo, ,é que a Policia e o Governo de então , 
tendo · em seu poder todos os ·docúmentos· existentes no archivo 
da. columna insurgente aprehendidos no ponto da ~ rocinha da 

·negra,"- c pelos quaes alc.anç'árão um perfeito conhecimento ·de 
todos -os promenores do facto deixassem progre;lir a Galum nia , 
c fizessem um jogo immoral com , suppTessão de p~ovas que 
em st tivcrão I 1 



. NOTA '2.a 

' 
A estada do Coronel Souto c seus Ajudantes J'OrJens 

enttc os insurgentes Jc Minas é ainda um facto · tfDO prova 
a existencia de outro de summa graviuade e· importancia ; c é 

que o Governo , quàndo se -abalançou a dispersar em 18~.2 

a Camara dos Deputados ~ estava intoirado do que havião en
tre si combinado ,os que se envolvêrão nos movimentos de. S. , 
Paulo, e Minas , e que aquellc facto fura da parte do Go
verno uma provocaçao direc.ta e calculad;:~. Estava certo o Mi
n!sterio do quanto tiQba -de acontecer, e entendeo que para 
Minas onde cQnforme as opiniões manifestadas nas- conferen
cias secretas pelos Deputados d'aquclla Província não se po
-deria effeituar um rompimento cnergica e fortemente , bastava 
enviar officiaes encarregados da instrucção o d.irecção -das Guar
das Nacionaes ; c por isso á primeira noticia .do rompiment?, , 

_de S: Paulo fez partir. para ~finas acompanhado de tres Aju
. dantes d'Ordens , dois .Majores e um Tenente, _o Coronel 
So1'lto nomeado Commandante Militar da C_omarca do llaray
]mna , en,carregaódo -lhe a missão de pe;·seguir , e dispe1·sar 
grupos de Í1Murgentes, que entretanto não constava ainda exis:
tirem: _ quando porém 1 p ~sou sobre o sólo 1\'Ilneiro o Coro
nel Soul? já o aQhou vuh::an_isaJo. O Presidente insurgente 
avisado rapidamente da marcha do Corenel ma~dqu com a 
mesma velócidade uma cscolba e'ncarregada de o prender. A 
tre~ Jegoas distante da ' Cidade de _ Barbacena teve o Coronel 
Souto noticia do rompiment,o 'de 10 de Junho , e voltEm 
com toda á celeridade pelo mesmo caminho; ·foi porém al-
cançado n'eose mesmo dia pela escolt:t comtnaodada por Joa
quim Manoel, e condt~sido para Bar·~acena ·com um Tenente. 
A prisão que teve então o C9ronel Souto e seu companheiro 
foi a casa da Camara, desejando· os insurgentes combinar 
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a segurança , em ,que tlcvião• ser tidos presos de tanta impor
tancia , com a tlecencia devida a seus gritos c pessoas. Che
gárão porém igualmente presos os dois Majores, , e o Coronel 
Souto reclamou qne queria ficar junto com seus companheiros. _ 

A Casa da Camara parecl!o então mui pouco segura, e o Co
ronel Souto por suas màneiras agradaveis e polidas, ·l>em como 
por 'seu pórtc m~litar e cavalheiro incutia temores aos .insur
gentes, ordinaríos em taes circunstancias. Fôrão por tanto todos 
os Officiaes lev~dos á Cadeia , c n' e lia conservados. até ao 
,dia em que a columna de Barbacen!} partio a reunir-se ao 
exercito insurgente. De Barbacena furão mandados para S· 
João d:EI-Rei o Coronel Souto, e todos os outros Qfficíaes, que 
corn elle se achavão presos, bem como o Major Felícianno Coe
iha Duarte, Chegados a S. João d'El-Réi quiz o Major Felician
no fi car na Cadeia d'aquella Cidade, a guarda porém qne os 
conduzia julgou não dever permittil-o, e esse facto deo lugar 
ao dezaguisado de que em süa defesa falia o Coronel Souto. 
Releva dizcf que se o Coronel Souto e seus companheiros não' 
tiverão ao depois de 'desfei,tos certos -receios erii Barbacena a Ci-

. dade por homenagem, foi porque um officio do Presidente 
Veiga di~igido ao commandante da columna da Pomba, e 
interceptado, foz· que os insurgentes tivessem o receio de que 
clles se pretendião evadir para unirem-se á aquella columna. 
Quanto ao tratamçnto duro d~ que aquelle Coronel se quei- · 

, xa lhe fura dado ·entre os ins~rgentes ·, bem pouco de acor
do vai elle com as aberturas e_ cqnfidencias, que diz lhe 

' fôrão feitas dc~de Queluz até Sabará por - chefes da maior 

distincção 'e prestigio' e ainda menos com a missiva' de que 
por parte do Presidente dos insurgentes fôm encarregado. 
Entretanto é certo que, se a Revolução de Mi.pas não ter
~inou sem de-graça e sangue , não depen~eu do Coronel · _ 

Souto, que ·aliás pretendeu adornar-se com, uma corOa mais 
bella , do que a que obteve o General Barão de Caxias das mãos 
ensanguentadas· de Betnardo .Tacin to , e das dos baixos e vis 
aduladores da C idade de S. João d' E l-Rei. 
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' .!los Snrs. Litteralos. 

Quando me propuz a publicar a Historia do movimento 
de dez de Junho , julguei que poderia de~pcnder algum tempo 
em corrigir o meu primeiro trabalho; entretanto a maneira 
porque os acontecimentos se preci'pitárao, e as instantes re
cor.hrnendações de muito's amigos, especialmente da Província -
de Minas, fizerã0 que entregasse · á Typographia sem alguma 
correcção o manuscripto. Accrescentilrao as imperfeições, qua 
d'aqui devião resultar' os erros typographicos' que em muitos 
lugares até viciárão a grammatica. Destes· os mais graves vão 
nótados no fim deste volume; mas algumas repetições escu
sadas, c imperfeições d'~stilo c dicção erão irremediaveis,-
c é para essas que implora a benevolenGia· do~ Snrs. Litteratos 
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