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ADVERTENCIA. ,. · 

Os aé_ontecime!ltos ela pro~incra de Mi~a-s ·estão· por tal 
fó~ma ligados com os d-a de S. Paulo, que o appí!recimento 
de mli movimento deú existencia· ao outro; e ~ , derrota dos 

, Paúlistas occasionou -a .dos Mineiros: por is~o não poderá 
deixar- dé ·ser muito do agt·ado ··ao leitor, e principaln~ente 
dos M.ineit·os, uma noticia, bem que abrevia-da, do que oc. 
éorrêt·a ~ri~- S. Paulo; assim ant.es: confo na Óccasião do rom-
pi'mento. Pat·a os .Minei~o~ é ainda um pt·~b!e'ma de difficil 
resolução a tão prompta, con~o completa e fac11 derrota qos 

' Paulistas : · algmrr~s repQta ções tem esta·do ·expostas a in j ns- · 
tas s~pp_os-içõ 3S; e o desfecho d'essa cont~nda tem sido olha-· 
do como mí1 desar para os Paulistas; CQtrelanto que elles, 
c especialmente o generoso Tobias, que não recuara dia-1úe 
do compromettimento dorepónso, da fazenda e da vida, não 
hesitárrio eJl1 ac;ndir ao_ ~rado da · constituição postqrgada; 
nem vol~át·ão ·a cara ao sacr)ficio, que ,enten~ia_o d'elles cxi- · 
r;it· a Iiber4ade ameaçada e a monat·chb. clesuaturada pelas 
excessos, de uma oligarchia 'ímdaz G pt·ctensorri. _ Et·ros, ·fa-ta-
lidades; e.niais _que tudo um temor rouvaveJ; qua~to . vet,-da
deit•o e hem. fundado, 'de comprotnettet• a causa d,a monat'- ' 
chia, taes fo~ão as· at·mas mnis poderosas, com que fôt·a eom-
~alido· aquelle movimento, gerado pelo amor ás instituições, 
c--pt·Õvocafló. por uma política f<Ítnl c desastt~osa . 
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· QUE 
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' teve lugal!' 
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CAU~AS Q~E AGITA'RiO A PRÓVINGIA DE S. PA.ULO EM 18~. 2 •• ~. 

·. Depois d~ snccesso de 7 de .abril de ; 83 1·; foi a pr-ovineia 
de S. Paulo confiada aos euidados do . distinct'o Paulista Ra-
phael Tobias de Aguiar, que nao poupou esfor~os para radi'-
car no .animo da populaçãu as· idéas moparchicas, não menos 
que o amor ' e o respeito ao joven lmperadm·. Pelos seus 
cqidados e· pelo prestigio qõe tin,ha elle entre sens compl'P-

. viD;cianos, pôde H.ap hael Tobias sustentar ,inabalavel ila· pro-
virici'a a ordem pnblic~. ··Seu governo, bem que contrariado, 

1 já peJa faéçãõ absolutista, .que ·po_r todo o imperio espalhava 
-, . o germen da perturb-ação, ja pelos republicanos orgãni·sados 

em sociedades, dirigid0s e presididos pôr um moÇo de habi-
lidade não vulgar (Paulino José :soares de Boúza) ,_ enthu,-
siasmados . eom a palaua _sacramental de___: morte aos ty-· 
ranos - (c por tyranos era o Lidos LodQs os i•eis), nã0 menos·· 
qu,e pot• algun_s espíritos fortes e illustrados , c:rue erros 
do goverr:10 geral aliena ruo do pat•t:do', que entab sustentava a 
ordem co in o tlu;ono elo Sr. D. Pedro li ;_ pôde-, no -me io ela 
terh-peslade: geral, crne â revolução suscitát:a, salvar. a prbvin-
cia ·elas agitáções da época; e quando em tod~s as demais 
parte: .~o imp~l'io, mesmo nas prqvincias :menos i~p?rtnntes, 
o espn'Jto de pertmbáção appare'ceu, fot a· provll1cta de .S. 
Pau1'o a que se manteve inabalavel, e om1e a.revólução .nno 
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produzira ':seus calamitosos effeitos. Nem o cspit·ilo dç verti-
gem, espalhado pela facção ,absolutista, e alimentado pelo 
ardor de uma mocidade escandecida com a leitura dos ri1ais 
ardentes republicanos da antiga e moderna escola, instigada 
pelos jesuÍtas políticos, que, fi~ando sempt•e O& commodos C 

vantagens sociaes, levãÓ h exageração todo o systema, que 
acreditao ollercce!' maior prohnhilidadc . de Lt·iumfo, preoc-
cnpou o~ Paulistas, ot~ os nrrcdou por um momento do ca-
minho gt·avc, con~titncional e firme que tt·ilhavao . . Confiados 
no pat_riotismo do sen presidente, vendo n'elle o 'inelhot· re-
presentante dos princípios ele nma bem e~ltendida liberdade 
c o mais segnrÇJ apoi{l da ordem publica, o coadjnvárão com 
lealdade e e~forço ua sustcntaçüo do systcma jurado, sem 
que se deixassem jámais emhair dos princípios ahsolnlisCas, ou 
das exagerações- dos tymnicidas. J\ vullou em prosperidade 
moral e material a província' de,envolvicla pelo incansavel 
zelo de Raphael Tohías, c1ue, acreditando estat· firma1a a or-_ 
dem publica e desfeitos os lcmot·cs a respeito 'elo syste-ma j u-
rado, pediu a sna ·dc,missrw. O successo r que lhe d_érao, o 
descmbargadÓr José Cesat·io, para manter a Lranqnillidade c 
a ordem publica np pro·vincia, nem uma outra cousa teve a 

· fazct• ma is, do que consenar -o qne Tobias havia tã,o segura-
mente organisado. . · 

Veio o 19 de selembro de t8v7, e a resignaçflo cl~ regen-
te Feijó produzia em S. Paulo quasi os mesmos e:II'eitos que 
na pt·ovincia de M. ipas. O sncccssor daJo ao desemha O'a dot· 
José Cesario procqt·ou cnidndosa'i'lentc desenyolver o ' ysLc-
ma rett·ogt·ado, Láse da nova política. A mesma reacção, (jlle 
tivera lugar· na pt·oviucia de Minas, appareceu em S. Paulo. 
ilonestos c probos set·vidores do estado, zelosos o!Iiciaes da 
guarda nacional, r rão demiLtidos sem outra razão mais do 
cpw a de ha.verem sicló nomeados ou pt·op"ostos pelo governo 

- decabido, e de haverem coadjuvado lea1mente a Tobias na . 
susten~açao dos pt·incipios monarchicos e·da ordem publica. 
Os membros da fpcção absolutista c d<J socieda de dos tyra-. 
nicidas -farão postos em lugar dos verdadeiros monarchistas. 
Uma opposiçüo firme se manifestou aos princípios da nova 
política, qne, nu província de S. Paulo prinr.ipalmen~e, apre- -
sentava uma · fa.cc 

1 

horrircl; 1:iois i1u c, apparcccndo po'r esse 
tc111 po na villa da Ft·;mca um assnssino afamado, rlcg:ullando 
'h•zcu<ls de viclinws, e entre cssas .. pcssoas d<Js m~is notal'eis 
do luc;at·, 'lu~ doruinúra a I'Í!li.t com um exercito de maHci 

•. 



toros; e havendo o presidente .Lisboa mandado uma fo1·ça, . ·· 
corp'o q\le para proteg'et· as v~das dos cidadãos, que o·tigre ha-
vià votado 'á ~101•te, prohibio-lhe cntt·etanlo nas instmcções 
que dét·a ao commandaofe .o conse11tir que se aggregassem á 
força os' infelizes, que fugiuo ao bacamarte do L\~sassino; sen-
do ainda mais pa~a notat• que os soldados, entrando ua villa .. 
dominada pelo malvado c seus asseClas, · fazião ver que leva-
v no a.s armas descarre~adas. ' Os r·esultados poslet·iores con-· 
''encern que .a força e-juiz de .direito mandados pelo presi-
dente 'da provinoia para a villa da .Ft·ancn-.não levárã'o o 
enc<irgo .da prisão' e punição do assassino, mas .sim a de o sal- . • 
varem. Com effeito o homem, cujos vestidos reviuo nodoas 
de t~nto s;111gne, e tão crm3!mente derramado, fo.i absolvid'o .• · 
·i) elo j ury.; .c pot• parte da justiça não ' houve reluctancia algu-
ma~ nem uma diligencia !)ara. fazer punir lão grandes CI'Ímf;)s, 
nc1p. uma appellação. . - . 1 • · 

Este tão cscp.ndaloso procedimento do governo pro'v.incial · · 
foi vivamente estigmatisado peJa energica minoria da assem-
bléa pt·ovincial paulista, que, em uma representação dirigida 
ao governo gm·al, accusou formalmente ao pt~esidente Lisbpa 

, de 'conni\lenci.a com os assassinos, o qual foi demittido, sem 
- duvida p01'C[UC o escandalo era · demasiadamente publico para 

que podesse elle uinrla S'et· conservado: A ·nomeação de suc-
, ces~or daclo; aop.residente Lisboa -recahio. sobre o ·desembar-
gudor Manoel Macl1auo Nunes, que, haven·do no Rio de J a- · 
neiro promeltjdo a alguns senaàores c deput'auos p'a\1listas 
emendar a mã'o a sen antecessOI'; l::inçon-se, não obstante, nos 
braç.os dafacç~o •. q~lC depois de 19 d9~ setembro de 1857 ar-

' rogá.ra-se a direcção dos negocios da ·província. E r~ isto no 
anno de 184o, quandó a proclamação da maioridade (lo Sr. 
D. Pedr·o 11 ,abateu em todo o impet·io a pcmiciosa influen-
cia dos homens de '.) 9 de setembro.' Raphael Tobias pc Aguiar ' 
foi o presidente escolhido pelo IHjmcit·o ministerio, do segnn · 
do lmpe'r,,dot· do Brn'zil, e-a provincia/ t·ecóht·on o Jen antigo 
espírito, e O partido paulista, cujh uiyisa foi ser;npre ·-Ordem 
e liberd&de-, reganhou sua influencia, a qual nuncà per• 
dêra ao totlo, apezat• dos esforços 'ilos presidentes, que desde 
18'V7 havião administrado a próvincia. Uaphael Tobias não , 
poilpou sacl'ificios par·a {ir·mar. <Jinua mais no animo de sens 

. palricios .o am'or da hem entendida liberdade, pr·otegida pelo ·' 
lhrono do 'S1;. ·D. Pedt•o li, levando a súa dedicação ilo pon-. 
lo ele fazet• cmpt•estimos ~C Sll~ propria fazenda, afi.m de 

- ' ' 



- 8 
prcpar' ar· ·a impor·taule co.Ô'Hlt'c.à· da éoritiba para repc!Jir a 
temida invasão dos republic-anos do nio Grande do Sul, que. a. 
ameacavã el. · · 

De;111ltio-se poré m o gabinete de' 25 de julho, e o de 25 de 
ma rcço , que lhe- succedeu no posto, ou poré1ue julgasse sum-
mampnte. escandaloso demiLLir um presidente que; unico nçj 

' im perí.o, fizera saciificios de sua for tuna. privaua para snstçn-
tar a causa da monar;chia, · on porque quizesso condescender 
com a opinião publica, qríe tão esforçad,amente sustenta~ a a 
.adminisLt·açao de Tobias, não s6 o consérvou na pr~sidencia, · 
más ain'da ministros e amigos dos midisLros a elle se ~irigi- ' 

. rno par·a pedirem-llie que não désse a sua' demissão, hcà_t qt1e 
sab ido iosse que Tobias não poderia syrnpa:tbisar com os ho· 
mens c as idéas dos que compunhão o gabinete de 21'i de matl 

· ço; Ao desejo de prestar-se ao serviço do paiz e do monar: ' 
cha sacrificou Tobias S!JSCeptibilidàdes e particulare.s .con-
s i deráções~ ,Pà~ece q_ue o gobin~te d~s'ejava sincéra~cnte a 
conset·vaçao de 'fobws na prestdencta . de S. Paulo; mas. a 

· fa cção, ja nas·1camaras, ja fól'a d'ellas, fustigava"o -gabinete, 
reclamando a demissão de Tobias. / E tão impertinentes forão 
as so,licitações, qüe os mesmos que h avião pe~ido a Tobias o ,._ 
sacrificio de set·vir bm um logdr de confiança· com umá ad-
mivistt·ação cuja s idéas e pt·iocipios• não parlilhava, instút'ãÓ 
para. c1t1e e'llc se derpittisse. Era um jogo inchcente, c Tobias 
o forço ti. a· apt·esenlarem-se em publico taes quaes erãb., dan-
do-lhe a demissão qouío por um delerminadó acinte f~ito á 
provín cia iri leira,' que, pelo orgãd de sn.Íts .municipalidàdes, 
pedi a instantementb a con·ser·vação .do presidente. A noticiá 
~e que estava 'dem j_ttido ~obi ~ s _ ex ac,crlsou. os unimos, c .se · 

. menos rectas fossem as mtencoes desse ctdadão , tei'·stH a 
clle negado _a pas~ar :ío seu a~tecessor a administração da 
província, para qu\~ era vivª mente solicii:ado110r amigos seus. 
Entregou porém ·promptarll;enle as redeas do governo ao pre\ r1· 

siden tc Al vlm , e ~ste, porqtte' se recusava a desenvolver a 
reãcç,ão, qu.c se pretendia, foi substituído pelo visconde de 
Mont'Alcgre (Costú Ca rvalho). :Estavão decretadas as leis do 
cons~lhô de estado, e da r eforma j udiciaria, e a maneira pot• 
que o fur ão e as d·isposições, que continha a ultima, ptwbão 
p aten tes a_s intençqes da ra ·c~ ão, que forcejatapar3 constituir" 
se no paiz, e ·ae facto const'ituio-se em uma poderosa oliga~; .

chi à; Tl'em~rão todos ao usp ~t ho dos .males1 que deyiifo cah l~ 
sobre o pa1z com a execução ·ela ulLima dessas le1s. ·A prol,\ 
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víncía r~con~u ainda- ao direito de petiçãO e C:e t'e't>tc.Sen~ 
tação. 

_13m ontro lugar fica dito t, m[\neira por que se aprpsentára 
ella ante o thr'ono, c qual fôra d'eslc CIJei'gÍco, mas prudenté 
, comportamento, _ o resultado. A noticiá i.le como fôl'a pelo 
g<~verno tratada a deputação ela assembléa provincial pro-
duzia na capital de S. Paulo conside1·avel agita:ção. O pre-

- sideote l\'lont'Alegre tr.flni'eu á vista ila manifestaçao do es-
pírito publico, e foi nos· mais decididos oppqsicionistas que 
clle })l'OCl1l'áta e encontrára , qs mais ·cxtrenuos sustenta-

-- dores da tranquillidade e da OI'dem, Com enganadoras pro-
messas conseguia elle acalmai' a i1·ritação dos espíritos, illu·· 
diodo, para t1·ahi-ros, aos chefes da opposiçao, cilffi. o fim .de 
ganha1· tempo, e prep~1rm·-se par_a o desfécho do grande dra-
ma, que o governo p1·etendia, representai'• Debai,xo das im· 
pressões do susto fez o presidente toda"s' as concessões, ([l\C 

, os opp?si.cionistas reclamárão; mas apei)as teve desassn~tíl
do o animo, e vio que os opposicionistas descançavão tran• 
quillo's, -seguros da lealdade e boa fedas pn>inessas, ·prin-
cipiou por não cumpri1··a primeir3, que tinha feito, deixandQ 
de nomear -para commandante lia gual'llição· da praça o. 
ollicial; .em que· havia convindo; demittindo ao mc~mo tem~ 

, po, ps officiaes da guarf!la , nacional, adherente ao·s .ptinci-
pios libcraes. Acotnpanhoti a essas demissões: a prompla exe-
cução da lei da reforma jndicia1·ia : ·,e ali o mesmo cspirit.o,' 
o .. mesmo syslema. que na provincin de Minas se adoptára.• 
Homens· os mais desacred·itados c ineptos, mesmo os mais 
desp.reziveis dos luga1·es, a\'guns poilcos •exceptos, forãó os 
nomeados, para executarem a importantíssima lei de 5, de de-
zembro de 18~ 1 ! Foi este um dos principaes motivos por 
que as camaras inunicipaes pro.craslinárfto a posse das ne-
vas autoridades, esperando todos que a asséinbléa geral~ 
cuja· reunião se approximava,-t·evissc, e'emendasse a lei. Nesta 

- esperança ~stavão todos, quando soou na província o terrí-
vel tro)i'ão ,da violeota .dispersão dó corpo legislativo, e desde 
critão ,em n em ~unas mãos estava já conler a tOI'I',entc ua ir-
ritaçilo publica, que trasbon]ava de uma maneit·a assustadora. 
Era em Sorocuba ·que o exaltaniento tinha I'equintado ; por-
que os gove!'Di-stas; ~esesperãdos 'por havet·cm sido desloca-
uns nas p,ass3das eleições, querendo ÍmpÔr á mnÍOI'ia, se ha· 

_ vião reunillo 3rrriados por duas noites, b~asonand9 que se 
achá vão armados_ c' pro!T~plos 1 para obrigarem a carnara hli": 
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nicipal a dar posse aos noras cmpt·cgados; e para isto cha-. 
maYão em seu apoio os adoplivos c papeletas, amea~nndó aos 
natoraes de fazerem n'elles um exemplo para os .vmdo UI'OS. 
No dia 10 de maio apresentou-se o juiz de qireito, para dar. 
po~sc. ás novas autoridades, sendo disso dispensada a camara 
municipal; conferenciando porém com os juizes de paz, • 
convenceu-se de que não lhe el'a .possível quita r-se d' essa com-. 
missão sem grave alleraçno no socego ]Hl~lico, c desi~ti o. 
ou adiou o empenho, em que viet·a. N'o dia 11 circulou o 
boato que uma fol'ça Yinda da éapital, c t•cfor·çada com a 
guarda nacional da v'illa de S. Roque, vinha pl'otcgct' a nulo·. -
ridade, para se clfeclu:~,r a posse, L em como a prisno de al~uns 
indivíduos mais influentes. Eifcctivamentc chegou a cidade 
de Sorocaba, ' ' inda · de S. Roque c da ft·cguezia de Una, 
uma pot·ção de força, que acompanhava o jhiz municipal no-
meado. EstaYilo abertas as hostilidades, c no dia 1 2 concor-
reu grande numero de gente armada, protestando OJ)pÔI'-se · 
_até O extremo a posse das 110'i'aS autoridades, alÓ CJllll nova-
mente se t·eprescntassc ao Impct·ador. As auto t·idadcs muni-
cipaes procur:'u·rto manlcr a Ol'dcm, fazendo aqna_t·Lclat· a'genle, 
e dando-lhe um c<>mmandante. Antes de chegat· o dia 1 í, em 
que tivera lugat· o t'Otnpimento de Soroca!Ja, releva cxpôt· o 
qne se pasara no Rio de Janeiro a t·espcito da t·evolnçün. 

Chegados a côrtc os deputados de S. Pai:1lo c Minas 
em fins de Abril de 1 842, souLerão qttc um gr:lll_de gol-
pe de estado se prepa1·ava ; _que o ministc·rio, seguro .de. 
que sct·ia (lccusado formalmente pelas violações da coustitni · 
ção, e muito principalmente pela suspensão das camaras nw-
nicipaes, uno podendo coiflat' com uma maioria na camara 
temperaria, vendo exc!uitlos d'ella seus snstcnlaculos os n1ais 
fortes c seus melhores amigos, temia-se de entrar em luta 
com a opposiçflo, que em st:u seio contava homens de talen-
to, fortes e decididos. Accrcscia o desejo, qtre tinhrto alguns 
membros do gabinete, de rêstituircm a pat·cntes e amigdt' pes -
soa.es os lugares, de que havirto sido privados pela pa~sada 
eleJçiio; nf\0 pesando menos no animo dos ministros a con-
sideração de que sem a dissoluçrto tinhrto elles diante de si 
um COI'pO elciloral, qnc llics não s:~tisfaria os desujos no 
'twecnchimcnlo das vagas, que tivessem lngat· no senado ; ac-
uescendu que a oppo ·ição forte, illuslr<~da c OI'"Únisada 
como CI'n, disputar lhe-ia com vantagem o poder. A disso-
solunu da cama!'a pois era u unica lahou' de silll'açflo, e mai~ 

• . 1 
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act·editavel se Lot·nava 'esse golpe de estado pelo appareci-
mento das novas instrucções eleilot·aes, que tit·avão ú oppo · 
sição toda a esperança de combatet·. com vnntage•n no cam-
po eleitoral. O estado da província de S. Paulo ct·a· amea-
çador : entt·elanto conviuhão todos n'este accordo. Aberta 
a sessão da. assembléa geral, (levet·-sc-ia apresentat• uma ac-
cnsação ao ministerio. Se durante essa qiscussão, que não po~ 
uia deixar de set' animadn, ou tiepois d'ella fosse a camara dis-
solvida, a opposiç.ão cmpenbnria tudo para· qne não houvesse 
revolução, c fosse pleitear as eleições ; mas, se, dada a dis-
solução, o governo . qnizessc por meio das novas inslt·ucÇõcs 
exçluir a OlJposição, a revolução em S. Paulo p<ll'ccia ser 
infallivcl, c então pcrguntavão os Pau]islas: o que fariáo 
os Mineit·os P Da4a a dissolução, e mandando o gaLiocle exe-
cutar as inslrucções eleitoraes, claro cs tal'a que tin·ba ellc 
usllt'pado a dicLadura : c o que püdet·ia conlê-lb em tao~ó s 
desa tinos ? Qual obstacu,lõ -ás ~nas exageradas prctcnções? 
Pot· que maneira salvar as in stituições jm·atlas i, Quem po-
deria duvidar de que nm gabinete, qnc _ ousadamcnte dis-
solvia uma camara, c_ mutlava por sua Jl~'Opria autoridade 
a lei deitoral, ·que collocava nas presidencias os Coelhos, 
_Pedros Chaves c Veig_as, prctendcss~, além do primeiro. a_L-
tcntadv, dorninm· com a força as c1eições ; 'ou quizcsse adiar 
iudeftnidamentc a reunião do corpo lcp;islalivo ? Ninguem 
duvid'!va tambcm de que a província tl~ S.·. Paulo em tal 
caso se rebellassc, e os seus deputados o allirmavâo, dando 
pot· infallivel uma c~mmoção, ainda mesmo contra a opi·· 
nião de Raphael Tobias. Os- 1\iincii;OS poróm, desconheceo-

- do a força do seu partido n.a provinci:t, declarárã.o que, dado 
o movimento em S. Panlo, cllcs o não acompaoharião ; - e 
que, quando muito, poderião apenas pot· meios indircctos 
ob·stat· a que marchassem gnardas nacionaes da província :~e 
·Minas sobre a de S. Paulo. 

A~ primeiras sessões preparatot·ias lornárão evidente que o 
rninisterio eslava firme em dissolvet· a cai:nm·a, porque os 

' adberentcs d'elle, não só se esforça vão para' retardat·em· a ve-
rificação dos poderes, lUas não cessarão de esligmatisar em 
seus discursos as eleições, rcp et in<lo Lodas as injut·ias c -ca-
lumnias, que a imprensa tla' oligarcltia tiuh:t publicatlo contt·a 
sens contr~n·ios: foi culão c1ne apparcceu a rcvcla çno de que 
a camara seria dispersa antt:s -de cow>Liluida; c a proporção 
c1ue os deputall.os mÍI)e iros se iao convenceu:!? de flu'c ug;aui--

. . 

, 
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nele estava fit·m~ment& decidido a arriscar os golpes de esta-
do, compenetravão-se tambem da nece~sidade de arris"carem 
um sacrificio her.oico _, í)a\a salvárem o paiz, e o arrancarem 
ao domínio da oligarchia que o pt·eteodia subverter. EL?,tre-
tanto hs noticias. qDe chegárão .da província tle Wnas,' a leu-
tavão aos deputados, p'Ois mos~ravão ell~s que a populàção. es· 
tava persuadida de c1ue n·o caso da diss,olnção, _e de se manda-
rem ext;~cutar as novas instrncções, que lá havião ja chegado,-
uma revolução tornava: se indispensavel. Alguns negociantes 
da província, homens de verdadeira irnportáncia, ;eentre elles, · 

. Lessa e Jo:io Gtlalb et·to, qlle se ach.avão na côl'te, c'onvinhão 
na necessidade da reyolução;e não recnavão elles mesmos ,cle 
tomarem n'ella aquella parte, que suas cit·cumstancias perm.ti_.. 
tissem. Ver-se-lHt como foi t•dig;io&amenLe.cumprida esta pro-

. mes-sa' esnecialment.e pelo _que toca ao honra elo e distinclo 
João Gualherto .Teixeira de Can·alho. Nos nltimos dias de 
Abril poi-s, tiohão os Mineiros mo~ificádo suas ~piO:iões a t'es · 
peito da pt·ovincia, parecendo-lhes possível o .acompanhar 
e !la a cle S. Paulo, no menos como uma diversão feit.a as for· '· 
ças do govet·no; p"rsuadid?s po'rém de CfllC ?ado o rom"pi-

' mento em S. Paulo, a provmcta· se apresentarta logo em um 
pé tão f(mnidavel que o governo não poderia despender f~r~ 
c;as alguinas pa!'a MiHas, ·ficnndo nos Mineir·os o combate só-
mcnle 'dos inimigos internos, elos qnaes não m uito so, temião, 
e o t'esultado mo•tt:ou que se não engana vão elles. C!·escen 
mais ·a confiança nos ~1ineiros pela ' chégada do tene\í te co~ 
ronel José Felici f! nO·, ·O qual, fallado para pôr-se a 'fl'ente 
do movimento· ern Minas, dtpois de nlg_uJ.11as ponderações 
razoav.cis, qne~ap'r éseolo,n, sacr·ifi~ou - se emftm a'não <~l m:- . 
donar seus amtgo~ , na esperança porém de que i\ provm Ja, 
de S. Paulo havia de rnantet·-se fortemente, e de que igual 
movimento apparecer{a na pt·ovincia do Ceará; c talvez n~ 
de , Per·oambuco. Em· todos os que combinfu;ão a revoln.~ 
çâo não apparecia um oult•o espírito, uma outra tendencia, 
que nno fosse a d,e chamat' a at tenção do monarcha sobre ó 
verd_adeieo estado do paiz, e a de sç alcanç.at' a no1;neação de · 
nm gabinete, I[UC mantivesse a ordem sem compromelter a 
libel'daCI.e; em fim, ·na ela 11dis se que e ia do qne a del'rot.a da 
oligarchia; ficando como ponto 'invat'iavel qne a,reyolução 

. te L' ia lngar, se fallecesse a espet'ança de se poclet' pleilcar,ns 
. eleições. Teve com ·cffeito lngat', não a dissolução, mas à 
disper·são da cam,ara, e no mesmo dia um ·deputado de M11. \ 

\ 

\ 
r 
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nas e outro de S. Paulo pat·tiráo para suas respectfvas pro. 
vlncias, sem que um ou outro levasse um ultimat1!m a res-
peito do movimen~o. Foi nos dias, que corrêrão dep:ois da 
dissolução até a partida do tenente· coronel José Feliciano 
da tprte para a província, e quando era já sabido que se 
ma"tldavão executar as novas instrnc,ções, que defi.nitivamen-
te s·e conveio em que a provínci" de Min_as, logo qutf 
ilpparecesse o movimento em S. P~ ulo, o acompauha'ria 
çom outro igual; não devendo porém tet· lugar qualq~1er 
rompimento senão n4 capital da província. As . primei-
ras noticias, que chegál'ão a Raphael Tobias, constavão dos 
tarnQCIII primeiros accordos e opiniões dos deputados mi-
lleiros, c bem se. vê q,ue muito animadot·as não erão taes 
noticias. Persnadia-sc Raphael Tobias que, se os Mineir-os 
quizessem, ou podessem ácompauhar a pt·ovincia de S, Paulo,' 
~:ião deixaria de p.artir irumediatamente para Minas o se, 
nador Ferreira de ·Mello. Enlt•etanto, teve Raphael To .. 
:Pias a certeza de que ()Sse semrdor continuava a p@rmanecev 
na côrte, e entendeu que os mineiros se conservavão em 
suas primeiras opiniões, isto é, que não podião prestar á 
provinci.a ·de S. Paulo mais do que um apoio . negativo. Foi 
esta a primeira fatalidade para os revolucionarias de ~ 842, 
O senador Ferreira de Mello, persuadido de ciu.e a sua reti., 
rada immediata para a província de Minas podet·ia preve.,. 
nir o 'governo, e adverti·lo a tomar providencias epergi,cas 
a rê~peito de Minas, enviando mesmo para lá qualqu~~· 
força, e obstando , a alguma manitestação no sentid~ de 
S. Paulo, deix;o u-sc ficar na côrté, para illu<lir as~im a· pr~~ 
calwão·- do ministério, · ' · 

17 DE MAIO, P)\OQLAMAÇÃ.O DO.. GOROJVEL RAPIIABL TOBIAS 
DE AGUIAR J!ARA l'RESlDENTE INTERINO DA lJROVINCIA ,DE S1 

PAULO, 

A provincia de S. Paulo estava ·summamente agitada; mas 
Rpphael Tobias, na convicção de que a de Minas não se 
movia, jt~lgou fó ra de prudencia pÔl'-SC:l a frente de um mo-
vimento, e ainda mais pelas razQes por elle apresentadas em 
seu manifesto, puhJicado .a 1 7 ue gbril do COITenle anno, e 
que vai no fim d' esta h isto ria; deliberou p'ois !'etit·ar-sc para 

' sua fazenda, pot·que foi avisado de i1ue do R~o de Janeiro , 



'. 

•I 

partira um ofiicial encarregado de o. ptender. Chegado ·a 
Sorocaba na noite de 1 G, foi informado das occurrencias do ' 
dia 10 e seguintes, e nrg_êntemente ' instado, para qne se po-
zesse a frente do movimentç,. a qn'e já não era possível óbs- ' 
tar, havbndo sido p1·oclamado no 'dia 17, mesmo sem, se~ 
'accor.do, ,presidcn~e interino. da' n~ovin·cia. Aceita.nilo a no-
meação pelas razões no .citado mánifesto escriptas, tratou· 
de fazer marchar immediatamente uma força sobre a capi-
tal, que no dia 19 montava· já a perto d~. 1 ,o o o homens, 
cheios do maiot• enthnsiasmo, sufficientemen'te arn'iados e· 
municiados; encarre11:ou o commando d'esta for'ça ad majot• 
Fr.áncisco _Galvão de Bar•·os Fra-nça,.•9,fficial que gozava· a re· 
p,u.tàçã~ tie, pomem ·de bem, valente· e ,pratico na arte ~a 
guerra. . · _ 

. N'esse mesmo dia, em que partia a.força deSorocaba para· 
S. Paulo,' chegou áqu~lla cidade' o senador Feijó, (1ue apc- ' 
nas soti)1era em Campinas, onde )110l'3Va, ' o. que se passa v a 
em Soroc·ab1J, apezar de sua idade ·C molestías, correu ·a sel'-
vir e ajnÇiar aos seus patrícios no cmpenho,\d~ sustentar a 

. constituiçãv e o throno. A. populaç~o co1;ria cheia dQ cnthu~ . 
. siasmo ás at•rpa ~, _pois" que em toqos existia a convicção de . 
que a liberdade' pub1ica es~ava ~ra~emenre compromettida 
pelos excessos do .ministerio de 23 de março; e ha para vm· · 
que·o ;homem, ~ue em 1 ,~31 salvára por seus esfor,ç.os a ~o.
barchia e a or.dem :pl!-bhca dos furores da revolu,ção, fora 
em 18Lf2 o .ma i~ :ll'denLe, 8 n)nis dedicado_ dos -ins ó.,rgentes, 
p·orque em 184'\! via, ·como en~ 18Zi1, ameaçada a li~erda5Le _ 
e CO~U ~lla a D)Of\Ul'Cbia constitdcional,, que pairava sohre Gffi 
abysmo, afa~ligosamente cavado 'por uma o·ligarch.ia in~eno 
e despotic;a . Entretanto u_ma fatalidade havia comprome ti<Jo• 
os insurg!ln.tes, spm c1ne elle~ o sõ.ubesscm ; um tiro tinha ~ do 
disparado . na porta do juiz" de direito na occasião, em ct~,~e 
conf~renciava elle coni os juizes de paz sob1·e.ds meios ptlr 
que podenão reali,sat• a ,posse 'dos novos empret~~dos .poli-

· ciae~; o juiz <111 direito, atemorisaclo .. com os preparntivos 
anteriores, participou no 1wesidente que a revolução ia .ap-· 
pare.cer; e o presidente, api·ovcitando a opp·ortunidade, fez · 
para o"ftio de ·Janeiro a mesma participa'ção, que chf)gou ·a. 
~antos duas hor\'ts ?ntes da p~rtida do vàpor Ypy~anga; as.: 
sun, ~fl_lquanto os.msurgentes .de Sorocaba á?reditavão\ que 
a no~Icia ~o r.omptmento não tmha ol~eg,ado ~mda ao Rw\ c~e 
Janeu·o, )á · o gpneral ,barão ;de Caxtas desemhare.ava sua..s , ' . • '\I 
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fo'rças, e occupava com ellas a capital dá pro\·incia. Em S, 
Paulo pbis, assim como em Minas, os 'e rros se· encadeárao, 
c as fatalidades se accumulút•ão desde o pPimeit·o dia em <ple 
L,iverã~ h!gat· os respectivos movimentos. · _ 

O major Galvão, em vez. de marchar rapidamente sobre 
a capital, como mi.lito · se lhe reéommendára, gaston '·quatt·o 

, dias' pára chegar ao ribeirão do Pir'ajussára, onoe reforçou · 
ainda, mais a columna com a força <le l,tú, que tthi encontra-
ra, não sendo de Sorocaba á cidade de S .' Paulo mais .que ·18 
leguas, e Leúdo o commandante á s.ua . disposição uma bella 
e comiaeravel cavallária. Em Pit·ajussára encontt·ou-se o ma-
jor Galvão com uma guarda avançada . da pe,qnena força, 
com.que o genet·al bat•ão de Cnias havia guamecic'o a ponte 
dos- Pinheiros, e tão estropeada estava toda a força, pela 
marcha forçada, que de· Santos trazia, tão desanimada pelo 
' terror, que infundia a persu11são de qúe :Í província de S. 
Paulo haviá-se erguido, mlida como n~n só h~mem, e .-forle 
como um g:ignnte, que as fot·ças do genet·al -Caxias julgavão-
se infallivelmente esmagadas; e o terião sido, se o comman-
dant~ dos. insurgentes• quizesse ·arriscar ' a menor tentativa 
sobre esses homens fatígados, e tanto desmoralisados; mas 
o major Garvao; longe ·qe avançar,. retirou-se para ·o Jáqtia-
r-a)ty. ' 

A deliberação do commandante dos ·insurgentes, ·além de 
'mostrar desanimo e irresoluçao, que é sempre para os reVQ· 
lucionarios riin infallivel prognostico ,de, dert·ota, próporci~
nou ao general· da legalidade occasiao, de que elle se ápro-
veitou immediatamente para desenvolver seus planos. Fói 
o primeiro cuidado do geilet·al dirigir um officio ao major 

· G,~ivao, em que lhe fazia . vet· os perigos, qóe COI'l'ia elle, ao , 
qual pedia o general se não compromettesse por .alheios ca-

' prichos, e ~ssegurava-lhe que leváva poderes amplos para 
aplanm· todas a§ difficuldades, dándo a entendet· que serião 

' satisfeitos os desejos clQs Paulistas, se além ,nao -fosscm -elles · 
do' que púecia. O major Galvao respondeu com firmeza e : 
dignidade a· este officio; mas em vez de autorisar sua res -
posta cqm a ameaça de uin pt•ompto assalto á capital, tirou-
lhe' todo o prestimo e valot· retirando-se para Bairiri. E' 
_inexplicavel a· maneira por que este official, aliás bravo e 
honrado, compt·ometteu a causa, que a·hraçára; pois que, nao. 
podendo cllc ignot·ar que , o ~ex i to do movimento dependia 
ahsolótamcnte de um . ass(\lto a .caíJital, onde '. encontraria 

,. 
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poderoso apoio, dei.xou de acmmuettet• .as forças do b nrão 
de Caxias, ou não podeado- entra!' pelos Pinheiro.s·; . n~o pro-
curou algum passo vadeavel no t·io, c1ue muitos acharia, es:.. 
tando guarnecidas por forças muito insigniflcaates as pontes 
do Anast1jcio·c de Santa Anna, e as de San:t() Amare e prrs-so 
do 0 1 ~ so algumas ·tinnão, constavão ellas de 'paisano · .. O 
c1ue é porem ainda mais in:concebivel é o aband-enÇJ, em 'que 
deixara -Galvno as, estradas de Sorocaba e Campinas, por 
onde ião e vinbao, sem ·flne o menor estorvo os emhat·açasse, 
os agentes do ,presidente Mon t' ~legre; e tal era ·o delei,xo-, 
q.ue um general com habilidade e genio poderia· tei;' .intro-
duzido f~rça em Soroca,ba. set;n ser p't·esefl,tido, e tevia tam-
bem prendido a Raphael Tobias. F o•i tal" a ioercia e o d~
leixo do commandante dos insm·$eHtes, que peia estrada de 
Cámpinas passâr'ão, sem que so·frressew a m~nor inquietação, 
200 prnças e at·mameoto, que fot·ão- ao depois occasionat• a 
fatalissima derrota da Venda Gt·ande. Te've & commandante ' 
certeza de que pa,rtha de Jundiahy para S. Paulo uma ca-
valhàda, de que o barão de Caxias tinha urgente necessi-
dadel e bem que passasse• ella . a quateo leguas '\distante .do 
seu acampamento, não teve a deliberação de a mandar to-
maL'. Tanta iilacçã ~ . e negligenc.ia pod.lll;h desmoralrsar ; o 
mai~ aguerrido exet;cito. Que effeitos pt·oduzirião então em 
p_disanos; reunid~s · rClo~ enthusiasmo, pela. de·d:ioaçãb patdo-
ttea, con~ aconvicç,ao porém de que pelepvão colitr~ ~ go- -
verno, e que necessit_avão d~ set: suste~tados neste enipenh.o 
por empr,ezas prophas a mspJL•aren1 confiança? O \~ usLo 
principiou a preoccupar os espíritos, e e desanimo tot·Ao.u-se 
geral. O coronel Tobias tomou erÜão a delibel'ação qu~ ao 
principio d~vêra ter tid~, pois qu~ , em Y·ez· de se deixat' (1-
car em Sot·ocaba, c!)nvwha que Ltvessc marchado com as 
força&J e então tet·ia evitado o que_ agora não ex;a pos~i~·el 
remediar; appat·ec<in pois nn dia 8 de jtmho no acampa-
mento de Bairiri, e· lã o -mal collocado o achou·, ue, se o 
general da lega_lidã1le fosse empt·ehendcdor, podér ter in-
tro_duzido no aoampamen~o ~ma força a ' ctnalquet· hora ' (j.,a 
not_te l fez ~udar o ac~I?pamento e procurou ~or todos os 
Jn~IOS r.eànunat' ~S p plrltOS, Ja nãO era tempo }lOL'ÓlD, pas-
sadà, estava ~~ Qccas,ão, "l par.a cumulo de _ fata)irl~des foi nhi 
sabida a tcrm'~ cl de rrrot"' da Venda Gntq.tle, occaswnada pelo. 
deleixo de Galvão, c pela impt:ude~1le e, inten-ip~s~iv~ c?r.~ 
gem de u.m comma;ndanle do~ m~nrgentcs. Então pn~c•p1~\ 

.'· 
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rLio a apparecer . algumas ~ pcqneuas_ partidas d·'as forças a; 
legalidade' pelo lado da Co lia: em conseqpencia disto, resol-
véu -Galvão t~etirar--sc com o intuito de se i e collocar entre 
S. Roque · e Sorocaba, o· qne em verdade eea obrar militar'-
mei'íte; pois qne occnpundo essis posições', não s6 obstaria ' 
ao assalto de Sorocaha, mas poderia cortar a marcha do ini-
migo nas muitas matas que bordão .aqnella estrada. O ma-
jor Galvão porém não fez alto em parte algUJ;na; e nos ~ias 

. 15. e 1 !f> divididas em duas< columnas, chegárão a Sorocaha 
as forças insurgentes, e com 'tal precipitação, que ntio s6 não 
deixárão alguma força ·. que lhes · protegesse a~ retaguarda, 
mas nem ainda vedetas que lhes dessem aviso, .se o inimigo 

· se approximasse. Nestes mom~qtos- de susto e .de iJ.ilxiedade 
chega tamhem a qoticia de -c1ue Raphacl Tobias ·havia sido 
atraiçoado em Coritiba, e que essa impül'tante comat'Ca, lor-
ge , de adherir ao movimento, estava occupada por forças . 
vindas dé Santa Gatbarinn, as q_naes devião marcha'!.' a oc-
cu_pprem Itat:'ql'é. :rodos se julgát;fiO cercados; e para_ aug-
menta-r-lhes a angustin. e o desanip1o, nem uma noticia havia 

/' . do que nas villa.s do noete se passava, muito menos ainda 
do que ia pela província de Minas, qne Raphael Tobias acre-
ditava, fundádo nas p'rimeit·as op~niões ~los deputados mi-
neiros, não se haver movido. Entl'etanto ·deliherát'ão susten-
tár éom todo oesforço o' ponto c~ê Sorocaba; c Raphael To- _ 
:Oias retirou~se na noite· de '18 .de junho para It~j)etininga, 

_ ~fim de oh sei-v ar dali . o que ·convinha fazer-se, deiJ(ando ~en
tretanto a dii·ecç~o dos negocias ao vice-presidente senador 
Feijó; que, no ultiq10 c desesperado.momento, tomou sobre 
si todas as <;onsequencias do .movimento, e coJJ;l tanta gene.!. . 
rosidade se sacrificou, hem que pão desconhecesse elle em 
cujas ganas se metlia. A appt·oximação das forças da leg~- · 
lidad~ foi o signal de dispersão geml, foi um verdadeit'O sal-
ve-s!J quernpode1·. ·Assim no dia .2o de junho estava o general 
da legalidade 1111 casa da pre~idencia interina, e o honrado · 
e ' dedicado senador Feijó, mcttido -Çrn uma caleça, caminha-
va, guardado por numer:osa escolta, para a cidade de S • . 
Paulo, levat1do sobre o semblante os . tr:aços de uma alma 
impassível na ~esp;raça, e Ós signaes ·de uma consciencia 
tranqnilla, pela convicção d~ l;la.ver fielmente preenchido o 
seu dever. Raphael_ Tol}ias ca~inhava aii:rda para Itapetinin-
ga, qmindo teve noticia do occorrido em Sorocaba, e co-
nhecendo a extensão dos perigos que o ameaça'vão, tratou, 

2 
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de t•cfogiar-se, n'ão po·dendo Lôtl:lvia . escapar ~ policia da 
. traição, de que ~e ellc queixa em seu manifesto. Assim estava 
vencido, e, com tão pouco custo pela parte ·d;.t legalid,ade, 
aquelle movimento, filho do enthusiasmo, mas tão infeliz-
mente dirigido. Os successos que seguirão-se á derrota do.s 
Paulistas são sem duvida de uma gravidade e ,importan,cia 
não communs' '; entretanto a falla de dados p.ositivos fuz que 

.iJare eu a respeito de S. P~ulo no pouco que esct·ipt_o fica 1 
continuando· desde este ponto a narração do ócc_orndo na 
provinci;~ de Minas, nni,co compromettimento que tomei 
para COID _meus çomprovÍncÍ aUOS C para com aquelles f{UC 

me prestárão sua ~oadjn:vação no empenho d~ apresentar ao 
paiz com toda a .fidelidade uma parte dos ponderosos acon-
tecimentos que tiverão luga t· na minha provipcia, deixapclo 
ao futuro um trabalho, bem que mal alinha_do, mas que po-
derá servir pat·a sobt·e elle formar o que se encarregar de 
esc:rever a historia do paiz um dos não meü.os inworlante~ 
episodios della. 

'r 
l " (' 

PROVIDENCIA:S / DADAS PELO GOVERNO GERAL PARA. ' SUFFOCAl\ , 
Q MOVIMENTO DE 1 O Dll JUNUO, ' , 

Al)tes de e~pôt· a política que segpira o governo d~pois d·e 
_vencida a revoluç.ão,r releva dar uma snccinta np~icia ÀO mo-
do por que se conduzira elle par~ su:fl'ocar os movimen\tos de 
S. Paulo_ e_Minas, ~ d:í>s meios que ness~emyenho ~mpre~á~a • 

. A notlcfa de haver echoad.o na provmcta de l\~mas o ·nto 
levantado ern .Sorocaba contra o ty' annico e .audaz ·g;abiqçte 
de ' llfl d~ março, e ' ~1e que a ft·ente do movimento mineiro 
achava-se um homem distincto por sua fot tuna, nasciment 
c affer:-o á monarchi\1 constitucional, atordoou o @abinete e 
a oligarchi,a que o sustentava;· e se outra fô a enlão .a attitu. 
de da provin"cia de S, Paulo, a facção houvera cahià carre-
gada com Q peso da geral execração , -e os inst rgente , tiverão 
mostrado a lealj.].ade fom que sustentao o th \oqo·- constitu-
cional, e sobre elle a dynastia do SI'. D. Pedro I; porém, por 
mais sel'ios 'c1ne_fosseru os. receios de qne se apoderara a fac-
çao ao ouvit· o estrondo do trovão que rebentár·a em Barba-
cena, erão elles m uit~ attenuados,p"elos successos da p·rovincia 
d~ S. Paulo, que ·n~cessariamentc devião ter podet·os~ in1luet\ , 
c Ia soht·e os de Mmas. A facçã.o ten ton todos os mews leg;a_es· 
ou não pa~a conjurar o. p_erigo q~1é sómente a e lla arqcaçavu, 
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, ·Fez pois o m'inisl!'wio app.nrecce a proclnmaçã~ de 19 de jn-

nho. Essa peça, hem que sem ,a referenda de um minislt'o, 
nao p6de coJntndo deixat' ·de ser considerada minis'L~rial, nem, 
o historiador deve ser privado de emit1i t' soht·e eUa um juizo 
qualquer. É esse o mais ' u-uthentico documenta da perfidia 
com que o gabinete aconselhava a corôa, é uma prova pm·-
manenle das damnadas intenções do gabine~e de ma.rço; essa 
proclamação. claramente convence de que . o ministerio· fizera 

. de sua cansa a causa do paiz e do monarcha, arrojando o 
Imperador Ílo campo das discussões , deixando a cot·ôa -a 
descoberto, c convet:tendo a em iostrt1mento de nm partido, 
pondo na boca do monarcha, que é o pai commum, pala-
vras que indicão odio e· de·liberado desejo de fazer victimas.' . 
Nenhnm conselheiro fiel em taes circmnstancias deixaria de 
aconselhar ao monarcha que se dirigi~se a todos os seus suà-
ditos desvairados, cxh~rtaodo · os a todos sem excepÇão a que 
depo.zessem as armas, e nunéa-fazer uma selecção .~ntt•e il-

' , luflidos e illusores, considerando aos 1!1ltimos cómo reproyos, -
para os quae·s 'não ha.via miser·icordia, ainda quando,_ reco- · 
checendo seu erro, se em et·ro estivessem, dr.pozessem as 

•armas e fossem bnsc·ar ab~igo aos pés do Lht·ono ! Entretan-
to é o 'qUe eslú distinclamentc escriplo na proc1amação de• 19 

- de junho. Com e:!feito o ministerio tinha inimigos pessoaes 
dos quacs se qneria vingár; e, .para os lauçar em os nllimos 
apnr..os, tira-lhes toda à cspet·ança de perdiio, profana a reale-_ ' 
za, apresenta o monarcha ·-eomo o inslt·umerlto de vinganças 
ignobeis, e para _convencm· que' crao aquellcs o? sentimentos 
do Imperador, e s6mcnte dellc, faz appat·ecet'. uma peça fão 
impOt'tante sem a refet·enda ele algum dos ministt·Ós. Assim; 
emqnanto aos que I?q Hio Grande se rebellárão contra a. au-
toridade do Impera~or c contra todos· os poderes creados 
pela constituiçáo gí\rantc-se uma. constante · amnis~ia, de qué 
se podem nproveitar no momento em que queirão V·oltar á 
communha·o hrazilcit•a, para co.Úl os insurgentes de Minas c 
S. Paulo, que o forão taes por excesso de a)Dor á const.itui- . 
çao, pela necessidade de defenderem seus direitos conculca-· 

~ dos por u!D govemo tyrannico e faccioso, pela de proteger.cm 
~nas vidas entr·egücs ao hacamat'tc 'da oligarchi'a, que nunca 
proferirão o nome elo nll'n;trchn senao acompanhado de todo 
o a cal amento e yespeilo, o poder ar·m~-se_ de todo o rigor, .c 
de. anle-mfto tira-lhes até a espcrat~ ça rio pel'dl\o a .esses a 
quem apt'OUVC ao gabinete classificar illusores. Todas as oc-
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cm'l'encias qne t•!m sido até l10je conhecidas, ' c qne ti,·e•·ãe 
lngaf antes é depois dos movimçntos de S. Paulo c Minas 
convencem de que ·o ministerio e a facção em que se elle 
apoiava quizerão de proposit,o pr~vocar os movimentos para 
terem uma occasião de .esmagarem seus adversarios. Sabia a 
ol,igarchia qNanto agitada se achava a província de S. Paulo, 
quanto exacerbados ficarão ali C!S animos pel.a maneira por 
que fôra. Lt·atada .a com missão da assembléa provincial qne 
conduzira a mensagem da mesma assembléa; sabia que na 
província de Minas produzira consicleravel initação a incons-
titucional suspensão das camaras mnnicipaes, c enli'Ctanto, 
em vez de proctÍrar extingnit' este incenrlio, accrcscenta-lhe 
maior elemento mandando executar a lei da reforma judi-
ciat·ia, e-recommendando ·o. seus delegados nas duas provín-
cias a exclusão' de todos ·os indivíduos 'qne suspeitos fossem 
de adherencia á opposição, bem qnc homens trauqnillos c 
socegados fos'sem. 

Havendo-se assegurado clandestinamente do apoio, de :al · 
gum individuo com quem, era de suppôr deveri qo' contar 
os insurgentes, ·~ dando ordens pa•·a qne a provincia dê S . 

.. · Paulo fOsse occopada1 ·pelo lado do sTtl por forças vindns d(} 
Sanla Catharina, acreditando os opposicionistas illndidos 'c 
illaqueados ; certos de que a dissolução da çaJl1atla terppora-
_ria, e pela maneira por que a preterid ião fazer, se1·iu o ulti-
mo toqqe d~ rebate; çonfiados em que facilmente derroc'arião 
inimigos que julgavão fracos e att·aiçoados, o ministerio pô:~, 
muito deliberadamente fogo ' a mina' acreditando que \6-. l . I . I \ mente os seus ,contr~nos sa tarJão ao ar .com . a cxp o sã~ ; 

é ~or esta ~~neir~ <JUC s: póde ex~licar o procedim:nto vi?~ 
lento do .mJntSterLO, USSilU emquanto a cl1'·pc1'SÍlO lllCOnSII-~ 
,tucional do corpo .legislativo, como emqnanto a s.nas medi-
·dás postériores. O ministro da guerra havia enviado pat'a S. 
Paulo toda ,a força d1,~ qné podia dispô r : ~ compreh 1dendo 
porém a urgente nepessidade de fazer ao 1 enos C(>nslar 
que tropas erão mandadas para Min(ts, despejou as fortale-
zas, ll C'<\Sa de, Correcr ãO, p_!l ra mandar assassinos, cond~m
na'dos como taes, e pretos· da Cost\[ d' 1\:frica, ~rue elevou á 
qualidad~ de cidadãos brazileiros, ef9 cujas mão& deposilqn 
as armas da nação, para il'em ba! er os industriosos Min iro~ . 
Tndo quanto um a imaginação diabolica podia suggerir a ho\ · 
mens para OS quaes ORO havia ]eis nem formtÜ<\S, ·lt!dO foi I\ 
lembrado. Assim, a pat' d.a p•·o_clamação de 19 de .ju.nho, 

'' 
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·appareceu o aviso do 1!5 do mesmo mcz, Ot'deJ1ando o fC-
questro nos bens de lodos os que houvessem huhcrido . aos 
movimentos. 'Ei--lo esse aviso, origem de tantos p1alcs: 

. ' Aviso de 25 de Junho. 
i 

lllm. c Exm. Sr.-S. M. o Imperador, tendo em consirle· 
reção, po1; uma parte os gravíssimos pt·ejnizos occasionados 
ú fazenda nacional pela r~bellifto que infelizmente se·lcvan-
t<lra em Sorocaba e Barbacen'a, nas pt•ovincias de S . Paulo c 
Alinas Geraes, havendo-se os !'ebeldes apode1·ado de dinheiros 

' · puhlicos, pertencentes ús ren1las geraes e provinciaes ' ·assim 
como de cdiu.cios, bens e genel'os pt•oprios da mesma fazen-
da, obstando c'om seus.a.ctos ·criminosos a regular c legal at·-
l·ecadação das di tas rendas, c conslilnindo o governo na 
dma necessidade de far.el' avultadus de~pezas par·a ·a manu--
.t~nção· da ordem c pt·otecção tlus cidadaos pacíficos; c por·· 
outra pi1rte CjlTC, apezal' de SCl' bem definido e segm'O O UÍ-
reito, C{ ti C tem a faze nela nacional de h a ver a indcmnisação 
de lodos os sobl'edito~ prejnizos pelos bens dos ddinc1nentes, 
contra quem se ha de pt·ocedee com tbdo o ri;,o1· das leis em 
vir.tude da legal hypotl1cca e~Labelecida. no art. 27 do codi-
go criminal, poueráõ algumas pessoas uc boa fé 'ser· illuuidas 
pOJ: meio de oonirastos, <) ·que' as indozão os cõmpromettidos 
na dita rebellião, a respeito Je seus bens assim hypotlwca-
clos: ha o 11!-esmo Augusto Senhot· por bom ordena1· l{IJC V. 
Ex. fdça publicai' po1· cJitaes o thoor· do referido ar·t. 27 do 
codigo ct·itnioal, e iotim,at• pm· meio d'elles a todos e qnaes-
<JUCl' indivíduos, on cómp:mhias _nacionacs 011- estraqgeil'as, 
d'essa ou de qualquet· outra pt·ovincia· que neto fuçfto com os 
rebeldes trato, ort cont1·aclo algnm sobre seus bens moveis, ' 

,. 

. semoventes on de l'aiz, pol'que todos . se hão~de haver J)OI' 
nullos c de nenhum e1l't>ito, vist-o que se achão os sobreditos 
bens sujeitos á indemni~açüo rl<i fazenda n;\cional.: Ouli'OSim 
Ol'dena S. M. 'o Impel'ado'l' que V. Ex. expeça onlens aos mu-
gistr·aclos lel'ritoriacs pm·a que ponhão em arreca(L~çüo e l1on 
gual'da to,tlos os- bQns ,pcrtcnccntes a t•ehelcles, que, empe-

. I-lhados na revulta, se tiverem ansentacll) de ' seus domicilio,s, 
pard opporLunamcnle Lct·cm o' c~eslino legal, na coní'ormid<í1 

de 'das leis, quando se terminal' a mesrna revolta. 
Dc;os guarde a V. Ex. PalacÍ1> 'do Hio de Janeiro, em 2J 

', 

•' 
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Je Junho Je 184 2. - Piscondc de Aú1·anlcs.- Se. Pccsiden-
Le de ~Jin~s Gcrncs. 

Scmellíanles aos pecsid.entcs àc S: Paulo c lHo de J~neiro. 

' . Proclamaçcio de 1g .de Jun!to. 

B1·azileiros-! O grito de rchelliiio, que soou em Sorocaba 
na provincia de S. Paulo, aca'ba de achae ccho em Baehace-
ua na p1·oviucia de· Minas Geraes. Homens, cujos priqc-ipios 
farão repellidos pelos poderes políticos nacionaes, ·eqtenuem 
que os devem fazer prevalecer, tentando t·evoluci'onar Q im- ' 
pm·io. Não sali_sfeitos com as I'ehelliões, que tanto affligirão a 
nossà pnt1·ia, duennte a minhn minorid~éle, _querem ainda 
ahysma-la nos horrores da guen.a civil: Fiel ao jut~amento, 
cpú~ pre~tei, 'de guordar a _conslitniçao, e conscio dos deve- · 
11es que clla me impõe, já mais deixarei- de fnzor ex!3cutar as 
leis 'emana'das da rept·esentação nácional~ de m~nlel' i Ilesas, . 
as prerogativas da minha cprôa, do pt·omorel' a felicidade ge-
ral, e de salva_e o estado. Conto pa'ra isso com a efficaz coo-
peração dos1rneup leaes suhditns do· todas as p1'0vinci~s. -. 

Brazileiros, CJile fosles.illudidos l Abandonai os homens, que 
vos tem ~ooduzido ao crime: como pai .vos acon,sclho, que 
desp_rezei& suas ~~erfidas s~1ggestões: ponpa•i-me .a .dura ~e
cessida?e .de ,pnqu:-vos. ~ Vm\ a Nossa Santa _R~ll @lãO l Vmt 
a coostitmção dq 1mper10! Y1va a nação brnz1lerrlt \ ' 

Pala"'cio do Ri9 de Janeil'o, der.:enovc de Junho de ~il oitp-
cent_os' e quarenla e dous, vige,simo pt·imeit'O da independeu-
cia e do imperio. (Assigoado) lMPHHAJ>OR. 

Esta •medicla, eminentemente incon,stitncional, e a re Reito 
da qual o govet·no vio-se j'ot·çadv a recuar, rhas quand~ Li-
nha ella já causado ÍI'L'eparaveis damnos, começou a desa-
nimar as fileil'a ~ insurgentes, principalmente pela maneJ'ra 
por qne era eUa e_xe.cutada. · ' 

A proclamaçiio e o avis() .aCÍiha referido, com o l01·nal do 
Commercio que consignava a noticia da pacificação de S. 
Paulo, forão conduzidos para Minas por emissarios ' que cru-
za vão a província em todas , as direcções, e então as cartas 
particnlar~s, escriptas sob o dictaclo elo ministerio, nas quacs 
se con:fi.Í·mavão as noticias a respeito de S. Panlu, e GDm 
que. se atcmorisavão' o.s fr:.~ços, ameaçando-os com o I'Ígor 
da pubiç-ao c com a .pet·da dos' bens se pt·ogredisscm\ na 
sustentação do · movimento, garantindó-se"lhé:ls ao. mesmo 

v ~ \ \ 
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temp·o· o pet•dão· por parte a'o governo' no ~as o d~ a'ban:dq-
pa t'Cll~ aos proscriptos, aos quaés 'Sómente ( diúão) queria o 
govet·no perscguit·, •não deixa vão de p'roduzit· algum eifl~ito. 
Fô t·a uma das provideócia·s do minisi_erio, para debellar os 
'Ç}ovimentos de S. ·Paulo e Minas, os decretos pelos quaes 

' erão exautnrados. das honras de officiaes da casa imperial 
alguns indivíduos,. entre elles os doqs irmãos Andradas. Erão 
estes decretos apresentados lambem como nma prava de 
qne o monarcha se achava inteiramente identificado com o 
sen ministerio. Entretanto qne o .governo laf!çava m:ao de 
to \los este·s meios, ou iniqnos ou pouco digríos; avançava a , 

· peqt~en~· força de condemnados c AfrifalH~s pelo Parahybuna, 
e alguns olliciaes, conduzindo armamento, tomavão o ca-
minho do Mar : de Hespanha, emqnanto .que ó n.residente dó 
Rio· de Janeiro pt'ocurava teunil' alguma guarda nacional tia 
villa cl(\_ Pat·ahyba e ontt·a·~ C'ircumvi.ziúhas, com ql)e for-
mava a cqlu,mt~a do Rio Pr1p,to. D'enlt'e 1 todos · os meios de ·., _ 
que lançaea· mão o govet·f\'o pru·a . debellar os insurgentes, 
nenhum fôra .tão ~niquo? nehhum de con~equencias tào ter-

. rivcis como o de insur:reccioliarem os legalistas os escra-
vos .dos insurgentes, entregando-lhes a~ 'armas, para co'ni-
batet·em seus .senhores. 

O inovimehto ele 1 o de j nnho tinha posto todos o·s ·~ineieos 
em' al'mas: erão ·irmaos qm'tra irmãos, era o de~graçado effei-
to das discor.dias 'civis; _porem an,tes qtie cheg~1sse á pt{pvin-
ci.a a tr·o,pa Ghmna~a 4e llnha, podia-se dizer -com vet·dade 
qüe, tanto no campo leg!llista, como nas fileil'as insurgentes, 
existiaü as mesmas convicções; . proprietarios, capita lista's, · 
pais de família, estavao' debaixo de uma e de outra batideil'a. 
Com a cliegada porém da tropa de linha a pt·ovinéia f9i 
in·und"ada de nnvens de Nagôs e ll1inás, qu·e ~evárão , a toda 
a parte a ·cle\'astjl.çâo_ e o saque. O que porém deve c_on-· 
tristat• aiilda ' mais a tod·ó·. {). homem que tenha amor a seu 
paiz é, a desgraçada certeza de guc os pretos q·ee fazião 
p'arte do exercito d~ legalidade, on erão captivos,· e ·estavão · · 
ainda sujeitos ao bacalháo de sens senhores, ou erão Gida-
dãos de Guiçé e Moçambique, desses que o furor contt·aban-
dista arranca a seus lares, para-vir vender nas pr~i~s· do 
Brazil. Muitos desses soldados não sabião pronnnciat' uma 
só palavt~a de nossa língua, crão· creaturgs baldeadas de 
alguma ,embarcação negrçiea paq o quartel ~o hatálh:Jo 8°; 
-c aind~ assim rlãü era o. empregq desses soldados qne mais · 

' ' 
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devia hOl'l'Ql'isar, porqrw, · haven,do n ·qu:.ll~ ta legislatura au-
torisaclo o governo i)ara engajat· estrangeiros, poderia o 
ministel'ÍO com Lol antorisnçao -apadrinhar seu·pt·occder; o 
que -não -póde deixar de ser condemnádo 'por todó:S os .par- , 
tidos ; o que foi ele um fnncslo __ cxemplo _para a moralidnde 
publica, .o .. que podét•a ser para o paiz das .mais horríveis 
coasequencias, fo~ a_ admissão de pretos caplivos ·nas filei- · 
ras dos defensores da lei. E t1ma tri slc verdade, que, para 
homá do ' Brahil, qu,izcra occultar; ainda mesmo faltando 
aos dcvet·es d'e historiador; se não tivesse tomado sobre 
mim, e para com os mens · comprovincianos, o devet· d:e 
apresentar todos os factos, ·pelos qnaes se possa· fazet· um-
ajustado parallclo enlrc os dons partidos CjtHi no pniz ,se 
comb-atem, e que batêrii0 se na província i.1e_l\'linas. Esses 
factos mostt·~ráo de que laclo existia maioP somma de mo-
ralidade, 'pois que; emciuanto no exercito insurgentc ·se nno _ 
aceitavão os serviços de um Dut t·a, guerrilheiro valente c 
denoda-do, que em-·1835 tantos serviços fizera á legalida-de 
liberal, c isto po.rque se achava elle pronunciado em um 
crime de asrsassinato, ·que, · ainda qu:mdo verdadeiro ·seja, 
nãp demonstra, i)ela maneira ·e t'aião· por que se diz fôra 
feito, infamia da 'parte de. Dutt·a ; admittia-se ao exercito 
legalista homens carregados com ' accusaçües e ·processos 
de assassinatos e rou~os: não só ~.-;to, ent·regáva-sc~_l~Jes mes-
mo o ·commando e dtrccção de ün·ças, , e acabada a conten-
da, escunCfalosamente os a1solviflo por via de recm·sos$ como 
aconteceo a V~lerl~im Neves, IDOtador na§ Mercês da r,m1ba. 
Quando alguns legalistas, a·chando- se nos_ maiores a Hll'OS 

ua província de ~1 inas, · souberão que . o governo gerill lhes 
mand<:1vn um soccot·ro de Cassanges e Moçambíques, c~m
prehendêrão (ben,1 que muito poucos) que era ilm rasgo \le 
alta política armv1r contra seus sen~ores a escravatma db,~ 
insurgentes. Já em _1853 havia" tid0 esse partido uma tão\ 
infernal idéa, c a família Junqueira foi qmasi toda massa-
crada _pelos escravos, que em uma da s fazend as não deixá-

_rão vivo nenhum menino de peito; e existem nos cartorios da 
cidade de S . J Oã\) d'El-Rei provas .irrefragavels, o os dcsem-
1argadot'es NianoclMachado 'Nun.os e GabrielMen_cles dos San-
tos são testernui?has irrccusa v eis de qu~ essà catasl~ophc fôra 
P!'omovidn pelos facci?sos de 1835 , que iorao o~ Iegnlista\ de 
1 84 2 . Em todos ~1s paties c em Lo das us. épocas s'ão os q1ue 
se revoltno contr~ o governo legitimo, os que cumrnelte\~ 
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excessos, os que são forçados ·pelu ,posiçã~ que tomão, a 
lançarem mito de meios extremos , para combaterem a força 
t·-egulat· do govel'llo . Na província de Minas porem os insur-
gentes tom:hão o lugar dos legalistas, e estes o dos insurgen-
tes; e ernquaut.o qne nos acampamen tos dos ultimas não exis-
tiao 'em-armas senão guardas naciónaes e poucos policiaes, -
no hercito da legalidade se qncontravão iH'eLos catipvos. Para 
descet· aos factos em ma teria tão grave, e que por sna ·na-· 
tnreb se tor.na ina'ct·editavel, dit·ei: ___:que fizerão parte do 
exc!'ci to lé!?:al, além de outros muitos, csct·avos de Mat·cellino 
Armonde, <• ele JQsé Ferreira Martins c de Houot·io José Fer-
rei~a, sendo ra,yo p dia ém que não apparcclão esses solda-
dos, declarando ús a·uloridades qtte sé vinheta o,f{e1·ecer ao se1·-· 
viço do?·ei, e que seu~ senhores 111'll0 reb,cldes. o COI'Oncl Fréitas, 

•. e·. dcpois dclle o gener·al barão ele Caxias, horrorisaclos com 
ó desenvolvimento espantoso ela inCemal idéa, adoptút·ão o ex- ' 
pedientc de mandarem surrat' pnblicamente os prcloo capli-
·vos que et'fLO r~clamados por seus senhores, c cntre;a-los a 
estes; · todavia~ continuárao a fazer parte .do· exel'ci lo legal 
muito? prelos captivos, aos qnaes deu-se o ímpio e perigoso 

- direi'to de irem comb-ater contl'ã seus senhores, que se acha-
vão no · acnmpamenlo 'in'surgenle ; e innitos desses bravos 
de Gnit'u~, depois de assolat·cm e devastarem a pruvincia ele 
Minas, saqueando o que era de sens sci1hores, lll fúrão fazet' 
pat'Le do exercito legal no Hio · G.ran'de f} o Sul. Mnitos 
outros, depois de haverem combatido denodad.nmente em 
Santa Luzia; forã<;> reslltuidos ao bacal)1áo que os 'r~cla
mava, em grave-. dcLI'imcnto da moral c da fot·ça publica. , 
Além : de escravos ele Honorio At·momle .c onLJ·os, q~w o 

- coronel Freitas c; o genel'al b arão de Caxias, depois· de sur-
rados, manclnrno entregar ; a seus 'sen hol'cs, foi, depois .. do 
combate ele Santa Luzia, Domingos NovaeS' arrancat' d~ 
destacamento de Barbacena um escravo s·cu, de nome pai 

·Manoel, que lhe foi entregue com a farda : do batalhão so. 
José Domingos Gomes foi enconlt'at· na capital um prelo 
seu com a farda· de soldado de 'linhn, e ' o não condnzio, 
porque· os outros prelos àét·rto escapnla ilo seu c,ompanheiro. 
Um escravo do padre Gonçalo Ferreira da Fonseca, qLÍe, 
com .quatro cavallos, foi ful'tado úqnelle padre ·pOt' um 
elos olliciaes da columnlt do .coronel Manoel AntrlllÍO da 
Silva, cujo nome ignoro, pot·quc ~~s pc;soos dà casn o nJo 
conheciao, -voltou á casa de s.eu seí1hol' com guia de sol~ 

'• 
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dado do batalhão 8°. Ainda em t8~4 andava ·em S. Jo·ao 
à'El-Rei um individuo tratando de. fnstificar ser seu es-
cravo um dos soldados· daquellc destacamento·. Estes factos, 
qu·e estão 'anlhenlicameale justifi~ados, elevem convmicer 
01 toé)os os homens impai'ci,aes 4c que a legalidade, que 
n::i'o os ibsurgentes, espalhara pelo .puir. o gúmen maís 
pei·igoso CJ.UC p_ot· ventma se possa plaritar no Brazil. -
Ti verão os insnrgentes um exercito de · q~1atro mil l!o~ 
rnens, tiverão ~olumnas t)ll1 di1fcrentes pontos 'da pr·ovin-
cia; e não seró exagerado dÍzct·-se que doze a qualo.rze mil 
homens . ~stivet·:io ' em armas por parte dos insql'gentes; 
cí1lretanlo, um unico facto · se não apresentará desta or-
derh ,:'nem .tão pon_co se ·poderó dize1· que e: tivesse nas 
fileiras · insurgentes. nm t1nico hqmem qne nellas foss'e pro-

' ctn·ar abrigo para. escapar ás justiças do paiz. Cada o:íiicial, 
cada , soídado mesmo, era ,um fiscal da l'eputaçao de tQ-
clos' 9s insurgentes. ·Assim . podem es.tes muito desas'som- . 

_bradarr;JCnte chamar seti's adv'ersm·i'Õs á confrontação de 
sens respectivos netos, c appcllarem com sep;~m111ça p.ára 
o juizo- do '1dz e 

1
da imparcial posteridade. O méio mais 

' tenivel de q'pe se SL'I'vira o gani nele par'a debellar ·a ·re-
volta de S, Paulo ·e Minas f() i· a suspensão de ·;g:iranlias.' , 
Preoccupado . ~e Lfrr9.res ,panitos, ou :Çing~ndo-os vcrc~aclci
ros,-- fignl'OU o gabmete ·o throno em _pcngo, e o pa1z em 
uma gerál comb ~1stiio. •[-Iypocrisia 'tan'LD mai's :rrl<1l_vada, 
qnaqlo é certo que o qne acontecia em S. -Paulo e ~iLlas, 
estava previs_to ·pe_ll' ·gabinete, ' nqm era mài! do que aquillo 
que ellé · h<lVJi! de]lbeTadamente pr >vocado, e o que ar<\ente-
men'te 'desejava "frue acontecesse.· U 1.a policia im~o ·al, 
qne não- respeitava . ne'm': o se·gredb das fami)~as, nem as 
aber~lll'.as dos ,ami$os,_ dirigida c insinu~qayel? chefe de~l~ 
o desembargador Mattoso, apresentou Jalsas enuncws; 
exagel'ou as paJaVI'as, 'copion infielmente os gestos, :e até ~ 
1~0 and~r dos individuas descobria provas · de · ~o aspira-
ções. Era um plano infernal c1ue o ministcrio é, a oli-
garchia h<1vião' traçado, com o fim de incut'rem temores 
no animo do monarchn; e apresentarem-se como unicos 
e nece,ssario's sustcntactil{)S da monacchia. Portanto, 'bem 
que não estivesse vprificacla· a , hypolhese• da. cons_Lituiç.ao, 
o rnin,isterio ~uspendeu. as garantias, e ainda a'nlcs ·9\~e 
o deCI'?to csltves~e; assJgn,ado, forão na ·madt·ugada d_o d\a 
18 d~ ,Junlú'i cetcauas as casas do désemhaq;ador Lunpô,t 
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de Aht·cu, dq DI'. Ft·ailca Leite c Manoel Joaquim <los Pas-
sos, dó ' Dr. To!'res·Ho;nen~ e onlros; e toJos esses forüo 
re'colhidos ás forlnlezas, jn,ntamc'ntc coó.1 G.abriel Pinto ele 
AlmciJa, .Balbino José de França Ribeiro Guimat'âcs, co-
nego Gct·aldo e De. Meiecllcs; destes forno deportados o 
desembargador Limpo de Abreu, os Úl's. França Leite, 
Meirelles c Tori'es-Homem, o concgo Get·aldo e Guima-

·,rães: A p'olicia f~z processai' alguns ·de_sses indivíduos, o 
juiz muuicipaf, que se peostituio a ot·ganisar· o iniquo pro-
c~sso , foi recon][)cnsado com uma comarca; mas o jniz 
de direito Vuldctaro dcspeonnnciando os negociantes Ga-
ht·icl Getulio e Trislão Ilamos, c a Elisen,' c0uvencen qnc no 
meio do geral. nanfragio ainda existia uma. Luboa de sal-
';"í!Ção, qtrc Lo da a honea, integridade e ind0pendencia não · 
havião desappat·ecido do Brazil. · . 

O snpt·emo -Lribuncil de justiça, dando .. habeas corpus, c 
ao _depois r·evoga1Hlo a pronuncia do clesembargador Limpo 
rle Abr·cu; mos·~r~u <fuc sabia compeeh~ndet- os deveres · 
de sua elevada posição. Nenhuma det·rota poeem foi mais 
solemné ne't1t mais tôrrivel paea a facçao do que a que· 

. sóifcêr·q ella ' no senado , quando decitlio este não deve-
rem continnar os processos em qnc haviho sido pro-
nnnciados os senadores'F@rrcira de !VIe)lo e Alencar, p<1-
r·ecet' este ([Ue fôra subscripto .pelo proprio ministro -da 
~uerra José Clemente Pe'reira. Ficou ent~o sabido que o 
fifn do gabi-nete de 2?i de ma1;ço : suspen.clenclo as garantias . 
na pt·ovincia_ ·elo Rio Janeiro, onde nenhum signal tle com-
moção SC havia apresentado, nenhum outro fôra, senãO· 

' tOL11t:l_I' vingança de algn!lS 'inimigos pessoaes, C pm·segui-r• en-
carniça·damcntc um do.s rnaiot·es proprietari0s e capitalistas 
da província do Ri~ de Janeiro; o coronel · Joaquim José 
de Souza Br·eves. Este cidadão, bem qnc seja tún dos mais 
distinctos Brazileiros, por seu amor não sus-peito á monar· ' 
chia, e seja pessoalmente ::dieiç.o::úlo ao Sr. D •. Pedro I_I, 
'cnja fortuna·, hal5itos ele trabalho,. sejão uma gat·antia 
constante da ordem -publica, tem· sido por uma- waneit·a 
atroz gtrerTea~o pela ' oligal'chia, que lhe pão tem poupndo 
a bom'a, c t~m juiz que acaba de ser convoncido pclós 
tri)nm'a~s do paiz, de haver posto em almoeda sua jurisdic-
çao, o pronnnciou como um dos fautot·es dos movimentos de 
S. Paulo e Minas, c (oi s6 · depois de mil' padecimentos 
e de· incalcula;o:eis. despezàs que pôde elle obtct• a repara-
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çao da IOJnsliça ., pot· meio de uma despronnnciu: l.anlo 
é cerlo que n olig:arclJia tem cortJo sua primeira maxima 
pcrsegnit• c ;mniquilar, sem respeito a -concliçõe~, proce- -
dirp.cnlcr e valia, a lodos os que se lhe não cmvflo diante, 
ou que tem in dependencia e dignidade para s~ lhe oppôt· 
ús iniquidades. Se porém na provincia do Hio de Janeit·o 
a perseguição se estendia a todos aqnelles ele quem et•a ,des-

. saffeiçoada a oligat·chin, na de Minas difficil será cornpre-
hender em ·um quadro, .como o que me propnz lntÇut·, 
todas as pet·seguições, vir.>lencias c allentados conH1Jc-ltidos 
pelas re,speclivas autoridades' em virtntlc da ,so!\pe it s?io ele 
garantias; todavia pro~urarci dai' .urna iuea ~uccin la do 
uso JJI•,nlal que de tal allt·ihuição fizt'lra o presicleiÚe Ber-

. n,at·do Jacintho· da. Veiga; c agrade a Deos fJUG o cowporta-
mcnlo tlcssa auloi·idade seja pat·a os 'fn,turos . (.)OVet·nos um 
p~·oveiloso aviso, uma advertencia sandavel, para nao cn-
tregar·~~m a maos inhabeis ou perversas uma arma lfio . 
fot·midavel. · · 

Foi o pr'3sit1enle_ nulorisado: pl'imeiro, a ma'pdap JH'en~ 
d~t· sçm culpa formada, c' conset·vat· em pr·isão, sem. w-
jeilar a processo purantc a suspe113ão os indiciados em 
qualquer dos ·crimes dé resislencia, _ conspiraç,ão, setl iç.ão, 
rebellião, insurreicao e h'omicid io; segundo, par·a faze!' 
sahir para fóra da província, c mesmo assignar Juo·ar· cer-
to para residcncia., áquellcs indiciados, r1ue a. seg~1rança 
publica exigisse, que se não consct·vassem na p1'ovft,1cia; 
terceit·o, par'<\ maijdar dat' Luscas de dia e d~ noit~ em 
qualquer casa. . I 

Em .virtude d'csles pode,rcs extr·ho t~dinal'io~; cnlei)tlet o 
presidente Veiga e · o chc.fc , de policia Vasconc,ellos, gne 
cslavão aul<;kisados pat·a pôrem fóra da lei, e qnasi nà · 
mesmo sentido, eq1 que o entendia a_ ConveriÇã Fl'ance-\ 
za, a quantos lhes aprouvesse pct·seguir. nlanrl< rão 'pois 
prcqder cenl~nares de indivíduos, fizc'rrro dcp·ortações , 
ordennÍ·flo- 4egredos, mandái'ãO dai' hnsc8s por toda a 
província, e ·em tal escala , ' que p1'oduzirão nin terror. 
ger·al, e derão cama a q,uc muitos cidadãos, (i·~rc se con.-
set·vavão· mansos c pacíficos em was - casas, fossem ht)l'< 
harameôtc assassinados pot· ·palmlhas legacs, c que op-
tros, não se j~rl ganüó segur·os, pr.oçui·assem ui)I\igo t~\~ 
meio ·das forças revoltadas. Só na ca'Jêa d0 Ouro /Pr~tlÔ 
esl·iverão cento c ' tantos pi·esos sem culpa formada, nüo 

' ' 
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só dn cidndc, .como uc di~·crsos lermos ela província . 
. J\'Inilos . cr·rto homens do nmà av~rlçada i·da.clc, c c1uc' ti. 
nhn·o .sido encon trados em suas casas, uo ccnh·o de suas 
fam'ilias ' e sem que dessem o menoe indicio de r)r·etcú-
derem tomat· pa.rte na r·evolta .. Assim acoriteceu ao infe-
liz Gaio em Itatiau-sn. Esse velho soccgaào, que nunca 
se in~ttêra com a politica , vio em uma n.oite ccecadn, 
sua casa par uma escolta: sen filho, que tem'er·oso pre-" 
tenden .fugir, cahio , traspassa-do de balas. diante de seus 
olhos, e- o ve.lho~ com o cor· ação par·tido de clat~ tão gr·an-
de, foi , arrasbido preso para a cádêa do SaJ:iará, onde, e · 
na do .O mo Pt·cto, 'expiou por mais de seis mezes o cri- ' 
me de amar ,a seu íilho, ' derram:wdo lagrimas no mo-
mento em que o vira ca1Jir .tão barbarami:mt'e [l~sassina-. 
d~. ·A· indisppsiçllo _de algum (leleg:ado ou snhd0lega,do 
contr·a algonem, de quem tinha antigas offcn~s ou od·ibs 
a- vin·gar, . conclpzio muítos individnos para · ns cadêas, c 
nnnca deix.avr\o de ir cncot·r·enta(los; algemados, no me·io 
de ins~rltos affeontosos ·, c assever·,ão testemunhas presen-
ciaes, qnç no meio elas lides e elos sus-tos por: · que pas· 
sár11 o , iHesidente 'Veiga, · ·e~:'\o os moment,os ' de prazer 
e de delicias para Slla · alma <HfuelJes, em que elle via che-
gae algumq. dessas lcvns. As buscas, que s~ dcrão na , peo-
vincia 'forno innumeras; procur.avâo-sc inllividuos pot' deri · 
lro das g<lVetas, e n'Bssas buscas nern uma I famili,a dei,· 
xoú do ser vilmente insultada; roubos commettêrão-se por

1 

?ccasi~o dpllas , c o pt·esic).ente pareçia comtwl.0 -rigo1ri-
J3r-se. 1. 

Quel'O apontat• alguns factos para qu9 se ·nãO' illuda .o 
juizo da posteridade, vislO', que. os autores de ·tantos at-
lentados HQ mesmo anno de~ 1842· e no de 1845 os pre-

·tenclêrflo negar á face do •,paiz c das autoridades. As re- . 
comrnendações · ie,itas pelo prcsid'ente ·Veiga, de, que era 

,preciso empregar cncPgia violen-ta contra todos os ini-
, migõs. do ·governo, e pot· inimigos do governo errw tidos 

todos os que não cbmpartilhavpo a política· ~a oligarcbia 
ou desaffeiçondos et'ãO, dó preside~1tc, chefe de policia, 

' ou .das dem_nis autoridades, forão entendidas e cumpri-
Ja's r.om toda a exageração. Assim 'foi mandado ·vir <la 
ft·cguezia de Itayer·ava para . a cadêa do Ouro Preto; e en- . 
tt'e lllll11(')Í'OSa escolta, sem lhe deixarem ao menos O me-
nelO . das redeas do cavallo, ;pw o conduzia, e pelo cri~e 

' ' 
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piogardear em- Tijuco-sú pelo crime de ter feito -parle da ' 
reunião dó Pé do Morro. As cabeças dós indivíduos, qne . ' 
ot·ganisárão aquella reunião, forão poslns a premio. Pésa-
das contribuições forão lançadas, c na cidade do Serro· 
João da Matta Machado, que havia prestado serviços á lega-

, lida de, mas !fUe ~in h a o crime de ser írmão .du deputado pro-
vincial Alcanlara Machado , teve de conlribnil' c'om 4oo~ 
·para não marchat' com nma corrente para Out'O Preto;· .o Dr.. 
Antonio Thomaz de Godoy, pres? na Dibmaotina, foi d'ali 
maitdado para a cidade do Serro; d'essa~ outra vez pat·a a 
Diamantina, e d'ahi p-ara o Ouro Pl'~to, em cuja c~dêa 
·esteve quasi , um anuo, v.oltanrlo ainda peeso pat·a a Diaman-
tina. _FoFão com ell e conduzidos pm·a Ouro Pl'eto, e ali con-
servades por. muito tempo ná cadtêa 'Lessa, um dos maío-
res capilalisLas e- proprielarios da COQ?arca; Jonquim Pereira 
de Queit·oz, cidaqão a todos os Litulos respeitaveJ, o capitao 
Jorge Benea~clo Ottoni c seu filho llonot·io, pelo ct;ime nni-
co de seP, o primeiro pai, e· o segundo , irmão do ex·cle-
puta.do Ottoni. O official Gommandaotc da c'scúlta, que 
conduzia estes presos, t·ecebetl ordem do commandante 
superior José Ferreira Carncii'O, para que ·os mandasse cspin-
gardcar; n9 caso d:e pretenderem evadir-se ! Cumpre que .a 
hisloria COQsig-ne os nomes dos autot·es principaes de tantas , 
att•ocidadcs. For~o elles p juiz de direito Dt·. Luiz Antonio 
Barbosa, o 'co nego J oaqnim Gomes de Car'valbo, sem os 

' quaes, sem Joã'o Bnpli~ta da Foqseca c Antonio Candido da 
Cruz Machado, a comaeca · do_Seno nuo Leria tanto soíl'ri'do; 
nssim como a não set'. o h~nrado majot· João Cheisoslomo,, 
os presos mandados para Ouro P1·eLo tet·ião siao assassi-
nados., . . 

No municioio · de Tamanduà et'ão talvez mniores os hono-
res praticad~s pelas autoridades, em virlnde da suspensão 
de garantias. Em toda a parte as mesmas b-uscas, os mes-
mos altentados, mas na villa de Tamandn't subit·ão elles 
de ponto. Não houve ali ,commoção, algum-il, nem -nm pas-
so dadp pelos homens da opposição, que os comp;'ometlesse; 
C ' apezat' disso, forão lanç.ados na enxovia com grossas cor-
rentes ao pescoço 24 individ~1os dos · ma is distinetos -dó 
município : entt·e oult'OS, cstivCI'ão por muito _ tempo nas 
enxovias, c cncorrentados ·o deputado pt~ovincial Gt·egorio 
Luiz ele Siqueir:a, o tenente-coronel Elias Pinto c um filho, 
presos no m~micipio de ritnngni, e dnqnell-a cadêa mandados 

' . 
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para a de 'fnmanduá, o ~argcnlo-mót· ·de ia linha Leonel 
de Ahrcn e Lima, o padre 1\>Ianocl Jacintho Castor, os 
Carneiros, c antros r-ropt'Írttarios abastado? c homens re-
conhecidamente pacíficos. Estes infelizes, além dos hor-
rores da pris5o, lutavão constantemente com o snsto, da 
morte, com que a cada momento os ameaçavão os guar-
das da pt·isão. Tudo po·rém era pouco em vista do que 
t1a villa do A,raxá soportava uma sénbora scxagenaria, 
e por todas as considerações respeitavel, a Sra. D. Josefa 
de Mendonça , consorte .do coronel João Cal't1eirô de 

· Mendonça, e sogt·a do conselheit·o Limpo éte Abreu. Essa 
senhora foi levada a uma [Jl'isão, onde de scn' s~xo era a 
unica qnc se achou côm hom,ens: ao depois foi posta em ' 
segredo por espaço de dons mezes, e por muito tempo· 
continuou presa, sem f{Ue lhe pcrmittissem uma conso-
laçJio em tanto infot•ttí.nio; e _ a nao achar ella na gran. · 
lleza de sna alma,- na fort,al1=1za de seu :mimo a nccessa-· 
ria resi~nação, teria snccnmbido debaixo <lo peso de tão 
pouco communs e menos merecitlos padecin1cntos. TnCJo 

' quanto se podia fazet· so:ífrct· a nma victima, 1soportou·o, 
bem que com esf'prçada cot·agem', essa senhora. Seu ma-· 
rido estava au,sei1le; ' s1ws genros, um depot'tado, c oult·o 
pt eso, e ameaçado de morlc; se9s filhos todos \ persegui--
dos, suas fazendas <•t'rasadas c saqnendas, e e lia lançada . 
1!0 segredo de urp~ . prisão, c'm que. de luclo. se. :í\p,rivava. 
Ella porém condt1ZI0·se com tal herOismo e dtgmp~dc, que_ 
a histeria deve irrpnortalisar-lhe a memol'ia. Não n}ynOt·es 
forã(l os trabalhos ' sofi'ridos por Pestana, genro dessa mes-
ma senhOt'(_l, preso em v!rtnde d'a Stllensfio de gal\antias, 
lanç·ado em uma immunda .cnxovia, c essa trans{iwido Pfra 
mn carcere privado,- onde à cada mome to espe1·ava a mQr-
te, ~onduzido ontra vez. para a ca~êa, onde on~~ o a voz do 
officwl que ot·d ~mava a guarda fizesse fogo . obre· cllc, 
escapando de S(\l' , viclima dessa brutalidade, p _rq-ue sou- · 

' bc cntérnecer c capta!'-a beoevolc'ncia dos que o guarda vão. 
Se as cadêas do A1·ax~ c Tamanduá não forão entnlhadas 
por um nqmero rnuilo mais cons.iclet·avcl. do victimas, foi 
porque a maiot' parte d_as designadas se refugiára·~ nas ' 
matas, onde corntndo. el'iio buscadas como se c.acão as fe-
ras' e onde al~um_a suc:rtm~i·o _a tantos pad~~ime.Jtos. 
Documentos autbenttcos ex1stem, que provão, que o nudte'-
ro dos pt·esos em vit'Ludc da suspensão d.e ,garantias subio 
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nas diversas cadêas da provil)cia· ll düzÍ:mtos pelo · me.no.s; . 
e .entt·etanto, quandl} o presidente Veiga teve 1le. dar con-
tas tto podor comJletente do uso que fizer·a · da suspen-

. sub de gm·a:ntias., apt·esenta-se a face do paiz como o mo-
delo da moder·nção c da bratitlm·a. A maneira cavillosa, . 
j1o1· cplC esse presidente e o chefe de policia clét·ão contas 
de uma tão tr:emeHdajn~umbencia, e o cynis!no com que. 
faltát•ão ú verdade á_,face ~e um milhao de hahitan_tes, 
tes temunhas todos elos desmandos com f{UC se houverao. 
revoltão a todo homem, que' tem um. pouco · de amor pela 
ver·diule e peto honesto, . 
, O chefe de policia apenas deu contas · de . algumas pri-
~ões e buscás,, que ti verão lugàr nas cidades de Ouro . Preto 

, e Marhnna, e acrescenta, que nuo consta se fizesse em 
outi'OS municípios uso da suspensuo de garantias. Das re. 
l(\ções da policia consta que se dér·uo apenas 11 buscas 
na cid-ade de MiU;iãnna, e outras tantas na de Ouro-Preto,' 
qve apenas t4 pessoas forão pre~as sem culpa formada! Eis 
ahi Lu rio .quanto se fez na província de Minas em virtude 
da faculdade concedida p'elo decreto, que snspendelt as . 
garantias inJividuaes! Depois de tanto arbítrio, 'como o 
que cxtlrcêra o presidente Veiga e seus agentes, causa as- . 
sombt•o .o que se lê nas p:rr·ticipações officiaes; causa ain-
da maior assombro, que em presença de '1!) deputados pela 
provincic~ de Minas (o presidente Vei~a excepto), tes temu-
nhas quasi . todos dos factos na província occoi-riclos, uma 
voz se não levantasse para attestar ,a vet•dade ,' senão para 
estigmatisar ()S inqualificaveis cr·imes pelas autoridades 
commettido.s. Fô~a mais decente par·a um· homem collo-
cado em tão elevada posição f.allar francam~nte a verda-
de, e dizer ' que entendia serem os I'Xcessos de· todas as 
fôrmas ,os unicos meios de manter a or2.em' e que só com 
elles podia sah·ar· as instituições, deixando a outros o en-
cargo de provar-lhe, qne os excessos ·e as injustiças, lon-
ge de salvm·em as instituições, aggr·àvão o mal e chamão 
sobr~ os que os praticuo o odio dos homens honestos, e 
as I}l:Jldições da }J~StC!'Ídad e . Que, assim como as entra-
nhas- p::llpitantes de c1·ianças degolladas não alliviárao nem 
pm· mri momento os males, que sofft·ia o califa da Arabia, 
e um horror eterno acompanhou sua memoria, aisim 
os depositarios da autoridade, IJne:se não guino pela jnsti-
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,ça, ·terão 'de ver ~et•rotado seu poâet•, e um oclio etem.o os 
acpwpanhará além .do tumulo. 

,Q pres idente Veiga porém seguia o plano q.ne entro si 
ha·viao combi.nado os oligarchas, e era, illudit,em ·a todo 
o custo a religião do monarcha,; apt·esentando os contra-
rios da ·oligarchia como tigres, homens de sangue, inimi-
gos de. toda a or.dém e de toda !'I estabilid~d€, aos quaes elles, 
homens da autoridade e da lei, combatião sempre !}dstric-
tos aos preceitos _ de uma lou·vavel moderação, e só pelas 

.- ar~ as ·da lei, e com ~lias tiuícame.nte. A província ele Mi-
nas, os homens de todo's os partidos, que fot•ão testemu-
nhas do quanto se fizera em ·virtud·e da suspensão de ga-· 
rantias, leião a peça official que vaJ t!'al'l.sct·ipta, e jul-· 
guem da moralidade de seus aútores e do partido que tão 
vigorosamente taes falsidades apoia. 

()_/fició do chefe de policia. 

cc A·cctisando a recepção ' da portaria de V,, Ex., data~ 
da de 20 de 1 novembro proximo passado, que me foi en· 
tregue á0 partir da cidade de Sabarb. para esta capital, 
em ·qqe V. Ex. mil ordena, que ·para ter o dev,ido com-

-pr:imento o que dispõe o § 35 do at·t. ' t7g ·da consti-. 
tuição do imperio, na su~ ultima par~c, informe circums-

. tanci~damente sobre o pro~edime~to, que teve ln~ar P.or 
occastão da suspe\1são das garanttas, afim de ser e~ta m-
.forma:ção levada á presença do Exm. Sr. ministro e \~ecre
tario de estado 4os negocias ~a justiça, ap~ésso-~e n· 
levat· ao conhecimento de _V. Ex,, q~anLo me· é possjvel 
expeuder sobre e~ te objecto, á vista dps . doc~mentós exis-
tentes nesta seçretaria. Forão por V. Ex. declarados suspensos 
n'esta província por · espaçó ele 5 mezes os '§§ 6, q, 8, 9 e 1 o 
do cita~o art. 179 . da constitúi{;ão em 9 ~e jn!Hf , e res-
tabelecidos a '7 de setembt·o do anno rece·{ll-passa,do ... Po~.: 

. to crue desde logp fosse ·aquelle neto nãb só publicado 
por editaes de V. Ex., mas tamhem communicado pela , 
circular, c'Onstantf\S , d11 copia inclusa, · a todas as aut~l'jda'-_ 
des policia~s, é to~avia ,.cet'to, qt~e em muitos muoicipios 
não chegárão a tempo as communicaçõcs respéctivt1s; 
em alguo's pela ~raride distancia, ' cru que se acl~ão, àg-
gra.vada pelas difficuldades oppostas ás suas relações com 
a capital, pelos rc~eldes, - que infesta vão quasi todas as 
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c_stt~ar1as c <;aniinhos, e em ont•·os por se acharem então 
effectivamente occup-ados pelas forças rebeldes, e por cqn-
sequencia flestituidos de autOI'idarles legitimas, que esta-
·vão, ou depostas c presas, ou ausentes e perseguidas pe· 
los mesli-ios rebeldes. A' vista pois do expendiclo, e elos 
documentos, a que me r·eferi acima, cumpre•me partici-
par a V. Ex., , que, lllém· das prisões' e -buscas, execnta-
das n'e&ta, e na cidade de Marianna, durante a snspen-

·são de garantias, declat·adas nas relações tamhem inclu-
sas, não consta que ou~ras tivessem ~ugar, por virtude 
d'aquella medida, nos mais municípios, que d'ella tive-
verao sciencia em temp_o, . cujas autoridades . n·ada abso-

' lutamente tem participado a · respeito; o que considero 
uma prova, 4e que nenhum uso fizerão da suspensão de 
gar:mtias; e tanto mais, qt,lanto mui expressamente lhes 
ioi ordenado n'aquella _circular, que dessem conta do -p~o
·cedimento, que tivesse lugar em virtude da mesma. Con-
cluirei, ~juntando ao que fica dito, uma obseyvaçao, que me 
l)arece ncçessat-ia, e vem a ser, que ' lendo aquellas me-
didas compt·ehendido não s6 pessoas indiciadas de alta-
mente culpadas na rehellião, mas mesmo . outras, cuja' 
custíl<lia erã uma cautela, imperiosamente reclamada pelas 
circumstancil_\s, ou por suspeitas do conniventcs . no crime 
pela sua condncla e precedentes, ou por pel'igosas por 
suas, t·elaçõés e idéas snbversivjls da ordem publica ; es-
tas fót·ão,-umas antes, e outt·as logo depqis de restabele . 
cidas as garantias, postas em ljherdade, e d'aquellas tam-
hcm algumas tem sido considêradas isentas de culp~s 

-pelas aqtoridildes poliCiaes respectivas. É quanto posso 
·informar a V. Ex·. sobre o objecto d'aquella portària. · 

Dcos guarde a V. Ex. Ouro-Preto, secretaria ' da policia, 
14 de Janeiro de • t845·. - 111m. e Exm. · Sr. cons_elhei-
ro Bernardo Jacintho da Veiga.- Estevão Ribeiro de Re-
Jm~; - . . 

' DISI'ERSAÕ DA~ FORÇAS INSURGENTES, 

O combate de .Santa Luzia .acabon aertamente com a 1'\'l-
voli.H;;ão de Minas ; não porqnc os insurgentes fossem l)Or 
tal maneira denotados, que não podessem reorganisa-la e 
_conduzi-la novamente; mas pot•que, como se vio no tomo 
primeiro; a revolução estava acabada desde a villa _de Que-
luz. Quanto se fe·z desde então foi devido ?s_ convicções dos 
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~olllatlo~:, a espcl'llllt:.a de cp1e n gene1·al offereccria nrtlt;s. tk 
1 ndo algumas coudições aos insmgcntes, c ao empenho de 
alguns chefes, que, confiados no valm· dos sol~ados insm·.:. 
ger.tes, r~pcrav~o cbm toda a probabilidade, que o exercito 
da' le~alidade ser·ia derrotado em lllll primeiro enconll·o. 

O leitor já vio de / que infinidade -àe cai1Ra'~ dependq,u 
aqnelle' successo, qne nao seria entretanto, decisivo nem pat·a 
á legalidade, nem 'para o~ insurgentes, a não ser a repug-
nancia que sentião estes para continuarem uma guerl'a, que 
seria devastadora para a província, e qne .poderia ·transcen-
der os limites, que lhe tr·açárao em 1 o de j HJ;lho. Assim, 
desde o momento, em que a victol'ia· se declar·ou pelà lega- 1 

lidade, todos os homens, que, d'entre os insurgentes podm·ião 
organisar e conduzir a revolução, ou se retirárão, ou, com 
firme proposito de se 'entregarem á di~crição da legalidade, ~ 
$C deixárão ficar em Santa Luzia. 

Entretanto Galvão e Alvarenga sustent'tlrão-se na Ponte 
Grande álé as 8 hora$ da noite~ para que os insurgentes qne 
se achavão .no arr~yal, se podessem retit·ar; e 'depois poze-
zerão-se .a ess,-a hor·a em marchp, e, sem que fossein incom-
modados, chegár·ão ao . arrayal da Lagôa Santa, ninda cin 
numero de ·mais de dons mil homens, ní·mados e sufficien-
temerite municiadP-~· Foi esse ' um dos mais críticos momen-
tos para aqnelles 1lons chefes. Os soldados rclntavao, nem 

· d ' · a· ' quertão epor as armas, c mmto menos se rsper·sar ; en-
tretanto q.ue, mortos á fome, acabr·unhados - de canÇasso e 
fadiga pelos trab ~lhos do, dia_. pem uns mei?s ,ha~i para 
U1es ~arem que cpmer .. ~ eVJde'nt~, que .se o- ex~dept\Lado 
Ottom, que tant~ pt·estrgw. e con's1de~çã? _gozn!a, nãl(\ só 
para cun~ o exerc1~o, mas amda na. provl{lcta, se ttvess? tàm-
liem reltrado com alguns outros .tnflnentes, como Dtas de 
Carvalho,, João G\ualberto e irmãos, e á rente ' e dóus mil 
homens, e esses dos mais valentes ·. e dec~didos, tentassem 
reorganis·ar .a revolução, marchando rapidamente para al-
gum -dos. pontos ·da província, Paracatú po~ excmp.\o, onde 
a ~sse'tempo se acqavão reQnidos para cima de oitocentos ho-
mens, o snccesso de S.anta Lnzia tet·ia sido apenas um revcz, 
mas nunca o ter·mo da revolução. Nem se .diga, que o gencrhl 
da legalidade os po~ia perseguir e fazer dispct·sar, porque 
primeiro é incerto c'~al seria o re~nltado ~9 n!n encontr·o\ de· 
qualquer das columnas da lr.galrdade com essa pot·ç_iio ~c 
insm·gentes ~ e em. segundo lngn r· o gcne'ral fez marchar· !;Uas 

' I 
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çolumnas, encan'egadas d:1 dispersão dos insurgentés, pàra 
rumos mui divm·sos daqnelles, <Iue os mesmos deveriao to-
mar, pot'!{Ue da Lagôa Santa deveriao os insnt•gentcs jH'ocu-
rar o rumo da villa do Cun·ello ou Q da de Pitpngui, e em 
<1ualquer destas direcções não serião ulcançados pela colum-
na que mat·éhou com ~irecção a Santa Barbat·a e Coc,ae,~, e. 
muito menos ninda pela do coronel Manoel Antonio da Silva, 
qu.e, nos ultimos dias de Agasto, achava-se no' Brumadu ' · _ 
quando os,insurgentes, tomando a dit·.ecção de Pit;mgui, po-
derirto ter já atravessa'do o Rio de S. F1·ancjsco, e entao 
achar-se-ião n' nrn v'nsto serwo; fertil- e. abastecido princi-· 

, palmenle de gados. Qunl seria porém a sorte de í:ima das 
duas columnas, mandadus p:tra pet·seguirem os insm·gen-
tes, on mesmo de ambas, se se en.contrassem éllas, ·com 
dons mil homens, dirigidos· por Galvão e Alvarenga, fariati -
sarlos pela revolução c collocad'>s na necessidade de com- ' · 
,baterem, cet·tos dé que o result1do d'esse .combate havia. 
decidir ' infeiramente delles íl Acreditará al~ncm, que dous 
mil homen s, dos qne, tinhüo vencido Queluz, Sabarú, c ,qne 
em Santa Luzia mostrát•ão tonta bra·vnra, poderião set• desar-
mados e dio.persos por' seiscentos, ou, quando ,muito, oito-
centos homens; que continhão as duas columnas Ja lep;a!i-
dade P E' pl'eciso reconhece,·, que a dispersão dos insurgentes 

-nuo foi devida ás providencias dadas pelo general da legnli.-
, da de; antes de tal natu1·eza forão estas, que facilitárao . o 
livt·e h:ansito dos insurgenle'S para aquellas partes, i:rue mais 
lhes coovinl),a procmar·. A-t·evolução·p·o,·ém est;iva acabada 
na opinião de todos os que a podino dit·ig;il', pMqn'e recua-
vão Lodos ante . a idca de que uma mais porfiada l'e~ i s l enci a 
pflderia compromctlet· a- província, e dege~let'<ll' em uma 
guerra igual á do H.io Gt'ande do Sul; assim foi o amot·, a 

_. veriet·ação pelas Ípstituiçõrs ·monar·ctiÍCGS, (jll!~ molÍI'ÚJ'ãO en-
h·e os~ insmgentes uma tao f'acil dispm·são. Delibct·ados pois 
Gahão. e' Alvarenga a dispersat·em as fot·ças, qu.c os acompa-
nh:~vão, se dirigtrão ao di slricto de Matoslnhos," onde ap'rc-
s~ntariio ' ao resprctivo snbdelegado o seguinte protesto·: 

" Nós abaixo. assignados, .na qualidade t! e commandar.les 
de. forças, · decl;lf·amos perante o S1·. subdelc.r;adn deslc lu -.• 
~at·, que nos dirigimos às nossas f:,asas com muis de se.Lccen -
l.os homens, !lepois de lermos feito di ~p c1·sa t· os mais ,. que 
cumn?sco se -achavrro l\n idos; aôsegur·a.tu.lo, posÍ[i~ amenlc 
não ofl'cndernH)S a pc~soa alguma, lH.: m co nto nao nos op-



· - -:38 
pôrmos lts leis em rigo1', n Gm de ptH·mos um t01 mo ao 
denamau'lcnto. de sangue ele nossos pa tricios. A1·ra ynl de 
Matosinbos, 21 de ai)OSLo dé 1842: -Antonio Nunes Gal-
'vüo. - Fmúcisco José de ·Alva1·enga. '' 

O contexto desLe protesto mostra a nobreza dos ~enli- . 
mentos dos dous chefes insm·gentes, e a 'coní~ança, que ainda -
em si tinhao e na foeça de que dispunhão. A palavea dada 
pçlos dous chefes foi religiosamente guardada? e é depois 
do dia 20 de agosto, q·ue, ,de uma manei1·a mais clara, so-
hresahe o genet'oso procedimento do's inslll'gentes. Sabidos 
de Santa Luzia, faltos de to'do o necessai·io, ct•uzái'ftO elles 
em diversas direcções a província, em columuas, em bata-
lhões e em grupos; c nem um nnico proprietai·io, nem uma 
uuica pessoa das multas que habitao os lugares por onde ti-
verão de passar, se queixa de um insulto, de uma violencia. 
E emquanto os insmgentes; muitas vezes mortos de fome, 
não sahirão uma unica vez do caminho do devei'; as co-
lumn;;~s da legalidade talavão os campos poe ori'de passavão, 
lf!)vavão o terror a toda a·parte que chegavão. 

I . -
O genci'al da lel;aliaade-e seus lenenles faziã,o constar 

com toda a segnrapça, que, á excepção de ·quatro indiví-
duos, todos os demais, por maior. que -fosse a influencia, 
que tivessem tido no movimento, se podíão apresentar a elle · 
ge11eral ,c aos comrpandantes de col'nmn~s, certos de qne 
nada lhes acon}eceria. Esta promessa, filhá da_desleal\ adé, 
muito conconeu tqmhe~ paea ~ p1·ompta dispersão elas-
forças insurgentes; e é por isso (jt~e teezentos e tantos ho-
n~ens . se npre_senL~l'ãO em Santa -Bat·bap JO coronel JÔsé' 
J oaqt'nn de L1ma, y novecentos e tanto\5 ao corq_nel Manoel 
Antonio da S\lva, «:JDh'eganJo-lhes ao mesmo tempo m·ma-
meoto e munições. Esta eo'lumna, antes de depôr \as armns, 
assegnr.ou-se reclarrjando a palavra de honra do official, que 
a todos , afiançou nada te1·em a receia1;; e foi mediallte està 

·prome~sà, que a colnmna depôz vo~u.ntaria.merile a~.'~rmas, 
e não iorçnda, como fulsamentc se d1z na ordem do dw\ dons 
de setembro. O ba.talhão de . S. João d'El-Rei toi int~Jiro 
apresentar-se ao coronel Matheus Furtado de MendGfç<l;, e , 
o de Santa Qi1it.eria o fez rilais tarde ao ma·jor Ma1'1anno, 
d!l'Stacado n'aqnelle ar~·ayal. . Assim, nos ultimos dias de 
ngosto, as"1brças in~ urgentes estav~o completamente disper-
sas, ú excepç'ãO da ~~)l·te columna Jo Claudio e das forças de ' 
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Paracatu, as quaes igualmente se dissolvêrllo desde que lhes 
chegou a noticia do successo de ~anta Luzia. 

' Póde·se dizer com toda a verdade, que no 1° de setem-
bro a provincia estava inteiramente paciucáda, e d'esde en-
tão todas as provocações, . toda's as tyranias não podérão le .. 
v.ar os Mineiros a que ' praticassem um qualq.uer acto de 
revõlta. Este facto attesLa 'de uma ma~eira ' evidente qua'l e 
quanta era a moralidade dos insurgentes. Uma reunião de 
quatro mil• hpmens armados dispersou-se de 21 até 25 rlt1 
agosto, e -d'entrc esses ninguem houve; ·que se pozesse .á 
ft·entc de um grupo para fazer qualquer desordem; não ap-
pareceu um ambicioso, que, aproveitando ·se das circums-
tancias, quizesse dirigir aquelles, que conservavão ainda as 
armas c enthusiasmo pela revolução, c que procurasse con-
tinuar uma guet•ra de recursos em uma pro.vincia, qué· para 
isso tantas facilidades ofi'erece. • 

Quando outt·os factos não houvesse, e tão authenlicos, para 
provar-se · que os insurgentes de 1842 rião erão 11mbiciosos, 
desOl'deiros c ánat·chistas, inimigos tlns instituições monar-
chicas, como sens contrários os apresentárão, bastára este 
procedimento para completa justificação delles, e será snifi-
ciente o dizer-se, que uma província, que supportát·a um tão 
forte abalo, apeesenton-se immediatamente ·em estado de 
perfeita tranquilliélade e set5ueança, e ném mesmo se r~sen
tirá do choque de 184.2, se ' a legalidade se não empenhasse 
tão .f01·tcmente em pertmha-la e devasta la; ma_s emquanto 
os mais considerados dos insurgentes com uma coragem e 
dedicação, de que poucos exemplos se enco1;1trão, _ ent_rega-
vão-se ' voJuntat·iaménle á discrição da leg:.1lidade, c outros 
refug\ados procura vão escapa!' á perseguição, este's erão bus-
cados como se acossao as feras pelas matas; e aqüelles, ar-
rastados pelas praças publicas carregadõs de cadêas, rot·aty-
risados, expostos a um massacre que se provocava sobre 

. elles, c cohel'tÓ,s elas vaias da multidão, entravão na capital 
_da pt·ovincia e o:lfet·ecjao aos d'ominadores um triumfo, que 
os embriagava, e do qual com tanta v,ileza abusavão. 
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Prisão e itine-ra1·io de Santa . Luzia pam o Ow·o-P1·eto, dos 
ex deputados á assembféa geral os Srs. Dias de Carvalho e 
Ottoni, c de varios o.utros intitulados chefes rebeldes. . 

Os po:·mcrwr·es da Latallra de Sanla Luzia no dia 20 de 
Agosto rle I84 2 est:io ainda . envolvidos ll o mesin? myslcrio 
que conset'Víl occnllas as causas, por qne paron ali o carro 
da r·evolução de 1 o de Junho c os compromissos, a CJUC deveu 
a legalidade aquelle resultado. O \éO se ha de rasgar· c ap-
parecer a verdade; mas esta tarefa está fór·a do contorno, 
esboçado no programma deste escripto. · 

Percl~da a batalha de 20 de 'Agosto, ús 5 par·a as ti hor·as 
ila tarde, as forças -insurgentes se retira vão para a Lagôa 
Santa; a estrada estava fr·anca, e cu podia acompanha-las; 
mas, consider'anclo ter·minada q revolução, resolvi aceitar 
trnnquillo os corollarios natm·aes da-posição em que me acha-
va. Inteirado das aberlur·as feitas ao governo insnr·gente e 
das palavras irnimaclor·as do Sr·. b-arão de Caxias , descansei 
sobremodo n9 cavalheirismó d.c S. Ex. A núticia de que, em 
dins de Junhq, Jogo depnis da minha pnrtida do Rio de Ja-
neir·o, correm ali o boato de haver sidó nssa~sínado o ex-
deputado Ottoni por· uma patrullw encarTc0ada de o prende~·, 
coincidindo com a cir·cumstancia de harer-me eftecLivamentc 
pe•·s<>gnido ni

1na pntl'Uiha legal até o Pamh')'Óuna, dava-me 
• npprehensões de algum :~ssassinnto encommrndndo. Entr·e· 

tanto o nome do Sr. harüo de Caxias desvanecia meus temo-
res; e quando -\,a'cillava a confiança, parecia-me 'que; se 
houvesse de consummar se o altentu_do, era melhor legar ao 
meu partido o direito de chamnr ~'ntes a c~nta's um gcmeral 
do governo do que algum quadrilheiro on subdelegado de al-
dêa. Recolhi-me pois resignado á ca sa em que habitava o 
meu amigo o Sr. João Gualber·to Teixeira de Cat·valho, e en-
contrei ahi outro amip,o e collega o Sr. José Pedro Dias de 
Ca•·valho, <JUC já anteriorme.nle me havia lambem annunciado 
a •·csolu-ção de não pr·ocmar· cscondr·ijos, e no caso de qnal-
lJUer rcvez, en !regar-se á discr·ição. Esta opin'iao fui igualmente 
abraçada pelo Sr. Gualherto, p01; seus cstimaveis irmãos os 
Srs. Pedro c .~ntouio Teixci•·a de Carvnlbo, pelo vcncravel vi-
ga rio de Darhaccn:.1 o Sr. Joaqnim Camillo de Brilo, c pelos 

·• 





I 

\ \ 
' \ 

I 

\ " 



41 
St·s. !.l'adre Mano.el Dias do Couto Guimarães e Ft·ancisco Fet·-
reira Paes. ' 

Já as tropas minister·iaes occupavão a mór parte ·da po-... 
vov.ção t~nando fechámos a casa e esperámos pelo qne désse 
a sot·te. O resto da tat·rle e o principio da noite se passou 
nesta expectativa ·. e serião 8 horas quando se L~teti á pot'la 
da rua com gr·ande estampidP. Então o Sr. GualberLo, 3br·in-
do uma vidr·aç·a; disse tranrtnillamenlf): u Meus senhores, a 
po•·ta vai-sé abrir. _ n Descêmos. immediatamenle, e havendo 
<.lecliriado nossos nomes, o·Sr. qtlal'tel -mestre gcner·ak Anto-
nio Nunes de Agniar· nos dcn a voz de p•·esos, e nos confiou 
a· gnar·da do S•·· tenente-coronel comrnandantc do batalhão 
de Magé Guilherme Pinto de Magalhnes , recommendando-
lhe toda a consideração p,ara com os presos. Esta recom-
mendaç1io, que ser·ve par·a provar·.a galha1·dia e generosidade . 
do SI'. N un_es, echoon na alma bem formada do Sr·. Maga-
lhães, qne pass_ou a tratar-nos com distincção particular, 
por·cp::anto, apresenlando-~c em aclo successivo uma escolla 
de 5o homens par·a guardar-nos, e ordenando o capitão 
commandanle dclla que nos collocassemos por enlre as .fi-
lei'ras, ret01·qnio o S1·. Mag<tlhães ser desnecessario, c que 
respondia pot· lodos os p1·esos. Qnitera eu não ' ler de com-
memorar· que o commnndanle da escolta, no acto da pri-

. são, se havia appr·oximado ;~ccelct·adamenle ao grupo em 
qne nos ' a_chavamos, per~untnndo com voz alterada: u Que é 
do qttcn'i,, f[~le c do Ottoni? J> Ao que replicando eu fria-
mente: ' «.E este seu Cl'i·ado" não pr·ogredio a mais. Ouvi 
poslqrio!'lnente qne um oilicial ~e dirigira ao lugar em que 
fui p1·eso c.om o projecto de a-ssassina1·-me, mas que 'en o 
desal'mára com a impàssibil1dade d~ minhas respostas; seria 
o Sr: capitao n .... ? 

Em co1ppanbia .do nosso gene~oso guarda, srgnimos ao 
encontro do Sr. ba1·âo de Caxias, com qncm·, a pouca dis-
tancia, nos avistámos. S. Ex. t·eccbeu-nos com summa ut·-
])anidade; approvou c1ne bonvesscmos sido confiados á gnat·-
da do St·. lcnente-COI'onel Magalhães, cujó cavalheirismo 
S. Ex. melho1· podia apr·eciar; ordenou a este digno oiiiciaL 
f(Ue nos consm·vasse na mesma casa, onde fôramos encon-
tr·ados, e nos dirigia a seguinte allocnção: «Meus senho1·es, 
isto são conseqnencias do movimento, mas podem conlat· 
cori1igo para quanto estiver· ao meu alc:mcc, e.xceplQ solta-
los. J> Agradecêmos cordiahuenle a S. Ex. tamanhas allcn-
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ções, e voltá mos para a casa onde fôramos .aprisionados sem 
dat· o menor peso á geosseria <lo official que tao inopportunll-
menle tinha (1uerido coahecee o ex-deputado Ottonr, e· nem 
mesmo a um !nsulluoso reconhecimento, a qqe, no acto de 
serm'os apresentados ao general em chefe, tivemoe de nos 
sujeitar, da parLe c1o Sr. Fernando Halfeld, engenheir·ó da 
eslradá do Parahybuna, que por nossa 'desgraça servia no 
estado-mai<n· de S. Ex. · · 

Passou-se portanLo a noiLe de 20 para 21 sem que tives-
semos motivo para nos areepcndermos de havermos entt·e-
gne nossas vidas á discrição do Sr·. barão de Caxias; mas na 
man~aa do dia 21 começámos a tel' occasiao de apreciar os 
perigos de que a Divina Pr·ovidencia nos havia salvado, e a 

. nutrir apprehensões elos que ainda nos aineaçavão; sendo 
bem proprias p'ara desper·tar essas idé.:s certas visitas singu-
lares que nos forao feitas. Sobre.sahio entre outros visitantes 
o Sr. major D. José da Camar·a, o qual, entrando na casa 
onde nos acha vamos, lamentou não lhe haver cabido a {o1·tuna 
de prender-nos, porqtie o faria de out1·o modo, e com especiàli-
dadc ao meu homado amigo o Se. Dias de Carvalho. Necessa-
ria foi a intervenção energic.1 do Sr. tencnle-cor·onel Maga-
lhães para cessarem os insultos do St·. major c sua incommo-
da visita. Veio em seguida o Se. tenenlc-coeonel Honorio Pe-
reira de Aicredo Coqtinho, que, alfeclando uma intimidade 
que nenhum dos presos lhe concedia, fez-nos seus cum,pri-
mentos de chalaça pela derr·ota da vesper·a. Alludindo ·ao' as-
salto de Queluz a 26 de Julho, \quando o Sr·. Honorio 
abandonou seus soldados e fogio, 1reLorqui-lhe: <<Esta é a 
sorte da guerra: uris fogem de Queluz, optros são detTota-
dos em Santa Luzia. " Mais avisados, meus companheiros 
despedirão !#Sr. Honorio, recusando dar a mínima resposta 
ás suas chufas intempestivas. Chegou a vez çlo Sr. lilalfeld, 

. que, vinçlo repetir o reconhecimento da vespdra, me dirigia 
em Lom , arrogante estas .palavras: ((A sua po ição é muito 
desagradavel, mas eu eston em circumstancias de lhe fazer 
serviço. >> Resolvido p recusar, por· mais alto que fosse, o 
patrocínio de quem ainda na vcspeea me havia maltratado e 
a meus illustr·es companheiros , respondi simplesmente : 
<< Muito obrigado, Sr. Halfeld; mas· V. S. está enganado , 
pois minha posição na~a tem de desagradavel. >> Retir'ou-se 
o Sr. Halfeld queixan(Lo-se - do m~o genio do ex-deputado 
Ottoni, e procurou, c,qmo depois hei de explicar, significar~ 

•' 
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me q~1e o seu v alimento não erà para desprezar-se- naqueHa 
occasJflo. 

O saque ver.gonhoso, que desboneou em Santa Luzia o · 
exercito da lagatidaae, já. não é um problema, s_oHre qne, se 
possa questionar. Parece. ,que durou em t0do o seu horror 
desde ti btlrde do dia 20 até as 10 horas da manhãa do dia 
21. O certo é que só a essa hora prese.nlimos q?e se empt·e-
gavão esforços para pôt· tet·mo aos aerombamentos. e a outras 
violencias e escand<Jlos a que se entregava a. soldadesca de ..: 
senfreada; e da casa onde estavnmos p1·esos tivemos de -ap-
plandir os esforços elo Sr. tenente Carlos M·ignel P,e Lima 
para contet· o,s soldados. O Sr. Lima quebrou a espada e a 
bainha espancando os ladrões, c p'asseóu depois pdas ruas 
da povóação armado de um tosco e forte azorrague, com 
que dispersava as quadJ•ilhas que ia encontrando. l'nfeliz-
mente as providencias erho ser6dias, e fallava aos brados· 
d'este e de outros dignós officiaes a fo1·ça '·moral dó exemplo 
de to~os, havendo-ss mai'eàdo com a rapina o brilho de não 
poucas espadas e dt·agonas. Na casa em que esteve o quartel-
general, eslava guar·dada nma. canastra do Sr.' Dias de Car-
valho, contendo varios ohjcct.os de valor, e mandándo o St·. 
tenente-coronellVIagalbaes tomar cont~ de tudo, a pedido do 
dono· da casa, na manbãa do dia 21 foi pot·um dos occupa,ntes 
restituída i.t canastr.a, an·omhacla e completamen,te vazia ! ! ! 
Com a canastra do St'. Dias de Carva[b'o achavao-se as do 
St'. José Feliciano, ({\Je tivel'ão de~tino igual, como o publi-
cou nesta capital um periodico do •tempo; .annunciandõ, en-
tre outras van~ageus obtidas contra os insnt'gentes em Santa 
Luzia, a de haverem cabido em po'der ·dos lep;aes as bagagens ' 
do p1·esidente 1·ebelde. Como ·bagagens 1'~úel4es foi considera-
qo quanto se ·encoiüron, sem excepção .de talbet'eS:t. quadt'os, 
castiçaes, etc., avaliando-se.·-em muitos contos só mente o 
saque feito nesta casa, de que foi principal victima ó pro-
pt'Íetario o Sr. Vicente Francisco de 'Araujo. Os mesm_os 
legalistas prisioneit•os no acatnpamento dos inslll'genles não 
escapárão á rapacidade de seus co'-l'eligionarios ve_ncedones, 
e consta, entre outros faclos, que o s,., J pse Moreil'a Gandt·a, 
declarando a uma quadrilha qne o despojava que ét·a ,legalis-
ta pt·isioneit·o dos 1·ebeldes, teve ele nm Jos saqueadores esta 

. respo.st~: ((Eu me chamo Antonio Cáetan.o, sou soldado ,da 
6•.no 8° batalhao; póde queixat·-se. 11 O St'. Gandra C[L1eixou: 
se, mas ficou sem cavallo, seilim, ponche, carteira com um 
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masso ,de notas., c outros objectos ~e sua pt·opt·ied.ade., que 
aliás havia sido respeitada j>elos inslll'genles. 110 prisioneit·o 
legalista-! Ora, tamanho desembarnço não podia havet· nos 
soldados se dé mais alto lhes não viesse o exemplo, e o )ll'ova 
o occorrido comi~o e os 19eus companheit·os. No palco inte-
rior da casa, onde fôt·amos encontr·arlos e cstavamos debai-
xo de guarda, existião 16 cavai! os e bestas de sella e de qar- · 
ga, pertencentes aos presos;, e sem temor do nzorragne do 
Sr. Carlos Miguel'de ~ima, os Sr·s. FeruandoQ HaHcld e Hono- ' 
rio Pereira de Azer·edo Coutinho entrárãu pelo pot•tao e _se 
apropriárão de todos-os :;lllimaes-, sendo do numero um lindo 
cavallo ruço t!o St·. J. Gualber·to, no qual o Sr·. úarilo de Ca-
xias, gene1·al em che(e elo é:verciço, ('ez sua entr-ada triwnpltal na 
cidade do O tiro Preto! Vut·ios outros destes anima~s tclll sido 
vistos ao serviço dos saqueadores. O valin1enlo do St·. Hal-
feld podia ter salvqdo os metlS cav, llos! · 

Depois de ter presenciado com e5tranheza esla dcsapt·o-
priação , foi o :5r. tenente-c9roHel Magalhacs. chamacl.o ao ' 
quartel-genct·al, e, máo gt·ado nosso, soubemQs, que, em vez 
de set··es'coltades pat•a a capital pelo hatr1lhrto dç Mag;é, como 
de manhfta se . no~ annunciár·a, iam·os ser· entregues ao-SI'. 
Attaide, commanra11Le das ·forças do Pl'esidio, de cuja ini-
mizade e rancot• político tínhamos tudo a rcceiat'. De facto , 
J>O?CO depois veio o Sr. Halfeld enlt'e~at·-nos <lO St'. Allaide 
pat·a conduzir-nos naquellc mesmo dia pai·a Sahar·â.'~ Um dos ' 
presos reCia'mou s~ns <lllimaes, que o Sr·:· HalfeM deu, enten-
der, que serião retiLiLuidos par· a <I viageiTij mn·s logo de JH'omp- . 
to eclipsou-se, e nflo foi visto mais; e o SI'. Attaide ' · inti-
mando-nos·, qne segniriamos a pe, accrcscenton com satanica 
irrisão: ·<< Salv.o se ~m meia hora ar·r·aniarem o'uLt·os aoimaes, 
o qne lhes é hem facil, visto qr c têm la~to ami~os em Santa 
Luzia .. >> 'E voltanlto-se ·par·a o SI'. vigar·ià1de Barbacena, per-
guntou-Jlw: .cc Oh! pois lambem o scnh <}l' mctl\1U·Se nestas 
rascadas P >> Nao. feve resposta~ ~~m seguidn, obrigon os pt·e-
sos nm ,por um a serem foibe<.~dos e re,istados em mu quat·-
to, á. mancit·a 'pot· que· f';1zião _os cor·sa~·i:os at·ge_linos com us 
christflos qnc apar1hav·ao nos nav.ios appt·ehendidos . . 

Meia hor·;~· dcppis orn~wamos o triumpho dos. v nce,çl"ores 
nas r nas de Santa Luziu, mclliclos, a pé, entre ,duas . ;;]as de 
soldados, que erüo 'l cada passo provocados a qpe déssqrn 
c·alJO de n6s. Ncslc estado nos 'e11cont.rou (ao salrir1mos de 
cas~) o Sr. lcnet~te--c or·ouel M<~gulhâes, q,rw ,_'coto ,os ~1llros 
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:Jrraz<~clos rle )np·imas, nns pct·gunLon r~clmiratli:> : «, O qde é 
isto P" E dcs_appnl'eceu, ignol'ando sem duvida a, extensão 
dos perigos a que esta vamos expostos. 

Desfilamos para a·ponle do Ilio das Velhas, onde se aqunr-
telal' a a fé,-rça do Ser!'o sob o commando do S1·. col'onel 
Fauslino Francisco -Branco, o qnal, esqnecir)o de que mais de 
uma .vez, reconendo ao .insignificante prestimo do Tebelde 
Ottoni, lhe havia dado I) ti tu-lu de amigo,, tolerou impassível 
os insultos que mé di1·igirão os sens bmvos. · 

E o Sr. ba1•ão de Caxias não era por ventura sabedor, ·se-
não causa, do escandalo, ~om que se nos tt·atava ? Nem 
as medidas, que S. ' Ex. tornou no Sabará para 1ivrat·-rios· 
de viohiricias mais br·utaes ain.da, que depois mencionat·ei, 
nem alguma rniseravel intriga, que se nos m·disse, tirão ao 
Sr. hnrão a responsabilid.tde do l!;alamento, que· éonhe 
aos presos, a quem S. Ex. a'inda na vespera offerecêra sua 
protecção. , , 

Ha t1·es leguas de Santa Luzia para o Sabará, c tivemos 
de caminhar cinco pelos rodeios pot· onde nos conduzirão, 
seguindo a ·margem esquerda ' do rio das Velhas. Pernoitãmos 
na noite • de :i. I a ti·es Iet,uas de Santa Luzia, havendo tran-
sitado pelo ponto, donde uma gum·da avançada de 5o 
insurgentes havia feito retrocedm· p:H·a o .Pouso da ,ves-
pcra ~oo homens, que nos escnitavão. Tivemos de pre-
senciar o sangue de alguns legaes, que havião cabido mor-
tos com as primeit·as descargas, c foi o dedo visível da Pt·o-
vídencia Divina quem nos. salvou de soffrer alguma horrí-
vel. represaHa neste ' tbeatro ensringuentado. « Aqui eslá 
o sangue dos nossos ! Este é o de teu ir·mão, que , mor-
reu hontem ! Acabemos com estes diabos ! Ohi este é o 
Sr. Theophilo do Serr() ! >> Todas estas exclamações canibaes 
parecia ouvir satisfeito o S1·. Attaide, e o sorl'Íso dos labios 
mais de uma ·vez ' lhe trahio o coração. Assim estava mos 
vendo silenciosos a· morte diante dos olhos, quando,. a ins-
tanci ~s de alguns hom·ados officiaes subalter·nos, se · pôz fim 
a esta sccna desagradovel, e escapá mos daquelle passo pe-
rigoso., Continuarrto alguns insultos; mas a ce!'tcza de 
que alguem ali ao 1j1enos sympnthisava com· as victimas 
nos abria _o cot·ação ú espet·ança. 

Pou co antes d11 chega r ' ao pouso dons officiaes compa-
decitlos. ·do cansaço c fadi gas dos St·s. João Gualbe1·to c 
,v ga1·io B:ito, onsa1'ão pedir licença para ceder-lhes os seus 
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nnimaes, e entliO o commandante mnndon rcitirar pol' um 
rofficia-1 a o:!ferta de cavalgadura a_o St•, Dias de Carvalho, 
A resposta do digno Mineit·o condi~ com a nobreza de seu 
caracter conhecido. cc Se é uma o:!ferta do St', Attaide, eu 
agradeço l se é por.é_m ordem, sou preso, obedeço; » E por 
ordem, disse o official,- e teve o Sr. · Diãs de Carvalho de 
andar ·a cavallo esse dia a distancia de dons ou ,tres tiros de 
espingarda. ' 

Chêgou a noite; e dormimos sem que ao menos se nos 
perguntasse se tínhamos necessidade de tomar algum ali-
mento ; mas não disse hem, ninguem dormio ; velámos, 
-esp'erando a cada passo o assassínio, c saboreando as re- -
petidas. vociferações e ameaÇas de alguns, que estavão de 
sentinella á sala~ alcova, que nos coube no proprio quat'-
·tel do ~r. Attaide. Essa . noite é denomina di!_ entre os presos 
-a noite da agonia.- No meio de tamanhas tribulações, r e-_ 
petiamos uns aos outros : -,, as circumstnncias são lert'Í'reis, 
mas antes isto do _que descer á humilhaçflo de aceitar opa· 
.trocinio orgulhoso de Halfeld ou de Honorio ! » \E de envolta 
com estes no~nes nos vinha tambem á idéa o Sr. barão de 
Caxias. cc Meus seúhore~, isto são cousetp:10ncias do movi 
mento; mas conte1m• comigo pat'a qnan lo estiver ao meu al-
cance, exsepto sol~a olos. ,, Nenhum dos presos deixou de 
repetir es.tas palavras de S. Ex., que nos parecia o u 1a bem 

' ama~-ga iwnia. · , , - · _ , 
· - O· dia 22 foi corisagradó á viagem para o Sabadt. Nesta 
jornada "tivemos occa~ ião de ver if:.cat·, que os enel' ume-
D{)S, que nos haviao dirigi~o insultos, fot·mavao uma insig-
-nificante m.inori'a, 'Püj 'I força consi~Lia '\o npoio e sympathias 
do chefe, tendo contra si, alem dos :~fficiaes subaltm·nos, _ 
qu? n.o dia .. antece~ente nos h avião pt·o,tegido, 

1 
alguns co-

rehogwn~rws nossos, que pouco c pouc~ se for- o revelan. 
do, e começárão .a fraternisar com as ·ictima . Muitos 
moralisavão .- âceré~ cl'a dcsenvoltma dess~ rninot'ia depre-
dadora; que deshonrava a legalidade. ~e tomou pal'te no 
saque de Santa Luzia· a gente do Si·. Attaidc, , nao ,sei en 
dizer, mas no ca!Dinl1o, de Santa Luzia at~ o Saba1·á o 
seu comport.at?en ~o foi .o mais. esc ~ ndaloso quh é ,!\oss·ivel. 
Apenas se dlVlsava nas trnmechaçõcs da eslt'ada um c~ vqllo 
ou uma besta, varios pelotões do batalhão obliquqvno, OI'a 
á esquet·da, ·orà ~ direita, e mano]H'avão com tanta (iexte~ 
;ridade para- estemleNe em linha ·de flanqueadores; qt e 
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'em poucos momentos a 1nesa, atacada segundo os preceitos 
luminosos da arte da guerra do Présidip, ca·hia em poder 

- do iriimigo, O que primeiro ,cavalgava et'a o legitimo pro· 
prietario, em conformidade com as ordenanças do .gran~ 
de legislador }ladre Antonio Vieiru, e a posse era saudada 
com innumeraveis applan,sos, e com geral hilaridade aos 
gr~tos multiplicados - .E rebelde- ê chimango ! - Toda 
a especie dfil propt'iedade estava fóra. da lei, màs pura aco -
bertar o roubo tom o nome de despojos proclamavã? -
Tebelde -quanto cobiça vão. É por estes infames princi-
pias, que a um official influente no batalhão ll1arinho-il1on-
tei1·o de BarTos, em que depois "fallarei, fizerao cot~ta ,espo· 
l'i!S de práta, _ e um -chapéo de pag;em, que por conlra~an- · 
de se salvárão de Santa Lu~ia, e dé que o digno legalista 
se apropriou no Saba1·á, declarando, que el'a uma indem-
nisação de obj,ectos identicos, que perdêra em Queluz ·; mas 
não antecipemos, c continuemos a marcha para o Sabará. 
No dia 2_2 déu-nos o conquistador permissão parâ· (por altQ · 
preço) alugal'mos cavallos aos se~is soldados. Os Srs. Dias 
de Carvalho, Antonio 'l'eixeit'a de ' Carvalho c Ottoni re-
cusárão o obsequio, e viajal'üo a pé; os outros compa-
nheiros, alguns dos· quaes Linhão os pés feridos pela viagem 
.da vespel'il,, alngárao animaes, mas não se lhes permiltio, 
que .entrassem a cavallo no Sabará, c os obrigárão a apear-
se na ponte.gl'ande para ornm•etil a entrada lt'iumphnl dos · 
com1nistadores. Apjnhárão-se os espectadores, pa1·a applau-
dir a chegadn dos prisioneiros, e enLTe a canalha de gravata 
lavada, que 'Veio ft•alernisar com os vencedores, via-se en-
fcita 'do com a sua comlnenda, como em úm dia de fes-
ta, o Sr. _ deputado e ex-presidente José Lopes da Silva 
Vianna! · 

Encaminhou-se a procissão festival da ponte grançle para 
o largo da cadêa, e passando defron I e da casa do Sr. 
commendador do Cl'tlzeiro Joaquim José de Mei1·elles Freire, 
teve S. S. n infeliz lembrança de chegar de capote á sua 
sacada, e de o}Jrigar a faze t' alto o b<:talhão, e os presos, 
pat·a entoar pot' variadas{ormas o- Yo tTium'fe !'- E o mais 
engraçado é, que um dos crimes do ex-depntado OLLoni no 
processo, que no SabarS se lhe ageitou, consiste em-. não 
have1· timdo o chapeo nesta Óccasiilo, dando-se vivas ao lm-
pc1·ador - , como se em laes circumstancias devesse o cx-
rotado OLLoni correspondet' humilde, e com o -chapéo na 
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mão, aos in snl.t:os ela cnnalba, porcJLte cnlt•c 'os seus- 11nn .~ 
c mo?Ta.s- podia algum capote Ler·, a semccren:_wnia de mis-
tllt':Jt' o nome t·espeitavcr do chefe da naçao. 

Na distribuiç;Jo elos i'ropt·oper·i'ls cabia qnasi sempre um 
quinhão especia I ao capitão da casaaa bmnca, como desde · 
Santa Luzia l'esolvêrão designar-me. Não applbudia en p'or • 
c.erlo as provocações ao meu assai'sinato, mas quando me 
dizião &implesrúenle : - o da casaca branca e o capitc'lo dclles 
-ou otltt·as expressões equi~·alentes, nilo ,deixava de ufa-
nar-me pot· haver quem me honrasse com o primeit·o lugar 
no meio de pessoas de tão subido · e aquilatado mereci-

~ mento. 
Nos dias 22 e 25_ melhorou nossa posição na ·cadêà da 

cidade do Sabará ; · mas algnm,as , altenções do delegado o 
Sr. Assis .Mm·inho, e do carcel'eiro, LornáqíO-se logo sus-
peitas ao ponto de não ter o pt•qprio delegado per·missão 
de fallar-nos, sefiao em presença · do oflicial com mandante da 
gunrda, , c de tirar-se - ao cat·cet·eiro a chave da sala, onde 
e§tavamos presos. Apezat·. destes contratempos, esquecidos 
da judicio,sp lição da velha syt·acusan~, estavamos ·ehtre-
gnes no _pr-azet• qe haver escnpndo ás garras de úm Lyra no, 
como ot:St·. Athaide, m'al pensando, <[UC bem ~eriãô · dQ 
fa:jlê-lo ontt:os pe\ores. Assim porém succedetJ com o Sr. 
tenente-coronel José ~farinho de Azcve·~c\, e o se-u majot• o·· 
Sr·. Luéas Antonio Monleit·o de Bal't·os, aos· quaes e encat·re-
gon a conducçuo dos pr·esos do Sabará pat·a o Onro-Preto. 

_ Na manhãa <jo dia 24, m~ ,es'trangeiro de phy ionomia 
patibular com ilS insígnias de oJficial da gn~rda nncional, 
e\llrou na 'sala, onde estavam?s, com a mão no pur1ho. da 
espada, acompanhado do carcere~\o e de guardas ; . que 

. '. carregav,ão um~ pot·çao de alge'mas e\ correntes. Depots de 
csq>lh,er um:~s al~emas, o miseravef ~ntt·ego 1 as ao carce-
rci~o, mustrandõ ~ q~wm as de~linava. f! ttoni: . Jose PedTo! 
asstm chamou o fettOI' pot· seus escravos, e Ltvemos a hon-
ra de ser os Pf Ímeirqs , designados par h' d. sacriQcio. Alge, . 
ma dos e enconentadus dous . a dons.; salumos todos cbm 
passo .fil'(ne, ·e dit·ei mesrrío ; orgulhosos com os !cr,ros, s~m . , 

··que um s~ dés~e o mais _ insignificante signal de fr,~qlleza, 
on ·cobardia. · \ 

Eslava de no •vo reunida a canalha de grav'ata lavada, . a 
l1uem ~e ·deu o prazet' de ccval' sua ignoJ.il vÍ'ngança pur 
duas lon gas hor>Js , em qnc por escat·neo f'o(nos ccnservacl;os 

----·-~--~--~~----~~~{ ___________ ''--~--
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naqurJie r~l.ndo expostos a tod<\, o rigor elo sol de arrosl o, 
c aos ditos ' d~ multidão nn praça de Sa'bará. As influen -
cias Sabarenses mostr<hão-se esqneeidas .de que os ?'eÚetdes, 
poucos dias antes naqnella mesma cidade , tomada pot• elle~ 
de assalto no -dia 1 o de agosto, havião tido um comporta-
mento opposto, proLegendo indistioctamentc pessoas e pro-
priedades, e chegando ' seu cavalheiri~mo ao ponto de dei-
xarem tranquillos os . Srs. vigario da igreja c outt·os cida-
dão;; em snas proprias casas, donde poncas hol'as antes 
se filzia coritra os assaltantes vivíssimo fogo. Que uns cel'-
tos àssim pL'oçedessem ácerca dos insurgentes, nao admira, 
pois davão o que tinhão ; ·mas o Sr. M. A. Pacheco (ba·-
rão do Sabará) não devia dal' ·por compensada a generosidade 
dos rebeldes com os taboleil'os de comida, qnc S. S. envia-
va .aos. presos. O Sr. Pa_sl1~c.o ... é,. dos .P~,t.Jcos Legalistas qne 
não veJo ve1· a festa ; r;q.as' o .St-, ._Pacl;leqo er:~- .p commandan-

. te militar da cidacl~;i· et,.ÍÚo : posso ·'déil'>a:r:.: de. considera-lo 
• t : ., f:_· ' ' ,'.~ 

co~:n·~~t:~o~ia dos alge~ados :~Jl.orrentadÓs · , \émctti-
dos do Sabará para o Onro-Pr..éf/.}lllrão tambem; inclui-

' dos o Sr. pad1·e Fra~~.isco:. de )ltni·:r:-\ ·'Tei~ejra ~ .o Sr. José 
Esteves Gaw·, esse pat mfehz, quô; . ten·du stdo. preso long:e 
do estrepitn dos combates, · no 'di.st;;:isito <lc:t Tiatiniossü, _vi o 
correr o sang•1e de seu filho inerme assassinado infame-
mente por 4o fegacs ! -

A' umr.~ hpra da tarde parJ;imos finalmente do Sabará. , 
Eu c o meu amigo ó S1·, Dias de Carvalho havíamos 
si~o collocados á frente 'dos p-risionei1·os, e tão sobran-
qeiros estavamos ;;~os nossos pequeninos perseguidores , 
que, para satisfâzer a curiosidade de nma luneta asses-
tada- de certa ,loja sobre as nossas algemas, com ostenta-
ção as apresentámos aos cmiosos. ,' Uma . senho_ra, a quem 
era i-mpossível que nos dirigi'ssemos, por· mais prazer, 
qne ella mostrasse em ver n festa' teve a deshumanidade 
de dizer-nos da janeHa immediata- estou JJendo mcsrno. ,-
Vinguemos o bello sexo do Sabal'á aecresceutando, qne 
não longe dali dous semblantes angelicos estavão banha-
dos em pt•anto. 

Descrever os vexames e violencias, com qne nessa jor-
nada fomos martyrisados, e as n9vas c fundadas appre-
hensões ele assassinatos • seria longo c fastidioso ; limi-
to~me pois a contar um Ülcto, que cnrnclcrisn snfficient.emen• 

fi 
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to os nossos carrascos. Uma legn il let·inmos c~thinhndo, 
qnando a Proyidencia deparou-nos com uma fonte em lugar 
somb('io, onde os míseros presos começavão a refriget·ar-se 
do intensissimo colar; então uma voz rouca e salanic~ bra-
dou da retagnarda ({J:3i" Neto !ta libeulade de bebeT agua!!!-

' Era o distrib.uidor das algeo{as e correntes, o estrangeiro de' 
cara patibnlal', cuja ferocidade excitada ,pur evidente em-
briaguez, nos patente ou por vezes os desígnios mais atrozes. 
Assim como porém .no dia da partida de &anta Luzia nos· 
soccorreu a Divina Providencia com a~ sympath~as, hem 
que tímidas,_ de alguns officiaes suhaltet·nos do Sr. Attai-
de, assim !!esta conjunctura critica nos revelou um defen-
sor generoso, que Linha por demais, para impedit' o crime, 
a energia de levantar a voz diante de seus indignos superio-

- res, c at6 de ·fallar-lhes na sua espada. Et·a o honrado le-
galista o ~~·. major Antonio Nunes Duarte, -qL~e r .!:)plic?u á 
VOZ satnmca, protestando, que OS pt'eSOS havlli.O · de ncbel' 
agua, emquanto tivess~ sede, e comer, quando houvesse o 
que, e dlrigipdo-me.a p·alavra, e aos meus illustres compa-
~heiros, pedio-lios, qne ROS não assustassemos com aquel-
las vozerias, pois tinham~s ali defensores : cleclaron mesm,o 
que tencionara reti~ar-se. do Sah~rá pat·a a sua fazenda, mas 
que ouvindo certas conversações sinistras ácet·ca ~os presos' 
se resolvêra para proteger-nos a acompanhar o hat<~lh!!o 
até o Ouro-Preto; que a su~, espada nos defende11ia, e que 
tinha ali entre OH soldados e O'Jp.ciaes muita gente, quo o ou-
visse; lam,enlot1 a oppressno quo nos causavao oa •.fcrros, 
mas que a ist0 nao podéra obstar, porque se lhe havia ill-
legado ~1:dcm sape1·i01. Assim fomos ~1rrastados tres leg.u.as ' _ 
em , cam1nho o Sr. tenente-coronel çomma•tldantc, mmtas 
vezes perconeu , a ftla dp~ algemados c encor1 ~Atado.s pat·a 
bradar-lhes com voz de stentor-avànça! avança! -e não 
tendo eu outrp meio de reagir contra a fot·t::a e a bru-· 
talidade, retardava adnlosam~-nte o p'asso já yae;aróso em 
taes occasiões. ~hegndos ao arrayal de Coçgbnlus, fizemos 

' alto defronte 9a igreja .do Bomfi.m, que os defensores . do 
throno c do alta·r ião converter em en:xovia por a~wlla noite. 
Horas se cons1~mirão. no ananjo da ndva cadêa, e emquan· 
to o Sr. Marinqo e Montelt·o de Barros lhe prega vão ak por-· 
tas , os martyrcs havião cabido por tena, succnmhindo á fa-
dig~, e ao pesp dos ferr:o·s. Nestas circumstancias appa· 
recen-mc o Sr,- Francisco de As$i:> Pi!lhcit·q, legalista do 



-51-
meu conhecimento) residente em Ouro-Preto, c disse-me 
que ia empenhar-se com o Sr. tenente·cororiel para permit-
tir, que uo dia seguinte eu me set·visse de um cavallo que 
me o.ffereçia. Presente estava o bacbá, e era tal a minha in-
dignação, que, CSC[UCCeJ?dO. OS conselhos da prudencia, res-
pondi, qee visto ser neçessaria gt·aça do Sr. tenente-coroneL 
e,u récnsava o obsequio, pois o unico favor que de'sejàva· ttte- · 

· recer de S. S. et·a, que se Linha d·e assassinar-me, poupasse . 
o martyrio, é mandasse mettet·-mc Jogo nma bala na testa. 
Apezar desta respõsta, o meu obsequioso bemfeitor não de-
sistia do intento de alliviar-me da oppressão, e nmá boa 
hora depois de encerrado no templo enxovia conseguio do 
bacbá a graça de nos mandar tirar os fet•ros para dot·mir-
mos. Esta · acção mai-s tat·de reclamou para si o Sr. major 
Lilcas Antonio Monteiro de Barros. 

As profanações, de que foi theaLI'ó a igreja do Bomfim, 
são innumeraveis. E em si inqualifiçavel o desacato d~ 
serem arrasta~os com algemas c correntes para o templo 
da oraçãõ um parocho e dous soce1·dotes respeitaveis; 

· mas o desacato em si é nada comparado cfJn'l as circums· 
Lancias, de que foi acompanhado. Quando os 1tovos mu-
sulmanos experimenta v-ão a tempera da,s espadas, e <~s 
arrasta vão pela igreja de Deos, commettenllo t.ocla ca'sta 
de irreverencias, o grito do dever suffocav~ no espirito 
do respeitavel vigario de Barbacena todas as considerações 
humanas de tcmot·. A inua algemado, o Sr. Joaquim Ca-
millo de Brito , não cessou de protestar contra !ts profa--

··nações, e se coube-lhe em rePposta a irrisão e ·o escar-
neo, nem por isso menos applaudirão sua. energia os ho-
mens religiosos. O que ui ria Châteaubriand, que com tanta 
cloquencià estigmalisou no Genio do ChTistianismo os revolu· 

. cic.u:,arios da França, porque eclificárão casas de corl·ecção 
sobre o jazigo dos mortos; o que diria Châteaubriand, ,se 
visse o sanctu:u·io de Deos convertido em calabouço de 
sens ministr·os? ! 

Pouco depois de se nos tit·arem os ferros pelo empenhá 
officioso do St·~ Pinheiro, chegou a Congonhas o Sr. ca-
pitao Bento Leite, c annunciou aos presos da pa.rte do 
Sr. bat•ão de Caxias qtie S. Ex. fictu·a indignado ao saber 
em Sabará o Lt·atamr.nlo infame ele cplC oramos vicli-
mas, c nos ·mandava., dcclatar, que nenhuma parte tive-
ra em tal brutalidade; acc1·cscentandõ o Sr·. capitão Leite 
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que r~cehêra ordens Lm·minantes pm·a acompanhat·-nos all! 
o Ouro-Prelo com a missão especial de protegct·-nos con -
tra a ferocidade dos nossos conductores, e qne o St·. barão 
sentira nao Lct· cavalgaduras paca nus ·P-nviat•. Verificou -se 
depois a sinceridade, com que o nobre bat·ão interveio 
neste caso em favor dos op~rimidos-, porque S. Ex., de 
volta ao Ouro-Preto, reprehendeu severamente o Sr. "tenen-
te-coronel Marinho. Em Congonbas nos csqullc ~mos uo 
que S. Ex. devêra ter sabido do tratamento tambem in-
fame, que nos tocou em Santa Luzia, e do modo pot· qne 
dali nos arrastou o• Sr. ALtaide, e considcl'ando sómenle 
na remessa, que S. Ex. nos fazia-de um protector autot·isa-
do, aceitámos cordialmente as satisfações de S. Ex. Da 
chegada do Sr. capitão Leite datárão os ubseqni<]S do St·. ma-
jor Monteiro de Barros, qne até ali se limitúra a bem 
estereis offerecimcntos, feitos ao men amigo o Sr .• Jo_ão Gual-
l>crto. Pareceu-nos enxet·ga.r no Sr. Monteiro anse11cia de 
coragem para carregar com as consequencias naluracs (lc 
tamanho canibalismo, não imitahdo ni~to o seu amigo,' sen 
tenente-coronel c sen assessorado, pois este ao -menos 
tinha o mel'Íto da fr·anqueza. O certo é que depois de um 
dia tão calamitpso foi _ verdàdeit•a noite de rosas a que pas-_ 
sámos estendidos sobre alguns couros e esteiras no cala-
bouço, igreja do Bomfim. _ 

Além dos úJ presos, cujos ~1omes tenho me' cionado, 
e que erão dcqominados p1·esos de estado, trazia <k Sr. Ma-
rinho do Sahat·á uma leva ele 2oo 1·ebeldes , destinados ao 
x:e_crutamentu e aprisionados em Santa Luzia ; et·ão do 
numero dos q e com mais vigor J'licavão a retaguar-da da 
columna do Sr. · bat'ão, e qnc · ten~o-sc internado muito 
no conílicto, não tiverão meio de relit·ar-§~1 qu<Jndo o St·. 
José Joaquim de Lima achot~ franca à entrada do arrayal 
pelo lado da Lapa. Como não chegavao os ferros para ta-
manha leva, declarou-se ror escarneo qne os_ recrutas 
virião trellados a maneira de ceies. De f<JcJo assim sahi-
rão do Sabará tambem dons a dons, atados com cordas, 

,, em · tres lugarQs_ distinctos, o bra_ço esquerdo de nm com 
o bt·aço direito de outt·o, c entallados aper adamente., 
Apczar de todps os vcx.nmes e tyt·anias, esses soldados, 
a quem ainda hoje se _f;iz a injmia de assoalhat·, que na o 
tinhno comicçõcs, discnlirw seus dircil.os JHI igreja do 
llomfim, e lot!t;c de moslt•at••se acob:1rdados , commcii1o• 
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rav!i.o prolligios de valot'.• qne se ufanàvão uc haver pra-
ticado na perdida batalha. Entendia o soldado, 1·ebelde o 
m'ais in.significan,tc qnc em' Santa Luzia , bem como em 
Sabará, Quclnz, Caethé, etc., só tinha combatido pela 
liberqa,de . c,ontra o minist~r:o absolutista c a lei tyranica 
da roforma : esta v no impenitentes, e era' vqrdadeit·amen-
te admiravel tno nobre, c get·al dedicação. 

Partimos de Congonhas no dia 2.S, já desassombradrJs 
das algemas e correntes; vínhamos a cavallo; nlíiS não 
se nos cpnfiárão as redeas, c nm d'entl·c os guardas 
ti~ava pelo cabrest~ o animal de càda prcsó. Dormimos 
no Rio das Pedms, e no dia seguinlc na Casa Bmnca, onde 
a Mr~triz foi trúnhem convet·tida em cadêa dos rebeldes des 

.tinados para o rect•tltaq1cnto; cmqnanto os chamados 
p1·esos ele esl'ado reccbião' n'müa cnsa particnlaP os obse-
quias do St·. Monteiro de Bart·os -, estando debaixo da gnat·-
da c pt·otccçüo elo~~·. · c'apitão Leite, c majo t· Nunes Duar·Le. 

Q uanuo subi de Congonhas passei pela dôt·· de encon-
lt•at· tambem pt·csos a meu pai o St·. Jnrge Benedicto 

, Ottoni, e a meu it·mão o St•. Honorio Benedicto Ottoni, 
que . vinbão expiat' o erimc de estarem ligallos por vín-
culos Ui o eslt·eilos t~o 1:ebeldc Ültoni, não ·havendo -elles 
tomado a mínima parte na reóellii'io. Nunca, durante ns 
crises deste anno, fni assalt;ido de tão fortes emoções 
como neste encontro; mas felizmente pude beber lições 
de resignnção na . coragem com que meu venerDYcl pa 

·_aíft·ontava o destino . ....:._Meu filho! é no tempo do inforlunio, 
que se r;econlíecc a vcrdadeiTa coragem -;!'orno estas as-uni-
ca~. pnbvras que m8, diri_gi_? meu pai~. emquanto eu lhe 
heqava a mão. e pecha a sna henção. 1Ive tambem a con-
so-lação de vê-lo, c , os seus companheiros tratados ca-
valheiramentc pelo Sr. major de commissão João Chrisps-
tomo Gon.1es da Silveira, c1ue os conduzia da comarca 

• do Serro. · 
. No dia 27 ozemos a entrada no' Ouro-Preto. Parece que o 

S1'. tenente-coronel Marinho pt·cdispozera os seus corre-
li0ionarios dn capital para alguma scena nessa occasião; 
o cet·to é, qnc veio rntísica da cidade para hat·monis<tr 
com doas on lres detestaveis cornetas, que vinhiio á 
ft·cnte do batalhão, e que novas apprehensões começát·üo 
a inquetar-nns. Pot· felicidade nossa os presoS- do Serro, 
contra os qu_aes 1~ao existião tamanhas ánimosidades, che-

·'. 
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gat•ão lltn<J on dnas hor·n& :,tntcs de l)ÓS; c o SI'. coro-
f!Cl José fdic.iano de Monws C.i.il, commnndnnLc mi-
litar da praç.a, nvaliando, pelo qne . a estes suc~cdêra, 
o t·ecc)>imcnto, que estnva ' l'Cscevado nos de Santa Luzia~ 
apressou-se, como militat· brioso, a · toma/ providencias 
para evitar qualq.uee aEtenta.do. O St·. Cid julgou mf)smo 
conveniente ir amparar-nos com o pr·esligio de sua autorid'!,de, 
c acompanhado pelo seu' ajuclantc d'ordens, o Sr. lenen-
te-'coronel Antonio Martins 'da C.osta, foi encont,rat" ainda 
f.6ra da cidade a foi·ça e os p.risioneiros. A:o cneonlrar-IJOS, 
o Sr. cot•onel Cid ~ignificou immcdiatamente as in.tenÇõcs 
genet·osas, ~c que vinha anim,ado, estranhapdo a l'Ílan.eit'fl 
por que nos conduzião, sem nos deixarem ao ~nonos o me-
neio das redeas; e antoriso.u-me, pot· este seu prncedcr, 
para accusar em face o Sr. tenente-coronel Marinho _.das 
vinlencias, -que h.avia contt·a o6s exercitaqo. O cobarde nem , 
ousou responder; c 6 .Sr:. coronel Cid_ teve a bon.dadc de 
me dizer , qtJe vinha quebrar-nos os fenos,_, que suppn-
nha ainda tt·aziamos, c dirigindo se ao commat).dantc da 
força, lhe 1 disse.: -Nilo é assím que devem ser tmtados 
homens, qtte foriio ha pouco 1·ep1·esentantes da nação. -O dig-
no commandantc rnil.itm· impôz .silenc.io a nwsica, que co-
m.eçava ·a so.lemnisat· .a ovação ·dos heroes de Quelnz, com-
mandados pelo St'. Marinho , e fez valiosos csfor\ os, bem 
como o ?t·. ten~~1te-cor~~1cl Martios, pa,ra conter. ~s raias 
do ,respeiLo vat·tas re~mwes de avalento\ldos legahst;;~,s; que 
parecÍ·ão postados de encomrrl.~nda no la,rgo do Rosario, e 
em . O.Ull'OS pontos, t a}ve~ CO_ill O fim de tirar em nreSOS 
d.es,ar.rnad.o~ desf'otora desses _ terrirei,~ suste~ , de q~e, -os 
v.ieJ'.ã0 !lesassombrar socéorros intei amente. estranhos ú 
l>r,ovi!llcia ·de M.inas Ger,iJ.es .: aio da na praça ,'da .éadêa foi 
mister que -? Sr. tenente-co,·onel tirasse a espada para co11 · 

Ih d. I • I di) -ter a. cana .a. 1 ~pos~a a p,raüc.ar, como enlcn ra, os con-
selhos, de energia piolenta, dados pelo Sr. Bernardo J ac.intbo 
da Ve)ga aos s<;lil.s deleg<1dos. . · 

J>a,ra BlilS acob~rtílr de maiOt'eS insultos o Sr•j coronel Cid 
exigip, que lossemos de pr.ompto recolhidos 1\ cadêa ,; mas 
o carcerc,iro -a.Jleg~,u orden.s expt~essas para .QPS Ú,ão rece-
bei', sem_ .que fossé_mos .á presença do chefe de policia. Dir-
se-pia, que toda~ as hypotlicses havjão sido p.re\ista~, ex-
cepto a· da ,intervenção generosa do Sr. Cid I Orde~ou o Sr. 
c.ommaJ;ldílnte.r.nilitar I ;q1~leoficassemos ;pt·ovisot·imuente reLiüos 
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no coq~o . da guard'a, e S. S. foi pessoalmente a palac!o soliciLat• 
que se expedissem ordens, afim de sermos recolhidos á prisão 
indepepdentemente de novos pa_sseios pelas ruas da cidade ; 
mas estas exigencias erão ·filhas de considet·ações 'mui no-
bres e elevadas, e não podião achar echo no coração ran-
~~roso •e pequeninq do · St-. Bernat·do Jncintho da Veiga. 
Forç?so foi repdit· a pt:ocissão,• e compat·ec,er na sect•et~
ria dq policia perante o Sr. Francisco Diogo Pel'eit·a de 
Vasconcellos, que aliás· nem ào menos procurou justificat' 
a necessidade de nossa presença ali, fazendo-nos o intert·.o-
gatorio, a que ?evia proceder na f6rma 'da lei. Preenchi-
da a simples formalidade de esct·ever O SeCl'etario OS' no ... I . 
·mes dos 1 o pTesos de estado, yolrámos p:~ra a cadêa, sempre 
debaixo da valiosa pl'otecção do St'. coronel José Fcliciano 
de Moraes Cid, e do sen ajudante d'ordens o Sr. tenente· 
coronel Antonio Martins da Costa, os quaes por estes favo-
res penhor·árão a gratidão eterna e as sympathias qe to-

, dos os p.rosct·iptos. 
Escdpto. na cadêa do Ouro~ Preto., aos 12 de Selemht·o 

de 1842. 
( f~r i'. B. Ott01~i.) 

MANEII\A. POR QUE FOR;\.0 TRATADOS OS PRESOS ·1'04l'l'ICOS 
• NA. CADÊ.Ã DO OURO !'RETO. . 

Estavão satisfeitos emfitn os voto~ mais ardentes de Ber·-
pardo J acintho d~ Veiga e do chefe ele policia Va-sconcellos. 
O contentarpCI~to ,enchia-lhes os cora~ões, e em tt•aços de 
prazet· lhes assomava aos semblantes, p.Ol'C{llC yiao tr:mcados 
1p cadêa do Omo Preto a Theophilo Benedicto O~toni, 
Jose Pedro Dias de Cal'valho, doutoees Joaquim Anlfio, Mel-
lo Franco, Camillo, Godoy, e João Gualbet·to Teíxeira ele 
G~rvalho. Tudo quanto de, mais delicioso p6de offet•ecer a 
vipga~ça· ás almas, que a aprecião, Veiga ~Vasconcellos .0 
saboreav'áo. · 
. · Oq.tros ' homens respeital'ião um iofortnnio, ao qual acom-
panhava tão canditla probidade; outro~ homens trjbutat·ião 
consideração a adversa·rios, que, depois d~ haverem com-
batido com lealdade~· respeitando tudo quanto na sociedade 
rpsp~ito Q1erec.e, c,om uma de,dicação, com uma genet·osida-

. de de qnc poucos exêi!lplos se ep.contt•a!'áõ, lónge d~ lança~ 
r.em mão qe lodos os meios 'pat·a prolongarem uma luta, 
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cnjo desfecJ:w 11110 se pÕderia então calcu!at• qual fôt·a, qnan· 
do lhes era-liVl'c ao menos sabtr-ahit·em-se 6. perseguição de 
seus advcfsarios, ' entregão~se voluntarios aos ferros da le~a
lidade, e com toda a fot'taleza de espírito, com tõda a co-
ragem, que s6mente uma convicção profunda p6pe dar, ~e 
pt•eparão para responder aos tribunaes do paiz. Entr·etanto 
Bel'llat·do J acinlho da Veiga e Vasconcellos excogitão meios 
para os atormentarem, c preparão ás suas victimas as maiores 
privações. Como se fossem os presos políticos salteadores 
afamados, sobre !JUeiÍl a justiça de ha muito tinha suas vis-
tas, c cuja captura fôra um beneficio á sõciecladc, orgaai-
sou-sc para cllcs _nm novo regnlamenlo, que, entre ontr·as 
disposições, continha a pt·ohibiç.üo de poderem os pr'esos ter· 
comnmnicação de uns pa!'a ontl·os aposentos .depoís das cin- ' 
co horas da t:mle; suas famílias nüo os podi~o visitar, senfto 
com muitél difficuldadc, e sempre escrupulosamente ' vigia-
das; prohibio-sc a homens taes o poderem ter nmiJ. garrq~'a 
de vinho em seu jantar·; depois das ·cinco horas nad~1 podta 
Clllt'at• na priSãO, e a ·tantO ChCf!:Oll O l'Íi!;OrÍSl110 a este reS · 
peito, qu e, acluu1u,o-se grriveme~·le en~'c_rÚ1o o d?oLo'r Godoy, 
e sendo atacado dum accesso rcpentmo, recettou o doutor· 
Mello Franco, c mandou-se apressadamente 6. botica : che-
gou por·ém o remedio depois qu!l erão dadas as cinco horas, 
c não se pôde alcançar JícenÇa ·para se ab'rir .a p ta, e en· 
ll' ep;ar·-se por'uma abertura da grade o remedio. 

Vio-se na província de .Minas o que nunca costnma a 
' 1\ ' 

:~_con~ecet·; por~ne em comll:10ções da natureza das que 
tlverao lugar em S. Paulo e Mmas costumno os governos a 
encpntrú cmbarpços para satisfaz!)rem ás exigencias, sem-
pre exageradas, do p<1rtido vencedor\ ; entr·etnnlo que em 
Minns er-a o pre~ideute o que se lastí~ava dolorosamente, 
porque (dizia el!Ej)'não havia rebelde que nã.o ti ~ essc moilo~ 
padrinhos, isto pprque um on outro legalista Jh ci pedia para 
que consentisse 'I este ou :íquellc dos insurgei1tes alguma 
cousa das mai~ ?f dinarias. Emquanto porém o presi\dente e 
o chefe de polrct ~ tudo empenharão para atot\:nentarem' os 
jlresos, estes pela sua parte aprcscntavão uma cortwem, uma 
energia c indepetl dencia super·iores l1s cir-cutmtan~ias; pro-
cedimento este, tue, em vez de convenc-er aos' dous bacbás 
da supet·ioridade, que sobre elles tinhão seus encat·cer:úlos 
adversarios, os .ir;rita\·a ainda mais, e os levava a_ dobrarem 
a oppt·essão, acre1ditando que cou! ella poderião arnolgor tão 

• I • 



57. 

,Dobres caracteres. Não tivet·ão porém o prazer _ de recebe-
rem uma supplica, nem um empenho; cruanto mais tyran-
nos se apresentavão elles, mais os desprezavão os presos. ' 
Et•a para os _tribunaes do paiz que -elles ailpellavno, e os 
tribunaés torrespondêrão fielmente, a tal expectalivn. Os · 
bachá5- embt·iagárão-se de oppt·essãu; mas · a justiça inde-
pendente do páiz, e ao depois a divina cleínencia do mo-
l~archa, veio curar as tão profundas ulcet·as, que a mno 
malvada de estupidos e brutaes dominadores havia_ abel't_o 
na pm·tc a mais sãa do corpo mi11ei,ro; sendo c,erlo, C{Ue a 
1lJ. de março tpdos' os rrue na cadêa do Ouí·o Pt·eto havlno 
sido victimas a·a tyranni:t do presidenlc .Veiga e do chefe ele 
policia Vasconcellos, est~vão rcstiLuiclos ao S!·io . de was 
familiaE, aos abrnço~ de seus amigos pelo voto li vrc c. cons-
ciencioso dos Lribunaes indep P. ndentes do paiz, sem que 
algtlm se abaixasse .a. ~11endiga1' protecção de ·advet·sarios·, 
que com tanta .justiça desprez~vão. 

MANEIRA DESLEAL POU QUJl FOBAÔ 'fU ,t'l'ADOS OS QUJl 
SE AllllESE N'rA'nAÕ A' I .. EGALlJJA..DE. 

Já vio o lcito'r, · cpw' um dos meios de que se ser·vira o go·· 
vcrno para supplant(lr o movimento de Barbacena fô1·a fazer 
·appat·ecer a proclamaçlio de 19 de junho, que em outro lngat' 
ficon h·anscripLa, e em que se [ll'Omellia o perdão a todos os 
que abando'nassem as fileiras insurgentes; c que muito con-
co~·rêrão ,P_<li'a o cnft·aqnecirnentC! e a dispersão· das forças os 
ed1taes do barão de Caxias e comm(lntlanle .das at·mas da 
pro-víncia intimando aos gual'flas naci'onae,s-c1ue clepozcssem. 
as at:mas, afim de que não fossem rccru-Lado8. Alem do que 

- c~nlinhno os edi.Laes, o gen eral fazia consl<tr, pot· meios se-
cretos e confidenciaes <lOS chefes OS mais nol,aveis, filie SC 
podião sem susto apresentar, na ce1·teza de que_ nada lhes 
aconteceria. Antes de 20 de ag·oslo, os amigos e emissarios 
do governo, escrevendo ou fallando com (\lguns influentes, . 
fazião-lhcs ve1· quanto lhes ·era nccessario e ulil depôr 
as armas, para se apt·oveitarém da- beneficencia imperial, 
garantida na proclamação de 19 de junho, (\fim de cvit(lre.rn 
não só as penas corporaes, que poderino sofl'ret• em virtude 
do crime, ID<IS tambem a jJei'da tol[ll de suas fortunas amea-
çadas pelo aviso de '23 de junho. Estas solicitações produ-
zirão um maraYilhofo efi'cito a favot· da higalidade. Muitos 
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dos que se tinhão compromeltido, pensando que a questão · 
seria de mais facil solução, principiavão a desanimat·, e es-
sas s~ggeslões os decidir·ão a que a)Jandooassem inleir:J.lllenlc _ 
os insurgentes. Foi por este meio que a colnll).na ela I~Jgalicla-
de vio dispm·sar-se diaotq de si a qne tão forte opposição ihe 
fizera no ponto do Par·ahybuna, ~ cnjo valor era tal, que, 

·• depois do primeiro revez, outra vez se reunira, hem que H 
não tão for·tc, e fizera ainda vigot·osu resislencia ás forças 
da Jegali_dade. Foi ainda a essas promessas que o governo 
·~eveu a dispersão da columna da eslrada do ~io Pr·eto. En-
tretanto o commandante da columna do Parahybuna, qne ' 
a abandonára e se fôra apresentar ao da columna da lega· 
!idade, reclamando em seu favo•· a promessa imperial, con-
tida na proclamação de rg de jnnho, foi remettido p,ara 'a 
côt·Le, depois para a província de Minas, e tendo habitado 
as fortalezas do Rio de Janeiro, foi expet·imcntae os horro-
res das cadêas do Ouro Preto, d-e B_arhaceoa e da Piranga; 
e foi só depois de 16 mezes de pr·isão e soífrimentos, qne 
foi re5tituido á liberdade pela absolvição, que obtivera do 
jury ela Piranga. Um dos m~iores influentes da villa da Poin-
ha, que, se o qui'zesse, teria, á ft·enle de 6oo homens; que 
n'aquella villa se a chavão reunidos, obstado aos progresso.s ela 
le9aliclaqe r.or aquelle lado, o clotüor Apollinario José da 
Silva, o, que se fôra apresentat· aà co~mandante da co-
lumoa !egalista, que marchou . sobt·e a Pombà, foi q;-
I!Iettido preso- para a côrtc, processado, outra '(ez preso 
na provinci.a, e por fim absolvido pót• via de rec rso que 
inte.ntát·a. . · 

O commandapte da columna do Rio do Peixe, José. Joa-
quim Alves, que, dispondo de 8oo homens,. cql~ocados' em 
oplimas posiçõc- , podéra tet· obstado \a marcha ·da colupma 
legalista, que poe aquelle lado avanÇára, ésse c, rpm:;~ndante, 
que, pelas iosiquações do cÍesembm·gadot• Honorio, não só 
a.banclonára aquelle ponto. mas con.corrêra in(lirectameote 
pari! a dispm·sã.q claqu.ella luzida colymna, e que se apre-
sentára ás autoridades legaes, reclamando etp seu favor a 
promessa imp·eeial, foi processado, considerado cal)eça de 
rebellião, preso, e absolv.ido por via de rec.urso. 

Os illfluentes da villa de Lavras, que dispersát•ão a força 
existente n'aquella villa,' c chamát·ão a aotoridaâe pm<a que 
f, ' J • • d' . d J osse em paz eJFercet• <!sua JUt'JS tcç.ão, c Isto a 2:l e n-
lho, forão perseguidos cl'u:na rnap.eira atroz,_ c bem que uma 
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vez absolriclos, fot·ão com tqdo o despotismo segundfl vez 
pt·esos .e pt·ocessados. 

O ven,ct·avel Gabt·iel Francisco .Junqueira, que, á frente de 
uma columna forte, e victot·iosamcnte l'echassqr~ as forças 
da lqgalidade DQ ataque do dia 20 de Ju\ho, dado Dfl Í:1fen-
da do Ribeirão, po~1co distante da vipa dq Baepen,dy, se 
fôt·a apt' sentar á1> fol'ças da legalidade, · protestanqo pbe-
diencia ao governo, c dissohêra uma tão resl)eitavel co-

- lu,mna, quando a revolução estava ain,d(l ,em sua vjri)j-
dade,. isto para goza!' dos effeitos ela proclamação· de 19 .de 
Junho, o respeitavel Junqueira foi presp, rem~ttjdp paril a 
côrte, c duas vezes processatlo na província, hem que ah-
sol:vido houvesse sido da primejra·, po-r via .de I'Ccurso. 

· · O te)lente-coronel Modesto Anton'io de Aln}eida, que se 
açbava {J ft·énte da for.te reunião elo Pé do Mono, para com 
a qual tinha a maior e bem me1·ecida influencia, e que, so-
licitado pelos mais distinctos govel'tlistas d.a Diamantina 
pará deixat· os ins.urgentes, gat'a,ntindo-lhe elles a amnis.tiá, 
em vit·tude da proClamação ii:nperial, a!Jsegurando-lhe, q11e 
flcat·ia tranquillo em sna casa ·se se viesse ap·r~se.ntar ás ap-
torir:lades Jegaes, foi preso, e i_mm~dialamente ren)cttid,o 
pará Ouro Pl'eto; pQrque os legalistas nada mais deseja vão 
do que. verem-se desassombrados do tenente-coronel :Mo-
desto, cujo pt·estigio e autoridade não só no mnnicjpj9 da 
:Qiamantina, mas ain.da nos vizinh,os, os aterrava, e tal foi a 
iniqnidade da traição pra~icada com este distincto ci-da-
dão, que, sendo el~e solto no Ouro Pre,to, quando v.ollava 
para a D iam<Jntil~a; soube que estava aJi pt'Ocessado; pr,o-

' curqu o Rio de Janeiro, e mesmo ahi o yier,ão bu~car as 
' precatarias, conduzidas pol' quem lhe haviª garanljd.o a. 
amnistia. Foi s6 depojs de gra,ves incommodos, incalcu!av.eis 
pt~ejuizos, e horrorosas.'despezas, que pôde elle ohlel' a sua 
absolvição pot' via de rec.tll'SO. 

No ari·ayal de Santa Qniteria todos os indivíduos, que se 
havião apresentado ao major ~1arianno, e delle óhtjd,o g.uia.s, 
farão em uma noite dada pt~ocurados, c mui~os delles pre-
sos, conduzidos para a cadêa de Sa.bará, em que, sem que 
se \hes fot·masse,m processos, jazêrão por m_ajs de s.eis 
m'ezes. 

Os officiaes e muitas praças do ,batalhão de S. ) oão 
. d',El- Rei, qne -se tinhão apt·es.eplado, uns ao c,o~onel Ma-

theus, -outros ao coronel Manoel A.ntonjo, e ,dcpost.o a_s ,ar-· 
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mas, forão conduzidos a cndêa, cntr_!:} as vaias da populaça, 
assaldadada pelos tigres 911CJUel!a cidade, par·a os a·ssassina-
rcm; e o barbaro c atrocissimo_ attentado d'um .massacr·e 
em massa, e perpetr·ado sobr·e P'Iis de famílias, cidadaos 
sempre pacíficos e respcitaveis, houvera tiJo lngar,-se o não 
obstasse o c.oronel Manoel Antonio da Silva; mas a sna in-
terfcrencia não pôde livrar os infelizes de serem nrrastados 
em grossas correntes, como eni. ontr·o lugar se h a d(l ver·, 
até o Rio de Janeiro. ' . 

O dontor Manoel Jacintbo Rodrigues Véo, o padre Fran-
cisco de Souza, que, a frente d'uma r·espeitavel columna 
nas D9res do Indaya, a clissolvêl'Uo, e se for·no apr·cscr1tar· 
as autoridndes, forão mcttidos nn cndêa de Pitnngui, d'ahi 
conduzidos pat•a a de Om·o Preto, onde forno conservados 
por mais de scis_mezes,: nlé_qne o jniz ~e direito de SabaPÚ 
os provesse no t'eC!Il'SO, qne tinhão intentado. 

O d'outor Honorio ltbdt·igues de Far·ia c C;1str·o, os Nog:nei-
ras, e todos os que, corno Gabriel Jnnqneira, 'COncoiTêr·no 
pai_' a a dispe1·são da fot·mida-vel e v~lentc c_olnmn:1 do Ribeirão, · 
forfio processado~ c perseguidos, c muito extenso:; lcri_ao si<lo 
os seus padecimentos, se n Pn!videncia lhes não_ dcparpssc 
no doutor 'fl'istão Antonio d'Alvarenga um jnil imparcial, 
que, revogando as ·acintosas pr·onuncias d'um Alcixo, lhes 
réstituio o socego;. Emilm não l1ouve na provincia'~fle Minas 
um unico individno, que, aceitando o conselho' ii!l1peri:d, 
abandonasse a r~ volnção,- a fizesse mesmo sc·rviços impor·-
tantissimos a legaljdnde, corpo bs fize_riio da maior valia os 
.commandantcs ll~s columnas 40 Par·nbybuna c Rio do Peixe; 
não houve t~m, qpe, confiado na palavr'o _do general da lega-
lidade, se fosse apresentar as antOI'icl ~ dcs, ainda antes de, 
decidida a luta, l(ftle nãO fosse tratadO\ COIU r'evo]lante ,in- • 
fidelidade. \ 

O cot·onel Mnrecllirio Armonde, q~10 ~·ecnsár·a acompanhar · 
n força sabida de.llavbacena, e que sómente por este facto 
mostrava recn~t· da revolução, esse hom'em constantemente 
pacifico, cuja fot>tnna c rll·ocedimento.é uma garantia para 
a ordem publica, foi p'rocessado, c chnmado a jui· o. , 

Luiz FortunatÜ/ de Som~a Carvalho, qne · tivcr·a sol'emnc 
promessa de não ~er incommoclado, se, em yirtncl~ do cUital 
do general em chefe e com mandante <las armas aiJandonl~se 
a revolução, e que isto cnmprira, ~epar·ando-se do exercito 
no ponto da Bocaina, foi pi·occ~s.ado, mandado pr·enrlcl' por 

. ' 
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nqncllt·s mcsmns qnn lhe Linhão dnuo palnvt':l de honra clt~ 
qnc não seria cUc incommodado, c julgado innocenLe pelo 
jlll''y de Marianna. 

EmG.rn long:o e fastidioso fura o ennmct·at· todos os actos 
de perfidia pt·aticados pelas aul:ot·idades legalistas, instiga-
das pelo pt·esidente Vei;n. Este homem compt·azia-se em 
i iludir, e escarnecer os infelizes, qne, ao aspecto d'uma pei--
dição completa, on que pot• uma veneração digna de elogios 
pat·a com os çonselhos (lo monarcha, exat·ados na l>I'Ocla-
mação ,de 19 de junho, abandonárão a revolução, npt·esenlá -
rão-se ás autoridades, muitos confessando c1ue se achaviio 
em erro, e dando mostras do mais sincero arrependimento, 
fazia-os assignar pt·otestos c!e adhesão ao governo, c Ós 
mandava perseguir sem mi~ericordia; plantando com tal pro-
cedimento no animo dos povos a desconfiança para com as 
promessas do monarcha, que ·o presidente Veiga converlen 
em uma rede, em um laço indecente, at·mado tt hoa fé dos 
cidadãos. 

OS PIIOCESSOS. 

Vencida a revolução, 'acreditou Bernardo Jacintho da Vei-
ga, que , para desgraça dos Mineiros, fôt·a conserva C) o na 
presideucia de Minas, quando o go-verno seguia para com os 
Paulistas uma política diversa, mandando-lhes um outro pre-
sidente, e um 'outi·o chefe de policia, demittindo os que ti-
nhão assistido á -luta, qt1e et·a elle o soberan·o d'um paiz 
conqnistado; c concentrando em si todos os poderes, ·expe-
dia pot• sna propria autol'iclade, ainda ·depois de restabeleci-
das as garantias, ordens para que fossem presos individnos, 
que no seu entender devião ser pelas aut01·idades judiciarias 
considerados cabeças da rebellião por ellc, e pelo governo 
gel'al creada : foi isto que praticára com alguús indivíduos da 
villa de Qnelnz, a um dos qnaes o juiz de direito respectivo 
concedeu habeas-corpus. 

Em todos os paizes, ainda .mesmo despoticos, em caso do 
revolnção, o govet·no propriamente clito debella os facciosos, 
emprega contra elles a fot;ça armada; mas depois de os derro-
Lar ' deixa o cnidado áa punição ao poder jndiciario; o pre-
sidente Veiga, porém, pretendeu dirigir, e de facto dirigia, 
toda a justiça; era ellc quem indiciava os que devião ser pro-
nunciados, e· a tanto levou as suas exigencias, qne intimou 
uo vigal'io capitulm· a ot·dom de peraeguir com as penas ca -· 
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nonicas ácruelles ecclcsiasticos que adherit•ão ao' movimento , 
mas cujos actos não crão taes, gue os podessem qualificar C!l· 
beças de rebellião. A falia, com que abrira o presidente a ses-
são da assef!1bléa: provincial em outubt·o de 18~ 2 continha -
nma as sevçração, aconselhada sem duvida por uma poliLica 
escla1·ecida, mas que os · :1contecimentos posteriores de-
monsLrárão set' o fmcto .d'nma hedionda hypocrisia, de uma 
ins.upportavel má fé, c de uma ironia a mais picante: por-
que, emquanto o presidente se compt·azia com a assemhléa pt'O· 
vincial, po~; isso que sómente sobre as cabeças de meia du-
zia de indivíduos (dizia efle), deveria recahit• a punição, con-
forme o codigo penal, enviava o chefe de policia Rezende 
para a cómarca do Rio da~ Velhas, com a intuição sem do-
vida ..((e o fazer pet·correr toda a provinda, e tão vasta colhei-
ta lhe havia t·ecommendado, que só no processo de Snhará 
forão pronunciados como cabeças de rebellião vinte e cinco 
indivíduos, sendo qu!J já o chefe de policia Vascotlcellos 
havia pronunciado quatro na capital, donde se conclue, que 
a meia duzia, a que se referia o president '"l Veiga-, tomada a 
base solH·e o proe::esso de Sabará, deveria subir a mais de 
qüatro centos in dividuos pelo merros. O que revolta é o pen-
saménto ,_com que o presidente Veiga recligit·a a falla de 
abertura mcncionqda: ·sabia cllc qué muitos in di dduos, j ul-
gando -se mais ou menos cmi1promettidos, se hàvit~o posto 
em resgnardo para evitarem a prisão: para os tram uillisar 
pol'tanto, e leva-lil·s- a facilitarem elles mesmos a c, ptura, 
fazia ellc ãquella declaração anfhenticà, c Mio só issõ, n1au-
dava circular pela JH'ovincia com toda á segurança, que 
gomenle seis de Lei·mirJ-ado~ indivíduos serião pronunciados 
e pers~gn.idos: alguns deixái·~o-se embà~r d'csta pcr.fi?ia: c_ 
forao VJCtimas de sua credulidade. O c,befc d« policia m-
terino, Dr. Rezende, foi á villa de Sanla Barnat·a, onde 
inquir-io testemunhas, de lá seguia {1ara ShLa1·á, ~, ahi con-
cluio o processo, que se dizia comprehender toda a co-
marca; cnLI·etnnlo dezenas de indivíduos, que pot· ' ordem 
do deleg~do dê Sabará se acha vão na cadêa, farão n'ellu 
conset·vados, bem que nao houvessem conLL'a elles depo.i-
mentos, nem fossem ao rlepcis pronunciados. Dons outros 
indivi().uos, que havião sido· pronunciados irt·egularmenle 
pelo delegado de Pitangu~: como complices de 't'ehelldo 
(o . :~!feres José Ferreira de Oliveira e o capitão Manoel 
Teixeira), hem que na o comprchendiclos n:esse processo, 
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coplinuárão a ser perseguidos, e os foragidos da Yilla do Cnr-
Yello, município pertencente á mesma comarca, continuârno 
tambem a ser ' perseguidos pelas respectiYas autoridades. 
Assim pois as excursões do chefe de policia não tinhão outro 
nlgum resultado pat·a os comprométlidos senao o augmentar-
liC o numero dos processantes: não ePa pot•tanto o desejo de 
tt·anquillisar a poj)lllaç~~, não ct•a o dever de chamar {I 
ordem os cxaget·ad'os .delegados quem aconse,lhára ao presi-
dente essa medida, mas sim o temor canibal, que tinha 
cllc de que um ou outro delegado podesse condescen-
der cpm algum dos compromettidos, c que uma só victima 
escapasse á, fonce d'o extermínio. Toaavia, o chefe de po-
licia intet•ino tÍI'OU }at·gas Vantagens d:cssa COIDmÍSSãO, pois 
que, havendo inquirido as tes temnnhas, e mio lançando as 
pt·om~ncias nas vesperas das eleições , 4eu isto ~otivo, ,a 
que obtivesse elle al.g~mas dezenas de votos nos eollegios 
de Sabará e Sanl:a Barbara. . ' 

Recolheu-se o chefe de policia para o Ouro-Preto, e bem 
que estivessem na cadêa d'aquella cidade humeus, <jue ap-
parecêrao ao depois pronunciados em Sabará, não lhes foi 
intimada essa p,ronnncia· pelo espaço de qnasi dous mezes,. 
e havendo um dos ,.assim pronunciados (Ottoni) reqnet·ido 
ao· meJ'mo chefe de policia, muito depois que voltát·a este 
de Sabará, para que ila fórma r.la constitniçao, lhe fizesse, 
consta~ o motivo de sua pr,isão, teve pot' despacho um -
brevemente-, que só se realisou no mé:z de Janeiro. Estava 
então reunido 9. júry, perante o qual dqvião c,omparecer os 
pronunciados pdo chefe de policia Vascoqcellos. O presi~ 
dénte Veiga, persuadido de que acharia no jury da capital 
um instrumento facilmente maoiavel o docil as suas insinua. 
ções, tinha a intenção de chamar Lodos os comprometLidos 
a responderem perante aquelle jlll'y. As absolvições porem 
do Dr. Antão. c Dias de Carvalho, boçando-o em furor, fi~ 
zerão-o adoptm outra t·csnlução. Persuadia-se cllé de que o 
unico meio de óMer coridemnaçõe~, et'a escolhet· lugnrr.s apro-
priados para os jnlgamentos no sentido cxlcr.mioaclor; por 
isso, havendo alguma testemunha inquirida no processo de Sa-
bará leínbrado-se de fallar uo ex-deputado Ottoni, accot·gou 
;t junta pt·onunciante, composta do presidente Veiga, do che-
fe de policia Vàsconcellos, e do interino Rezende, , de o 
comprehender p' aquelle processo, a(im de o remcltet·ern 
pat·a a com missão de j nlgamento.., institu_ida pelo presidente 
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na vilta ele Caellu'·. Foi ent.no que o presidente Veiga, r)c~ 
pois de haver designado os indivíduos, que _ dcvião sm· 
pronunciados, designou 'tambem os lngm·es onde, os jnizes 
por quem, _-e as comuiissócs de julgamento, pet·ante as S{U.aes 
dcverião cómpareceP. Estas designações, em. faHa de tantos 
factos horrorosos, haslarião pat·a Pcvelarcm o c'aracter san-
guinario do presidente' Veiga, e o cyni~mo, com que para 
cortejar a olig~rc hia, que com grandes brados lhe pedia o 
extermínio, e a,té mesmo o sangue de alguns Mineit·os·, soube -
Bem~u·do J acintho despt·c'zat• · os precei tos os m_ais claros e 
terminantes da lei, c as regras univet·saes da decencia é da 
moraL: em to~as cllas pt·eponderon um só espírito, o de 
procurar-se com estudado empenho um lugat', onde taes 
e taes indivíduos podesse.m ser condemnados. Foi pot·esta 
ra~i'iO, que aque!les, que em Santa Barhara havião feito c 
snstentádo o t•ompimento, fot•ão pronuncia1os em Sabará, 
para que, appare~tando-se respeito á lei, fossem cl'ali remct- · 
tidos para Caethé, pat•a sm·em julgados por aquelles, so-
bre os quacs hávião sustentado um fogo de cinco dias. Com 
effeito, tinha o j ury de Caethé de j nlgar vinte e cinco dos mais 

' notaveis compromettidos; erão elles :o Dt·. Cerquelt' a Leite, 
Manoel Peneira, Ottoni, Oliveira Campos, tenente- cot•onel 
Serafim, l\landel Thomaz, Pedro Alves, Dr, Caetano Horta; 
commendador José João, Emilió Soares, padre J oli 1 .J anua· 
1~io, João Antonio de Magalhães, capitão Brnzzi, Marianno 
José Pereira, José P.eixoto, Lniz -Fortunato, 1\'Ianoél Alves 
Tor·t·es, Manoel Antonio Machádb , Francisco ··José Machado 
'catão, Joaquim .Martins da Costa, Antonio Borges de Mi-
randa, Modesto RÓJrigues Vieira. João Lelis\ Pcreira, José 
Ricardo Vaz c Fonseca Vianna, De to·r os estes individtios, 
apenas poucos pel'tenci~o ao município de Sallat•á ; os ou-
tros havião~se áli 1apt·esentado com o mesmo ca acter, crue 
et·a commnm aos q)-latt·o mil homens, ·ae que 'Se compu-
nha o exercito instlrgente: ~ançada a pronuncia no processo 
de Sabará, mandárão-se wsmuações para Barbacena,, OQde 

- o juiz municipal f-niz Carlos da Rocha dese~npenho1.1 com 
fidelidade. as ordens, que cl~ presidente r~ce.bêlla. Oita,me-
ze~ erão Já passarlps,· ~epo1-s que os Tetxetrhs 'C o 'Dr: Ca-
mrllo se achavão na cadea do Om·o-Pretú, sem que se tivesse 
intentado o respectivo processo, e entretanto se dizia, corilo . 
que pal'a escarnecer-se do _senso publico, que a·suspe-nsão de 
sa runtin R havia ces~ado desde o· mez de Setembro. 'Acreditou 
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· o presitlcnle Veiga, qne os inf1nenles rla villa ~e S .• Tono Nc-
. fJOmuncno, porqnc havião prestado serviços á legalidade, 
pr·cst<Jr·-se-ião tambe~n ús snas ig;noheis vinganças : marcou 
para o julgamento elos que fossem em Barhacena pronun-
ciados o jut·y d'aquella villa, hem _ qne não tivesse ella sido, 
installada senüo muito depois da revolução : deu portanto 

. ordens para que fosse Maeinho, por 'exemplo, pronunciado ept 
B-arbacena, onde nem um acto praticár·a, deixando ele o ser 
em S. JoL\o d'EI-Rei, lugar de sua residencia, e onde, na qua-
lidade ·.de vet·eador e de deputado provincial, tinha presta-
·do fr~neo npoio ao movimento, e onde tinha promovido 11 
reunião q'nma columna de guarda nacional, á fr•fJnte dn 
((Ual enlrára o presidente intet·ino na cidade de S. João 
d'El-Rei. 

A re'ile dos processos · estendia-se pot· t.oda a parte, a co-
lheita de Barbacena havia sido ampla ; na formação c}o pro-

. cesso preterir·ão-se aeinteménte as form!llas, prescriptas pela 
lei ; <1s presos, fJUe se achavao na cadêa do Ouro-Pr·eto, c 
que tinh[!o de ser processados em Barh~cena, reclamát•ão 
o. direito de assistirem 11 inquirição das testemunhas, e isso 
lhes 'foi com insolencia n1-1gado; já o numero· dos pron.un-
ciados avultava com muitas dezenas de indivíduos; mas o 
pt'esidenle Veiga n;io estava ainda satisfeito. 

Qualquer governo honesto, tendo a policia' a seu aceno, 
vendo pronunciados os que elle entendia deverem ser con-
sider'ados cabeças do mo~· imento, em cumprímento de sua 
opinião tão solemnemenl.e manifestada no seio da repre-
sentação provincial, teria insinuado a, cessação dos pr·oces-
sos, tnnlo mais, <ruando o presidente não podia ignor',ar 
o tor·pe lucro, que · com elles faziao O$ delegados e sub-
delegados. Assim procedeu o presidente de S. Paulo Almei-

- da Torres, tt·anquillizando desàe logo, como cumpria, a 
popnlaçao de tão interessante província, medida que havia · 
mereçido a approvação, plena de nm dos chefes da oligarchia 
(Honorio), ·c<~pitnlando a no senado de nma me<~ ida de all!l 

• política. S. Paulo porém tinha ú frente de sua adminiEtra-
ção um homem, que tem um nome, uma posição c ambi-
ção de conservar esse nome, e nu o enxovalhar essa posi-
·çrt'o. Mints porém eslava entregue a Bernar·do . ~acintho 
ela Veiga ! I Esse homem de ,alma baixa · consenti9 que fi-
casse constantemente aberto, para .m :tssacrar os Mineiros 
para os empobrecer, par·a os atormentar por Lodos os mcio5' 

5 

. . , 
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um processo de rebellião, ·afim de que fosse . pronunciado 
por qualquet' delegado ou subdelegado todo , aq nelle, que 
tivesse dignidade para se não cm·var aos domin'adores, ou 
os 'não quizesse comprar. Assim, apezar de que', ulém dos 
pronunciados em·Sabara, ÜLlt'o-Preto, Barbacena e BomGm, 

, e do coronel Joaquim José. Fernandes Torres e Manoel 
Antonio Muchado, pronunciados no município deMarianna, 
do Dr • . Viga·rio José Marcianno Gomes Baptista e Dt·. Elias 
Pinto de Carvalho pronunciados no município do Cmvello, 
do Dr. José Jorge c!a Silva, Dr. Feancisco José de Araujo 
e Oliveit:a, coronel Thomaz, DI'. Serrá Negra e outros na 
villa de Lavras, além dos 25 pronunciados na villa P,o Araxá, 
além dos pronnnciÇ~dos em Pat·acaLu e na Diamantina, con-
tinuou a ·rede da policia a set·vir-se dos processos, como 
meio de governar .e de fazer fortuna. Qualquer individuo, 
cuja presença fossç de alguma so!'te molestâ, ou de quem 
se quizesse haver alguma co.usa, et•a process·ado e pronunciado 
como cabeca ele t·ebellirto. 

No Ouro,-Preto, porque não fazia conta ' a presénça do 
deputadõ ·provinyial Dr. Quintilianno José da Sih'a , a 
quém a policia jp tinha torpemente att·aiçoado no Sal~a
rá , foi ellc avisado dé que nova perseguição se lhe pt·o-
pal:ava, e isLQ ·porque o chefe de poli~i·a . int~t·ino temia: 
se ele vel' apparecer na assembléa prQvm·t:tal a sua escan-
dalosa biogl'aphia. Em Paulo 1\ioreit·a , e na Sana'e os t'c-
gulos · fazião surgir, processos e mais processos~ e .ísto, ou 
para de novo. venderem prot~cção e despt·ommcins., ou 
para nbafarem ~s infamias e ina.udi-tas rapinas, co~ que 
se ·mancharão. · ~o município ele Barbacena, ainda depois 
da, immensa · col~1eita, feita pelo juiz municip1al -Rocha, se 
algum indi.vicluo era eleito pela guat·~ naciol!al pm·a offi: 
cial della, ainda que fosse pa§sado íá um nno dépois 
do movimento, :er•t - elle- processado e qualificado cabeça 
de t·ebellião, como aconLecêra a Francisco Josó de Olivei-
ra Fortes. Na viqa do Curvello, pot·qne o honrado e hones-
to pai de família Luiz Eusebio de Az~vedo, c1ne não Linha 
sido caçado' na ' nrimei~a :·etle dos processos, ap!'es~n_Lou
se , a tomar cànt9s dos res tos de sua faz,enda re\~bacla, e 
onLt•ds ~idadãos fosse~ havet· dos sequestt~an.te's o que ihes 
pertencw, fot·ão todos p•·ocessados, c quahG.cados ca\be-
ças de rebellião. Na infeliz cidad~ de S. João d'El-~ei, 
onde D;l'ais que em .parte alguma preponder~J'a a ferocidade 

.. 
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da facção oligarchica, hem que no primeiro pt·pcesso só 
fosse pt·onunciado como cabeça de rehelliao o resl)eita,-el 
septnagenario José Coelho Mendes, que vira todos -os seus 
filhos e u_m gemo encorrent-ados seguirem para o Rio de 
Janeiro, inventou a policia uma nova rebellião em o dia 
do deposito dó Senhot• dos Passos, e forão pronunciados José 
Theodoro Moreit·a, Joaquim José de Almeida, José Anto-
nio Rodrigues, Joaquim de Medeiros, e até um Francez 
de nome Morei, porque notára as infamias praticadas pela 
facção oligarchica' em S. Joao d'El-Rei, foi pélo delega-
do, o estupido José Coelho de Moura, obr_igado a assignar 
termo de não voltar áquella . cidade. sob pena de trcs 
mezes de prisão e 1 ooi!JJ rs. de mult,l, Morel queixou-se de 
tal.arbitrariedade: í:nandou ·se responder o delegado, e a res-
tJOsta foi um processo, . em que Morei foi qualificado ca-
beça de re:bel ão. A espada de Damocles estava constante · 
mente pehd~nte sobr·e'todas as cabeças,. e o fio, que a prendia 
et·a a estupida e brutal vontade, on os infames caprichos 
de um S. Thiago, de um Coeliio de Moura, pupillo de S. 
Thiago, bem como a venal idade de um -FJorencio, para 
opprobrio da cida~le de S. Jo1:10, e eterna vergonha de que~ 
o, nomeára, . ele~ado n pt·omotpr publico da comarca , do ' 
Rio das Morl'es. Este homem, a quem não etém especie 
alguma de consideração publica ou pessoal, vendia, som tor-
peza digna de ser censurada até por Francisco José Alves 
de S. Thiago, o dil'eito de appella1', ou nao appellar, das 
sentenças de clespi·onuncias ! J;oi sssim·, que deixando. de 
11ppellar: por comprado, da sentença de despronuncia J ~vt~a
da em favor do Dt·. José Jorge da Silva, ex-depntado á as~ 
sembléa geral, o homem," que effecluára o rompimento em 
Lavras, cujas proclamações energicns revelão tanto á gran-
deza de seu ' espir·ito, como a fr·anqueza e lealdad.c CQm 
que se comprortletlêra ;. o homem que, á fr·ente de uma 
columna, marchára par-a a Oliveira, e d'ali sobre ó Tamanduá, 
que ' aceitára e exercêra o lugar _de jniz de direito substituto 
da comarca do Rio Grande, perseguia com encarniçamento 
canibal a Joaquim de ~edeiros, simples subalterno da guar-
da nacional, e _ ct1jo crime un}co era ter feito parte do 
exercito insurgente, perseguindo pela mesma maneira, e 
appellando ·da ·sentença, que despronunciára a José Theo-
doro Moreira, a José Antonip Rodt·igues, dos quaes na:da 
mais se podia dizer, senão que fizerão parte do exercito 
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,' ín ~ nr·~rnlr!, nm na qnnlidnde de major , n onlro na ele cn -
pÍI.fto ela guat·cla nacional; estes porém não o qui;;erãj 
compt·nr·. , O <JUC ~inda mais npt·esenta . de umn rnnncil'a in-

. dnhitnvcl a tot·peza c infamia, com que pt:oceêlerão na for-
mação dos pt·ocessos as autot·ida-des da cidade de S. João 

. d'El-Rei, é o t·esullado do ultimo, a que dét·ã_o o nome de 
-processo geral ,--, Instigados pelo genet·al :Andréa, 'qtie, 
allendendo ans diarios clamores da população, lhe\; ot·de-
núra houvessem dp fo'rmat• um pt·ocesso, em que. fossem 
pronunciados de uma ve,z todos os que de-vessem ser', lnn-
çút·Do mãos á obra as ttutol'idades de S. Joãó d' El Rei. 
Como porém a fonte se devia esgotar de uma vez, ac't·edit{k 
rão ellas deverem fazer lambem a· sua ultima colheita pc-
cnniat·ia. Vio pois. a cidade de S. ·Jorro tl'El Rei mat·avilh<!da 
o escanda-lo, com HllC procedêrão os executores (las leis, os - · 
manl.enedores da ordem publica. As mesmas a oridades, que 
havião pronpnciado como cabeças de t•ebelliiio ao subal-
tP. rno official da guarda nacional Joaquim de Medeit'OS, 
acharftó <JUe :tlão erão criminosos por haverem sustentado o 
movimento 1o ,corpmendador José M~ximiano Baptista l\fn.,. 
chado, qne servit;a ·O lugar de CÓ!Titnandante Sll)>Cl'iOt' da ' 
gna~cla nacional,' e que, ,além de outros muito·s sacriGcios, 
entt·ára com çonto de réis para a c·aixa tios insurgenle.s ; 
Antonio Fernandes Moi-ei~a, presidente d:.i cam.ara muni-
cipal, que reconheceu a auloridalle d.o pt'esidente\intet'Íno, 
c por seus editaes snspendêt•a a exec;uç.ão da refb.rt\ a judi-
ciari~, juiz de paz que servira t\tn t_odo o í-empo que (!flll'on o 
movimento, presi,dcnte da assernb-Jha provinci_aJ' ÍDSllt'~enlc, 
em cuja qnalidadp assignúra o pt·i~wiro a mensagem que se 
leu , n.a prime1ra parte desta história, ; o ~{· Domid,~no 
Leit'e Rlbeiro, ex-deputado á assembl&a 1!;Ct·al, vereadot• c 
juiz de direito subst_itnto da comarca d~ Rio <1' s Mortes; o ' 
~r. Fra_ncisc_o ~~ Assis c Almeida, ' d_e]~utado' r:ov.incial,, 
stgnatano da nHmsãgem, vereador e )UJ.Z muntctpal, no-

' meado pelos insmgentes, !-l que acornp:mhara q, cxet~cito 
ao arrayal ·ue Santa Luzia, · e até o ultimo·res.u1tal1'o . do dia 
20 de agosto; Ig1nacio Maneicio de Figueit·ed~ N.ev~s, no-
meado sargen.to:.p16r -de 'legino I_>elo presidente intt?f in'e , qne 
reunira uma boa porção de gua,·das nacionaes, \C' os ct;~ndu
zir? até á .cidadf -de ~arbacena; Severin? Dom~ciano\dos 
Re1s, que excrcqra o posto de che(e de leg-I~q, e n t~s:1. qoa-
lidade dera. todos as ordens, e~mcorrerldo com , avultada 
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- quantia paPa sustentação das forças insurgentes ; o padre 
Valcrio do Reis Silva Rezende, a qnem em maxima pat·tc m·a 
ucvida a relmião das companhias de guardas nucionac's da 
Onça c Piedade, e quç concotTêt·a constantemente pat•a a 
snstcntação das fot·ç.as insm·g0ntes na cidade de S. Joao 
d'Bl-llci; Pmdente· Amancio uos 1leis, juiz de pn, e qnc . 
o 1:rimeir~ no -município reunio forças em sna r: as<~, c pqr 
m111Los dws sustentou -as, até que marchassem sobre S. 
João d'El-Rei; ,Joaquim -Léonel-cle Azevedo, que rnat•chát·a 
~om a companhia âe Canancas sobre a ciuadc de S. João, 
e dali fôt·a fazer par·tc ua· column:~, qne g;uamcceu a estrada 
do Rio. Preto; Lu:z Alves de ·Magalhães, vel·eadOI' e jniz de 
orphãos, cujo cargo excrc~n. A nenhum d'estes indivíduos 
:I'OJ·:nárão ~u-lpa as antot·idades, qne conseevár5o prc~so e ri --
gorosamente · vigiaclo o respeita vê! Coelho t~l e ncl es , que o 
pet·scgnit·üo pot• t-:>das as-maneiras pelo espaço de ~~- mezes , 

,porque aceitát·a a nomeação ,de tenente-coronel comman--
te do batalhão, {',este, heill como Medcit·o~, li\·eeão de com-
parecct• perante o jnry da V(lla Nova da Fom1ign, , que os 
ai.Jsolveu; e o promotot·, que com tanta ancia perseguira 
com suas appellaçoes a ,José Theo~loro e a Jos6 Holhigncs, 
accommodou-se bellamentc com a decisão do jniz munici-
pal, que nao pt·onuhci{u·a os individuas acitrw t•elatados, 
hem que os nomes rlc al-guns l'ossem apresentauos em uma 
petição de dennncia, que servi o de base ao pt·ocesso. Entre-
tanto qne ns nutoridades de S. Jo1io d'El-Rei não achavã o 
culpa n'aquelles, qne poclérão despender dinheiro, pro ce~
sár1io e pt·ontmciút•ão como comprehcndidos no crime de· 
tentativa de homicídio c t'buho 14pohres guardas .nacionaes, 
accusadQs de ha-verem alit•ado pedras ás- vidraças de algu-
mas casas, 'na vespera em que partira _da ciuade o bata-
lhão. Este procedimento explica satisfactor1nmenle a razão 
por que tanto se desesper,;Ha a olignrchia, qunndo onvta 
Üíllar em amnistia. · 

Na cidnde Diamantina, sé não home ignal torpeza na [or-
mação dos processos, não foi menor a injustiça pnt·a com os 
que ali forão p~onuJJciados como cabeça~ de rtlhellião, os 
quaes Liverno Lodos de soífrer a mais <.1lt~oz pcrseguiçfio. Vaz 
Mourão e Alcantara· Machado, depois de andm·em forar;idos 
Jlclos ~er·Lões da Bahia, por aqnella cidade e pela côrtc , fo r·~io 
u]Limamel}tc despt'onunciudos pot• via de rccurEo. Modesto ... 
Antonio de Almeida, del)ois de estai' mais de qnno exp alt'ia-

~ ' 
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do, ausente tle sua fam\lia , ' deixando quasi em abandono 
seus gt·andes haveres, i'oi lambem 'despt'onunciado. Ó De. 
A,ntonio Thomaz de Godoy, que tanto e por tanto tempo 
soffrêra nas cadêas da Diamantina, Seno c Oueo-PeeLo, Leve 
a mesma sorte. O ajudante Felisberto Pae!' Leme, ali pro-
nunciado, e ,que fôra conduzido com uma grossa corrente ao 
pescoço para o Ser~o, onde prelendêrão arrancnr-lhe a ban-
da que teazi~ na qunlidade de alferes reformado da primciea 
linha, mandado para Ouro-Preto encorrenlado e algemado , 
respondeu a conselho de guerra, e foi nnanimerriente absol-
vido. Josephino Vieira Machado, a quem nunca se P.ôde for-
mar culpa, foi todavi.a conservado por seis mezes nas enxo-
vias da cadêa da villa da Conceição, SOI'te que igualmente 
coubera a José Severiano Coutinho Rangel, a Bernardino ele 
Portugal e Castro, a Francisco de Paula Santos e ontros-, de-
tidos, pelo capricho do delegado, na cadêa âo Sabad, poe 
mais de seis mezes, tendo est·adó na mesma cadêa por mais 
de dons mezes, e depois de restituídas, as garantias , sem 
que aó depois se lhes podesse format' processo, Antonio Pin-
to, Manoel Luiz Rodrigues Velho, Thomaz Just:ioo, José de 
Souza Vianna, padre José Maria de Andrade, Manoel da Cos-

' ta Araujo, Fran::isco Paes Rabcllo Horta; éntt'etanto que 
João Lelio Pereir·a, já nronunciado como c~beça de rebel-
liao, foi amnistiado pelo Jelegado por se prestar a furar con-
tra o padre Francisco de Paula Moreira, o qual sou~e repa-
rnr o golpe, comprando a dinheit•o o seu socego. A\'!ústoria 
deve consignar o pome d'um di', tincto legalista, que, 'depois 
de h<1ver feito á legalidade os mais relevantes , serviços ~ eles-
pendendo grossas qnantias, sacrificando sua yida a pont~ do_ 
sCl' ferido, perigosamente no ataque da~Lagôa 5-anl a; foi do 
dia 21 de -Agosto para diante o mais_ solicito det;e,nsor ele to-
dos os compromettidos, levando a' sua_generosid.ade 1fponto 

' de sustentar na c~ dêa aos que necessitàvão d' esse's soccorros, 
e a muitos outros por obsequio : é tste o distiiicto coronel 
Manoel Antonio Pacheco, hojc .barão elo Sabará. Parecia que 
um espírito maligno dirigia.. por toda a parte a 'twlicia, pois 
que em loda a part.e apresentava ella uma ml~dalle fia mal-
vadeza (jUe espanta; assim, além dos lug3res acir,nal pela~ados, 
et·ão assolado~ pelos. processos pela mesma maneira inte~ta
dos, e pelo mesmo espírito dirigidos, o município da Pomba, 
onde fct'âo pr(munciados como cabeças de r.ebellião Dorrii-
ci<HlQ Mori')Ít'a, Domingos Jos.ú da Silveira e ontl'os' ; o pri-

' 
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meieo f~i areasl-ado em uma grossa coreente a~é o OnrotPre· 
to, de cuja cadêa foi transferido p<Íra a de Barbacena; J'esta, 
por uma nova iniquidade da policia, mudado outra vez para 
a de Ül.1ro-Prcto, e d'essa pat·a a da Pyranga, d'onde, bem 
que absolvido pelo jury, foileyado para a·cadêa da Pomba, 
da qual s6mente o foi arrancar o divino· dect·eto de 1!• de 
março de 11:144. No município do Presídio nao foi menor a 
oppvessao que ti verão de s~ffret• o tenente-coronel Geraldo, 
J-osé Venancio, sargento-m6r José Justiniano e outt·ós, .sendo 
pronunciado como cabeça de rebelliao Francisco J ustiniano, 
porque a policin interceptára un1a cat·ta que ·lhe dirigirao , 
na qual lhe communicavao o acontecido em Bar,baccna. 

Plll\SilGUIÇÃO AOS COMPROMilTTIDOS. 

Na intenção de illudir o juizo do publico, e ainda mais de 
illaqueae a 1•eligião do monarcha, a facção, que pretende te1: 
um dit·eito exclusivo ao govemo do estado , gallOu-se peran-
te o corpo legisla.tivo c pelos seus orgãos na imprensa, da sua 
modet·ação para com os compromellidos; querendo fazer 

~acreditm· qne, se os pr·onunciados não forão todos condem-
nados·, e se não forão presos toclos os foragidos, foi por ho-
nhomia della; emquanto qne, na mesma occasião em que 
ret"Timbavão esses gabos perant~ o corpo legislativo,' os for·a-
gidos não tinhão segurança nem no meio ,das matas que ba.: 
hitavão, e nem uns esforços se. poupavão pat·a que os presos 
deixassem de ser condemnados. Foi por isso que, tendo sido 
pelo presidente Veiga maréauo o )ut·y de S. João Nepomu-
ceno pa t·a.o julgamento dos pt'onunciados na cidade de Bar-

• h acena, na persuasão de q11e um·a família · distincta, que na-
quellc mnnicipio fizet'a relevantes serviç~ á legalidade (a dos 
Leites) pr-estar-s.e-ia dopais do vencimento a condescen-
der .com os flesejos ignobeis de Bernat·do J'acintho ua Veiga, 
e não teriao a generosidade de protegerem a seus concida-
diíos opprimidos pelo mais atroz despotismo, ,apenas fot co-
nhec ida a inLençào d' esses cidadãos e dos demais do mnnici-
cipio de S. João Neporriucene em favor dos proscriptos, tudo 
se empenhou para que estes não fossem ali set· julgados. 
Assim, hem que já se achassem na cadêa de Barbpccnà os · 
Teixeiras e outros~ q~te devia o sngnir pat•a S. João Nepomu--
ceno, o juiz de direito Firmino, esse campeão apaixonado 
·da oli gnrcliia~ a quem se déra, em paga· de cuspit· injmias na' 
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cara de cidadãos distinctos por. meiq da imilt'ensa, um lu'gar 
de magistral1Jra dos mais importantes da província, c quo 
jú tinha marcad·o a scssno do jury para 2-o de Março, sem 
nem um motivo a transferia pa~·a 24 de Abril, cmqua~lo so-
licita c obtém nm decreto do min'ist~rio de 20 de Ja'neiro de 
I843, afim de sepat•a.r do alistamento dos ·jurados os do 
p,:csidio dos de S. Joao Nepomucci:w, esperando que um 
novo sot•tcamcnlo oifct·cccss'e. móis pt·obahilidadc de fortuna 
ao uccus;,dor publico. Mas a lin~uagem da nobt·c municipa-
lidade de S. JoãÕ Nep-omuccno·, Lendo ú sua frente um dos 
homens, que por jnslos titulo·s, goza de get;al estima no mn.,. 
nicipio (Custodio Ferreira Leite), tirou DOS perseguidores 
tod11 a esíJerança. Entao joga-se uma outt·a carta; invcnlão-

_se mo_Livos calu,mniosos, pat·a qne os presos, (jUe CJU Barhn-
éena gozavao de mnis al12;um allivi(l em seus padecimentos 
por estarem ao pé de su&s famílias, revertessem para a cadea 
do Ouro-l~reto, oppressao, que nem na lei, nem nas cit·cums-
tancias, podia ser apoiada; e emqll'apto qt~c ,.um outro jnry 
se procm:a. em que possão ôs véncedores ·contar com uma 
victoria segura, são detidos por mais d'um anno nas prisões, 

, ·sen;t se os levar perante os tribunaes os eompromettidos. 
Emquanto este.ve·na província o presidenTe Berr,tat·do Jacin-
to da Veiga e o chefe de policia Vasconcellos diligencias se 
não pouplu:ao afim de que fossem pt·esos os foragil(los , hem 
que não ignorassem as autoridades que vivião el)es entra-
nhados pelas ·malas, e por maneira nem uma quà·iiio no-
' ' as perturbações na ordem pulHica. O lenentc· coronel José 
Feliciano, a queln a facção dev1ct·a ~et· reconhecida pelo sue-
cesso de 20 de ~gosto; o capitão Lemos, cuja ansene·ia Lão 
funesta fôra aos iusnrgentes no n'tesmo dia, \ crão buscados 

. . ' l" ' ·\, d com cnc.amrç~mynlt>; e se por vcn~ura a po IClf. mm~ayo e 
consegmr a pr1são daqnelles, contra os q aes ma ~or acLIVldade 
desenvolvia, foi isto devido ao interesse ·apoio qne em toda 
a população encqnlravão os opprimido·s. Ainda nos pt·imeiros 
dias 'de Fcvereir9 de 1845 fez o pt·esidente Veiga mobilisar· 
se a guat·da nacional dos municípios de Sahrwá e .Pitangui; 
Jez um circulo dr mais de 20 leguás, mandou \JCC~lpar todas . 
as pontes, pot·to§ e caminhos; c del:erminQn que tnn official 
com 4o pt•aças, de linha fosse varejar Lodt~s n's fazendas, e 
mesmo hnter os malos compt·ehendidos dentt·d l d'essc~~ir
culo, onde. julgá '.f' <l estarem, e de Ü1cto esta vão, muitos \\los 
·cornpromeltidos, cptrc esses um iniu1igo I pc~soul do presi · 

r . 



dente Veiga o do chefe <ln policia Vasconcel los, que tiverao 
o despt·net· de uno alcançarr.m, nem de poderem nelle sa-

- cial' suas baixas ring·anças. Qner? aqui corHignar os nomes rle 
duas respeilaveis senhoras, qne nesta occasiao tantos •sacri-
ficios fizerão para s~lvarem -os p.erse~;uidos : forão çllas a SI'a. 
D. Anná Filippa; ínãi dos Drs. Q'uintiliano, J osó ,Tol'gc e Serra 
Negra; e a Sr:J. -D. Catharina, moradora no · Mor·t·o de M,a-
theus Lemes, que; sendo uma senho-r-:.1 sexagenari_a, ia clla 
mesma, nlgumas veze~, levar mantimento no centro do~ 
matos nos fot•agidos. Emqu:Jnto o presidente Veig:J descn- · 
volvia css ~ esp it·ilo de perseguição contra os pl'Ontlnciaclos , 
nao menor oppressão fazia ellc pesnt· sobre todos os que sus-
peitos er·ao de terem sympathias com os chamados rebeldes. 
Assim, instot ,elle com o vigario capitular do bispado afim 
de que pt· occde~se criminalmente, pela pa'rle qnc lhe tocava, 
contra todos os sacerdotes, qnc, tendo adlicrido ao movi- · 
melito, não tivessem comluclo pt·aticado actosque, os consti-
tuíssem criminosos á face da legislaçflo patPi;l. Aqnelles 
que erão empregados publicas forão pt:ocessn dos por aban-
dono do empr·cgo, e como o poder jucliciario é, no actual .es-
tado do paiz, uma commissão do executivo, farão elles con-
demnaclos, como acontecêr·& aos professot·cs Calixto José de 
Arieira e Fernando Var. dé Mello; o primeiro á suspensão 
por lres annos e uma multa de goo~ t·s.; r. o segundo, ao 
perdimento do emprego c n uma multa muito mais elevad~, 
havendo o presidente Veiga mndado muitos professores de 
instrucçao primaria , c dcmillido ont r·os , como o fizera a 
José Carlos da Fonsecã' pt·ofcsSOI' no Ar-rayal dos Reme-
_dios, abolindo -se-lhe a cadeira. Emfim, o pt·csidenle Veiga, 
que ele proposito !Ora conservado com() o unico capaz de 
sat!sfazet· plenamente a lodos os caprichos e ignobeis vingan-
ças da . oligarcbia, procedeu em conseqnencia sem que ai- · 
guma lei ou qualquet· consicleraçfio o detivesse no emprego 
de todas as medidas, cpre prop('ias acreditnva, para firmat;em 
o poderio da facçãÓ.' · 

A l)t·ovincia de Minas apt;esct~ta ainda neste momento (*) o 
aspecto de duas popnlações L em dislínctas: uma ~ne soffr·e, c 
outra qne goza; uma <fue tt•ahalba, a ontr<1 que rlesfru cla; uma 
que manda, a outra qne obedece; urnn que opprime,_ a on~ 
tra que geme . . D.u pt·im_eil'a si;io tirados Lodos os empregndos 

( • ) Era antes deU de 1\Iarço • 

• 
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}Jnblicos, corrímandantes da força policial, officiaes da guar-
da náoional, ~nagistrados de todas as categorias, delegados e 
subdelegados; da outra sabem os recrutas para o exercito, e 
nella estão comprehendidos todos os que trabalhão para a 
~emaven~urança da ·outra parte privilegiada; e para qne 
nada restasse, o ministt·o da justiça de . 2-0 de J anei11o; .nu o 
só recusa cartas de apresentação de parochQs a padt·es cano-
nic'!mente habilitados e propostos par'a as obterem, mas até 
prohibe aos bispos qtíe os admittão a concneso;- assim prati-
c.ou ellc com o padre José Pacifico, pt·oposto vigario pat·a a 
fregne~ia de Minas-NoYa's, ~om o padre Thiago, proposto 
para a da Agoa Suja, co.m o padre Ft·ancisco da Annuncia-
ção, proposto para -a da villa-Nova da Fot·miga; e isto pela 
unica razão de, ainda que lhes não falte morigeração e scien-
cia, como canonica e competentemente o mostrár~o, per-
tencerem a outra parte da população, que nao é a dos des-
fructadorcs do paiz. A oligarchia porém ootúinua a insultar 
o senso publico, dizendo-se a amiga exclusiva da constitoi-
çao e da ordem, c entretanto existe na constituição um ar-
tigo que diz, qne todqs os cidadãos brazileiros são aptos para 
os emprego~, c~mtanto -que tenha o talentos e vi1·tudes. Se 
um tal systema de governo nao é de proposito calculado 
para subvet·ter a soçiedade, levar ao deses.pero uma parte da 
p·opulação,-lauça-la mesmo no vorlice das revolu c;.ões, então 
não ha explieaç~io razoavel que se lhe posàa dar. \ 

OSJULGA~ENTOS. · 1 

Pelo que pt'ecydentemente fica escripto, está o lei_or in-
teirado ~lo .~r~an t?· se empenhar_a ' o gpyemo pela pr_osc ip-
ç_ãu cJue a oligar~lVa chamava pünt?ao d_ s comp, omett1uos ?o 
movHnento pohtlco de ~ 842: a h1stona ·porém deve constg-
nat' mais alguns factos, que comprov~n1 de u 1a manci1;a 
evidente O Cl'iiDÍOOSO desejo, que t1ll~t'ia a oligarchia de 
auniquilar - adversé\rigs' cuja ' importancia sosial e pes-
soal de muitos tanto a: incommodava. Vencida à revolu-
.ção ,. e complatamente pacificadas ,as pt'ovinc~'lS de' S. Paulo 
e MinQs·, esperavão todos que a victot·ia seria · ac~mpanha
da de uma amnistia, mesmo que fossem alguns pou;:os, in-
divíduos exceptuados. Era isto o que tinha assoa~haclo \\ela · 
província o gene;·al da legalidade, quando, para snbtranir:-
lhes allia~os e denota-los, a todos os insm'gentes mettia .á ' 

• 
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cara uma amnistia, assegurando, que O govel'llO SÓ perse-
gu-cria, e elle sómente uão t•ecebia na província de Minas 
a 4 indivíduos, · erão elles o tenente-cot·onel José Felicia · 
no, Di.ns de· Carvalho, Ottoni e Mat·inho. Taes foeão _as 
suas t•eve-!ações (rancas na cidade de Barb' acena e no mu-
nicipio de Sé)bará. Ninguem se persuadia qúe o gover-
no quizesse procedet• tão notoriamente em . uma con-
tt·adicção palpa'Vel: tal era a de ·autorisar por um decreto 
imp_erial ao presiÇI.ente e geneeal do exePcito do Snl pat·a 
amnistiat• a qua'lquer eepublicano ,. C{(lC se apresentasse 
ós autorid~des legaes, em tanto qnc quizesse exterminar 
sem mise~icordia os compromettidos ele Minas e S. Paulo, 
que tão respeitadores se apresentárão do monarcha com a 
constituição. Entretanto o pt•ocedimento havido p·ara com 
os u}timos veio ainda c'onfirmae uma verdade, que a histo-
ria dos homens do absolutismo nos aponta constante, e e, 
que estes mais facilmente transigem com os democratas pn-
ros, do qué com os verdadeiros constitucionaes, talvez por-
que esperão, desafiando e exageeando o ardor democt•atico, 
sepultar facilmente a liberdade eÍn seus proprios excessos', 
ou porque não tolerão nos homens, que admitt~m a realeza , 
o direito de impôrem-lhe netn mesmo :as condições escrip-
tas no pacto fundamental. 

Foi assim, que no começo ela revolução ft·anceza, quando 
se elcbellavão ,mutuamente os repul!licanos, os constitncio-
naes e os ahsolutis,tas lig1rão-sc estes aos republicanos 
com tal afinco, que, debatendo-se em 1 790 a eleição ~o 

.mait·e de Paris, a propria rainha A_ntonietta or:denon que 
os votos á disposição da côrte rccahissem ~obre Pction, 
conhecido democrata, com exclusão elo candidato cons-
titucional, facto, que, unido a outros acintes da mesma cs-
pecic, sacrifico li' o partidü constitucional, e com elle o 
throno de S. Lui~, e a vida de um de seus netos, o inforlu· 
nado Luiz XVI. Assim teria o Bt·azil de v~r, se elles o qui-
zessem, Bento· Gonçalves, Neto, Canavarro e Bento Manoel, 
que· tantas vezes comLatêra ao lado d'esses, IIiançlando com 
seus votos de.rramar sobt·e o cadafalso o sangue de José Feli-
ciano e Tobias,_poisqae, se os tt·es primeiros exigissem, como 
condição, para depôrem as armas um assento no conselho 
supremo militar, e o ultimo como remuneraç.ão de seus ulte-
riores scwviços, de certo que não se lhes havia de negat·. Ainda 
que todo o paiz o saiba, que se a revolução de S. Pnulo nao 
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Leve nm começo mais Let·rivcl, se não foi c !la . vigot·osamenlc 
cootinualln, fôru isto devido ús crenças, profundamente at·-
raig;ndas no animo fiel de Tobias, ·qne, mais que tudo, descjn-· 
vn asscgmat· um . t·espeito religioso às instittiiçües monat·-
chicas e <~O temot·, que lhe pesavn sobt·e o coraçi:iO, de que 
uma revolução fortemente ot·ganisndn na . província, pode- '. 
r in comprornellet· o throno. ]~ igualmente facto provad.o, 
fJUe se o tenenLc-cot·onel José Feliciaoo não houvcssé ahnn-
donado o exercito nn mad~lgt·aJa do dia 20, se Lemos 
não o ti1resse acompanhado, fiarlo talvez na pt·omcssa l!c 
amnistia, que dizem lhe fô1·a formalmente feita; so em 
virtude da pi·oclamac;ão' de 19 rle junho, o bul inteit·o da 
p1·ovincia não tivesse abandonado o movimento, .ainda em 
dias de julho, se lodos os comp1·orueltidos nâ<v tivessem a es-
perança de serem amnist.iados, . c para salvat·cm-sc se con-
sct·rasseni unidos, c continuassem o movimento ; se, ó pre-
ciso rcpet.i-lêt, o t.cneóle-col'onel José Feliciano não tivesse 
nutrido o mP.smo temor que Tobias, relit·nnrlo-sr. do exer-
cito, talvez porque se temesse que nma victoria, ~anba sobre 
um genet·al de tanlo pl'Ostigio, conunzi1;sc além do ponto 
que em 1 o de junho elle marcàl'a como mC'la do movimen-
to, c CJUC fizera constar a S. ~1. I., nu carta qrie ficou ll'<IIIS-

cript.a C\TI o primeiro tomo, m~s que f(-,j como tudo o que 
. lenclia a csclare~ce o espit·ilo do monarchu, , desviada de seus 

olhos; sim, se Josp Feliciano quize~se proceder revoluciona-
riamente, e m~is-umplos desejos tivesse, que nl\ só ~o de 
mna manifcstaçflo <Jrmada, com o funde csclat'CCCI' a religião 
do monarcha, qual seria o termo do movimento de 1 o de Jn- -
nho jl Apezat' porém do procellimento leal de Tobias c José 
Fcliciano, :.1 ofigarchia, que antepõe 1a sua ~ansa - fi do\ mo-
narchn, esforçnva-se par'a sacrificar sobre seus altares, e em 
seu proveito, cssc;:s dons sub ditos le:.~e s do Senhor D. Pedro li;, 
c R:1pbael Tohi:ts de A g;uial', contrn os precAtas do senso 
commum, contra qs dictames rla opinii:io publi-ca, contra o 

_ CSpÍrÍtO e ~I )elr:J da Jei, f'oi Co}JocaUO .Çlll uma clnSSe que 
não Ct'"l a~ua, UI}!camenle P.m·a que fosse an·ancnllo .ao juiz_o 
de.. seus pnrcs, a 1m de ser Julgado por nma commtssão mt-
lit:ll', cujos ,-o t.es o govcl'llo poucssc de ante-mão contar, r. 
cuja dccis-::w iufallivcl seria o sacrifício tle uma li:io importan-
te victima. O c!mrcilo do lhazil leve ainda qunlro coro~icis 
(c mais podet·á tct·) , que, anlepotH1o a honra a todas as consi-
derações de opprpssão ou de proveit0, fizeri:io pé fil'mc diunle 
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·da nlignr·chia, . f! nn~ tr·nnsigirno com as cxigcnci!l~ do govcr-

~ no, nem quizet·Jo_ sct· compnrsas ern tal nll'oci'dailc', jnlgandt\ 
um homem do cptent não erão em suas conscienr.:ias, íit·ma-
dos nos preceitos da lei, os verdadeiros juizes. · 

O governo da oligarcbia porem, que não sabe t·ectHH' de 
suas prclençõcs, nem quando lhe bt·adem as vozes do dever, 
as da justiça, as da puhlica utilidade, ou os preceitos uni-
vm·saes da moral, tomou mais a peito a cansa sua, qnc não 
do monar·cha, e muito menos aind[i a da utilidade publica. 
Intrigou, manejon, ameaçou, c uma decisão do conselho m-· 
premo militnr veio accrescentnr o catalogo, 'já Uio extenso, 
dos escandalos nos annaes dos tribunaes judiciario~ do impe-
l'io. t~ um vreceito de hel'1~1cnentica jndiciat•ia, que quan-

, · do se trata da inlel·pretação de nma lei, c qne principàlmente 
comporta assumpto Lrro grave e impot•lante, so deve procu-
1'31' mais que tndo conhecm· .a mente do lcgisludot·. A lei, 
de cuja execução se lt·atarn, havia sido votada n_o nnno de 
18Lf1; as discussões qnecnlão tivol'ãolugar palpitavão ainda 
na memoria do publico, c podm·ão ser t'acilmenlr. consulta-
das, d'ellas se conheceria c1ne o legislador não teve, nem 
podia ler em mente, estcnde1' uma disposição tão odiosa a 

~ milítnres d'a classe do corouel Tobias, .por·qn!J a convenien-
cia publica, que aconselhava a disposição de sel'em os mili-
tares julgados por seus pares, no caso de commoções poli· 
ticas, provinha do perigo, . e mesrno da experiencia de vol-
tarem conlr·a o governo e a or·dem pnhlica as armas áquel-
lcs que tem por officio defender estes ohjectos : igualmcn· 
te da maior facilidade que tem o general que commanda 
um cxcr·cito, ou u.rna columna, o, cornmandante de um 
corpo, de uma fortaleza, mesmo ele uma companhia ou de 
nm· dçstacamcnlo, de pertur·ha1< a ordem publica éom mais 
segurança do que o simples cidadão : estas for·ão as razões 
apr·esentadas no seio do parlamento pelos proprios que tal 
m~dida pt·-opozcrão e snslentá1·ão; applica-la pois a quem 
de militar· ~6 - tinhn as honras, e que nem nma influencia mi-' 
li lar podia e~crcet•, é o cumulo da atrocidade; mas, para 
t.orna1· ainda mais calamitoso o e5tado do paiz., um cl?s tri-
llllnnes de maiot· categoria do impe1·io, assassinando- ara-
zão, a lei e o bom senso, a sancciouou, c Raphnel Tobias de 
Aguiar devia set• militarmente julgado, e seria talvez, c mui-
to pl'Ovavclmente, militarmente executado, se a P1·oviden-
cin não tive,sc inspit·ado ao joven monarcha, c1ue no dia 2 
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de fflvereiro · despedira· os que tão falsa e cavillosamente o 
aconselhavão. 

o primeiro dos compromeLtidos, que teve de comparecer 
perante o j'gry, para responde·r pelo crime de rebellião, foi 
o Dr. Joaquim Antão Fernandes Leão. O presidente Veiga 
tinha post'o em pratica todos os manejos, e contava com· a 

- condemnação de todos os accusados, á excepçao do vigario 
do Bomfim e padt·e Francisco de Paula Teixeira, que devirtO 
se!' julgados na mesma occasião. Apezar perém de quanto 
havia tramado o presidente e seus _t·espectivos ajudantes, 
o Dr. Anti:ío foi absolvido por onze votos conlt•a um; e essa 
absolvição obtida em de~emhro de 1842, e á face de mesmo 
pt·csidente, o convenceu de que havia ainda no paiz um 
recurso -pat•a os opprimidos; que o jury, desnaturado com•\ 
o tinha. tornado é nova refórma, seria ainda assim a tahoa de 
salvaçãb e o at·chote da libcrdadé. ' ' 

Este successó püt·ém, qué se realisára contra todas as pre-
visões, e npezar de todos os manejos que V:eiga_tinha posto 
em pratica, o lançou em uma esp'ecie de delit·io pm· vet• es-
capat'-se-lhe urpa das suas mais c1ueridas victimas, c por 
ver . desmentida? as informações, que mandát·a pat•a u Hio 
de Janeiro, ··nas cp;~aes asseverava que a província inteira 
odiava os compromettidos, e qne os jurados condcmnarião a 
Lodos: tudo isto fez que Veiga lançasse. mão de uma das 
maiot·es iniquidaâes, qne no julgamento de cp quer ao-
cusado se podét·a commeltet·. Pe.netrado da necess' da de de 
il~udii· ao publico, fa~endo-~ ~ persuadit·-se de .que a nhsol-
VJÇãb do ..Ik Antão tinha stdo filha de maneJOS e de re-
lações pessoaes, combinou~se com o advogado, a· qu(!)m es-
tav.í) c!lcarr·egad\1 a defeza clo ,vigaPiq Tt·is~\o c padre\ Pnn· 
la Tei.~ceira, afim de os atraiçoar ·c hoder-se\. assim obter 
uma tondemna!(ãO, c_om qu~ se ai·gupe.nftw~ a, pat•a mos--
trar-se a inconsequencta dos JUrados, c Jazer 'aesapp.<trccer 
a importancia politrca da absolviÇão do Dt'. Antão. A 

· sol'te de todos os compt·omettidos havia-se pt·ecedcntc~ 
mente discutidq e decidido no club; celebrado 1\o palaciq 
da pt·esidencia, ,de que et'<l memhi·o eífeotivo o defensor 
dos padres Tristão c Teix.cira; e a o1)i11 iüo era f\ ela absol-
vição dessos dou ~ ac;cnsados; e tanto que, na occasiã~ em 
que fôra intimada.a jn·onuúcia aos acccüsados,_ qu'et·çndo~lles 
t'ecorrcr para o j ui_z de direito, oppôz-se a isto ·o padre 
Riheit'O, fazendq-lhes ver <{Ue era melhor aprese~tarem-se 
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rio jury, onde sertao imfallivelmente absolvidos, Tt•atava 
nessa época o presidente Veiga de fot·mar um jury ad/wc, 
e estava clle bem longe de Ct'Ot' que o Dr. __ Antão, e 
depois . delle o ex-deputado Di.as de Carvalho, seria o ab-
!!Olvidos, e -J)Õr isso pelo mesmo padt·e Ribêiro manda-
VIl elle dizer aos accusa·dos que podião estut· tranquillos. 
Sahião estes a intimidade, que existia eotre padre Ri-
beiro e Veiga; não lhe era occnlla a compat·ticipação do 
Ribeiro em tudo quanto !3ill palacio se tratava; este q. 
nha-lh'es ft·ancamente asseverado que suas absolvições os-
tavão definitivamente 'decretadas, e em consequencia entre-
;;úrao-se á discrição. Foi uma fntalidade pat•a os padres 
não serem elles ,os primeiros julgados; disto ppt·ém os 
tinha desviado o defensül', porque havia-se decretado em 
palacio, c6mo em 'uma carta o affirma o mesmo padre 
Ribeit·o_, que a primcit·a sentença de absolvição, fosse, 
de quein fosse, havia de ser appelfada para, exemplo. Este 
facto revela a obrigaç.ão, que o presidente impozera ao ma-
gistrado, que tinha de presidir o tribunal; mostra ·crua] a 
indcpendencia do podet' j udiciario, e conVence de qnal a 

_imparcialidade à.os juizes, que com e1fcilo "appellárão das ' 
sentenças que flbsolvêrão o Dr. Antão, Dias de ·carvalho, e 
todos os demais compromcttidos. Compar~cêrão em fim. pe-
rante o tribunal os dons padt·es, ignOI'ando C(líe outra er·a 
a deliheraçao a respeito delles lomaJa , Jeliberação que o 
seu defensor lhes occullftra, pois que se a soubessem, daildo 
de mãos ao patt·ocinio do padl'c Ribeit·o, Lomarião um outro 
defensor, ou mesmo qué nem um Livessem 1 usardo só,mentc 
do djreito de recusa , serião infallivclmente ahsolvid9s ; mas 
como sómente por uma traição a mais infame, como lam-
bem a mllis iníqua, podéra o govemo o~ler uma condcm-
nação, o defensor dos accusados não só lhes occulton as 
novas delibct'ações do presidente, mas enca rt·cgou se ainda 
de fót·rnar um Lt·ibunal, c1ne assegurasse a inf<1llivcl conrlem-
nação de seusclienles, , c assim o cumprio, aceitando par:t j ui-
zes os mais exagerados meinbros da facção, e os cscr'avos 
mnis submissos de Bernardp J acin_tho da Veiga; t•ccu-
sando cntt·etanlo os reconhecidam en te favot•aveis_aos ac-
cusados ,- C[Ue a sorte desiguára : Apezat· disso, espcl'avão 
todos nma senteí1ça de ãhsolvi ção, pois qne sabida et·a a 
participação do padre R ih,ei ro, dcfensot' dos :~ccusad~s , 
em todas as _ deliber·nções a respeito, e pcrsnaclidos esta-

I • 
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·vüo Lodos ele qne o pr,csiJcntc ~p;últ·inhnra n :i!Jsolviçno 
dos pallrcs. Qual foi pot·óm o espanto - qnanclo o 'pt·esiclen-
lc q.o conselho de jul0açao que era um d,os mais infln cn- -
les entre os membt'os da facçao, lçn a scnlwça do ju-
ry, crue conilcmnava os accusados ! Então ficou patente a 
Lt'aiç.ao .do defensor, c as ma1whr·as. do pt·esidente da pro-
vin~ia, o qí1al continuou a illudír· .os dous padres, insinuan· 
do-lhes que se accommodassem com sua sot·Le, dizendo-lhes ·, 
em uma carta, que lhes dírigira, que desistissem de todos 
outros recàl'sos, que improficnos lhes set·ião, e appellasscm 
para~ dcmcnciu imperial, pois que o monat·chn, asseverava 
o presidente, lhes perdoat·i~ mediante algumas- cot)dições. 
Assim punha -o presidente Vei'ga manifestos os plarios da 
facção, e el'ão, negarem os tribnnaes t·ecurso aos opprimi-
dos, fl commerciar o governo com os perdões, c1ue contavão 

, arranc:Jt' ' a clemencia imperial, sómente em proveito da 
faccão. 

i condemnação dos padres Tt·islão e Teixeira foi cnca- . , 
rada por todo o publico, como um parlo da maior imn)o-
raliJade, c só teVe o e;(feito de chamar· sobr·e o presiJente 
Veiga e seus asseclas o oclio e o despreso, sendo certo qne 
os padres, porcr,nc seguirao-lhc ~s conselhos, despresando os 
recursos dos Lribunnes do paiz, j azêt·ão encarcerados até 
que o mngnnnimo a c to da amnislia, dada em 1 ', de m:1rço 
de 1844, os al'rancasse das masmo1·ras. Entl'et[l_ to conti-
nuou o jmy d~ Ouro Preto em seus trabalhos, c utn teste-

. munho do maiot' estrondo d n clle do .odio., em que tinha 
a política oppt·r ssiva c immor·af dos dominadores, , com a 
absolvição do ex-deputado Dias de Car·v:1lho. Dep~is que 
fôl'a absolvido o Dr. Antão, Veiga dl!li:Íron dç .esforços\ cha-
mou á sua presença mnitcs <los jnr\ dos, ameaçou a uns, 
com outr·os dcspenden promes3as, c até insultou ·gt·osseira-
wentc a muito~. Q jury da capital porém, npezar de tndo, 

' apresentou-lhe o bocado o m:Jis alllar·go 'JUe em sua mal-
fadada prcsidenci:1 tinl!a ele truf!;ar. O ex-deputado Dias de 
Carvalho, o secrdtat·io C:lo presidente i.nslll'gentc, um dos 
~ernhr·os da del)lltação que em S. -J oü9 d'l'N~Rei assignára a 
mensagem, o homem qne acompanhóra o ~ovimcnto desde 

·' Barbacena á Santa Luzia, cujos esforços c trabalhos em 
suslen.tação do movimento cr·ão mais qne conbe idos, ~reso 
quasi no c~.mpo de batalha, e qne teve a dignidade rlc 'con-
fessar fr·:1ncamrnlc. sua par·ticipaç~o em l.ndo qnanto se ·ha-



.. 
'· 

' ..::- R1. .:... ' . 

via ieilo, foi pel<? jnry iht capitnl absolvido. Jy, ,nao era oc-
culto que- o tribunal _do jl,lt'Y sympathisnva com os compl'O-

' mettido§, ·c qne a opiniao pnhlica sanccionava o movimento. 
~ernardo J acintho porém,· c a facçáo ollgarchica obstina-· 
vão-se em C{UCr'ét' ffi;"IC a pt·ovincia compartilhass.e suas atro-
cidades, e para illndit·em a opinião publica, •procuravão a 
explicàção das · absolvições na impt·opriedade do jury; na 
corrupÇão dos . jurados. qqanclo a facção os não tinha po.:. 
dido corroll)per. Rçstava ao g<:>verno a.fin·midavel ·ar'ma das 

. appellações ex-officio, c d'elfa amp-lame~te se servit•ão os 
juizes commissarios do pode'r . . Dias. ·de Carvalho e Antão , ·. 
,continuárão presos, mas ás suas absolvições tinbão sido 
para o partido oppt·imido. d'-um 'alcance da maior importan.-
cia; honra ·ag jury da capital, cujo exemplo não tat·dou a 
se t• universalmente seguido. . . _ . 

B'ernardo J acin.tho pr.etendia sujeitar ao jury da ca-
pital todos os compromettidos , ·cónt ~ndo que .,a acçao 
do governo sobre _esse . tribunal, .no qual tomão parte 

' todos os. empregados pnblicos dq capital , seri.a muito · 
mais efficaz; porém ns absolvições de Ar.tão e Dias de · 
Carvalh-o o fizer'ãG mudar de resolução, e foi cler,ois d'ella.s 
quy se publicou a lista dos pr:onunciados ·-em S~ba1·á e a 
designaçáo das commissões judiciarias, de que efD OUtl'O lu- , 
gar se t~atou; foi ainda depois d' cllas' qne as ordens se derão, 
pará que se ot·g~nisnsse o' .proce~so de Barba~enn, envian(lo, 
o pt·esidente a li sta dos que ali tleviao ser pt·onunci~do&. O 
terro.r porém h a via des~tppat·ecido, as alrocidad.es da governo · 
começavão a justificar plenamente ~os .insungentes; as de-
predações da legalidade apr~sentavão uma feia antithese _çom 
o compor.tamento d'aquelle~, em todos os pontos c1ue domi-

-nát·ao; a perfi dia do governo para co~n os que se -~qvião 
apresentado ás autoridades, o .-encarniçamento c_em que se 
pr.etendia chnmar toda a província a juizo, firlpOU c genel'a-
lisou por tal maneira a boa opinião, q'ue dos insurgentes se 
fazia, que ao governo jú não el'a possível obtel' ' uma unica 
con.demnaçáo, 'pois que ningu~m ignol'a,ya, que não o amor 
da j.ustiça, mas um· desejo fet•in~ d'anniquila~ seus contra-
rios, dit·igia o go\:erno da oligat·chia; c bem cru e podesse elle 
obter pelos ~nanejos os· mais insidiosos,' pela Lransgt·essão a· 
ma'is manifesta da lei, a condcmuação do honrado - e infeliz 
Vicente Fr,ariciscó de Aranjo, julgado' . pela commissao de 
Caethé, aguava-lhe-o prozer, .nito só a •·eproYaçao ge•·al qna 

6 
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excitara um tal acto da partt:1 de todos os homens honestos , 
de affib·os us ,partidos, mas Lambem o. .comportamento. do 
jury dq cidade de Mnrianna, absolveado o coronel Torres; o 
Dr. Des Genetts e capitão Vicente, que perante elle se apre-
sentárão. ' 

O Dr. José Marciano Gomes Baptista, que além de t,odas 
as atrocidades contra .elle praticadas pelá policia do Clll'vello -
e Sabarú, fôt;a retido na cajlêu sem ser admittido a jul-
gamento, be.m que se houvesse réunido, dep.ois ·de estar elle 
pronunciado, o jury, pet·ante O· qual devia cornpar~cer, foi 
:finalmente ,,bsolvido, c d'mnn maneira gloriosa para o par-
tido _liberal, e para o mesmo nccusado, pelo jury de.Pitan-
gu,i; assim a oligaychia, c seu agente Ber,n at·do Jn cintb·o re-
cebi~o diarios testemunhos ' da reprovação de seus áctos, ató 
d'aquelles com quem mais contavão. . 

Esta re.acção do espírito publico em favor dos opp1·}midas 
. t~ria convencido a qualquet· governo regulat· da neces:;iqnde 
• de não arriscar novas _experiencias, ·porqu_e. as absolvições 

do jury, e as apR_ellaç.ões dos joizes commissal'ios d,o gover-
; no, l~vavão a convicção a todos os a'nimos de que a lei ua 
nova reforma judiciaria era, como dizirto os insmgentes, o' 
mais !errivel inptni:nento de oppre.ssão, e pt·evenião pot• ~al 
manetra. a po~Htlaçao, que. não dmxa.ya de soltal' um grtto 
de horror á noticia: de cada ·appeiiaçao. H a vi i.\ o .entao sido 
.absolvid~, s pf!lO jnry da capital _o Dr. ·A.nt:io, Dia de Carva-
lho e Mariamw José Bernardes; pelá de Marianna o coronel 
Torres, Dr. De~ Genetts e capitão Vicente, c todos\ell~s con-
tindavão presos: porque tod "s as sentenças haviãi}. sido ap-
pclladas. •A relação de . disteic~'o mandou cumpril' as senten. 
ças que absolvêrao o Dr. Antão e Marianno José Bem. t·des, 
no dia ' 1 o de j~mho, de ' 1 843, annivers.ario \do movimento, 
tomou assento n~ ássembléa pt·ovi_nb' al o D~. Antão. Dia,s 

. de Cal'Valho e Torres forão mandado · entra! · em segundo 
. ju!gament~ ,- e povamente . forão absol.vidos. ~ .-oligarch ia 
porém, · no excesso· do seu descspexo, e para ma1s desaere-' 
ditar~se, ordena que ·&eja novamente apJ)élJad-a a sentença 
qüe ahsolvêra a Dias de Carvalho, ·~ o m.inist~o Honorio au-
torisou com sua opi·nil\o um neto de pet·seguição tão atroz, 
e que inve!'tia p~ra com os acc'u'sados toda a mar~ha da jns-

. tiça. O Dr. Mello franco, contra q_gem ·a oligarcnia d~sp.e-
j ':a seus furores, foi na mesma occasião absolvido,. n\ s a -
sentcnçn foi apppllada , e elle GOnserv;~clo preso. Espera vão 

\ 
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todos, á vista da opiniãó manifestada em f~vor d_os accusa-
dos, e ,da impossibilidade em que se achava o governo de 
os fazer condemnar, bem como de capturar os foragidos, 
apezar das mais sollicitas diligencias da po1ici,a, que uma 
amnistia geral era em taes circumstancias da maior uti}i-
dade para o governo, e ninguem duvidava que essé grande 
acto de clemencia teria infallivelmente lugar pelo consorcio 
do !Donarcha. Chegou porém esse dia, e. tod'a's as esperan.;._ 
ças forão illudidas; 

O homém a quem a oligarchia mais odiàva_, o ex-depu-
tado Ottoni, não tinha sido ainda julgado·; ·o juir., que devia 
presidir aos seus ju!gamenlos , estava prevenido .sobre a 
maneira, por qne levat·ia. os jurados a condemnarem, ainda 
contra a intenção d'clles, a victima querida: sabia-se existir 
um facto, que o mesmo iJCCusado não negari-a, e contava-se 
basear sobre ellé a -infallivel condemn açao; assim està só 
~azão era de sobra para se não concedet· uma amnistia aos 

· comprometlidos no movimento de Minas. , , 
Comprehendêrão .então todos os comprometti-dos que só 

as justiÇas do paiz os havião de sàlvar, e a esse juizo se 
entregárão _com · confiança. · Os pronunciados na cid~de de 
Barbacena-- tinhão do responder perante o· jnry da Piran-
ga, onde se acreditava que• uma notabilidade' governista 
elo minaria' em desvantagem c}os accusa_dos, a opinião dos 
jurados; mas tal era a confiança qne aqnelles deposita- -
vrro na rectidãb, impat•cialidade, • independencia e honra" 
de seus pares, que não só os presos, mas algum que. ~e 
achava forágido, se foi :voluntariamente apresentar, pe• 
dit· seu · julgamento-, e com ·effeitõ nem umas · 'insidias, 
nem_ umas considerações ·forao capazes de afastar os hon< 
r a dos jmados do mnnicipio da Piranga de .uma linha de 
conducta, que revela a illnstl·açao o civismo dessa brio-

.· sa porção ' de Mineit·os, cine' dérão um desmentido solem-. 
ne . aos que se persuadia'o, serião ~lles conduzidos por in .. 
fluencias eslrànhas ás suas consciencias; c uma lição es -
LI·oudosa aos que ac't·eclitavno poder subjuga-los. O jury 
da Piranga absolveu sempre por unanimidade de suffra· 
gios a todos os accusados; declarou em suas decisões , 
que uma rebellião não tivera lugar na prov-in'Ci-a; e res-
pondeu sempre com tanta habilidade aos que&ÍlO§ prll-
postos, que honra ~eve see fei~a á illustea'ção d'aquelles jni-; 
zes. Algnmas d'essas sentenças de absolvição ti verão imme-
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clioLamonte o sen cffeito; o de outras porém ficon stisprnso 
pot· vi'l'tude das appellações; assim o honra_do João Gual-
herto Teixeira de Carvalho , que tanto tinha já sofl'rido, mas 
a quem a oligarchia vota ·mortal rancor, e d,e cuja influen-
cia se temia na cidade fle Barbacena, .continuou preso , 
bem como seu irmão Pedt·o Teixeit·a, e Domiciano MOl'ei-
ra, cujos inimigos exigião fosse elle aned a do da vil! a da 
Pomba, ou p\l19 menos ficasse inutilisado ale a occ~sine das 
eleições. Ti1,1ha compareciao tamhem perante o jury de Ma-
rianna o distincto Mineiro o ex-deputado Ottoni, a pedra dé 
cscandalo da oligarcbia, o homem por cujo anniqnilamen-
to não duvidarião os membros mais prominenles da faeção 
sacrificar to~ as- as conveniencias publicas. o seu i ulgamen-
to foi sem duvida um dos mais importantes triumfos que 
obtivera o partido na,cional; é uma das glot·ias, é uma <las 
maiores bellezas da instituição do jury. Revelou esse julga-
mento toda a p_rotervia do partido dos perseguiclores, tocla 
a enet·gia do acêusado, todos os dotes de uma alma fort~, 
assim como as exl.ensas sympathias de seus concidadãos, e 
a illustraçao dos jurados Mineiros. Contava a opgarchia 
poder aproveitar essa ; c alguma outra victima de sua 
maior predilecç'ão, insinuando ao júiz presidente do jury 
uma maneira insidiosa pela qual podéra· condemnat• os ac-
cusados, ainda contra a intenção dos jurados. Havia-se pos-
to em pratica a intriga na formação elo j ury ; pr~tendeu-se 
mesmo aterrar o tribunal com o apparato da forç'a ; e ulti- . 
mamente, havendo no processo de Ottoni factos ·por elle 
mesmo confessados, sobr~ ell~s haseou o juiz ~e · dn·eito os 
quesitos dos quaüs devia depender a sorte da accusado; nacla 
porém foi sufficiente para con~eguir-se a tao desejada con-
'demnação. O accusado defendeu ·se (\om toda a energi de 
uma co~sciencia pura, e o conselho q~~ o julgou, clecifrando 
com maravilhosa habilidade os enigmahicos quesitos, salvou 
a victim_a ' e dett mais-uma tremenda. lição a seus eet·segui-' 
dores. As demopstraçoes de deferencta, com que lora pelo . 
tril:innal rec~bido o accusado, conservando-se de pé em-
quanto não tomava elle assento, apezar da admoest::çao do_' 
presidente, mostpárão sem duvida as syrrÍpath.,ias e o' r·espciLo 
de que o cercão seus concidadãos; mas quando, lida a ·sen-

· tença de absolvição, o presidente do conselho que ci julg:á-
ra, acompanhadq de todos os outt·os memüros, lhe veio ~lfe
r ecer, afim de que a conduzisse a ·sua consorte, a penna com -' , 

' 
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qne tinh-ã,o lavrado e subscripto a sentença, fez invejar a 
muitos a sorte do accnsaclo: não poqcos ·n'aquellc momento 
o desejarião subslituit• uo tambot·ete dos réos ele um tal crime. 
Estavão assim abselvidos na pt·ovincia de Minas ' quasi t,odos 

' ac1uelles c.ontra quem a oligarchi·a desencadeàva mais as 
suas iras . .Gosavão já Je liberdade Di3s de Carvalho, .por não 
haver a relação attendido aos motivos sobre qlle se fnn.dá-
ra o peomotor publico para interpôr uma segunda appella--
ção da sentença, que segunda vez o tinha abso1vido, e esse 
acto pelo qual o ~ccusaflo, depois de estar tres dias em sua 
caso, fôra novamcnte ·conduzido á prisão, servi o só mente para 
rlemonstrat· o espírito de pel's~gnição e de baixa- vingança 
qu~ dirigia os oppt:essores de lautos e tã~ distinctos Minei.:. -
1'0$. Estavão igualmente livres e soltos o De. Camillo, Ma-
lloel Francisco, e padt·e Marinho, e bem que as sentenças de 
Ottoni, Mello Franco, João Gualberto, Pedró Teixeira, Do- , 
miciàno Mot•eira, Dr. Des Genetts e capitão Vicente tivessem 
sido appelladas, esta vão ellcs certos de que, ainda quando a 
relaÇão os manda-sse responder a novo jury, nada mais 
alcanç.arião com isso os oligaechas, do que molestâ-los pot· 
alguns mezes, peoporcionando-lhes porém occá,sião pat·_a 
novos triumfos; como acontecê'ra a Mello Franco, coronel 
Torres e Dr. D_es· Genetts. Mortas ns esperanças ·ae uma am-
nistia para os compromellidos d,e Minas, tratava cada úm do 
seu livramento, ou interpondo recursos das pronuncias, 
ou apresentaódo-sc pernnte o jury. · ., 

Além dos acima mencionados, ·havião comparecido peran · 
te o jnry da villa nova da Foemiga o homado Coelho Mendes 
e Joaquim de Medeiros; o bom, hospitaleir'o q liber:~l povo 

- da l~ormiga disputava uns a outros a· prcferencia nos obse-
quias que querião fazer as victimas; os jurados anciavãp 

I l • i ' que a ·sorte os c cs)gnasse,_ c uma recusa por parte cws :tccu-
sados era tida por ell~s como um_ opprobrio. Com cffejto , o 
IÍrimeil'O. a julgar-se foi Coelho Mendes: obteve uma absolvi-
ção unanime, c as demonstrações de publico pt•azce forão es-
trondosas; 'o mésmo aconteceu quanto a Mefleiros. 
, Nos municipios de Barbacena, Pomha, Presídio, Di a-

mantina, Lavras, Baependy c Curvello já não existia cri-
minoso algum, tendó a maiqria delles :1lcan~.ado llespronnn-
cias por Yia de t•écnr·sos, pois que a rcaoção do .esp:rilo p'u-
bli·co contl·a os excessos da oligaechia, havia ehegado t.amhc'm 
aos p1esmos mt1 0istrados, ' e na última scs~ã~ ·do jul'y da ci -

' . 
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Jade de Marianna forão absolviil.os, lenJo-se volnntariamenle 
apresentado,quasi lodos os pt'onunciados na cidade do Sabará. 
Desesperada a oligarchia com tantas, tao repetidas e solem- -
nes manifestações de desapprovação a sua política de exter-
mínio e sangue, comprazia ·se ainda em mortificar as poucas 
vietimas, cujo sact·ificio lhe asseguravão os tribtrnaes, que , 
as Linhão de julgar. Erão os conselhos de guena. Em_ uma 
das comàrcas porém da provincin, o juiz de direito, que é 
proximo parente de dous d,os mais tenazes membros da-
facção, os descmhargndores Paulino e Belisario, conhecen-
do ser favoravel aos accusad'os a opinião do ju•·y, translerio -
constántemente, com infracção manifesta -da lei, ns sessões · 
do jury, que tinha de julgar os accusados, que havirlo sido 
JH'Onunciados nos municípios elo Araxá e Paracalú, e com 
Ul.o notavel violencia, que, não dando oult'O motivo para 
taés tt·ansferencias, senão os incommodos de sua saude, 
não consentia entretanto que se reunisse o ·j ury sob a prcsi-
dencia do respectivo juiz municipal; lal et·a o oppressão 
que pesava sobre aquella porção de Mineiros, que tanto ha-
vião já soffrido. · 

Em toda a parte o jury reagia contra as pt•elcnções da oli-
garchía; pela s~1a parte porém os ' juizes. commissarios ião 
pondo o velo das appelÍações nas sentenças obso]ptorias ; a 
relação do dislrícto mandou cu.mprir muitas dessas senten-
ças, . entt'C outras as que absolvêrão alguns in di · dnos da 
villa do Tamanduá, pt·ocessad\)s, como sediciosos, por cau-
sn de um harull' o naquella villa, promovido pelo exalLado 
vigario - João A9tunes Corrêa e seus :1m\gos em o ar~ no 
de 184o. · · 

S'EQUESTROS, FURTOS E OUBOS; 

O a~iso - de 25 de Ju,nho de 1842, que ot·denou se fizesse 
npprehensu_o nos bens dos compromettidos no ' movimento 
político de 1 o de J tmbo, foi o mais pndet·oso auxiliar que 
na província de Minas podéra t er a lcgalidoue., As autorida-
dés encarregadas d'essa incumhencia, cntr.ndendo litteral-
mente o aviso, procedê:·ão immediatamenle a um ri!5oroso 

· sequestro em todas as propriedades e haveres, não s0 dos 
que se achavão ernpenhádos na sustentação do movimento, 
mas ainda' dos crue aprouvia á legalidade d;.H' patente de re-
beldes, e erã_o estes todos os que, suspeit'os de a[eições pelos 
insurgentes, algnfna cousa tinhao que cubiça causasse ás 

., 
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autorid'ades: pessoas que esta v' no na adtninistt•a((ão éle suas . 
casas, forão pet·seguidas, e seus bens sequestrallos, 

Os procll!'adores c administradores das fazendas e pro-
priedades dé outros forã·o expellidos, para se entregar a ad-
ministração dos bchs dos comprometfidos ··a depositarias 
que os dilãpidát·ao. Emfim, pr'oi)alav'a-se com toda a segu-. 
rança qne os bens elos insmger~tes deverião Sct' repat·tidos 
por todos :1quelles, qne coadjuvassem a legalidade, e tomas-
sem r arte ·em seu~ trininfo,s. Seqnestl'át·ão-se lrens de indiví-
duos, cHjas farrúlias esta-vão na posse delles, c _senhoras t'espei-
taveis, acompanhadas de filhas c cl'ianças, crão expellid_as de 
suas pr·opriedades, pat·a serem estas cntregnes á administraç~o 
de nm cstraqho, que era sqmprc tirado do intimo peito da oli-
garchia, c qnasi sempre, para desgraça dos pt·oprietat·ios, 
sujeito de poucos escrupnlos. Em S. João d'El-Rei, se a 
senhora do negociante Antonio Fecn~mdes l\1Jot'eÍl'a não foi 
expulsa de sua casa, .foi islo devi(Jo ao honradQ cidadao José 

. Texeira Coelho; qne volnnt~rio se foi ofl'crccer para assignar 
o deposito elos bens sequestrados. Estava em voga o prin-
cipio de que os bens dos insmgentes se havião tornado pro-, 
priedade. commup1, ela .qual podia livr·emente usar o lega-
lista, flUe primeiro lhe lançasse a mão. O exemplo era dado 
na c.ap·ital da província pelo governá e pelo chefe. de policia. 
Ali; ·mui d.esemharaçaclamente tomon o chefe de policia 
uma typographia, proprieclac1c do. ex-deputado Dias de Car-
valho, e a enkegou a um especnladOt·, pat·a d'ella usar em 
apgio dá legalidade; fa·cto este tanto mais cscancaloso, quan-
to é certo, que a t)yographia sequestt·ad~ 'Pelo ·chel.e de .. 
JlOlicia, havia sido depositada, depois de sellada, em poder 
de Carlos de Assis Figueredo, ele· qn~m a mandou tomar 
o chefe de policia, para a c6nverter. em uso da .legalidade. A 
casa d!'l Luiz Fortuna lo de Souza Cãr:valho foi sequestrada, e 
pot· essa occasião ronbada, nn quantia de mais de seis contos 
ele réis; e ~eodo e1le feito processat· os que crão a pont'\clos c.omo 
ladl'ões, os lcvQu a juizo; mas a oligarcbia toda, residente na 
capital clà pr,ovincia, tomou a peito a clefeza dos l~drões (dous 
le~alistas distioclos),e com o apoio do juiz de dil'eitó interino, 
o Dr. Hi lario Nog;neira , conséguio ·fot1mat' urnj-nry, qne em 
Dezernbt'o de 18L,3 absolveu a um <los accusado&, tomando 
o juiz ~e direito 5Í si o chamat' 'clle os jnrados, CfLle clcven\õ 
supprir· as faltas elos que sorteados não çomparecêt·ão. Lniz 

, Fortuna to, que, para gozar dos dfcitos 'da clen'lencia ·imp-e· · 

' ' ' 
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rial, afiançados tHI proclamaçuo de 1!) .de Junho e nos edi-
taes do bar5o de Caxias e do commandante das a!'luas da 
pr;ovin~ia, se npresentára á legalidade, commetteu a indis-
ct·ição _de quer·er baYer sna propriedade, e por essa causa 
foi mandado · prender pelo pl'esidenle Veiga, qualificado 
cabeça de rehellião, e teve ele snpportal' uma prisão por mt:is 
uc 1 o ruczcs, até que foi uusolvido pelo jury de Mat·iaona. 
Na villa dc_llacp cndy í'or·ão seq nesl r·ados os bens de Antonio 
Cados da Rocha llranclão, c scn irmão Josú Hermcnegíldo; 
c par·a qnc se conheça qnacs fo·nnalidades se observárão em 
tacs d~ligeocias, lêa -se o seg ninlc documento : « Recebi 
dez far·dos ·de' fazendas da Sra. D. Maria Joaquina de Jcsns, 
por· Ot·dem do . subdelegado, e es te por Ol'dem do Dr·. jurz 
municipal Aleixo 'i'avarcs · de Carvalho ; c por ler eu fei to 
esta diligencia, passo este por mim feito c assignado. Calli-
nhas, 5 de Agosto de 1842.-Lttiz Tell es cleSouza, capiUio 
da diligencia. » Entt·etanlo que em 5 de Agosto já se fa-
zião apprebcnsões nos l> cns dos dons compromctlidos : ó 
de 5t do mesmo mez a portaria, fJUC tal- appt·ehensão le-

. g-alison. Ei-Ia : 
1 

" O escriv5o do meu jnizo faça sf.•jetes t?o nos hens dos 
relJcldes Antonio C<.1rlos· d<.1 Hocba J3,·andão e José Hcr·me · 
negildo Sanchcs' da Rocha lll'andão, depositando'-os em po-
der· de pessoa cban c abonada. - Bacpendy, 31 de Agosto 
Jc 1842. -Tavares de Cm·vallw. • ' 

Depois de forag-idos alguns mezcs, ·os dous Br·andõcs olJ-
Liveri.io tlo Dr. 1}1varcn0a revo5açi:io da pronun cia, que os 
tinlia qnalificatlo dlJCças de l'e.l.Jcllião ; Lt·atár·ão de atTeca-· 
clar seus bens, f(1C se dizião seqne~tr~dos, e ,rnqnerêrãQ ao 
juiz /deixo, que -mandasse inLim at· ao dcpositnrio, que i~no
ravão quem J'os:e, afim de lh'os cnlrcg:H~ : o jui ~ o ordenou; 
mas em vez ele m;nídado, obtiver·ão rio escrivão a inform nção 
seguinte: « ~nfom1o a V: -S. qu e dei prinr.ipio no sequeslTO, 
tomando. em um qnaderno, para -lançar depois, c nl'io con· · '· 
clni, por· ainda, faltat·cm umas fazendas, que se csperav·ão 
Jo .Rio Verde, e jmito com uma caixa de fazenda, que se 
acha em podct· de'José Joaquim de Matto ~; nisto ficou , por, 
logo se tl'atat• do rccm·so dos mesmos. 24 de Novembro 
de 1842. » 

Enl1io o juiz ·aú o seguinte despacho: << Francisco AnLo-
niu de 1\lello e José Joaqttim uc M~tLos entreguem ludõ quan-
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. ' ' 

to recebet'ão dos supplicantes, 24 de Novembt'O de 184!1.-
Tavares de Ca1'valho; 
, Assim, a 5 de Agosto estava feito o roqbo, a ~h apparecen 

a portaria legalisadora, c a 2Lf de Novembro não ~Xi $Lia ain-
da deposito, mos t~o s6mentc um qnadet·no escripto a la-
pis. o escrivão informa que não ha deposito, c s6 fulla 
·em José Joaquim de Mattos, em enjo pode-r se acha uma 
cai..xa de fuzenda~; mas o juiz, que sabe mais que o rscri-
vão, ordena a Fráncisco Antonio de Mello, que entregue 
o que em si lem, perlcncrntc aos Branclões. Eolre os bens 
qnc scn.ão .. p~dérão ·occu.ll:at·, existia ,mn cavallo, cuja entre-
ga se requereu,· c o juiz declara· em s'co Jesrlacho, que ha-
via antorisado ao depositarió para c1elle servir-se, eqne_como 
Linha ido pat·a o Hio de Janeit·o, quando voltnsse deüwiria. 
Replica nm dos interessados; c citn a ordenação do liv. 4o, 
lit. 76, § 5õ, qne manda prender o dcpositnrio q'ne usa 
da cousa depositat1a, e o jniz despacha pela maneira seguin-
te: cc Nn ordenação citada; é applicavel 'aos tempos OI'-

. dinat·ios; e logo que se presuma quo é tempo ele estar ele 
volta o filho <lo supplicado, de!erirei; advertindo mnis·, que 
se houye algu-ma 'pressa no ju izo na apprehensão, é devido a 
essa p1·essa, que o supplicante ~n1onlra ainda alguma cousa. , 
26 de Novembro de 1842. - 1'ava1•es de Carvalho. » 

Mai~ -quc louva\·cl Jé a ingenuidade, com que o jtlÍZ mu-
niçipal reconhe~e em seu despacho dons factos muito sio-ni·' 
fica~ivos : o primeiro é, quo de quanto tinhüo os Brandões, 

- apenas alguma cousa lhes restava, c o segundo é, que s.e o 
· juizo .se não npt·essasse, tnclo haveria sido roubado, ou, co~ 

mo se tem aclmitt.ido geralmente na província de Min as, le-
galisado. J ulgar-se-ha talvez fastidio so· desce~ a detalhes tão 
minuciosos, dir-sc-ba mesmo c1ue transcendo os limites, 
dentro dos quaes deve conter-se um hisLOL·iador'; quando 
porém me propt1z a escrcvet· o que na minhn província se 
passflra pot· occasião do movimonlo de 1 o de junho, ti ve 
como, fim pt·incipal esclarecet· o paiz a· respeito da con,docta · 
dos-partidos, que se halêrlio, c levar até á evidcncip, qne o 
lado dos insnrgenles hatia-sc pot• princípios, respeitando 

. os costumes, a"s pcsso.as, c as cousas, cnlJ•ctanto Cjlle ;tqnel-
les, qne pela mais· irritante. zomb(\rÍa se intitul:\rão os dc-
feQsorcs ela ordcÇl c da lei, nunca souherão o que fosse 
respeitar qnalquer daquellas consas que· mais respeito me-
recetQ na sociedade; a cxcepçâo d'al 0uns homens lwneslos, . 

' ' 



e de boa fé, él q__ucm ert·adas, porém sincet·as comicções• 
lcvárão a apoiar u,m govemo, qué se declaro~1 em t•ebellião 
contra as instituições, e a propriedade dos cidadãos: esses 
p01·ém, á vista das torpezas, praticadas pelas notabilidades, 
improvisadas por esse governo desmot·alisado, e desmorali~ 
sador, engrossão hoje as fileiras dos · chamados Tebeldes, 
pois que, não podendo pactuar com a infamia e as rapi-
nas, lauçárão-se nos braços de seus it•mãos massacrados, 
roubados ·c perseguidos. Releve pois o leitor, qne prosiga, 
apresentauclo-lhe ainda em detalhe os escandalosos furtos, 
praticados pelos legalistas da 'província ' ele Minas, c julgm·á 
o_ publico a qual dos dons partidos se deve dar com jus-
tiça o nome de ladrõe~ e assassinos. Seguindo o principi{) 

·ele que todà a propriedade dos insurgentes eslava fMa ·da 
lei, ião os particulares servindo-se daquillo ·que aos insur-
gentes. pertencia, e depois da victot·ia de vinte de agoslf? 
cntregavão aos chefes das colnmnas lega!istas o que sabião 
pertencer aos insurgentes; assim, por exemplo, ioi nm in-
dividuo fazer entrega ao qtlortel-mestt•e general do exercito 
legal de uma linda parelba de bestas, declarando pertence~ 
rem ellas. ao Dr. Antão, que se achava preso na cadêa do 
Ouro Preto, e o. quartel-mestre genet·al aceitou, como se 
fosse propriedade nacionàl, e passou recibo. 

Entre as .victirnas, que mais sofft·êrão elas forças da lega-
lidadef sobrêsahe o nome do cornmendadór José Jo~o Fer-· . 
reira de Souza Coutinho, habitante da villa de Caelhc. Pos-
suía elle duas moradas de casas, uma na villa, e outra fóra, , 
que lhe servia de r·esidencia; ambas as propri<;~dades esta vão 
mui bem mobilbadas, e além da roupa do uso dellc e de 
sua senhora, Linha :uma excellcnte bibli~theca, Uma ermida 
com Lodos os seus pertences1 e uma parte de spa fortuna. 
Retirando-se da villa o commendador Souza Coutinho, en-
tregou suas casas ao administrador Antonio Pinto Lobato; 
um mez antes de ali chegar o exercito pacíficador, forão as · 
pm·tas arrombadas, c a titulo de sequestro, den-se · n'ellas 
um rigoroso saqu~, levapdo-sc porém a deposito sómentc 
alguma cousa insignificante. Não ficou uma p01-ta, uma ga-
veta, que não fosse arrombada, a maior parte dos l1 aste5 
forão qtlebrados, c t'oubados os que se podião tonduzÍI', As ' 
paredes forão_ estragadas, os quartos é salas sct-virão não só 
para quartel, mas até para cavalhariça. Vinte colcbas de da-
masco forão vendidrs, até a 1 :t/J rs.; ricos apparelhos de I ou'-

,-
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ça oi•não hoje as mesas de dislinclos legalistas ; ns aves · e 
animaes domeslicos fora o mortos, c legalista houve lã o ou-
sado, que affirmon Le-r s6men~e dle carregado tt·es burros 
com trastes do commendador. Existem na capital da pro· 
vincia testemunhas, que vil'ão officiaes da legalidade ama-
çarem e melterem nos bolsos os vasos sagrados do oratorio. 
E como se não bastassem tantas atrocidades, logo depois do 
dia 20 de' agosto uma patrulha cercou a fazenda da Ca-
choeira, onde se acbavão os escravos do commendadàr, e ahi 
s~m que se apresentasse alguma or·dem por escripto, foi 
uma respeilave} senhora, sogra , do m(lSffiO commeodador, 
insultada, ameaçada e constrangida a entt•egar uma lista 
nomi·nal dos escravos de seu genro, os quaes" forão chama-
dos por seus nomes, ·conduzidos para a villa do Caethé, e 
abi repat·tidos pelôs diversos legal istas, como se repartem na 
côrtc os negros vindos da Costa d' Africa; c instando o com-
mendador J9ão Alves, tio du commendador Coutinho, para 
ser elle o depositar·io dos escravos, pôde apenas conseguir 
que lhe fosse entregue metade delles, afim de que nã,o fos-
sem privaclos os legalistas, e entre esses o mesmo escrivao 
elo juizo, a cruem couberão Lrcs, ' dos serviços dos demais •. 
, Em 7 de dezembro de 1842, depois da ordem do tribunal j 
do thesouro, que t•evogou o avis.o de 25 de junho, ainda se -
lançou em um requerimento do commeodador José João, o 
segninle despacho:- << Conse1·ve-se o deposito no estádo em / 
que se acha. n Julgárão em toda a parte as autoridades, que 
o aviso do minis~ro da fazenda as aulórisava para se apro~ 
priarem os bens de todos os compromettidos, c mesmo ai 
tod(]S aquelles, que, não tendo tomado parte no móviment&'; 
crão t.~davia suspeitos, não pelos sentimentos, inas pe~o ue 
possmao. 

Na villa e município' do Al'axt'Os altentados contra a ro~ 
priedade iguala vão aos que se commetlião contra , a pes-
soas. - · 

A Sra. D. Josêfa Carneiro, conset·vada em uma estreita 
l:l immunda prisão, onde lbe accrescenlavão a~ angmtiae a 
soa posição c sexo' vio todos os seus hens dilapidados' 
roubados e estragados, a titnlo de seques'tro. O negociante 
Antonio Angusto de Mello, que se não achava na vi!Ia; , 
quando fôra clla atacada pelos insurgentes, foi comtudd 
pronunciado comQ rebelde, e como tal persegnido. O j;.tiz 
·municipal Simão Ferreira de Figueiredo exigio do Jlegociante 
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Pedro Amado a· entrega Jas chaves da casa e loja de Mello, 
e estando o mesmo juiz na posse d'cllas; foi a loja arrom-
bada e saqueada no v;~lor de mais ele oito contos de réis, 
depois do que se fez apprehensão no restante. Fortnnato · 
José da Silva Botelho e seu - irmão tinhão no Ara xá suas 

· .propriedades· bem mobilbadas, e uma loja hem sortida ; 
forão ellcs processados como- rebeld'es, a casa tomad'a para 
servir àe quartel á força d.a lc~;alidade, tl'astes, ro11pas c 
papeis que n'ella existião desapparecêrão, os moveis se 
consumirão, c a casa foi depois convert.icla em cadêa, para 
o que foi ' preciso destrüit·em-se nwitas pat·tes do erlilicio. 
O propl'ietario reclamava pm· meio de seus procm· a do-
res, mas não et·a possível obter dcsp·acho. o aviso rle '25 
cl,e junho correu •Yc!ozm~mle todos os ponto~ da província; 
mas a portaria, que o explicava,' e que podia minol'ar as 
depredações, em virtude d:el!c commettidas, · D.f\0 foi COO'l 

.a mesma pontualidade remeltida ás antoridacles , e por 
isso mais de anno era passado, depois dos pt·imciros seques-
tras, e muitos pt'opt•ietarios não tiohão sido restituídos a 
administracão de seus bens. Menores nüo erão as violen-
cias. praLic;das em o arraial de .S. Francisco do mesmo mu- . 
nicipio. A f11zenqa do sargento-mór Silvestre e as de Lodos os 
suspeitos forão honivelmente saquearlqs, ás casas ele negocio 
ficarão: limpas, os . gados das Jazendas marcados' com um 
fet•ro, que se dizia elo lmpet·adot', e as famílias dos pro-
prietririos forão expellidas das casas, e obl'igadas a mentli-
·?are~ o sus.tento diario. \ 

Estes soffrtmenlos porém fot·ão os. menores por qne pas-
súrão os infelizes habitantes elo mnnicipio d) Araxá, Olilde, 
e principalmente no an·ayal de S. Fra;icis'co, os legalistas 
n ãu rrspeiláriio a h o ma da casada, nem a honestidade da 
don~ella, e taes alt·ocidadas commeLLêt·ão neste gene~o, 
que viclimas houve qne fot•ão em proviqcia estranha oc-
cultar seu opp1·obi·io não culpado, e muito menos met·e-
ciclo. . 

O systema do destruição pcson sobre a pro\•incia cl'uma 
maneira horriv'el. No município , de Tam·anc1ná mandou 
pot· octasião dos sequeslros o juiz municipal ao ' arhpl 
do Desterro uma escolta commnnrlada pelo capitão do c,or- ' 
po policial João ;r o sé Dias Pinhci1·o, p.:rª fazer sequestt·o 
nos bens do capiU\o Bernãrd·o José de Oliveit·a Barrel:o, que 
aliás pão tinha o menot· compl'omcllimento. os· soldados da 

~ 

-------------.. -~1 
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eseolta, antes de se proccdqr ao neto jndicinrio, tl't\túrão dr. 
sortir suns mochilas de fazendas seccas e trastes ·da casa. A 
ordem era qnc os bens fussem conduzidos pal'n a vil!<~, e 

. sendo precisos carros, ajuntárao-se I4o bois, que, além de 
muitos nnimacs cavallares, furão lan çndus no canavial ele 
Bat·reto e o destt·nit'fto todo. Só este pt·ejnizo foi avaliado 
em -+nais de 2 :ooo :jj) . Assim a le1J;alidade utílisava -se e apt·o-
}Jl'iava-se,. o que podia, c o mnís .destrnia: 'O prejnizo sof-

_fri<1o por este cidadão orça-se em muito mais de 6:ooo:t!J, 
além de ·haver suppo\·tado os excesso~ e .violencias da solda· 
descn: alguma causa · se lhe entregou · do que havia sido 
sequestrado, e al~m do que lhe foi roubado, teve ellc de . · 
snpportat· os gastos de conducção dos hens do Desten·o para 
Tamanduá, _e de 'Pama.1_1duá para o Destet·r·o. Em um ar-
rayal desse mesmo município tioift·eu fambem eno.rme pre-
juízo, e pela mesma maneira causado, Manoel Rodrigues 
de Andrade, cuja casa, loja ~ fa?enda, farão seqoqstradas, 
e, conforme o uso seg\údo, roubadas. O juiz municipal, de-, 
terminando sequestras oas pt·opriedades de individuo~ , que 
habitavão longe dn villa, em vez' de ordenar qne os bens 

· _fossem depositados ep.1 poder de' pcssõas, habitantes nos 
mesmos distt·ictos, fazia-os sempt·e conduzit· para a, villa, ' 

~facilitand-o assim o extrario, c aggravando as despezas ne-
cessarias p.ara a condncção; e este cidadão foi por tal ma-
neira Oilprimido,~ que, alcançando do presideut'e da ' provÍncia 
ordqm para que lhe fossem entregues os bens sequestrados, 
não foí esta ordem cumprid1 pelo juiz municipal. Para que 
fossem sequestrados, on anles dilapidados os bens ·ac qual-

.. quet• individuo, bastava cruc um qualquer subdelegado lhe 
désse o cht·isma de rebelde, ainda que não tivesse elle ar-
riscado um unico passo, proferido urna SÓ palaVl'll em apoio 
do t!JOvimento . . Ter sido opposicionista, ter alguma p1·o-
priedade, era o que bastava para ficar sujeito ú pena de 
seqçestro. Na Itab i_ra de Mato ' Dcntro, onde os opposicio-
nistas n.em um signal derão de adherencia ao · mo~·imcnto, 
não ,. escapou o negociant13 Joao Baptistn Dpurmond, · por 
have'r .sido sempre um distincto opposicioriista á polittca das 

' transacçõe~, e pelo constante odio, que votára á oligarchia, 
de se1· pe•·seguido na sua pesson e bens. Autorida·des h ou v e, 
<[l}e chamárão a si o que se devia a ,Dolll·mond, fazendo 
ver ao.s devedores d'este que nada lhe devi::to pagar, pois 
i{ne iodos os seus b~ns pertencino, áo fisco, e ·pt·ocedêrão 
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mesmo ~ novos ajustes, derao esperas, promettêrão pcrdã~ 
de premios, e emfim obrarão como senhores. Igual proce-
dimento tinha o subdelegado da ft·egu~zia de Santa Anna 
dos Ferros, o q_ual, munido do fatal aviso de 15 de junho, , 
se di·rigio, acompanhado .da competente escolta, a çasa de 

· Antonio Gomes da Silva, que nem um compromcttimento. 
tinha, e andava a tratar de seus negocios: Chegado á fa-
zenda de Gomes, pt·ocedeu-s(l ·a seq'uesLro em tudo q~1anto ' 

• lhe pertencia. Bois de carl·o, e todo o mai~ gado, burros' 
novos, eguas, jumento, ' tt·opa, ferragens, todo o mantimen-
to, todos os moveis, emfim quanto achárão escrupulosa-

·1mente conduzirão, c a senhorá de Gomes, que se achava 
~m casa, ·administrando sua fazend~, foi Ja~çada d'ella para 
fóra, nem ao menos· lhe deixárão um >éjpimal, no qual pó-
desse procurar a · casa de algum vizinho. Os escravos fugit·ão 
alerra'dos, e dua~ ct·iàulinh~s, que não poderão resisti~ aó 

· cansaçot e á fome pelos matos, morrêt·ão de fadiga. Na villa ' 
do Curvcllo, apenas ~e apodet·ou d~lla . a legalidade, deu-se 
andamento aos sequestras, a respeito do qu·e havia maior . 
eml)enho do que em dehellar os insurgentes. As casas de 
negocio de Felicíssimo de' Souza Vianna, de Fidelis, Eva-
risto, de Antoni9 Pinto de Car.valho forno postas. imníedia-
tamente en1 segm·o por parte da legalidade, e o prej uizo do 
primeit·o sohc :t não poucos contos de réis. lgu;~l - sorl~ 
co.ube ás casas do vigat·io José Marcianno, do Dt'. Elias, de 
Joaquim Jose 'Ma l'inho, repartindo-se pelos solrl1dos lega-
listas a roupa .e trn::tis objec~os nellas achados. A fazenda de _ 
João de. Almetd,a Negrão fot ?~mpletame?Lc saquea~'íl; nada 
porém 1gnala a~ depredações, I .conuiletttdas . na fazenda do. 
coronel Luiz Ensebío de Azevedo. Lançál'ão d.ella para ~óra o 
administradQt', n ~ senhot·e:'tt·tio-se de Lnüo, derb.o-lhe 'um d13po-
sitdrÍo de molde1 que •c.apricl: ou em. ~ {t'agar '~ destruir; nm 
beJlo pornat' e hortas farão conve rl.ula ~ em p~slo, os cana-
viaes inteit·amçntc destroçados, c- quahdo árJl plle coronel 

• foi restituída a S\la fazenda, não achou au menos um prato 
o l'lll talher para comet·, assucar, agnarclente; gados, por-
cos, tab'oaclos, e até fechadura s de portas e gayeta t tudo se 
havia consumide,, c não teve ele quep1 podesse elle haver os 
bens, qn~ se dizião sequ~stradós. Tar ~o~ o ~scal\cblct com 

- que na vtlla do Curvello vrocecl~n a legalidade, qne o çoro-
nel Luiz Diniz · C?ulo e padl'e J~aqnixp José d~ Gost~,~ne 
com a fot·ça. reilmda yffi suas fazendas o.ccnpat'ão a vllla, - \ 
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retirárllo-se immediatamente _envet·goí1hados, para não · se-

- rem tidos como complices de tantas infamias. Por toda a 
parte explorava a facção com indetlnivcl enlhusiasmo a mi-
na dos sequestrós, a cujo titulo praticavão toda a sort~ rle 
-rioleneias, excessos e alicantioas, Na Diamantina,. mandou 
a l~galidade despeticamenle buscar as tropas de Vaz M~u
rão e João José FePnandes ás fa~endas de seus donos para 
serem empregadas na cooducção das' bagagens da c0lumna 
legalista, que mat•chon 'iJara Santa Lnsia, e tal amor con-
cebêrãe os legalistas a algumas das bestas, que as não qni~o
rão mais restituie. A casa de Alc:.nÍLara Machado., na cidade do 
Serro, foi -sequestt·ada; séu irmão, que a habitava, lançarlo 
d'ella para f6ra,· para se acommodat· o juiz de direito 13ar- · 
hrsa, que d'ella se set·vio gratuitamente. Era cnífim . dou~ 
trioa corrente_, que os bens dos comprometlidos pertencião 
d!3 dit·eito .aos legalis~as. Em S. João d'EI-~ei tomou o 
commandanle mililat· co.n.La dtis casas dos que se havião re-
tieado da c'idade, e as coavet·teu todas em qnartcis, e en~~ 
quanto que os insurgentes por ·toda o tempo · que la estive-
rão . não incommodárão a uma unica · pessoa1 e tendo. de 
dar quartel a dobrada força da que nli entrava . por parto 
dà· legalidade, arranjarão-se ,comsigo e, seus ami~os, a lega~ 
lidade nãõ se quiz accommodu· se não nas casas dos cl)a-
mados rebeldes, para .destrni·bs. Nessa mesma cidade dispn-
tavão-sc os legalislas ·a preferencia sobre os b~us dos com~ 
promettidos, e por- amigà.vel composição entre . si, h a via o 
elles dislrib-uido as cas.1s, escravos e mai-s pr-opriedades dos 
insurgentes, que a cada um devia locar. _ 

Na vilta da Pomba, onrle a lef!;alicb de ·desenvolveu todo 
o g~nero de excessos, ·sequestl'árao-sc os bens do ~m·gento -, 
m6t• .Marlioho, lançou-se paq: fóea, da casa n senhora com 
uma família de moças é de meninos, que foi mendigat• o 
pão entre v!zinhos, .e guando lhe chegou ~noticia da morto · 
de seu marido mandou pedir . aq j niz qne lhe mandassc·do 
sua loja o peeciso para seu ln~o e ele seus filhos, c o vet·-
dugo lhe t·espondeu,. que (tasse alg·odlio, tingisse, a d'elle fi- . 
zesse o luto. · , · 

. Se porém o áviso de 25 de Junho deu cansn :i tantos pro-
juizos, a tantos soffrimcnFos _suppoTlatlos pe]Qs instft·gentes,_ 
estão muito abaixo todos esses prejnizos c todos ,es~cs soift·i-
mentos dos honores, rios esciindalos, e dos • t·ouhos .pratica-
dos pe'l'ns columnas da legalid~de, qne de oqtras pro.vincias . . . 

' I 
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m'archát·ão sobre n ue Minas. Antes porém de os-·élescrcvcr, 
'passarei um ligeit·o lanço cl'olhos sobt•e o compot·tamento 
<1ue em toda parte tivet·ão· as cnlnmuas inspt'g:enles. 

Feito o rompim.enlo cru Bat·bacena no dia 10 de Junho, 
manteve-se desde então n' aquella cidade urría fot·ça, que nun-
ca dcscéu de trezentos homens, sustentad,a, municiada e at·-
mada á custa dos insurgentes. Os legalistas da ci,dade de 
Barbacena não· sofi'rêrão o prejuízo de um real; respeitou-
se a propriedade de todos, assim corno se havia respeitado 
a todas as pessoas. O }Jt'esidcnte insurgente deu ordem para 
que SI? arrecndassem os dinheiros existentes na recebedot·ia 
do Pat·ahybuna c na collectot·ia de Barbacena, e isto não tan-
to pot·que d'esses dinlieiros sé. quizesse servit·, quanto para 
evitai' que fossem djstt·ahidos, como posteriormente acoo-
tecêra coril o que existia nos cofres do Pat•abyLuoa, l~nÇan
uo-se a culpa ao depois sobt·e os insurgentes. Depois de 2o' 
de Agosto o coronel Marcellino José Ferreira Al'monde, um 
dos dist!nctos membros do partido chamado 1•ebeld'é, entrou 
para os c~fres publicas com o·s dez contos de t·éi.s, tomados 
d' aquella recebcdoria . . J oã.o Gualberto, que fôra pelo prc-
sidepte interino autorisado a receber o dinheit·o da ·collec-
toria de Barbac~na, restitnio fielmente tudo quanto rece-
bêra. João Bernardo, nome-ado pelo presidéntc intet·ino 
collector no município de S. João d'El-Rei, c que n'essa 
qualidade recehêea· de José Coelho de Moura cqllector le-
gal, ' Credito.s C d jnheit•o, não SÓ entregou .ao depoiS CIO mes-
mo Mom·a quan to havia recebido d'cllc, mas ai aa tudo 
quantó havia ar~ecadado no tçmpo em que as forças insnr-. 
gentes estiverão n' aquella cidade. As columnas, que domi-
nárão a villa da Pomba, a estrada da Pat·ahybuna, a do 

· Rio-do-Peixe, o ~omfim, Pé·do-Morro, Cm:vello, Claudio, 
Lavras c Oliveira, a força insHt·genle , que se r eunia no Ara-
xá, a l<n·te colnrpna- JuncplCil'a, que Uomino1 Baependy c-
Ayuruoca, as fot·ças de Manoel Ferreira e Manoel Thomaz, 
as que estivér:io estacionadas em S. João d'El-Rei, forão to-

,das mantidas e ~ustenladas á custa dos insurgentes, sem 
que um tmico le~alista Lenha a qu eixar-se d.e que se lhe to-
masse ao mono um ·carallo para corret' uma parada. A . 

I cidade ue S. Jo1iQ d'El-Rc.i esteve occupadn c-onslapte'menle 
por uma fot·ça r~ speitavcl; ali esteve a séde do go'Vcrno in-
terino, c todas as despcílas conêrão pot' conta dos irl~ur· 
gentes. Qneixa-se a leg:1lidacle de que abi se lanç.asse mão 

,_ 
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dos · dinheiros da recebedoria, o que n!lo éexacLo. Tomada 
a cidade, todas as repar'lições publicas ficárão debaixo da 
jurisdicção dos insurgentes, e a recebedo1·ia não podia fa-
zer uma excepção. Foi n'clla cntl·egue, e por ella adminis-
trado, o producto de um emprestimo contrahido pelo pre-

·sidente interino entre seus amigos, e quando era preciso 
despender- se qualquer ,quantia, passava-se 01·dem sobre o 
thesout·eiró: este fez a entrada ·do emprestimo insurgente , 
como se fosse dinheiro legal, apresentando ao depois uma 
list_a çle dinheit·os tirados da recebedoria por ordem do 
p1·esidente interino. Reunirão-se ultimamente em um só 
exercito as forças de S. Joao d'~I--Rei, Barlíacena e Queluz, 

_ c pozerao-se em operações, e a primei1·a povoação que tevo 
de ser atacada foi a villa ~e Queluz. N'algumas publica-
ções da legalidade se leu, que a villa de Queluz soffrêra um 
saque, entretanto qne se apresentava como o unico exem-
plo a casa do coronel José Ignacio. -Essa casa foi occupada 
pela hriosa e moralisada companhia dos Remedios, seu com-
mandante, u bem conhecido proprietario, e acreditado ci-
dadão Manoel Antonio ele Araujo, teve o cuidado de p8r 

·em guarda todos os trastes, e nada se de-scncaroinhon. Na 
loja . pot·ém se comprá1·ão ao caixeiro fazendas na impor-
tancia de setecentos e tanto·s mil réis, e um negõciante acre-
ditado da mesmavilla se responsabilisou pelo pagamento, que 
estava mais que sufficientemente garantido. Depois de 20 de 
Agosto teve o coronel pressa de receber esse dinheiro, e como 
aquelle que havia assignado o vale se achasse foragido, con-
tractou elle com o capitão José Antonio de Rezende, preso em 
Santa Luzia, para que lhe pagasse 11 quantia, afim de nao ser 
pronunciado como cabeça de rehelliao ; Rezende prompta-
mente annuio á proposta, pagou, é mediante mais uns {ruatro-
centos mil réis, parà os aT1'anjos dajustiça, foi considerado 
não cal>eça da rebelliao o capitão Rezende, e o major l'{ar-
ciso, que igual arranjo íizera. Publicou-se tambem em es-
criptos da época, que uma part9 da cidade de Sabará fôra 

· saqueqda pelos insurgentes. E ainda uma calumnia. 
A ciêlade de Sabará foi tomada de assalto, as casas, em 

que s~ entrincheiravão os legalistas, e donde dirigião o fogo 
. sobre os insurgentes, erão por estes alternad:aurente toma -
das, c já se vê, que casas assim occupadas deverião sofi'ree 
alguma cousa tanto da parle dus legalistas, como da dos ·in-
sur;:;cnles. O presidente inter·ino, para evilar todo o d(óS-

7 
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vi o da pat·le dos insm·gentes, mandou conservar constante· 
mente a força debaixo 'de f6t·ma na praça da cadêa, nté 
qne resolveu abandonat' de prompto a povoação deset:ta, _e 
pc!o meio dia do mesmo, em que as forças inslll'gonte5 oc-
cupát·ão a cidade d3 Sabat•li, a abandonárão, pt·ocurando o 
arrayal do Santa Luzia. Deve notar-se que a fot·ça Insur-
gente havia principiado o ataque da cidade no dia ante-
rior, e que desde então nada havia comido : entretanto al-
O'Uffi mantimento, que ali se tomát•a, foi todo comprado , 

· ~ o importe_garantido por um dos maiores negociantes do 
município Vicente Francisco de Ar·aujo, o que se acha pro. 
vado pelo dito de testemunhas inquiridas no summario, or-
ganisado pelo chefe de policia interino na mesma cidade do 
Sabará. Tal foi o cavalheirismo dos insur~entes, que o 
presidente interino aceitou um almoço de obsequio, que se 
lhe o:lferecêra em casa do commandante em chefe das 
forças da legalidade, o commeodadot• Pacheco (barão de 
Sabará). Denuncias houve de que em algumas casas existia 
armamento e munição, ordenárão-se buscas n'essas casas, e 
em uma d'cllas,_ a do commendauor Vianna, não se levon a 
e:lfeito a busca, por não apparecer a pessoa, a quem estavão 
entregues as chaves da mesma, e haver ordem expressa de 
se não ar_rombar algum'a porta,. Foi revistada a casa do com-
mendador Meirelles ; mas o honrado Galvão foi em pessoa 
responsabilisar o official encarregado d'essa diligencia, e 
um alfineto não foi subtrahid.o a seu lugar. Meil'elles quei-
xou-se, porque estava em moda queixarem-se os I galistas 
dos insurgentes, que havia ti o algum pt·ejuizo, o qne se 
tornava acreditavel, pois ~que sua casa estava cheia de fa· 
zen das, e outros objecLos de valor ; a este resp,eito porérll, n~o 
forão rebeldes os que necessitárão de desmentit· essa calum-
nia, foi um homado l~ga~ista do Sah~~ú que decl.arára de 
prompto,_ e por um pertodJco não snspello, a Sent!nella da 
111ona?·c/ua, que a casa de Meil'elles fôra perfea mente res-
peitada pelos insurg.entes. Se pois assim se. portárão estes 
para com as tres casas, talvez as mais abastadas ' de Sabará, 
quaes outras saqueaTião? O que porém leva ·ale á eviden-
cia o comportamento nobre dos insurgentes, é que n'essa 
mesma cidade d~ Sabará, onde prelendêt·~o calumuia-los, 
instituirão·se dons processos a respeito dos fantasiados r .ou-
hos, e apezar do furor e pouco escrnpulo, que apresentárão 
as autondades em pronunciar, não foi possível haver a este 

·-
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respeiLo uma só pronuncia, e se a1guma houve, não pôde 
ella ser sustentada ; sendo para notar, que uma das· tc~
temunbns, que a todo o custo crucria fazer· acreditat· que 
Vicente Francisco roubára uma c-asa em Sabará, concluio o 
s~u juramento pela maneira seguinte : -Tanto é vel'dade 
'que Vicente Francisco de Araujo roubou a casa de c{uc se 
trata, que depois dé ler recebido os mantimentos, passou 
um vale da importancia dos mesmos, e o en.tregon ao caixei-
ro da casa! Eis como se comportárno os insurgentes. 

Tomão de assalto uma cidade, depois de doze horas de 
fogo, tempo em que nada comêl'ãO, requisitão generos para 
soa sustentação, e pon1uc a caixa cl'urn balalbuo não tem 
dinheiro, o respectivo qoárLel-rrrestre, homem abastado, 
passa nm vale, garantinclõ o valor de tudo quanto rccebé'.ra. 
Felizmente para os insurgentes, no meio dos furores ainda · 

'~da perseguição , quando era um crime aos olhos de Bernar-
do Jacintbo e seus asseclas d(:)fcndcr a mornlidade d'úm re-
belde, aos quaes accnsavão sómente com generalidades, lá 
apparepião os factos, lá se ouvia a V'oz generosa de legalistas 
honrados, uefendendo os insurgentes de iníquas accusações. 
Foi assim que.o tenente-coronel Anacleto Antonio do Carmo, 
]Jem connecido pelo seu afferro á eansa legal' da v a publico 
testemunho ~ favor dos rebeldes que estiYerão acampados 
na fazenda do Capão, pertencente áquelle tenente-coronel, 
onde pngárão a dinheiro toJo quanto comprarão , c onde 
obset·vát•ão tão Lella disciplina, que, apenas acampados, cui-
dárão de postar sentinellas para preservar de algum insulto 
n cãSa dá fazenda. Lá vinha o proprielat'Ío da fazenda do Pe-
d1·osa testificar <frie o batalhão de Sanla Barbara, havendo-
se aquartelado no paiol da fazenda, apresentou o bello es-
pcctaculo de irem entregar_ ao proprietario saccos de moeda 
de prata , que os n)esmos havirw ali escondido com medo 
de r1ue lhe fosse roubada. Entretanto , a este respeito verifi-
cou-se pcrfeitàmeute ovce victis, pois qtle os insurgentes, que 
pnvos entravão nas provocações, e puros sahião d'ellns, que 
fizerão a revolução á sha costa , forão tachados de ladrões e 
saqueadores po1' aquelles, que poluirão-se com o saque em 
Santa Luzia, c outros lugares, c com fartos o roubos os 
mais escandalosos, commctlidos em todos os lugat·es, por 
rp1e passavãg. 

A columna , que entrou pelo sol da província, pelo lado 
de Baepcndy e Ayuruoca, foi um<l das qu~ mais se manchá-
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rão com cssâs dcpeedaçõcs. Vinha ú sna fl'cnte o jniz muni-
cipal Aleixo• Tavares de Carvalho, qne vinha indic~11do todas 
as fazendas e casas de insut·gentes , em que havia que roubat·: 
assim no Faj;H'(}O, fazenda cl'um gem·o de Gabt•iel .J nnquei-
ra, deu-s,e um t·igot·oso saque, matúrão-se capados, gados , ·-
amardrão-se, e açoutát•ão-s.e esct•avos, e finaLrwnte uma an-
Lot·idade apat·ton pm·a si uma porção de novilhas de ct·iar. 
O arràyal do Rio Vm·de foi saqueado désde uma até ontt·a 
extremidade, e a mulher e filhinhas de Fidelis Alves Sohrei-
ro, fugindo para os matos ao avistarem a força, sofl'l'êt·ão 
uma descarga de balas. No riheit·ão do Rio Verde saq,neárão 
sem misericordia todas as casas, especialmente a de Felis-
berto Ser afim da Cunha, seus gomos; e filhos casados; pqlo 
pouco que tinhão, ficárão sem nada. O juiz municipal Aleixo, 
para tirar o escrupulo aos mais acanhados, dava elle mesmo 
o exemplo da rapina, entrando pelas casas, e tepartindo por 
seus sequazes tudo cruanto encontrava. O' camamda! . (dizia 
ellc) você p1·ecisa de cobe1·ta; ahi tem, e immédiatamcnte i a 
despindo as c~mas da pobre ,gente, a quem pot• muita com-
paixão, deixavão a roupa do corpo, ficando muitas crianças 
expostas aos rigores . do feio de Julho. Na fazenda do Ribeit·ao, 
onde pot' tanto tempo esteve aquartclad:~ uma colnmna in-
surgente, e donde se não subtrnhira um pt·ato de feijão con-
tra a vontade do admiuistrauor, fez a colnmndrlegalista am· 
p.la colheita. PQrcos, gados, animacs cavallat·es, pois chinas 
de gt;ande preço, mantimentos, sal, c aLé as pt·op'rias fecha-
duras das portas, . n-ada escapou ao dcvorismo da leplidadc. 

- Emquanto o r;ross() ela colttflWla fartava-se assim com o sa-
que, dado na fazenda de José fguacio Nog~iea de Sá, uma 
força de fnzileit·os, commandacla pelo capi~ão Mende~ , aj n-
clnute d'e ot·dens do coronel Manoel Antonio da Silva' fazia 

d l l d\1 L A •• ·' l a sua entra a so emne no an·aya a agoa ,, muntctpw ( a 
Ayurlwca. O capitão Mendes vinha munido 'uma relação 
bem especificada dos bens dos comprÓmettid s, e até dos 
trastes de maior· vnlor que possuião. Sob pretexto de pren-
derem ao capitão Antonio Affonso Guimarães, e José .J oa-
(Iuim Garcia, arrombarão a casa do .primeiro, quebrát·ão as 
-pol'tas, e substituirão a busca pot· nm rigol'oso saque, c os 
individuos,buscados pelas cou:;as encontl'adas, c se acplat·le-
lúrão nHs casas de Affonso .e Ga't'cia. No dia seguinte dir·igio-
se a forçl\ para a fazenda do capitão Affonso·, e depois de 1nigo· 
roso saqne, conduzil'ão (planto podérão, inutilisárão ·O mais , 
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e ob1·igavão os escravos a irem ajuntar a tropa, que servi o 
pa1:_a condncção d0s objeclos roubados, e bagagen~ do exc r·· 
cito chamado pacificaCtor. O prejuízo do c;apitão Affonso !'oi 
calculado em grande somma. Foi um official desta mesma 
columna, qne foi á fazenda dos Ol-hos d'Agna, pertencente 
ao padre Gm1çR'Io Fe1·rcira da ForH:eca, e Mdenára com Lo da a 
;mtoricl:Jde ele tlm conquistador a coJ;lducção de <[tWLrCllindos 
cavallos, entre esses nm magnífico cavallo escuro, <fl1C exis·-
tt: na ' cÔrte. F.orão ollidaes e soldados d'essa mesma colnm-
na, que, passando pela Lagôa Dourada, njnntavão todos os 
auimaes-, que encontravão, e cortando-lhes immccliatamcnte 
a c::~uda, legcdisávào assim o termo de posse. 
· O comportamento nohre c djgno qne em S .. João d'El-
I}ei tivera o coronel Manoel Anton io' para com os insnrgçn-
tes faz-me acreditar · com toda a segmança que et·a cllc 
estranho n lão deshoncsto proccrlimento du parte de algun s 
officiaes de sua colnmna, r1ue pt·aticárão os factos acima 

· mencionados. 
Ignaes dep~edações · commettia a columna que entrava 

pelo ParnhyJnma, e além de moitas outt·as fazendas saqnea-
das, mencionarei a. de Francisco ele Assis Ribeiro, donde se 
condozio tudo quanto ali se achou. J?ois de carro, bm-
ros, capados, mantimentos c trastes no valol' de alguns con-
tos de reis, sendo certo que toda a propriedade pe.rtencen-
te aos cfue chama vão rebeldes, tinha de facto t::hido n.o do-
mínio das forças da leg-alidade; e todos aquelles lugares 
ror onde passárão ellas. fidrão as famílias dos compromet-
tidos, já tão roubadas em vit·tude uo aviso de 25 de Junho. 
sem o qne comessem, sem trastes de qi1e se servissem. Devo 

, dizer c1ue o comportamenl'o do coronel Freit:ls é geralmente 
abonado; mas e)le não podia contet' todos os abusos praticados 
as . mais das vezes por officiaes, encarregados do commando 
dç uma escolta on de fazerem uma dilig;encin. A forçn, que 
marchára ua villa do Presídio, e cnjo pt·ocedimento está 
consignado no itinerat·io, escripto pelo ex-deputado Ottoni, 
tinha princ,ipiado o seu plano de ata·qne pela loj n, casa c {[l-
zenda do tenente-cot·onel Get·aldo Rodt·i;J;nes <lo Aguiar, a 
quem dcrão um prejuízo de algumas dezenas de contos. To~ 
do isto porém não era senão um prelndio, nm pequeno es • 
boço do granue saque, que tinha de soffr·er 'o in(cliz arrayal 
Jc Santa Luzin. Nada é preciso acct·cscenLar . a0. c1ue (ica 'es-
criplo no iLincrario jú citauo •. Alguus factos poslrrÍOl'(.:S pu-
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rém fot•ão avet·rguados , qnc mostrno nlé que ponto se man_. 
chou a Jcgalicl~de, depois do sen triunL'o. Deixando de 
mencionai' o escaridalo com qne foi saqueada a propeia ma-
triz, condnzindo-se alé a lunica do Senhoe dos Passos, que 
de bem pouco podéra servit·, c o canibalismo com qne se 
a!'rancavão com pedaço de carne os brincos de algumas ore· 

. lhas, para faz·er-se uma idéa do horeendo saque que soffrê-
rão os heroicos habitantes de Santa, Lnz i·a , bastará dizee-se, 
que a casa em que se aqnat·telou o general em chefe ti'a le-
galidade, sobt·e quem não é n]inha intenção fazet' recahit· 
a culpa dos factos que vou na!'rar, porque não lenho docu-
mentos qne o inculpem, ou quacsqucr provas, foi rou-
bada nos objectos seguintes : Em dinheiro um conto de réis, 
em fazendas oito contos de réis, em molhauos. ferragens, 
cobres e mais ohjectos nove contos ele réis ; em couros, 
algodões, fumo e sal tres contos e duzentos mil réis ; em 
mantimentos e outr·os genero·s um conte e seis centos mil réis, 
Os prejuízos causados na casa de estatuaria c imagens, nas 
tendas ele ferreiros e ourives, sobe a um conto e trezen-
tos mil réis; O d~ casa de negocio, sita em outra rua, per-
tencente ao mesmo Vicente, foi orçado em dous conlos c 
quinhentos mil réis. Os trastes da casa, de om·o c prata e joias, 
orça -se em seis contos de' réis. Os :~nimaes cavallares, muares 
e vaccuns, os t.t·astes da f'azenda em cinco contos 1 duzentos 
n1il réis. Em creditos, cinco contos e oiLocen[os mil réis. 
Em asscnt<_>s de ~ ivros, contas avulsas, que fo r•ão de trutdas, 
rasgadas e inutilisadas, vioLe 01to con los de réis. Além deste 
roubo, os vand.~los, ou antes, fallando com toda a pro-
pt·icdade, os bárbaros da costa d' Ahca, que farão mà-nda-
dos a matar ~1ioeit·os, inntilisárão, .\nutil~~''ao, atirát·-ão ás 
ruas todo aqmllo de que se não podtã\> utrhsa.r no momen-
to, ou conduzir .. Entretanto, o homem que tai(S prejuízos 
soffr·êra, depois de S"l tet• apresentado a uma columna da le-
galidade, confiado nas pt·omessas do general em chefe, foi 
traiçoeiramente preso, conduzido par·a a cadêa do Ouro-Pre-
to, onde fôra consm·vado até qne foi conduzido 'para Cáethé, 
pa.t·a comp~recer perante a commi~são j ulgaqora~ pel~ qual 
fot condemnado a dez annos de pnsao c<_>m trabalho, sendo 
immediatamente conduzido para as enxovias da cadêa de .Sa-
bará, donde sómente o foi ànancar o divino decreto de 
14 de Março. Entretanto, que os insurgen~es, derrotados em 
Sanla Luzia; supportavão em toda a p.arle a fome e o frio 
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sem incommodar<em qualquer povoação ou fazenda, as 
riquezas do anayalde Santa Luzia, que havião sido religio-
samente respeitadas por estes, tomavãü lugar nas canastras 
de alguns officiaes da legalidade, nas mochilas dos Africanos, 
c até as alfaias e vasos do Santuario estavão convertirlas em 
p'rofano uso. Os insurgentes presos 'marchavãu a pé e en...: 
correnLados para Ouro-Preto, e seus animaes de sclla e car-
ga, erão eJllpregados na conducção do saque, e das pessoas 
dos conquistadot·es. ' 

- FUR!l'OS POR MEIO DE fROCESSOS, 

O aviso de 25 de Jpnl1o de 18~2, explicado pelo minis-
tro da fazenda, _tirou á facção a esperança com que se 
alimentava de vet· Jepartidos os bens dos compromettidos 

.. ou venrlidns cin hasta publica, onde serião vantajpsamente 
arr_emalados. Entt!etanto, muitas das autoridades, instituídas 
pela nova lei da reforma, laoçárão mão d'um outro expe-
diente pat·a empohl'ecerem os homens de 10 de Junho c se 
enriquecerem a si: erão os processos e as ameaças de pro-
cessos. Foi por ~ste meio, que não só algumas autoridades 
vendêrão despronuncias e pão pronuncias, mas tambem al-
guns chamados legalistas vendiao aos que elles capitulavão 
de compromettidos pt•otecção para não serem prondnciados 
ou perseguidos. No município da Pomba árrancon-se a 

·Francisco Corrêa Neto mais de 6oo:t/J rs. , a José Dutra Ni- ' 
cacio wo:t!J r:;., e assim a outros inrlividuos qt(antias maio-
res ou menores, a' titulo ae protecção. Nessa villa o delega-· 
do mandava pt•endet' a um jndividuo, embora nem um· 
compromettimento tivesse; e immediatamente um lcp;alista 
ia oflet•ecer ao preso seu~ serviços, mediante algumas cente-
nas dP. mil réis. O vigario José Ignacio , . a q-uem tão i.nfame-
mepte L1·atárão, mandaado-o preso pat·a o Ouro ·Pl'etô , em 
cnja cadêa jazeu emquauto dm·oo a suspensão_ de garantias, 
foi tamhem castigado - com a pet·da d'um lindo cavallo. Na 
villa, de Lavras foi mesmo crendo um corretoty enlt'e os per-· 
seguidos e o delegado de policia João Evangelista d' Arauj-o 
para negociar as não pronuncias. Juiz de dit·eito ~ouve, que 
taxou as despronnucias a 25o:t/J rs; , c o tene_nte-coronel 
Elias Pinto, o padre Francisco de Souza..e Dr. Veo, o pri-
meiro que nem um ·passo havia- dado a favor do movimento, 
os dons ultimos, que, ainda em dias de Julho, se· apresentá-

' . 
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rão as fórças da legalidade, c qúe, apezar disso, forão pro-
nunciados no município de Pitangui, para ~r. livrarem da 
cadêa do Onro-Preto, ti verão de formar uma caixa de 7So:t/) 
rs. Na cidade de Barbacena não poucas despronuncias se 
comprárão. No districto de Paulo Mot·eira um éelebre capi-
tão Forlunato ia pelas fazendas, ameaçava os homens pací-
ficos que podião gastar dinheiro, offerecia-lhes ~o depois a sn a 
1Ji·otecção, c estes a comprav1io por grossas quantias. Na 
Itabira de Matto-dentro forão pelo juiz Assis mandados officiaes 
de justiça pelo termo para fazerem apprehensão nos bens 
dos compromeltidos, e os qne quizerão escapar a essa hor-
rível perseguição comprarão o sen socego. Nu AtTayal do 
Claudio, do município da Oliveira, o coronel Narciso Ferrei-
ra de Oliveira e o tenente-coronel do batalhão de Sanlo 
Antonio do Monte, sob pretexto de deposiçãÔ d' arnns, Lo-
márão dos fazendeiros todas as espingardas paisanas, pisto-
las e facas appat·elhadas de prala. Nesse mesmo Arrayal 
exigião os mesmos indivíduos pela liberdade das pessoas que 
se acbár1io reunidas, por cada cabeça 1 :t/) rs. , 5oo rs. , 
Io,'tf> rs. e 5:t!J rs. , conforme as posses de cada um. Na ci-
dade de S. João <l'El-H.ei as depredações n'essc sentido forão 
em grande escala, 

Logo depois de suffocada " revolução, alguns indivíduos 
que se julgavao compromettidos sacriíicar;jo nã{) peque· 
nas quantias para <rue os deixassem em socego, e emqu~nto 
que J oaquirn de Medeiros, sub<t~terno Ç.a guarda naciohal, era 
pronunciado como cabeça de rebellião, nem um inc~mmoclo 

· sofl'rião homens que havião reunido guardas nacionaes, que 
havião conconido com dinheit·o e viv~t;es para a sustenta'ção 

. das forças insurgentes, aceitado c e~erciuo postos supe-
riot·es na guarda nacional, e pot' mais d~termin; das rccom-
mendações que ás autoridades dirigisse o genel'al Andréa, 
.recusavão-se ellas á organisllçüo d'um processo ger·al, e isto _ 
porque querião ter aquella fonte perenne de tantos lucros. 

Já ficou escripto em um dos capítulos precedentes a ma-
neira por que ali se conduzirão as autorid<tdes ha formação 
do processo geral. Accrescentarei sómente um fa~to,\ que 
muito concor_re para esclarecer o juizo do publico a respeito 
da moralidade da grande maioria do partido chamado -~e
galista- na provil!lcia de Minas. Fôra despronunciado o Dr. 
José Jorge: o promotot·, que estava cozhprado pará nüo ap-
pellar da despronuncia, accommodon-se ~om a sentença do 
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juiz de direito; apresentou -se porém um distincto legalista , 
que, mostrando-se possui do de aedenLe zelo pela causa puLli-
cn, tomou a si as funcções 'do promotor e intet·pôz 1.1 appellaçllo, 

· cedendo <l'este empenho mediante a quantia de 7oo:tf; rs. 
Esta immoralidadc porém nüo. era seguida pelo homado Dr. 
Tristão Antonio d'Alvarenga, que, adsteictu ás formulas lo-
gaes, salvou em sua comarca, com as mãos p_nras e limpas 
do interesse,- as victimas da pet·scguição dos Aleixos e mais 
consocios. Com a mesma reclidao e honradez portárão-se na 
villa do Curvello o juiz municipal Tel'luliano Antonino Alves 
Peres, c na Diamantina o juiz municipal José Jonquim Neto 
Leme, e o juiz de direito interino dn comarca do Rio ,pus 
Mortes Affonso de Negreiros S11yão. 
_ Concluirei este artigo, deixando aqui lramcripla uma 

publicaçno, que no mez de maio d'cste anno appat'ecê-
ra em uma das folhas periodicas publicadas na côrle : 
clla póclc dar idéa das cxacções c pt·ev<u;icaçõcs com-
mcltidas 1)é!a magislralma da oligarchia ; e se de to-
dos os pontos da província de Minas algHem tivesse a cu-
riosidade de consignar todos os factos de igual twtoreza, 
muito longo deveria ser o calhalogo de taes depredações. 

Relaçiio. 

1.• No dia 19 de Setembro de 1842, depois de já pacifi-
cada a província de Minas, entrou na villa do llomfim o Sr. 
Dr. Fot·lunalo Raphael Nogueira ~Penido, c seu irmão An-

. tonio Nogueira Penido, ácompanhaàos por mais de 5oo pes-
soas, quo reunio dos diversos districtos do município para 
aterrar os povos, e melhor conseguir as suas pt'etenções. A 
pt·imeira consa que ahi fez foi mandar arrombar a casa 
do cidadão José Manoel de Campos, e assenhorear-se della, 
como se os cens dos compromettidos ou suspeitos se tives-
sem convertido em propriedade de quem primeiro os oc-
cupasse. 

2.• Expedio immedia.tamente uma força o Sr. Dr. For-
Lunat9 para çercar a casa de Ignacio Gonçalves de Olivei-
ra, homem septnngenario, com ordem de o trazer preso, e 
a seti filho o alferes Francisco Gonçalves, o que se eílec-
tuou, c sendo Lt·azidos nmhos á sua presença, e aterrados 
pelo apparato da força, pelas cit·cumstancias da província, 
vit·ao-se na precisao de requerer fiança, como lhes foi insi-



nnado, e o St'. Dt·. Penido lh'a concedeu, embora o crime 
de rcbellião, por que et·ão elles prec.essados, a nã<l admittisse; 
e o proprio juiz, que-et~a o Sr. Dt·. Penido, avaliou a fiança 
em dous contos de réis, de que os afiançados pag:írão logo 
<2 por cehto não sei pat•a quem. E passando a formar- lhes 
culpa, . como não houvesse uma só· tcsteri:mnha que contra 
elles depozesse, julgou-se improcedente o processo. Notem-
se aqui todas as irregularidades deste juiz : antes de formar> 
o processo, c de conhecer se erão delinquentes os homens, • 
que mandou prender, elle os obriga a prestarem fiança, e 
depois julga o processo improcedente. O delicto era ina-
fiançavcl ; e os perseguidos ohtivet•ão fiança a troc_o dos 2 
por cento. 

3. 0 Vendo o Sr. Dr. Penido, ·que na qualidade de pri-_ 
meiro substituto do juiz munidpal não podia ter tanto lucro, 
como na de advogado, passou a jurisdicção municipal a seu 
it·mão o ,Sr. Antonio Nogueira Penido, a quem servia de 
assessor, e ás parles de patrono. E tràtando logo de pôr em 
andamento ,o seu novo estratagema, fez com que o dito seu 
irmão o Sr. Penido (Antonio) procurasse a seu compadre , 
José Joaquim Parrcit·as, e lhe dissesse, que o pai deste se 
achava muito compromeltido, mas que se désse 8oo:t!J, 4oo:t!J 
para elle e 4oo:t!J para seu irmão, as cousas se havião arran-
jar de modo qnc elle não seria processado. Ora, o St·. Par-
reiras não quiz fazer o contracto, e so:ífrtlu logo a pena, 
vendo-se process11 do, e o que é ~ais , na sentença de pronun· 
cia, já condemnado em as penas dos arts. 110 c 1 11 do Co· 
digo do Processo Criminal. Não pal'a aqn~ a infamia destes, 
juizes. O Sr. Paneil'as, sabendo que etitava p ·ocessado, re-
sol"leu-se a dar, não os 8oo:t!J rs., que a principio lhe forão 
pedidos, mas 1 ~o :t!J J'S. ; e tanto foi bastante lar a que os 
autos se truncassem, tirando-se delles o \jurame~to de qua-
tro testemunhas, e a pt·imeira sentença )de prenuncia, e 
supprindo-se aquellas por ou'tras, qne nada dissct·ao, e está 
por uma declaração, de que o processo era .improcedente. As 
pessoas, ·que virão a primeir11 sentença, c os proprios autos, 
e as mesmas testemunhas, que forão segunda vez repeFgun-
tadas, são outras tantas provas da exactidão deste facto, um 
dos mais escandalosos, que se praticárão no Bomfim. 

4. 0 Delfino Vieit•:t da Silva, que foi apenas um simples 
soldado, que nunca podia ser considerado cabeça, sofl'reu 
processo, e se eseapou da perseguição, deve-,o a ter dado 
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2oo;jj) ao St'. Penido, por intervenção de um seu amigo, ' 
que arraí'you o negocio pot· esse preç.o quando se lhe querião 
extorquir 8oo:tf;. ' 

5. o Antonio Bernardes de Carvalho deu 5oo:t/J rs. para 
não ser processado. 

6. o Antonio ue Souza Machado den para o mesmo fi,m 
4oo;jj) rs. 

i· o Francisco Corrêa de Mello, para que na icqnirição 
das testemunhas de seu processo fosse favoreciq.o, e obti-
vesse assim livramento, deu 5oo;fb, os ,quaes o Sr. delegado 
mandou •buscar a sua casa, e o. portador passon recibo ; 
e para obter despronuncia, deu mais 5oo:tf> rs. ao Sr. Dr. 
Penido. _ 

8. 0 O SL'. Jose Mendes de Campos deu '?:Joo;jj) rs. aodito 
Sr. Dr. ' para obter despronuncia . 

.9· o O Sr. Mano_el José Bal'hoza deu-lhe 5oo;jj) rs. para 
·o mesmo :fim. 

10. O ·Sr. padre José· Ferreira contrihuio com igual 
quantia a favor do bolsinho do Sr. doutor. 

1 1. O Sr. Antonio Teixeira dos Santos, para ser despro-
riunciado, e outros do Rio do Peixe para nao serem pronun-
ciados, pagarão a mnlla de 2oo:t/) rs. ao mesmo Sr. doutor. 

Os Srs. Penidos do Bomfim o que qucrião era extorquir 
dinheiro, e pars isso a lavra se lhes tornou abundante. Não era 
preciso ter sido.-compromettido : bastava ter fortuna, era qual-
quer logo ameaçado. Assim· aconteceu, entre Qulras pessoas, 
á Sra. Rita Antonia, a quem só por ter dinheiro se mandon 
dizer que seria processada, quando não remettesse 5oo:t!J rs.; 
o mesmo se praticou com o Sr. Francisco José de Arauje1. 

1 ~· Querendo ter companheiros p.ara abarcar toda a 
pescat·ia, o Sr. juiz municipalt•ecommendou ao subdelegado 
do disLricto da villa, o Sr. capitão Antonio de Souza Moreira, 
que processasse a todos os compt·ometlidos, porque a elle 
na ,qualidade de juiz competia despronunciar os que jul1:5as-
se não criminosos, no que se oppôz aquelle benemerito em· 
preF;ado, dizeudo publicamente qne não concorria para se-
melhantes prevaricações e ladroeiras, que erão sabidas de to-
do mundo . 

. 15. O Sr. Valerianno Antonio de Mascarenhas comprou 
uma porção de fazendas ao Sr, Antoni9 Penido antes do mo-
vimento, e porque 'eslé apparecesse, n!io as foi receber; e o 
Sr. Penido lhe communicou que para evitar extravios dera 
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sabida ás mesmas fazendas. Em snas tt·ansacçõcs parLiculares 
den-Jhe o Sr. Mascarenhas 2oo:tJ> rs., e o St·. Penido não 
lh'os quiz restitui1·, o que den lugat· a um pl'occsso Lem 
vergonhoso, que cort·c no município do Bomfirn, queren-
do por este meio arrancat· d'clle aquella contribuição sob 
o pretexto de.ú não ter processado com o compromeltido no 
movimento de 1 8Lf2. 

A legalidade havia decretado o cxlet·minio dos insurgen-
tcs, e a guerra contra· a 'propriedade m·a honivel em Loda 
a parte: aquclles que não et·ão enconlt·ados pm·a pagat·ern 
o respeclivo imposto, netn JJOr isso cleixavão tic soifl·et· enor-
mes prejuízos; foi isto o qne acontecêl'a, entre onlt·os lu-
gares, no município do Uüeraba, ontie, apcz:1r de se não 
manifestar qualquer sy_mptoma de revnlta, nem por isso 
deixárão· os qne crão apontados por snas opiniõ'3S Jihcracs 
de serem pcl'scgnidos a ferro c fogo. Os p1·oprietarios c 
laboriosos agricultores Antonio J o?qnim _de A ndl' a de, c seu 
genro João Evangeli~La de Can·alho, o paci [[co c honesto 
negociante Domingos da Silva e Olivcil'~, só pol'que olio 
adherião ' aos princípios da facção, liveL'ão de soii't·et· não 
poucos dissabores; o proprietario Antonio Teixeil'a de Car-
valho, e outros, forlio pelo mesmo motivo levados :í ca-
dêa, c o }lluslra~p padl'e Zefirin~ Baptista c~rmo, porCfUC, 
commettera o crqne de se não detxar flcat• em cas \ qnando 
sabia pelas mesmas razões o perscguilio, e que de._via rc-
ceiar-se pela su:~ e

1

xistencia, se pot• ventur.a cncontradó fossé, 
teve de soffret· um immcn.so prejuízo, que aliós reçahio 
muito directamente sobL·e a pt·ospridadc da provinci~, c 
pode se dizer qne do paiz. , ~ 

E' a paixão dominante do padre Zefirino o trabal o 
tia horticultura; {i:1brica1'a elle excellentc e prec;ioso vinho, 
do qnnl n::10 poucas amostl'as sp havjao \ já _mandado para 
a Europa; animaclo pela assembléa pl'ovinc;ial, c pela van-
tajosa cxtracção ~·esse genero, pl'omettia elle em poucos 
annos podet· abaatecet· uma gt·ande parte tia pt·ovincia: não 
el'a já pequeno o interesse qne fazia; pois beri;l.: o ·parreit·al 
e o pornat· do padre Zefil'ino, no qual vegetavão e produ-
zião já muitas pl ~nlas da Em·opa, forlio decepados pela 
fonce da legalidade em 1842; c por tal fórma o destruirão, 
que nem ao menos deixát•ão a esperança ao padre de o 
podct· novamente t·cplantat·; foi um pau!'ão tlc clcl'na me-
moria que a legalidade cpliz deixar a fulm·os insurgentes; ou 
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antes, p.ois qitc na Uhcraha não. honre insut·gcnLcs; a l,o-
Jos os que para o fLHnro se atrevessem a Jesappt·ovar o 
systenw c os pr·incipi@s dos assassinos da constituição. 

' . 
ASSASSINA. TOS. 

, O esl;·angeieo c1ue Lem viajado pela provin~iá ·de Minas, e 
Lcm tido occasião de a__preciar a hospitalidade· c o caracter 
J'ocil e feanco dos Mineiros, admirar-se-ha sem duvida ao ler 
os actos de bat'barismo, Jh·aticados naquella província por 
nm partido, que arvorára a sagrada bandeira da lei e da or-
dem: entretanto a linguagem dos factos é tuo persúasiva, 
que ninguem pode recusar-lhe o seu 'assenso. Quero o:!l'erc· 
cet· á considet·açáó do leitor alguus, desses factos mais horri-
yeis, que tiverão lugar na província de Minas, durante e de-
pois de su:II'ocado o movimento de 1 o de Junho. 

Dni:aVa ainda esse movimento, quando um commandante 
de guarda nacional do Itati9-iossú, a pretexto de prender um 
guarda .nacional, cercou com numerosa -escolta a casa do fa-
zendeiro Gaio, e como um .filho (}.esse desgraçado procuras~ 
se evadie se pelo quintal, l'ecebell uma descarga de balas, c 
o infeliz cahio morto no mesmo lngar; o com mandante ( ca-
pitão Fonseca), não contente com acto de tão g;rande atro-
cidade, pat·a castigar o velho do _crime ae haver derramado 
uma lagrima sobre o cada ver ensanguentado de seu_ filho, o 
conduzia em fert·os para a ci'dade do Sabará, em cuja cadêa 
fôl'a conservado cm_quanto durou a luta, e depois de 20 ue 
Agosto remettido para a do Ouro-Prelo, onde j.gzeu por mui-
tos mezes, sem que jámais se lhe podesse provar a menor 
participação no movimento de 1 o de Jnnho. Reconheceu-se 
na província de Minas um novo dieeito de resistencia, e 
como resistentes erão barbaramente assassinados Lodos os 
que pretenclião escapar, fugindo ás perse~uições de sens 
verdp.rros. Foi assim, que, no dislriclo ao Mello, município ' 

o • 'dF. A da Pit·anga, fôt'a Larbaral1')ente assasptna o ranctsco uto-
nio d'Oliveira, por ordem po delegado Domingos Jaime. 
Este delegado, paÍ·a satisfazer a vingança d'um seu a~igo, 
niandon uma escolta do trinta soldtldos, commanuados pelo 
tenente Antero, a prender· Frnuciséo Antonio e ao paclre 
Manoel A:ít'onso Diniz, recommendrmdo óa ordem, que déra 
por escripto, <fliO a~irassem sobre aquelle que pretendesse . 
l'ugit'. Com cfl'uiLo foi Francisco Antonio cercado em su a / 

• 
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roça, e como. deitasse a correr pela margem d'ml_l rio•, des-
carregárão-lhe um tiro, que o não alcançou, immediatamen-
te dous, e o infeliz cahio traspassado d'outras tantas balas. 
Arrastado para a estrada, lutando já com as ancias da mor· 
te, vinha casualmente pela mesma estt·ada o padre Affenso, 
a quem o infeliz pedio pelo amor de Deos que o ouvisse de 
confissão; o padre, querendo sãtisfazer a esse aéto de reli-
gião e ·de eat·idaãe, pedio aõ commandante que fizesse um 
mais largo circulo com a força, par que elle podesse ouvir 
de confissão ao_ moribundo; o commandante, porém, empu-

·nhan_do uma pistola, diz-lhe, qne nem elle pndt•e estava nas 
circumstaucias ·de administrnt· . aquelle Sacramento, nem o 
n'loribundo de o receber, pois que erão rebeldes, os quaes 
devião ser confessados pelas balas. A resposta do sacerdote 
foi digna d'um ministro da religião, apezar dos tigres ·que o 
cercavão : teve elle á fortaleza de retorquir ao barbaro com-
mandante pela seguinte enet·gica maneira : << Pois bem , 
deixai-me applicar aquella que o men estado me ordena e as 
cit·cumstancias do moribundo reclamão, e ap_plicai ao depois 
sobre mim a que vos apt·ouvcr. >> Apezar disso, o infeliz mor-
reu. sem col?fessar-se, e o padre foi posto em um cavallo, 
com as pernas amarradas pot• baixo da ban;iga do animal , 
que, sem freio, era' tirado pelo cabresto por UI)l' guarda; e 
assim entrúu na eidade _de Barbacena, em cuja cadêa per-
maneceu pm· mezr s, sem que jámais se lhe podess fot:mm· 
culj)U. · 

Erá. para re-voltar a todo o homem de senso, c 'c 1e não 
fosse um perfeito malvado, o p ocedimento de autori dades, 
que, para perseguirem a homens reconhecidamente pacifi-

. cos, industriosos:: moralisndob, enlt·e~avão o commancl de 
escoltas a assassmos e salteadores , ~ os eii'C<ll'regavt da 
e~ecução ,d'orden ~· de prisaç, em que pt~nhao s~mp~e o àc- . 
crescimo do - a todo o risco -. No di tricto ~o Ribeirão 
do Ráposo, o subdelegado Luiz 'Marques \encarr gou a um 
Manoel Joaquim, facinoroso, que por tnl se acha va proces-
i<ado, d'ir prender a Manoel Soares, o qual, seudo encontra-
d_o em cnsa, porqu~ procurasse evadir-se, foi imtnedi'à tnmcn-
te traspassado por !lma bala, e isto ús oito horas tia noite, 
e o subdelegado, para livrar o facinoroso, organisou 1m pro-
cesso de . resi_stenci?, coruo se p11aticára no cli str·ics to d·o Mel-
lo, e o assassino ficou impune. Na villa d a Itabira de Matto-
dentro, recolhendo-se !le Santa Luzia Innocencio Fernandes 
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Coimbra ·, encon~rou-se ·á entrada da povoação com um in-
feliz de nome Vençesláo, a quem o seu máo fàdo conduzira 
naquella ,hora áquelle lugat•; era' elle tido' como opposicio-
n~sta. Ao vê-lo, _ enche-se de ira o legalisJ;a, engatilha a es-
pingarda , e a estas pRlavras: - ali está um rebelde-, 
de~>fechou fogo, e o desgeaçado cahio varado de uma bala. 
Os proféctores do assassino, attentando na publicidade do 
caso, e· acreditando , con1 razãó, que, logo que cessasse a 
e:lfervescencia das paixões, e tornassem ao seu estado nor• 
mal as nullidades que o presidente Veiga elevára soht•e as 
capacidades naturaes do lugar, o crime seria punido, apres-
sát·ão-se em escudar o assassino com uma sentença escanda· 
losa: Com cffeito, o ,promotor, que, quando se tratou elos 
julgamentos politiços, nu.nca deixop. de esgotar a lista das 
recusas, que procUI'ava com, escrupulo as menores phrases 
das diversas cartas dos compromettidos, para combina-las e 
fazer-lhes culpa, que mesmo invertia datas, · para sobrecar-
regar algum de accusações odiosas, quando se trata de 
punir- um .assassino, não recusa um só juiz. O defensor con-
fessa o delicto, e accrescenta que o seu cliente havia prati· 
cado -uma acção louvavel e meritoria, c que o seu exemplO' 
deveria ter muitos imitadores. O juiz de direito interino, re 1 

capitulando os debates, tomou a defesa do assassino, c con-
cluio o seu arrazoado com o seguinte pensamento:. « Lem-
brai-vos, Srs. j orados, que o crime foi commettido duran~ 
te a suspehsão de gat:antias. n O resultado foi a ab~ 
solvição do réo. Na freguczia de Carrancas foi ~rave
ntente ferido com um tiro o pwprietat>io Francisco Theo-
doro, que, sem estar pronunciado, e não subsistindo já 
a suspensão de garantias, fôra mandado prender, e que pre~ 
tenrlia evadir-se logo que vio approximar-se a escolta. No 
município de Queluz um infeliz, estranho a todos os parti-
dos, encontrando-se casuolmente com uma escolta, lançou-
se do cabeçalho de um cano abaixo, e pô1,....se a correr , 
cahio morto traspassado de balas. No município do Curvcllo, 
marchando uma es'colta legali$ta para · se ir reunir com as 
forças do coronel Pimentel Ba1·bosa, so uLe no ponto das 
Barreiras o commandante d'ella, llue um guarda nacional de 
nome Estevão Ribeit·o da Costa~ que no ataque da Lagôa 
Santa se havia distinguido pelo lado dos insurgentes, se 
achava no Abayté, marchou a prendê-lo. Estevão ten tou 
evadir-se, mas foi alcançado e gravemenl~ ferido d'um tiro. 



Conduzido assim maltratado li presença do commandanle ~
dect·etou este que Estevão fosse enforcado. Escolheu-se pc,is 
o galho d'nm genipapeiro, preparou-se a cot>da, c o in1eliz 
caminhava com clla ao pescoço pat>a o lugar da execução, ' 
quando algumas pessoas que se achavão presentes, e que até -
então se pet•stladião set• 'tudo aquillo um 2ppm·ato fingido 
pat·a ·cspantat· a Estevão., vendo nue o infeliz suhia já á ar-
vot·e, patíbulo, se arrojarão aos pés do commandante, e lhe 
pedieao com lagrimas a. revoga'ção da sentença. Dnpois de 
Jpnita resistencia, concedeu emfim o bachá que fosse o ge-
nero de morte substituidct por outro. 

Entregue a dous soldados o padecente, foi elle anastado 
pat·a a margem do Rio de S." Francisco, lançado em uma 
canôa, e passado pat•a a outra parte, ft-izilárão-o, cortàrão-
lhe o pescoço, despirão-o, apodet·árão-se de tudo o que leva-
va o mm·to, e o deixárãó insepulto para servir de pasto ns 
feras. Os àssassinos, não sb deixarão de ser incommodados 
pot· um tao bat·bat·o quanto horroroso crime, mas até forão 
tidos como he.."1emeritos legalistas. No município da Diaman-
tina foi Lambem espingardeado um gual'da nacional em Tiju- 1 
cussú, por ter feito parte ·da reunião do Pé-do-morro. Nos 

- districtos de Paulo Moreit•a e Saude a vida dos cidadãos esta~ 
va constantemente a discrição da policia e das escoltas. Nin- -
guem sabia, ao deitar-se á noite, se o deixarião dormir soce-
gadó; os legalistas influentes naquelltls districtos ·ameaçavão 
constantemente com a punição fóm dos tTibunaP.s a todos os 
seus contrari0s .. Qua11do lhes vinha o capt·icho, ião varejar, 
sem alguma formalidade, a~ casas, as fazendas, err1 busca de 
Tebeldes, nunca deixandO de ds prOCUI'llrem nas gavetas, C 
até em uma faz.enda, cujo dono se, julgava ter bastànte di-
nheiro e em bua e~pecie, davão-se bpscas uaq1,1elles Í'ugares 
~rn que· a tet·t·a parecia revolvida. Um filho e João Gomes_ 
de ~1ello, porque fugíl'_a da escolta, ~offreu ~1m a descarga. 
As casas· oe Lucas Marlws Barbo&a, Jo'ão Alve Torres e Ma-
noel Antonio ~]achado, sendo· este ultimo uma das victimas 
da mais horrível pcrseguiçao, so!ft·êrão to(lo o genero de in-
sultos. Um desgraçado, preso pelo inspeclor de quarteit·ão 
no 1° de Janeiro de I844, foi assêlssinado com Lanla bat·bari-
dade, c1ne os algozes r·ecu:;úr·ao ao vigario, que se approxima-
va para o ouvir de coufissuo, a faculdade de minist r·ar·-lhe 
esse Sacramento. Assim, :Hluellcs que se lravi ão. reoclamado 
os suslenl'ndores ela ordem, os delensores da -lei, commeU:i~o 
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todos os a'Clos os mais- subversivos ele toda Íl ordeiÚ·, c contra 
os quáes se levantavão os clamores da mesma lei natlll'al. O.; 
<tnc somente pelo sar·casm,o da zombnr·ia podér•ão torrwr·. o 
titulo de defensor·es do altar·, priva vão l)S . victimas de sua 
bl'Utalidade até das ultimas ~onsohções da religião, o perdão 
de' Deos, <tne o céo lhes enviava a hora da morte na pessoa 
de seus ministr·cs; c sacenlotcs houve, tão eivados· da verti-
gem r·eaccional'in, tão exaltados no sentimento de legalidade, 
que rccusár·ão adh1inislrar o Sacramento .da .Pr.nitencin e Es-
Lrema-Unção a desgraçados moribundos presos que o recla-
·mavão. Este facto Leve lugar na cidade de Barbacena, quando 
o digno parod1o dncpaella fr·cguezia jazia ainda encar·cefado 
n:1 cadêa do Ouro·Pr·eto. 

O llTiCUU'l' AMEN'fO, 

Todos os so!frimenlos, por cpw .passarão os Mineiros, alguns 
dQs qnaes ficuo · descriptos, sfio infcrior·cs aos vexames .qne 
tem pesado c continúa a pesar·, sourc a provincia de Minas, 
por· cansa do .recr·utamento. E o lel'r;ot·, pr_o<Jnzido yelo 
recr·tltamenl.o, que tem afugentado a wd~lstrta de toc.fas as 
povoações. É com o rect·ntamento que se afasta dos cargos 
pq}ilicos muitos individuos .dc opiniões. dissidentes ús da oli·· 
~a1·chia, os qnaes, t•eceiosos de verem seus filhos, irmãos e 
amigos I'ect·ntados, ahandonão os empregos, C(H C pot· eleição 
p,opulai' occupão ainda nos dis.l!·ictos, e fica assim · o povo 
reduzido a não ter qnem ao menos rep1·esent.e em seu favor. 
O recrutamento emíim é a pena, <tnefóra dos tribunaes de-
vem so!fre1· todos os indivíduos dn opposiçuo, que &c não cm~
vão aos cap1·ichos de qnalqueuegnlo de aldêa .. Basla que um 

' cidadão não se snbmella humildemente aos. qn c pr·etendem 
exto1·qnir-lhc nm vúlo, para que sen not~1c seja levado á lista 
de proscripção; e seja elle per·segniclocom. o recnttamento, 
qualquer que seja aliás a sna posiçlio social, sua fpt•tuna c 
seu estado . . ]~ atrocissi.m1 a manei1·a pót· crne se . efl'ec~na 
actualmente o recrutamento na província de Minas. H:) um 
fm·or satanico de at•rancat· da província todos os braços 
indostt·losos, de a!errat· as povoações. Parece se1· o fim dessa 
polilica de extermínio, subjugar todas as opiniões, pôr mor-
daça em todas as bocas. Não ha respeitá a algnma isenção 
da lei; oosados, filhos unjcos de viuvas, negociantes, f<lzen-:-
dei_ros., feiloi·es , !ropeit·os, todos são recrutados e conduzidos 

8 
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nos depositas d-o t'cor.ütnmento; ·O é ~lcbaldc allegnt• a léi que 
os isenta. Por essas ilOroaÇ~ões, oull''ot·a fl orcscérrtes da pro.-
vincia, só se encontrão velhos, meninos· e mulhet'es. Os 
templos frequentados pela devoção dos fieis nos dias em que 
nossa religião manda dedicat' o · pensam en to ao Supramo 
Creador do mundo; os templos, onde os c:mticos da reHgiã'o 
infundem no COt'ação essa harmonia indefinida da religino 
estão desertos, púrqne ali mesmo não achão aht'igo as victi-
mas, que são arl'ancadas dos pés. ·dos altares para serem 
conduzidas ao nçougue do t'ecrutamento: assim aconteceu 
.QO Sabará, no Curvello, no Bt'umado de Mato-dentro, onde 
os templos forão profanados pelos recmtadores. Nos campos 
de Santa Luzia dnzentos prisioneÍt'OS forão indistinctámente 
recrutados, e seus pais e mulheres os virão lt'ellaclos dons a 
dous, a maneira de cães, conduzidos para o Ptio de JaneÍt'O, 
e d'ahi para Q Sul. Na cidade de S. João d'El-Rei, n'essa 
desgraçada Palmira da provill'cia de Minas; fez-se. um recru-
tamento em massa em toda a guarda nacional, que se foi 
apresentai' aos cm'oneis Matheus e Manoel Antonio. Todo o 
batalhão foi recolhido á cadêa, e todo elle recrutado; éasa-
dos, ·uegociantes, os filhos todos d'um pai septuagenario, e 
que ficava tamlJem sepultado em um<~ hedionda masmorra, 
encorrentados desfilárao pelas ruas d~ cidade: de S. Jono 
cl'El-Rei, e os Ct'neis olig<~rchas os observavao com [Jl'nZCt', 
e~postos a tão dtlr?s padecimentos, a<Jnclles ·m.esirlos q.11e os 
tmhão tão cavalhetramente tratado emquanto esteve a ctdacle 
occupada pelos jnsnrgentes, e l nem as lagt'imas das ésposas', 
nem os gemidos·, que por seus filhos soltavno as desconsoladas 
mais, nem a· miseria, a qu~ _ílc~vã~ expostas( nem n de1sola-
ção, com que lnlavão famtlws mt01r &, podér.ão abrandar o 
coração d'um só dos oligarchas. 

O deseÍnb<~rgador Gabl'iel Mendes, a1 provador, e aconsP--
lhador de lodas as atrocidades praticaclas pelos legalistas de 
S. João d'El-Rei, esforçava-se para· provar c[ ne os insurgentes 
ele 1842 coustituiao o povo obsecado, ele que fallavuo as 
sagradas paginas, o qne portanto cumpt•ia que fossem exter-
minados. Esta dout.rinn consumia nos corações das mesmas 
senhoras os tão natur<Jes sentimentos ele humanida e c cõn').'-
pai~ão, pois que algumas houve, que no dia de lt~to, e~ C[l1C 
sah1ão presos, arrastando grossas conentes . para o Ptw ·de 
Janeit'O, pais de famílias, moços ali nascidos, appareMt•ão nas 
sacadas para applanclit'em aquelle acto de barbal'Ístno, como 
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se lhes fôra n•melhot' folgani(il, mis LO:t'-~ ndo as Sll~s gargalh'a· 
das indec<mtes com os gemidos dns mais e das e'sposas- aflilic-
Las, e deseonsolaqas; c ellns se esqueoião de qu'e· tambem 
tinhão filhos t A fm·ooidade da oligat·ehía dcsénvolveu-'se n'a 
cidade de S. João d'El -Hei d'mna i.naneil'a irret·-i"vel. Nem um 
estado , nem uma condição foi poup'àda; nm'a vertladeit·a 
embriaguez pl'eoeonpou os legalistas ali:· ínandavao-se á' ea-
dêa pessoas respeitavds · pot• simples divertimento. O padre 
AHtonio Jot1quim elo Mcdeit•os, sacerdote•srslldo, de costumes 
-pnros e honestos, sempt·~ respeitado no lugar por suas ma-
riei-t·as graves e decentes, qüe por fórma alguma se \iavia 
n1et~ido com o mov-imento, porque se t•etit·eu da cicladé, 
quando o mesmo fizerão ouLt•as muitas pessoas e fãmiHas, 
foi man·dado vir · pt•esG pot• uma escolta, posto na cadêa, c 
insultado; c perguntandó-se com admit•ação o motivo pot· 
que estava pt'llSO um homem reconhecidamente pacificá, 
respondeu a autoridadt.H ---;-Está pres_o porc(ue esteve .na ci-· 
dade emqn::mlo nella cshvm·ão os msurgentes, e deixou-a 

, quando aquelles a ahondonút·ão-! Assim maravilhosamente 
coíltl'astavão a~ perseguições e violenci~s praticadas pelas 
autoridades legaes da cidade de S. João d'El-Rei com ores-
peito às ·pcssoas c ás propriedades, qu1e se·noton, quando ali 
csliverno os lnsmgentes. 

Dominót'ãO clles pol' muito tci11po a cidade, e 'acl1avão-sc 
tt·anquillos então em suas casas os mai's cslt·enuos legalistas. 
O coronel Severo de B~rros; Paula cl'Almeida, c emfim Lodós, 
nada soii't·êt·ão. O cot·onel Severo; qsct·evendo a úm l~galista 
que paPccia disposto a conspil'ar contra a presidencia inte-
rina, lhe dizia: - Os insurgentes tem-se comportadó com 
tanta generosidade, tanto cavalheirismo, c1ue eu tomei a 

.. fit·mc deliberação de melLer me em minha casa, c nfio me 
cmllat·açar com poli,tica-. Ponco mais d'um mez era pa~
s~do, depois qnc o córoncl Sevet·o e&crevia estas palavras, e 
cllc fazia occupar as casas, dos que acreditava insurgentes, 
pelos Africanos, qne constitnião uma pade do exercito da 
legalidade. S. Thingo, esse pcl'segnidor o mais acerrimo dos 
compt·omcll idos, esse o mais canib!'ll sectario. dos reacções, 
esteve lranqnillo em wa ldja quando os insurgentes occupn-
Yiio a cidnrle; ganhon muitas dezenas de contos de réis c,OJll 
a revol11Ç1io, porque lendo uma ~nmde porção de sal para 
vender, insnrgrmles c legalis tas li/o compl'avno a t6 :t/J c a 
2o:jj; réis o alqncit·e, prr<:o a qnc tinha chegado, pela irttrr-
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rupção das relações entre Minas e 'o Rio de Janeit·o~ c esse 

.ho,ll)em esque:ee -sc do cavalheit·ismo com que fôn1 tr:llauo, 
_para açular, e salhar os verdugos de. tã.o genm·osos inim igos. 
1\'las.emfim 1 alguns moços mais exaltados, ·na vespet·a do dia, 
.em , q.uc QS. insurgent~s devião ·deixar a cid(lde ele S. João, 
,~roehr41!ftO, eptt·e. putras, as vidt·aças do desembat·gador Ga-
hl'iel Mendes ,d9s Sa.ntos; e para vingat· tão enot·me altentado, 
pão foi bàstante .. que esse desembargador visse sahit' cncor-
rentada e tt·ellada. para o llio de JaneÍt'O íl guat·da nacional' 
da , ci~ade de S. Joao; não bastou o processo ·intentado conll'U 

. muito~ . indivíduos por esse motivo, c a pt·ommcia d<? quatorze 
a;ell~s., considerados no crime de tentativa de rou·bo c horni -

, cidio.: nãp; o desembargarlol' açula com inimitavel cobm·dia 
;O~ S. I Thiagos e .mais asseclas contt·a os compromettidos, c . 
n~ çamara dos deputados, onde o collocát•a a policia do 
presidenre Veiga, pede com voz ir~da o exterminip ele todos 
os Mineiros, que tiverão d art'ojo de exclnit·cm-o elas mna.s 
eleitoraes em .184o. É pelas solicitações dos S. Thiagos, pelas 
exagerações estudad~s e maliciosas elos Mendes do.s Santos, 

. que na cidade de S. João d'El-Rei se tem consq~vado cons-
Lantementç um 1official de linha eÍ1carregado de rect•ulat', e 
que apenas expe~ida uma leva, dá-se principio a uma outra. 
Assim a cont1·ibpição de sangue, que :iclualmeHte s,offre a 
província ·.de Minas, que todps os dias vê seus fi·H10s arran-
cados ás suas fapilias, é tão oppressiva, que s6 ~lla é mais 
que sufficiente para provar ::) ruindade elos principtüs admi. 
nislt·ativos dos domir_1adores dd paiz. 

Todo o político, qué lem examinado com allenção a eco-
nomia das sociedades, pensa qtie o ~ elhor meio de gov~~1'11at' 
é proporcionar :a maiot' somma de fcpcidadti! a lodos 6~ ci--
dadãos, e a é r. da um d'elles, concilian ~o esla 'felicidade com. 
as liberdades publicas. D' accord~ c?m ~esle pÓpsam,ento, os 
bons governos procurrro sempt·e dtmtnnt ~ o nun1et·o dos vo-
tados á milicia; pois que sendo esta um estado forçado, mna 
condição repngnante aos habitos de trabalho (que (clizmei1le 
se desenvolvem ~'la popul,ação mineira), é sem, con~l'adicçfto 
nma felicic].aqe rle o nqmct•o dçs recl'utaclos seja o meuot' 
possível. Entt·etanto, no Brazil, e especialmente na pn<Hincia 
de Minas, hoje o recrutamento. é nm meio de governo. Esta 
hlasphemia política s6 é de;;cupavcl pol' haver sido pt'ufet·ida 
por quem s6 as violencias do •·ccrntamcnlo collocat'iiO em 
um,a das caqyiras da representação nacional. É um ri verdade, 
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reconhecida' pot• toUos, que as opposiçõcs convencendo ao 

' povo · da ruindade do govemo, crcão uma opiniao publica, . 
que o repclle, tirando-lhP, o apoio na opiniao dos homc{!S 
sensatos, e ultimamente no parlamento, Jot·çando-o assim a 
ceder o posto a seus contral'ios. O govet·no !?Orém que do-
mina o paiz desde 1837, conhecendo este resultado infallivel 
das OJ'JIJosiçõcs, c que, dit·igido por princípios de ira e re:~cção, 
não pl'ocnrn, ou não sabe fazct·-se amar, in·ita-se contra a 
opposição, c para esmaga-la, manda pm· nnmet·osas escoltas 
recrutat• indistinctamentc, e ordena a seus dclegados~uc 
não poupem todos aqnclles que julgat·etp conlt'fH'Íos ú política 
dominante. Assim nos pontos mais importantes da província 
existem escolt:~s destinadns a fnz!w o t·ect·utamen"to. ·.Aulori- " 
dadcs ha que tem Lit·ado lll11 outro proveito do tão gaba(lo 
(jiJ:lllto estupido e immoral meio de govct'lHII' pot' via do 
rcci·ntamento. Espantao com ellc a população; olfurecem 
porém snas casas para n'ellas aln·ig:~rem us pcl'SE'tçnidos, e 
os empregao no serviço de suas Javomas, e se vão assim 
enriquecendo com o suot• dos polHes, emquanto qne . suas 
famílias, pela falta dvs serviços de seus filhos, de seus it·mãos, 
c mesmo de seus maridos, lutão-com a necessidade. É lão 
escandalosa a ehx·onica do !'ccrula'mento na pt·ovincia de 
Minas, que a mão recna ao discrcver as ii1justiças, e atroc,i-
dadcs pt·aticarlas a titnlo uc t'ccrutamcnto. Basta o dizer-se, 
que o t•ecrutarçeulo tem sido na província de Minas o pre-
texto, com qilc se commettem impunemente toà.os os attcn-
lados, c até os mais honorcsos assassinatos. 

E' o recrutamento cmfim o meio pot' qnc o govct•no 
pretende liyrar-se dp impol'lunos adversarios, é a arma 
com que os empregados da policia vingno-sc de partícula-· 
res offensas. E' com o rcemlnmento que se ananca dos 
braços de sua família, m:mda-se-o em ferros para o ltio de 
Janeiro, lanç,a-se o no porãQ d'uma cmbnrcaçflo a ser levado 
pal'a o Sul urn moço ntac:~do desde os mais tenros annos 
de epilepsia, que dmantc o movimento , não sahira · de sua 
casa, c isto porque era fdho do honrado mineiro Dr. Ma-
noel Gomes da Fonceca. E' com o rccrutameulo que o 
ddc~,:1do do Prcsitlio castiga um sen inimi f' o, mandando-o 
curorrcnlado pat·a Onro Prelo, scguinuu J'ahi trellado para 
B<ll·baccna, np0zar de que essn cidadão fosse de maibr ida-
<h~. l>olicul'io c fazenueiro. E' com o rccnllamcnlo que o 
lcnculc-coroncl de g~nrda nacional da capital custiga um 
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tiioço filho ue Aiüoniü tl'e So i1zn Alves, npCZl11' de que cs-
<I.ÍYeSSC ell'é máLri1e't\lüdo c'm um colle;:;io puhlicó, e npt·'e-
senUJssc· cct·Lificau'o de aprov·cilarllenlo 'é boa condtícln_, le-
vonJ:o-se pai·a coi1i.este ind.ivid·u'o o despoLism'o a lal i)onlo, 
c(ne se lhe re'cüs'assê :iquillo que a lei mui cxp'r.'lssamen\:e 
lhe coücede, o ·clat· nm homem por si. E' ·ain'da toin o t~e 
crntamento que· as autoridades ' de Minas Novas punem l'><t r-
ticulares desavenças, mandarítlo pt·endet· um iildivítluo 'casado 
e com tr'es filhos, desallendcndo ·se d'unia maneira ·bmbal 
ao reclamó da h1lllher que se apresentúra pcdiódo a sol· 
tma ' de seu mat;ido. Pela rriesma fót·nw foi castigado Flo ! 
ri ano F'ernalútes ele Oliveira. SolJl'al, que, apczar Je . apfe:. 
sci.ltar escusa, poí· hàvet• já' servido o lcmpo que cx'ig'e a 
lei e\11' tropa 'de primeira linha , vbio cnconcntad·O' até {I 
capital - da tH'ovinéia. E' cmfirn com o l'CCrnbmen to . que 
no muÍlicipio d'a Ayurnoca são perseguidos inclividnos qnc 
forão sempre · qilalHicados jurados, ainda depois da rcfor-
n'la jndiciaria: homims abastados, 'fuz·ericleiros; tropeiros 
_e maiores de 5·5, de l!o e de 5o annos, co·mo acontcten 
co'rn filhos · da viüva de Gonçalo Antonio P·m·eira da Silva, 
iúaiores de 56 'annos, tropeiros c senhores d' nl:na fazenda 
de cbllura, com1 

csct·av~s c lropa, c a Jacin.tho de. Souza, 
n'l,aÍor de 4o ant10s, c que tem uma 1ropa em gir·o; e a 
tanto tem thegacl'o o despotismo, que um pai é obrigado 

• I • ll I \ ' a asstgnat· termq, comnünando-sc- 1e penas, ·p<~ra dar conta 
do filho, qtre, pt·eso pat·a o t·ccrnlamento, se cvt\dira, cri- · 
m~ na mesm.~ yilla ~a .Ayu ~~~oca acontccêt:a a?'\; capitão 
Tt·1stão Anlonw da Silvmra. E cmfim pelo furmtclavel po-
dei' de récrutador que o subdclegf.!do .d'e, Santa B~hara 
muia, para a· capital com....nma gross'\ C'o!Te' Jle ao pes-e oço, 
um inpivicluo d1~ família dislincta (P·~es Lemos), casado, 
com 5 filhos, ye reador da c'amaril, \eleitor,. juiz de paz 
em. exercício, e que possue urr1a boa~fortun, tctTitorial, 
escravos c negocio. Comignar os nom'çs de Lodos GS pcl'-
seguidos il pret€jxto de recrutamento,, descrever todas as 

_ injusti-Ças' , todas as iniquidades praticadas pelos, rccrula-
ltot·e~ ~à pfovinpía de Minas, os insultos ~~ q.uc tem si-
do V!Cltma a população, O alrazo qné a pt'OVI!H:_t.a tep1 Cau-
saçlo esse bar·bdro, brutal e cstupicl~ meio' de !;ovcrpo, 
não sendo possiv'cl , lol'nar-sc-ia dcmasiadat)\lente \ nau-
seante ao leitor. Concluirei e~lc capitulo cor:p o discurso 
<}'110 na L1·ibuna provincial p1·ofcrira nt11 dep'uLaclô., qnc em· 
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quanto dlli'Ott a, luta rc volucionat·ia, fez á lcgaliJ adc t•cle-
vnntissiínos sct·viÇos, accl'csccntan do, que nem os gemidos 
da população; nem ás ht•ados da tribuna provincial, ncin 
o estado moral c mal.eri~l da província, tão gl'avcmente 
cumprometti·do, tem podido mocliD.car ao menos a dureza 
e o bat·barismo do rechltamento em Minas, porque, acima 
ele todos os interesses pu1l\cos, está · a necessidade de se 
preparat• O tel'l'l'DO pal'a ganharem-se as fnturas elei-
ções · (*). 

Discurso do deputado Pe1·eim e Souza, p1'01Utnciado a 
14. do co1Tente mez . 

81'. pL'csidente, · pedi" a palavra pal'a manda!' á mesa ümà 
indi'chção,, afim de 'se rcpt·escntar ao governo geral para 
Cft'IC faça · céssnt· n'a pL'ovincia de Min as ~ actual rccl'uta-
n)en't'o', que· na minha opinião tem cansado mais males á 
província 'do que ai desoladora fehl'e escarlalÚJa , em todo 
o iiriperio. St·. presidente, o estado de uoss a pt·ovincia. 
é b-em inelancolico, e a· cansa não é ontt·a se não as vio-
lencias conn'ncttidas; nossos coi1cicl adãos foragidos! ... Não 
suo estes foragidos aquclles que estão nas · circnmstrincias 
de serem recrutados; suo pais ele famílias, casados, maio-
res de 4o e .5o armos, abandonando suas lavomas, indt'IS· 
L ria e camr;..)ercio l. ... O terror tom-se espalhaclo que nin-
guem escapara aos terríveis effcitos do recrutamento, muito 
mais depois da circular de S. Ex., que manda compt•ehen-
âer no t·ect·utamento os guardas nacionacs, violando assim 
a lei de 18 cl'c agost'O ele 1 83 1 : vejo ness a lei que os guae-
das nacionaes ·são is·cntos do rcct·utamento (lê o at·t. 9 da 
referida lei): entretanto, senhores, uma circular houve da 
prcsidencia, mancfanclo rccmtar em ca cl~ companhia de 
todos os batalhões dons gual'clas nacionaes, dizendo-se nesta 
ordem que fossem daquellcs que es ti vessem mal qualiD.ca-
clos, c no caso ele não existil'cm estes em . qualqnet· com-
panhia, fossem suppridos pot· outras companhias que de-
vcrião dar o cluplo do numcl'O das mesmas companhias. 
Peq; untarci eu agol'a, qu<tl a antoriclalle a qucm , compcte 
conhecei' se o ineliviJuo 'foi hem ou ma.l qualificacTo il Se-
t·ão por vcntlll'a os commandantes de legião, os comman-

(') Esle capitulo foi e;crlplo an tes dos nlllmos acontec-Imentos : é de es• 
pc r t~ r que o noyo prcs lüculc ponha um tcnuo a um tão geral clalllor. 
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dantes de batalhões? Não de ce1·Lo: a lei estaheleccu um 
j01·y de revista; é a este que compele conhecer da boa ou 
ma qualificação, na fôrma do § 1° do art. 22 da lei de 18 
de ngosto de 185 1. 

E' certo que as instrucções do rccnllamcnto dizem que 
são sujeitos 11 cllc os guat·das nacionaes mal qualificados; 
mas pot• ventura mandou se conhecet' por esse meio esta-
belecido qllaes os gnat·das nacionacs, que cstavão na·S cit·-
cnmsl.ancias? Nüo: mandrHl-SC terminantemente aos com-
mandantes, que JH'occdctiscm ao rcct·ulamcnto na guarda 
na-cional. E se esta or·dcm por venlui·a Lcm deixado de sct: 
plenamente executada , tem sido porque seus chefes prc-
fet·irão de rnnilo bom grado cxpôa·cm-se a tudo, do que 
recrutarem os guardas nacionaes. Esta OL'dcm, Sr. pa·esi-
denlc, além de sct· manil'estamcole contraria ú consliLuição 
c ás leis, creio IJ'le foi mais um facho de discot·dia que se 
lançou na província de Minas. Autoridades ha, que, menos 
escrupulosas no cumpt·imento llc seus devet·cs, tem: se sm·-
vido deste meio do rrcrulamenlo, não a lwm do seniço 
publico, mas para saciarem vinllictas pnrliculares, estão 
pet·se~!;uindo a cidadãos pacíficos e pais de i'amilias! ! ... 

Mc~ciunarci uma parle ela cia·cular de S. Ex., que manda 
rccrulat· com prcferenci~ os filhos de homens mais abasta-
dos: não sei em que se fundou S. Ex.' para \ISsim procc-
dca·, quando o filho de um homem abastado e lcgitima-
mcnle e bem qn:dificado guarda nacional; c comb S. Ex. 
manlla rccrnlat· a efles?!... \ 

s.·. presidente, cu viajei Lll1~es ela reunião desta assrm-
hlea por mna grande parte da nossa pr&vincia; vi o~ Lt·is-
·tissimo eslado ele nossas povoações. 'o:'cndo cu relações de 
commercio com muitos l'azcndciros, ' !( procurando-os, não 
os achl'i em .casa, c querendo saber d•1dc os cncontnt a·ia, 
muito pa•·Licula•·menle me rcspondiao, aue es~avão escon-
didos com medo do recrutamento. 

Senhot·cs, é possível que existamos neslé estado? Nno 
é possível. St·.- pr·esidcn le, ainda hontem cu soube que cl ac-
gára a esta capilal um cidadão recrutado, que no scn dis-
tri clo ~ervia de jpiz de paz c vereador da pmnra, além 
de set· casado, c tlcgocianle abastado. Em que lei, c'm qne 
ordem se npoia o ~oremo para commcller estes llcsat'nos 
e at·bitrariedades? 

Uma voz: -Já foi sollu. 
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O Sr. Pcrei1'Ct e Souza: -Já foi solto I... c não soffreu 

por ventura o vexame e in com modo de vir a esta capital? 
O S1·. Paula Santos: -Apoiado. 
O-s,._ PeTeim ·e Souza:_.:.. Não· será isto uma flagt·anle 

infracção da constituição? Qualquet· de nós que se achasse 
nessas circumstancias sofl'ret·ia de bom gr~do, pot• exem-
plo, vir cn de llaepcndy para t•ccruta, algemado c cncor-
rentado? Segundo os meios, que se tem empr·eg.ado na pro-
víncia, o govemo não cxceptua ninguem; pat·ece-me que. 
S. Ex. nãtY lcr·á escrnpnlo em mandar recruttlr o· propt·io 
viguri'o capitnlat·: não sei quem se julgará isento de uma 
tal arbitt•at·icdade. A cnntinuar· semelhante systcma, é 
qneret·-se completamente abocanhar-se tudo, atrasando desta 
maneira 'll agricultura, mineração, . industria e commerc~o. 

Uma voz: - E 'o socego .... 
.O S1·. Pe1·eiTa ·e Souza: -Esta provinéia de Minas, que 

ha pouco mais de um anno pa5son pot· uma t·ebellião , é 
pot· desgraça noss;1 agitada desta maneit·a. Sr. pr·esiden-
te ,, considet·emos o negocio do recrutamento por ou-
tt·o lado; desde que cessou o commet·cio da escr·avatlll'a, 
começou logo a 11gr·icul.tma a sentir· a falta de braços: eu 
qni2:e1·a que. apparecessem nn recinto desta casa todos os 
commercianLes da província r·ara que n.os dissessem o sçu 
estado. Mas, ~nhot·es, nenhuma destas considcr·ações tem 
·lido, para qne não se empt·eguem meios os mais violen-

tos, recrutando- se homens casados, pais de filhos, maiot·cs 
de 4o e 5o annos; c ultimamente com uma celeiJJ·c or-
dem resct·vada par~ a guarda nacional põe-se 01.1 alurm~ a 
provinda inteira! ... 

Apro~·cito esta occasião para render os meus mais sin-
cet·o~ ngradecimcnlos a lodos os chefes da guarda naÇio-
nal que não cnmprit·ão a ordQm de S .. Ex., que é sem 
duvida illegal, como contraria á lei, não c;ltregando ao re- ' 
crnlamcnto no meio de c.orrcnlcs c algemas aquellcs guat·-
das nacionaes qne forno creados pura defesa d'a naÇão, 
para defesa da constituição, das leis c das lilwr·dades pu-
blicas. ·Ha bastante tempo que ouvi dizer r1.ue o governo 
umcuçftt•a com demissão '~ todos os commandanlcs de cot·· 11 

pos, CJlle .não cumprissem sua OI'dcm, aprescntnndo o nu-
met·o de recrutas exigidos. Tanibcm soube r1uc o comman-
rlante ' interino do batalhão desta capital foi demittido, por-

• 
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qne não quizeNI cumprir essa 'ot·dcm, com que se violón 
manifestamente a lá. 

O S·r. Badm·o:- Não apoiado . 
. O. 8_1·. Pcreim e Sonza: -Sempre qu·c cu entCil'der c1ue o 

governo tem infringido a lei, hei de censnra-lo. 
O S1·. Bada1·ó: -lia uma lei que manda recrulae sem 

dislincção. · 
O Sr. PTesidente ·: -Rogo aos nobres deputados que 

não inlerrompão ao ot·ador. · 
O Sr. Pereim e Souza:- .... SI'. presidente, eu não me 

perlmbo, tenho coragem para tudo, e sei que, quando 
um deputado se levanta pat•a censtwar o gpvern·o, não póde 
<Jgradat· a cet'la gente. Desde que estamos reunidos, que me 
conservo silencioso, em primeiro lup;at' esperando ver qual 
a marcha de nossos trabalhos, c en~ se~undo, fazendo jus-
tiça. ao sentimento generoso tlos St·s. tleputados, espet·ava 
que urna voz se levantasse nesta casa para censurar estes 
actós desregrados. Queria' perguntar a V. Ex. e á assem-
bléa, se estaya nesta província eni execÍ.1çã~ ~ constitui- · 
ção e o a c lo addiciónal; mas isto é super fluo , porque 
a nossa reunião me 1~ersuade que ainda impera na pro-
víncia de Minas n constituição c o acto adtlicional. 

O S1·. Paula Santos: -In parlibus. · 
O Sr. Pereim e Sbuza: -R como cu vejo no mesmo acto 

addicioúal um artigo, trnc ·diz que á assemtléa p ovincial 
compete ·velar na guarda da constituição e das leis, estou 
no meü díreito, quando assim procedo. 

S1·. presidente, essa ordem 'r~scrvada de S. Ex., man-
dando recrutar n guardas nacionaes, não tinha tanto pot• 
fim _Q recrutamento como o causar terror e esp.nnto, na 
prov·incia. Senhores, S. Ex. esqneceu-se de uma sen-
tença do 'úobrc senador mineit·o (fal o do nosso digno 
patrício o Sr. Vasj:Ónccllos), que o tel'?'oi· é mnh sentinella 
infiel, que ado1'11tecc e falta nas m·elhoTes occasiões. Se S. Ex. 
tivesse bem presente esta sentença, tnlvez não déssc tal ot·-
dcm. Senhores, -os Mineit·os sã·o obedicnles ás leis e {tS' an· 
torida'd'es, mas Lambem L em, e são dotados de cspi1\ito o c 
liberdade, c não sp snbmeltem de bom gl'arlo ás mç~id~s 
nlenadoras. Pela minha pat·lc, tatvez algncm diga, (Jnc po1· 
cu lc1· cabellos ht·ai}COS não devo Ler medo de ser rccrnta'do. 
Não, eu já lenho ' 'isto serem rcct·utados homens maiores 
de 5o annos. Não Lenho meilo, e como deputado conscien"' 



-123 = 
cioso, lenho de ccnsu.-at• cst'c a'êlO' · de se martdaty r'éct•nlnt• 
na gq.<lrdu nacional, aclo esle que causa a maior co-nflàgi·a-
çao na ptovincia. Jú . fiz t•eflcxõcs sobrl3 o UOSS0~'c'staclo a 
respeito do I'ccnünmento. E' sabidô·, senhol'cs, que' h:r"muil.o· 
tempo se recruta e:ffeclivc~mr.nte na provinda de N1inas; tem 
sahido tentcnarcs ou milhat·es de pessoas e cohtin·uao a 'sa' 
bit·, C<lUSando grande mal a industrÍa, Ú agriculfbl'a, mi-
neraÇãO e commel'cio; e quet·enclo remediar cstes ·ü'Jates do 
modo possive}, concebi nma indicação, e se ellà nii'o shtisfizeY· 
ás vistas dos nobres depnlados; cn lhes supplicó; e·rn noine' 
da pati·ia, em noinc da pt·ovincia de l\1inas, rtúe api·csentem 
uma medida !!lHllquel', que allivie ;os· nossos concida·daos dos 
males que so:ll'rem. (Lê a indicaça·o segninte:) · . 

«"Indico que respeitosmnclllc se rejH''csente ao goverrío 
geral a mgente necessidade que ha elo fazer cessar o rect·u-
tamento nesta província de Minas Geraes; não só porétuc -
tom já sido recrutado um numero maim· <lo que aquellc 
que p6cle snpWJrtar· a "110ssa indus'teia ainda nasccnl'e; cotbo 
porque no estado de resenlimenlo c odios que ainda ·divi-
dem a população em alguns lugares, ten1 o recrutamento 
servido de Il1CÍO de oppt·essão para 3lÜOl'Ída·dcs p'ouéo escrü-
lHllosas 110 cumprimento de seus d·everes. Paço da asscm-
bléa legislativa provincial, em 14 de fevereiro de 1844.-
F .. P. Pe1·ei1·a- e Souza. » 

INGRATIDÃO DA FACÇÃO OLIGARClllC .>\. PAR ,\ CO~Í MUITOS 'tllS·· 

TINCTOS CIDAD,ios QuE PRESTAIIÃO RET.EVANTlSSIMOS SllR• 

VIÇOS DURANTE A C-RISE REVOI.UCIONARIA. 
. .. 

Vencido o movimento poli ti co de 1 o de Junho',· acrtdit:on 
a oligarchia que esittva senhora soberana do paiz. O gene· 
ral vencedor dos Paulistas c Mineit·os marchava para o Rio 
Grande com um helio reforço de tropas, ·compostas . em 
grande maioria d'aquülles mesmos Mineieos que com tanta 
valentia o havião derrotado no ·diri 20 de Agosto nas proxi-
midades de Santa Luzia; met1idas policiaes h avião precedido 
ao genct·al, as quaes, apoiadas pelo prestigio uo pacificador 
de tt·es províncias, c apadrinhadas . ccnJ tão hr'ilhanle re· 
iorço, como o que comsigo levava o ~neral, prognosticavão 
a infallivcl e prompta paci"ficação ela província do Rio Gran-
de do Sul. 

Enlüo um cxci·cito disponível em paiz já clólrli11a'tlo todo 



- 1.24 -
pelas suas , croal-mns, eonstitnidns oni todos os -empt·ogos 
p.nblieos, presagiavão á olignrchia mnn duração de seculos 
e UITil\ segurança inabalave_l, c é de crer ((Ue extensas pt·e-
tenções tiyesse clla ' á rcalisar. Desde logo pareceu-lhe 
dispcnsavel o ·apoio de muitos amigos, que com tanta lcal-
dac;Ie, e ~ custa de tantos sacrificios a havião coadjuvado; 
assim .o g~verno na côrle e o pt•esiuente da ,pro?incia Veiga 
c~mbinárão-se nos meios pm· qile se Jevião livt·ar,de amigos 
pretenspres, c de lodos ?.qnelles que davão mostras de que-
rerem ter uma vontade pt'O(H'Ía. 

·~ra~avn-se da eleiçi.io, ou , fa.llando com propriedade, 
lt·atava o governo ele designar á policia qunes os lwmens 
que qnet·ia se viessem assenlat· nos bancos da representa-
ção nacional, e houve todo o esct·upulo em designar -aqnel· 
le~ que em todas as cit·cumstancins se conset·.vassem fieis ú 
política c aos interesses da oli~prchh. Ainda quando a pt·o-
vincia de Minas esteja em seu estado nqrmal, c os princí-
pios da opposiÇão sejão nbraçados pela granje maiot·ia da 
população, c mesmo cleixc de exis!.it· a arma lcJTivel do re-
crutamento, . será muito cus los o um Lt·inmGJ cleil oral para o 
lado da opposiÇão ; pot·qne contem a província 173 paro-
chies, c a ,oligarcltia,. t·cvogando o § 14 do art. 179 da cons-
tilnição do lmpcrio, não aprcs)'lntava pat·a qualquer pat·o_chia 

' sacerdote algum qup lhe não. seja do seio,, _embora c,ompc- -
lentemenlc proposto, e canonrcamenle habdttado. \ 

~xis}~~l t5 c?m.arcas, a ncnlH:ma das qua~s pt·csid~ um 
\umco JUIZ de Ull'ctto qne não SOJa filho qnet•tdo da olrgar-
chia, sendo pat·a isso remóvidós libra as mais rem~las co-
ffiélt'Cas do impcrio . mttgisll'ados de nma inlcgrid.adc n"'o 
suspt·ila, de uma rceonhecida capatidad~ mora'~ e intcllcc:i 
tua!, nascidos na pr

1
oviacia, n'clln cslnbelccidos\ c relacio-

nado~, lcl)uo ale sido démittido, conlt·n Lcnni~ nnlc dis- . 
posição do art. 155 da consLiLniçno do imper-io, um desses 
juizes õDr·. Godoy. Ha 42 _municípios, c aqucllcs onde çxis-
lcrn juizes municipaes sao lodos clles cl'cartras da oligar-
cl,ia. Existem 4oG districlos administrados pot· outt·os banlos 
subdelegado~, sendo a for·ça da oligat·chia, sómcb'tc neste 
ramo, de t5 juizes de dit·cito, 42 tmrnicipacs, 42 ~ek'"ad~s, 
4oG subdelegados, c I'' nmucro de supplcnlcs de Lodos cslcs 
cmpt't:~-Çados é ' dc 2,6G4 indivíduos, snhintlo o numero L0tal 
dos empregados judieiacs a 3,121, não comprehendiuo~ os cs-
cl'Ívács c mcit·inhos. Além d'csla !'orça, existem 7 comman-
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.llas do furçns de gnnt•das nacionaes, 55 legiões, '9'A hata-
lhõi}S o 5 csqúntlr·õcs de cavallaria, c to<tos ~s offi.ciaes da 
guarda nacional podem set• livr..emenle dem!t~idos, c os que 
não são lnrnbem livt·cmentc norpcados necessitJlo de app~o
vação e titulo do governo ; sendo cel'lo que lodos os . que 
existem pertencem ao circulo da oligar·chia. Existem, além 
disto, 1 25 escolas de inslr·ucção primaria, c ~7 de instr·uc-
ção do 2° gráo. Alem de pet·tencer ao govcmo o dar a pre-

, ferencin, em caso de concm·so, aos que se, propoem para 
estes empregos, entendeu o presidente Veiga, que o~ po-
dia livrcmenlé demitlir·, c de facto alguns demittio. 

Se pois no ~stado n01·mal da província, e ,ainda contando-
se com a cxacla ohservancia da lei , está clla por tal 
maneira dominada pela oligarchia, o que s.crá se se conside-
rnr que aquelles que, sem cscrupulo, prendem para recl'll-

• as a qnem favorecem todas as isenções legacs, com menos 
cscrupnlo ainda cxcluir·ão das listas de votantes c vplandos 
lodos aquellcs f[llC aprouver ft oligarchia excluir· da eleição? 
O presidente Veiga quiz illudir· o pnblico a respeito das elei-
ções Je 18!12, fazendo cessar· a suspensão de gat·nntias nas 
VCsperas da eleiçãO, coma Se CL11 uma provii?CÍa em f!UC Se 
organisavão pt·ocessos por· toda a par·tc, e quando as auto-
ridades manda vão pr·ender, sem distincção de pessoas, todos 
os que qncrião considerar como indiciaJos no ct·ime ele re-
hellião, não houvesse de facto uma continua suspensão de 
garantias! Todos esses r·ccur·sos porém parecêrão ainda pou-
cos, e as aulor·idadcs não ponpárão meios para dlll'cm á oii-
gar·chia uma depulaçuo qnallhe cónvinha tm·; assim em to-
da a par·te forüo escriptos 11 ponta de baionetas os eleitores 
c elegíveis; e tal foi o cynismo, que se ~lgum ciJadão re-
clamava pelo haverem injustamente esbulhado do dir·eilo de 
votar·, muito categoricamente se lhe declarava, qnc estava 
elle privado do fôr·o de cidadão. Foi isto c1ne acontccêr·a, pot• 

-~xcmplo, a Ezequiel Antonio LtHlrcit·o , fazendeiro abasta-
·do, que tanto se não compr·omomettêra no movimento, que, 
apezm· da franqneza com CJOe se pr·cndia c pt·occssava, não 
foi cllc incommodado. Não conta vão porém com o seu voto, 
c pot• isso o excluir·ão da lista dos votantes, c no requeri-
mento C]lle fizct·a, rcclnmando o seu dir·cito, lançou-se o se-
guinte 10Lavel despacho: - Pr·cscntcmenle t:t leiprohibe ao 

· supJ)Iicanlc gozâr do fôt·o de cidadão, c por isso indefer·idó.-
l~zéqniel não eslava pronunciado, c nno lhe faltava nma uni-
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e-:r babititaçn6 :· d1as~ que'~xige a constituição do estado para 
ter· o diréito dc'votar. ' k frcguezia de Curvcllo dá ·5, clcilo-
res ,"e a autorid11dd competente apresentou uma Iistn, con-
terido sómente' 51 elegíveis~ e nem uma reclamação .foi at-
tendida. -

Accrescia a Lodos estes elementos de triumfo a extensa 
lista dos empregados de fazenda, dos devcdot·cs da provín-
cia, olm ndo touos nO' sentido e no inlcrosse ela oligar·cbia; 
riem fol dcsaprov~itado o soccort•o dos Africnnos, quo desta-
cados em S. Jol!o d'El-Rei e outros lngar·es; forão admittidos 
n votar. · Assim formou-se um corpo elcitornl nn província 
de Mlfias, tão devotado aos interesses da oligarchia, que o 
presidente Veiga distribuio não só as cadcit·as dos deputa-
dos e ile supplentes, mas ainda o numct·o pot· qnc cada um 
devia ser ·designado na respectiva escnla, indicando com i ti-
gratidão inaudita o numero sexto na or·dom dos snpplcnlef 
para o c.oronel José J_oaqtiim de· Lima, o .homem que -ganhá-
ra o combate de Santa Luzia r E e!nqnanto , que os Rochas, 
os Rczendes e onlras enliçlad es , quo -serviços alguns jámals 
prcsL{H·:to ft provinçia, que n,'clla não Linhão relações de 
qnalquct· gcnm·o, ohlivet'ão nm lngm·. cnlt·c os deJ}Utados ef--
feclhos, Min eiros distinclos pot· sua illu slt1aç ão, por serviços 
COJislanlcs prestados em 'Sns tenlação ua mon nrchia, flc avão 
escp1ecitlos c fm·idos de reprovação. T<tl foi a sor le1 do coro-
nel Jono da Molla ·Tcixeira, o coínmanclanlc 'das fon'Àas loga-
ltslas na villa de Caethé, do vigario Belchior·, qlw N! nlos c 
valiosos sct·viços prcslár·a á cans da lcgn lidauc no mo\1icipio 
de Pl~nngui, de Ho cha Ft•nnc-o ; -cujo illnslraç.ão e serviços 
não erão con'lcs lavcis, tl o Dr··.- Tr·istão -~ nloni o de AlvarcJ;!ga , 
a quem foi devido o ríiTo Let• o movim nlo i! c 1 o de J n,nho 
pcnctt·rrdo o snl da provincin, c do ontt· s muitos, cnj os ser· 
viços c importanci~ pessoal os colloc~vão ~cima de Rocha, de 
Rrzende c de ouli·os. 

Emqnanto o pr€'sidcnlc de Minas p01·tara -se com tão es tu-
pen da ingrnt id fto pnra com legalis tas di~tinctns, não crão ou-
tros melhor rrcompcnÉndos pelo gore mo gernl. A' distrihni-
çiio das cófrdccornçõcs concedidas aos que pt·cstút·ão servi-
ços ó 1cgtllidadc, presidia c mesmo _ esp iTito, c c~1quanlo 
coll oca ra -sc sobre 'o pei to de indivíduos qne nu nca serviços -
havião prcs l:tclo commentlns da Ordem de Chl'islo" dava"SC 
nm !tabit o da Rosa n Cjlrem lrav ia arriscado sua vidn nos com-
]Ja tcs, c susten tado a lrgaliiln(1e desde o pt·in cipio dà luta, c 
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1il~'áV1i() •nl()l:ohil'hiv e ·no des1írezo 'tímlos,.·officines dn guardà 
n aciona)) ·que forno ao cotnbntc, l'antos propi·ierarios,r-que 
êOnC(lrt'•êJ'ãO com sua p·essoa e bens' para O restabelecimento 
da ord-em publico~ Seria men'os feia a ingratidão da oligarcbi.a 
para com tos que prestárão tão relevantes scrv'iços; se a•pcr-
seguição e ·o insulto não substituíssem o·lugat· de merecid-as 
recompensas.• o· D·r. Tt·istão Antonio d.e Alva enga, juiz de 
direito da comarca do Rio Verde, que · na cic ade d•a Cani-
Jlanha empenhá't·a todos· os seus esforços_ para qLll o niovi-
ínen~o revolucionario não echoasse n'aquella parto da pt'Q-
vincia, que não poupou sacrificios pelo restabelecimento da 
arde1n, qúe no moh1ento mais perigoso pat·a o governo sus-
tentou com dignida~e o seu posto, foi depois do triumfo 'd'à 
le'galid'àde· removido para á província de S. PtnJlo, bem qúe 
sabido 'fosse C(UC" essa remoção, allenta·s as circunstancias pc~ 
'c'uliares do Dr. Tt·ist-ão, equivalia ·a ~ uma demissno. As ca'n! 
SOS tine produzit•ão esse facto não podem SCl'' nem mais 
deshonrosas p:n·a o ministro que o praticál'a, nem mais ignas • 
pnra a viclima. · 

RestaLelecida a ordem publica, entendeu o Dr. Alvaren-
ga qnc uma política illustt·nda, aconselhada pelos YCI'rladej-
ros int'et·esses do paiz, e-xigia que se estreitasse quanto possi-
sivel fo8se o circulo do.s comprometl'idos. Via elle na sua 
comai'Ca perseguidos po•· Aleixos e outros especuladóres, que 
q'uet•ião fazer ·fortuna com o movimento~ abastados propric-
tarios de reconhecida li1ot•alid:\de, pais de · nnmerosas famí-
lias, pacíficos e iqdustt·iosos, homens q'ue em . diversas posi-
cães de sna .vida havião sustentaclo a monarchia conslitúcio'· 
~al ·, e que, além de tudo , não pocliao ser cbqside1·ados 
autol'es princip·aes· do movimento de ·10 do Junho ' 'a que 
adherirão por fidclidride ás instituições palt•ins. · . 

Era. _sem duvidà pata lamentar que Gabriel J unqueiz·a, Ma-
noel Nogueira, Allonso, os Bl'andõcs, c tantos onlros Bt·azi. 
leiros distinctos, senhores de gl'andes proprierladcs fcnito~ 
riacs, de g•·andes fahricns c csct·avos' , 'todçs cllcs pais ele 
numerosas ·f~milias, nascid·os c relacionados a Lo<los os res-
peitos no paiz, !'assem 'p·et•seguidos comó ininiigos da orden1, 
anarchist.ás, por Alcixo Tavat•cs c'lc Cal'valho, elcvarl.o á classe 
de cidadão hrazileiro a men'os üe um anno', c logo npt·ove'ita-
uo ·pela oliga•·chià pm·a jniz mnnicipal (W •u'n1 rnanici'pio anelo 
não tinha umit'tclha que o t~hrigassc dh internperie das esta-
ções ! O D r. Tl'istão pois, o Valdel ai' O de Mí nas, anancou d s 
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victimas ás garras da per~egnição ; fez mais. Em cumpri-
mento dc·seu dever, pt·onnncion como prevaricador o Juiz 
muuici1lal Aleixo, pt·ontmcia tão fundamentada, quo a rela-
ção do d.istricto a sustenLát·a. Foi o ultimo acto de sua con-

~ deqm11ção. Embora que seus serviços, sua hont'adez, embo-
ra que a necessidade de compat·ccer na assemhléa provin-
cial, como m rn~ro delta, devessem resguarda -lo do golpe, 
foi removido o Dr. Tt·istno, c removido para estt·anba pro-
víncia; c;para que Ludo ·se completasse, foi-lhe dado um suc-
cessor, qnc principiou sua administração pela escandalosa 
absolvicão de Aleixo. 
, O sa;·gcnto-mor Francisco de Paula Pereira e Souza, co -
"nhecido de ba muito pela pureza de ,seus sentimentos mo-
narchicos, que sustentou quanto em si e leve a causa da 
legalidade no mtmicipio de Baependy, já como delegado, 
como primeiro substituto do juiz municipal, c na qualidade 
de Lenenlc-corouel comrnandanle do batalhão de guarda na-
cional, c que no momento em que se lhe tornou impossirel a 
rcsist~cia, abandonou a villa, c se foi apt•esenlat· onde os 
~eus serviços podiao ser nlilisados, porque depois do ,-cnci-
mentu não quiz o extet·minio dos compromellidos, e recusou 

· ligar-se com os Aleixos, foi dcmillido de delegado, c de Lc-
ncnte-cOI'ODel commandante do batalhão, e até contra as dis-
posições da lei de snbstilnlo de juiz municipal. 

O major Polycarpo, um dos legalistas que mais impot·Lan-
tes serviços prcslá rão ao governo IH\ capital da província, foi 
demittid'o, pot·quc se recusára a infringit• a lei, recrutando -
na guarda nacional. Lniz José de Oliveira Juniot•, empregado 
zeloso e hem co~1portado, qne ~o espaçp de cinco a.npos 
somente lhe fot·ão contados tt·cs dws de falta na reparllção, 
que oervio de sargento no batalhão provisorio, a (tneru, 'luando 
os insurgentes cct·cavão a capital, confiou-se um po~to de pe-
rigo no mot·ro de S. SeLaslião, que não descansou dnrante 
a lula da legalidade com a revolução, que é filho de um h a-
\'O official do c01·po de policia, g1·avcmcnte ferido no com-
bate de Santa Luzia, c que com o ordenado do seu emprego 
ajudava a seu pai , que fic{u·a aleijado pela fet·ida recebida · 
no campo da batalha, a snslenlat· uma numm·osa família, foi 
dcmittido do emprego de cscripturario da thcsourat•ia de 
Min:ts, sem que se lJodesse assignalar nma ou1t·a cansa a esta 
demissã(), a _não sct· o voto de absolvição, que ua qualidade 
de jut·ado det•a el\c ao pí·osct·iplo Dip~ de Carvalho. 
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João Pinto Riheit·o, rli:;Linclo pot· snas idé.ns mnnat·chi-

cas, pot• seus pt·in cipios de ot·rlem, nm dos mais honrados 
ar·r·ecadadot·es das t'endas publicas na pt·ovincia, fui dcmilti-
do do seu cm pt·cgo, pelo uoico c mes mo motivo que Oli~·c i
ra. Finulmenle, pat·,, qne se conheça a que ponlo chegou a 
perseg!..liçflo syslemalica feita nos mais di>linclos le!!:ulistas, 
aprescntar·ci aqni um ollicio do Dr·. Mat·çal Jose dos Santos, 
dirigido á municipalidade <lo Out·o Prelo. O Dt' . Marçal per-
tencia ao partido da opposição; uesligou-se d'elle pelo facto 
ela revolução, prestou-se com ·todas as suas forças fJ legali-
dade pal'a o t•eslabelecimento do ordem ; na qualidade de 
pt·imeil'o chefe depolicia interino da província, deu todas as 
pL'ovidcncins, Lomon todas as medidas p ~II'a olJstar qualquer 
alteração na ordem publica; na qualidade de juiz de dit·cilo 
pt·esidcnte do jury, appellou da sentença crnc absolvêra a Dias 
de Cm·valho, e teve em paga ele tacs set·viços uma pret e-
l'ição escandalosa. 

O(ficio do D1·. Mcwçal dh·igido á camara municipal 
do O ttTo PTcl o. 

<< lllms. Srs. - Tenho pedido demissão do emprego de 
juiz municipal c de orphãos deste tet·mo, e o govet·no 
de S. M. I. se dignou concedcr-m'a. Bem sei qu e não é de 
força que a0 conhecimento de VV. SS. cu leve es te aclo ; 
mas, se nflo é ele t·igo t·oso dever, pelo menos a 0ratidão para 
com os municipes do Om·o-Peelo de mim exige um agt·ade-
cimenlo publico c solcmnc peln maneit·a sem pre respeitosa 
com que Lodo município, c cada um de ~ens habitantes re-
cebeu os aclos de j uri sd icção r1ue exerci. 

<< Desde 8 de Junho de 1837. até o pi'escnlc, Lenho cxc t·-
citlo o cmpt·ego de juiz de dit·cilo d'csta com:H'Ca, ou como 
jniz substituto da mesma, ou como l)l'imcit·o jniz municipal, 
escolhido pelo Exm. cx·pr·csidenlc desta província o St·. Dt·. 
Carlos C11rn eir·o de Campos, depois da lei da reform a judi-
ciaria ; c neslfl interrallo tire a homa de S<!t•v ir pot' algum 
.tempo de chefe de policia inler·ino da provínci a. Em todos 
os actos, que pratiquei como magisli·ado, sempre consul-
tei ao bem do paiz, e procmei ser fiel executor da lei; des-
prezei considet·ações de partido, que considero mesquinhns 
para o magistrado, que deve let· por not·ma de sens aclos a 
lei : nunca Lire em vista agradai' ao gove t·no ou á opposição: 
na posiçno, em qnc me achei, cu idei só de Lt·anqnil\i sa 

!l 
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minhn conscicncia. Eslou na pct·nonsno ele qnc desempenhei 
meu~ dercres; eston bem pngo c compensado elos set·viços 
que pt•estei, dos sac•·ificios c1ue fiz, lcnao aintla de lnct·o a 
c~tima tle mel1S patricios, que fazem -a jcsliçn de me con-
lcmplat·em em o numero dos magistt·ados integro~. Entre-
tanto que sempt·e procurei rcgulat· minhas ncções pela lei 
somente, sem algum outro fim, convencido de qnc o homem 
deve obrar bem s6 pelo respeito ao dever, segundo os prin-
cípios da moral pura, senti, e senti profnndnmente, que cu, 
magistrado nntigo na província, fo sse prctorido no preenchi-
mento das vagas dos lugares ele juiz de direito, q;1c se dm·ão 
na mesma, por nlguns outros de meus collegas mais modct·-
nos; não me considerando infel'ior a clles como magistrado, 
tinha, para pt·efcrencia, o set· mais antigo na mngistraturn. 

" Conveociclo, pelo procedimento havido comig,o, de que 
nilo sirvo pa?'Ct magistrado na cpoca em que nos achamos, pelos 
motivos que a f/f/ . SS. não escaptlo, pedi, como já disse , 
minhn demissão, c a Lenho recebido com muito prazer. Hei 
de set·vit· ainda a meu paiz, como mngistrndo, mas agu;11·do 
o tempo am que impa1'a a igttaldade, e nti:o o 11epotismo. Dig-
nem-se VV. SS., como orgãos deste município, rece!Jerem 
mens sincCI'OS agt·adccimcnlos, peln maneira sempre delicada 
com qne fui L1·atndo pot· essa lüo distincta cot·poração, c por 
todos os municipes, no espnço de qnasi selo annos qnc servi; 
c certifico a VV. SS., qne na vida particular, em <lno hoje 
me acho, pt·cstarei a mcn município e ú minha pnlria o que 
est-iver a meu alcance; pois que não me clcsmot·ecc mi 11 h a 
palt·ia pela desigu aldade qnc comigo pr:ltidrfio os homens. 

« Deos guarde a VV. SS. Imrerial cidade do Ouro-Pre-
to, 29 de outubro de 18Lf3• - Il!ms. Srs. presiucnle c 1ais 
vereadores da camara deste mnnicipi . - il1a1'çal Jose dos 
Santos, ex-juiz municipal e de o1·phãos lleslc termo. • 

O major Joao Evangelista de Souza Gu nn, co'Qhccido por 
seus sentimentos monarchicos, c eminentemente ordeiros, 
acLavn-se, quando appareccn o movimenta de 1 o de Junho, 
cncat·regado de or·ganisat· um corpo de linha na villa de ]3ae-
peody, e nessa diligcncia eslava, quando foi a villa tomada 
pelos insnrgcolus, facto a qucollouuopôue obstat·, apezat· de 
sua hrnvnra pCS'sonl, porque vio-sc abandonado pc.Jn força, 
a qual ha\·ia sido rcnnicla p01' particnlar·cs, quo assignárão 
a capilnlnçflo do clia 26 ele Junho, c a dispcrs~rrt-o; mas 
qnc rnlrolanlo nno nclhcJ•iro ao movimenlo, c se rotit·úra, 
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voltando ao depois á frente das forças, rftle t'elomárão a vil! a. 
Gnena porém foi um dos qne entendêrão que Jnnqneiras, 
Nosueiras c tanlos outros puis de I1umet·osas fumilias, ~h as ta dos 
propeieta!'ios não devião se r sacr·iflcados por Aleixo, que ain-
da não contava 2 annos depois de sua feilnra de cidadão 
hrnzileiro, e que no mun'icipio tinha por nnica propriedade 
os diplomas dos cargos a que o tinha elevado a o1igae-
chia, com prcteriç~o de tantos Bt·azileiros honestos, e esle 
entendee de Guerra o sacr ificou. Dirigia-se contra ellc 
uma pct·segui\.HO atroz; sendo major das antigas milícias, h a-
via-se Guerra esLaheleciclo no município de Baepcnuy, onde 
possue uma propriedade territorial, e onde exerce a cultma 
do fumo : não se lhe podendo fnzer ontl'o mal, foi elle c h a-
mado paea a capital, ainda que na organisação do quadro 
do exercito fosse cllc posto na terceira classe ; mandou-se o 
ató prenclet', e teve de responder a nm conselho àe guer-
ra, porque não acudit·a com a presteza do raio ao chamado 
do govel'llo. Qnem vi8se as perseguições feitas a Gue!'ra, 
ac1·editaria ser ellc um dos mais temíveis insurgentes, entre· 
tanto que tinha sacrificado pela legalidade vida e fazenda. 
Joaquim Nogueira, que servia o posto de chefe de legião, que 
se separbra de seus it·muos, que todos nulrião affeiçõcs pelos 
insmgenlcs, que em todas as occasiões manifestát·a princípios 
os mais solidos de onlem, c sentimentos rnonarcbicos não sus-
peitos. que alé á J'c volução fizera os maiores serviços á pro-
pria oligarchin, qne á cnsta de sua fazenda c por seus cuida-
dos l'cunira e snstcntára a força que guarneceu a villa até 26 
de Junho, porqne evitou o clet't'amamenlo de sangue, e não 
condescendeu com as pm·scgnições, hem c1ue tivesse sido preso 
pelos insm·gentes, soffreu da legalidade, o que lhe não fizc-
rão cxperimenl.at' os rcvolucionm·ios, c pot' fim foi dpsfei-
teado, demilliclo, c lt'iltado como o seria o mais forte elos in-
snr·gcnlcs. Bc:rnnrdo Jaçintho não procurava sal>er quem 
Linha feito serviços ú legalidade, nem lã> pouco se os in-
divíduos se distingniao pot' sua sincera devoção pa1·a com 
as instituições monarchicas. Pet·seguÍt' a fert·o c fogo aos 
compromeLtidos no movimento de 1 o ele Junho, pt·egnr 
o extermínio de todos cllcs, voltar com canibal het·oismo 
o rosto aos soffcimentos de tantas famílias desoladas, não 
dat·-lhes ouvidos aos gemidos, Iaos as qualidades unicas que 
o governo ela oligarchia pt·oçurava nos indivíduos para lhes 
confia qualquet' r·amo da autoridaçlc pnhlica. Assim, como 
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t>m onlrns p~t·les uconlecia, em Baepcndy via se m11 Aleixo 
preferirlo n PercÍt'U c Souza, Guerra, Joaquim NogueÍt'a c 
outros. Entretanto ess~ política derrotou completamente a 
oligarchia na província de Minas, fot'çada para manlel'-se pot' 
algum tempo no poder', a recorrer á política do bacamarte, 
nssoldadando assassinos pal'a com elles livrai'- Se uos adversa-
rios de sua política de sangne; e a não ser o salv adot' successo 
de 2 de Fevereiro, ninguem pólle _calcular. o estado em 
que se acharia hoje a província de Minas; e certo sim qne 
muito sangue teria nclla corrido, derramado pelos . assassi · 
nos, ou em uma revolução, qne então seria tet'rÍvel. 

Deixarei neste lugat' transct'ita uma carta do com-
mendador João Alves de Souza Continha, dirigida ao re· 
dactor do periodico ltacolomy, e pnblicada na capital da 
província de Minas : contem clla uma prova it't'ecusavel 
não só da ingratidão, mas ainda .da perfidia da oligarchia; 
se·ndo que em outra queixava-se o mesmo commendadot· 
ue que o estado-maior do exercito da legalidalle lhe pagasse 
o bom ugasalho que em casa d'aquclle commendador en-
contdra, COI~duzindo-Ihe dons lindos cavallos. 

Cart·q do commendado1' João Alves. 
« Na mahhãa do dia primeiro , foi Cet'cad a_ a minha casa 

por quatorze baiqnetas commaudadas poP um s~rgento , e 
ncompanhadas de um meirinho e sem mais formal t'tlade: de-

. l . b ' . pms c e uma rtgorosa usca, como se não encontrasse a v te-
tima procurada, deu-me o sargento a voz de preso .~ ordem 
do seu alferes, 01'1lem que, segô~do a certitlno do official de 
justiça, foi dada, bem como a da busca, pelo imbedJC c \nex-
}let·to militar, sem a menor inter{eren c'~a das , utot·idadC'S, jn-
diciarias. Foi pre c: iso cedet' á força, c hem tetn po livc para 
guaedar minhas chaves, que ficárão, e a ninha • asa, entre--

é • • .1 I • .1 g nes aos escravos ,1 c, o que mats amu<l\, pt' tV a ·o ue mens 
. cuidados e socconos um quet'Í Llo netinl o de ~ ~nnos de 
idade, que se nchava no leito da morte. ' Ao chegat' ú villa, 
sahio-nos ao encontl'o o novo dictador, c cxigind0 eu que 
me declat' asse o m,tolivo de minha prisão, conduzio-~e pes-
soalmente á cadêa , e uhi me fez solemne intert~ogalorio ve l'-
h al acerca da ev asão ele meu filho. Depois de I\~lid6. nm 
ponco de tem po, o Sr. Lacet'da, satisfeito com aqnella ex.pi a-
ção , fingio que me fazia o f~vot' de d:1r uma sa ti sfaç ão, di-
:>:endo-me C)llü a pt' is}o er a ohrn elo snt'genlo , cptatH1o o con-
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lt·ario mostt·a a cm·tid5 o rlo oiiicial. Ora, se vem isto em n l 
gum artigo da lei da reforma, muito me ntTepellllerci de 
hnvm· aceitado o cat·go de delegado pnt·a CjllO me nom con o 
govemo, c quem sahe mesmo se deverei me al'l'epender de 
haver-me opposto á revolução, e dos serviços importantes 
que prestni ó. legalidade. O tão odiauo despotismo do on ·o 
tempo (ainda é o commendadot' Souza Coutinho quem fal\u ) , 
Ct'a Lodo mel e rosas em comparação do de hoje. No tempo · 
antigo, havia ao menos certos privilegios, que crão respei-
tados, e o Senhor D. João VI, de saudosa memoria, tirou o 
lugar ele onvidor do Maranhão a um magistl'ado pot' tet· de- · 
sacatado o privilegio de um cavalleit•o da 01·dem de Christo, 
lançanrlo-o n'uma enxovia. A di:ITerença de hoje é para 
peior, porqne se somos todos uns, Mio é diante da lei, dian-
te da justiça , mas diante do hordno, diante do despotismo 
alrabiliario de qualquer regulo de aldêa. 

cc Pelo qne a mim snccedeu, avalio a oppressão que so:ITr 
os desgraçados que não tem quem falle por elles: nfto me 
valeu o ser cidadão pacifico, legalista pronunciado, nao me 
valeu o disLinctivo dos benemeritos com c1ne me homou o 
Senhor D. Pedl'o II, não me valcn o ser pessoa de algnm 
pt·esLigio , antigo oiiicial da guarda de homa do muito alto 
Senhot· D. Pedro I, e conhecido pelo rnnor c idolatria com 
que sempt·e venerei o meu monarcha c sua impm·ial família; 
não me valeu tct' sido ha pouco delegado de policia elo muni-
cípio, não me valêt·ão os serviços pt·estados no SI'. Caxias, c ao 
exet·cito legal' .a contl'ihuição de l :ooo:jj;ooo de reis para as 
uespezas 'da guerra. e finalmente o t'esnltado cl<.! batalha de 
Santa Luzia, que devo altribnir á interfercncia que tomei, 
fazendo retira r el'ali pessoas que me são caras, meu filho e 
outt·os, mediante solemnes promessas de perdão, que lhes 
fiz em nome do Sr. hat·ão de Caxias. » 

Estes c outros attentados chamavno constantemente a at-
tenção publica para o procedimento havido pelos insnrgen~ 
Les nos lngm·cs que dominarão, e os homens de boa fé sepa-
rárão-sc completamente do partido da oligat·chia, porque 

• ninguem podia desconhecer cp1e esse partido nüo havia 
combaLido a revolução, que cllc mesmo pt·ovodrn, por es-
pírito de ordem, por corn-icçõc:s, mas sómenle no interesse 
de fi.J·mar o seu domínio. Em verdade, quem c qne se pollia 
illudit• mais com a política ncl'an(Lt da oligarclJin i1 Ella se 
proclamava a salva -t;uarcla do throno, mas per·sr.guiG de mor-
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Lo nos ma1s loaes e si nceros monarchislns ucsdc que estes 
n~o se curvavão a seus acenos. Bem conhecido é no BPazil 
o commen<lndot' ,José Mnximi;mno Baplisla Machado, mora-
doe na cidade de S. João c1'1~l -Rei; sabem todos que fônt 
clle om dos melhores amigos do Senhot· D. Pedro I, que o 
a~mpanhou em sua ul~ima viagem . a Minas, e o servio com 
extremosa dedicaçno, que depois da revolução de 7 de 
Ahril Leve de soffret'dissahOI'es pot' seus princípios fit·memen-
te monarchicos, c se t'etiroo para Emopa ; seguindo constan-
te as suas convicções, npplaudio com enlhusiasmo a pt'ocla-
maçno da n1aiot'idade do Sen l!OI' D. Pedt'o H, e· foi este 
um ct'ime r1ue não pôde achar gt'JÇa perante a olignl'-
cbin, qne de então lltc volou mn odio eterno, c não perdeu 
occ'asião de o mortificar; Assim, não só lhe recusou o gabi-
nete de 23 de Março a confil'mação de um r~ gt'aça que lbc r8ra 
f~ pelo Senhor D. Pcdl'o I. como o utlesl.ára o enlrto mi-
nNho do imperio o desembargado(Maia , mas aLe lhe nego n 
a mel'cê que a todos os membt'OS de commissões, que por 
I~at·Lc das cumaras mnnicipaes assistirão ú sagração do SenhGt1 
D. Pedro Il }se fizera; c quanuo desta commis8ftO voltou 
elle a S. João d'El-Rci. achou a demissno ({UC se lhe déra de 
tenente COI'oncl commandante uo hatalhr.o de guardas uacio-
naes, Clljo posto exet'CÍa por eleição, que ol~Livera, e isto para 
sei' posto em lugat' do antigo capitão da gmrda de l1onra um 
miseravel que bavip pouco linha deixado a roupeta de sacristão, 
e para o quallcvantavão todos o dêdo dizendo: (( Ei~tcnente 
coronel o que ha Úouco vimos aFroveitadot' avat'o dos galões, 
com que se enfeit[,iVão os caixões dos defuntos dn ft'eguezia. " 
Não satisfeita aiud fl a oligat·~hia, não se esqueçeu de o d"emil-
tir de moço ela camat'a, coi?_o m~dida ~~\c salvàfão ~ lêa.õ. e. a 
resposta que pot' tal oc.custao dera elle\ao rcspectt~o mtnts-. 
tro, e ter se-ha a medtda d1 lealdade Je seus cntllnenlos. 

Resposta dada por José ilf aximianno Ba.~{is ta Machado ao 
ministTo do imperio, qu.e i/te com11utnic4ra qcltc/1'-se elie exo-
nerado do emp1·eg·o de moço da impeTiat camm'C4:; 

(( Illm. e Exm. St', -Acabo de rccobct' nesi:h côrte, qcpois 
d'uma volta immcnsa pela província de Mina s, p,ara' onde foi 
remelliclo, o aviso de V, -Ex. de 12 de Setembro u~timo, 1<elo 
qual V. Ex. me pat'licipa ela demissão qne S. M. L houve 
püt' hem tlar-me 'fe moço da sun impel'ial camara, \segundo 
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o G.ecrclo que por· copia a ncompa)lba. Scnlin!lo, como Jcvo, 
que S. i\1. I. me nuo j11lgassc mnis Jigno de set· seu criado, 
todavia islo nuo obstarú a qnc como cidaJuo ht·azileieo cou-
tinnc, possuído cros mesmos ~entimenlos de a_mot·, de fideli-
dade e de adhesuo á monarchia constitucional, (plC sempt·e 
tive, c ainda Lenho, a dar pt·ovas de que em qnalquet· cit·cnms-
tancia, pot· meliulhosa e diflicil que sejo, cu me acharei 
sempec ao lado do throno constitucional e do monarcha 
hrazileit·o. 

« Deos gua!'clc a V. Ex. muitos annos. Rio 8, de Novem-
bro de 1842.-I!lm. c Exm. Sr. consclbeit·o Candido José 
Je Araujo Viann<1.-Jose lJ!laximiano Baptis ta Machado. ,, 

Era por tal pt·ocedimenlo qne o n~inisterio da oligarchia 
procm·ava cxlingnit· nos cot·ações dos suhuitos os mais l~es 
da monarehia, o amo1' e a confiança, c tomando em nome 
do monaJ·cha vin;t;anças de snas offensas pcssoaes, ia afas-
tando do Lht·ono, que pretendia dnminar os seus mais fil'mes 
snstentacnlos. Entretanto a opinino publicn, que tcmet·osa se 
comprimia, se foi rnanifcslando; e na pt'ovincia de Minas 
pt·incipalmcnle perdia a oligarchia diariamente o prestigio 
c a opinião. 

Ul,Talii.S TENTA TIV A.S D ,\ OLIG A.RCHIA. P A.UA. l'Jl\MA.R-SE NO 

ronr.n. 

A absolvição de todos os insurgentes, qne se havião npre-
sonlado pet·anle os tribunaes, a exceotuarem-sc os alt'aicoados 
padres Tristrro, Teixeira e Vicente' de Araujo~ a lil;e!'da~ 
de , tle que já gozavüo OS mais JlOlaveis d'enll'C eJles, 
lançou em fmOl' a oligarchia , que nüo sabia pot• que ma-
ncil'a occnllat· a ve1·gonha da derrota , nem como evitar 
as neccssnrins conscqnencias tl'clla. Chegava o anno de 
18!14 , em que devêrüo tP.t' lngar as eleições , c o cnbal 
desct·edito, em que havia cabido a f'acçuo, tirava-lhe toda 
a esperança de poder vencet· nn lula eleitoral. No seio da 
camara vitalícia vozes genet·osas se tinhuo feito ouvit• em 
defesa,, nuo só dos compromellidos, mas ainda dos mesmos 
movimentos; e eslas vozes acll úrão echo na cama r a tempora-
ria, hem que fosse clla feitma da oligarchin. O minislcrio 
foi foJ·çado a recnat• na sustenlaç.ão dos hediondos projcclos, 
que havia apresentado, c com os quacs decepava a jú Lão 
acabrunhada liberdade patria, as camarus cncenári\o- sc, e os 

• 
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olign•·chas cornhinái'ãO os rneiÇJs, com qnc poderião vencer 
o combate eleitoral. 

Pelo qnc respeita {, província de lVIinas, crão ellcs d.' nma 
lcmpet·a irresistivel. Os falsos deputados havião conseguido 
r1uc se ni:io concedesse a amnisti~, c as medidas governa-
menlaes dcvião march1t' d'accordo com esse pensamento. 
Apc:-:at' porém de qtw a facç.ão csliressc ~~c~slellnda em todas 
as posições, occupnudo to :.los os cmp1 egos puhlicos, disponuo 
rle lodos os lng:arcs, nao i0norava comludo, ']UC mui cuslow 
lhe seria o trinmpho, se o partido nacional fosse arlmittirlo · 
ao comhalc; para obsta· lo pretendi ao os oligai·chas f<tzcr 
11ne continuassem os infindos processos, c accor.dát·ão em que 
coutinuat·ii:io toda a possível opprcssuo cont1·a os compromct-
tid~. Foi em satisf<tçi.ío d'cstc accordo que se pcnhorúri.io 
os bens do já tnnto att·ozmenlc perseguido Dias de Carvalho, 
exigindo-se d'elle, c como primeiro exemplo dndo no Brazil, 
o pagamento das dcspczas feitas com o revolução, c islo 
ljllando os triLunacs o haviflo jul:r ad<J puro do crime! O 
chefe de policin Vasconcellos levou parn a província louas 
us •·ecommendações c instrncções, que procurou com fide-

. liJade satisfazer. Principiou clle por impedit· que os nume-
rosos enl'ennos, que diariamente irw ú cadêa consultar no 
DL'. Mello Franc<·>, podessem continunr a fazê-lo, dnndo 
ordens para qnc fossem os presos mais rigorosamente t•·a-
tndos. Continuou corn grande fauiga as iucursões c'onlinnas 
pn1·a a c11ptma dos foragidos, cabendo-lhe a esse re\ peilo a 
mesma sot·Le que :a seu oollega c substituto Rezende. Algnns 
indivíduos proce~sados,'_ c pron~mciados ~a villa de ~~Vt'as 
como cabeças de rebelltrw, havtüo refOrrtdo, para o jL\'iz de 
di•·eito, que os proven em seus recurso~ ; com~ porém Hou-
vesse o magislt·ado faltado a uma solcr nidadc d.a lei, acei-
tando c tomando conhecimento do recurso, sem qnc se 
achnss~u; presos qs recmren lcs, disso se Rrevaleceu .o ch.cfo 
d.e poltcta pura mandat· prender a homens, que havtão stdo 
absolvidos por autoridade competente, sobre a qual s6menle 
devôra recahi•· a ncna da responsabilidade, se pela sua parte 
não Linha cumprido a lei; mas os membros da oligarchin 
não se julgão adstt·ictos a quaesqncr leis ou formulas, a\ cons-
Lituiçr.o para cllcs é apenas mn qnnderno de pt'cceilos,, qne 

. I I . 1 • d . 'd \ 11J0 se JU gno o Jrtg:aoos a segUirem, qnan o consltllll os no 
poder·, e que invocao a grandes 1Jrad'ls, e com hypocriEia 
intolet·avel snstent ro, se lhes anancuo das maos a unloridauc; 
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pot· isso o cltefe de policia Vasconcellos não escenpnlisou em 
revogar st;ntenças de autoridade legitim~, passada já em 
julgado. E mais um docum ento que atLcsL« o lamcntavel 
estado a que no Bra:úl se acha t•cdnzido o pod.er jnd.iciario; 
é llffi testemunho não cquii10CO Lla mnlvadez desse ]1artido 
que tudo pcrverlen c dcsnatm·ou no p·aiz. 

Os compt·oulcLtidos, que se achavao na cadêa do Om·o 
Pt·cto, baYiüo feito app;n·ecet· logo em o principio do armo 
de I8L13 nm jol'Dal O ltacotomy, pot· meio elo qn::tl começá-

·rao a levar ao conhecimento do publico os mass~crcs, os 
roubos c os cscandalos· praticados pela legalidade rln·· 
rantc a lnta,_ c depois dclla; tão importantes c tão va-
liosos forão os set·viços prcsLaclos prw esse jonwl, qne não 
hesito em :dllnnat· que á c!lc se de ve u -a pt'ompta c espantosa 
reacçao do cspirilo publico conLt·a os vencedores em Sanl:t 
Luzia. Os legalistas conscienciosos c hon estos scnlião pejo, 
c recuar ao ria comrn uni caçao d'ltomcns, qnc nsavão da au-
toridade e do Litnlo de amigos c:o governo c lega listas para 
assassinat·em c ronb arem; assim o cnthnsiasmo lcg::~lisla se 
foi rcft·igcrando, c chegou quasi a cxlinguie-se. O chefe de 
policia, para reanimar os auimos abatidos de seus amigos, 
coinpt·ou, 5em duvida com o dinhcit·o da policia, uma Lypo-
graphia, que comsigo conduzio pat·a a pro\·incia, c publicou 
um periodico destinado a Jevanlat· as clecaltidas cspet·anças 
da facção. A rnan ei ra pot· que cscrevino os redactores do 
Puúlicador, cujo principal collabot·adot· et·a o mesmo chefe 
de policia, debaixo de cuja imm cdiaba inspccção esLava a 
Lypogt·a?hia, convence de que um plano honivel se havia 
combinado, cujos pt·imeiros traços ensangnentados forão 
lançados na villa de Pouso Alcgt·e com o harbaro assassinato 
do senadot· José Bento Leito FetTeit•a de Mollo. 

Com e1feito, em toda a pnrlc agitavlio-sc os oligarchas, c 
cobt·al'ão animo, apt·esent.aviio-se exaltados e pt·ovocavão 
insolentemente a seus conlt'al'ios. O chefe de policia gritava 
da capital pelo seu jornal-que era preciso castigar fóea dos 
Lrihunaes aqucllcs que os Lribunaes não quizerão condem-
nat·-, c a maneira por· que se condnzião as auLot·idades poli-
ci ;.ws nos tlilfercnlcs lugaees da proYincia, torun vet·osimil a 
suspeita de que essa autoridade insinuava a seus delcgndos 
e suhdelegados que levassem a h<.Jcamnrtc os rp10 não podé-
rão exterminai' com ns Lis. Nem é sómcnlc o· htÍtToeoso 
assassinato pcrpelt·ado na pessoa do senador Fet·rcira de 
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lVlello o faclo qnp demonstra a existencia desse cliaholico 
plano. O homado pai de família e honesto cidadão Olímpio 
Cal'I:.eit·o Vei'Íato Gatão foi fol'çado a abandon:u· sna família 
e casa para it· pt·ocnrat• nm asylo na villa da Aynrnoca, fu-
gindo ao bacamarte do juiz municipal Alcixo. Na villa do 
Curvello fizCJ•iio-se ensaios no mesmo genero; na cidade de 
S. Joao d'El-Rci, onde o partido oligat·cha, commandado 
pot· nm rapaz lonco, qne paro la se havia mandado com a 
qnalidacle de jniz municipal, se exaltát·a ao ultimo ponto, 
erão publicamente ameaçadas, e por nm jornal designadas· 
as victimas que dcvião cabir debaixo do fcrt·o dos assissinos. 
Um facto mostt·a o excesso de vertigem que elos animos dos 
oligarchas se tinha apodct·<~do, c as atrocidades de qne ' são 
elle; capazes. 

Delibel'át·ão alguns cidadflOS que se celebrassem exequias 
solemncs pela alma do finado senado!' Feij6; a policia pedio 
ordem pat·a emharaçat• a solcmnidade: não a podendo obter 
porém do presidente da província, npezm· ele fingit· vãos te-
mores ele qnc a ot·dem pnblica fosse alterada no dia da 
funebrc cer,cmonia, deliberou-se ella a tomar um partido 
mais simples e dc~isivo. Quando se npproximava o dia mat·-
cado cblehrou a 11olicia suas orgias, que terminou na igreja 
matriz, onde se achava Jevnntndo, c deccnt.cmente pnramen-
tado o mausoleo:, cujos adomos forão cstt·agados 1cla bar-
bat•a polic.ia e seus sec1uazes, a casa do Deos profanada, c as 
cinzns dos mortos espnlhndils, é insultadas com irll ligiiio c 
impiedade ainda nuo vistas en~ uma província i!lnstl'ada, c 
em uma cidade cuja população se distingue pelo seu cs,pirito 
religioso, c constante piedade. ~ 

A n ntoridadc policial fingi o querer tomar' conhecimento 
do f'acto, pareceu mesmo desapprova··lo ~mas(\ providencias 
que deu, a manc~ra pot· çtuc se conduzLI) no JHloseguimento 
de assumpto tão gt·ave revclârao que o a1conteci ncnto era o 
desenlace de um flt·ama impiedoso, tJara ~uja representação 
havia concorrido todo o partido oligarcha daquella cidade, 
e que as providencias não passavuo d'nm' ridicnlp fin'gimento;· 
assim foi chamai/o como avaliador do clamno cansado o 
individuo, em cuja casa se <.lérn principio 6 salnl'n, I, e1ouvi-
dos como testemunhas lodos os que orao indigitados (\omo 
antorcs do atlenlado. Emfim, pot· toda a parte, movt'n-se 
espúlha.ndo estragos a machinn infernal montada pela oligar-
chia; o partido, <:o mo que se depois d'um grantle \atordoa-
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monto houvesse voltado u si, levantava-se ameaçadot•; o 
rcct·ulamenlo, jú nnleriot·me~1tc nlt·oz, to!'llon-sc insupporta-
vcl, os agentes policiacs, animados d'nm novo espírito, como 
qnc se el'guião do profundo abalimenlo, em <JUe os lan<;ál'a a 
opinião pnblica lão eslt·ondosamcnlc manifesladn conlrn as 
atrocidades commeLLidas. A senlcnÇn cln l'elação do distrieto 
mnndnndo, contl'n todas as esperanças da oligarchin, pôr 
em liberdade o ex-deputado Ottoni, a pcdl'a de escandalo dos 
don_?inndores, a nhsolvição nnanime, que él!> jlll'y da cupital 
obtivera o Dr. Mello Ft·anco, que recebêra no din em que 
snhira da cadêa ns provas as mais assignaladas do devoção, 
;unot• c respeito, que lhe podét·ão lcslemunbar os habilan\cs 
_da capital da província de Minas, fot·ao seltas pungentes CJtl·c 
att·avessárao os peitos já nlcct·ados dos Vasconcellos, Uezcndes 
c mais sec1uito policial; m<~s fot·ão igualmente novos incita-
n1entos para os til:)t·es, que volárno ao exlet·minio quanto se 
lhes poclessc oppôr no desenvolvimento de seus pl'incipios 
de cot·rupção c de malclade. A linguagem dos periodicos da 
facção tornou-se mais virulenta, nov<~s pet·seguiçücs fot•ão 
dect·etadas, c eolee essas Linha primeiro lugat· a fol'maç.ão de 
novos peocessos, qnc dcviho compeehend01• <1 todos os que 
podesscm ohstne dit·cct<~ on indirectamenle ao tl'iumfo 
cleitot·al; e como uno contava a olig<~Pchia com o genceal 
Andt1éU r•ara ttHlO quanto linha necessidade de faZCI' para 
assegm·at·-sc o desejt]do tl'iumpho, cahirno-lhe os olhos sobre 
o desembargador Pcdl'o Chaves, já escolhido na mente elo 
gabinete pat'<l ir na qualid<~de de . presidente de Minas fazer 
as eleições naquella província. Coadjnvada pot· esse homem, 
que dcixára escripto com lclt·as rle sangue c Iagrimas o seu 
nome nos col'ações das famílias desoladas da Parahyha, 
sustentada pelo barbat•o c atl'OZ t•ect•utamento, cujo hot·ror 
deveria crcscee dnranle a adminiatt'~cno de Pedro Chaves, 
tendo a explot•at• a mina inexhamivei dos processos pelo 
crime político, a oligarchia sabot·c<~vn já o prazer de ver 
reeleitos os seus qum·idos, c via· diante de si um futmo de 
longa clmação no podet• ; clla se esquecia que a Pcovidcncia 
nao Linha ainda ab<~ndonado o Bt·azil. 

Pela sua parte a opposição se prepat·ava para dispulat• 
plmo a palmo o campo elcitol'al; confiada na immensa, 
t·ica, illust<·ada e indnstriosa maiot·ia, qne na província de 
Minas snstcnla seus princípios, estava ella Iir·me na inten-
ção de não ceclcl· ao governo uma facil vicloria, qnaesqnel' 
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que fossem os despotismos c as atrocidades do poder·, pot· mais 
extensos que hotll'csscm de se~· os padecimentos da popu-
lação, convencida, como eslava el'a, de qúc era sómcnle o 
vencimento nas eleições que lhe poéf;a abt·ir a perspectiva -
u'um futnro menos hor:ivcl, dispunha-se para aniscar 110 
combate tudo qnanlo lhe era possível aniscat·, e a fazct• 
lodos os sacrificios sem exccptuar o elas vidas. Era sem <ln-
vitl'a incet·Lo o exilo uo combate, pois que d'nm lado pele- -
java o poder armado ue toda a força material, que clle não 
deixaria ue empregai' na contenda; de lodos os meios rlc 
lenol', qn.c lhe minisLt·aváo a formidavcl arma do recruta-
mento, c a facilicbdc de exclui!' elas eleições pot· via de 
processos os atlvet·sarios que não llle fosse possível ganhat· 
pela seducç.ão, as pl'omessas, os premios o as ameaçns; e 
elo onfro um partido perscgnido, des<tlojaelo de todas as 
posições ofliciaes, fol'lc porém pelo seu numero, pel<t quali-
dade de ~cns mcmbr·os, c ainda mnis pela sna desinler·es- -
sada dedicação palt·iolica, c pela for·ça de suns convicções. 

Não ohstanlc a desvantagem das posições, embora que 
muitos c dislinctos opposicionistas se achassem nint1a uns 
encarcer·ados, outros foragidos, todos sujeitos á perseguição 
e ao extermínio, um s6 não havia que moslrae desse de pre-
tender voltar· ~~ rosto á peleja, ou qne não tivesse n mais so-
lida convicção ., c a mais bem fnndada espcr·ança do Lt·iu-
fo. Estavâo neste ponlo as ccnsas na provinct't de Minas 
qnando nella ~oou a noticia de qne. o minislet"Í de 20 de 
janeiro se havia dissolvido. ,\ 

DREVE NOTICIA SODHE A ADUil'iiSTRAÇÃO DO GENEUAt: ANDI1ÉA 
ATÉ O MEZ DR ~ADÇ DE 18~4· 

Vencida a revolução ele 10 de junl o, pcn~úrão todos qnc 
scriáo clemittidos o presidente Veiga c o cl\cfe de policia 
Vasconcellos, o qnc era tanlo mais ~~zoarei, r1nanto era 
certo que nm e outro tinhão de longa tlala inimi~,;os pes-
soacs na pt•ovincia, e parliculnres offensas de qnc lomnr sa-
tisfação; não se podia crer qne o mioistel'io quizesse segnil' 
p~ra com a proYincia de Minas nma política Lod q_ Jivcr.::a 
da qnc mand;1vn pl'11' em pratica na de S. Paulo., pa'ra onde, 
logo drpois de pacific<tcla a provincin, manilúra nn\ onlro 
prc.sitlcntc, c oulro chel'e de policia, e onde o presidente 
Almeida Torres seguia nma política vcrdaucirnmcnle esda-
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rcci(la c conciliadot•n; mas qne Bcmai'Clo J:.Jcintho c. Vas-
concellos CI'ão incapazes de comprehcndcr, on de comprc-
hcndcndo-a, executa-la. Ambos ellcs havião siuu designados 
pela policia c pelas baionetas pat·a deputados a asscmbléa 
geral; mas nem isto foi razão para íJllC ao menos o pt·csi-
dentc fosse snbslituido. O ministcrio ::creditava não poder 
achat· nm cal'l'asco que lhe servisse lão hem no desempenho 
da obra de exlct·miuio, c1ue pretendia realizat·, e Bel'Dardo 
Jacintho, pela sua parte, cstnpido como é, acreditava quo 
só o seu prestigio podi:t conset·var a Ol'clcm ua pl'ovincia, 
cp1ando a sua pt·esidcncia ct·a o uni co facto capaz de alte-
t'a-la; pensava cllc Lambem, c ncsle sentido escre\ ia ao 
ministet·io, quo só elle podia oblet· a condemnação dos in-
sUl'gentes que se ac!ta>ão presos c pt·oc_essados, e fazia va-
ler a instante necessidade de sua consct·vação. Assim, em-
quanto na pt·ovincia de S. Paulo o pl'ubo e illnstrado Al-
meida Tol'l'es f"I'a accnsado pelos legalistas de favot•ece.r aos 
insurgentes, isto porqne não condescendia com as exagera-
_das prelenções do parliclo vcncedot·, Bernardo J acintho, em 
seu palacio do Omo f>l'elo al'raneava os cahellos, pot·que 
(dizia elle) _não havia rebelde que não tivesse cem padri-
nhos; hem que nem um dos inslll'gentcs on presos on fora-
gidos procmasse jamais n pl'otccção de algucm; emquanto 
o chefe ele policia da pt'OI'Íncia de S. Panlo reduzia a Lt·inta 
o numcl'O dos compromeLLiclos c pronunciados, e ordenava 
aos delegados c subdelegados qnc pat•asscm com os proces-
sos, em Minas o chefe de policia interino Estevão Ribeiro 
ele Rczencle, qnc nunca Leve uma vontade sua, que não dava 
um de~pacho sem il' pt·imeil'amente consnltat' a Ber·nardo 
,Jacinto sobr·e a maneira pot· qnc qucr·ia que cllc despachasse 
c crue commettia todas :ts atrõcidoclcs, c Linha ao depois a 
vileza- de mau(1at· dat' satisfações aus pr·esos, Rezende só 
na cidade du SaLarú pronnncia vinlc cinco indivíduos, e 
deixa ainda nas pr·isões as numet·osas viclimas dos pequenos 
odios dos subdelegados c dos delegados. 

O estado da pt·ovincia era de assustar, porque tantas 
pt·ovocaçõcs e opprcssões quando os animos cstavão ainda 
cscandccidos, c era irnmenso o num er·o das pessoas que se 
acha vão foragidas ou em snslos de verem-se a cada momento 
pr·csns e JHonunciadas, podcl'ião pr·odur.il' mni grave altet·a-
ção na OI'dem publica, c é pr·eciso clizê-lo c1ne tal et·a o deses-
pct'O da população, c1uo, se uma revolução muito mais en-
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sangncntacla e tet'rÍvel não apparecen na província de Minas, 
ele dezembro de Lf2 a ja.nei r o de 1 84.5, deve-se aos esforç.o s 
dos presos que se achavão na cadêa do Omo Pt'eto, e de 
alguns foragidos que se empenhavão para contet' a popula-
ção. Em verdade qunndo immonsos agricultores, pais do 
famílias anda vão foragidos pelas brenhas, e aqnelles q no 
não finhão nm immediato compromeltimcnlo crão obriga-
dos a dot'mirem pelos matos, pot'qne ningucm sabia qnando 
llie cahirin o raio sobt'e a cabeça, pois que pessoas as qnaes 
J101' fórma nJgnma fíOclião SOl' consideradas cabeças de l'Cbe[-
Jião, havíão sido presas, e conservadas na cadêa havia mais 
de <1nalro mczcs; quando parecia hnvet' um desígnio de 'Se 
exterminar alé o ultimo suspeito, não de haver cornmeLLido 
o crime tlc rebellino, mas de sympalhias pelos insmgenles; 
quaürlo a lantos padecimentos acct'escia a Leima de ser con-
sct'vaclo na presidcncia llemat'do J acintho, e nn policia o 
Dr. Vüsconcellos, julgnva a populaçno opprimicla c desespe-
rada <fliC nem um meio ele salvação lhe restava renão t'C-
coi'I'Cr novnmente ús at'mas, c poucos não et'ão os qnc acre-
dilnvão qne, nellas s6mcntc csl.uva, c d"cllas sómcnle devia 
proÚt' a salvação cl' uma lão gt' anclc pat'te da pt'ovincia; ns-
sim, no mcz de dezembro ele 1842 nma proposta foi feita 
aos presos do Ouro Peclo no senlido cl' urna nova revolução; 
Pt·etenclia-sc que se appt'oximasse da capital nma força do 
quinhentos bortJe11s, quo deveria marchar por di ~·e t· sos rn-
mos c cnminhos1 c em uma noite conviuda entt·ar ,pa capi-
tal, tomar de a&su llo 3 c:1clea, o palacio c o qnadcl; este 
golpe Linha toda a pt'obalJilid'adc de sct' fdiz pela natn-
rezn dn gente, de! qn c se tlevia compôr essa primeira 1 orç:1, 
a qnal existia em mnior nnmet·o en~di:fTerentes matqs, c 
ainda mais polo prestig;io c cora~cm p 'ssonl tlos qne devião 
dirigir a cmprczn. Esta proposta foi r'pellida pelos presos 
do Ont·à Prelo, e conlt'at·iacla forlement'ç por a guns fo ragi-
dos, qu e gozavão tle crcdilo c inf1ocnc i1 pat•a com os cm-
prchendedores.; decl arando uns c antros que se uma rel·o-
luçã? fosse lent<~ pa em qnnlquct' sentido, lngnr on cit'cums-
t anctn, nilo dev J;Io os qnc n promovessem contar com o 
apoio, ném mesmo com n cooperação 0u ~·PJHOvação dos 
pi··rsos c dos foragidos, de que po•l esscm carecer pha se 
encJrrcgarcm de f Ollclilzie o movitUcnto. Esta rccns n, t1.nicln 
f1 id6a de up1a an111istia gct'al, qu e se act'ed ilava infaÚivcl 
pot· oecnsiiio elo cnsnmenlo de S. M. I., nüo menos que as 
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absolvições dos ex-deputados Dias de Carvalho c Dr. Antão, 
fa:~.cndo renascer a cspcr;mça, aqnielárno os trmorcs da 
população, e lhe acon sclhúrno o sofi'rimenlo c a resignação . 

. Eslava a província em cxpcclalivn, c a população jazia em 
nm silencioso so.ffl'imcnlo, quando fnllou-sc na snhstiluiçl!o 
do pt·esidcnlc Veiga; e hem que o snccessor qne lhe darão 
i.levessc causar temores aos compt·omcltidos, por causa da 
sua pt·esidencia Jo Parú, foi a noticia da nomeação do ge- · 
nera l André<:, senão applaudicla, olhada como um allivio, 
pois nada podia ignalar ao mal, qnc a província cansava 
Bernardo Jacinllto; parecia que o minislct·io, ou fingia te-
mer-se 011 vcrdadcil'amentc se rccciava de qne a ordem pn-
.blica fosse novamente allerada em Minas, e pa1·a isso man-
dava o general And réa c acompanhndo de força de linha; 
por isso os compromellidos nno se rcceiárão muito elo crue 
podesse faze!' o gcncrnl, visto que cslavão na fi!'mc intenção 
de não darem o menor pt·ctexlo a qne CI'csccssem ns pel'-
scguiçõcs. A oligarchia scnlio unn vel'd<Jdcira embriagu ez 
com a nomeação do general Andróu: a ab:'olvição Jos ex • 
deputados Dias de Cat•valbo e Antão, c c onlros indi vidt1os , 
ct·ão pela facção dadas em cnlpa a Bol'llardo Jaciull1o, rp:c 
assim colhia o fruto da dout rina que clle mesmo ensinúJ·a; 
a opinião publica lcvanlava-sr. poderosamcnlc em favor dos 
compi·ornctLidos, c a facção rsp ei·avn CfUC a espada do ge-
neral lhe corlasse as azas a essa opinião, c qnc o scn pnlso 
valcnle a compt·imisse. A imprensa elo govcmo leve mC$111 0 
a impt·ud.encia .ue di1·igil' as mnis cs lttpid as ameaças {t op-
posiçüo, e o gcnci·al foi aponlndo como que enca1Tc~ndo dn 
missJo especial de tol'nm· cllecliva a pnniçJo dos compi·o-
mcLLiclos ainda fom dos t1'iúunac:s . A posição dos presos c 
dos fo1·agidos ct·a vct·datlciramcnlc Leni vcl, uns c outros po-
rém pnnhlio a sua confiança no pniz, e cspm·avão resigna-
uos, c até com Lt·anqnilliuadc, quaulo lhes podcssc Lr·net· o 
fnllll'O; a imprens<J da opposição conlinnon Grmc c uenod~da; 
o pel'iod ico publicado sob os au spícios el os pt·esos não in-
lel·rompcu sna cancira, c nem murlon de lin guage m. 

Tomou posse da prcsidcncia de Minas o general Andr·éa, 
c os seus pt•imeii'Os netos c discnl'sos fl zc1'JO nascc t· a seu !'Os-
peito uma hoa opinião. Estara no gozo do asscswrat· c di1·i-
gi 1' o pt·esitlcme Veiga n parl.c tln f<ICção exislenle na cnpilal, 
desde logo deu a collliCCel'-lhe o gr nct·al qnc queria vet· as 
causas com scns olhos, ouvit· corn se us ouviuos c obr~t· se-
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gunuo os conselhos de sua m esma inlclligcncia. Esperara-se 
pelos factos, c um da maiot· imp ot·Lnncia c gt·:widadc appa-
reccu para caractet·isat' a polilica do genCL·a l. Requereu o 
ex-deputado Ülloni qnc fosse revogada a desi1Jn açao do jury 
do Caethé para o ;en julgamen to, c o pt·esidenle, depois de 
te:· ouvido ai} chefe de policia Rezende, que achon muito le~al 
essa des ignaçao , quando Bernardo Jacintho q~1 e 1·ia qnc elle. 
assim o entendesse , mas qn e, pel'suadido de que o novo pre-
sidente não pensava nesse ponto como o seu antecessOI', vio 
entiio os inconvenientes do acto, e nesse sentido info1·mára, 
revogo u nquella atL·ocicladc cscandolosa. Este facto· excitou 
em todos os filineii·os, com excepção ele alguns poucos m.cm-
Lros mais exagerados da facção, os mais sinceros sentimentos 
de gt·atidão c L'espeito, não menos que de admiração para com o 
general presiden te. A falia com que o geneL·al aLrira a ses-
são da assembléa lH'ovincial em Maio de 1843 firmou ainda 
mais as esperanças qne os pr·imeiros aclos do seu governo 
h avião feito nascei', A maLes teto gmves e teto gemes (disse clle 
f'ntão lt·atando do movimento de 1 o de Junho) o Temedio 
mais efficaz é um compLeto esquecimento do passado. Este lll'O-
ccdimento, e u csqnivança de prestar-se ás exigencias em 
que a facção es lava de posse a set· attendida, durante as admi-
nistrações anteriores, o systema de nno considm·ar os netos 
conforme as pessoas , que os praticavão, e a igual dtst1·ibnição 
dos castig;os o d ,1s dl1l'ezas, a rectidão, com que J>rocedêra 
contra os anecacladores e dislrib uidores de dinhei1·os.pn1licos, 
n egan do pagamentos de r1uantias reclamadas como despen-
ditlas com a legalidade, mandhnclo fiscalisa1· as contas dos 
chamados commissarios uas forps da lega lidad e, indjspozc-
rão a facção contra o gcncl·al, que çra um objccto de odio 
e das ui<ltribcs dos membros dclla; os qnaes viiio-se inLcira-
menlc illndi<1o s em suas esp~t·nnç~s. ~s _pt·csos gozavno en-
tão na cadêa ele toda a poss1vcl libm·dade; nlr5nns podé1·ão 
mesmo sahil' en~ alguma occasino mgen le para L1·atarem de 
objectos ele seu particulm· intc,·csse; o govel'llo deixou do 
intcrfet·ir nos julgamentos polilicos, o se alguma vez teve de 
decidi1· questões a esse respeito, as suas decisões iao sempre 
de accorclo com a justiça das jHII'tes opprimida~ , c algumas ve-
zes erão cllas clicl.adas pela cquidaclc, sem comtudo sac1 illcar a 
cansa da justiça publica. Entrctnnlo o genera l conservava 
em seus lngm·cs e postos toJos os r1uc haviao sido ncllcs col-
locaclos pelos sons antecessores, c se algumtt nomcaçno tinha 
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de fazct·~ rcc;lhia sempr·c cllrt nos mcmLt·os genninos da oli ~·n r
chia . Officiaes nomeados pelos gnar·das nacionacs deixÓr·ão 
llc ser· appt·ovados, sem algum oult·o motivo mais que o de 
DàO Set•cm af1'eclOS U facçãa ;' e muitos a dos do govel'UO pt'O-
vincial ct•ão eivados do mais intolet·ave l arbitraeio. Os cas-
tigos militares, pot· exemplo, ct·ao tyrannicos, c o recvuta-
mento não poupava classes, nem condições. As falias com que 
tere de abt·it· as sessões da assembléa provincial attesl ão (l "'C · 
nio c o talento do general Andréa, c o desejo, qne nuLria clle

0
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pr·omover a pr·ospeeida!lc da província; se o general se podcssc 
resolver a ser um pt·esidenlc constitucional, feliz a pro víncia 
que fo•e confiada a .seu cuidado. Exacto aló o csct•up ulo no 
cumpr·imcnlo das 01·dens c determinações snpet•iores, apenas 
chegou á capit1ll o decreto de t!~ de Março, clle o fez cxe-
cnlat• sem admittit· chicanas ou restt·icções, c o remeLten com 
a mesma presteza para todos os pontos d<~ província. 

DRI<VJl NOTIC!tl. A nilSl'EITO 'DE A.LGI!NS F ttCTOS MUS IMPORTAN-

TES, QUE POR OCCASIA.Õ DOS MOVHI!l ' TOS IH'. 1842 TIVER.-I. Õ 

J.UGAR NAS PROVINCIAS DO 1\!0 DE J t\N!llt\0 E S. PAUJ.O. 

Bem que me não compromett;essc .a consignar osfi:j ctos 
acontecidos na província do Rio de Janeiro c S. Paulo, por 
occasião dos movimentos poliLicos cruc tivet·ão luga t· no auno 
de 18lJ.2, não só p01·que cr·a isso um lt·abalho que dem:.~n
dava muito mais tempo do que aquelle denLeo do qual me 
compr·omeLti pa1•a com os meus compt•ovincianos a publicar 
.o occo1·rido na província de Minas, e sómcntc os aconte -
cimentos qn c pl'ecedêt•ão, ou se ot·iginúl' ilO do movimento 
de 10 de Junho, mas ainda por·qne me faltavão informa · 
ções indispensaveis, c que cu não podia l'eccLel' de um 
simples ouvir dize1·; entt·elanlo julgo iutet·cssante, c que mui-
lo agradavel sel'!'t ao leito t• o conhecimento de alguns fac-
tos, hem que poncos, todavia de snmma impor·Lancia; e 
DãO SÓ pot' ÍSSO, quanto porqu e COJ1C01Tem eJlcs ue uma ma-
neira cllicaz para demonsll'ae-se com toda a possível evidcn6a 
o qnc Livc pr·incipalmentc em vistas, qnando empeehcndi es lc 
tt·abnlho, c é - que a política cutflo dominanLeer<~lol1a ele at·· 
hitt'1H'iedade, de despotismo, de violencia e dj dcpl'ctla-
ção -,ficando .me o pezal' de não poder apresentar <lO lei-
tor um quadro que comprchenclesso !.orlas as atrocidades 
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praticadãs pplos dclogaclos e commissnrios do gabine(.e d!:' 
25 d'e Março. , . 

Todo o pt'ocedimento .do gabinete Je 25 de Mnrç·o, no 
empenho. de debellar os ·movimentos revoJucionarios de 
Minas e .S. Paulo demonstra, <[ne o minislerio estava ao 
facto do quanto se prebentlia fazer, e como n'este caso 
dev.eria elle sabe!', que uma revolução sómente tet'ia ·luga.r 
se dada a dissblução da cama.ra acompanhada da modifica-
ção projectada na lei eleitoral, a dispersão da camara foi 
sem duvida filha· de uma intenção diaholica; teve pot• fim 
uma provocação dit•ecta á revoluçao, que a olig,flrchia 
considerava · como um meio 'unico, .com que podé•• anni · 
cp:tilar seus contrarias; o ministel'i(') pois tinha diant <f ulos 
o'lhos todas as hypot·he'Sos, . c ;bstaV>a J?àra r.eso~vê-las i)repa-
rado : assim tinha elle liJ.e. ínão tvlll > batalhao Je fuzileiros, 
que fez immecliatamen~e···~archbt••i p a:.<a • occupar os .muni, 

· cipios da província Jo Rio de Janeiro, I imitrophes com os de 
S . . Paulo e Minas ; e <ruaes in~Lt'ucções levava o individuo 
nomeado então 'conímarÍÇ[a~ée ]n iílt'~\~t: ·'ptider-se-ha con11e-
cer p~la ih~.neif''\ ' í)q~ qt~~~ ~é 'hfmv_~fa ,·~1~ ~esemi)enho · de 
uma tao mehnul'osa commtssao. 

Com effeito, o major Pedro Paulo, se não desempenhou 
cabalmen-te as instrncÇõe's Sdct·etàs .. el ue.'lhe·.déra, comd de 
costume, o mhüstiro•da· gderrn Je,sé ·Cleti1en~e, : p(1)rtoa-sc de 
maneira a sa·tisfazer n· irn que cs'Se ex-minislr0 v La a· Bra• 
zileiros, ffJ .ainda h1ais a Brazileiros ' libera'cs. · 1 • 

q cotnm:m\:1:.\t~tb millt·at• •ae~diNn1Jtjne se áehava íw lemp{'l 
dO despotÍSlllO ppl'O C s.imp,i,es', ' ~ C~l1SÍ_derO H-Se · ~~~1!' ~apibãO
general; mas uni c·apttrLi:l-gerHJral ~Faq\.1e)Jes' que · nos m0-
ment:os de sua cólera erJv-iavá ''á m~i" patl'i'a pflrá ilag'ello e 
tdr?Jento · de D;1fsel'os co~onos1• Nifo ·ll;,~nv.e -.l«on diç. r~o <Jne o 
niaJOr Pedro Palllo respCitasse, c · qual1~o acsft uctava os ob-
seqbi~~ de ~lm~p,o'ri'ra'~o ~o~hrtel", .. que p1'0~1pt<\ s·e apt!eson-
t~r~ . p'~;.a' serv1r ~ . leg~ll dadc . ~~m sü-a .pbsso~ ·e fortuna, 
dll'lgta a e~ te bqnraild êtdàdão tiJ snlto-s qné ·só tmba a • coe à-
gem de lh'os ffliet·,! p'dr~~1C·_• fall'~v.a a ·i:l0.1 s.ó p a.•rtién1ar á 
frente de um ·hatalhnd c1e' l!nh1r; ·' · ··· • 

Deixandd cll'l con$ÍP;nar n1nitos fac t'os ele alt·l}ddn•de, por 
não es'táréni élevidlunedte averignfldos, éleixa\·ei hqtt ~\ men-!H . (Íj_ t J ' I) '' I • • l • l\ ' ~ . , ih d 
-~ · n~ . ot.,s, R.?uc?.s;, 1~~~ . ~JnJ~ p ,t;o~~ . tra~s.cr.?vo1 , .am le· ~ o: 
cqm,en úS u·t·ecüoa I' e! <j<11:J os t1L'tesLãu ; nú s ·esses wcto·o 

' 11 I 1 • · • 1 · ' .. · · " 1 Jl'e rA ' m · são f e nature1.a fn , ctnc s~Jmen tc um ( e s ora 'sn ICteple 
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par,a caractct'isar toda nma achuinistração, e qtJiçá, toda a 
poJit~ca,_ bodo& o-& pripcinios do governo ad,opt!'\d<;>s c reco-
nhecidos pelo partido oligarchico, de cujo seio era p mi-· 
~isleçio de 25 d,e .1\~m;go. , 

Os militares, qge forào m<Jndados a combater os insur-
gentes, l!CrcdiLavüo-s0 investidos, c talvez o estivessem p0r 
instru,cQões se<H'eta_s, ele l.oclos os poderes p<:Jssivt~is, e por 
isso nao se limitavão ao que em razã.ÇJ c boa p,olitica lhes 
devia com,peLir1 i~to é, comhaLev os insl\rgentes, ·prender-
aque.Ucs,- que (osscm encoo,trados ço~ as at:J;Ilas nas maos, 
entre~ando-os immediatamcnte ás justiças orelinaria~ para 

1'azê-los punir na conformidade das leis; n1as COJ,lstiLu~ão-se 
el!es mesmos em tr.ibunaes jndic~a11ios, mand<1vão pren<ler 
io.dividuos q,ue tt'ancp1illos se aché\vUo em ~nas c.asas, con"' 
servavfio-os nns prisões por CJUUQ.Lo t~mpo querião, e pro-
l,)Lltioiavrto ellç~ wesmos 1.1s. sentença~ de absolvição, ou. de 
COJ~demnação, eonforme · os prase)ttjis qne ~ervião-lhes de 
ntoliv.os. IsLo q.uo et•a em si 1.1 ma\or das ~rregularidade~, e 
c~tle de.põe conLI:a o systema poliüao. da oligarchia, tot·-
no~l-sc vw:dade.iramente aLt·oz na. maioria dos casos; por-
qu.e, nflo só .os com mandantes militat•es preudirw e solta vão 
arbitrnt·iameoLe,, n:1as Lam\l.ent condemua\lão os · cidadãos 
a pona.s orneis, e as faJ.Íão pra'inpta e militarmente exe.-
ou\ar. · 

Embora que a consLittlÍção c1iga no § 19 ,do nrt. 179 -
(fUC ficrto abolidas todas as pena& c.rueis, 'os co.romandantcs 
militaN'S as io1ligi1~ão da maneit·a a mais dura eintoleravel, 
principr.lmente na provincin ae S._ Paulo. Assim, além do 
o1!1tros que _~fmrao conden1o.aclos ao tonmento das, pranch·adas 
c noclas de páo, algum dos quacs é fama morrêra no acto 
(lo castigo,. ioi , por essa •llliineira doulrinaclo pelo comman-
danLC<militar Pedro.Pau]o, André Cursíno, sobrQ o qual m~n
dou @ mesmo comtnandante descarreg'a11 cem pr!mchadas, 
o que consta do spguiute officio : ' 

c Illm. St',- S.egncm pat•a Qoelnz o infet·ior c oito pt·a-
?US que conduzirão OS doentes que UCãO. reco-lhidos DO hos-
~1ilal. Communicp a V. S. qne hoje d1eglirão pt·esos dous che-
fes rebeldes, sendo um d'clJcs André Cur;sinó, o maior dos-
malvados, qne icvou. cem pr:1nchad.as; sendo ouLro o paclt·e 
GúmadO',Felix: além d'esLcs, forfto pt>csos mais lres, e·um 
foi merto, c .elos lres .presos um é Hcsp<1nhol, que· tamhe1~1 
le\'on .cem pTanchndns, :c · toflos são elos que <Jssistirão o 
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fcwo el e Silvoil'â~. FiC.:a l'ecehido o preso qne - V. S. l'e-
m~Lleu. Junto vai um officio para o S1·. comman<lante da 
columna. 

u Deos guarde a V. S. Qua1·tel do comman<lo militat· na 
villa de Arêas, 25 de J nlho ele 18·42. -lllm. Sr. Domin-
gos Martins de Abreu, major commandante da força em 
marcha para Minas. - Ped1·o Paulo de Moraes Hego, ma-
jor commandante militar. . 

cc P. S. -O. alfet·es Aires da Serra Carneiro, se apre-
sentará a V. S., conforme as ordens do S1·. com mandan -
te da columua. >> 

O facto em si é att·oz , mas ellc Lul'lla-se sumt11an:íenlo-
geavc quando se considerem as cit·cnmstancias da pessoa. 
A coustitnição não c1uer que taes penas sofft•ão nem mesmo 
os soldados-de linha; pois hem : o delegado do José Clemen-
te as applica não a um soldado, não a um cidadão simples,. 
mas a nm tenente das antigas milícias, e soldado da imperial 
guu.rda . de hqnra. Lêa-se com attenção o officio supra, o 
admirem-se as Brazileiros ao verem o sangue frio, coro qne 
esse monstrd participa a morte de um outro individuo, segu-
ramente assassinado pelos outros monstros. E quem deixará 
de reconhecer que aqnelle commandanle c_ontava com o 
apoio do alto, quando taes atrocidades praticava, ou antes 
que elle nada ma\s fazia do que cumprir as insinnoções que 
recebêt•a P O quy porém demonstra até que ponl os do-
mina dores de 184 2 levarão a ierisão-é que praticay~ão elles 
todo o genero de nttentados 'Contra as pessoas c conl1·a as 
propl'iedades, sem que respeitassem, não dil'ei algur a cla.s 
garan.tias, qu~ n f onsti1Luiçao reconhece, mas neÍn ain ga- ~s 
pr.ecettos da ler na~ nral, e proolamavãd1se enLt·~tanto os man -
tenedores da 01•dem j)nblica, os defensbres da' constitniçãe, 
os pilar·es do tbrono c do altar ! Nem fÓj só o. castigo hor-
rível c anli:constitucional Jas pranchadas o qpe soffr(3.1·a 
Cursino ; Pedt•o Paulo el'igio-se em magistrado, procedell 
a u_m interro~aturio c forma~ão tle culpa, e Cnrsino (oi 
obt•tgado c. v'wlentado pot· melO de novas p.ancadas a den nn-
ciat• como insurg:entcs . a todos aqnelles que o comman-
dill:Le mili_tar desipnáv~ como, t.aes: assim, p~la i~vel\~â o a 
m:Js mantfest.~ ~as lets, os mtltta.-cs mandndos a. com~ntct· 
erao l ambem )Utzes processantes, e estav,ão nutonsados· pant 
appli.carem aos cia·adüos, que elles assim rnocebsavão um cas-
tigo que ::1 s leis ~ao reconhecem ; assim era o govei·no, er~o 
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os seus agentes os qne se encarrega vão de sustcntat·em pelos 
factos as proposições dos insurgentes, quando dizião que a 
revolução era feita em defesa da constituição do estado, qnc 
o ministerio de Março com a oligarchia pretendião auni 
qnilar ; e taes erão as intenções do gabinete, que nos mo · 
mcntos mais arriscados, quando convinha tirat• aos insurgen-
tes todo o pretexto, nem ao menos por conveniencia, por 
util hypoct·isia se aparentava qualquer respeito ás leis, c á 
liberdade c direitos dos cidadãos ; não era já o despotis-
mo, era sim a m~is hedionda tyrannia, que pesava sobre o 
paiz. Tão horríveis fm·ão os actos praticados por Pedro 
Paulo, que o ministerio scnlio a necessidade de condescender 
com a opinião publica, fingindo chama-lo á t•espoosabili-
dadc «? puni-lo; foi uma farça represcntnda pelo minitilro da 
guerra. Pedro Paulo naJa soJl't·en, c o seu nome cslal'á cs-
ct·ipto com honrosa menção no livro Jos benemeritos de 
José Clemente Pcreil'a. O plano infernal do roubo e Jo 
massacre et·a o mesmo em toda a pat·te ; parece que uma 
mão poderosa punha em acçfio os divet·sos agentes ; pois que 
em toda a parte erão elles ignaes a si; não houve a menol' 
divet·gencia nos meios de derrotar os inslll'gentes ; em toda 
a parrc a legalidade ornava seus tl'iurnfos com o massacre e 
a devastação; assim, se Pedro Paulo tão duramente tratát•a 
os habitantes de Arêas, não menot·cs ct·ueldadcs estavfio re-
servadas aos bt·iosos, dignos e valentes cidadãos da villa 
etema de Silveiras ; os quacs, depois de resistirem com co · 
rugem e bravura digna sem duvida de homens que act·editão 
baterem-se pot• scns direitos, e qnc preferem a morte á igno-
mínia da escravidão, for·ão emfim derTotados, c a sna nova e 
Ilorescente villa cahio no podct• dos barharos, que para vet·-
gonha do paiz se chnmavão os defensores da constituição, da 
ordem c das leis. Sinto no fundo da alma não ter· podido 
obter cir·cumslanciadas informações sobl'e o heroismo, va-
lentia, c sofi't·imentos dessa distincta porção de briosos 
Paulistas ; deixarei aqui transct·ipto um documento impor-
tante, e elle basta para dat• uma idéa dos horrores , de que 
foi victima aquella infeliz povoação : combinem-se os factos, 
que {icão relatados, e tcr-sc-ha a convicção de 11nc cr·no 
elles filhos de um pbno 0et·al. 
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Requerimento que ú assemúiéa pp·aL di1'igin7:o os !tctbitantes 
da viita de Sitveims, tttt província de S. PauLo. 

<< Augustos c dignissimos Srs. representantes da naçno. 
<< Ante v6s se nprcsentão os' abaixo assignados,- moradores 

da villa dos Sil veit·as, província de S. Panlo, im1)lorando re-
me di o a seus males e prejuízos motivados pelos saques e se-
questras ordenados ·pelos officiaes militares que por desgra-
ça tiverão o commando nesta villa. · 

<< Os actos arhi'Lt·arios e as atrocidades praticadas· pt·im.ei-
ramente pelo coronel Manoel Antonio da Silva, e depo.is pelo 
ínajor Lopo José de Albuqucrqtte Maranhão; hem como a 
immoralidade dos soldados pot· . clles commandados, são tão 
revoll11ntes, que até seriüo incríveis se não existissem irrefra-
gaveis provas: este povo por mu·ito tempo se rcsentirá dos 
seus effeitos, e com di.fficuldacle 1'oltat·ó. ao estado ele :flot·es-
cimento em que se achava. Os supplicantes não fazem a enu-
m eração dos crimes d'estes officiaes e de alguns outros, por-
que esperão1 qne o govemo de S. M. o Impet·ador os não dei-

. xará impunes : tt·atüo unicamente lle mostrai' os excessos 
comrnettidos nos saques c roubos, afim de qne obtenhão de 
·v6s o melhot·àmento de sua sorte. 

<<Em' 12 de Jrilho do anno proximo passado en~ron nésta 
villa o já dito cot·onel Manoel Antonio da Silva, e ~onceden 
aos seus soldados um saque sem prazo (mnito embot a se lli-
ga que elle foi pqr duas horas H c neste se commetLét•iio ex-
cessos tão att·ozes1 que nem a mesma matt·iz foi respeitada; 
,suas portas forão arrombadas, e assi ilcúf'ão pot' mpitos 
dias: a colherinha do calix, e mesm8 os cot'l10raes do à tar 
forão roubados ; que impiedade ! 'Os li '\r.os da irmanullde do 
S. Sacramento forão rasgados, e o cllnheil'o de seu cofre 
consta que existe em poder do mesmo coronel! ' 

a Em 1Õ do mesmo mez entrou o batà:l.hão de fuzileiros, 
c lhe foi concedido um novo saque! N'este se faze~ estragos 
indizíveis: denuhão-se paredes e f6rros, qucbt·ão-se portas c 
as vidraças das jancllas, an·ancão-se soalhos, Jazem-se exca-
vações em todas as casas, e até as sagradas imagens ~lo Sal-
vador e seus santos forão quebradas com horroroso escanda-
lo! A' vista de tan,tos estragos e atrocidades, igno11a-se o \ no-
tivo por cp1e não Iançárão fogo ás casas, reduzindo a lânzas 
esta nova e flores 1~ente povoação ! 
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<< Nüo pat•ão ainda aqui os horrores: elles coutinuárão com 

mais prejuízo dos supplicantes, c com não menos excessos. 
O mesmo coronel mandou apprehimder as fazendas do ne-
gociante Francisco Feli-x de Castl'o, as quaes se acbavão eu-
fardadas uo sitio de D. Anna Bnena de Siqueira, e todos fo-
rão repartidas }Jelos soldados. Por occasião de se conduzir 
estas fazendas, Ü>i saqueado o sitio da mesma senhora e o de 

·Boaventura Lniz Hodrigues, tomando-se animaes e tudo 
quanto' achárão, deixando-os unicamente com a ronpa que 
estava no corpo ! 

<< Ao depois disto, por ordem do majot• Lopo foi saqueada 
a fazenda de Auacleto Ferreira Pinto, e todas as joias da 
fami lin, o mo, prata e fazendas do negocio, foi um rico 
espolio para a soldadesca. o mesmo aconteceu a outros 
muitos, c tudo por ordem do referido major! Todas estas 
joias, fazendas c trastes erão vendidos, quando muito, pelo 
vigesimo do seu valor, do que só resultou beneficio ás mere-
trize~ e á alluvião de malfeitores que para aqui vierão fazer 
fortuJ?a, negociando com os soldados. 

<< Era tal o desejo de tudo destrui:·, que os objectos que 
não poclião set· vendidos, erão rasgados ou quebrados ; os 
mantimentos que se não podião conduzir dos sítios saqueados 
se atiravão fóra, expondo-se-nos d'est'arte a um mais terrível 
flagello, a fome; e até nas casas se lançava fogo, como ·fize-
rão na fazenda de Ft·ancisco Lescm·a Banher ! Nem uma hor-
da de selvagens commetteria tantos excessos e honores! 

(( Augustos c dignissimos Srs. representantes da nação, 
os clamores da humanidade achat·áõ ecbo em vossos corações 
bemfazejos: nossas esperanças estão depositadas em vós, que~ 
sois os guardas da constituição jurada, e o sustentaculo de • 
nossos direitos : dignai-vos portanto attender ás nossas sup -
plicas, concedendo-nos a indemnisação dos prejuízos que sof· 
fl'êmos sob o mais honivel despotismo. Preveni o triste fu-
turo que nos aguat·da, pois estamos expostos a não poder sa-
tisfazer a nossos credores, e mesmo a ser onerosos á socie-
dade. · 

<< Junto ás assignaturas se declara a somma dos prejuízos; 
c se dignar-vos autot·isar ao governo a fazer esta inc1'3mnisa-
ç-ão, os supplicantes os legalisarúõ pelos tramites compe-
t~ntes, pelo que esperão-1\. J. 
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Pal'ece ser da divina economia da Pr·ovidencia, quando pre-

tende chamar a atlenç.ão dos homens sobre si mesmos, advct·-
ti-los com algum castigo, e então a hisloria de Lodos os tempo~, 
c cspecialmenl.e do povo cscolltidu, nos diz qnc em taes cir·-
cnmstancias multiplicão-se os flagcllos; foi isto o que acon-
Lccêra aos hahitantcs dos municípios da província do Rio de 
Janeiro, que limitão com a de S. Paulo, bem como em on·-
tr·os dqsla 111Lima província. . 

Uma d~.s proridcocias elo gaLincLc de 23 rlr. .1\larço para 
dcbcllar os m_c/vimenlos políticos de 18~ 2 foi anncxat· á 
província do Rio de Jant?iro os mnnicipios ao Norte da de S. 
Paulo, c esses infelizes lng<IrPs oppr-imidos e devastadas, corno 
:;c acahn de 1-ct· pcll's rommonrlanlcs n•ililare:;, tiv rão de 
~oíl'ret· tll11 outro flngcllo, scnrio tão doloroso, não mcn\)S ler-
rivel c oppressivo; foi a cnvia~ura do Dt·. Ignacio Manoel 
Ahar'CS de k~m, edo, chcfu de policia da pt·ovincia do Rio fie 
Janeiro, par·a proccssat' os ([liC se ltonvcsscm compromclti-
do nog movimentos. 1 

O chefe de polieia, qnc é um uos filh'os mais qncridos ela 
pequena roda oligarchic:1, qne acredita ser\ o Brazil scn pntri-
monio, o amigo parlicular dos clcscmhat•t-arlorPs Jlonorio c 
Panlino, visou n' <ll[pella commissão nm rnr.io de Ji.•zcr sna t'ot·-
lnna, c como l.aes vcnlnr·as nfio sfto muito cornmuns, ~1niz 
clle aprovcit.m· amplamente a qne a Snt'le Jb.e aprcscntwa. 
Com cffeilo o Dr·. chefe de policia nüo gnardon reserva no 
Lt·afico illicito, que exercêra com uma llio importante com-
missão; abrio nm csct·iptOI'io de compt·a e vend<~, e só lhe 
faltou pôr sobre o limiar um rolr~lo, qne em letras mainscu-
las chamasse n allcnção do viaj;mte- Aqui se vende a jus-
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tiça, aqui se comprão denuncias --. Tnnta prostituição n' um 
magistl·ado não seria acreditada pelos vindouros, e o histo-
riadot• qnc a menciona seria havido como calnmniadot·, se ir-
ref'ragaveis clucnmentos não existissem para comprovarem~a. 

Passados os dias de lcrTor·, em qnc a mão pcsarla da oli-
garchia comprimia nos labios de suas victimas, para que não 
ll'anspiras~c. 'nm gemiuo de dor, nm ai de queixume, de-· 
nnncias apparccêrão pela imprensa, c a feia chronica do prc-
vnricndor c'candoloso foi cxposln aos olhos do pnLlico. 
A imprensa l'accios~ c alngarln gritou:- calnnwia e intriga, 
os insnr·gc~ ntes querem mar-car· a honra do integro m:~gistr·a
do qnc o.s presegnir·a!- A prndencia aconselhava pot· utili-
dade tio magistt·ado e ela oligat·chia, que se detivesse ellc, c se 
cntt·inchcirassc no unico vantajoso reduto da negativa; mas 
tal er·a o oq;nlho da oligarciria, tão embriagada vivia clla de 
scn podet·, que act···diton poder dominar a opinião do tribu-
nal dn jmy, com cnja mão pretendia abr·it· na f't·onlc de nma 
das viclim~s qnr, tircra a andacia de revelar· tantas inCa-
mias, o signal- de calumniadot·. -O magistt·ado, cuja COllS-
ciencia devia afasta-lo de um passo Uio tcmerurio, conf\ado 
no podct· das prolecçõcs, ch(lmou a juizo o sar·genlo-mót· 
Francisco Lopes llaplisla, quo pela imprensa o dennnciur·a 
como prcvaric:ttlot· c concns,ionario: o dislinclo cidadão , 
longe de ler·givcrsar procmanuo algum alugado r·esponsarel, 
aprescnton -se f'rancamcnle em juizo com a conscicncia do lro-
mcrn ele bem, que pot· amot· tb ver·dade se sncr·iflca. Depois 
de um importantíssimo debate, e de sct·cm cxhibidas em juizo 
provns exuberantes c co;1vinccoles C[UC demonslravão as ar-
0uiç.ões lei tas pela imprensa ao magistrado concussionario, se 
gnio se o julgamento o mais impot·tante qne por ventura le-
nha Liuo lugar desde que existe a institnição do jnr·y. 

Para que flqnc Jc uma maneira indelcvel e clara consig-
nado esse facto, que do mod() o mais el'irlentc explica qnnes 
os princípios, a política e a mor·alidarle do partido oligar·chi-
co dctTOlado em 2 de Fevereiro de t8tí4, ahi v no lranscriptos 
os quesitos propostos pelo jniz de clit·eito, as respostas dadas 
pelo conselho dos jm·ados, e a sentença do presidente do 
J lll'Y. 
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Quesitos, 1·espostas e sentença p1'ofe1'icla 11a causa em que el'riO 
pm·tes o D1·. I gnacio iJ!l anoel A lvm·es de Azevedo e Pnmcis-
co Lopes Baptista. 

1. 0 quesito. -No escripto accusado a folhas se imputa 
ao auto e ter recebido qualquer quantia de dinhcieo 'para o 
efl'eito de não proceder contra F. Novaes, compromettido 
nos movimentos ele S. Paulo ? 

2. o quesito. - Está provado que o autox· t·eceben com 
effeito quah[uer quantia pat'a o ell'eito indicado ? . 

5. o quesito. -Foi o escripto distribuído por mais de t5 
pessoas, c é o réo por ellc responsavel ? 

4. o quesito. - Procedeu o réo por motivo reprovado ou 
frivolo ? 

5. o quesito. - Dú-se no ofi'enclido qualidade que o deva 
constituir a respeito do réo na razão de pai ? 

6. o quesito. - Procedeu o réo com pt·emeditação ? 
7· o quesito. - Usou o réo do disfarce para não set• conhe-

_cido quando pommetten o crime P 
8. o quesito. -Existem circumstancias atleriuantes em fa 

vor do réo P ' 
Segunda questão. 

1° quesito. -No cscripto accusad.o a folhas se' imputa 
ao auto!' tet' posto as sua~ P.eonnnci~s em almo~da ~nando 
se achava procedendo crumnalryente por occasHío dos mo-
vimentos de S. Paplo? 

2°. quesito. - Está peovado que o .autor pôz com e[eito 
as suas pronuncias em almoeda na ocoasião t•efericla? 

5°, üo, 5°) 6°, 7°, 8°. -Como os da "ques ão. 

Resposta do jit1'y. ~ 

' Quanto ao 1 o quesito da 1 • questão, o jlll'y responde: ~ 
Sim, por nove votos; uo csct·ipto accusado a folhas' se im-
puta ao autor o ter recebido al:.;mna quantia de dinheiro 

L U \ para o ell'cito de não procede!' contt·a J.'. Novaes compro-
mettido nos movimentos de S. Paulo. 

Quanto ao 2°,- Sim, pot· sete votos; estft proyado ~t,ue 
o auto1' 1·eceiJeu com eff'eito qualquc1' quantia pa1·a o effi;ito indi-= 
cada. 
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Qoanl'o ao 1° quesito da 2• questão, o jut·y t•esponde: -

Sim, por oito votos; no cscriplo accusado a fólhas se imputa ao 
autor o ter posto as suas ' pt·onnncias em almoeda c1nando se 
acha v a pror-edendo ct·iminalmente por occasiao dos movimen~ 
los de S.' Paulo. _ 

Qu·anl:o ao 2°. Sim, por oito votos; está provado que o 
autor pôz com e/feito as suas p1·onuncias em almoeda na occasiüo 
1'e(e1·icla. 

Sentença. 

A' vista da decisão rlo jury , absolvo da accusação o réo 
Ft·ancisco Lopes Baptista, dê-se-lhe baixa na culpa, pagas 
pelo antm· as custas. Rio de Jauciro, 18 de Outubt·o de 
1843, - Sebastict:o M.cic!taclo Nunes. 

Forão membros d'este importantíssimo conselho de julga-
ção os jurados: José Joaquim da Silva, Lucianno Leite Ri-
beiro, Manoel Pinto da Fonseca, Antonio José M:at·ques, 
Carlos Antonio Petra de Bat·t·os, Luis Gomes Pereira, João 
de l\iit·anda Araujo , José Antonio de Souza FetTeira , Luiz 
Cypriauo Pinheiro de Anc1t·ade, Antonio Alves da Silva Pinto, 
Faustioo José Delclnque, João Corrêa Dntt·a. · 

li'oi esta sem duvida uma das mais fataes t1errótas, que 
sofi't·êt·a o pode1· ela oligarchia, e que lhe fôra fatalissima pelas 
circumstancias do facto. 

Nem ao menos et•a licito o duvidat· da inteireza, rectidão 
e justiça com que procedêra o conselho dos jurados: p01·que 
o réo et·a nm pet·seguido, e não Linha protectores; e o aulot·, 
uma das sumidades da facção que dominnva, gozando da intei-
ra privança dos ministros, eleito deputado á assemhlén get·al, 
c gl'andemente abastado; e quanto ao conselho, foi elle com· 
posto de negociantes independentes, ricos capitalistas, e a 
respeito dos quaes não podia existit· nem a mais leve sombra 
de suspeita de adherentes aos t•evolucionarios, ou de sympa-
thisarem com algumas das idéas de subversão de ordem. 

Impellitlo pelas cir·cumstancias, ou ta~ vez mesmo aconse-
lhado, o magistrado pedio a sua demissão e requet·eu, que 
se lhe mandasse fazer e!fcctiva a responsabilidade; entt·etanto 
appellou cllc da sentença do jury para a relação do dislricto. 

A decisão, que sobre este negocio Lomát•a o governo. que 
aliás onvit·a, como se diz no aviso, ao conselho de estado, é 
um dos mais tristes, dos mais vergonhosos escan·dalos que 
podia praticar um governo de qualquer paiz do mundo. 
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Como pot' nm acinte ú opinião publica, e pot· um d'esles 
rasgos de cynismo, qne palentcão antes uma desordem ce-: 
rcbral do que uma immot•nliclarle intolet·nvel, apezat' de que 
o magistrado houvesse sido declat·ado prevat·icadot·, e em 
tal gt·áo, que se o convencêra de pôt· a justiça .em almoeda; 
apezar de que o facto se tomasse incontestavel pela exubc-· 
rancia das provas, e a causa de uma natureza grnvissima, 
pelo Lril~unal d'onde partira a decisao, composto de homens 
imparciaes e acreditados, o ministro da justiça, que deveria 
antes propô · la que espera-la, a ilemissão do magistrnclo, de-
clara em seu aviso que et·a sua opinião c do conselho de es-
tado, que não tinha lugar a ucmissiío pedida, isto é, que o . 
magistt·ado, convencido de ter posto a jus~iça em nlmocda, 
met·eci[l as sympnlhias e ns allenções do gover·no, que é o 
mesmo qu~ dizer que a prevaricação não era considet·ada 
um crime perante o governo, e qlle a col'l'nptibilidade não 
é um defeito que inhabilite ó mal:)istrado para continuar a 
exercer o· seu emprego. Esta clecisão ia em tudo de accot•-
do com os pt·incipios dos que demittit·ão os Godois c r cmo-
vêrão os Costas Pinto, Torres, Alvat•engas, Hortas, Alcan-
taras e Stokiet·s, e promovêrão os Azambujas, Fil'minos· e 
tantos outros. 

Restava ainda ~ oligarchia uma esperança, porque emlim 
o processo do Dr. Jgnacio Manoel era pnru e lla \Hlla ques-
tão de vida ou de morte, eslava esta esperança lll\ dccis::io 
do appello inlet'(lOSlo para a relaçflo, e essa dec' são foi 

• I ' • • I fi mais nma sancção postil n csle rmportanle JU garner lo; L-

cou pois entendidp qne não poàerú ser judicialmente per·· 
seguido aquclle que disser que o Dr. Ignncio Manoel Alva-
res de Azevedo, nm dos importanlc!l membros da oligar-
chi<J, qne desde 1857 domina c des ft·n~a o p, iz, o homem 
que pelo ministcrio de 2~ de março for<~ hor.' ndo com o. 
fôro uc fid<Jigo cavalleiro, c p :!lo mesmov ninislet·io nomen-
do chefe de policia da província mais imp01·tante do impc-
rio, é um concussipnat·io, que põe a justiça em almoeda, e 
vende a sua jnrisdicçfto. , 

A cscnla dos al
1

tcntados commellidos conlt·a os direitos . 
individuaes e as n~ais preciosas garantias dos cidad::ios não 
et·a intenompida; scmpt·c o mesrno'.systema, sernpt•e o mes-
mo desprezo pela constituição e :~s leis, desde o suLdÓlc-
gado ao chefe de policia; ue,.Jc os cornrnnnclanlcs milit:~i:cs 
ale aos pt•csidcnlcs de províncias; assim, ([UanJo os com· 
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m andanl C's milil.m·c:> m and aviio cspancnr os cidndnoS, o prr-
sidcl'lte da P.t·ovincia de S. Paulo os ignalavn, se é qne os não 
excédia nos attentados, lllandando prender, e deportnndo 
dous senadores do impet·io, Feij6 e Vet•gueit•o, dous Brazi-
Jeit·os distinctos pot• sens cat·actet·es, pot• seus serviços c pela 
posição social (JLlC cadn um tl'elles havia occupado no raiz, 
bem como pela qualidade de senadbrés do impct·io, p'l·ivile-
~iados pela constituição. O dis~nrso que abaixo vai lrans:. 
dipto, profeádo pelo homado Feij6, no seio da camara vita-:.. 
licia, é a rnclhot· pt·ovll que possó ,o:(fet•ecet• ao leitor, não só 
das atrocidades praticadas com esse distincto cidadão, mas 
ainda da eluvação de sua alma, da indepenrlencia de s<:n ca-
racter e da peqncnez de seus inimigos o perseguidores: 

Discw·so dv senador FeUó, pl'o{erido pemn!e o senado no actq de 
ap1·esenta1' a 1'esposta que tfte f'ôm ·ol'denada da~· soúrc o P' ocesso OI'-

. ganisado na província de S. Pttttlo pelo chefe de policia, P. no qual 
fôra pl'onnnciwlo. aqaetle senador como caúeçit de 1'eúelliãa. · _ 

Sr. presidente, tendo-se aggravado ainda mais ··a minlia 
' molestia, não me foi possível ' até ·hoje apresentar a resposta 
que me foi mandada dar sobre o processo que contra mim 
se intentou ; e ainda agora mesmo me foi pt·eciso servir-'me 
de redacção alheia para apresenta-la. Portanto t'emetti-l á 
mesa pat·a dar-se-lhe o conveniente destino. 

Eu desejava, antes de mort·cr·, cumprir ao menos uma pro-
m essa que Linha feito na occasiao em que foi mand'arlo sahil' 
da minha pt·ovincia; ainda o mundo não sabe da minha bo-
ca a historia da minha prisão, deportação c degredo. 
, Eu tive desejos ao principio de a communicar ao senado; 

mas aigunns razões obst;\rão a isso, .principalmente pot·que 
o senado parecia tet• appt·ovado o pz·ocedimento harbat·o que 
houve comigo. 

Ha tempos, t·equerendo eu qne se nomeasse uma com mis-
são pnz·a examin:~r os actos do govet·no, c manifestando de-
sejos de que o senado considerasse o procedimenlo que o 
mesmo govcmo teve contt•a mim,. o pot· conseguinte contra 
<:t ' senado e contl'a a constituição, não o pude conseguir; 
port anto julguei que ct·a melhor calar-me. Mas resta -me som'-
pre esse pez<n' do nada dizer; por isso, sempre direi duas pa-
lavras para rcfct•ir o qne solfz·i. 
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, EI}tl'etl\n~,9.! s.a;b~,-s~ çn1e, nãÇl so:ífr) lt),do qqa~~o qt~iz Oi@O·i 
);Cl'Jlp q.t,C1 C.l,l s_o:ífre~s,e, ;_ pQÍS \llly ,p(l]a, bopjg.oidade,, qOS ;1,3t·a.-
7-iJ~irO,S 1 ~,9o ~ive f~JJ.: de co~1s_a algm;ua: em Mda .• pf\ntf}) t.1ve, 
s~,tppre rççu~·s,o~~ .,euqoªa .a; parte r~c~hi os P1aim;e~. nen.e.Li; 
çios ~ 9PS€Jqllj,os. c '• , , .••• , ., • , • • • 

Achava-Fie em S . . Pànlo , j). á ma.ndaclo sa 1~ir. r~a··a esta eôr-
1 ~ .J , i t .. ~ • 1 1-

le ; !lep.or~~télo, , q~i\Q<\.q..f.gÁ C9!1VÍdaqp ' JHIJ', ,nr' .á CQI]te. N&o 
a~.e.i.~ei ,o-1cÇ>Jltitc, ,p cgr;no q1e p:,u·cce.~l . nüo,. de·ver: 'subn:tis o; 
&Orifr~r1 ,~\ffi . ~C~ il:),e~i.l1e a:~~~Qons~itncipnnl, ne,(}aJc~Lçqi ,o.u. ,~lei 
em 1 ~0J~tp;l~tp .plgu.Ji!1~fi J~,IJ?#~&;t ma~ rcspo,\J<leQrse.m.e qpé··O. 
q.Qfl a , M?P~htmç~q . nr.<J\lt~, L.1 el\a, .a· pnsi.iQ, do&d;eaa .d(j)~es,. e u,ã:o 
q·"1al.q,uc1:. Olil~l\P. í\Ct~ [:!.~H~.:O · goyer);l\o, j~1lrgassc ~~venien,tc. pra .. 
ticar ;<;fn'P •Stl)jlaclorcs: , '.l;ell)i ~?QÍS algntna,&, Qlil,tuas , oons.e{ruen-
cias ; temi ser levado á cadêa para lcvat· nas ·gt·ades <1lgnma 
correcç.ão de açonles, visto que isso . n.ão era prisão, c por 
c.otú.egn1'~te',"'.rla epi?~ão do gdver.!1o, ~à~i.~ . l~,rati~i,r-se ! '.ti 
a,tle~t~JOJS \f\1,0 c:u, l}~YJa .f~~~r,, ~n qu?,' Cdlll ~~·m ,s.dr,.;~) ),) '?,~ta 
cal\11' eb:l,'lc tit'l:l .? ! ... Bem me lem]ft'a,v,a do~ metàs de rcs,ts-

• \ t ;. , I • ;._~ \' ~ • \~ 1" • ' ~\ ,. \': ', •'. \I 
lencta a ordens 1llcgaes; mas que mcws tmha cu para tsso? 
Se cú podc~se, daria püt' certo esle exemplo ao Brazil de rc-
si~tirrta t:oraens ai1.Jeg.í:tes~ .• aem 0; que s.crlt .s.Gmpre•lilJ@m~al nbs-
siuJ.\}lerdnde;r:e,ni:x .e &Ol'HV(!).S dhs ,a~vcv)do:s. Nnda;pD.L'óm po· 
d:endo1 «onlua ,a , ;vi~:ü.e.naia,. r.eLirei-mo.·, ··"·' ·' •. · J' • :11 
.. úÉ:iveod:td.é_quq nassa o~ca.siao cu ~sta,va ha&tan.liç enfermo 

·e d-e:SipuoyirJo.,derllpelós ,. p@.ULtJ~u.hé\ ap:enqs120 • ./t). na ~dgll>eir a!:> 
Requeri qne se l\ID1't•l il1l~lHlass.e · j}3·g;~u~. o Lri:m.csh·Eh~ ciclwda 
m·iqha peta são,{. q.1rlC enj\' · r11 :@Q@.~. , . p.ois, ,Ct'a • prcCÍ$0 'tét• com 
(fl e snbs.islir.;. mJi!S ' l'<'\SfXOil:lUflthSC~mc. que . lUtO hav~·a rÜn hei1•o.,t 
r-.,cpuc milsm.o; ,drevi.cf. (wc~1; is.~o Cti111W f)(J11Jh'q1' pam as indemni~(lçÕcs 
a lflte et~ es.tJivessa 1uje~~o • .S~lii po.is · ~om'o mc\·acn~"Ja; ivin11.l1 

A - .l ' Á d ' b \ .] ' Jon- > corb.c, >Jtao;. me. ~~te.:~«u.t'il.O.> esem ~r«ar ·; w:emorru-me a,ogunws 
h0ras .~ ? Jsahi ~flll1J ~.?h~t' p,ara .onde l li v ·rdade: c0mo. }á .di.st 
so 1 que. .nf!';€Ch1 ,hcncfi.cto·s•cm lod;1 .a pnrlo. Nas ·ponca's ·h:o,ras 
cpw aqui csliveJ fot'ão a bordo diíTcrenles pessoas o.:lferecer ~ 
-nie·>d.U•heiro, CAll'l:>a ,a.lé ·IFlCq<il~)l)ii9oÜ. {l r.ecober algons•:ceólos 
de ,miln:éi&··iJU? Jov~V;i, .l\'l,esmo neSSC Jpailll ODdC • !)S.l.i~·e d~@l'flo 
.da:~l o: cncontt·m mntlos homon.s: llcnev:oíl<ils quc, nic·offet·tat'üO· 
dinheiro c.l~do o~mai~: Pot' :este lado · p,ois nà\la S<i!ffl'i; lfl~ .a& 
~nnjto da pa-t'Le< tdO • gnvtm;JO, clne de Lnd.o .mc• p.t•ivon~ até .d(!). 
q 10-, ana •tneu. ·.ti ,' ' ,, . , · ·· '! l , • • '.1 < . • T1 '''f 

.•J)ol'!anto1·senhotcs, so!ft·i tmlo · is:to '! .prisae, ··dcpot'tnçãq 
c seis mezgs ele df-gt·cdo, qnasi ' ~:ooo~ de ' rnnllt~, ·b ( de : que' 
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estou privado até hoje! Mas o govéq10 nüo está satisfeito ain-
da; mandou por isso formar esse processo, c não ficará sa-
tisfeito senão com o meu extermínio! Estou pois entregue 
ao senado; faça elle de mim o que quizct·; a vida em mim 
será pouca .•.• soffra-sc tudo. 

· Tenho dito em geral como posso o que era preciso q!lc 
BC soubesse; demais, o publico ja o sabe, c fará a devida 
justiça a quem u1e~·ccer·, 

DJ.WI~SÃO PO Gt).BJN.I.ITF. DE 20 DE JANE!RO DE 1845, 

Nem entra no plano elo meu trab alho o consignar, nem 
me julgo habilitado para fazê-lo, as causas ctue motivát·ão a 
demissão do gabinete de 20 de jancit·o de I843, c só trata-' 
rei deste facto no que Lem clle de co.rrelativo com a provín-
cia de Minas. 

Eu disse em outro lugat' que a nem uma província et·a 
·tão funesta a influencia da facç,fto oligarchica, dirigida peios 
senadot·es Honorio c Vasconcellos, como a de Minas, onde 
existem c0llocado~ em cmpt·ego~ da primeÍL'a ímportanci~ pro-
ximos parentes daquelles. dons senadot·es, e ontle. mais qne em 
outra qualquer, procurM clles firmo,r o. se~1 poder, pois que,, 
contando com o apeio da numerosa deputação mine"it·a,_ se-
gmos estão clles ele que dorninaráõ a política do paiz; as~ 
sim a oligarchia se persuadia, que esta!Hlo fim1ada u su~ in-
fluencia na provinci~ (jo Rio de .Jancjro, e consegninuo Q 
Lriumfo eleitoral na de Minas, podia dar mate a Lodos os seus. 
COJJtrar·ios. A opinião publica porém pronuncia.va-sç .a cada 
dia de uma maueü·a c~trOJlJosa CQUlt·n a facção, e cllá sabia 
que, se um combate lcalfossc perrniLLiclo a·scps contearios,, 
apezar dos meios que ú oligarchia . so1r·avão, P<!is que occn-
pava tod:,~s as posições officiaes, perdct·ia comple~amt'<nle a~ 
eleições; tanto .mais porque as caclêas haviã.o sido já abet·-
tas e as matas despovot\das, cst:mclo quasi ~odas ~s notabili-
dades, qnc na província podião dispnLat· as eleiçqes, pnrifi.., 
cadas pelas absolvições obtid.as flos dircrsos cons.elhos de 
jurados, qne Livet·ão. de julgat· os COI1l[H'Ome,~tidos. Entr·e., 
tanto a facção gsleptava-se andaz, .confiada nos meios que 
lhe resta vão ainda pat•a esmagar sens ·contt•at·ios. , 

O genet·al Andl'éa, apezat· tio sua propensão, ao despo~isp1o, 
e da violencía com que ordinariamente cx.erce a nuloridade,, 
apezar mesmo do hotToroso rccr·utmnento com que cQnLi-
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nnava a assnlnr· a pr·n,<ncia, nno er·::t jr!lgauo JÍr·npr·io partJ. 
fazer as eleições em Minas, onde se precisa1ra d' nni presi.-
dentc que fosse intci•·amente superior· a quaesquet· consiuc-
rações de 1·espeito ú lei c aos c1ir·citos ainda os mai~ sagl'ados 
dos cidarlãos; tHn pr·esidente qnc coaàjnvasse a policia no 
it1tuito de formal' novos pt:occssos, que Si:tcr·iG.casse ltHlo ao 
unico pl'incipio ele vcncct• as eleições; era emG.m necessario 
um homem que se nftO molestasse muito cpHtndo aos ouvi-
dos lhe chegasse a noticia de (rue em uma ou outra parte ha -
vião sido vindimadas pelo hacamal'te do assassino iniloencias 
das qnacs convinha que se livrassc, a facção. Pal'a tanto não 
se contava com o gener·al Andr·éa, e os olhos da facção cahi-
rão soLt·e o desembarg:Hlor Pedt·o Chal'es. Os membros mais 
n<itaveis da oligarchia ameaçavfto j~, c não ccssavão de apre-
sentat· como nm motivo de terror pa1·a o partido nacional 
o nome de Ped!'o Chaves. Entretanto não eslava a opposição 
disposta a ceder o tencno, e a da1· a seus advet·sarios um 
combate pO'tlCO disputado; d'uma e outra parte os peepa-
ralivos se fazião, o bacamarte da facção Linha dado o pl'i-
meit·o e terrível csti·ondo na villa de Pouso Alegre; e esse es-
trondo houve1·a sido o do canhão do r.laema, se em quasi lo-
dos os pontos da província nflo houvesse precedido ao som 
de morte a noticia de que jó. não existia o gàbincte de 20 de 
•. • I 
JaUeli'O. 

Sem o successo de 2 de fevei·eieo a província 1dc Minas 
estaria hoje talvez nadando em sangue, por•c1ne todas as in-
fluencias dos divoi·sos pontos d\'c lla compt·ehenderião pelo 
successo de Pouso Alegre, pela 1 tentativa perpetrada· contra 
o cida~ão Olympio Cal'neiro Vel'iato Calão, c po1· outr·os at-
tentados que se havi:.ío t·calisar·, c que a, facção 't{nha o des'em-
baraço de pr·omcltcr, qtte estarão collo ~adas n·a necessidade 
de qefender·em suas vidas por· toclos os meios qt\ c a rHttm·eza 
pÇlz 6. disposição qe todos os viventes, _c C[UC a lei- natural fa-
culta; e se, po.rqne faltasse uma combrnnção entre todos os 
que esta vão poslo3 f6ra da lei, o sofft·imento se contivesse até 
á ép·oca das cleiçjies, serin essa a occasião de uma l~1ta gn-
rat cuj.os resnllados não é facil pr·ever· quaes for:ão, sendo 
cci·,to que a grande maioria colllprchendia n:t i bem q,ue só 
nm triumf~ eleitoral fat·ia cessar a oppi·cssüo qrle stlpporta-
va, 'e é'dé Cl'er· que a pt'ndencia faltaria ao t•oélo C{Ua,ndo o~go
verno quizessc pela violenciü c pela fraude obtet· nm 'lrium-
fo; qt1c h mniol'ia ~a popnlaçflo lhe ·negava) e o (rue/.) mais, 
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cslantlo essa muiot·ia convencida do que a dct't'Ota sct·in o 
pt•olongamcnto indefinido talvez de tantas e Lão insoporta-
veis desgraças. 

Considerando-se pois o estndo em que se nchava a pt'O-
vinciu de Minas em janeiro de 1 84~. e a irr·itação dos nni-
mos, bem como as di~posições CjllC fazia a oligarc!Jia pat'a 
o nxterminio de seus contrnr·ios, acl'cdilo poder dizct' com 
toda a proLaLiliJade que o successo de 2 de fevcr·eit·o fez 
que não passasse aljllcl!a pl'ovincia pol' nma lwrt·ivel con-
flagt·ação; c se nas tlemais existia o mesmo cspit·ito que em 
Minas, c dominava, como p!.. rccc pelas publicações do tempo, 
a mesma política, pode-se afiit'llHtl' que a demissão elo ga-
hinete de 20 de janeiro snlvou o Brazil. Qnanclo pot·ém os 
delegados c mais agentes policiaes ameaçavão aos cidadãos, 
já com o t'ccrutamcnto, já cum novos c mais extensos pro .. 
cessas, qnando algnns dos que, lem ct·osos pelo desenvolvi-
mento do espit·ito publico na pl'ovincin se ltavino conduzido 
com modet·ação, appat·cciào amcaçadot·cs, c o pct·iodico da 
policia, cscriplo pelo chefe delta, lmtdavn nos seus- cot·agem! 
c Lndo empenhava pal'a excit~JI' ne!les a clei'Oçfto, e mesmo 
o fanatismo, g•·itnndo - lh ~s:-agom on111Wcu-: rioqlle chega 
á província a noticin de qnc u ministcrio de 20 de janl'il'o 
tinhn deixatlo de cxistÍt'. Esse succcsso foi cnc::~~·ado pela 
gt·ande mniot·ia dos Mineiros como o tet·mo de sllas des0t'n-
ças, c por "~1uclles r1nc rião mais ao longe como o JH'og-
nostico da salvaçno dn pt·ovincia, não tanto porque se con-
tasse com a concessão d'nma amnislin, da lJnal jú bem 
pDucos necessita vão, mas pot·quc . não et'a possível qne um 
qunlquet' outt'O gabinete segnisse uma política lão depra-
vndn, nem tão funesta, princip<1lmcnte pat·a com os Mi-
neiros, a rcspr.ito dos quaes não houve genero do despo-
ti smo que não pt·aticassc o desembat·gadot' Honorio c seus 
discípulos; pelo menos act·etliLtH'iiO lodos rpw a popula-
ção t'ccobt·arin o direito de \·ivet', c que n oligarchia não 
poderia tno facilmente contiounr n pnlitica dos nssassioatos . 

. Esta persuasão foi mais finne, quando se soube que o 
minislerio de 2 de fevereiro havia demillido o comman-
danlc supm·ior da guarda nacional de Pouso A lcgt·e, soht·e 
CJUCLU t'ecahia a fundada imputação de lCt' mandado assassi-
nai' o senadot' Fcrl'eira de Mello. 

Qucl'o nqni consig:nar algumas circumslancias de qne 
se acha rcve5tido este altcntad8, ns lJUacs convenccdõ a 

11. 
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todo o homem de boa fé de que o assassinato daqnelle se-
nador teve uma origem toda poli~ica, e fôra filho de plano, 
o qual teria ele comprehendet' muitas outras victimas, se 
p snccesso ele 2 de ·fevereiro não arrancasse o punhal e o 
bacamm·te das mãos dos assassinos. 

Morto o senador Ferreira de Mello, a voz publica apon-
tou como autores mandantes do assassinato n Antonio de 
Banos, e a seu imHio Ped1·o de Bal'l'os, um commandantc 
superiot' da gua1·da nacional, c onlro o vigario encommen-
dado da fregnezia, ambos inimigos políticos do senndor 
c membros influentes da oligat·chin. Um homem que na 
província de Minas valiosos e desinteressados serviços pres . 
tára á ordem publica, mas que restabeleci da esta entel1den 
qne não devia concorrer pm·a o extermínio de uma pat·l~ 
tão consideravel da população mineira, e que muito mo-
nos qn cria npoiar a política do bacamarte, o coronel J ulião 
Flot·encio Mayel' achava-se no exet·cicio dP. delegado de 
policia, e llando as pt·ovidencias, que lão gl'ave cns.o exigia, 
fez ver em seus officios dirigidos ao ministro da jnsliça e 
ao presidente U\l província a fundada pe1·suasão em que 
estava, de qne os Banos havião diJ•ectamente concorrido 
]Jara o assassinato, lembrando igualmente a imposs ibili-
dade em fJUC S() achava de os pe1·seguir, allcnta a posiçno 
dos indiciac~os, p as · providencias qn.e hav!ão .e! \~ tomado 
pa1·a se. opporer~ a qualquer J~ers<:_gmçrto JncllcJ~l\13· . 

Em VIetudc dessas commnmcaçoes não suspeitas, o mi-
nistro da justiça demittio do c1ommanclo supet'ior da guarda 
nacional a Barros, que a tinha t•eunido em sua casa p~n·a se 
oppôr a qnalcruer procedimento que ·contra 'elle se Lcnt.asse. 
Assim, bem que 1 a voz publica fundada em factos e razões 
convincentes fizesse t•ecahir sobre os~arros ' o sangue do 
senador assassinado, quando ningucm 'os esp t·ava l'el' pn-
n.idos, porq?~ dispun.hã~ ~ll~s dn _força ~nblica.' e das auto-
ridades poltcwes e JUdicwrws, e1s CJUe a c1em1ssno do com-
man~ante. su~er jor,. a energia do delegado snpplenle, as 
provtdenctas Immechatamente dndns pelo general Andréa 
fazem nnscer alguma esperança de que não fi'caria im,pnnido 
um atten Lael o L no att·oz: Com e!feito o chefe de'\~olicia in-
terino, doutor Pantalcno José da Silva, chega a Pousd Ale-
gee acompanhado de forçn, empenha todos os 'meios para 
capturat' os man~atarios do assassinato "; e ~endo aonsumido 
um mez n'essa 9iligenci~, fez o seu pt·ocedcr regular nap-
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cer nos anirhos dos parentes llo assassina c o a convicção de 
que n 'ellc enconlt'Dt'Ílio justiça; npPeseptarão pois sua peLi-
ção ·dc queixa e denuncia eonlra os presumidos autores man· 
dantes do assassinato , os iBarros e doutor Bernardino: o 
C'befe de polida ·os manda in'lrnediatamenle prender, c priÚ-
cipia o processo. 

A noticia de que os Bnrros se achavão presos consternon a 
olígarchia, que, confiada talvez nas relá·ções qne existem entre 
o doutor Pantaleão e o desembargador Honorio, e mesmo no 
·proco·dimenlo que nà comarca do Rio Grande tivct·a aquelle 
dautot' para com os · cOlnpt·o~nellidos ,em uma sediçfto creada 
por J o ao 'Antunes Corrêa e Ft·anci'sco José Soares, esperava 
dellc todo o ápoio e favot• em beneficio dos in digitados como 
}lr'·Íl:'tcipaés assàssinos; vendo pordm que estava illudida em 
suas esperançns, e sabendo que o doutor Panl:aleão prose-
~uiá no int1nirito das testemunhas, e que o resultado infal,.. 
livel set·ia a pronuncia dos accusa·dos, lançou mão da estra~ 
tegia a mais indecénte de qt'te se podét·a servir, e que de 
11ma maneira indelevel mancha à caracter e a ad~inistração 
d'aqtiellcs que para clla conCOJ'rêrão. 

Estavno inquiridas seis testemunhas, e d'cssa inqtiieição 
resultava já ma teria sufficiente para a ·pronuncia; mas, ou 
porque o ju'iz pt•ocessanle quizesse em facto tão grave uma 
prova mais segma, ou pot'CJne tivesse· de ouvit· algumas tes-
temunhas t·eferidas, proseguia no inquieito, c eis que, contra 
a expeclação de Lodos, recebe clle uma ordem do general 
Andréa para que se recolhesse á capital, passando o peo · 
cesso no estado em que se achasse ao juiz municipal e de-
legado ue policia José Innocencio uc Campos. Este pt'O·-
cedimento revela evidentemente nm calculo de política, cujo 
fim manifesto era salvar os Banas; mesmo que esse jniz, 
para cujas mãos se mandava passar ó processo, não fosse 
suspeito de parcialidade e injustiça, seria sempre irregulat' o 
procedimcúto do governo, que ao principio julgou lao im-
portante o facto, que mandou o chefe de policia para tom~r 
delle conhecimento; c cp~anclo esse magistt·ado manda pren-
der os tres régulos denunciados, qnando tt·nta de lhes for-
mar a culpa, o governo manda-lhe uma sustatoria, c orde-
na-lhe que passe o conhecimento do facto para nm juiz, 
mcmbt·o constante e exaltado da facção lltle em Pouso 
A·legre se erigira em opposição á aquelle senador, amigo c 
co -rcli0ion a rio dos accusa elos. 



O pt·etexlo por qnc se m~n.lúra r·etirar de Ponso Alegre 
o doulM Panla}cflo manifesta ainda mais qnc um plano para 
i;;so se formá'r·a. Deu o govemo como moLivo o t.er o chefe 
de policia effectivo cntrndo no excJ·cicio dessn jmisdicção, 
sendo que Linha esse magistra~o de n'esse mesmo mez par-:-
tir parn 'l côrle a lonwt• assento na camara dos deputa.dos, 
ue qnc m·a memht·o, e na qnal compareceu mais t~u·de, pois 
que só partio ua capital <Jllan<lo por um expresso lhe chc-
gára a noticia de que soltos eslavão O's Bnrr·os c doutot' 
Bernardino; pot· isso que o juiz municipal Campos, apczar· 
ila pt·ora resuH:mle da inqni-riçflo feita pelo chefe de policia, 
os nuo pr·ommciát·a, declat•ando em sua scnLcnça t(llC n[to 
se achava o crime hem provado, como se pat·a a pronuncia 
fosse necessaria urna prova plena, e tal qual se exige par·a 
a contlcmnação. Os queixosos ::tppcllát·ão d::t sentença ; mas 
o juiz não rcccheu ·::t appellaç.ão; recorTem para o de direito: 
este lhes ·nega o recurso, c nem ao .menos podem obtc1' 
como pedirüo uma certidao do pt•ocesso. Assim, nquclJa mtes-
rna magislralur·a, que recebia Lodo o gcnet·o de npp ellaçõcs, 
qnnnto aos ct·imes políticos, as nega quando se tt·~ta cl'nma 
avorig;unc;üo tão imporlr,r1Lc para a puni~~uo de assassinos. 

Assim se tcl'minou esse tfto gr:~vc ne1;ocio, cujo unico 
rcsnltodo foi c1ne o homado coron el Juliflo, em castigo de 
su a cot·ngem e J c sun mol'aliclade, Livesse ele wffrer uma JHÍ-
são por virtu1le de uma falsn denuncia contr·a ellc dada pelos 
Barros, e se risse obrigado com os par·enles ila vie't ma c lo-
dos os homens honcstos'íl'artueila desgt·açada villa a ,bauclo-
na-la para não ter a mesma sqrtc, que coubet•a ao sen:~clot• 
Fert·eir·a de Mello. Par·ecc qne a cond'nct::t do, gcncr~ l An clréa 
neste. negocio Cblá e~n. oppo~içã? co\~ o set \ pr:ocedini cnlo 
anter•ot·, c com o esprt•tlo de Jnsttça qub em o~t·os netos seus 
manifes t~ra , princip;l)mente quando s Lt'atava, da avcl'ig;na-
ção c punição ele: Cl'imcs lão att·ozcs; entr·etanto os factos 
exisLii'~O lacs quaes os referi; c se o mcn juizo nesta circums-
lancia contraria ao qne em ontr·o lngar· emilli sobre o c.nt'aé-
tet' c princípios administrativos elo general, es5a con,Lr·aclicçuo 
rcsnlta dos factos c do procedimento C!J11Lt·ario que tivera elle 
nos dive!'sos periodos de sna p1·esidencia. · 
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I 4 DE MARÇO DE 184!,. 

A uemissão do gabinete de 20 de Janeit·o foi recebida 
pelos Mioeit·os entre os trnnspot·les de um V01·dacleiro pt·azet·; 
qna·Jqner que fosse o snccessot• d'ellc, semp re seria par::~ os 
Mineiros um allivio, mna consolução, nn1.1 Yerdadeit·a esperan-
ça a quéda tl esse ministerio, que lomára a peito a· deMJ!aç1io 
d' aquella província. Entt·etauto um nome ::~ppareceu nelle que 
lhes inspit·on a mais so lid::~ confiança ;, e bem que todo o 
ministerio, tal qu al se achúva então composl'o, fir.csse nas" 
cct· esperanças, tod av ia o nome do senador ~lan c e] Alves 
Bt·anco foi repelido com cnthnsiasmo. O nome do ministro 
uo imperio Almeida Tol'!'es fui uma garan tia ú vida e aos-di-
reitos dos cid.adãos, e foi uma ~egnrança de que ia cessat· a 
política da injustiça e do bacamarte; mas o do senador A Ires 
Bt·anco foi além disto um ga t·autc de que d ev i::~ la mbem term i-
nar-se o estado excepcional, em que se achava o paiz; foi 
uma consolnção para os homens de princípios lib erues, foi uma 
pt·omcssa de mclhot· futuro para os cnmprom cLL idos nos mo-
vimentos políticos do anno de 1 8!, 2: ni.io que exis ti sse en-
tre esse estadista e os insul'gentes qualquer combinaçiio ou 
compromisso, mas pol'(plC era pot· qnas i to tios os Mineit·os 
conhecido, c hav ia sido d.ecorado pot· clles o fam oso di~cm
so que esse estadista nprcsentút·a na respectiva camat·a, 
quando su discutia o pat·ecer da comm issno, dado soh t·c o 
rcqnet·imcolo do senador Feij ó em que pedia liCença pr.ra 
se relit·ar pat·a a província de S. Paulo; essa peça, qnc é 
nma das glorias da tribunahrazileit·a, que de uma maneira Hio 
<li ;;na cat·actct·isa os principos c a pol ítica desse homem ele 
c~lado, quct·o aqui consigna-la, c estou certo qu e a po s ~ 
tcridadc, se ós mãos chcgal'-lhe este csct·ipto , ha de fnzcr 
ao scnndor Alves Bl'au co melhor justiça Jo qn ú os Tartu-
fos c Zoilos da geraçi.io actnal, qne nada jul l!"ão igual á don-
IJ·ina das tmnsacções do interesse do d.ia, do lol'pc espírito 
'de parliuo, c do r.hjccto e material egoísmo: 

Discurso do senador A lves Branco, pronunciado quando se 
disculia o parecer da commissilo co11cedeudo liC(•nça ao se-
nador F eijó pam se rctira1· para S . Paulo. 

Sr. pt·esidenle, en linha pedido a pala I'!' a em n ma da s ses-
sões anteriores, n;i_o tanto pat·a fallat· sohre o p<ll'CCOL' que 
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se discute, como para l'espondet• a algumas at·guiçõns feitas 
a todos os nobres senadores, que comigo tem procmado sus-
tentar as garan tias constitncior.wes em as ques lões que se tem 
suscitado nesta casa, relaliv::nnente aos senadores c,ompro-
mettidos nas desordens de S. Paulo e Mina& Geraes. 

Eu voto pelo parecet•, não porque deseje demot·at· mais cs-
Le negocio. Sei muito hem que, se etn taes proceosos a muita 
brevidade. inhibe a defesa, a demora m nltiplica a pena (apoict-
dos). Desejaria vet· este negocio acabado; mas não me sen-
do IJOssivel realisar já o meu de~e)o, entendo qne devo ap-
provar o parecer. É o unico arbítrio que me resta, visto. que 
os membros da commissão declat·.ão qlie aiuda ha difficul-
dades para apresenta-lo. Não c1ucro que o accusado sofft·a.em 
sua saude, e menos que pot• se lhe não facult::n· este meio 
corra pel'igo sua exislencia talvez. 

Eu devo lambem declarar que entendo a licença no sen-
tido o mais amplo e o mais henefico, porque nada dou pela 
faculdade de defender-se algnem por procurador em nego cios 
criminaes. Se d'aqui h a pouco fizessemos chamar o licencia~ 
do para dar sua defesa, nós o collocariamos na mais cl'uel 
allel'nativa : on fazet• precipitad~mente nova viagem, para 
apresentar-se aqui ~lentt·o de oito dias, ou entregar-se á dis-
crição de um procuradol' c a todas as eventualidades que 
disso podem seguir-·se. 

Não foi, como djsse, tanto por es~c parece~, qu ' pedi a 
palavra, dl.nndo, cqmo estava ha mllllo, t·csolvtdo a n~o fal-
lar; f'oi sim pat·a re~pondct· a um liobt•e senadot•, que d!3 uni 
lngat• eminente tem prégado dotht'Ínas, c denamado sobrei 
muitos membros ·desta casa a:ccüsações injustas; direi ooüi 
)li-evidade minhas b·piniões; , 
._ Sr: pres!dente, 9isse-se aqui que ca'B~ça de ~ma rebel-

ltao ou scdtção é o mesmo que autor, e q·pe todo1 o senador 
cnlt·ado. em qualqt1er destes ct·imcs erftl,_ de nrcesúdade 
cabeça I · 

Eu não duvido que esta jnrisprude'ncía seja apt•eçiavel pat'a 
muitas pesscas (apoi12dos); mas nüo póde ser npplicada a ne-
nhuma das rptes lõcs da actualiclade, porque não é dit·eito es-
ct·ipto em nossas lei~, nem pótle se-lo, emqnanto e~isli ·a cons· 
tituição, e houvet· no paiz o menor vislumbre de bdm senso e 
de razoo. I 

Os cabeças de uma rebelliüo, ue uma sediçao, de uma in~ 
su rreiçno são o mes~uo que os atttot:es, porque diz-se: -o 
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codigo só distingue duas classes ele c1·iminosos - nulot·cs c 
cou:pliccs-, c como os cabeças não podem ser os compli -
ces, é evidente qnc sflo o mesmo que os autores. l\Ias, per-
gunto eu, c porque não serão o mesmo que os compliccs? 
Senhol'es, velo raciocínio dos oob1·es senadores pro va-so lodo, 
menos a verdade; pcl'mitln-me o senado que eu o analyse. 

Não é verdade que o codip;o penal reconheça em Lodos os 
crimes sómente duas categorias de criminosos. Em alguns, 
como os de nalureza colleeliva, reconhece lres, que suo:-
cabeças, autores c compliccs -. O qne o codigo penal faz é 
só definir as duas ultimas categorias, e nu o a primeit·a. Mas 
desse faclo, bem longe de seguir-se o qne querem os nobres 
senadores, segue-se ao contrario qnc o codigo entenden bem 
dclet·minadá c bem clara a idéa designada pelrt palavra - ca-
beças -, c não a quiz mudai'. E na verdade, quando se diz : -
cah·eças de molim, de rebellião on sedição-, quem ha ahi 
que não entenda qnc se falia dos chefes c principacs autores il 
Sao expressões de nossas antigas leis, consagt·adas pela prati • 
ca dilllurna dos Lribunac& adaptadas, e get·almenlc usadas na 
linguagem a mais commum. Mas snpponhamos que não é as-
sim; não Laslat·á para enlcndct' a palana olhar para a ana-
logia d·e que é tirada !l Cabeç11 no corpo humano é a parte di-
rcclot·a, o primeiw moYcl CID qualquer de nossas acções, o 
tmlor principal dclla. As mãos qne a praticão physicamenlc 
lloàcm considm·ar-sc anlores no sentido mais aínplo da pala-
vr(l; c os mais membros que auxiliárão a acção, complices. 
A analogia é tão evidente como a luz do meio dia; defini-la 
mais seria ohscmecê-la. 

Seohot·es, é vm·dade que todo o cabeç11 é autor, porque todo 
o chefe é autor; mas todo o aulor não é cabeça, po1·que lo-
do o autor não é chefe. Ha cntl·e elles a clili'erença de cspncic 
e genero; e por conseguinte não são, nem podem ser a mes-
ma cousa, corr.Jo se tem p1·eLendido. Os mesmos nobres sena-
dores qnc sustentão o contra1·io scnlem que é esta a fo1'ça da 
palana- cabeça-, que ó cslll a sua vm·dadei1·a accepção, 
quando entendem que um senador, entl·ado em uma rebellião 
ou sedição, é de necessidade cabeça pela sua maior represen-
tação c influencia. Sem duvida que esta asserção é inlch·a · 
mente falsa; mas pot' ella se vê hem que os nobres senadores 
percebem já na palavra- cabeça- alguma co usa de pa•·ti-
cular, de dislincLo da palavra- autor em gm·al ~. Sim, se-
nhores, .cabeças são autores; mas autores principaes, os dil'ec: 
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tores, os pl'itneiros moveis da acção. Emboro um aviso do mi-
nislei'ÍO passado e!>Lej.t em oppcsição a estas idéas, ellas süo as 
verdadeiras e até talvez contradiclot·iamenle :~hnnadas por 
fal'tos praticados pelo mesmo governo. 

Resta-nos agora examina•· se o caracter, o distinclivo de 
cilheça, pócle jamais set' o cargo que exerce o criminoso na 
sociedade; o exame clest~ q .. eo;li.io loci1 ft segunda pi1t·Le da 
asserçi.io dos nobres seuadores. 

Um senador· entrado em uma rehcllii.io é sempre cabe-
ça (dizem os nohl'es senadores). Esta as ser~' ão serú rer-
dadcira? Nno, senhorr.s. Nós rnoslrúmos que Lodo o cabe-
ça era aulot', ilinda que lodo a :ltllor não era cabeça. Os 
nobres sctHtdores niio podem dnvitlat· ao lltenos di1 P"imci-
t·a asserçi.io. Pois \cjão se na ddiniçi.io que lrnz o codigo 
llc <~ulor vem al0uma consideração ao cargo. Não, não vem. 
Trnta-se ahi s6rnenle das acções. Pode sei' qnc oulra ju-
risprndencin fosse apl'aziavel a <tlguem; mas não é i1 das nossas 
leis (apoiados) ; digo mais: não seria constitucional, poi·-
qne se antigamente as qtwlidalles pessoaes de peão on no-
Lt·e c 0utré1S sct•vião para gr·i1dnar as penas, Lndo isto aca-
bou, quando a constituição pr·oclamou que .todo o cidadão 
m·a ignnl diante da lei, qnet' clla castignc, quet' eHa pro-
teja. Cada cicl:ldiíp é mais ou menos punível por suas ac-
ções c não pot· Stj n s car·gos, e não por sua posição social 
(apoiados). ::lc um senadot' não po desse ser· senão cabeça 
nos cr!mes de n.atureza colleclil'a,. n~o. poderia set \jnmais 
comphce em ct·rmc de natureza tndmdual, o que \ é falso 
e inteiramente < l b ~urrlo, I 

Mas, senhOI'es, demos poe um mom ento que lodo o senador 
entra«1o em uma reLellião ou sedição seja de neccssi (\ndc 
cabeça. Em que se funda êsla proposi l;~o? En\ dizet·~se que 
o senadot' é capaz de nnastat' c enthnsia'smar as massas em 
os motins popular·es. Figura-se qualquer \ senador como um 
Gl'accho no Forum romano. Isto é venlndc. i> Ni.io, senhores, 
islo é voat' pelos espaços imaginarias. Um Ulysses astuto ..,. 
um Girão atrcvitlo, um Lafnenle nas circumstancias ii~nra
(1as valem mais ~o que ce~n sen adot·es (apoiados). Nossa 
propria experiencia de ltonlem é decisiva a esle t·es.peito. 
Logo, nc111 !)ela lei nem pelos factos, tem o mcnOI' ftt1lda-
mento a asset·ção elos nobt·es senadores. 

Tal é minha opinii.io sobre <tS asserções dos nobres se-
nadores, que se pitSHttsem sc111 contestação, podet·ião pct·-
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vct'tct· o csptnto publico, c sct•cm muito f'atacs á justiça, 
uc que t r.n lo precisamos n c~Lc momento. lia onlt•a ques Lüo 
igualmente imporl autc, c de cu jo rapido exame lambem 
me encart·ego, por tct· sido fonte de l)ald õcs contra aqncl-
les qnc tem sustentado as gara ntias constiLucionaes dos 
c.ompt·omeittclos em S. Paulo c.cc Minas. E a qnestüo da rc 
sistencia legal. 

St·. presidente, cn tenho estado allcato á discussllo des-
ta matct·in, e pelo que tenho ouvido, entendo _ que o dit·ei-· 
Lo de rco istc.ncia lc3al ;:inda não foi nem bem sustentado, 
nem Lcrn irnv ngnado. Eu tnlvcz nanl'rngue nos mesmos e,l-
chopos, porque a rnaleria é di!Ilcil ; mas direi sempre mi-
nha opini lio, para que nin gnem a possa figmnr a seu 
arhitrio. 

Senhot•cs, é incontcs lavel qne o homem Lem o imp erio-
so e indeclinavcl devet· de conservat·-sc, c pot· isso o direi-
to de empregar todns os meios com quo possa conscgnil' esse 
fim, sem dam no de 011tro; tem dit'e:to mesmo de fazet· a 
ouLró Lodo o damno nccessat'io á conset·vação dos direitos 
pt·oprios, sr. esse outl'o li vt·c c injustam ente- os aggredc, e 
n C10 ha outro meio cfficaz de evilat· o mal e a violencia. Este 
dil'cito, qu e é o1·iginario e l'undamc-nla], não s~. póde perdet· 
na sociedude cir il ali{ts f'nndada JHll'a a melhor c mais cfficaz 
defesa do homem. Este direit o n:io pótle pcl'der-sc em rela-
ção ás anLoridadcs, pot·qnc cllas podem abus<Jt' do sen poclct·, 
despit· se do caraclet• publico, converter-se em simples h o-
mcns c obrar meramente de li1cto . 

.É vet·dade, Sr. pt'esitlcntc, qne ~slcs princípios na socie-
datle são d' uma applicação difiicil c perigosa . Nós sa-
bemos o qne resultou á França de tér adoptallo em urna de 
suas constitui ções a mnxima: -a insurreiçüo é o mais san to 
dos deveres. - Nó-s sabemos o que acontecen nos estados 
.Mexicanos, ainda no anno de 1835, ele Lerem-se es tah eleci-
clo como recurso os pronunciamentos conslitucion aes. Com-
tudo, scnhot·cs, os pl'in cipios acima estabelecidos são inrl es -
tmclivcis, c nenh uma sociedade humana ainda se achon mc-
lh ot· com a maxima da obcdiencia passiva (apoiados) . Es.la 
maxima, que tende a anniquilar Lodo o homem mo1·al, qne 
o reduz a materia hrula, qne crê poder-lhe arrancat• Lodos 
os estimulas do sentimento c da razüo, não tem sido mais 
proveitosa á socicdn r!c. . 

Senho1·es , o cmbt·utccimcnto do homem conduz a mtiiot·cs 
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horrot·es (apoiados). Todos os govornos dcspolicos tlepoem 
diariamente em favor desta vet·daclc. Ainda Constantinopla 
deu no seculo passado o exemplu ela mudança de quatro snl· 
tões em menos de dons annos. O imperio [mco tem csta·do 
e ainda está hoje abalado por revoltas~ e sabe-se hem qual c 
o seu regimen quaés os seus princípios. O impcrio rom·ano, 
no tempo dos imperudot·cs, que se derão honras dh-inas,. 
tomando o tratamento de Eternúlade; o imperio romano, 
sob a ipfluencia da maxima - fwmanunt g·enus v_ivit pa'uCÍs-
o genero humano vive pat·a poucos -; c antes das luzes de 
nossa santa religiã , que _pt·oclamon to·dos os homens irmãos 
c iguaes diante de Deos ; o· imperio romano, sujeito ao re-
gimen militar o mais austero , não foi mais bem snec.edido 
com o principio da ohecliencia passiva. RepetireÍJ senhores, 
a sociedade não deve a tal principio mais do que emhrute-
cimei1to e atrazo, embrutecimento e horrores. 

Sr. presidente , entre tudo conceder e tudo negar h a 
um tem10 médio de applicnção ús sociedades do direito 
de resistencia legal. Este termo médio pareceu ser -
estabelecehmuitos meios de preven ção conll'a os ataques da 
aütori'clade; muitos meios de plena rep ·~11·ação co.ntt'á {iuaes-
quer ' ' iolcncias; 'e :finalmente depois de tudo isto - hegm· o 
p,rincipio em these, e reconhecê-lo indit·ectamcnte em hypo-
these. E tal é o direito ge ralmente es tabelecido ~a actuali-
dade nas nações· constitncionaes. Previne~se e repara-se a 
iicção abusiva da autoridade pela imprensa livre; ,~ela i·es-
ponsabilidadc; pelo direito dqwtição individn~l ou" collecti-
va; pelo direito de associação e discussão; pela LriMina in-
violavel; pelos tribunaes independen,tes; pelo jury emftm, c 
pelo poder moderador, etc. , etc. E e'ntende\ uo o legisla dor 
que isto bastava para o geral dos cpsos' er:igio em crime 
toda a resistencia ás autoridades, por '~outro rtlodo que não 
fosse os acima apontados; mas, reconheceu de\ que podião 
havel' casos extremos para os qn(!es não bastassem, ou fos -
sem inuteis aqnelles meios, reconheceq indil'ectamente o di-
reito ele resisten<

1

:ia legal, declat·anclo justificavel o dito cri-
me em alg~1mas eircumslancias. , 

Senhores, poder-se-ha constestar que se po't' aq Ii qt;tlrasse 
um general como Napoleão, com ordém ou sem ella a~ nos 
lançar a baioneta por est:.1s janellas fóra, nós seríamos j,nsli-
:ficaveis se lhe re~istissemos? Poder-se-h a contestar que, se, 
como na França nos dias ele julho, um ministro 'mandasse 
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fecha.r e quebt•ar a? typographias, allOlintlo por seus decre-
tos a liberdade de imprensa, serião justificaveis. aquelles que 
lhes resisti"Ssem il Toda a justificação aqui se reduziria a pro-
var que não hávÍa outt·o meio de prevenir males maiot•cs, 
qt1c flão honvet•a excesso. Sim, senhores, é nm crime toda a 
resistencia ás auUor'idades; mas, como <[nalqtlel" outro, é ttm 
ct·imo fis vezcs .... justificavel. Esta é a clohtrina de tailas as ná · 
ções const.itucionacs, e es ta é a doutrina do nosso codigo 
penal. 

E verdade que um nobre senra1Ç>e disse qde o codlgo só 
fallava em t•esistencia inclividnal, mas não san·ccionava resis-
tencias collectivas. O nobt·e senador refere-se ao ri1odo de 
exprimir do codigo; e como ellc sé éxpt·imc no singulat•, en-
tende que estabelece o direito individualmente. Isto é iósus-
lentavel; porrJue, se assim é, póde provar· se que não são 
criminosos aquelles é1ue se associarem para commetler qual-
ttuet• ct·ime de nntureza individual, visto que. o co digo cx=-
priinc-se sempre bb singular a este respeito. E tão clara no 
codigo pc11al a dotitt·ina (1ne estabeléço, que muitas vezes 
mesmo o censurei á este respeito; Bastava sust'entar o priú-
tipio por um modo indirecto; e em algum lugar o codigo o 
estabelece por um modo directo. · 

Ha porém uma hypothew nesta questão em que se silp-
põe naufragar toda a justificabilidaelc de um crime de resis-
tencia a um acto da assembléa geral. Por miriha parte ele-
claro que não vejo isso, porque a assembléa geral tem deve-
res pela constituição. Quem porém ha de conhecer que ella 
os violou? Quem, senhores? O jury, os tribunaes independen-
tes (apoiados) , não condemnándo aos legisladores, nem re-
rogando a lei, porque isso não podem fazer, mas absolven-

. do os q.ue resistirão (apoiados) ; gt·ande mal é não querer-se 
i·econhecer a impot·tancia do jury c dos lribunaes indepen-
dentes no systema representativo. Nós sabemos como o jury 
tem siüo o correctivo das antigas leis criminaes da Inglater-
ra; sabemos o que são seus tribunaes independentes, , e prin-
cipalmente os dos Estados-Unidos. O jury, os tribunaes in· 
(lepertdcntcs , são altas gat·anlias neste encadeamento de di-
reitos é deveres U.o systema representativo. !'{a acção do jury 
é elos tribunaes independentes tem muito que aprender o le-
gisladot• nesle systema de governo, cuja marcha não póde 
pt·escindir dos habitas , das necessidades e da opinião de 
todo o paiz. 
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Disso-se pMém que os jmys c os tribunaes Cl'l'ão, <[UC se 

levão pm~ empenhos. Mas, pergunto cn, vós que faJ,lais do 
jmy sois infal\iveis? Sois ínaccessiveis a todas as paixões 
(apo~adqs}? E sois vós jnizes cotbpeten.tes p·ar·a jolgat· desses 
enos, dessas prevaricações (apoiados)? SenbOl'cs, os eero,s 
uo j m·y c dos tribunaes independentes formão ás vezes a soa 
maiüL' heHe~a ne~te chaos,, em que o espi1·ito de parL.ido letn 
pt·ecipitado a sociedade. Quero agor·a nnalysar alguns factos 
<plC nos forfio lançados em rosto par:1 nos envcrgonh<H' de 
termos aqui levantado a voz em algumas qncstõ~~ relati~·as 
aos senadore.s compromeltidos. em S. Paulo (apoiad,os). 
, Diz-se <[UC ninguem ua canHtra dos pares em Fr,anç·a j{t · 
rn~is se atecve a leranlat· a voz em pnhlico em favor· de ac-
cusados, sohrc cnjo procedimento lenhão de jnlg;ar·.· Sen.ho-
res, cu fiquei altonito co·rn semelhante elogio a camar·a dos 
pat·es cons.tiluida em tribunal. Pnis póde ser vergonhoso aos 
membros de um tribnoal o cxpôt· em publico as razijles qne 
lhe par·eccm boas, ou ellas levem a absoher, ou a condcm-
nar? A camar·a dos pares de França, depois de ouvir a ac-
cu~ação c 1a defesa, uclibet·a em scgt·et1p, não por set· vcr·go-
nhoso cxpôr c<:tua pat· os seus &cnlimcntos para absolver on 
conderrinar, nrqs para l'acullat· toda a expansão <lesses senli· 
men tos aos timlclos, aos qnc· podem ser al'l'astaclos por con-
sidct·açõcs . hu~anas, c mórmcnte pot· atlençõcs ao podet·. 
Mas fór·a dessa occasiao faz o mesmo qne nós\ aqui lemos 
feito em publico. 

Eu. c?colho p processo de11 Ney, referiu o pot· ', ~pefiguc. 
Os ll1101Slros accnsól·ão c deorelárao r1ue ·O· pt·ocesso se fizes-
se pelo regimento Ja casa, nas uiscnssões das leis. Na cama-
ra dos pares houve quem l'clutasse\ contr·\t isso, ain~a que 

·o t1·iun!'o ficou ao ministerio. Esle - i~ciclente deu-se tambem 
entre nós, com a difl'crencn porém qn (.i enlt·c \ ós o ministerio 

:nno foi tão fr~anco na accnsação, e nós tt\iunti.1mos contt·a o pro-
cesso pelo l'cgiiv ento, on segunL1o as regras do dir·cito natural. 

·Em a·camat·n dos pares l'ranccza [H'Clcndcu-sc addicionm· as for-
. n~aliclades do rrgimel~lo, par·a dar mais ga_ranlia ao :éo, 
c1nco membro.s tio tr·tlHinal clc Cassação 1 cmco dos lnbu- · 
nacs t·eacs uc segunda instancia, c dez dos Jt·ihunacs de pri-
meira inslancia, com voto coos\lltivo, o quc~nno' passou. 
Este inciJcnl~ foi t<nnhcm representado cnlt·c nós \ptando 
pr·opuzemos uma lei nor<l para julgar· os senauot·cs, o que 
teve igual súcccsso, passando comtudo outr·a que, ~ m-
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quanto ionpplic;wcl por mniLas t'nõcs, ,j comludo uma lei. 

Temos pois seguido nesLa pal'te passo a passo a c'nmat·:t 
dos pares franceza; como pois ~li não se levanta a voz em 
publico a favot· de accusados, c aqui é que se levanta? Se ha 
alguma diifcrença , essa tlilferençn não abona o pensnmenl.o 
e as asserções do 'nobt'e senadot·. O duiue de Bt'oglie, n.a oc-
casião do pt'occsso de Ney, podendo eximir-se de jnl~ar, fez 
vcrificat· sua ilbdc para dnt· seu voto ao marechal. O mal'e-
chal Moncey provocou conlt•a si uma destituição insolila, e 
só explicavcl pelo facto da occupação cslt·angeit'a que então 
dominava em Ft·anç.;~: pt•ovocou nma prisão sem conselho 
de gnet' ra, manifestando ao t'ei seus sentimentos a t•espeito do 
processo. Como pois ningucm levanLa a voz em favor de nm 
accusado! Se assim fôra, isto não set·ia hont'a para -a cama-
ra dos p;H'eS da F1·ança (apoiados) ; mas a canut•a dos pat•es 
de França não é lã> infeliz, nao está tão degradada (apoiado.~). 

Diz-se que nós não nos podemos dat• por suspeitos. Sim, tal-
vez se de\' a àssim enlcnde1· da lei que passon, mas vêde qne essa 
lei 6 ob1·a das vossns mãos; c nesta parte foslcs a 16m dos mi-
nistros da rcslamnção em Frilnça. Na França ndmittia·o-sc re-
cusações e~ponlancas (apoiados) sob a "iolcncia de um exer-
cito de oitocentos mil homens, c o at•do1· do partido realista 
cx<JccrL a do ; foi pt'cciso qnr. :t ppat'eccs3c uma lei de· 1661, 
pat'a que gl'aódc numet·o de pat·es se não t•ecusnsse. Com-
Indo, os minist1·os anteriores qnc Cl'ãO pat'CS se rccnsárão; 
nem um dos ministros accusadores votou (apoiados). Hoje 
~abe-se de tudo, c até dessa volação que {~i nominal (apoia-
dos). Houve mô:tis. Todos os pat·cs ccclesiaslicos se t'ccusúrao, 
c forão ndmittidas snas rccus :1ções. Os votos dos ir·rnãos e 
dos parentes fot'ão conlndos po1· um unico. Honra á Fr·ança! 
E con1tudo n historia tem po'Sto soht·c este processo o sello 
da inf~mia. E comlndo aqni cntt·c nós ninguem se pod01·á 
rccn sat·; klo de votnr lodos, embot·n contra o dccol'o (apoia- -
dos); c qnc!'cis vós c1ne não houvesse dchnle a CS3~ t·c~peito? 
N fio et·a possivel. 

Disse-se qne, se se d!Sssc o direito de recusação, uao ha-
veria ning11em para juliJar no senndo. Este ar'gumenlo pt·ova 
ele mais, e por isso não pt·ova nada. Tambcm nio;:;uem qniz 
que cada urn se podcssc dat· pot' suspeito segnndo o sen ar-
hitrio. Q Geria-se sómen Le q•1e o podesscm fttzer aqnclles que 
tivessem um motivo publico e notorio qne podessem justifi-
car nos olhos ela dccc nci:~ sua t'ecnsação. Demais, todos os se-
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nadores ausentes devião ser chamados, e mesmo olnigados 
a vit• julbar o seu par, Se ac,aso é uma razão para que nao 
pflssa recusar~se nenhum senador, o receio dc·l abuso. porque 
deixais . que alguns não comp·areçãa , e como evitareis que 
e1les tambem abusem dando-se por doentes, corno os ausen· 
tes que deixais em paz p s~nhoros' a rejeiçao da lei que 
propozemos pois, nesta pat·te como em outras, não teve mo-
~i·vo solido. Explicai a reje_ição pot• outras causas, qne nem 
são a constituição, nem a vontade dos senadol'es de•faltarem 
a seus deveres. 

Senhores, não se impugna a nenhum senador, ou seja mi-
nistro ou o não seja, o direito de tomat• pat·te nas discussões 
relativas aos processos dos compromettiàos nas desordens de 
S .• Panln e Miuas; sustenta -se avenas qne nisso algnns po '· 
dem peccar conll·a as leis do' decoro. 

O S1•, Paula Souza: -Apoiado; o paiz que julgne. 
O $1'. Alves Bmnco: - Esses não se detimdem com cli-

zet': - somos senadores , lemos tão bom direito como os 
ouLt·os -. O paiz p6de t·esponder-lhes: - oreis de certo 
modo intet·essados particnltu·mentc no ~·oto -. Nem tndo o 
que é licito é dec;cnte, nem lndo o qne por si tem o dil'cito 
assenta hem a um homem de hot11·a cp1e tem em preço sen 

A I ' • U I ' nome. o meno~ e assim que o eut.en o, e assim qnc o en-
tendêrão muitos ~1omcns em ignacs cit·cnmsLancias na cama-
i·a dos pat·cs de Ft·ança. . 
· • ~a camara dos. paee~ ele Ft'o'lt~ça (d~zeis vós) não h11~ a oppo-
'Stçao que hn aqUJ. Aht a oppos1ção nao pass.1 de qMlt'O vo-
tos, e 0s minislt'9S sempre tem o poder de annullat• qnalquet· 
que appareça norre~nd? paees ad liúitum. Senhot·es, COQleslo 
absolnlamcntc a pt'Imcu·a pat·tc da ag,crção ;' c quanto ú se-
gunda, ainda que é dit•cito do t·ei O n_omCUI' rat'CS, duvido 
que o faça no acto de julgai' a algum t•6'o politi~ o. Cada vez 
npt·ecio mais a nossa eonsLitnição. Como pode nlgncm achar 
perfeito o ft;ibunal em que o poder executivo podasse mandat• 
a seu al'hitrio a ;mai01·ia no aclo de julgar réos políticos? 
Talvez se nos qnc:it•a lcvae a este ideal de ped'cição; mas cn 
espe11o em Deos ~ no lmpcl'ador qne jáma!s chcgat·emos a 
Umta desgraça (apoiados). \ 

_Deixarei, St·. p_rc~identc, de fall~t· em ou.tt·.os p~ntos,. ~o1:1o 
sep sobre a ammsLta, qne em mmha optntão e a prnneira 
hcces~idadc de um paiz, depois de vencida pelas m·mas uma 
ç:omrnoção popular. Nada direi tambcm sobt·e a si~1ceridade 
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da nrna eleitoral, que é a b~se da rept•esentação nacional, 
deixando de comparar nosso estado com os outros povos, 
onde ao menos ha apostas sobt·e os candidatos que tem de 
triumphat· , o que já não é possível entt·e n6s. E con-
cluit·ei declarando outra vez aos nobres senadores contrados 
que eu e todos aquelles que comigo tem toD;lado parte nos 
debates em favor das garantias coustitucionaes não applau-
dimos rehelliões, nem casta alguma de anat·chia; nao que-
remos a impunidade desses crimes c seus csLr~gos. Defcnd\3-
mos sim a justiça, defendemos os princípios ela constituição, 
e proclam11mos iníqua toda a perseguição criminal cp1e não 
fôi· suslenl a da }Jor elles e pela utilidudc d0 paiz, 

Este discurso manifestava muito claramente o juizo do 
homem que o profet•it·a, pat·a que se pensasse que, encarregado 
da pasta da justiça, deixat·ia elle de propôr á corôa uma <ltn-
nistia a favor dos comprometlidos nos movimentos políticos 
dils duas províncias de S. Paulo c Minas, Lauto mais quanto 
era cerlo haíercm os tt·ihunacs satisfeito a expectativa uo il-
luslt·ado o previdente estadista. Com r.ifeito, o ministro nao 
renegou· as opiniões do senador; supel'ior á mesqninba consi .. 
det·açrro ele: fnt·tat·-se a um aclo de justiça, s6 para conservar 
uma maioria de especulação, como o Hzet·a o ministt·o da jus-
tiça de 20 de Jan ei ro de 18~3, deixando de conceder amnis-
tia para, como clle mesmo o confcssára nn camat·a vitali_cia, 
não perder· a maioria na cam ar·a lcmpornt·ia, pois qnc os de-
putados Mineiros e Paulistas, cet·los de cp1e não podião obter 
a rceleiç~o, se seus conLrnrios fossem admitlidos ao comba-
te, lir·aviio csFa condiçno para apoiarem ao ga•hincle, ap•ro-
vcitou a pr·imeira occasião que se apresenlá t·a no dia 14 de 
Mat·ço, annivcrsario natalício de S. M. a Imper·alriz, c, coadjn-
Yado por seus collcgas, pr·opô~ a corôa esse grande aoto, de 
clcmcncia o de política. A maneira por· qne fôl'a propostn essa 
impot·tnnlc malcria á consirleraçno da corôa é tão hon-
rosa pat·a· o minislcrio, principalmente pelo mo<1o ycr·dadei-
ramente noht·c c digno pot· que a snsLenlát•a, qne acrcclilo rlc-
VCt' esse documento fazc1' uma parte intcg t·anlc dcs~a hislot•in 1 
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EXPOSIÇ.:i·o DE MOTIVOS QUE PniiCF.DEU AO DECRETO DE 

14 DE MARÇO DE 18~~. 

<< Senhor:- Uma convulsão política abalou profnndnmcn-
tc os ;:mimos dos snbditos de V. M. I. em clons importantes 
ponto.<; do imp'cr·io, no nnno de 1842. As províncias de S. 
Paulo c Minas Gcnws iorao infelizmente abr·asaclas pelos raios 
ela Jiscor·dia civil, e V. M. I., penetrado da mai,; JH'OÚm.da 
magoa, vio po!' algnm Lcmpo a ana•·chia talu1· povo:Jções qne 
haviao siclo a moi·ada da paz, a pt•opria imagem do I'cpouso. 
Pon\m, Scnhot· (gl'aças ao valot· do cxcr·cito c aos csl'ot·ços elos 
fieis subditos de V. M. I.), nfiú L;:u·Jou muito que a ordem 
se restabelecesse e rrne os réos fossem entregues á vindicla 
das leis J·CI·ante os Lribunaes do impet·io, onde aindn hoje 
continnão divct·sos processos. . 

« N'estas cir·cumslancias, fomos nós honrados pela confian-
ça de V. l\'1. I. , a que apenas poderemos correspontler por 
nossa dedicaç[io c lealdade, c foi esse um dos objectos que 
primeir·o fiNár·no nossa altcnção. Era nosso Jevm·, como foi 
um dos nossos pt·incipacs cuidados, examinar se convinha 
prosegnit• na accpsação c julgamento dos réos, ou se, pon· 
do um Lct'l1lO a es~c pt·ocedimento, escolhcriamos antes pro-
pôt• a V. M. I. p cxet·cir.io de uma de suas mai bellas at-
LI'ihuições, o cli?'Cito de amnistia1·, que sempre foi lão gt·ato 
aos co•·açõcs elos grandes monal'chas. Pacil foi copvct·cct·-
mo ·nos de que a humanidade Q o bem elo estado ur~c'ntomen
te reclamavão o segundo ai·.bilro, c pedimos a V. M. I. nos 
conceda a facnldade de expÔ!' succintamente algnmàs das 
razões qne a issq n_os levar~~· 1\ • 

cc Senhol', os ct·tmes pohltcos, co~1o cssçs que ltvet·flO 
lugar nas duas infelizes provinci:1s acinb rcferi,~las, são sem 
duvida alguma de natureza muito g•·ave; mas é n'elles qnc 
a sancçno de opinião não tem ordinariamente aquella CC1'-

teza que os.tcnla pnt·a com os crimes particulares. É n'elles 
que mais se allendc á inlenr:ão, pol'(jUe o CITO é muito mais 
facil, os motivos menos dit·ectamente pessoaes, as cansas 
da all.ucinação mais fortes, as paixõ<'s menos imp_( Tas,, a <111-
plicação de uma justiça perfeita mais tli!Iicil., É nellcs que 
o espírito de par·tido, quando cxaget·ado, se cqbrc cÓm a 
mascara do zelo do hem pul,Jico pat·a dest.rnit• toda a cón-
fiança entre o monat·cha c seus subditos, toda a harmonia 
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no seio das familins c cnlrc os cidadãos, c finnlmcnle para 
minar com os fnndamcnlc~ da trnnquiHidade publica as so-· 
lidas bases da moral. E nelles que a justa applicaçrto das 
le is ordinarias se torna c1uasi impossi1'el, por·que por c!las 
se conservão por muito Lçmpn Lodos os espíritos na mais cruel 
nnxiedade, precipit~o-se muitas famílias, e famílias innoccntes, 
nonbandono e ntt misr:ria, e muitas vezes se envolve a socie-
dade em novos infol'tunios e desgraças, inseparaveis compa-
nheil'as da desespcr·açao. É por estas razões que vemos da 
hislor·ia que; depois de . vencidas as commoç.ões populm·es, 
qunsi sempre appat'ecem no espírito publico reacções tão 
favoraveis aos réos quanto lhes er·ão ndvet·sos os sentimen-
tos no din do combate; e quasi sempre vem as amnistias dnr a 
nllima demão {t ohra n qnc.são destinadas as al'mas e os tt·i-
bunaes, c f'clizm enlc, Senhor, porqne tambem é constante 
da histor·ia qne laes cl'imes se tem mais ver.es corr igido pela 
illn stração c mn gn:mimidndc da clemencia do que pela auste-
1·idade dos castigos. 

<< Além destas ohset·vações, qnc s1io perfeitamente applica· 
ve'is ao ohjecto que nos occupa, acCI'esce qne a revolta de 
S. Paulo c Minas (9i o Tesultado infallivel e previsto de causas 
por muito tempo accumuladas, de paixões por muito tempo exa· 
cerbadas. A commoção dnrou pouco ; ha quasi dons an-
nos qoe e&la completamente vencida ; e os cegos qHe nella 
se envolvêrao, cscal'mentndos pela severa liç.ão ela dert'ota e 
pelos horrores da anarcbia, ilevem estat· hoje profunda-
mente convencidos de qnc fóra dos caminhos legaes, fóra 
do abt·it;o elo manto impel'ial, não ha nem bavet·a jámais 
asylo para a liberdade. 

« Senhor, a obra da pacificação política e civil acha-se fe-
lizmente concluída nas duas províncias ; mas ella não sa-
tisfaz por si só as vistas do gover·no imperial. É -indispen-
savel que se restabeleça tambem a paciftcaçã'o moml, que 
só pódc resultar de uma medida, que, pondo termo aos pro-
cessos actuaes e aos futuros, qnc ainda podem pot• muito 
tempo ser legalmente intentados, apagando os vestígios, c 
extinguindo mesmo a lembrança de tão deplor'aveis acon-
tecimentos, ligue em nm só vinculo, o da gratidao a V. M. 
I. , todos os membros da família bt·azileit·a. Esta medida 
de clemencia, Senhot·, faz parte ela missão gloriosa que a 
Pt·ovidencia reservou a sabedoria e poder de V. M. I. ; e 
della ja V. M. I. , no começo de seu reinado, deu um 

12 
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exemplo magnanimo, imitande assim á Divindade, cujo thro-
no nssenta nã~ só nos dictames da justiça, mas lambem 
nQs da clemencia -

<< A questão de opportunidade não nos foi difficil de re-
solver. Se em algum tempo foi opp.ortúna a lll(1dida, ella 
não póde ser actualn'íent.e Inal cabida, por existir menor 
numero de r·éos a quem possa apr·oveitar. Se ella p6dc em 
algum tempo set' opportuna, esse Lernpo não est.a longe da-
qt-íelle em que a revolla se acha completamente vencida; 
e a par ·de vozes numerosas qne rec.lamilo a clemencia im:.. 
perial, apenas se ouvem beados discordes ele urn ou outro • 
parlíUista exagerado. Senhor, foi sempre nestas cir·cums-
tai'tcias que os grandes monarchas conceddrão amnislias, e 
se' alguns as tem retardado além .dessa época, não tem sido 
de certo aquelles que, como V. M. I., conscios de seus 
direitos, for·le's pelo assenso dos seculos, nada receião pela~ 
snas prerogativas. 

a Per·mitta pois V. M. I. que nós, convenci~os como es-
tamos, de que é util e nece.ssario mesmó que se corra o 
véo do esc1u~cimenlo sohre os crimes políticos commetti-
dos em 184\l nas províncias que fixão oagor·a nossa atten-
Ção; nós, fieis eomo prez.amos ser ao sentimento e reli-
gião de V. M. I. , e aos princípios de ordem monar·chica 
~~~ que nasc~mos e jm:amos: mort'et', não me.n?s ~ 1~ á po-
lrltca ·de unu· todo o Importo em um só esprrtlo, ~omo ha 
mister para Set' gr·ande, pr·ospero e digno do augns~fil chefe 
(1ue t'cge os seus destinos, ' tétil1amos a honra de offereccr 
á alla considet·ação de V. 1\1. I. o clec!'elo abaixo tr·ansc ·ipto. 

<< Somos Senhor, com o muis profnndo a·c'atamcnto e,res-
peitu, Clc V. M. I. subditos fieis e FCV,e t·en.tc~> - · Jose àm·-
los Pereim de Almeida Ton·es. - M.anbel Atv' s Branco. ·-
Ernesto Fen·eira Pmn_ça. - J eronymo i\.;ancisco,

1 
Coel~o: -

' DECUHTO N, 542 DE 14 DE Mt\.UÇO Dll 1844. 

CoHcede amnistia· ás pessoas que se achcwem envolvidas nos çri-
mes políticos commettidos em t84 2 nas províncias de $. Pau-
to e Minas Gemes, · \ N 

\ 

« Tomand'u em c~m 3 idcr·ação a exposição qnc n1c fizerão os 
ntcus ot ini sleos c ~ccrctm: io s de estado das ·cli\1er·sas repar-
ti,ç,ões, ·e havendo s'obre clla' ouvido o conselho tle estado 1 
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hei po1· bem, nsanllo da altrihuição qne me confere o§ g" 
do art. 1 o 1 da constituição, decret:H' o seguihte: 

~Art. nnico. Ficao amnistiados Lodos os crimes políticos 
commcLLidos em o anno de 1842 nas províncias de S. Pau-
lo e Minas Ge1·aes, c em prcpetuo silencio os processos que 
por motivos delles se tenhão instaur11do. Manoel Alves 
Branco, conselheiro de. estado, ministro e secreta do de · es-
tado encarregado interinamente dos negocios da justiça, o 
tenha assim entendido c faca executar. Palacio do Rio de 
Janeí•·o, em 14. de Março de 1"84f11 vigesimo terceiro da 
indrpendencia e do impcrio. - Com a rubrica de S. M. o 
Imper·ador. -Manoel Alves Branco. >> 

Assim no dia 14 de Ma•·ço acab!Jrão-sc os so!f.·imenlos 
de tantos c Uio disLinctos cidadãos. Os subditos do impe-
rio cs~avão nivelados, a corôa fnlgio com a luz da Divin-
dade, c seus conselheiros. cxnltárão com o jubilo de tantas 
famí lias. Es_tavão decepadas as esperanças da oligarchia, que 
nesse momento vio derrocado o seu poder; uma era no-
va principiava; mas este é o ponto que IDf!rquei diante 
de mim, e conservo para outro tempo a pretençao de escre-
ver os succcssos importantíssimos sem duvida qne se sefíuÍrllo 
a esse grande neto, os quaes constituiráõ tambem um hem 
importante trecho da histor·ia do Brazil. 

DIFFElU\i'iÇA. DE CONDUCTA DOS l'Al\TID05 QUE SE TEM COMBATI-

DO NO l'AIZ DESDE A icl'OCA D ,t JNDili'ENDENCl!l, OU CHUONJCA. 

DO l'Al\T!DO CONSTI1'UIJJO ACTUAJ,MENTE EM UMA OLIGAI\CHIA.. 

Pelo pouco que ficou csc1·ipto na primeira parte d'esta his-
toria a respeito dos negocios ge•·acs do pai:r., c pela dedncção 
dos factos occo1Tidos nn p•·ovincia de Minas, esta o leitor ha-
bilitado para forl'nar nm juizo Sl.l{?;lll'O do compó•·tamento dos 
pnrtidos, que aclualmcnte se combatem, e mnlnamenle dis-

. putão cnt •·e si o governo do estado; para facilit<~r-llle po•·ém 
os meios c as idóas que si1·vao de mate~·ia a seu juizo, apre-
sentar-lhe -hei uma synopse onde resallem os pontos cliffercn-
ciaeõ que existem entre os dons partidos. 

A GE~!ll\OHDADE E A MODlll\AÇÃO. 

Depois da dissolução da constiluiotc, o partido absolut.ista, 
cnjas notabilidades sobresahem hoje no da oligarchia, prcn-
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den, perseguia c dcpot·lon n Bt•a:r.ileiros di slinctos, que onlro 
c rime não Linhão senão o da livre emissão de seus pensamen -
tos, c isso DQ seio de uma assembléa constituinte. Em t85t, 
o p:1rlido n:~cionnl, no qual então, b em como agora, sohre-
sahião os mais nolavois a!het·sat·ios da oligarchia, bem qne 
!jt'avomcnlo offendiclo, c vendo ainda go tejar sangnc das fa-
ces retalhadas de seus patrícios, o tope nacional sujo de la-
ma, as frontes de r epresentantes da nação cnspitlas, grita 
onisono moderação,~ nenhuma deportação, nenhuma pet·se-
gnição houve; os Parnnagnás c consocios farão occnpm· suas 
cadeiras no senado, onde se consm·vltrão em constante oppo-
ção ao go~·erno, contra o qnal consp-ira vão fot·Lemcnte, e aco-
bertados com seu privilegio de senadores , nada suffrêrrro. 

Em t8~o, pt·ovocáPão uma crise , farão vencidos, mas na-
da soffrêrão ainda; em 18l~2, as deportações, os processos 
monstruosos , a prisão e degredo. de senadot·es nada es-
queceu. 

' ' - ' O flESPiliTO A CONSTITUIÇAO E A S J,EJS, 

Em 184o, puclera o ministerio Ler dissolvido a camara , 
para o que Linha 'muito plau síveis razõ e,- , não só püt' haver 
clla sido eleita em tempo em que o impe1:io es tava em um 
estado .anot·mal, 1~ orém ainda ma.is porque os influ en l_es ~'ella 
se hav1ão francamente opposto a declai'açüo da II\a lOI'Idade 
elo monarcha, c1ue se acabava de reali sat· ; podia, e \como fez 
o ministerio de 23 de março, reformar a lei eleitora , uma c 
outra co usa .diflic~ltaria snmmt)~e nt? a. d.issoluç~o ~lo gah in c-
te, a qnal amda tendo lu ga t', não ex islu•Ja a mawna de t8~ 1 

pat•a a,poiar as exigenci"as do gabine te de rnai'ÇO; os tlini s-
tJ' OS de julho porém não disso lvêr·ão a cam:ü:a, n ão porque 
ilesconhecesscm o interesse c a impd\tancia d'esse fac lo; 
ma 5 porque não o qu_erião pt·aticar s·e não a\istriclos aos 
preceitos constitucionaes. 

Ernquanto cst.er e no poder ? partido na,_cional, ~oi relig~o
samcnte cumpralo o acto add1ciOnnl, não se o reformou m-
terprctando-o, D\io se infringio com a nom eação de novos 
desembargadores a lei que ot•ganisou as relações ; mas a oli-
garchia constituipa no pode t' disp ersa violenlam !Ante , a ca · 
m~ea de 18~~· pega ~ propria t•epr~sen t ação nacional o di-
reito de apreciar a valtdad0 da eleição de seus\}Demb~os, 
annulla o dii·r.iLo fle e legei", c entrega aos malcins ~a pol_icia 
a liberdade do voto do cidadão, c tendo subtt·ahid'o ao paiz 
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o direito ele eleger seus representantes, privou-o até da elei-
ção de seus magistrados municipaes; legisla por sua peopria 
autot·idadc, revoga a constituição do estado, snspeude c man-
da peocessar camaras municipacs, po1·qnc nsarão de um di-
ecito, qnelhcs impõe a lei que as ceeou, c que consbntemen-
le lhes l'econhecêl'ão os supremos poderes do estado, demitle 
juizes de di1·eito, que a constituição Cl'eou pcrpetuos; tira 
aos cidadãos o direito de concorrerem para os ca1·gos publi-
cos, bem que JH'Ovas hajão feito de talentos e virtudes. 

SINCERO AMOR A's INSTITUIÇÕllS MONARCIIICAS coNSTITUCIONAES. 

Ahi estão na memoria de to elos os esforços feitos por Fei-
j6, Vergueiro, Paula Souza, Costa Ferreira, Pontal, Limpo, 
Alencar, c tantos outros qne a oligarchia chama-democr<~
tas-para sustentarem o thl'Ono elo S1'. D. Pedro JI no meio 
das agitações (IUe p1·oclnzira a revolução de 7 de ab eil de I83r; 
enteel.anto ({llC é na oligarchia c em membeos notaveis d'el-
la, qnc se encont i'ÚI'ãO os principaes conspir•1doees depois 
de 18v1, 'c é ainda ent1·e os. clictaclores de 1842 que se nota 
O· presidente da sociedade dos Tyrnnnicidas, qde tanto se 
empenhou pa1·a perturbai' a t1·anqnillidade publica na pro-
víncia de S. Paulo, confiada então aos cuidados c ti fideli· 
dade de Raphn.el Tobias de Aguiar. 

ECONOMIA, 

C01&oole-se a despeza orçnda depois de I85I aló 1837, 
com a de 1837 até a época actual, c achar se- ha a differen-
ça qne vai de 13 para 28 m'il contos; consultem-se então os 
registos puhlicos, e elles dirão qnc o pat·tido da oligarchia 
foi o comtanle propngnador de todo o accresrimo de dcspe-
za, elle CJUC alargon indefinidamente a escala das aposenta-
dorias para se acommodarcm novos homens; o angme.nlo de 

· ordenados, a creação de desnecessarios emp1·egos, pagamen-
tos não devidos, e qnc em Lantas centenas de contos grava-
rão os cofres pnblicos, tudo passou pela influencia da oli-
p;archia, c contra os votos e apczar elos esforç.os dos contra-
rios d'clla. · 
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O lJilSIN1:ImESSE, 

Em t8!1o poJt\ 1'~ o gahinete de julho ter feito passar a lei 
da refot'ma j uclicial'ia, ju em Jiscnssão no senado, a do con,-
selho de estadq, para o que poJia contar então com o a1poio 
de muitos dos membt'OS da oligarchia; e povoanda . o paiz 
d'esse enxame de magistt'ados dependentes e agentes pt<lli-
ciaes, e ceréando a COI'Ôa, de Cl'eaturas suas, podéra ter toçf.ila,-
do mais solido o seu poder; não o fizera o porém, porque os 
homens, que em 184o subirão ao poder, não reconhecião 
como b.ase de seus e31culos o interesse proprio e o de seus 
amigas, nem querião dispôr do podet' em beneficio d'estes c 
em sua utilidade. Não se achará n'csse partido 0 exemplo 
immoval, .dad·o e tantas vezes repetido pela oligarchia, despa-
chando-se os ministros a si proprios, e muitas vezes com 
preterição do maiot' merito e melhor direito, çomo o fizera 
o minislw da justi.ça d'esse gabinete nomeando-se desem-
bargador, preterindo a muitos e honrados magistrados 
que o precedião; e emquanto que o DI'. Fet'Dandes Torres, 
que fôra lente de'sse ministro no curso j uridico de S. Paulo, 
é rem.ovido da pt·ovincia em que nascêra, na qual tem o seu 
estaLelecimento, o minisl:t'O se faz desemhargadpr. O que 
porém torna. men~s equivoco o desinteresse dos ,contrf).rios 
da facção ohgarchiCa é o facto constante de qu~ nem um 
d'elles está rico de graças, collocados em elevados~ empt'e-
gos, no gozo ele pingues orden111dos, nem um se apontará que 
com a politir.a tenha feito a 'eua fortuna, e o que é mais ain-
da, forão elles o~ que entregárão o poder á oligarchia pela 
ren:uncia elo regente Feijó, renuncia 'uue te11ia recahid•o de 
pre~eren.cia sobre qualquer dos indivitluos R~dencentes' ao 

I \ " '' partido daquelle eX-I'egente, se algum a.elles o 1bouv,esse pre-
tendido, e delibei·a.do estivesse a conservà.r o po'àer por meio 
das tTansacções, que o assegur~rão nas .mãos da oligarchia. 
Este facto demonstra com evidencia que o• partido adverso á 
oligarchia não combate pelo poder , mas pelo triumfo de 
seus princípios. 

A l'ROBIDADllt NA- !iERE~CIA D.OS NEGOCIOS l'U~Lico~;1 

A este respeito falia hem alto a pobreza dos Eeijós~ An-
dradas, Limpos; 1~ todos os qne d'este lado tem sphido ao 
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poder, pobreza qL e constra'sta de uma ma!'Jeit·a evid'ente 
com a fo'rtuna colb'ssal, que tn\ó' ·herdarão , nem por algum 
genero de éommeréio conhecido aàqnil'irão alguns dos 
membros mais notaveis da oligarchia. 

Passando d' estas considerações geraes ao que occorrêra 
na província de Minas durante o movimento e depois delle, 
o contraste é ainda o mais possível favol'avel ao partido na-
cional. Não me julgarei habilitado para decidir se era che-
gado o termo de recorrer ás armas, ou se ao partido nacional 
restavão ainda alguns meios de que podesse lançar mão para 
impedir os effcitos desasttosos da política que pesava então 
sobre o Brazil; o que fica esct'ipto sobre o estado do paiz 
ofi(:~rece nnteria ao racioeinio daquelle que em igunes con-
chas pretenda pesar o> factos ;_o qne pOI'ém pos~o dizer com 
segm·ança, e que demonstrei com factos, é que, dado este 
passo, não era possível que ó partido que levaoton o gt·ito da 
revolução procedesse com mais dignidade e modct'açao. 
Desde os seus primeiros passos nos lugares por onde passárao, 
nas povoações que occupárão, o procedimento dos insut·gentes 
é, emquanto á moralidade e o respeito ás pessoas e ás cousas, 
vet·dadeiramenle antipoda do proceder do partido cont.rario. 
Os insm·gentes, que não tinhão por si senão os seus· princípios 
políticos c as affeições pessoacs, deixa vão em paz extrenu'os 
legalistas, qne, nem do governo insurgente , nem de seus 
agentes, soffrêrão qualquer molestia, nem mesmo aquelles 
que se esforçavão para combaterem a revolução. A necessi 
dade aconselhou a detenção de alguns officiaes e a d'nm uni-
co paisano, o majot• Feliciano, o qual não foi mandado peen-
der pelo governo insurgente; estes podem te1· queixas, 
porque passát·ão por aquellas mesmas privações que experi-
mentarão os insurgentes, e pelos sustos inseparaveis de taes 
circumstancias, mas Dã'> porque não fossem tratados com 
todo o cavalheirismo. Assim se conduzião os insurgentes, e 
com tàl moderação, que o mesmo presidente Veiga attribuia 
a esse comportamento o apoio que achava o movimento, 
emquanto que os que óbt·avão em nome da lei, e tendo á sua 
disposição a fo1·ça publica, assassina vão os Gaios, e enchi ao 
as cadêas de indivíduos que nern um outro crime tinhao 
mais que o de pensarem d'nma maoeit•a contraria á gente do 
govemo. Tal en a moralidade das fot·ças t'evolucionat·ias, 
que homens reunidos a milhares, soil'l·endo todas as priva-
ções insep:u·aveis de' c1uem marcha etb gt·ande COlliÍlÍYa, sem 
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meclo do castigos, que um s6 soldado insurgente não oxpe-
rimentára em todo o tempo por qne durou a luta, acatavão, 
não obstante, d'uma maneira edificanlc a seus superiores, 
cnmprião pontualmente as suas Mdens, e pz·oceclião em 
toda a parte como dignos defensores d'uma causa qne tne·· 
recia Ler melhoz· sorte. Entre as foz·ças da legalidade porém 
raro era o dia em que a espnda e a chibata uão tinhão cxez·-
cicio. Em uem um:~ paz·te elo mundo se vio ainda que se 
fizesse uma revolnçao, c qne os revolucionarios deixassem de 
se apodez·arem dos di11lfe iros publicas, mas o qne ~e não 
tinha aintla visto, c o de que derão o exem plo primeiro os 
homens de 10 de Junl:ro, cz·a que fossem os revolucionarias 
pagar depois ela contenda os d inheiros tornados ás reparli-
ções"publicas, como o fizcrão Marcellino Armonde e João 
Gualberto; entretanto os homens da legalitladc, não s6 for-
mão contas mentiro s a~, como o fizera o commanclantc supe-
rior do Seno José Feneira Carneiro, scgnndo o testemu-
nho d.o gcnoz·al Andréa, mas nem nm rcsLitui_o ainda o qne 
saqncou-se aos insuz·gcntcs. Os cidadãos qne nos diversos 
lugares apparccêz·no dando o grito de opposiçuo armada a~o 
gabinete do rl1arço, ou echoand.o-o, forfio lodos movidos pot' 
suas convicções; nem um se deixou anastat· para a l'C\'olu-
çüo; lodos saLião q CfUC fazião, nem um desol'lou; c quando 
os vil'ão arrastados com algemas c correntes Oltoni, Dias do 
Cat·valbo, Gualber,Lo c os onlros com os olhos rasos c lagz·i-
mas dizião :-e somente isto o que selltimós-' enlz·elanlo que o 
exercito legal era composto de iudividnos violentados c\ az·z·as-
lados em nome da lei e da auloridatle legitima. Mencionarei 
aqui um caso bem pxprcssivo. Um dos que havi::lo ficado fe-
ridos no peqneno choque c1ue teve lugar cntl'c a columna 
Athoyde e o piquete insnrgen lc, lastimava-se pela sua d~s
gt·aça; c um solda do insurgente, dir·igindo-sc a ellc, lhe · 
disse: « Que viesles có buscut·? >> llespon.dc-lhe o outro : 
« Os senhores csl5f. nisto pot' soa vontade, mas qos somos 
ohz·jgados. >> Na Yi lln de Quelnz forno feitos pelos inSt.Jrgen-
tcs duzentos prisiqnciros legalistas, e d'entrc estes consel'vá-
rão ·se presos epcnns alguns officiacs notaveis , a lodos os ou-
tros d.eixou-se a liherJaclc de ucornpanhal'em os insuq~enlcs, 
se voluntat•ios qui2:essem, on de se r eti !'arem para St~as ca-
sas , o que fizera~ qnasi todos, c isto fazia-se quando a 
luta se Loz·nava mais séria e nl'l'iscacla , qnanclo d'um . c 
u'outro latla se devia procurar a (~ iminuiçao llc inimigos. 
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Em Santa Luzia tndo quanto foi encontrado foi igualmente 
preso; bem q ne alguns não podesscm ser considerados au-
tores do movimento, c1ue tantos ontros não estivessem 
nas cit·cumstancias de set·em recrutados, que a lula se 
devesse acreditar ali extincla, nada obstou a que os mi-
set·os prisioneiros ÜJssem fechados na matriz , e depois 
de tres dias, em que nem comida nem agua se lhes deu, 
marcharão todos arnatTados com cordas , c foi só da côrtc 
qnc aqnellcs qne não podérão por f6rma alguma ser manda-
dos para o Sul tiverão a pet·missão de voltat·cm para a pro-
víncia, onde comtudo nüo fidt·ão em paz. 

Snbem Louos que o partido que em 1842 sustentou a 
legalidade na província de Minas se proclama o defen-
sor do allat·, c lança sobre o que lhe é cont t·ario o es-
tigma de incligioso lib ertino c ímpio : pois bem, siga-se 
a , marcha dos insurgentes de Bat·baccna a Santa Luzia, 
vê los-hão ac .1Lando em toda a parte a religião, seus mi-
nisLt·os c os templos, não se aponlarú um facto de pr~
fanação que elles commcltesscm ; vê- los-hiio, o que é 
mais, soíl't·cndo os rigores d'nm invel'l1o rcp;elado desde a 
Bocaina até Santa Ui ta, c sem qne ao menos tivessem a lem-
brança de se aqnm·telat·em, de passa t·em uma noite nas ma-
trizes de S11nto Antonio da Casa Branca, do Uio de Petlras 
c outl'OS templos, que bol'dão esse caminho. Ac~mpanhai 
agot·a aos legalistas, c os vereis convertendo em fol'taleza a 
mati'Íz de Queluz, em cadêas as de Santa Luzia, Rio de Pc-
di·as, e n ig1·cja do Bomfim cru Congonhas de Sabará. Nuo 
sei se á m01·alidade c moderação com que se conduzirão de-
vêrão os insu1·gentes a sua derrota, e se mereceráõ clles que os 
homens fortes, e mesmo qne os estadistas os accusem de 
imbecilidade c de inepcia; o que por sem duvida lenho é 
que os insurgentes de 1 84~ poderáõ set· tachados de soífre-
gos por haverem t·econido ás ::~rrnas em cit·cumstancias tal-
vez ainda n ão desesperadas, podom, c o que é pcior, set·Lidos 
como revolucionat•ios infelizes; mas não podem se1· arguidos 
d'nma unica acção que os obrigue a abaixar a cabeça; puros 
entr·árão na revolução e puros sahit·ão dclla; bem feli;~.: rôra o 
paiz se aquclles que combalêrão debaixo da bandeira da le-
ga lidade podessem com verdade dizer outro lanlo!! 

Ent1·etanlo a oligarchia desfructou o paiz pot· !ele annos, 
c os seus contrarias deportados, foragidos pelas malas, en-· 
cerrados nas masmorras, expiárão o crime de um amor sin-
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cero e desinteressado ás instituições patrias I As capacidarles 
nnLurnes do paiz, a quem homavão serviços e pr·obidade, vi-
rão como seus super·iores os entes mais ahjeclos na escalá 

· social; antigos magistrados forão expulsos de seus lugares 
para darem cabida ú ignor·;mcia presumpçosa e conompid;1; 
as ver·dadeiras influencias de duas províncias notaveis for~o 
exp'ulsas dos bancos da representação nacional e a policia 
os povoou; o imperio chegava quasi ao ter·mo de sua disso-
luçfto; as pr·ovincias soltavão gr·itos de indignação; e esses 
gr·itos er·uo suffocados pela mão robusta da egoísmo, da cor·-
rupção e Jo mai~ duro arhitrurio .. A Providencia por·ém não 
havia decr·etado ainda que o Bt·ozil fosse riscado do cata-
logo das nações: a oligarchia arfou de podet· , precipitou a 
sua quéda, a pr·esa cahio-lhe das mãos; um á nova era ]Hinci-
pia para O BraziJ - QUE ELLA SEJA DE PAZ' E DE VENTURA. 
PARA O POVO, Il D'HONIIA Il GLORIA PARA O MONARClltl. BRA-
ZILiliRO. 



Aquelle que caminhat· na estrada da vida sem voltar o 
rosto pat·a c.onsidcrar o passado, e compara-lo com o pre-
sente, desapercebido entrará no futm·o, que o espet·a adiante, 
e raro será o que não pague o dolot·oso tributo de sua im-
previd,encia! Pois bem; aquillo que acontece aos indivíduos, 
tambem ós nações, A differença esLó s6mente em que já não 
é a inLelligencia isolada quem pensa, compara e pt•eyê o 
futuro, mas a opinião nacional, formada sobre es factos re-
gistrados na memot·ia publica ou consignados nos escriptos, 
e esclarecidos pela discussão esponLanea de toclos os que 
dit·igern os negocias do estado, bem como pela diseussão 
official c1'aquelles que a socied<~de tem deputado para toma-
rem conhecimento de seus negocias, e pat·a exprimit·em-lhe 
os desejos c vontades. 

E por meio desta comparação refleGtida que o povo entr.a 
no verdadeiro conhecimento do que melhol' lhe convém, 
e que, procm·ando, sem os achar, os beneficios, com que 
pal'a o illudircm, lhe acenavão as facções, on árrasbando-o 
para a licença, onde pet·de a liberdade, ou offerecen-
do -lhe em nome da paz e da ordem o bem esla11 elos es-
ct·avos, zomba das suggestões de que o cerquem, e se não 
presta a ser o instrumento de ambiciosos. Assim como 
cada individuo, deseja cada nação o seu bem-estar: o estado 
de lutas intestinas, de gnet•t·a e de agitação não é o natn-
ral nem para os indivíduos, . nem p11ra as sociedades ; quem 
o desejará ? Que homem quererá voluotario sahie do esta-
do de quict<~ção, de paz, de felicidade, para lançar-se nos 
turbilhões das lutas, e nas dcsgt•aças il)separaveis d'ellas? 
Qual povo se revoltou jámais contra um govemo que lhe 
possa dizer com verdade:- Vêde os beneficios que o go-
verno vos tem assegurado; elle protege a industria nacional, 
anima o commercio, dá vida as artes nteis, e, pot· uma fiel 
execução das leis,. vos assegura a liberdade, a paz c a abun-
dancia ? - Que venhão então os facciosos, os improvisados 
Gracclios, qne agitao o paiz com· o fim unicamente de apo-
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det•arem-se do governo da sociedade, grilar a esse povo-
agilaç.ão ! -Cobertos de rcdiculo, tornar-se-hão elles a mofa 
do publico, pois que o povo, conlenle de sua felicidade, os 
desprezará. Mais !'acil será que esse povo se deixe condnzit· 
á discrição por esses hypocrilas, qne, embalando-o com 
agl'adavel p1:omcssa de paz, ordem c felicidade, o torna 
muitas vezes o instl'Umenlo de suas ambições. 

Estas considerações quadl'ãO pcl'feitamenle aos movimen-
tos políticos que li verão lugar no anno de 18Lj 2 ; ateis li-
ções offerecem elles, assim a boa fC as apt·oveite. 

Vio-se que desde que o B1·azil se conslilnint em nação 
independente, variando as fóm1as, e tomando diversas 
posições, um partidu lem existido contrariando constante o 
progrcsw ra'Zoavel e o desenvolvimento nalmal dos prin-
cípios de liberdade sobre que se fnndtu·a o ed ificio social; 
impotente para impôt· ao paiz principias contrarias aos 
que reconhecêra este desde o primeil'o momenlo de sua 
exislencia política, p1·ovocon teimoso o successo-mais impol'-
tanle que leve lugar no pniz, c que podéra prodnzit· nma 
completa dissolnção social - o 7 ue ALril de 1 83t -. 

Em lula com este pat·tido se apresenta outro, que por 
escoimado de crr

1

os não tenho, mas que pugnou constante 
pelo progresso razoavel, pelo desenvolvimento da razão 
publica, e q n~ 11elo met;os não gt·avo~l o i1aiz c ~"'n empe-
nhos, não atTuLnou suas fmanças, e CUJOS aclos dcrhonstL'ãO 
snstenlára com l1oa fé as instituições j nradas, pois que .é 
no seio delle que re encontrão ois mais extrennos snstentado-
res do lhron.o do Sr. D. Pedro II. 

Este p'ar'lido que desde t83I alé 1857 administrou o paiz 
vi o · se contrariado, c fot·Lemcnle gue~reado por aquclles 
q~1e c?m elle tin~ão. vivido em c?mn1 l~nhão, ,e qne. se h a-
VIão lig'tdo por moltvos de amhLçrto on de l'csentnncnto 
com esses aos qna ,es h avião feito viva gueha anle~ de 1831 ; 
o chefé do pat·tido guerreado resignou o · poder tanto am-
])icionado, e esse pode1· passa pa1·a as mãos dos que se dizião 
os representantes legi timas dos inlet•csses do paiz. Uma 
bandeira lev:mlárão estes, a da consolidaçlio da ordem, a 
da 1'e01•ganisação do futuro, c os sustentadorcs d\essn ban-
deira se proclamarão os amigos exclusivos da mot; ::u·cl~ia; 
o ~aiz qne. nada •pais que L' do que gozar em paz o fi·uclo do 
regtmen liberal sob a salva-guarda do ·t!Jrono, pareceu 
acompanha-los, persuadido de que dcsempcnhariao elles a 
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tarefa arclua, porém gloriosa, de fundar a ordem e a lihcr-
rladc, mclhorat· a~ finanças publicas, dotar o paiz de insli· 
lniçües salutares e dut·avcis, de o tornar rcspcitadp does-
trangeiro, de pt·omover a induslria c as at·tcs com os ele-
mentos maleriaes c moracs que conslilncm a civilisação qe 
qt~ alqucr povo. • 

Entt·etant.o uat&agút•ão esses governantes entre as diffi-
culdades qnc um sincet·o desejo de bem servit· ao paiz po · 
dét·a rcmovct·. 

o cambio, que encontrárão a 4o, o reduzirão em poucos . 
mezes a 5o ; os fundos publicos, que t•ecebêrão a 8o, abai-
xárãQ a menos de 70; a divida publica emfim foi aug-
mcntada em cento c cincoenla milhões, porque os princi· 
pios que adopLát·ão pat·a lerem no parlamento uma maio-
ria submissa os força vão a lodo o genet·o de despel'Cli-
cios ; e neste estado as illusões se dissipát·ao. 

Expellidos do poder os impotentes organisadores do fn.· 
lnro pot• um facto grande, c a que tanto se oppozcrao só 
para não pet·derem o domínio da sociedade, qual Côra o da 
dcclaraçao ela maioridade, c chamarias immedialamente 
u elle, ·amparados com o prestigio da t•caleza, cercados de 
seu fulgor, em vez ·de abt•irem, como t·eclamavão os inte-
resses publicos, uma éra nova com um governo nacio-
nal, pelo conlt·ario tudo desnacionalisárão. O throno foi 
convertido em o apoio de uma facçao, porque os conselhei-
ros responsaveis esbanjnvão as honras da monat·chia, não 
em recompensa ue serviços pl'cstndos ao estado, mas dos 
favot·cs feitos a uma facção ; os empregos pnblicos consli-
lnit·ão o patrimonio d'clla, e os seus conlrarios tornórão-sc 
os Pat·iás, ou quando muito os Il6tes políticos do paiz. Em 
lugnt' ae administradores provinciacs, são mandados procon-
snles que oppt•imcm o povo, c que a titulo de firmarem a 
m·dem, violão todas as leis, c dest·cspcitão todas as ga-
rantias dos cidadãos. Um dos poderes do estado que a 
constituição ct·cára independente é constituído em uma com-
missão do executivo, c a magistratura foi feita agente poli-
cial, ou os agentes policiacs constituídos mngi ·rados. Sem 
magislt•allll'n, sem eleições, sem imprensa, oppressa vio-
lentamente a maioria da sociedade, a indepcndencia, a for-
tuna c a illnstt·ação supplanladas em toda a parte pelo 
valitlismo, c o mais cego corno exagerado cspirito de pnrti-
llo, as avenidas do throno imperial tt·ancadas, o clii·eito 

I • 
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de petição punido, e sem que ·os cidadãos oppressos, que 
de todas as partes levantavão as mãos para seu monarcha, po-
dessem fazet• chegat• até elle os gritos de sen desespero ; tal 
era o estado do p11iz, e este estado não podia deixar de pro-
duzir violentas agitações; ellas apparecêrao, e as provín-
cias de S. Paulo e Minas mais vivamente sentit•ão-as. 

A facção não podia ' deixar de eJI.plorat· essa mina, e ella se 
esforçou para convencer ao paiz de que os rrioviment"s de S. 
Paulo e Minas não forão o resultado dos desvarios, das ty-
ranni'as e violencias d'ella; fingio-se nma conspit·ação for-
mada contra o throno, e portanto um fito de muda•· as ins-
titui·ções, c até na Europa houve ~m estrangeiro que á .che-
gada dos -depot·tados Brazileiros na· Ft•ança publicou ~rtigos 
os mais calumniosos e offensivos aos compt•omettidos, qne 
css<:J eslt•:.\llgeiro l;lão ·duvidou chamar republicanos, attt•i · 
]JUindo aos esforços d'esse pat·tido a explosão das mais justas 
susceptibilidades, isto pat•a que nada fallasse de oprobrio 

·para o paiz, cujo governo assoldadava' essc aventureiro para 
insultar· os mais illustres cidadãos. . 

Vio-s'e porém qual fôra Q procedimento dos que empu-
nhárno as 'at·mas 1em 1842, Ü t•espeito O mais religioso ao 
monar·cha, a mais ~incera devoçno pelas instituições jnradas. 
Ninguem dirá em hoa fé que os insurgentes faltárã,o em um 
at)ice ao progratn{rna que apresentárão no dia 1 o de Junho; 
todo o. espírito im1parcial ha de convir em que a maneira, 
por que terminára-sc aquelle movimento político, fi i uma 
pt•ova irrccusavel da lealdade· cot!n que os fantores d' elle sus-
tentao o throno copsLilucional. Tod <IVia é certo que a gt·ande 
maioria de dnas impor·tanLes províncias cor·r·eu ás armas, ~ os 
c'ombales de Silvdras e Venda Grande\ os do 1>arahybuna, 
Baependy, Qttelnz, Sahat•á, Caethé, Lagô'n Santri·e Santa Lu-
zia são lambem incontestaveis pro.vas de qrfe o paiilflslá dispos'-
lo a tudo o custo a snslentar a lrb erdade que· lbe1 gat·anle o 
Lhrono constitucional. Um l'llinoso e pnrigosissimo prinçipio 

I d I • ' • se tem ança o no pa1z, CllJO gc:wmen cnmpt·e aos smceros 
nmigos da ordem publica extirpar. O p;overno (se diz) póde 
tudo; elle s~ ·á, se oquizer, senhor das eleições, c dominará a 
sociedade inteira. ~m verd-ade, com as leis desorganisacloras 
que a f<~cção, para 9e s,egnrat• no poder, conseguira, qualquer 
administt·ação, que não seja um typ.o de probidade po'litica, po-

,derú comprimir a m r niféstação espontanea da opinião publica, 
poclera crear u'm corpo legislativo seu, e com elle a caLar esse 
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fantasma de systcma representativo que se diz existir ainda. 
Entretanto, força é reconhecer que no estado da civilisaçao 
actual das 80ciedades ningnem ignora que os governos fu-
rão feitos para os povos, e não os !JOVOS para os governos ; 
e aqnelles que contrarião esta maxima collocando-se na linha 
dos governos barbaros e monstruosos, provocão as reacções, 
as lutas intestinas, e formão com a sua a rujna da socicd a-
de. O governo representativo deve temer àinda mais que 
qualquer ontrp desvim:-se de seu fim; porque sua~ aberr~
ções desthrona-lhe o principal recurso, que esta todo na força 
da opinião publica, e neste caso ficaria o governo sem força 
e sem meios. Cumpre nao desconhr.cer a legitima autorida-
de d'essa opinião; quando ella cresce e murmura em roda 

. dos paJacios, onde sem eJla vdOI'mirião OS agentes da aqtori-
dade publica um somno muito tt·anqnillo, porém tambem 
muito funesto para elles e pnra os povos, Feliz o poder 
que caminha e se engrandece á sombra . d'esta potencia; 
feliz o povo que é governado por ella, são estes os rudi-
mentos da arte de go'l'ernar; e esta maxima basta para obs-
tar a todas as conspi1·ações. Fac.ilitem se os meios para que 
todas as opiniões tenhão seus orgaos , e todos os interesses de-
fensores. Ponhão-se as leis em harmonia com a constituição 
do estado, assegme-se ao povo a ordem sem sacrificar a li-
herdade, deixe-se-lhe o livre exercício na escolha de seus 
mandatarios, dê-se-lhe uma administração fiel e regular, vim-
pa·rcialidade nos julgamentos, e então a calma renascera 
com espe1·ança da felicidade, as leis encontraraõ uma facil 
execução, a t1·anquillidade publica firmar-se-ha, e :>s inquieta-
ções que agitão ' os espíritos dêsapparecm·áõ, e aqnelles que 
pretenderem corromper a opinião perçleráõ Lão louco tra-
balho. P1·ocure·se fortalecer com as leis, e s6 por ellas a 
monarchia constiLucionnl, que é o govemo da espe'cial pre. 
dilecção dos Brasileiros, e o unico que p6de assegurar uma 
liberdade efficaz, unico que póde fazer a ventura do Brazil. 
A prova desta verdade é recente e estrondosa; cumpre trazê-
la sempre p1·esente. Se outra fô1·a a f61·rna de governo do 
Brazil, ai dos que fm·ão vencidos ! Seu sangue teria l.ingido 
os cadafalsos, suas ·cabeças cahi1·ião nas praças publicas. 
Quantos hort•ores, estragos, quantas mortes não presenciára 
o paiz, se por ventura presidisse aos des tinos do Brazil 
um chefe qne devesse a uma facçno todo o seu poder, e que 
della pal.'a o conservar mister houvesse? Qual se1·ia a sorte dos 
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compromettidos nos movimentos de S. Paulo c Minas, se, dct'-
rotados pelas for·ças de um partido, fossem entregues ú discri-
ção dos 'chefes d'elle? O C[Ue serin feito do Brazil, se, for·Li-
ficando-sc nas posições officiacs elo paiz, como fortificada se 
acha,va.' , uma oligarchia, não existisse o prestigio · da realeza 
que com uma só palavra póde dc.sbat·ata-la? Estes benefi-
cios não podem ser· csqnecidos, menos âin'cla desconhecidos. ' 
Ningnem prcten'dcr·á jamais suhtt·ahit·-se á ohediencia, i1em 
um Brazileiro deixará de sentit· o coração cheio do mais 
puro amor, e do mais viro rcconh~cimenlo para 'com o 
monar·cha, qne ainda não t·ecnsdn üsar de sen poder qnan-
do 'foi preciso perdoar c consolat·. Se a monarchia ·foi sem ~ 
pre uma necessidade para o paiz, os -nltimos aconteci-
mentos o tem demonstrado que é ella o unico apo'io da li-
berdade, a· só consolaçao dos ddsgi·açados, a esperança cons-
tante dos opprimidos, a garantia ela ordem publica, . c que, 
sem ella, uma facção avida e rancorosa - te ria jnngido o 
povo ao carro de seu despotismo, tanto mais intolcravel, qnan-
to impmas são as mãos que o clcvêrão· exe1·ccr. 

. ' 



MANIFESTO 
DE 

É um direito inalienavel, c tão sagt·ado como o que temos 
para conservar a nossa vida, o qne nos assiste para guardat• 
iutacla a nossa honra e reputaç,ão. Faltaria eu pois não só a 
mim~ mr.s tambem ao que a minha patria de mim devia espe-
rar, se deixasse triunfante a mentit·a e calumnia, com que 
se me atacou tão al1·oz e acerb.amente, sem escutarem a voz 
da generosidade, que lhes gritava, poupassem o desgraçado 
e não exarcebassem as dôres dos padecimentos physicos, 
que sobt·e elle acarretavão uma prisão rigorosa e privações 
insnpporLaveis, accrescentando-lhe o mal moral de ver des-
conhecido e ultrajado o seu caracter na impotencia de 
mantê-lo efficazmente. Aguardava en pois a occasião de 
comparccet· perante o jury para fazer sentir aos meus pares 
quão injustamente se me impntavão opiniões avessas fls que 
eu sempre abraçara. Não o consentia porém a prepotencia 
do ministerio passado, digno successor do de 25 de mnrço; 
tinhão sêde do meu sangue, e temião que o juizo do paiz 
me salvasse, fizerão-me pois militar com inversão do bom 
senso, com despt·ezo das leis, espernndo achar na obediencia 
passiva dos mi litares o precisei auxilio para conseguimento 
da sna vingança, como se pelas leis das reformas o jury fal-
seado ljws não apt·esentasse qnasi igual probabilidade de 
oblee instrumentos as<~dos para seus negros planos. Quatro 
cot·oneis pot·ém independentes e generosos, honra lhes sej"a 
feita, não qnizct'ão obtempert1r ao fit·man expondo-se a terem 
snas· nobres fardas manchadas com. os snlpicos do sangue 
innocente, derramado contra n lei. Permaneceu de novo 
em mim a esperança de poder desmascarar a impostur~, e 
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faz~r omir os gemidos da oppt·cssão ante um JlllZO repat•a · 
dor ; mas o govemo não dot·mia, ainda restaya o conselho 
supremo, c urna senten.ça d'esse corpo cot·tou-a em agt''IÇO. 
Esta peça, que nenhuma honra f<~z a quem a redigia e assig-
nou, mórmente aos magistrados, pois n'ella resumbra, ou 
má (é, ou ignot·ancia, que não era de espe1·ar, sCI'á compe-
tentemente analysada, c seus debcis c invalidas fundamentos 
desmascarados 'pelo digno aclvo·gado que assignou a declina-
toria pol' mim apresentada no conselho de goet·ra; e eu já 
d'antemão, bem que perfunctoriamente, mosLt·ei seu nenhum 
peso no requerimento que fiz suhit· á presença de S .. M. I. , 
implorando do poder moderador rem edio contra a invasão 
feita aos meus dimitos. Cer·r·ado assim para mim todo accesso 
á publicidade nada me restava senão exhalal' em segredo a 
minha initação contra injustiça Lão clamorosa para não 
exarcebat· mais a coler:t de jnizes, que, ~em sct·em meus, se 
anogavão essa qualidade. Graças porém ao acto da amnistia, 
já posso apresentar-me r.o Br.azil, ú minha p1·ovincia tal qnal 
fui, qual sou, e qual ~empre serei; quaes minhas convicções, 
que decidir·ão a minha conducta, c qual na realidade foi ella; 
c este l'elatorio não 1erá embuçado, e menos atTebicado para 
obter nomeada que me não caiba, ou evitar censma, qno 
mct·eça. 

Eu tive a ventura de ter tido na alvorada da vida u :1 men-
LoP veneravel, um ~eslre illustrado e pt·obo, nm meu pa-
r·ente e amigo o finado conselheir·o Se. MaPtim Francisco 
Ril.Jeii'O a:Andrada, d'elle recebi as_~primeiras idéus de poÚtica 
o moral, quo depoi ~ se arraigãt·ão no meu espírito com a 
leitura e estudo proprio. · Desde então aprendi que o homem 
tinha qualidades que o separ·avão inteit·amente da bt·ut 
animalidade_, que lhe const!tuião uma n ~~nreza ~~nora! qne 
não perte~cra ao mupdo, ~nnn_al puramente phys1~p, que a 
espontaneidade c a çonscrencta, quo os outros ammacs não · 
possuião, lhe creavão direitos e deveres aotpriores aos go'- , 
vernos, que só forãq in·,rcntados par·a segnrar-lhes o goso. 
Apr·endi mais, c ainda agora ct·eio, como inclubitavel, qne 
nma vez dado o direito d<Hlo é tamhem o meio de o conser-
v:it· c recuperar, qnando invadido; pois que a ' o.beÇl_ierlc,ia 
cega é o anLagonisn1o da espontancicladc, que co~1slitue a 
essencia elo ente mora l cban1ado homem; e que isLo, se n5Ó 
modificava no cst:1do social com a ct·eação ue nm sovel'llo. 
Convenci-me mais qp0, comr1uant.o as fóNnas dos gov'ernos 
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possuo amoldar·sc c variar segundo a ci~ilisaçiio, o mesmo 
condições physicas do povo que as escolhe; todavia em gct•al 
a monarchia eea pt·eferivel por cnsae mais facilmente a li-
berdade com a ot·dem, uma vez que fosse t·odeada de insti-
tuições libet·acs. 

Forão estas convicções, que ainda ago1·a estão inabalavcis 
no meu espírito, as qne decidiráo de minha sorte; ~ão cllas 
a clave de toda a minha conducta, quando ella apt·esenta o 
que póde pat·ecer ao olho menos attento flagrante inconsis-
tcncia. 

Como monarchista constitncional por conyicção e amoe, 
distingai-me nas minhas presidencias de S. Paulo, que, poe 
dizer de passagem, não forão por mim peocUt·adas, e só me 
teouxerão sacrificios c dispendios. 

Quando por esta convicção oppuz-me com energia na 
minha p1·imeira presidencia aos chamados exaltados, o talvez 
d'ahi venha o odio que me tcn:i votado o Sr. Paulino José 
Som·es de Souza, ministro da justiça no Tamarlanico Visi-
reado de 23 de Março, e de estrangeit•os no avelhacarlo Divan 
de Janeiro, c que era então presidente em S. Paulo de uma 
sociedade secreta, denominada do punhal c do cacete, que 
pregárão o exterminio das testas co!'oadas. 

Inspirado pelo amot· da monarchia não duvidei na minha 
segunda presidencia de fazer cmpt·estimo de minha fnzencla 
pDra pt·eparar a coma1·ca de Co1·itiba n defender-se da amc:1~ 
çada invasão dos dissidentes do Rio Gt·ande. 

Fiel ás minhas crensas monaechicas não acompanhei, 
como talvez devesse, o ministet·io de Julho na sua retirada. 
Amigos meus, ensinuados pelo gabinete de Março, m'o escrc-
vêrão pedindo-me esta conducta, cspet·ando que não servisse 
a ministros quaesqucr qne elles fossem, mas sómcnte ao 
Imperador, e asseguran<.lo-me o apoio do novo ministct•io. 
Cedi ao que me parecia t·azoavel, e fiquei na pt·esidcncia até 
para satisfazer aos desejos dll província qnasi inteit·a, que 
com ardor me pedia não la1·gassc um ·posto, no qual, dizião 
elles, tanto bew tinha leito, e podia ainda fazer. Mas, cedo 
desappareceu o burlado empenho, qne mostt'ava fazet· pela 
minha conservação o gab inek. de Março, e novas cartas exi-
girão de mim que pedisse minha demissão, ao qnc não pude 
annuit· pot• ter a minha palavra empenhacia para com a pro-
víncia, e declarei calhegoricamenle ljlle obcdecet·ia a demis-
são, quanclo se me clésse, mas não a poderia em ohccliencia 
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a insinuações (le homens, qne profundamente desprezava 
por seus precedentes e vis manejos. 
, Fui dernittido, e ainda então amigo da ordem, cerrei os 
ouvidos {,s vozes de amigos meus, que embora fieis suhditos 
de S. M. I. e .amantes do paiz, me aconselhnvão desohede-
cesse ao ministerio, escutando o hem da província e do ser-
viço, não entt·egasse a presidencia sem que S. i\1. I., melhor 
informado, de novo ordenasse. Não ohtemperci as impru-
dentes requisições, antes promptamente entreguei a presi-
dencia ao Sr. Miguel de Souza Mello c Alvim, de cuja nobre 

·conducta para comigo n'aquelle lugar não tenho senão hem 
a dize!'. 

Seguio-se o Sr·. visconde de Mont'-Alegre ao Sr. Miguel 
de Souza, c com clle veio a perfidia sentar-se no lugar da 
honra. Um acontecimc'nto inaudito veio pôl' o remate á irrita-
ção da cidade de S. Paulo e. de toda a província. A assembléa 
pt·ovincial. que, como eu e todos os que l'espeitavão as re-
gras do dever, não considerava a chamada lei das refol'mas, 
como uma lei, ~pas simplesmente como um acto de força da 
legislatura que a fez, visto excecler as attribuições que lhe 
conferia a con tituição, além das quaes não apparece senão 
violencia e arbítrio, e não dit·eito, mandou un1a deputação 
do seu seio para pedir a S. M. I. , na fórrna do a~o addicio-
nal, a suspensão da chamada lei, até ser out1·a vez examinada 
pela nova legislatura. A delilntação conductora clfl mensa-
gem energica e acre, mesmo contra os, indi~nos conselheieos 
que enganavao a S. M. I., e queriao abysmar o throno, mas 
l . d . \ h1 c 1e1a e acatamento e respeito para com Q monat·c li, nem 

sequer teve acpesso á presença de\'~· M. ·'I. , e o Visiriato 
Tartaro e Tarnqrlanico negou á depnta'ção de ~vna assemhléa, 
o que se não necusa ao mais hnmildé mendJgo. Com este 
impolitico deswezo snbio ao auge a initação\ dos animos, 
todos tomál'ãO as armas, o rompim,ento Cl'a infallivcl, e a 
segurança da província, e mesmo da vida do 1nesidente, a 
cujas intrigas e falsas informações attrihuiuo a (l:lfronta 
sofl'rida pela nrovincia, corria o maior risco. Mas o meu 
amor da ord~rn .e respeito á mona~c~ia, pre~ i~irão' ~ntao o 
escandalo, cm~er de amortecer a Irr1taçao e de aca~mar as 
paixões, servindo-me para isto da estima que concedião os 
meus concidadaos e dos meios que estavão ao meu alcance, 
e não hesitei de acceder ao pedido do Dr. padre Vicente 
Pires da Motta, que em nome do visconde de Mont' Alegre 
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t·ogava o meu auxilio para arredar um t·on:lpimento que elle 
julgava proximo, c que o esfriava de snsto, c offer·ecia as· 
condições qne consta dos periodicos da época. En tinha 
pleno conhecimento do caractet· inccdioso do visconde; 
sabin o rancor que me votava o antigo redactor do Plwrol 
Paulistano, o qunl não podia deixnr de receiar qnc a minha 
tenacidade de memoria me servisse para comparar as dou- . 
trinas exag~radas, qne então espalhava, com as rett·ograclas 
que agora professava; mas nada d' isto desviou-me de annuir 
a exigencia de uma autot·idade, enibora nella eu ·não me 
fiasse, qnando o que pedia era co.nfot·me ao desejo que eu 
tinha de conservar a p<~z na província, e não arremessa-la a 
com moções semelhantes ás d,e Panellas, Pará e Maranhão; 
certo ele ser enganado pelo visconde, preferi antes islo, e 
cahit· inerme nas mãos dos meus inimigos do que a segu-
rar-me, reduzindo S. Paulo ao estado das já mencionadas 
provineias. Seguro o vis·conde que os elementos de rcsisten-
cia se tinbão dissipado, graças aos meus csfot·ços, e Lendo-se 

. preparado com as poucas fMças que pôde obter, c contando 
outt•as que do Rio lhe pro_mettião, largou a mascara, passo u 
a demittir a torto e a direito a gente honest~, que occupava 
os lugares d'administração c policia, e nomear para clles as 
mais detestadas e desacreditadas das povoações em que 
devião funccionar. 

Tão immot·aes e impoliticas medidas produzirão o fruclo 
que se devia esperar. Uma fermentação sueda, f{Ue depois 
passou a inilammação ardente, apodet·ou-se dos unimos. 
Ê n'este estado que novo combnstivel veio ajnntat· ao inccn-
dio que ameaçava lavr·ar, o da dissolução pecvia da assembléa 
!egislativa; toda a província cria então que era tempo de se 
levantar em massa para salvar a liberdade adquirida pela 
independencia, e que despejailamente se calcava aos pés . 
Apezar das precauções do visconde antes que podesse chegae 
os soccort·os da côr·te, se cn tivesse escutado as allvet·tencÍ.ilS 
dos meus amigos, talvez S. Paulo tivesse feito muito diffe-
rente figura do que fez. Mas o amor da ordem, talvez exage-
rado, o temoe de abalar os sentimentos monarcbicos, que 
et';io na minha opinião o santelmo nas bDL'rascas do 'Bl'azil, 
e mesmo forçoso é confessar, bem que me repugne, a dema-
siada pt·udencia mundana, qne me clamava sUl'damentc 
cuidasse em salvar-me, pois qnc do B.io me avisavno que se 
expedirão ordens de pt·isao contnt mim, fizerao que longe de 



- 198-
ncor·oçoar com a minha presença os movimentos que opa~ 
triotismo pedia, os desanimasse com a minha retirada. Mil 
perdões do meu erro em assim obrar, peço ao Brazil, peço 
á minha província, e ainda mais a S. M. I. Ha mais tempo 
ter-lhe-hia cahido a venda dos olhos, ha mais tempo teria 
anedado dos seus conselhos os ahominaveis mandantes da 
devas tação de S. P.1ulo e Minas , e seu patemal coração 
não se veria cortado de dôr· com a relacão dos tormentos 
dos seus fiei_s e innocenlcs subditos das du.as províncias con-
quistadas e taladas ao aceno dos novos Gengiskans. Um 
movimen to, posto que irmgulm·, justo em sua nallll'eza, se 
concertado fosse, fa ria chegar aos ouvidos de S. M. I. as 
qneixas do seu povo, que certo serião escutadas. 

Ass·im não snccedeu, e eti caminhei depois de ter-me 
occultado por alguns di as, para minha fazenda de Paranapi-
tanga , e chegando a Sorocaba jft ahi :Jche i uma grande forç:J 
::u·mad a c aqua r·telada, sob o commando· do tenente-coronel 
Jer·onymo Iziclor·o d' Ab reu; a govcrnanç:J da cidade, e todos 
os hab itantes d'clla exigião a minha co:Jdjnvação, e final-

i • l . . 
m~n te, a camar·a e povo nomeftrão-me pres1c ente rnlerrno 
·da província; tudo isto consta da acta respectiv~. Lutei com 
minhas convicçües e hab ilos, 'lue parecião chocar-se, por 
llh13 par'Lc recuava de pet'turbae a paz publica, temia de 
compromeltcr ipvolunt<n·iarnenle a unidade mobar'chiéa , 
recciava as conseqnencias imprevistas das crises as mais jus-
tas; por outra rarte estava. crnvencido Ja justi ça Ua r esis-
tcncia, ainda qu:1ndo fo sse questionavel a sua convenienci:J, 
p revia a irrupção da anarchia, se o mo vime11to nao ti \\esse á 
te.'ila pessoas que o povo respeitasse,'\~ que p·odesse evi'tf! r os 
desatinos natm·acs em semelhantes oc'casiões'; emfim, pare-
cia -me vcrgonhqso não partilhar pcrigÓs a qued á se acbaváo 

. . ~ h ' fi expostos os meus am rgcs , c que nao tm ão ooltro rm senão 
restabelecer os direitos consignados no pacto fbndarnental. 

Hesolvi-mc depois de maduramente reflecLir a correr os 
az<H'CS dos meus co-·religionnrios; fazendo ao menos o bem 
de conscr'VU t' Ílj taclo c acata do o elemento monarchico. 
Leião-sc as acta& da camat·a de Sorocaha, das outras"cidades 
c villas que ao novo governo adherirão, e ningoeln du,vidarú 
do que affirmo; e como se at<\ a cit·cular' do então mibistro 
dos negocios cstrangei r'os o r econhece !l E se assim não fosse 
pnra que o af'an com q ue o Vir·ialo e Divan conLi·a todas as 
regl'as da hel'meneutica jmidica quizerão erguel' em rehel-
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lião um movimento, que quando não fosse justificavel, apenas 
podet·ia classificae-se como sedição;> Como n'essa mesma 
qualificação se mostr<Ít'fto divergentes P 

As causas do máo ~uccesso do movimento ele Sot·ocab::~ 
não vem aqui apello mencionar: tod avi::1 , o nimio amor da 
humanidade, o hot'rot• elo derramamento de sangue pat·enlc, 
e a novidade de semelhante acontecimento n ' unw província 
acostumada a longa paz, e dada em gt•ande maioria á agt·i-
cultura, commercio e artes da sua vida pt·ivada póde hem 
exP.licar, sem recorrermos a faltas pessoaes, que não é pru · 
<lente esmerilhar muito miudamente. 

Nada mais me re.staria a dizer, se não devesse dar mn 
desmentido solemne ao barã.o de Caxias, que imputando-me 
no seu officio ao governo a teução de me ir unir aos dissi-
dentes do Hio Gr~ndc quando eu me diri gia para o Estado 
do Ut·ugnay. 

Eu fni preso no lu g<u· cltamado Gnaeita, c, par a ah i chega r, 
devia passat·, como pa·ssei, pelo Mallo Castelhan o, o qual é 
muito mais perto da Cmz Alta, onde se achnva o rebelde 
Porlinb o com nm::1 grande força, do que a da G naeita onde 
fni preso; como pois não fui cn par::1 a Cruz Al ta a buscar 
Portinha, antes me arredei delle, seguin do o caminho da 
Gnat·ita i> O qne digo t·econbece o h::trão n::1 ordem do dia 
qnc publicou quando cheguei preso a Porto Alegt·c. O barão 
de Caxi as , além de calumniadot·, e snpinamente isnorante 
na topograpbia da pt·ovincia do Hio Grande. Seja-me aqni 
pcrmittitlo agt'adecer-lbe a bizarria Cilvalhciresca com qne 
me mandou tt·atar a bordo do brigue-barca, sem permillit• 
que um meu esct•avo podesse it· á let-ra a comprar alguma 
cousa de que eu precisava ; e exigindo que as cartas que eu 
'houvesse de esct·ever a qualquer pessoa passassem por su as 
mãos. Nem devo esquecer a delicadeza com qne se scrv io rio 
conhecimento que confiden cia lmen te Jbe communique rcs-
llcito á qualidade tle men enteado Felicio Pinto de Mendon ça 
e Castro, que me acompanhava incognito, e como execu tou 
briosamente a palavt·a que me dera de o deixa r acompa-
nhar-me livt·e, visto não ser clle complicado, c não l er ellc 
barão ordem lle pt·end ê-lo; mand::1ndo-o reter· pt'cso em 
desprezo d a pt·omessa. Tal é a fo i'Ç<l do h ab ito que cp&em 
pein cipion pot· esbii'I'O, deve sempre sê-lo em qnalt1uet· silu ;l-
ção em que se ache pot' elevalla que seja; as ruin s manhas 
qnasi nnnca se pel'flcm. o que é pat·a vasmar é qnc tantos 
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sel'Viços p raticados úa minha peisão lhe não tcnhão lt•az icio 
accresc imo de titulo, q nando a dennn cia, que contea mi m 
lhe cle t·a <~l i{ n e n1, bnstou pat',1 crea ção de um novo ti t ulo em 
premio ao denunciante. 

Tenho completado as minhas confissões, e entrego-me com 
satisfação ao juizo uo Bt·azil, sua verdicta será por mi111 r es-
peitada. Eu cria, e ainda creio, que casos ha em que é não só 
pet·mitticlo aos cidadãos, como até ot·denado, a r csistencia á 
autoridade; que esta permissfto se \'erifica qunndo a autori-
dade viola ás cancaras o pacto fundam ental, e não ha onLt·o 
meio de a obrigar a respeitar a lei. Esta doutrina é a da Ingla-
tena e da Ft•ança livre, é a da America; é aquella por·que se 
guia vão os Chatams, os Cavcndisb, e outros luzeiros do parla-
mento bt·itannico; é a qne decidio os Hampday, os H ollis e os 
Pyms, foi a mãi da r evolução fl'anceza, l:ão magnífi ca em seus 
pl'incipios, embora depois dcgrauada em' sua con tinuação; e 
ti~ouxe u luz do dia em nosso continente uma nação nova, c1ue 
ainda hoje pula de ~· ida e grandeza, os Estados-Unidos. Como 
pois será crime em mim o que era glo~ia em outros P Mas 
demos que me enganasse, do eno ao crime é grande a dis-
tancia, a conscieneia erron ea sempre merece atlenção; é 
sempt'e conscienci ~ .. E .não se me levàrá ao menos e ';ll conta 
o m eu afinco á, constltmçii o e ao elemento monarchrco que 
ella consagra?· Não se cl'eia poré m que d'est' arte me queira 
furl3.r á gt·atidão qpe de mim deve exigir o acto magO. animo 
da amnistia, embora eu J?C n ã? possa crer crir?ino~•o, ~tendo 
obrado de boa fé; todavia assunl o não acredttavao todos, 
e o resultado cl'essa, vel'dadeira,. ou et'rada opinião era para 
mim uma prisão ri q;orosa, privações dutias na minha posição, 
era o abandono de ~neus inl(,)resses, a pcl1 da do ~eu futmo, e 
ver-me exposto inerrme ao escarneo de un~ e á pie.dade humi-
lhante de outros, ~ocado ainda mais diHicil de 'tragar. De 
tudo isto livrou-me o acto da amnistia. Quando no seio das 
affeições doces da v\da privada me lembrar da m ão' poderosa 
que me segurou á f orda do abysmo, n:Io poderei deixar lte 
dizer c-omo o poeta --Deus no/vis hcec otia fecit. 

. RAI>IlAEJ, TomAs DE Aau J.'A n. ,\ 

\ I 

% 

FIM. \ 



NOTICIA E ADVJERTENCIA. 

Quando estava já mui lo adiantada a impressão desta obra 
me forão enviados de di[erentes pontos da pt·ovincia escla-
recimentos e noticia a respeito de muitos factos, que cu 
ignorava absolutamente, apezat· de meus esforços paea del-
les ha-ver conhecimento : esla circumstancia, e a certeza de 
que este meu trabalho ha de ser violentamente censurado, 
c que terei necessidade de explicar, rectificae e esclarecer 
muito~ factos, de fixar o sentido J. muitas phrases, pois es-
tou seguro que os propt·ios termos de que me sirvo hão de 
set· invertidos, me convenceu da necessidade de publicar 
um terceiro volume, em que consignal'ei o que neste não Le· 
ve lugar, principalmente pelo que toca á peovincia de S. 
Paulo, e explicarei o que fôr posto em duvida, e darei to-
dos os esclarecimentos que se possão desejat·. Os Srs. Subs-
criptores que o quizerem ter far-me-hão a homa de decla-
rar quanto antes. O preço desse volume, que conterá tam· 
hem todos os faclos occorridos desde o dia 14 de Março de 
18!14 até a het·tura do cot·po legislativo em 1 845, não exce-
derá a quatro mil réis. 

O Au 'l'On. 
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LIS'TA 
DOS 

PROVlNClA DE MINAS GERAES. 

MUNICIP10 DA DIAM:I.NTINA. 

Exemplctres. Exemp7m·es. 
Alexar.t11·e de Almeida Bi- Anlonio Thomaz de Godoy . 1 

tancourt . . . . . . . 1 Antonio d'Avi la Cnbrnl. .. 1 

Antonio Alves Dnpin .... 1 Autonio Joaquim de Azcve-
Aurclinno Aug-mto Leão ... 1 do l'creil·a .... .. . 
Alexalllhe de Almeida e Silva 1 Aghapilo ~l 11 rcir~ da Silva . 1 

!deixo de Al!neida c Silra .. 1 ,\ntonio Cnetano de Araujo • 1 

Antonio Bernardino Fcrnan- :lg-ostinhn Gomes de Olivr.'. 1 
dcs da Silreira ..... o 1 A~ tonio José elos Santos .• I 

Antonio da Costo Coelho .. 1 Antonio Feli cio dos Santos . 1 
Ant." Dias de Araujo Vianna. 1 Ant." da Siln llibr.iro Junior 1 

Ant.o Domiogucs dcOiircira . 1 ~'l.nl:onio Pires rla Silra ..• 1 
Antonio Felix da Costa . . . ,\ntonio Jooé Fernandco . 
Amnro Francis;::o da Trindade Benigno A ngusto na racho . 1 

Antonio Gonçalves Coma. . llenediuto Antonio Vieira .. 1 

D. Antonia de Jesus Almci- Bcn'to José AfT9nso Fernand. 1 

da e Siha . . . . . 1 Bernardo Innoccncio Alves 
Antonio .ln lio Baracho . Pr.reira ........ . 
Antonio José l\loreira. . 1 Benicio José de Oliveira .. 1 

Antonio Joaquim Pinto. 1 .Bento de lUoura Coimbra .. 1 
Antonio Nunes da Cruz c S.• 1 Bartholomen Tamcirão Pinto 
Antonio Pinheiro Brondão .. 1 Bento de Araujo Guimarães 
Agostinho HibciJ'O l\1ourão. I Bclisa ri o nodrigues Lages . 1 
Ant. • Ribeiro ele Souza Leão. 1 D. Custodia Carolina de Al-
A.lexandre Soares do Nasci- meida .........•. 1 

mP-nto .......... 1 Christiano Augusto ele .ógui- 1 
Augusto Cezar Per.• da Silva. 1 lal' ......... . 
Antonio Tavares Maciel. .. 1 Carlos da Si lva Hibeiro .. . 
Amandio Ferreira de Aguiar. 1 Carlos lU achado Coe lh o .. . 
Antonio JoarJuim de Souza Caetano Per.• d'Assnmpção . 1 

~Iottos ......•.. . 1 Clementino Habcllo Campos 1 
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Exmnp. Exemp, 

David Antonio dos Santos . 1 Francisco Neto Carneiro •. 1 

Duarte Hrmiques ria Fonseca 1 Francisco de Souza de !VI. altos 1 

Duarte. Henl'ique da Fonseca Francisco de Paula Meirelles 1 

Junio1' ..... , . ~ . . Francisco Gomes de Oliveira 1 

Duarte José Gomes. • . . . Francisco José de Almeida . 1 

Domingos Manoel de Albu- Francisco Gomes Ribeiro .. 1 
querque . . . . . . . 1 Feliciano Atanazio dos Snn-

Domingos Ribeiro de Al- tos . . . . . . . . . . • . 1 
meicla e Silva . . . . Francisco Theodoro dos San-

Diuiz Tameirão Pinto . tos Guieiro ..... . 
Domingos V elloso Soares .. 1 Firmino José da Rocha .. 1 

Domingos Ribeit·Q de O li vr. • Francisco José da Rocha . • 1 
Domingos Luiz da Rocha Francisco Roque Pires Car-

Lcão . . . • . . . . . . . 1 dozo . . . . . , . 
D. Esmeria Carlota de Moura 1 Francisco Floriano AI ves 
Eugenio Augusto Villa-Heal. 1 Sampaio ..... 
Er·.nesto Gomes de Oliveira • 1 Francisco José Flores ... 1 
Eduardo Per:eira Machado . 1 Francisco rle Assis Machado 1 
Elias Soares de Oliveira .. 1 Flaviano Antonio de Campos 
Ezequiel Ferreira Gt\imarães 1 Floriano Pereira de Oliveira 
Francisco Antonio de Castro Francisco José Velloso Soares 1 
l?rancisco de A1•ila Cabral . Francisco Vaz Mourão ... 1 
Francisco de · Assis Ferreira Fran·cisco Affonso Femandcs 1 

Penna . . . . . 1 Francisco de Paula Ln.gcs . 1 

Franci~r.o Antonio qn Silva Herculano Antonio de &r'uujo 1 
Pereira .......... 1 Herculano Augusto Vi ira 

l~rancisco de Assis Tameirão ~os t~ ......•. 
Pinto. . . . ...... , 1 Het'culano Carlos de Maga-

Feliciano Conêa Dias . • . lhães .•.......•• 1 
Francisco Ferreira de Aguiar José Antlhlio An unes , ..• 1 

1 ! 

Floriano Felix Ferreira , . Joaquim de A Yila Cabral .. 1 
Francisco Gomes Tibücs . Joaquim Affonso Fel'oandes 1 

Francisco Joaquim Corrêa Joaquim Anf·onio Pereira .. 1 

Felix José da Silva • . . . 1 Joaquim Antonio da~ilva 
Fortunato José Viei ra . . 1 João Baptista de Almeida. 
Francisco Lopes dos Santos A João Baptista Farnezi .. 
Francisco l\lartins Pereira 1 Jacinto Bernardes de 1.\laga· 
Fernando Alves Sampaio . lhães ........... 1 
F1·1ncisco Pereira Colelho. 1 João Baptista dos S'antos Car· 
l?rancisco Pereira Guedes. valhaes. . . . • . . . 1 

Francisco Pereira da Silva • 1 Jgnacio Bernabé Vitira do\ 
Francisco dos SantfJs Carva· Nascimento .•.•• 

lhaes. • . • . . . . • • José Caldeira Brant .. , 
Francisco Teixeira Ottoni J o :lo Carlos Ferreira . • 
Felix Fran~isco de Svuza. 1 José Caetano Villas·Boas 
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Exemp. Exemp, 

Joa·quim Domingues de Oli- João de Souza Leal. 
''eira. • • . • . . . . João Illuminato de Araujo 

José Ferreira de Aguiar Meirelles . . . . . 1 
João Ferreira lle Aguiar. João J osé da Silveira. . . 1 
José Ferreira Fialho . • João Gomes de Oliveira .. 
Ivo Francisco de Guimarães José Julião Dias Camargo. 
José Felix Pereira. . . . José de Almeida e Silva .•. 
José Gomes de Almeida. . . José de Almeida e Silva Ju-
José Gonçalves Dias • . . . ni·or ........• 
Joaquim Gon1'cs de Oliveira 1 José Velho Cabral. ..• 
J·osé Gomes de Oliveira ... I José Pinheiro Neves •• 
João Gonçalves Pereira .... I João de Tolcdo Pira. • . , 
J'Osé de Guimarães Peixoto . I José Francisco Ferreira do 
Joaquim Gomes Tibães. • . Pina .......•... 
José Henriques Costa. . • . José Eleuterio de Queiroz 
Joaquim Hermene·gildo Cal- Amaral .. . ....• 

deü·a Brant .... ·· . I João Coelho de Araujo. 
Jel'ünymo Julio Bàracho I João Marianno Corr~a .. 
Joaquim José Braga. . . I Joaquim da Silva lima. ·. 1 
Joaquim Jacintho Xavier 1 José Joaquim Fc·rreira Car-
José Januario Farnezi. neiro ..•.... 
Joaqnim José Lopes . . I Juvennto da Costa Rodri-
J'osé Joaquim ' da Silva • gues ....•...... 1 
.João José Soares . . . . I Joaquim Quint_iliano dos San-
.lesuino Leite da Rocha . tos. . . • .....•. 
José Maria de Souto Gouvt:a 1 J oão. Floriano Guieiro ... 1 
Joaquim Pereira de Abreu I Joaquim Marianno dos Snn-
J oão Pires Cardoso. . tos· ...... , . . . . I 

João Pinheiro da Silva . I Joaquim Cazemiro Lavis • 1 
José Rodrigues Bago . . I João Pi-res Cardoso Junior. 1 
Joaquim Ribeiro Bastos. I João Baptista l\1acedo .. . 
Joaquim Roddgnes de Souza .Joaqui·lh Elias Elysêo .. . 

Lélis .•......•.. 1 Joaq1,1im Z.acharias Pacheco. 1 
José Severiano da Costa . . João Baptista t!e Azevedo 
Joaquim elos Santos Ceriaco Pe1·eira . ....•. 
José Teixeira Ottoni 1 João Yel loso Soares .•. 
João Vicente AlYcs · •.... I Jo<lo José Fernandes .. 
José ·Velho Barreto ..... 1 José Pereira Guimarães. 
Ignacio Vieira do Nascimento 1 Jmtinbno ;uartins Ne to .. 
João Bernardino de Se nna . I Joiio Bernardo Alves Pereira. 1 

João Antonio Pereira; ... 1 Ju stino Vn leriano de Araujo 
Joaquim Ant.• Per." Junior. 1 Per1:ira .. , ...... . 
.losé ~ntonio Pereira . . . I Jo aquim José Fcrnanrlcs 
Jo aquim Diogo Rodrigues I José Aíl'o nso trcmandes. 
Joaquim So.1J'es Galvão. . 1 .JoãoBnp tista Caldeira .. 
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. E.rcm.p. E:»eril.p, 

Joaquim Antonio Ccsat· de Marcellino José Guedes ..• 1 
Ag·uiar . . . . . . . . 1 Nlarti11i.ano Augusto Ribeiro. 1 

João Caetano da Costa. 1 i\lanocl Tertuliano de Araujo 
João José Lopes. . . . . Mcirellcs ...... : ... 1 
João da Matta ~fachado. 1 Manoel José Gomes Torres. 1 

João Ncp omuceno de Aguilat· 1 i\Ltnoel ela Trindade. 
Lucio Antouio da Silva ... 1 ~lanoel !lc Araujo e Abreu. 1 
J"uiz de Almeida e Silva ... 1 Marc0s Vaz ~lourão ..... 1 

J"uiz de Almeida e Silva J!-'- i\ianoel da Costa Figueiredo . . 1 

nior ............ 1 Narciso Feliciano Carolino. 
Luiz Francisco Gomes da Sil- Pedro da Costa llodrigucs. 

veira . . . . . . . Policcnn Duarte llibeiro. . 1 
Luiz José de Araujo ..... · 1 Patricia Ferreira Batalha. 1 
Luiz José Duriíes. . . . . . 1 Prudente José Souto.. . . . 1 • 

Luiz de Souza Maia ..... 1 Pedro Alves de A.rauio. . . 1 
Lomenco da Silva i\iuchado. 1 Pedro d.e A.lcantara ~iachatlo. 1 
LourenÇo da Silva Machado Quintiliano Ferreira de AI-

filho . . . . . . . . . . . 1 meida ..•.. , .... 1 1 
Luiz Guedeo de Santa Anna. 1 Riserio Alves Passos .... 1 

Luiz Simões Guedes 1
• • • • 1 llaymiwdo Sanehes de l\'lou· 

Leandro José Souto .... . 1 ra Junior ........• 
Modesto Antonio de Almeida. 1 Rodrigo de Souza Reis ... 
lilod.esto Antonio Al yes Pe- D. Rita Thomasia de Gorloy. 1 

re1ra • . . . . . . . . . Bicardo SuaresP'ereira :r S.• 
Modesto Aut9nio Ferreira. Silverio t\.ntooio da Gai:n,a .. 1 

Miguel Alves ela Silva. . . Serafim José de Menezes. . 
Manoel Corrêa da Silveira Sil~ erio . Romã o Pacheco. , . 1 
Manoel Francisco Gpmes. Simão Francisco Guimarães. 1 
l\:lano·el Floriano tle Souza. Si! ver i o F ancisco Coelho de\ 
Maximiano José ele At·aujo. Gouvêa \ • -.. \ •...• 1 
Manoel José Alves fereira. 1 Simão da ~\loba Rolim ..• 1 
Manoel José Souto lknna. . Silvel'io Caet•ano da 'costa .• 1 
Manoel Lopes da Cruz .... 1 Thomaz Hen fi qucs d~ Costa. 
D. Maria de Nazarefh e AI · Thnmaz Robim de Almeida. 

meida .......... 1 Vicente Fcrrei;·a Fróes ..• 
Manoel Pinto ela t:osta ... 1 Valeriano Alves Pereira .•. 1 
Morlesto Bibeiro de Almeida. 1 Vicente José da Trindade .. r 
Manoel Thiag-o de Siqn e·ira. J Vencesláo Antonio ·Pires •. 1 • 1 
Martinho ·xavicr Mar•que' . 1 Venarrcio Cald eira Bran , •.. 1 
Manoel Domingueo fie Oli- Valel'iano Jgnacio tlà Costa. \! 

veira .........•. 1 Voleriano Gomes Timotheo. 1 
Manoel Ferreira Pinto .... 1 Vicente Domingues ..•.. 1 
Manoel Ribeiro 1le Andt·adc. \ 
Manoel da Silva Ri\Jeiro.. 279 
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ll'.Hl!R.I. DI) \\JATO . DElSTl\0, 

Exem.p. I;'xemp. 
Antonio Januario Carneiro. José Faustino de Magalhães. 
Antonio Teixeira de Novaes. João José Carneiro. 
Agostinho Nunes Coelho •. 1 João José Carneiro de ~.\'li-
Antonio Ferreira da Costa .. 1 randa .........• 1 
Baptista Dum10nd e Carva· José Luciano Ferr.• da Costa. 1 

lho. . . . . . . . . . . 1 Joaquim Fern:wdes Villar. 
Bento Moraes dos Sa~1tos. . José da Costa Lage ... ·. 
Basilio J tJ sé da Costa. . • • Joaquim FetTeil·a Gomes. 
Casimiro Carlos da Clinha José Julio de Oliveira ..•• 

Andrade ......... 1 João da Malta Nunes .. . 
Camillo de Sú Rodrigues . . Joaquim José dos Santos. 
Custorlio l\Iartins da Costa. 1 José de 1\'liranda Ribeiro .. 
Dionizio Pro copio da Si! v a José Braz de Souza ..... 

l\lonteiro ......... 1 José Fernar.dcs das l\1ercês. 1 

Francisco de Paula Anrlradc. 1 Joiio José Dias Camargo. 
Francisco de Paula c ·Silva João Alves l\'lnrtins .•.• : 

Ferreira ..• ·. . . . 1 José Antonio Braga ..... 1 
Francisco Felix Pereit·a ..• I João Carlo> da c.· Attayde. 1 
Francisco José Barba lho . .. 1 João Ahes Portugal. .. 
F'rancisco Procopio da Silva José l'&rcit·a da Silveira. 

Monteiro ......... 1 Jo;lo José Ventm·a ... . 
Felisberto Constancio da Fon· João l\lartins Quintão. . 

seca • . . . . . • • . . . J oaquirn José da Silva. 
Francisco Coelho Jacome. . Jacintho José Pimenta de Fi-
Fr~nci;co de Paula Pimenta. 1 gueircdo .••.•.... 1 
Ft·ancisco de Paula Ribeiro Joaquim Martins da Costa. 1 

Beringue . . . . . . . . 1 José Belisario de Freitas ..• 2 
Feli:>berto Dias Torres. . . José Alves Martins Quintão. 
Francisco de Paula Lucio. Leonardo Felix Ferreira •.• 
Grcgorio José ria Itocha. 1 Luiz José Pimenta de Figuei-
Gabl'icll\iarlins Quintão. 1• r e do ......... ; • 1 
fionorio José Monteiro. 1 Luca<; Procopio da Silva l\ion· · 
João naptista Durmond. 1 tP,il'O ........... l 
José Felicíssimo do Nasci- · Luiz Teixeira Borges Aranda. 

cimento. . . . . J_,uiz de Souza Carl'alho ..• 1 

José Rotlrig·ues Duarte. . • Lucio José de Circumcisão 
Joaquim da Costa Lage ... 1 OLtoni ....... , . 
João Antonio de Freitas C.tr- Lizardo José da Fonseca .• 

valho ... , . . . . 1 Manoel Filippe Santiago. 
José Bento de Freitas .... 1 l\bnoel Murtins da Costa. 
Jonquim Dias l3icalho .... 1 Manoel Jacintho da Fonseca. 
João Bicudo de Alvarenga. 1 Manoel Bezerra de Oliveira. 
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Exemp. Exemp, 

~lanoel Pet•llira Chaves .... 1 ~·Ianoel Mnrti11s Ferreha. 
l\1anoel Alves de Araujo ... 1 l\'lanoel da Costa Lage .• 
1\iarcellino Domingues Ja S. • 1 Manoel Rodd1;ues l\latta. _. 
Manoel Germano de l\loraes. 1 Manoel Gomes da Sil v·a. . 
l\'Ianoell\lonteiro Chassin. . Manoel Lucio de Moraes. 
Manoel Pinto de Moraes. . . Nicolúo José de Menezes. 
lVlanoer"de Barros de -Araujo Paulo José de Souza .... 

Silveira. • . . • . . . . 1 Ponciano da Costa Lage. 
1\Ianoel Pereira da Costa .. 1 Thomaz José da Fonseca. 
l\lanoel J osé de Almeida .• 1 Thomé rle l\lello ....• 
Martiniano da Silva Franco. 1 Vnleriano da Costa Lage. 
Manoel Igoacio de Barros, . 1 Vicente Corrêa Pessoa. 
lVlnnoel Archanjo de Andrade. 1 
Manoel Ferreira Quintão. 97 
l\lanoel Marques Affonso .. 

PRESIDIO. 

Antonio Rodrigues Ferreira J osé Soriano Fernandes Ma-
das Chag·ns ........ 1 deira .........•. 1 

Aoastacio Rodrig·,. de Aguiar. 1 J osé Rocldgnes dos Santos. 1 
Ant. • Rodrigues do~ Santos. 1 João Joaquim de Figueiredo. 1 
Antonio Carlos ~l a Fonse.:a. 1 .José Cados rla Fonseca ... 1 
Antonio Pedro '/' into .... 1 José de Lanis Dantas Bran-
Antonio- Vieira pe Souza. , . dão .•..... \ .... 1 
Antonio Carri Carneiro ... 1 Justino José d e San\a Eseo-
Alcxandre Teixeira de Oli- lastica . . . . .• ~· . , . 1 

veim . . . . , . . . José Ferreira Gomes.. . .. 
Antonio Pires Chaves. . José Venancio de Godoy .. 1 
Anacleto Alves 1op.es. • 1 Jo :;é Jonq ... do Nascimento. 1 
Constantino Jos ~ 'Pinto. 1 joão N: cpomuceno Goncalves 
C;mli!.lorle1elisDiuslliealho. 1 , Fod~ps .. \ · .. :. ~ .• 
Francisco de Panla He§'o .. 1 Jo~é Fill(p pe Gomes Barroso. 1 

Francisco Xal'i(J r de Oli1'Ci1·a .loao Gomes Bhroso . .. . 
Paes .. . . . • . . . . 1 Luiz Antonio Cbrnciro. 

Ficlelis rla Costa Santos-. . . J" uiz José de Lana .... 
Fortunato Jo sé Pereira. • • J"ourcnco Pere'ira ria Silva. 
Franc.• Teixeira de Siqueira. Manoci\lc:: Souza Hci9 .. 
Francisco de Assis Attayde. ~lat10el Jo sé Hibeil'O ...• · 1 

Francisco Januario Cameiro. 1 Manoel de Souza Li!Ilfi. . 1 
Filipp c Gomes \h noso ... 1 ~ia no e l Joaquim P~rcit' a de 
Geraltln Hoclrignp de Aguiar. 1 Andrade . . ~ ... ·\ .. 1 
José de Ol iv eira Sc111·a. . . ~1arcellino Botlri'g·ucs Ferr.• 
J oão Pirito Monteiro . , 
José Alves Leilão. . . tj{J 
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HLLA NOVA DA FOB)IJGA . 

Exemp. Bxernp. 
Antonio Muehado de Morues. João José Soat·c~ .. 
Antonio Goncalves de Mello. João Teixeira de Carvalho. 1 

Ant.o GonçaÍvcs de ~I.oma. João Lourenço de 1\lacedo ... 1 
Antonio José Dias, . . . . . .José Alves Moreira •.••• 
Ant. o Carlos da S." Bt·andão. .Joaquim Hoc\rigucs dn Cunha 
Ant.• Rodrigues da Cunha .• 1 José ele Almeida ....•.. 1 
Antonio José Velloso. . . . José Joaquim rlc Santa Anna 1 
Antonio Pereira do Couto. . José do Egypto Campos. • 1 
Carlos Ant. o da s.· Bl'andão. I José Garcia Pertit·a •••• 
Custodio Jo!é Machado. • . Jgnacio Theotonfo Martins 
€ustodio Pet·.• de Siqueira. José Gonçalves de Souza. 
Domingos José fiabcllo ..• 1 João Goncalvcs de l\lcllo. • 
Domingos Gonçalves de Cnr- José Anto.nio de Mello • . 1 

valho. • • • • • . . . . 1 Joaquim de Almeida Ramos 1 
Elias Antonio de Avill:; ... 1 José Gonealves T orres .•. 1 
Felisbino Fcn·eira Côrtes. • 1 João I! 01;orio de Magalhães 1 
Florentino J. ' de Magalhães. I ~lanoel Goncalvcs ue l\lello. 1 
Francisco de Panfa Teixeira. 1 ManoelGonÇalvcsue Oliveira 1 
Francisco J,uiz Côrtes. . . . M.anoel Ahrs Pereira •.• ·• 4 
Francisco José Pereira .•• 1 Manoel Francisco dos Santo~ 1 
Francisco José da Costa lHa- Messias G areia Pereira • . . 1 

chado. . . . . . • . . . . 1 M anocl Barbosa de Faria . . 1 
Francisco da Nunciacão T. M. ' 1 Jacin~ho Rodrigues Véo. 1 

Coelho .•.•.• : • . . 2 ~'lanoel de Ornellas . • • . 1 
Franc. • Teixeira de Carvalho 1 Manoel Carvalho Brandão 1 . 
Francisco Clemente F1·ade .• 1 Manoel José Cardoso. • . 1 
Franc. o Goncalves de l\lello. 1 Manoel de Mello Cardoso. 1 
Francisco N~gueira Lobo. 1 Manoel Eugenio de Araujo 1 
Gu~ta\'o Adolpho Ray .•.. 1 Mannel Gomes Lamonie • 1 
Gahl'icl Gomes J,amonie ... 1 Miguel Antonio de Hezendc 1 
João Caetano de Souza ... 2 Prudencio da Silveira Leão. •-
José Maria das. · e Oliveira. ' I Pedro Amado tlc São Paulo I 

.losé Teixeira Alves. . . • 1 Ricardo Antonio <la Co~ta 
Joaquim ·Teixei,·a Alves .•. 1 Silvest~e José 13czcrra ... 
João Quintino Teixeira .•• - 1 Scvel'i;;no da Silveira Leilo 
Joaquim Machado Lourenço. 1 Therencio .José Carneiro • 1 
.lMé A-ntonio de 1\lagalhãns. 1 Thomaz Garcia Pereira .. 
Joaquim Jgnacio de Olivcil'(l Vicente Vcnancio de Mello 

Braga.• ..•...•.. , , 1 Vicente TeixeÍI'a Alves •• 
Joaquim Rodrigues Chaves. 1 Zozimo Joaquim Barbosa . 
José Vicente Teixeira. Zeferino José Feneh·a • . ·I 
José Vieira da Silva. 
João Antonio Côrtes. . 85 

f4 
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OLIVEIRA. 

Exemp. Ea;emp. 
AntonioJosédeCarvalho .• 1 JoãoRibeit·oda,Silva ... ·. ·. 1 
AntÕr,~io F.ernandes ~Íartins. 1 Joaquim José de Oliveit·a 
Aug!]sto Jusé de Carvalho . Mal·qucs ..... . , •. 
Antonio João .da Silya •. •• 1 Jgnacin Antonio Ribeiro . 
,Antonio . Gonçalvei Ferpeira 1 .I oão Gonçalves da Costa • 
Anton.io Ferreira do Mello , 1 :Joaquitn Ferreira Carneiro 
Anto{lio Goqçalyes c; h aves . 1 João Evangelista da Sil vcira 1 
1intonio Gonçalves de Vas"' .José H.ibeiro de Castro • 

conceitos, .......• 1 .João l\ligtr.el F•ernandcs. 
Annst~cio Teixeira de "C ar- João Tcixoirn Pinto. . . 

valho •.•..• · . . . 1 Jpaquim .José dos Santos 1 
Antonio da Costa P ereira .. 1 Jqaquim Gonçalves Victor.• '1 
Antonio Teixeira Alves ... 1 .I<Jnuario J••sé dos Santos .. 1 
Antonio Goncahes da C n>ta 1 José Antonio de Mello ... 1 
Ant. • l'eixeir~ AI ves Junior 1 .I os é Cactnno da Silva Gui-
Alexandrinl'l Fernandes da S. • marães .. ...••. 
Alexandre Per.·eira Cardo~o 1 José Tei·xeh·a Ah·es . '· , . 1 

Clariano H.ibci'ro da Silva .. 1 João l\larra da Silva . • . 1 
Cadns Jos~ Bernardes ..• • 1 João T eixeira Alves Juniot• '1 
Custod_!o José d~ Sil.va Gui- João Fe-rreira de Oliveira .• •I 

maraes .. • . • . . . . . 1 José ·Affonao Vianna ·. . . . 1 
Domingos Jo"é da Silva Gui· João Ferreit·a de Oliveira 

nta1·ães • . .•.•.. , •. . 1 Junior . . . • • . . . ·1 

Domingos Gonça
1
tlves ele Bal'· l\lan.oel Antpnio da, Silv' 1 

cellós •...••.•.• . . 1 Manoel Moreira Mdra . . ·1 
Domingos Goncalves 1la C.'• 1 Modesto Luiz Caldei~a . 
Ft·ancisc.o !!e P~(tla Justinia- ,\ Manoel Femandes An·ão .IQ,-

no rl<1 Gama ..• , . , .. 1 Manoel Pir·es Çampos. . 1 
Francisco de Santo Antão \1igu el T.eixeir.a Al1·cs . 

A·hl;ade ..• -... , •.. 1 Malaq~IÍas · ~rachado Rihei•·o 1 
F ran.•• Vicente el e S. Cados. ~lanoi?1 José Rodl'igues ..• 
Francisco Fel'lland es da S . • . ~lano e l\Martins dé Amó!'im. 
Franci-co José l}abello ... 1 lVlanoel..'A ntonin ' da• Silva .. 1 
Francisco de Sallcs Victorino 1 Pc<lro d ~ Meircllcs Barros . 1 
Francisco ,dc Paula c Silva . I Qnintilian o Fernandes das. · I 

Franc.• ;!J artin s de Amorim 1 Sih·eri·o José Rernarrles. · 1 
Honnrato Jo~{~ Bct·narde·s , . 1 Silvestre Vaz To ~ tes ..... ' 1 

Hilario .l{lsé tia Silvq .... 1 Severino José de l\laLtos •. 1 
José ~la chado d e: Santa Anna ' 1 Theodozio ria ' Costa Pr.1·cir.a 1 

J o_sé Ferreira de: Carvalho 1 . · '\ 

Januario Ribeiro rla Silva, . • 1 \ \ 79 

/ 
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Antonio ·Pires dé i.'tlot·nc.q , . . Ft·nnci:;co l\Icn,Jcs Hiheiro .. 1 

An!onio Jo<Ú[IlÍtn l\Ionlcii·o . Gt·egorio Lui·t de Cerqll'eirn . r 
Alexandre Rodrigues NeYes. João José de Alrareógn: •. I . 
Antonio· Ferreira Diniz ... I José' Alves Vilella ...•. · • l 
Antonio José Ferreira. • . . José ·Antonio' dc Alvárengn • 1 
Antonio Bcrnardes da Sih·a , Joaquim Caetano de Almeida 1 
Antonio Joaqn'im da Costa . Innoc·encio José do Amaral .· ·1 
Antonio Fen·eira daS il v a .· . José C'aétano de Alrrieicla . ' . 
Ant. o Fel'l'eii·a Pinto e· Santos ' I J:Jsé Fernandes1eãó . ; • 
Ant. 0 lnnocencio lla· Cunha. .l ll sé Alves Pinto . ·,' '; · •• , 1 
Antoni·o Sil\'erio Rios •.. · . João Loun·nco Gomide .· . ·. t 
'Antonio Fct'f"eira Pires .•. t J.m Rodrig.••"de·Olívr!•Ncves 1 

í\ nte.·· All'onsrj L~riíonie.Juniur I Josú Augusto Ferreira das.· · 1 
Antonio Mendes Ribeiro .. I José António da Silva. 1 ••• 1 

.Ale.xandrc Rodl'igues Ne'ves I João cl'e1Sz.·C'•rincalv. Gomes 1 
Bernardino de Senna c Mello Joa1{uim José M~scarenhas 1 
Bernardo José dos Santos . . Lniz i\lariànno de Mataes 2 
Uern.d•J.• de Oli'n'."Báncto. I Luiz Antonio . de Souz.1 • : 1 

nernarrlo Franásco da Sih·a. I Leandro l\'lar-qnes Ferreira 1 
Belarmino GonÇalves Bcirigo 1 Luiz Furtado de Souza : • 
Caetano Furtado de"Souza I Leond de Al; reu Limá • ·• 
Carlos Rodatc Maia .•..• I Manoel R;ldrigues de Andr." 1 
Candido lloflrigues ·NevP.s .. 1 Manoel Cardoso de !Vlello .. 1 

CamilloQucrboEpi!'n.°Frn.'1" 1 Mat'lod Alves· D'uat"te ,Junior 1. 
Clcmr.nte Perlroso de Barros 1 MarCPln.•Gonçalv. da Rocha. 1 
Candido Rodri-g·ucs Ne1·es . , I :\lnnêl'el Alves Villela • ." .. 1 
Domiciano Ant. • l\:lachado. . Manoe l Cat•tloso da Cunha . 1 

Domingos Francisco Gontijo. M. ' 1 X.'' do Valle Abreu Costa '1 
Dionizio Ribeiro Onintn . · , ·1 Manoel José rle Canal !to .. 1 
Egídio de s 'oU7,a G~nçalves . I Raphncl João dá Silva ... ) 
Fran.'" Rodrigues da Cunha. 1 Severino Roclrig.'' deOiivr.• 1 

Fr. •o Neto rlo Couto Pereira . . 1 Theodoro Ribeiro da Silva . 1 

Fortunato do Couto Pereira. I Vicente Fel'l'cira Rosa. 2 
Francisco Guaritá Pitahgui . · I 
Francisco .losé de Canalho . 1 . 1- 70 

S •• TOAÕ ll'Et~l\T:;J. 

Antonio Joaquim de ~'ledei-
ros c Castro . 

Antonio Joaquim da Cüf'!ll 
Antonio Dias Fortes ..•• 
Antonio José de A lmeid~t . 

I Antonio Mariano o Pereira Pi-
2 mente! ......•• · •. I 
I i Antonio de Souza Frn n~a . l-
I I Agostinho Vieirn d;\ Co ~ta . 
I A nt. o Dp;iderifl' de S. •· A'ona . . '-
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A nlo11io \ .n vier íLI Si h a . . Hcrm cnr.gil,!o J osé da Trin-
Antonio <la Costa Bc·aga. . . dadc . . . • • . . . . . . 1 
Antonio de l\lil·anda Magro. 1 José C.oclho l\lcntlcs .•.. 1 

D. Anna J oaquina dos Santos 1 Ignacio lUauricio Jc figuci-
Antoniu Vicente Fartes • . • l'c: clo Neves ....•. .. 
D. Anna Joaq. dcüliv.·~lafra José Theodoro. Moreira .•• 
D. Ant.• Hcwculana de Lima 1 José Pedro de Carvalho .•. 
D. Anna Fran.•• da S.' Lima 1 José Felip. de Castro Vianna. 1 
Antorlio Saraiva Nogueira .. 1 Joaqm. Bernardino llc Senne. 2 
Antonio Fernandes l\ioreira. 1 Joaquim José de Almeitla. 
Antonio SÚnões de Sou-za •. 1 João Bernardo .•.. : . 
Ant.• Carlos. X.•• de Ú1drade 1 José Rodrigues Vianna .. 
Antonio José .Ribeiro •. ; • 1 Joaquim Luiz de Medeiros. 
Antonio Pen~il·a Lima ..•• 1 Jcronymo José da Si h a •. 
Bento José dos Santos p,,ssos 1 José Ricardo Soares Baptista. 1 
Uernardino José de Barros • José Coelho de Souza ..•. 2 
Uenedicto dos Santos -Reis .. João Gomes B1ptista ... . , 4 
Clcmentino José do Car,mo. 1 José Joaquim Rodrigues <Ta 
Custodio N ogneira da Costa .1 Fonseca . . . . . • • . • 2 
Cesario Anto,nio de Siqueira 1 José C!-Íri~ostomo Vieir•a. 
Custodio Fdgundes tlo Nas- José Pinto de Soma .. 

cimento . • . • • . . José Ferreira Baptista. 
Carlos Baptista Maehatlo • José AntonicJ de l\Iello. ·1 
Cczario. Augusto Gama . . • Joaquim JoRé Ramos . 1 
Candido Saraiva Nogueil·a • 1 Joaquim de Souza Nogucit·a. 
Ca~l?s Joaquim 1.\'faximo Pc- João Ber·toldo de S~uza No-

1 e1ra • • • • . • . . • . • gucira . . • . • . , ..• J 
Carlos Eugenio de Souza João José Gomes .. ,\ ••. 1 

Ferraz • . . . • • • • • . ''.Joaq.'" José de 0\ivr.•J\'lafra. 
Desiderio Ant." t\c Jesus S. • João Custodio de Souza .•• 
J?rancisr,o Amancio de Assis 1 José Maximiano de S. Anna. 1 
Fr~ncisco Joaquitfdc Araujo José T€ixeira toelho .. ~ • 1 

Pereira da Si! v .~ • . • • . João Bcr\nardes de Souza .•. 
Fr·ancisco de As~is I>into . • 1 José da Si! v a Bra.ga. . . -
Francisco Antoniq dos Pas~os 2 José Antonio Ror!J'igue~. 
Francisco José Lppcs da S. • 1 José Candido Alves ... 
Francisco Pcreir~ !\fendes . 1 Ignacio Bernardcs de Sonr.a. 
F1·ancisco de Paula Machado 1 José ~Ia rcellino Pereira .•• 
Franc• de Paula Guimarães . José Maximiano Baptista Ma-
Francisco Jo>é Lqpcs. chadu .•..... ..• 10 
Franci>co José Teixeir·a. - 1 José 11aymundo Bat'kosa\ •. 1 
Francisco José de Araujo c Lui~ Alves de Magalhães. '· . I. Oliveira ..•..••.. 1 ~ianoc\ de l\Iag.~lhães Gomes. 
Fr·ancisco Gonéalvcs Penha. 1 Marciano Eugenio de Sou1.a 
Fr·aneisco Jo~é:d e A\yarenga 1 Ferraz , .•••.. . .. 

/ 

I 
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Examp,l . Exem]J. 
Manoel Julio de Sdu;,a • • • 1 Pedro Antonio de Sz' l\1 ont, • r 
Man<iel Zacarias de Siqueira. 1 Severino Domiciano dos fieis. i . 
Miguel Teixeit·a i Guimarães. 2 ! Si! vestre Corrêa .de Can alhu 
illanoel Antonio de Araujo. Junio1· ....•....• 1 

D. i\laria Carlota da Gama. . Valerio dos ltcis S.• Hezcnt!c ·~ 
Mizael José Martins ....• 1 Venancio José .Lia S'ill'a. 
l\lanoel Teixeira ·Guimariies, 
l'rudente Amancio dos fieis. 

:• 
Çl\AÔ ~lOG OL. 

li!) 

Antonio t\lves Jnnlim. 1 Joa•1uim Martins· Pereira •. 1 
Antonio do Amar;,! Coimbra. 1 João Fe 'cio Lc.ão. . . . l 
Ant'onio José Alves ..... 1 Joaquim Themoteo da Silv~1. t 
Alexand. José de Fig·uciredu. 1 José Botelho de And1-ade .. 1 
Carlos das.· e Oliv. llolim. I João Jnsé All'eo •.•..•• · I 

Caetano Martins Pereira ... z .loaq.'" Ilcmiques l\Jol:heck • 
Doming·os l'ereir\1 da Silva . 1 Joaquim Honorat() do ficg-u. 
Domingos Constantino das·. I João José de Figueiredo. • . l 

Daniel Ca~emiro Pin~o C. da José Leonardo da fiocha Vc-
Cunha ••...•...• I neno •..•.....•• 

Egídio Fernandes Guimarães. 1 João Mendes da Fonceca ••• 
1~mygdio José dos Santos .. 1 Jo5o .Cactano da Silva •... 
Erancisco .José du Sú ••. .. 2 .Joaquim Fernandes Monta·". 1 
Fraucisco Gomes da Fone• • .. · 1 Innocencio lt'el'l'ciru de O li v. 1 
Felippe AI 1·cs de ~I acedo .. 1, J_,ino José de l\1ello .. 
Joaquim Perçira ·la Silvn .. q7 Manoel Pereira de Carvalho. 2 
,João Soares da. Costa·. . • J.. i\lanoel Feneirá Paulino •. · . · 1 
José Joaquim Peixoto .• ; 1 Severino Jo~é dos Sautod •• 1 
Joaquim Pereira Lia Silva. 1 Tertuliano Avdiuo l't:reira. , 1 
Jose Antonio d<J CanaU1o. 1 Vicente (;omcs da Fonceca •. i ' 
Joaquim Dias Bicalho ..• 
D. Izab. Mar. da C. llolirn. 1 88' 

I'I'!'AN!;lil, 

Antonio Garcia Cordeiro Vai- Ant. • Theodoro d~ l\lendonça 1 
!aclares ..•• - .•. • •. 1 Ant.• Americano fiodrignes 

Antonio José .Riheiro .... 1 Bragra •.••.•.•..• 2 
D. Annra Ignez Col•dciro v~ll· Ant•. Aurelio All'es da Silv'a,' r 

ladarcs •.. , •.•... 1 Anto.nio Francisco da Silva 
Antonio de Ct~mpos Cordeiro Antonio D~ming·uc~ Maia .. 1 

VallaJarcs ......•. 1 Antonio l~opes Causado. . 1 
A nt•JUio -J usé de Abreu SiJya. 2, Anlo11io A I \'Os de Souza .' . .. 't 
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EXClnlJ. ExemjJ, 

AtiJonio J osé de l\l.eJI.o . • 1 Jôaquim 1-Iouol'io de_Fpl'i-a .. , ll-
Antutúo l\l; ~ rra 'da Sih·.a. , l t · Jaciutho AJ.vat·es Fjerr,.•. das.·. 1. 
Antl!,do Alv es da Silva .. : . ,1 fo sé Yieir<.~ de Brito,.. ;; . , .,, .1· 
Aur.• Alvé.s <la S.• éhim ~ugq\ 1 João Ba~:~ti ~ la ele Ag·uiftt·.; ., . . ·. 'l 
Antonió de ~ietlcit·os •• .. . 1 .l?oé J it cintho B.odrig. ?-ia~. - . ~~ 
Antôni /1 Afve; ·de .So\tza . ' . : - . ,J9aquim Jos~ .da Silva . . . :. ,_. i J 1 • t }. tJ t, ... 
Antonio da Costa França •. 1 José Ft·anpiseo Vian.na. • . ._ ., 
Antonio AlvesdaS•. Moreira. 2 José AQtonlo Xq,·ict: JBorges. 1 
Beléhiorde Souza l\lachado José Fet·reirn de Oliveira .. 
Bento Zacarias Ferreira • . 1 José A niceto Rodrig·ucs . • . 1 
Bernardo Joaquim Hibeiro. José Bcrnat·des de Carvalho. 
Belchint• José d.e Cnrnpos. José de Camoos C. Vnllad. 
}knto .Jlusé tfa ;S.ilva. •, •· . 1 João HIJiz. d~ F. Mourão • •. ''I 
Bernardo Joaquirn da 'ostn. Julio José de Mello .. ·. 
Bonil'aqrn Domin2ues ~Laia José Eul!]lio. tia ·HGcha .. 
Beh:hior Dotúingucs Maia: •1 .J o:;é Nun es de Carv<dho. "· 
Candido José Tolentino. • 2 ' João Luciano dos Santos. 
CamiUo (:oel'ho Duarte·! . 1 José ,\ntoni.o Ma'in. · .••. ·· . 1 1 

cu,todio N ngueira. Duante. : . 'I hlsé ilntohio •d•e (?á ri á .. ,' •· ·i I 
D. Candir.la Nunes: de Carv.• 1 • Luiz FJ:a ncisco•da Sil1vâ ; · ! -; · i ' 
Da\'iJ Pcreir.aldos Reis .. ! 1 Manoel Joaquim da Silva . .-I J_ 
Domingos do Valle Amallo .. · 1 ~1a noel Barr-oso Pereit·a ... ' 1 

:Elias .Pinto da Funseca:• , ' · • · 1.- ~lano e.l Frnc.• Per. • de S'z.• • i 
E_lias José dos 'SarHps: .. i . •' 1 • Mil·itão JO'sé RiH~iro ... ' · ~ 1 
~Francisco·de J.?aula·Çarvalho l il i Manoel ,José de Anrlrád~l .'· .'·>1 
.Frands9o de. S;r,, f F~t'llandes. • 11 M.•' J. •Tort'es de 'AS.sut p'Ç'aO': 1 ~ 
Frederico Alves da Silva •• 1 l\lano el Teixr> Duntt Ó J.•',".'· ( 
Fortun~to de 1\Loraes Sá'l'mt.• 1 Hanoe l B:íbeiro dé Cilmát•g'o. '· 1 
F,ranc. • 1\lanuel de Al1r•~P s.• r ~-ll:•rtinho Allvarcs ira Silvo •. ·1 

Felisbe•·Lo·l\loreira .da Si:l'Va 1 Manoel ·Baptista•. ,' ... :~; . .' ·· '-
fluris José da Silva, ••.. : 1 1\lanoel' ~'l'ória' d,t Silva! . .> ·. í 
Francisco D(m1ingue;J'l\la ia· • 1 ' Uiguel p:~ réira l:la, Fofl'cecá. 
F1· .. •• Marcclino de.Sz. •Suares 1 M•drtinho ~!vare s Maia .. 
Francisco Esteves Hodrigues. 1 M-anoel Simões de Qliveira. r 
Ft·anci>co de Souza Coelho . 1 Nicolito -Coelho Duarte •• 
Franci~r.o Leite de F'al'ia. • . 1 Pacifico J. m da Cunha e Castro 1 
FranciocoFiugeuci9deOiiv.• 1 PedroNolasco daS.• Cordr.~ 1 
D .. lo n qnin~ Bt rnarda da .s.• {J Pe•lro l'ereit·a d~ Costa . . . . 

_José Julio: cié Ar<1ujil Viannn. 1 Pedro Fcrrcir.1 da Silva .•. 1 
Joaq."' Cordeiro Vallarlares. Pedro Alves de Souza •. , . -, 1 

Justino Pinto Coelho. • • • Ricai'CIO Joaquim Leitfio. \ . 1 
Ig,nacio Alvares da Sjlva .. 1 Sebastião C.prdr. " .Vnlladare ~. 1 
José Luiz 4 h·a1:es d;11Sil v,n • . • . 1 Valeria no Aires da S~l v a . . .•. 
Joã·o Joaq,"' de Sz •. • Machado 1 ; ..__ 
Jo.aquím ;\ritp_~1iÓ da Silva. · . · ~ · , 107 
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, ~h "! DO~J~. - 1 

• · '· Êxemp. ' Éxe~I!'JI. 
Antonio Silvel'io .dc Olivdrn·. ' r Joaquim Jost: de Ol:iveÍ•·a' : .' r 
A'ntoiÍi'ó Teixeid• A'hcs •1 • • 1 ' João· Ndg•·:• Co~ll\o D'nn'rtti : '1 

· A'nto,Jio Josê l:le Fa•'ia. · . · ~ • '1 J nãoNogu~ihi da Rncha .. '. ·• I 
Ahton·io· Alves tio V!dVe '' !· . · 1 J6ão F,llisb t!rto ,. C'ofi·ê'a ' de' 
Nntonio Bibeiro de Alid1·ade. 11 l\li1·anda..- .' : •.• ·; · ..•. ' 1 
Antonio·Ue 'SÓmu·l\in'h!Íra .. 1 •· I José 1\'lAi·llirà uo's Snntos. :. 'I 
António Alvés tle •Olivcirl . .' r ' JIJão Du·p'iista 'úi ·tâo ~- .' · •• L't 
D'. Anna ~acin~ha ·9a Cone . . ' ' José Munoel de ''Cun\[ios.' • ': i_' 
A·utonio Goriéahcs1rltl Oll'vr." "1 Joaquim .José de f'ufia . .''!.'' . ;11 

Custodio éó~1lf10 DÚartc. '-! : ··1 Juãn de Souzn PalTt:iras. · . .._'' I 
C'am'il'l'o Cóelh'o f)u'ârtc: . Jg-nacio José da Silvá. ? .. ·'. ''-'i · 
Canditló J osé' ~la Silveid. . Joaquim 'Nogueifa'' l>!')niati:' :- · i ~ 
Domingos' de Suuza Dari·us. .lo~é de ·Am "•·im Suu'ro •• - ~ · ~ 
Doming'os Ju stin o RiYléirà: 1 Jt1stiniano Gc)nç. tlibciró' ': ; '•1, 
F1·c." Pinto db Lara e Góes. 1 J6sé Estcves Gaio ; • .' .' . "; 1 
Ftnncisc'o d~· Paula TeiÍieil'a. 1 · Joaq.'" Jo,;é V~zae Oliveirá: ~ 
Fbncisco J osé de Araujo: •. 1 José Egitlio da ·s.• Campos .• . r 
Franciscd Este,·es Ga'io • : . Jo<~qnim · ôns S'antos llosa. ; 1 
Francisco 'conêa' âe 1\l'cl!'o. . Joaqui'm Jos'e SÓ'l,lto ... . :-. I 
Franci sco de Sallés c A'hm1•. 1 Joaquim Gómcs Ferreira •• · I 
G·regorio .Ferrclra PiniQ. . • Manoel Hiheiro de Carvalhó. t 

Gerald'o .do~ l\eis Silva 1\c- Miguel José de Faria .. ':' ,. . · 1 
zende ..•... ·. . . • • l\1anbel Antonio Fm\le -Bóa. I 

Gabrie-ll'homa74 Villcla . . . 1\ianbcl Alves Diniz .•. · .. 1 ~ 
Honor·o .llo·çlrip-ues,Chaves . ll'ianoêl Antflnio da Sill·a . .• 1 . 
Hercúlaóo' ~1 ;ll'tiris da 'Silva 1 Manoel!\'! ai'lins dá Concei~. 1 
Jose· J oalluirn Rodo v alho. ' • . ' 1 l\la noel J ós'é Beserra ~ :. ·. .' . ' 1 ~ 
Ilde(uüsd Xav iú da Sil·\'a •. ·: Manoel dà Fonceca FJ:aJ1có • r 
José de Ahcbeta ..•.... 1 Manoel Felippe Nea:i ..• . I 
J. " Clemcilte de Fig·ueiredb. 1 . l\lanoel J us é Ph rêira . •: : . 1 
José Estetes Gaio' .. ' . · .•. F ~f:uroel da Sil.va 'Pci·eira •.• 1 
Igna'cio Darth ti lopl·~ o. Pe1'Çira. ·• Nicolúo ·cod11_0 Dudrte ·. ', ~· · 1 . 
João d<~ -Fra'ga c 1\rello ." • :_. 1 Patrici o' J'osé Ú.a Rocha ...• 1 
José 1\il)\o: iro Az.nrt)bujn .•• 1 Qbintilia'nnó José da Cunha: I 
Jdsé I;ô'pes itodrigues . . . . , ., · ' 
Jose ~ornardes de ·c.•u; v,<~ lho. 6~ 

I • 
SAN'CA D,j..RDAR.A. 

Ari t. • Thomaz de Figueiredo 
' Neves ..•...•..•• 

Antonio Caldeira Brant .•• 
4,rchanjo Borges de Abrantcs. 

Anlonlo l\Iarq ~cs da' n;J C~:J - I 
O. Antooin· T. · de · F; l'iu~ 

Coelho .•.••.••.. 1 
O. Ann~ A. A.Luide Portugal. 1 
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Ant.• Caetano Pinto Codho. João Carlos Schok .. , •• 1 
Antonio Alves Mochado. • . José l\iaria de Aguiar Pinto . 1 
Antonio Cados Pinto , , • , ' .Joiio A.. Pinto de l\1, Lima .. 1. 
Antonio Justiniano~a~·nciro. 1 J.• de A. Leite de Mendonça.' 1 
Ant. o r>-ires da Si v a Pontes •• I José Gregorio da Fonseca .• I 
Ant.• Alv_es d~ Sz.• Coutií1ho. I' João Josô Carneiro •...• 1 
AI varo Borges-tio Rego . • . 1 Izac Antonio de A. Lei.tc , • ' I 

Antonio Goncalves GucJes · ·" José F. I> ;nto C •. da Cunha. 16 
Ant.•Je Sz.·· Tellcs Guim." 1 José Vcnceslúo TaYal't:s . de ' 
llcnto Antoniu l\1 achado ... 1 J,ima ..•. , .•. , •. 
llemardo Antonio Nascentes Joaq.•• José Dias dos Santos. 

Pinto. , ••...• , . : 1 Luiz Gomes UahclloHorta .• 1 
Caetano José lle A•·anjo .•. 1 Luiz Ang.'•Soares 'doCou~o. 1 
Cypl'iano CcleS"tino Augusto I.uiz da C. Pinto Coelho .••. 1 

de figuei•·e~o. . . . . . 1 Luiz José Pinto Coelho ••. 1 
Caetano Pereirá Lopes. , • 1 Luiz Antonio de l\logalhães. 1 
Caet. Alves Rollrig. Horta Luiz Soares llc Gotnêa ... 2 
Domingos Ahe•. • . . . . 1 Luiz Pinto Coelho da Cunha. 1 . 

Emílio Pinto de Queiroz. , 1 Manoel José G. U. Horta •• r 
Eliidio Paes de Oliv.• Horta. 1 l\lanuclllcr,nardcsrlosSantos, 
Emílio Soares de Goul"êa .. 1 ~1." Honorio tlc l\lagalhãçs • 
Francisco de I>:JUI.a Fcl"l'cira. 1 i\laxirniano da Co~ta Fonseca. 1 
l<'rancisco Xa\'Ít:l' ;}ugusto da lUotlcsto Ant. o da Siha nessa. I 

França . • , • .. . . • . . 1 Manoel Moreira tlc Figucire-
Felizardo Coelho de Albuq. 1 do Vasconcellos .•...• 1 
Frc. • de Assis Pinto Coelho. 1 Manoel Thomaz Pin~0, de Fi-
Francisco Fcncir!1 da Silva. gudrctlo •..•• 
FernandoGonr.alvesda Silva. ~Iodcsto C. Pinto C. da c ·u-
FernantloJosé . Per \~i•·a ·.. . . nha ..•• .' •...•. . . 
Guilherme Furtado Leite .• 1 D.,l\Ial'ia Guilhermina úe Cn•·-
José l\Iaria llruzi .. : ••. 1 nlho I .. c~os ••..• ~ . 1 
.Joã'J Baptista -de Figueiredo. 1 Manocl •!ustmo fernandes .• 1 
João Antonio de l\

1

lagalhães. 1 l\lauoel ~\lizal'llo Teixeirà de , 
José Maria da C. Horto . . • GocLoy t • • • • • • • • • 1 

João Alves de Sz.• Coutinho. M(1ncll\'Icnde~ de lU·ag:·• ••• 1 
José Joaquim de Araujo. I M. •l J. • l'ire~ das. · P 'ontes. 
Joaquim José tle Senna • Modesto Rodrigncs Vieira .• 
João Luiz dosSantqs._ , l\i. •I Bento Teixeira de Souza. r . 
José da Silva Pereira. 1 Manoel GomesLima .••.. 1 
D. Julia A. de A. Pinto Coe- M.•• l\IDrianno (le Sz:O Cout.• 

lho • • • . • • • . • Pedro AI \' CS de sz:· Cour .•. 1 
José Thomaz de F\guciredo. \--
IgnaDitl Furt()do . L~:ite .• , • i)6 

... '. ' I '' I' 
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POMBA, 

I::xemp, Exemp. 

Antonio Forreh·a !Uaciol. . . Joaquim Luiz Pereira. 
Antonio rle 0liveira Vogado. Joaquim José-dos Rt-is. 
Antonio Alves João ..• ·. . João José Coutinho .• 
Antonio de Sil Brandão. . • Joaquim Gonçah·cs Ferreira. 
Anv Bento Pereira Salgado. João Gonçalves Fcneira .•• 1 
Antonio José Coutinho. , • Joaquim Antonio da Motta. 
Ant." Soares da Silva Rocha. .João de Souza Motta •• 
Antonio Gonçalres da Neha. Jacintho Ferreira Neto ..• 
Antonio Rodrigues l\lilagres. José Antonio Padilha ...• 
Antonio l'ita de Castro. . . José Belisario de Can·alho. 1 
Antonio Gomes de Mello .. 1 José Ana~taoio F. deToledo. 1 
Cus.todio de Araujo J>adilha. Josú Dullra Ni'cacio ..... 1 
Carlos l'ereira de Andrade. 1 Joa.quim Simão de Aquino. 1 
Candido JJsé da Cunha. . . Jo~é Jaciutho de Sor.za .•• 
Domiciano de Souza 1\loreira. 1 Jeronymo Emilia:1o de A r . • 
Domingos .José da Silveira. • João l\larciano Teixeira •. 
J~lias José. dos Hcis ..•.. 1 Jo ;;ó Cardoso de Cana lho. 
Franc. • de l'aula Alrai'Cmga. José Vicente Pires. 
Francbco l\lnnsodc Oliveira. José Alves Pereira ....• 
Felisberto Vieil·a de Souza. Joaquim dos Reis i\lenezes. 1 
F1ancisco Teixeira de. Si- Lt~ciano Coelho tle Oliveira. 1 

1queira .......... 1 Lui1, Antonio Carneiro .. . 
!?raoc.• Gonçah•es t!e Faria. _I Luiz Jnstiniano Corneiró .. 
J?rancisco Gomes de OliHira. 1 Manoel Francisc0 ri c Assis. 
J?rancisco-dc Paula Pires ... 1 i'tlanocl da Sil\'a Lessií ...• 1 

Franc. • Januario Carneiro. 1 l\'Janoc'l Antc•nio Furtado .• 
Francisco Romualdo de A. Nomiuato Vieira de Souza. 

Carneiro • • . . . • . . SilveJ·io JosP. tle Almeid;•. 
Fi·ancisco Gomes de l\lcllo. . Theodosio AI ves Antuneas 
José Ignacio da sii vcira ... I 

João Bento Pereira Salgado. 1 58 

CAMPANH.L 

Antonio Pereira c l\lello. 
Antonio de Pndua e Oliveira. 
Antonio Caetano l'ereira. . 1 
Ama1·o Gonçalves de Men-

donça ...•.. ·• ..• 1 
Ant. • Gunçah es de Siqueira. 1 
Antonio Dias Ferraz da Luz. 1 
Antonio Dias Ferraz. . • • . 1 

Autonio l?eiTeira Lopes-.... 1 

Ant.• l\lonteii'O de Queii'OIZ. ·I 
Antonio Joaquim Rodrigues 

l\1endes. . . • • . • • • . 1 
L\ntonio . Alves de 1\Ielló ... 1 
Ant.• Candido de Rezende. 1 

Antonio Gonçalves LcptlF •. 
Antonio Francisco de 1\Ii•·a. 

r Antonio .Maria José do 1\Iello. 
A:ltonio Nunes da Silva •• · .• 
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Antonio Joaquim da Silva. 1 Jonquim Ig-nacio Villas-Boas. 1 
n .\a\'CO.llli'D X<nicr de Ar.• I Joüo Jácome de S; José At• o 1 
C aclarao Alves de l\iag-f!ll\ãcs,. 1 lg·nucio Lopeá da Sih·a Ar. • 1; 
Cy•·ing Hort,ense q _okàrtc , .1.-' Chris,t iano Gaa•çiró S.fuk.lerl L1l· 

,Bnun. : . ,. 1 • • , • .-J · •• • , 1 José Gonçalves .Lima .••. : . . · 1: 
C\Jndi!.lg B u~o o , da C·os t<l- ,, 1 .Joaq ttim Ne•w déSou·za. 1. •l ' 1 
Don)içiano ,. (,la, ·Cos_t\l .,l\~Oll.a 1 .João Alv.cs , de l\:lütt ... ~n• l . · 1t. 
Damasp1 tl ibeit·o,0(,\ar:lflx!k•t .-1 João Alv·es .de l\l.ello. · .. w •.•l,I · 
D. Es thçr , Capçli~,<\ -JJ,bar'di.na, J nsé ,l\lnni'á •de , Re.zcncl<U·. ~ ~· • il ' 

.tlc P. ll.J!eno .. , ;. • . ···iJ -.. J J oaq~J itn , Polician~· Pinto• Ri- ',.< 
Frat~cisco de . Paula Ftwt·eic·aJ) ·, beu'o ... ...... · , ·,, . • . ... F 

-Lopes .•. . · ~ · • · ' • · -.~ : . 2 Luiz José .da Co'sta.· .' .. -. . :• 1' 
Franc.~ l\lanocl ·de , 4.~ev,çc~o. , t. Luiz lle· Sou·za tima. , r ~' ' · ·' 1 
F1;aqcisco G.onç~t~Y.es de . S·i- Luciano AaHonio ti·e 1\:loraes. 1 ' 

qu.cira . ... ! . _ . _.,, ...-; . , . .. ,_ .. 1 Lui~ AnV." •da Silva I>ercira. 1 ' 
Fral1Cisco Hibeiro -dil Silv.n ... 1 tourenço c,da· Costa Moreira. 1 

Franoi,co .. X a vic11 .. Lopes cJ1e .·· Luiz ,Ant. • X,a:vier dos Rei-s. • 1 · 
Arauj p .•...... •.. 1 M-an.ci .da .Gosta.Fén.• N•e'1·eE I' 

FranGisco Aptonio d~ Luz. • : 1 l\'la rtiniano d á. . Silva Rei·s· 
Francisco Gomes . Nogn(lir·a. , 1 Branlt.!ão• . i. • ..... 1 ••• 1 
Franc• Fanan1ies de Freitas. 1 Man ge[ Cursino Fr.N·eira .. 1 

G~spa·t~ J.o.sé Ferreira iLupes. !• .Madan.o· Assi-oli de Albuquer-
José ~~plista_ I>aeira ... .. 1 que. ~ j;,. •••••••• , , :1 · 

João Darnasccno Te ixeira .. 1 · ~l igu e i Teixeira Yictorino .. ' 1 
João Ro<ll'igucs de l\laccdo. J ~la thia s /:i . l\1. 1le Vilhena .. 1 
José <ionçah-es de .Siqueira. 1 iUa n•je l Fraa1cisco llil:ie'i\o .. 1 
Joaq. _Bentp lf.en:cit·'l Lopes . .1 Rufino Jo>é Gome:; .Je Paliva." 1 • 

João Gçmçal ves de Siqueira : 1 Sa l1vad.()r lU achado de O li •r. • 1 
Joaqui~ . ·Pereira l~11rbão. , .. 1 Va lerio Uibeiro -de Rcz·eil·d·c.'' 1 
José Mar.ia Barb usa . ' ... -. !' ·Zefcrino Hemiques de Souza. \ 
Joaquim_ Xa1•ier de Araujo I · -

filho . . . . . • . . . 2 • \ · 1 ·48 ' f.\, • 'I 
I 

~IINA.S NOYAi. 

Antonio José Estevq Lima, 1 José Thiago de S_iqueira •• 1 
Antonio J oaq uim Cesar . • ~ - 1 J osé de Mend'onçá i.\'1. Torre5 . 
Antonio Ernesto da Gos ta: . · I João Li no · 'de l\:1-àee •l'o. - ..• 
Antonio J o$é Coelho J uni or.'' r .J•on quim Atít ôl;1 ió'<!:esar fillio. r· 
Francisco .1 o ~ é G0me;p'. • • • I J'oão narbd S1\ de· b lrveíra \ · 11 

. 

Fr.ano. • Ramalho dos San-tos. 1 José -Vieia·a Ottoni , ..•.• •' 1 

German o.• Alves C.asaes, .. 1· Manoel Roq-ue · Es- te,•es; . :\ í• 
Honori•d 'Esleves OttoHi • · ~ l '(i) .Manoel· A.l:ves •Cusad. ! .. '· i 
Justin b' Nimes,' Gardà!;o ' ·' .~.: . Jt ~lauoc l Hama'lho dos Sa:Utos : i·· 
.José' Fen1.eir ' · dé· A.lm.eidu,,: · •. I ' '.l\iàrtiniancr · So'ares ·P.et'll-i ra ,; '·I 1 
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_ • ~ Eq;emp. ' . Exemp. 
l\I~t·Liniano S.- -1? . Guede.s .1• • •• ., . 11 Theolonio ,Pénür . Je;.l\1. c 
~lunocl .tJe ! Oli'veir:~. G 'uima ~ Castro ... : í, ··" · ' •'' •'. ~ 1 

· rães ··• l ~ . · · ~· , · •• ' . · • · .• . ; , . 1 < Y.alt:riano J.usé Estze'vcs·I.ima. 11 

Nun? t• 'f' eiX~.it~ Alv~s ; J . ::~ · •2;t 11.Jefil'ino'-Al.l'cs· ile-.O!i \'cihl; ' ' ·1, 
PlaCJdo die(l' rc:tlas G uu:n'ara:c!'•.' t ' ;. ·• ;. ' . · ,. ,_,.. 
Silverh> José • IJ!a <.i'C:>Ha • .• - .o! 1 • • • . _, • , 3? 

I ~ : ~\~~ • i 'I • ., )1' ~ ~~ ;t ., 
~. ,. •,U . ·'· : : . ~, . P1li.ANGA, ' 

. r • 
1'<1 tonio J oaquim da Silva. 1 • .JGsé Vicente M.v cs Cat:ne'h•o:rd . 
1\ntonio da Silva Pinlo. . 1 .José AlYcs Moreira. . . - ·1 

Antonio de At·anjo Barbosa. 1 j cíão'' Soares FHt'rt!Íra .••• 
!\gosl" 1\ezende d' Assumpção. 1, tuiz Manoel Duarte .... ,, 
Antonio 'Dutra ,de Carvalho. f Lpiz -.l\Lp·i.a. .\fi'd.a'(, .,.:! • , • .. : . 1 

C.~eta;10 ./usé• ~~achatlO.J ~ " : tb . Manoel AnlOl)j.O ,qq Araujo. 
Diogo .. Guedcs ,4a t,SJha . « ~ 1, . ~lanoel Joa/ tuim' ~!alta .• .• 
Forlu1,1a.to Antonio de Carv.• .1 Manoel José de Olilicira. 1 • 

Francis<;o v!!lla\tc Hort~ .• 1• l\'lan~cL D!flt'a C.a;· ,vàll;~, .• 1 • 
Frauc~eo ,<;;:rvaeiro de i.Ui- ! . Marcell·ino . f> ias. To ~ ti, .••. 1 

, l'l\nd.-. ..••. , . . . • . , 1 ~hn~el J 9s'ó da SiÍ v a . N_<;>-
J9sé ,~ _arlos da .·Fo<l>e,ca . , . .. 1· ' ' (leS . , · ~ . .. , , •. · .. • • 1 
JQ,;llé Rodrigues !l:~, Silvq . . · . ~ ~~ar~a!1o Fpnoisco B..odri.g,, ;, 1,·, 
José .. Custpdio Fcri:e,ira .• , . ). 1 Simplicia110 Rodrigu1c.s d~.S\ l 
J o1s.é Pereira Neves. . . 1 V<tleriano JosÇ Cardoso. 1: .; 1 
João Baptiõta Condé. . r. . , , . ., ,, ,, .. ,-
José Joaquim de Souza. 3o 

, .. s~ J OAÔ !\',EPOJUUCENO, . I ' ·I) • 
f. ' I ' ' , ~ 1 ~ ; 

Ai tonio Virentc._ ~gdrigucs;, ~~ rari toRo< ri~uçs Ca qJ pos . · I~ 
Gut;rra .• : . , •. ·• . . 1 Ezaú ,\,{ionio Corrêa de La-'''. 

Antonio Cae t!!)1o. up.. Fonge~a. ·· l : cerda ... ·: • : •• - : : · .''. i ~ 
Antonio FrarJC.·-'de Almeida ' Francisco ' Anton.io <(e ' Alrri.~i!. , 

Gama •• : • . . . • . . . 1 da e Gama.' .. ~ , • •. • 1 , 
1llttoniu Gomes de Oliveira • . 1 Francisc.o Joaquim de AI-
Antonio Vieira Junior. • . . 1 . mcida e Gama ...... 1 
Aimbiré Gomes da l.i'onseca. Francisco Pereira Pontes, . 1.. 
Antonio 'Per6it;d dd -Silveil·;. Frandsco Dutra -Nicahio: ·. 1 
Cyprib'no Pe r. •' d'e' Fig'l.wircdo 1 F r. ,. José de ·sa'lcs -. . •. ' . 1' 

Canditlo· J'osé1 Pii·'es .. ,' .• · .. i Honorio Rodrigues de Faria': '1 
Caetand José ue,Alní. Gama. 1 José Domingue:; Viei'ra ... 1 

, . • r l 'f • 1 ~ • }" ·r; , ~ • ', ~ r n D. Caet'al'la Mana Angc tca. 1 · Jose l• etTcu·a· llraga~ .' •.. 
Cyro Percirá ' (la ' ~il~a . .' .' .' 1 i)g·nm::!o · Fbú~eh:~ d'c' ·Lacerda 
Camillg ' A,lve s"'FetÍ·eira~ ... :·!r · Bdt& . ·- . ·. -,L,: ! : ·• ; ! . 
Dbmingos;R'ó'drrg'uh Cui:nf.6' 'i, JO'aq."' l\'nt.1• d~ ·al~'n.''" Gamu . 1 ·· 
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1-:xemp. 
José Bcrnardin·o ~!achado; ,. I" 
Joaquim dos Reis l\'I·cnczes .• 1 
J-oiio Pinto ela Silva .•. ..• . 1 
Joaq."' Furtado de l\'leúdonça ·1 
.José Rodrigues Pereira •.• 1 
Luciano José de Oliveira .• 
l\lanot-1 Gomes de Oliveira. 
1\Ianoel Itodrigues de Naza-

rcth. , .•.•.. , •• 
Manoel .Dias Ferraz. · . . ~ '. 

· .. 

Exem11. 
Manoel da>· (Íjt•uz Reis · .. ·>, ., í 
l\Ianoel da · Silva ' ,J,essa. ; . . 
Manoel Silv.cstre da .Foósec~. 
1\lignel de Paula Rodrigues. 1 
Manoel Antonio da ·silva; ; 1 
Sebaslião •Gaetan·o de ' Faria. 1 
Thomaz Ferreira da Fonseca. 1 
.Venan;io de llal'l'os Bai'IJosa. 1 

,. ' /1,' 
POUSO ALEGRE. 

A'ntenio 1\laria Bar.rcto •.. . 1 Ignacio Gónça!l·es 'J.op·cs .. ··1' 
Emílio de· P:~ula 'lluen.ó' ... 1 1. Joaquim F. G. G'urimbaba .. 1 
Felix da 1.\'lo_~ia P'acs ... ." .·· :i .ltilião Florcncid Mayer ... 2 
Frane." G onealVcs Teixeira. 1 · José Ignáci'o de Barros Collrà { 
l?c)ic. • JMé p'crcira de Sotiza. ." J os~ Theod b1·ó de Sú e Si! v a. 1 l 
Gabriel E'eite . de 'Fa'ria. ·, ·. I ~Ianocl Leite l~e rreií·J. r •.• l ' . . >I 

João 'Dias de Quadros Ara- Manoel José de ' OTiv'r•. Cor'• ~· 
' I I"P. o _/ ' nha . • ·. • . • • . . ... ;:> deu· o • . . . . . , . . . • 1 

José Ant .. • de Freit~s Ljsboa. ' 1 ~:lanod Bcmardes· de S'oti7!a: 1 1 

Jo:;é Bo1·gcs d'c Alli1cÍ!h! .•• ·. 1. ~lanoel Jõaqúim · Pei·eit:d. ' · I ' 
. Joaqilim Dahicl t. F. ·de •' Vicente Thomaz de Oliveira : ' '!'. 

' Mello ·. • ; .• 1 
• •• ' .' ' . I j ' · ....:.!. ' 

Joaquim F. G. Curimbaba. 1 , • • · - · ·'' ' 2ft · 
I ' . • ~. ·r 

C.UDAS • . 

J:psé Caelano 1\Iarques odi-
lha •.. , . . - .. , 

Lourenço W estin. . ·• • . : '1 
1 Manoel Uodl'igucs da CoSt'a. 1 

Augusto Roclolfo Westin .. 
Antonio Joaquim .A.1.1g·usto. 
Franc. • de Paula ll'rindàdc. 
Joaquim Pio da Si,lrlt ... 
Joa t'juim José Jc Olivcil':J. 
Jo~é' .Aulo.nio de Ma1cr.do. ·. 
Joaquim da Silva llorg·~s. 

'1 l\c que d'e Souza Dias. • '\ 8 
', I . . ':\ . ; 
, 

11 ' . 18 . 
!l 

SADA!U'. · 

D. Anna Filippa Je ,SHnliago. I Antonio o 'asemit·o N'ogpcira. I 
Antonio de Paula Moreira .• 1 i\nt. • de Sz.• Telle& Guim ... 1 
Antonio JoEé Diniz1 Costa. . Antonio Tavares,CiJrim .. ·, . 1 
Antonio Pereira Gulartc . . • AntonÍ.q ~~ ~ Foaseca ~ ia~w a.' 1 

Antonio ele Souz.a Camargo. !. An .lo~Ji?· .~lot';ira .fi.{be:Ir,O ••. 1, 
Anlon.to Gomes ~~H\i:;ta. ,~ .,.. I , llt:az VICtra Ecm\lnd,C;Çs,. . -. . 
AnV Caetano de Az y_.á• Colll , • ,;1 Berna I'(! o. de So.uza Vianna . . 
Antonio . Vaz 11~ ,ut S i·l,va., •· . 1 Br, rn.anlipo, A!ves ,dç.'fi.elina. 1.,, 



, E.T'P.mp. llrremp 
C o3 m'! RoliriguP. ~ Hih r. ir o. . 1 J.' M n1·ciano G omf!s flnpli~tn. • 
Candido Moreira <1-a Silva .. 1 J osé Ferre\ra tl:t Sill'n ... , ; 
Claudio Percim da Fonseca. José Jo;io Fe•·n .. nuc; ... . • 
Daniel Alves ua Silva PcJ·. ·. I .J. c An;idio ue Araujo Manço. I 

Domingos Diniz Couto ... 1 José Maria uc Andrade .••• 1 
Fst t~ vão Rodrigues Maia .•• 1 José Jnnoccncio l'cJ·cira ... 1 
Feliciano Ferreira L' .dharcs. 1 João Cnncio Nunes Moreira. 1 
Ft·ancisco Gonçalves ~loreit·a 1 José de Souza Vianna ..• 
Frapcisco tle Paula Mo1~e ira. José ue Oliveira Campos. 
francisco de Paula Diniz. . João Caetano Alvinis •• 
Francisco Bezerra uc !\latos. 1 José Joaquim La~es ..•• 
Francisco de Pa'1J!a Fonseca Joaqliim Alves Salgado .• 

Vianna . • . . . . • • • 1 lHanocl Joa<juim da Sih·a •• 1 

Franci~co José de Olivci•·a. Manoel Teixeira da Fonseca 
Francisco Fidclis da Silva. Vasconcellos • . . . • . 
Fnncisco de Paula AI ves. 1 l\fanocl Ferreira Pinto ••. 
Francisco Xavier Bezerra. 1 Manoel Rodrigues Lima •• 
Francisco Ferreira PaJ· • ~lanoe( Tdxtira tia Costa·. 
Francisco PcréiJ·a da Rocha. Manoel Pires de l\liranda. 
João Baptista Ah•es. . • . . l\la'noel Alves de Deo~ .•• 
Jo~é Soares Diniz •.•••• . 1 Quintiliano José <la Sih·a. 
J nsé -Fel'l'eira Pinto. • • . • 1 [la fitei A ugt. •Severo Coimbra 1 
Joaquim .José ela Costa Diniz. 1 Satumino, Antonio tia Silva. 1 
.b. Justina Mt)rcira da Silva. 1 Sih·el'io Augusto de Araujo 
Joaquim de Souza Vianna. Vianna ....••••.• 1 
.João da Costa Vianna. . . Viscomlc ssa de Caethé ..• 1 
Joaquim da Costa Moreira. Valeriano de Almeida Lima. 
João Alves dos Santos. . . 1 Virissimo José de Aquino. , 
José S evel'iano Cout. o Rangel 1 
J. • Vicente de Paulo Eliziario. 71 

S. ,JOSÉ. 

Antonio Rodrigues Chaves. • 
André Rollrigucs da Silva 

Chaves •......... 1 
~Antonio Jo :;é de Miranda .• 1 
Antonio Dutra Gonçah•es de 

Cazcmiro Carlos Pereira . . . 
Claudiano F1·ancisco Pedroza. 
Carlos José Bernardcs .•.. 1 
Francisco Rodrigues ChaYes. 1 
José' ~laria Co1·rêa Pamplona. 1 
Joaquim José Bcrnardes .. 
José Joaquim de flezende. 
José Joaquim de Andrade. 

1 .José Antonio Peixol& .. 

Rezende ......•.• 1 
Ant." Gunçah es de Miranda 
Ant. o Joaq .'" <I c Frf'itas A lm. da 

Antonio José Bernardino. 
Antonio AlYcs tios Santos .. 
Antonio Corrêa de Lima . , 
D. Candida !\la ria fl enn v ides. 

Joaquim José do Valle .• 
1 J osé Pereira de Azevedo. 
1 João J osé Vellozo .. .. 

I 

1 
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Exem.p. Exemp. 
Jo>é Justino deFigueired.o. 1 . :.Uanoel Antonio dar Costa . .' 1 
José Bonifacio dos · a'rl'tos. Manoet' Antbnio rlc Souzn .. 1 

Luiz da Cunha Mdgalhães·. Manoel l:l.o·drigucs do Valle .' ·. {~ 
l\'lanoel RoUdgDcS Cha,'c 5. ' ' 
l\1anoel d'A_ssumpção Chaves. 1 , 53 
• I 1 I' _1 ·,. 

s, ROlllAÕ, 

\nlonio de · Abreu éastello João Baptista da Conceição. 1 
Branc'o • ·; .• .' . · .. '. . . . .I aci'ritho Jpsé Teixeira 'Mell'o·. 1 

Antonio Hibci'ro ~la Paz. . . Joôé Pcrcl r•l da s ~ a Lameirão : I 
Antonio de Sou'1.a Rdmos. ·•. 1 João Baptista d' Ahrcn: . 1 • 1 
Antonio Jo'sé dê CnstrÓ. : ; . I Jonq."; ~ldno~l Gomes nc'gQ. I 

Antonio .José d~ sn'v~ Leio. I José Gone:ilves d'Abrcu ... 1 \ 

AntÓ;1io tb Costa Vianna ..• 1 J.• lÜbi e1:Ó· de yâ,con ce llos. · ~ 
~ntonio José, Antun_cs. '. ·: ·. , 1 José F'r;lllcisco de Moraes: . Í 
;-\. ntonio Go 1ça~ves ele ,\breu'. I ~osú dos Hei:>_ Caiça·do. ·. • _I -
Antonio Fcrreii·a de Cait·c<. 1 José Justino da Trindade: • ~ 
Candj~o J.osé Tpt1cnte. , . . Lui!- José cl<1 Rego • .•..•. 
f.:nrlos lloth·igues Lima. . . Lea'ndt·o Adolfo de Carvalho. 1 
ca~ctpiro de Sopzn I.an!lítn. I L n lll'CIJ Ç'l .Jnstino d' A'hreu .. 
Dornicia.no F~n·,e ir(l Dl.lal'te: Manoel Pcreit·a '!l'Abreu . .• 
Eduanlo .Alvcs tle l'Ioraes. . ~iarliniano Pereira Barbosn: 1 
Él'l)e,ftO Natulicio d 1\maral. 1 ~la noel Bt!l'llal'llo ...•.. 1 

Fr ,. Ribeiro Pcixofo Chagns 1 Manoel F~uslin n dos Santos. 
F1·ancisco JoH{nini de Cnrv.• 1 M.<~ Al.vcs P .1~plona \Junior. 
Firoíin,ó Uodrignes Fróes. . Martiniano Pereira Bt! zerra. 1 
franc.• Fogaçà d e~iL.neou rt S<·rg·io .Ju sljniap o de ~ ello. 
filippr! Neri Pinlo .... ' . . '1\ho,naz ,rlc Aquino Hego .. 
. }oaquim Antonio c .. elho . . I Trbtilo José <le Soma . 
• Toacíuim Nogueira 'tle Aguiar 
José Pc1·eira tln Silva f1S 

.TAN\1AR!A. \ 
. l 

Jlertoltio .,~psé Pimenta. , : .•. 
J3ernnrdino Mnrli11s de Scnne 
ÇyriiiCo Antodio de. Ai·nnjo. 1 
Eduardo All'cs tle \\'loracs .. 
:Jõ: rn cs to ·Augusto cja Rocha .. 
Francisco de Paula Pereira 

Proe'nçn . . . . . ' . :· . . 
ferna'n,Jó. Vnz {!c 'M~IIo : .• · 
.loaqu'm de; Salc,s Ppix oto ., . 
. João Ant oúio t.la, Silrei 'ra .. 
.J o;Io HcnrÍCJ\lcs' de Snlcs. 
Joaquim iUartins I"cfeira .. 

José Cnst'otlio da Cunha c 
Cosia ........ . 

Jo1'é dos Sal)tos l'e1·cira .•• 
JoséJ.:Cm 0 ~ · da Silva .. : . 
Joaquim José de AzeYr.do. 
Luiz &'Iarlins Cnna Brnba. 
Lqiz José de Azhedo ..•. 1I 
Lc~c;1 di n da Sih·n Bra ~Jdão : 1 
~lunoel Cnetnno de'S. c SiNa 1 

~lnrcclliflo Ferreira J,opes.~~ , 
' I \ 20 



, 
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l'OR~IICA.S, 

· ·E::oer!Jp. 
Antonio Gonç-~lvcs. Chn v.~.s. . , 1 

., . ', .il.xenw. 
João Durâes Coutinhq .••. 1 
José F~rngi)Jefi Pc~.' Ço'rrêg·. ,·1 

1 JoaquirÍl f~~rTcira qa C o~ LP,. , 1 

· A-ntlmiól'eixeira de <.:an•all;10 
Antonio X a ~·i e r de lHençlon ça 
Ambrdi.ío Caldeira Br·àr~ l~ .: ( 'I • • , João dos Silotos Pereira ... 1 
H't!rrnénegildo Rodr. "' Prate~ . 
Jos'é Ro'drigues P'rilteo.' ... 1 

j ~ f , • • 

' ' 

PARACATU ' , 

Antonio de Mello Franco J.m Carnr.• de l\l .et~d. F1:anc,o 
'Augusto Montandon. . . José cl'e Brito Fr~ire .... 
Ant. o de Abrf:U Cnstello Br. co Justioiano de i\1cllo Franco ... 
Antonio Jncinthn de Carv.o 1 -José Marlin; Ferreira ..• 
Bemardo ele Mello Franco . 1 .José de Rezende Custa ..• 
Domingos Ahcs ~a Costa .. . I· J ,J:IO Ncpumuc<:no de Sopz:). 
F r. ' 0 dc Paula Carnr. o Franco. 1 Ma no e! lturlrignes Bézerrn .. 
Francisco de Mello Fran'co • 1 Tristão Antonio Dias Bic;tlho 
José Corneir·o de Mcnçlonç-a. 1 

10 

· Joãu Ba,r. Carnr,'o de i\1cndç. • 1 18 
·D'l'EPllNDY. 

'A nt." Carlos da R.ochá Brd. m I . Gabriel .h sé Junqneira . 
AntoninGiancestcJunqueira. 1 Gabriel Fl<lvio da Costa. 
D. Anna Cnndida da Custa . ·. 1 ,Gabriel Francisco Junqncira. 1 
Antonio Fajardo d:J Co ~ tn .. ' r Guido Fúgcnio Nogueira .. · 1 

__. Ant.oJoséltibr.~deCar:,valho. 1 Honorio-Anl° Chim. do Pr."• 1 

Antonio 1\i:rrciano N u~uein.t. 1 Henrique José N oP.ucir·o., ·. · : 1 
Antonio Mat•tins de An'draclc. 1 

1

J.'Hermenr.g. S. ~];:tIL BnJ.m 1 

Anto ~io J~aanin~ ela Co stà .. 1 J.• Tioqne df! Sz.• Ho :lrigucs. 
Antonío L~i;, Pinto • · • .' .. 1 .João Candido da Costa ... 1 

Ant.o Jnsé de Sz.• Rodri guc·s. 1 .1.' Proco pio de Azv "• e Pair.a 1 
Ant. o 1." de N r.gt•eirps ~bcédo 1 .I oãn Ribeiro N oguPira .• 
Ant.• Joaq.m de Oli~r.• Filho. 1 .José ~lartin~ df' Cnrvalho .. 1 

Ant11niu Theodoro de Carv . 0 1 José Carlos Nogueira .... 1 

Anselmo F('l'l' .• de Bar· ;cllos. .José lgnacio Nogueira de Str. 1 
AgustirÍho NunesMonterJ.·., 1 .João Rib eiro ~ lnia .••.•. 
Bento Ribcir·o do Sill·a ... 1 J. • Floriano de Olivr, • Gama 
Car·los Joaquim de Androrle. 1 .José Porfirio Branquinho . .. 
Domician o B.ih.ciro Nogucirá. 1 Tgna r;i o Pcrriro Guim:jrãcs . 
Franci,co Danir.l da Co~t:J .. I Joaq m .J.• ele Sz n n.od rig·ucs . 1 
Francisco de AnrlradeJunqr .• 1 lgn >~cio Jo nf!nim No gu eira ·. 1 

Frc. • J. • de ~z.• Tirnlr igucs . . 1 João Capp!illl() de ~lacprlo: 1 

Francisco Antonio Pintei .. 1 .Jo sé~l:lxim o llihr . 0 de i\lag. " 1 

Francisco Antonio da Luz . .' .'1 .! o~ é J oa quim ~ernarçlc>. : > 
Frunc. o de Paula per. ' é Sz. •. 1 o .José P eix ~ to tlc A ndradc. • . 1 
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'Exemp, E:rPmp, 

1 M anocl N ogucira ti~ Sfl •. 
1 1\l:tnoel de Souza Atv·es .. 
1 Manoel Antonio Pe1;·eira .. 
1 ~htheos Antonio tle Paiva. 
1 Mano el da Co•ta e Silva .• 

Joaquim Ahes Tai'ÔI'a 
Joa9uim H 1 G. Brum . 
José Romão Nogúeira. 
José Joaquim de Almeida. 
João' Tibut·cio Junqueira'. 
Jo:io da Cost·a e Silva •.. 
José da Costa c Silva .• 
Jesuíno Lopes Guimarães • 
Joaquim da Rocha Nei vas. 
Luiz Antonio de Oliveira .• 
Luiz G. A. Freire •.• ... 
l\1athcos Gonçalves AI ves . 

1 Manoel Ferreira Cal'll ei1;0. 1 
1 OlympioCa t'ni·.•Vert."Cat:io.32 
1 Tl'istiio Ant. • rlc A L v arenga • 1 

• ' 1 Valerio Alonzo de Aguiar .. 1 
1 Zeferino Baptista Carmo .. . . 1 

J lO 

DAIIDACENA. 

Antonio Marques da Silva Pe- L•'L•vio José Fert·cira A1·monll. 1 
reira •..•..•.••. 1 Faustino Candirlo de A1·aujo. 

Ant.• Teixei1:a de Carvalho . 1 Francisco ~lanoel Duque . 
Ant. • J. • Fernandt:s Coelho . 1 Fclisberto Femandes Cal , 
Antonio J .'' Ferr.'• Al'lnond 1 Francisco Mendes Lin h ares 
Altivo de Lima e Mello. . • Francisco Jllsé tle Paula. , 
Antonio de. Cunha e Souza. • Fcfn,mdo Gomes Caldeira •• 
Antonio Franeisco dos Reis F1·anc. • J.• de Olivr.• Furtes. 

Barros • • . . . . • . . 2 F1·ancisco Ribeiro .rle Ass iz .. 
Antonio Rodrigues ~ontlé. 1 Ft·ancisco Antonio da Silva. t 
Ánt. o Carvalho de ~ampos 1 Francisco José de Campos .. 
Antonio José Col'l'êa . • . 1 Francisco de Paula C a11 nillo. 
Antonio José Mata • . . . 1 Felix Goncalves da Costa . 
An t. o João do Vallp Amado. 1 Franc. o R~dtigucs Teixc'i ra 
Antonio Alves Vieira .... 1 F~·ancisco da Sil1·a Pinto .• 
Bazilio Antonio 1\lodesto •• 1 F1'anc.• Gomes do. Nascim.'• 
CandidQ da Costa \~i lgu c ira. 1 Franeiico Joaqu,irn da Souza. 
Camillo Ma;ia Ferreira ..• 4 Francis~9, Teixeira Guedes .• 
Carlos de Sa Fortes ..... 1 .Joaquim &nselmo Co.elho. 
Canditlo Fel'l'cira da Fonscen. 1 .JQsé ~~stcv~ s do~ Rt;is ... , . 1 
Carlos Gomes do Nascim.'• - 1 Joaqujm Vi't~l de Oliveira. 
Carlu~ Go~es Pcrc jra. • . 1 .José Joaquim Bezerra ... 
Carlos Jose Coelho. . . . 1 .!<tão Gualberto Teixei1·a . de 
Domingos Antonio f agc. . Carvalho .. · •.•.•.. 2 
Etcncto Antonio Machado . .Jonquim José Coimbra ... 
Francisco Ant." 1la l~'nnseca . José Glln ça lves Gomes c ,Sz.• 
Franc. • das Chagas 1 Alvim .. 2 loão de Souza Gonçnl V c~. '\ . 
Francisco de Assiz n. Pcnna. I José Maximiano Vê~ho. · .•. 
Francisco Mendes Fprreira. 1 José Joaquim de C;;rvalho. 
Florentino José F.e rrcir(l .. 1 .J.• Joaq.'" Feneil·a Ann.ond. 1 

I 
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J ' J oaq. "' deAIIJ)eirla e Silr a. ~ l ano c l Jacintho de O!il' c ir<~. 1 

J oão de Dcos Duque. . . . . Ma rce lliuo José Ferreir<J Ar-
J. ' Caetano llodrigu cs Ho rt :.: . mond . .......•.. 1 
J. J. L. da Cruz Boa . . 1 ~l <Jn oel Antonio d;.;Silva ... 1 
Jo sé An tonio Henriqu es . 1 l\l . et Augusto Pacheco Peona. r 
J osé Dama so d.a ColHa. 1 M. c1 Franc.• Per. • deAndradc. t 

José Simões Pereit'<J, . 1 Ma no el Pires do Carmo ... 1 
Jo~é Ferreira Martins. 1 lHanoel José Pires ...... 1 

Joaquim Pere ira 1e iVI.ello. I · Miguel de Paula Rodrigues. t 
Jonquim Cnrnillo de Brito . 1 Manoel Ilodrigues de Souza. 1 
J. F. da S. Telles Faião. • i\'Jnnoel Goncal ves 'Bezerra. 
J. • J onq."' Corrêa de Almeida. l\lanoel I gon.cio Dutrn. . • 
J oi'io Affonso Rodrig•Jes. . . 1 Miguel F rancisc o da Silv;:;. 
José Rodrigues rlc So uza . . t i\1an oe l ThoinazdeAquioo. I 

JonquimGonçalves lleülivr.• 1 ~L·' Bernardino Hemiques . • I 
João da Fé Alves da Silva. 1 ~Ianoel Ferreira Sudré • 
Joaquim Rodrigues J3 raga . 1 Ma no el da SiJve irn Gato. 
José Vicen te de Ca rvalho . 1 Ma noel I gnaeio Bezerrn. 
Jo sé de Cerqucira Leite. . 1 ~lan ocl do Valle Amado . 
.João Marciano de Cerqueira ' Manoel Affonso Diniz .• 

Leite. . . . . . . . . . Ma no el Dias Ne to. . . . r 
.João Goncalves de Gouvêa 1 Ma noel da Silva Ferraz: 
.José ~'l arÚn s d eAzevedo . . 1 Manoel da Silva 'Baptista • 
.José Domingues dn Silva. r l'fl . cl Fagundes do Nascim.•• r 
Joaquim Rodrigues de Araujo l\'lanoel Gonçalves Pires •.. 1 

e Oliveira ........• 1 Narciso Xa vi er Ribeiro ... 1 
José Simpliciano de Souza Pedro Teixeira de Carvalho. 1 

J3arrelo . . . . . . . 1 Pa ulioo 1os Snntos ..• . • 1 
.José Rodrigues Costa. 1 Pedro Pereira Bahia . . ... 1 
J osé J oa quim da Costn I Pedro de Alc :mtara S. Leite. 
João Alv es de Ara ujo. 1 Severino J. " do Nascimento. 
José Chrisostomo Vieira. 1 Se verino I>ercira da Costa. 
Joaquim Ferreira Leite . 1 Thiago :\tendes H.ibeiro. 
João àl. ,., Gomes de Ara uj o . 1 Tibnrcio de Araujo I~ima . 
José Joaquim Alves ..... 1 Victor Renault ..... . 
I~udovino Alves Barbo.sa ..• 1 Vital Antonio de Campos. 
Luiz Ant.• de Lana J3randão. 1 Ve nan cio Antonio d P. Souza. 1 
Lino José Ferrdra Armond. 1 Vicen te Antonio da Silva .. 
D. Maria J3enavenutnda'ftin- Vicente Gomes da Fonseca . 1 

dade ....... . 
Manoel Ribeiro Nunes . . . 1 1:'19 
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QUELU. 

. Exem1>. E:remp. 
Antonio Il.aphael l\1arlins de Francisco Ant. • Per• Ferraz. r 

Freitas ..•..•.•. " I Faustino Jm•ita da Costa ... 1 

Antonio Vieira da Silva. . 1 Gonçalo Fcrr.• da Fonsectl . 16 
Antonio Il.odrig·ues Pereira 1 Gaspar Lourenço Baeta . .. I 

Antonio da Coi>ta Carvalho. I D. Joanna M. da S. Gardra . 1 
Antonio de Urnell as Coimbra. 1 J. • Torquato Fernandes Leão. 
Antonio José Bernardino. . 1 João Gonçalves Dutra. 
Antonio Pereira Jos Santos . 1 João Vital Bezerra. • • . • . 1 

Antonio Joaquim da Silva •• 1 José Gonçnhes Dutra •.•• 1 
Abeilard Rodl'igues Pereira . I José Ma rcellino de Almeida • I 
Alcides Rodrigues Pereira. • 1 José Antonio Pinto ..• 
Beijamin Constant Il.odrig·ues J ou eo Rodrigues Carneiro 

Pereit·a . ......... 1 José Ll od•·igues Pereira. 
Benedicto Tavares Coimbra. 1 João .José Dutra ..... 
Cazemiro Carlos Pereira ... ·I José de Souza Teixeira . 
Candido Thadeo Per. " Bran- Jacob de Orncllas Coimbra 

dão. . . • . . . • • . . 1 José N areis o de Almeida Car-
Domigos José Ferreira ...• r doso ........••. 1 

Domingos Lopes 4a Cunha .. 1 José de Souza Teixeira • , . 1 
Donato Franc.c de 1\'leirclles. 1 Joaquim Albino de Almeida. 1 

Francisco da Costfi Carvalho. 1 La!'aycte Rodrigues Pc•·ei1·a. 1 
Francisco José Nf:to .•.•. 1 l\'la noel Francisco de Araujo 
Frauc.o das Chagas de Jes us. 1 Teixeira ..•. ; . , • 
Franc. • Vieira da 1 S. • Pinto • M. cl Ant. o Pereira C a 'xeta. 
Franc. • Rodrigues dos San toõ. Miguel Francisco Viei'ra .. 
Francisco Pereira de Assis .• 1 

1l\1arciano Pereira Brandão. 
Francisco da Costa Pereira, 1 iVI.''1 Martins .Per.• Brandão. 1 
Francisco da Paula Silva . • 1 Scrafim José da Cunha ... 2 
Francisco da Co s~a Campos. 1 Tito Ft:f ncisco de l\iedeiros . 1 

Franc. • RodJ'igue~ Pereira. . 1 Wachin~on Rodrigues Per. • • 
Felisberto Nemeris de Paclua. 1

1 

j 
Francisco Vieira da Silva . • ?5 

AYURUÓC!. 

Aureliano Botelho de Andt'.' 1 Domingos 1:h~odoro de Aze· 
Antonio Gabr iel Binto .. .. 1 vedo c PniVa .• ..... • 
Antonio Luiz GotJçalvcs. • . 1 Franc. o Eugenio de Azevedo. 
Antonio Belfort de Arante. 1 C! Francisco Ferreira .... ' .. 1 

Antonio dos Reis Silva Il.e- Francisco de Andra\leJunqr.• 1 

zen de. . . . . .. , . . 1 o Francisco José de A(ldrade c 
Gandirlo Luiz Goryçalv es. 1 I l\lc llo . ......•... 1 
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Exemp, Excmp. 

Felisberto J,uíz Gonçalves. I Joaquim r.omenço Martins 
Francisco Corrêa Nunes. 1 José Petronilho da Silva . 
Gabriel Ribeiro Snlgado. 1 Joaquim Gonçalves Vieira. 
Joaquim Alves Ferreira . 1 Joaquim Ribeiro do Valle. I 
José Alves Fel'reira • . . 1 Manoel Joaquim Corrêa. I 
Joaquim Tiburcio J unqueira. 1 Manoel Ribeiro do Valle. 1 
José Joaquim Villela •..•. 1 Roberto José Ferreira . . 1 
João Teixeira de Carvalho. • Roldão Affonso Pereira • 1 
Jacintho Pereira de Carvalho. Urbano dos Reis S. • Rezende. 20 
Joaquim Francisco de Souza. 1 
Joaquim ~loreira da Costa. 68 

ARACHA.'. 

Antonio Augusto de iUcllo. 1 Francisco José da Silva. 
Antonio Theodoro Botelho. • 1 Francisco de Paula Gomes .. 2 
Antonio Machado de Moraes. 1 Francisco Rodrigues de Ilar-
Ant.• José da S.' Sobrinho. cellos .•.... . • 
Ant. 0 Alves de Sz'. Soares J Gregot·io José da Silva ••. 
Antonio Pedro da Cunha. 1 Hilnrio ua Silva Leão •.•• t 

Albino Pinto da Silva. . . 2 José Jacintho da S.• Botelho. 
D . Albina Candida da Silra. 1 J. • Grcgorio Pereira da Silva. 
Antonio l\lanoel da .Aprescn· José Ribeiro da Silva ...• 1 

tação ...•.....•. 1 Jeronymo da Costa Guim. •• . 
Ant.o·Ferreira de Céu' valho. Ignacio Afl'onso de Almeida. 1 
Antonio Julio de Figueiredo. Joã':l Honorio uc l\lngalhãc~. 1 
Antonio da Costn Pereira. . José Silvcrio ........ 1 

Elias Alves Carreiju. . . . . Joaquim Antouio _Rosa ... 1 

Fortunato José da Siiva Bo- Manoel Gonçalves Pinheiro. 1 

telho ........•.. 1 Pedru Affonso de Almeida. 2 
Frnn. •• José d~ S.• Botelho. 1 Pedro Amatlo de S. Paulo .. 1 

Franc. • iHachatlo de Moraes. 1 Sotero Hibciro Rosa ...•. 2 
Francisco da Costa Pereira . 1 Theodoro Dias rle Carvalho. r 
Francisco Domin!!'ues Ferrei-

ra de Souza. . ~. . . . 4o 

UBERADA.. 

Adeodato José Fe!ioissimo .• 1 Antonio Luiz da Silva. 
Ant." Vieira Alves ua Cunha. I Antonio José de Araujo ... I 

Ant. • Eloy Cazcmiro de Ar. • 1 Ambrosio Goncalv. Pacheco. · 1 ·· 
Antonio Thomaz de l\'lir. d' 1 Antonio Carlo; da· Fonseca . 1 
Antonio José Teixeira. . Antonio Joaquim de Castro 
Antonio José do~ Santos. . Junior . . . . • ... 
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J;.TPlll]J . 1\.wmp. 

,\.ntonio Carlos FelTüÍl'a .• . 1 Joiio Antunes 1lt1 Co sta ... 1 
An tonio Joaquim de An1lrade José Leal Alemão ... 
Antonio Loocs Calcado • • . Joaquim Antonio da Fonseca 1 

Antonio Tci'xeira d~ Carvalho José AI ves de O li v eira .. 
Antonio José de Andrade . . Joaquim .Augelu Ja Silva c · 
Antonio Rodrigues l\loreira . Oliv.eira . . . . . . . 1 • 

Beroardino Ribeiro I>ereim Jacintho Jo5é l'alharcs .• 
Galdas • . . . • . . . . 1 José l~odrigues Ferreira .• 

Bazilio Antonio de Araujo 1 João Baptbta de And1·adé. 
Belarmino José dos Santos 1 José l\lai·ia de Alvarenga . 
Bento Godoy Moreira. • 1 José l\lnuoel da S.' c Olhr. ' 1 

Caetano José de Araujo .. , 2 Joaquim de Freitas Silveira. 1 

Cassiano.José de Souza. . José do Valle Pereira ..•. 1 
Daniel Joaquim de Oliveir!t . 1 ,José Franci~co Junqueira .• 1 
Domingos da Si!Ya e Oliveira 2 Joaquim Anto.nio Je Abbadia • 
E1equiel da Costa Ferraz .. 1 João Dias da Silva . . • • . 1 

·Francisco de Paula Nery .. 1 Joaquim Jo sé da Silva Junior 1 

Francisco de Paula e Oliveira 1 Joaquim Thiago da Maia •. 1 

Fran. ' " Baptista-de Andrade. 1 .João Evangelista de Carvalho 2 
Felisbino Antonio de Lima . 1 Joaquim Theo doro de An-
l"rancisco Ignacio de Oliveira drnde. . . . . . . . . . -1 
Francisco Gonçah1es 1.\'lansn. João Francisco Fontoura .. 1 

Fran. ·• José da Sil1ra Mclgaço 1 José Ferreirn de Castilhos . 2 
}'rancisco Ferreira Borges .. 1 Joaquim Gonçalves da Silva 2 
Fortunato Joaq."' de Olin. " Joaquim Machado dr. i.Horaes 1 
}'rancisco José da pilva Petra José Joaquim Alves .; ...• 1 
F ranéisco Lopes Calçado . . José Martíns Ferreira , . . . 
Felisb> Rodl'ig. " re ~iaccdo I Je:wino Joaq."' de Gui~arãcs I 
Francisco de Souza Lima •. 1 ·Luiz !Uoreil·a da Silva .. . 
Guido Eugenio Nogueira .. 1 Luiz Antonio de Freitas .. . 1 

Gabl'iel Fagundes do Nasci- l\'lanoel Atanazio de A!'aujo . 1 

mento . ......... 1 1.\'lanoel Theodoro de Souz'a. 1 
Honorio Carrilho de Castro. 1 Manoel 1\facharlo Diniz ... 1 
Joaquim da Rocha Neil'a . ~lanocl J q,sé dos Santos •.. 
José Corsiuo dos Santos . 1 ~lnnoel Gonçalves da Siln1 . 1 

Joaquim teal da Fonseca . Manoel J. • Neto de Carvalho 1 
José ~b.ria do Nascimento. Manoel Simões de Souza .. 1 
.José Bonil'a cio de l\1cnezes 1 IV.tanoel J. c dos Santos Junior 1 

João Gonçalves Peixoto. • 1 l\lanoel José da Silva ...• 1 
Jo>Ú llento do Valle. • . . 1 l\l.c1 Chrisns tomo de Castl'O 1 
J oão Baptista de Siquei ra .. 1 Manoel J osé da Costa .. \ .. 1 
J osé Fernal1'1es de Oliveira. 1 lVlanoel Joaquim d ~ · S. ' Pet,ra 1 

.José Antonio da Sjlveira .. 1 l\lanoel Lopes Cançurlo ... 
João Borges l\lachqdo .... 1 Pedro Fraucisco de Menezes 1 
João Antonio de Oliveira .• 1 H.ogcrio Ferreira dos Sa11toe. 1 
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Exernp, li:xemp. 

Sih•erio Virgilio de Oliveit·a 1 Valladislúo Alves Gontlim .. 1 
Salvador Fennz de Almeida. 1 Zeferino Baptista Carmo .• 1 
Sebastião Fran.•• de Oneiroz 1 

Thomuz Bayard ... ~ . 1 oS 

our.o l'l\Ii'l'O. 

Antonio de Souza Braga . .. 1 José Joaquim dc .Souza 
J' Ant." .José Vieira de Menezes 2 João de Souza Almeida ... 1 

Antonio Monteiro ua Fonseca .l oaq. m Antão Fernandes Leão ~ 
Antonio Jo~é Dias Coelho. . José Haptista .de Figueiredo. 1 

AntonioCarlosdeFigueredo. 1 .José llodrigues Pombo ... 1 

Ago>tinho José da Silva .. 1 Joaq."' Cal'ios tlc li'ignciredo 1 
Bernardo José de Araujo .• 1 .lo~quim José da Silv<~ ... 1 

llartholomeu Paulo L\l r ares João de Souza da S. Pai bares. 1 

da Costa • . . . . . 1 .Januario l'rancisuo da Hocha 1 

llento de Souz<1 Lima .... 1 .loãn Antonio Afl'onso .... 1 

C alisto José de Arieira . . . I J. o'Est:llli:;lúo Per" de A ndradc I 

Carlos José Alvares Antunes João l\thomaz de Araujo •. 1 
Carlos lleneclicto I.Honttii-n1 Joi'io José Silvestre . . . . . 
Domiciano Fer.• de Carv.~ . Luiz Fort.' de Souza Carv." 2 

Domingos Pinto 'Fer reira . . L ueio l\ioreira da Si h· eira . 1 

Emercneiano i\laximino de A. Luiz .José Coelho Pinto ... 1 
Coutinho ......... 1 Manoel Fcl'l'eira de Avel'edo 1 

Frederico 'Wagner ...•. 1 !Hanoel Guilherme . . . 1 
Fernando Candido rlc O li vei· ~la nocl dt! Mfdlo F' r a nco . ·. 16 

·ra Carmo ..•.....• 1 Marianno José l3crnarrles .. 1 
l<'ran."" de Assis A. da Neil'a 1 ~Janoel .Joat[uim Dias l'e luça 1 

Francisco Alves da NciYa .. 1 Manoel Fernandc!i de Olivei-
Fran. c• Rodrigues de Cvrv." 1 
Fausto Augusto de Almeida 

Ozorio . . . . . . . . . • 1 
Felisberto Soares l'acs Leme 1 
Franci~co Guilherme de Car-

valho Junior ..... . 
Frnnciseo de Paula Aires .. 1 

Fenwndo Seote. . . . • . . 1 

Jooé Pedro Oins de Carvalho 1 

José Fernandes Monteiro .. 1 

J." Rodrigues de Ar." França 1 

ra Guimarã.c~. . . . . . 4 
Nicolúo Pt:reit•a Lima ... 
Naruiso TaYarcs Coimbra . 
Patrício Pereira Campos . 
Il.odrigo S. Per." de Albcrg. " 
[t<•g-tnalclo Alves da Ncira . . 1 

11aymunuo Nonna to rle San-
t iago ....... . 

Si l n-:rio Jle reira l-;tgüa .. 

1110 !'.ARDO, 

Florentino Jo sé da Sil-
, ·cirà. .. 

Josl!llercira de Oliveir<.~ 
José Je Paula Vieira .. 

João Ncpomuccno de 1\g-nilor 1 

Luiz Binague 'Bra·tileiro .. 

I 
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CURVELLO. 

Exemp. Exemp. 
Antonio l\lartins ào Rego. 1 Joaquim José ~Iarinho 
Antonio Pinto de Carvalho . Joaquim Manoel Gomes Rego 5 
Apolinario dos Santos. . . • Joiio Gualberto . . .•.... 1 

Ant." Baptista de Olivr. • Reis J oão Baptista de OliVl;. • H. eis 1 

Antonio Pereira da Silva . '· João H,onorio Goncal ves S." 1 
Antonio Ursinio da Fonseca. I .T<Jrge Pereira da silveira. 
Antonio Fernandes Pereira José Anastacio Leite .... 1 

Adriano José de Moura • • . Luiz Eusebio de Azevedo .. 1 

Bernardo Ferreira' Pinto . . Leandro Adolfo de Carvalho 1 

Caodidô !Vlaximiano Ferreira Manoel Pires de ~lenclonça . 1 
de Souza . • • . • . . 1 Marciano Ern. o Gomes Carn. o 1 

Candido Baptista .•.... 1 Manoel Pereira da Silveira • 1 
Elias Pinto de Carvalho .• 1 Manoel Teixeit·a de Oliveira. 1 
Fidelis Evaristo Firmiano Hi- ~lathias da Costa Sampaio . 

beiro ...•....... 1 Manoel José Vieira ..•.. 
Felicíssimo de Souza Vianna M.anoel Pereira de Carvalho 1 
Feliciano da Costa Quadros. Pnulo Marciano tle Moura . 1 
Francisco da Cos,ta Mattoso Theodosio ~ianoel de Lima . 1 
Francisco de PaiJla Si h' a Tertuln. o Anton. o AI ves Pires. 1 

Jo8é Ribeiro de Araujo . 
Jcãó Pereit·a da Silveira. t1o 

SERRO. \ 
\ 

Augusto Benedicto Ottoni. 2 J ot·ge Benedicto OH~p ni.. • 2 
Antonio Augusto deQueiroga: 2\ Jo sé Leonardo dos S'ántos. 
Bernardino José deQueiroga. 2 Josefino Vie.ira Machado. . 5 
Bartholomeo Tarpeirão Pinto. 2 .Jo~é Joaquim de Souza .. 
Ernesto Benedicto Ottoni .. 2 José :Joaq."' Valc1·io d' ,\guiar. 1 
Franc. • José de V a se. o• Lessa.5o i Severino Antonio d' Aguiar. 1 

Felix Antonio d'Aguiar •. .• 1 I Thoma~ José d' Aquino ..• 1 
.Francisco Alves Ferreira . • 1 1 -

Honorio Benedieto Ottoni .. 6 . 6o 

Amador de Barrps Mello . 
Antonio Marcolino Bueno. 
Antonio Alves ymela ..• 
Candido José d~ Carvalho 
Candido d' A vila 1.\'loniz .. 
Diniz Assisculo Llntunes. 
Jacintho José Ilereira .. 
José Christovão de Lima 
José Leite d'Arr ujo ••• 

.l!CUHY. 

1 João Alves tla Silva . . , . 
1 João Alves de Figueiredo. 
1 José dos Sanl:os Perei,rn. 
1 José Joaquim de B,arrds .. 
1 Manoel Cardoso Ozorio .. 
1 Manoel Joaquim Ribeiro do 
6 Valle ....• 

l . 
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PB.OVINCIA DO RIO DE JANEIRO. 

Exemp. Exemp. 
Um Anonimo. • •. 5o Antonio Greb'orio Cordeiro . 1 
D. Anna Senhorinha Pereira Ant." Garcia d'Olivr.• Durão. 1 

d' Jiraujo . . . . . • . . Antonio José de Radamaquer 
An toni o Gomes d'Araujo .. 1 Antonio dos Santos Almeida. t 

Antonio Pedro He5panhor .• 1 Alexandre José Je Siqueira. 1 
Ant• Luiz da Cunha c Souza 1 Ant.• da Silva do Nascimento 1 
Anl" Marianno de Souza Lobo 1 Antonio Joaquim da Costa .. 1 
An tonio d'Azeveclo Fonseca. 1 Antonio José Bezerra Franco 1 
Alexandre Martins Íi' Azevedo Antonio José dos Santos. . 1 
Aut.• Joaq."' da Costa Jnnior Antonio d'Oliveira Leite . 
Ant."daCostacSouzaJunior 1 Agostinho ela Jlilotta Pinto . 1 
:\.n tonio dos Santos Almeida. Antonio F1·eire Allemão .. 
A. F. Vuz. . . . . . . . . Antonio Dias Duque-Estrada. 1 
Alexandre José Pereira da Ant•DiasdaMaltaD. -Estrada 1 

Fonseca .••.....•. 1 Antonio J osé c!' Araujo .... 1 
Ant. • F e !'I'. • do Nascimento . 2 Antonio Franci•co dos Santos 1 
Antonio Gonçalves da Silva. 1 Antonio Pereira J.eitão ... 1 
Antonio de Oliveira Santos. 1 Antoni o Francisco da Costa. 1 
Antonio Gregorio Cordeiro. 1 Antonio João Rangel de Vasc•• 1 
Alexandre José de Siqueira . 1 Antonio José Pinto .•... 1 
Ant. • da Si! v a do Nascimento 1 Antonio Carlos Je Carvalho. 1 
An tonio Martins da Costa .. 1 Anton io Rodrigues J\lartins. 1 
Ant" Cardoso de C ar v• i\lallos 1 Ant• Alves Machatlo de C ar v• 1 
Antonio Pereira Pinto .... 1 Antonio l\lartins Ba stos ... 1 
Antonio Col'l'êa Seúra ..•. 1 Antonio Lopes da flora ... 1 
Ag.ostinho José Vieira Pinhr•. I Ft·. Agostinho tle St. a Monica 
Antonio Simplicio de Siqr' .• 1 Bernardo J.• Pir.to G. Peixoto 
Antonio da Costa Guimarães 1 Bernai'Clo J. • da C os ta Cnrnr. • 1 
Ant• Ft·anc•d'Ag-ulareCunha 1 Braz Dias da ~Iatta ....• 1 
An t• Torquato Leite Brandão 1 Balbino J. • da França Ribr. • 1 
Antonio José Bezerra Franco 1 Bento J. • de Sá e Figueirecl.o 1 
André Pereira Lima ..... I Campos Tupinambú ...•. 1 
Antonio Bezerra da Silva . 1 Caetano Forquim d'Almeida. I 
Antonio José Ja Veiga Sob1(•. 1 ClaudioGomes Hibr• d' A. velat• 1 
Antonio de Padua Fleury .. 1 Candido i\Iartins dos San tos 
Ant." Pau li no Limpn d'Abt·en 1 Vianna •.•..•.... 
Ant• Mor• d'a Cunha Louzada 1 Candido Ladisláo Japi-Assó. 
Antonio Avelino Damasceno. 1 Condcça de Sarapuy ••. 
Antonio Justiniano 1\lontr•. 1 Candiclo Duarte Silva. . • 1 

Ant• Luiz ela C. l\1anso Sayão 1 Clau dino José da Silva . . • 1 
Antonio Fct na neles da Si lvr. •· I Clemente Coelho. • 
A, B. Cavalcanti ••.••. 1 C. F. F. d'·Agui'ar .•••• 
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l!.'xemp. l~xemp. 

Castro • , . . . . . . 2 Francisco Manoel de l\iidõcs. 1 
Claudionor Ant. 0 d'Azcredo. 1 Francisco de Paula Castro .. 1 
Carlos Antonio de Carvalho. Francisco Thomn de l'igoei-
Christíano Benedicto Ottoni. redo Neves ... 
Custodio Je Araujo Lido .. 1 Francisco Ramiro de Assis 
Domingos João da Soledadc Coelho ...... . 

Valente ..... . .•.. 1 F loriano Leite Hibciro 
Domiciano !.cite Hibeiro ..• 1 Dr. F ........ . 
:Uomingos~J<ntins dcF,ll'iu. 1 FranciscoJosél'imentallrum I 

Dclfino Antonio de ~lorues Francisco Pereira de Aguiar. 1 
Silva •...... , ... 1 Fili srniuo l3orges Monteiro . 1 

Domingos Alves da S. ' Porto. 1 Francisco .lo~é SoHres ...• I 
Dr. F .•........• , 1 Francisco Que ri no da Hocha. 1 

Dr. Menezes .•...... 1 Franeisco Jos é ~faria deAssí:> 1 

E'Lcquie!Corrêa dos Santos. 1 Frnneisco.losé<!JS.'Quadros 1 

.Elias Baptista de Me I In . . • 1 Fruneisco José de Sz." Coelho 1 
Emygdio Bezerra de ~luttos. 1 Fr;111ciseo de Assis c Almeida. 1 

Ezequiel de Araujo Padilha. l,ranci sco de Assis de Olivei-
Este,·ão Franciscri de Araujo ra Borges. . . ..... 

Rego. . . . . . . . . . . Francisco Ignacio de Cnrva-
Eicutcrio Delfino S,ilva .. , lho Moreira ........ 1 
l~ste,•ão Alves 1.le Mng-ulhães. 1 Francisco Gomes dos Santos. 1 
Francisco .hJlio Xavier . . . 1 Frn nc. • de Pa ulu do Nascim. '" 1 
Francisco Joaq."' d q Na1.areth 1 Feliciano.JoséNe1· esGonz~ga 1 

l<'rancisco de Lima e Silva .• 1 Faustino Corrêa Sih··~ ... 1 

Franciseo de Santa ll;:.rbara F. de P. N. S . J~obuto . . .• 
Garcia . . . • . . . . . . 1 Francisco .JGsé Teixeira "cite 1 

Vrederico Lernans ...... 1 F' .. J. lJenriques ....... 1 
J' rederico Augu:;to llo Ama- Fl·oncisco J osé da Paixão .. 

ral Silva . • . . 1 Florindo Gnnplvcs Goelho. 1 
l ' rancisco Ahes de Brito .. 1 Francisco Ferreira de As:;i ~ . 1 

Francisco José Gonçalves . . J Felizardo,JoséTavares .... 1 

Fran. ' " Vicente Souto Maior. 1 Fran. '" C;i-rlos Corrêa I"emos 1 
Fra,ncisco Coelho dl! Aguiar. Firmino Jolsé 1\loreira ... 
~âncisc o llc Paula c Sou1.a . Erancisco dít Silva S:.tntos .. 1 

·:F elix de Azevedo Coutinho. 1 Francisco A otonio l\'Iartin:<. . 1 
Felicio Jlaes B.iheiro. . • . Francioco Fernandes do s San-
Fideli~ rios ~an~os 4maral. tos Costa .......•. 2 
FranCISCO Xavtet·. . . • . 1 Gabriel Pinto de Almeida .. 
Ft·."' Antonio da S.• Arcoli. 1 Guilherme Pinto de Mag.•·.· 
Francisco Xavier de Mattos. 1 Gabriel de Araujo Sil1·,a. ~, 1 
Fortunato Luiz Pereira ... 1 Gregorio Joaquim Gomeo. '. 1 
F'rancisco Viegas da Cunha. 1 Gaspar Leite Gonçuh"es Gui-
Fidelis José Alves. . . . . . ruat·ães ..... . 
Franci~co Antot\io df G ou yêa G eroldu Ll!it~ Bustos . . . . 1 
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Exemp. EXCntjl. 

Get·aldo Jo!'é tla Costa Leal. 1 Jgn. •• Viegas Tolll'. • Rangel. 1 
Gabriel Getulio 1:\'lon tciro de João i\i. da Si!l·a J.aranja .. 1 

Menuon ça .. ... .. . 1 Joaquim Ferreira da Silva 
Gregorio Francisc0 de Mir."' 1 1\iet!clla ......•..• t 
G. A. de Barros Toneão. • . 1 José Emygd io Duque Estrada 1 

Gon ça lo Corrêa de Vasc.•• .. 1 João J,uiz Bezerra ..... 
Herculano Furtado de J:\'len- JoCio Ferr.' da S. • Medella. 

donça ...... . • · . • 1 Joaquim José do Rosario. 1 
Hcrmencg ildo Du arte Mon- João Jgnacio de ~1 es quita. · 1 

teiro . . . . . . . . . . • 1 J o:lo L nm enç o Fi l gucÍl'a~. , 
Hor.orio Ft:anciseo Caldas .. r Jo sé da Costa Souza . . : ... 
Hercu lan o Cezar de Siqueira 1 José Antonio da Silva Rocha. 
Herculano Luiz de L ima ... 1 .José Gomes·dc Faria e Silva. l 

· .Honorio Jo >é Teixeira . ... 1 José Bernard ino Ferreira Pa-
José Antonio ua Silva Arau jo cheeo ...•.... 
José Antonio de Caldas . 1 Jo:1quim José Antunes ... 1 
José Dias Dnquc E~t rada 1 1. F'. ua Malta .•. : ...• 1 
José Joaquim i\1acl1ado tlc .Ju stin. " I.ourenco lla Fon. ••. 1 

Ol iv eil'a . . . . . . . .Jnsé Pereira Br~ga • •..• 
.José Vinto de 1\l agalhãe.s. J oaquim Jo sé Soares •..• 
. Joaquim Pinhei ro de Campos 1 João Vieira SeiTano e Olivr. • 1 

José ~la ria da S ilva l'aranho s 1 J oão Ga ldino da i\latta . 
João Chrysostomo da S ilv a. 1 JoãtJ Gome; dos Santos ... 1. 

José Francisco Arruda tia Ignacio J o~é Malla ••... 1 
Camara . . . . . . . . I J oã o J usé rle Souza s.· Rios. I 

Joã o Lop es de Araujo . . . . 1 Jo:1o da Costa Brito Sanchcs. 1 
João AntoniiJ da Trind ade .. 1 João Paulo ria Silva .• 
Jo:ioGorn-csG ucrra clcAguiat· 1 Joaquim Marianno de b.ze-
.JoséLni'l. Uandr . ' deGauv êa. 1 redo Coutinho . . , •.. 1 
.lnsé Ribeiro da Sih·a .... I João Bonifacio Ahcs das.· 1 

J. de A. A. B. i\loniz l.larreto . 1 .losé Carlos Mar ink .• ... 1 

J osé Frederico da i\lotta .• 1 Janu ~ rio da Cunha Barbosa. 1 

Ignacio Jo sé Nogr . ' da Gama. 1 José Luiz tlc Freitas. . . . . 1 
J oão Ricardn No rberto Fe rr. • 1 Jo sé de Araujo Cou tinh o . '• 1 
Jo:1quim ,José d..: B. l'eicira J oão Antonio de i\liranda . .r. ' " 

do Lago ....... . . 1 Jacinth o Rodrigues Pcr.'.Rcis 1 
.losé l\lal'lins Carneiro. . . . Jo a quin~ J osé de Sz. • Breves. 4 
José Manoe l da Silv:1 Abreu. J. F. da Silva . ... ..• 
João Antonio A lv cs .Botelh o. José J oa quim Cunello .•. 1 
Jo'sé de Araujo Rnngd. 1 J ofl o Baptista .lleAr.•Leite •. i 
.Joaquim Alves Corrêa. 1 J cr nny mo l\laximo Vianna 
Jnãn M-anoel da Si lv a. da s C ........... 1 
J. S. Lemos .. .. , . 1 Joaquim Claudio Vianna da s 
José Jnstin o !la Si lv eira. Chag~s ........ . 
Joiio Fernandes tia Cos ia. 1 I gnac io lle So uzu Vc mck .. 1 
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EXBinlJ. IJxemp. 

Joaquim Theodoro da Silva J. de tavat Y llincon . 
. Campos . • . . 1 J. F. l\lacedo ..... 

Ignacio Antonio de Souza e Jos'é l\lauricio Nunes Garcia: 1 
Amaral. .......... 1 Joaquim CandiJo Soares de 

Joaquim Ignacio do Nasci- í\leirclles . .... ..... 3 
mento Faria ....... 8 José Mul'tiniano de Alencar. 

José Joaq.'" de Azev."• Couto 1 Jo5é Dias Duque Estrada .. 
Jo,;é Corrêa l'orto ...... I João Gomes lUnximo· das.·. 
Joáquim Per.• do Nascim.'•. I João nurqucte ..... . 
José Rodrigues Villarcs. . 1 Joaquim José Domingucs. 
Joaquim Coelho i\Iadnho. Jacintho José Coelho •.. 
. Jo,é de Souza Vernek. . . Joaquim Justo da Silva .. 
João Ribeiro Guimarães. . 1 Joaquim da Silva Nazareth. 1 
João Caetano de Oliveira. 1 .José da Silva Nazareth ... 1 · 
João Pedro Cardoso. . . . Joaquim Bernardino da C . 
.João Evanf:iclista Ferr.• Leite Aguiar ...... . 
Joaquim Clarim unJo e Silva-. 1 João José ile Carvalho · 1 
Joaquim Cabral c 1\lcllo ... 1 José Bento c.la Rosa .. 
Joaquim Alex.• de Siqueira. 5 Joaquim Jooé da Silva. 1· 
Joaquim José dc_Santa A:nua Jmlo Pires da Silva .. 

Passos .•.•. t .. • • 1 J. F. Guimarães .Junior. 1 
J. F. de Oliveira. . . . . • 1 José Antonio Soares. . . 5 
José Caetano tle Almeida. 1 Joaquim José Barbosa .. 
José Caetano Alves. . • . 1 João Evan0elista França. 
José 1\lascarcnhas Salter ... 1 Jose Bonifacio c.le Andrade 
José Francisco da~-· Per.•. José 1\iartins Bastos .. 
José Joaquim Botelho .... 1 Jo?~uim Bernardino da S1ilva 
José Corrêa e Castro . . . ~1Iavar·es •...... ·' .• 2 
José 1\larincln da Fonseca. 1 José Ignacio da Costa Flor'im 4 
José Polycardo de Araujo c João do Espírito S.'• Cabral. 

Oliveira . . . . . . . . 5 Luiz Carlos Corrêa da Silva. 
Joaq•1im José Teixeira Le.itc. 1 Luiz Peixoto da Fon."' Gui· 
João Barbosa Leal. ..... 1 marãcs .~ ...•..... .1 
Jose Maria Ferreira 1 •••• 16 Luiz Ant.• Ferr." de M.enezes. 1 
João Escossia de Vaseoncellos 1 Lui'l Pereira de Campos Ver-
José A.ugusto de Oliveira. gueit·o . . . . • • . . .. 
José Joaquim !\laia., .•... 1 Luiz Jose B.ehcllo ...... . 
.J. F. Cnutinho .....•. 1 Luiz Ant." da Cunha Fcrreir·a 1 
José Fí·ancisco Alves .... 1 Luiz Fran.'• Corrêa Vianna. 1 
Joaquim Antonio Rqdrigues. 1 . Luiz Joaquim da Costa ... , . · 1 
José Antonio de Arqujo Fi!·- Lniz A nt. • de Siqueira .r wnior. 1 

gueiras ......•..• 2 Luiz Antonio c.la Veiga Cabral 
Joaquim Dia·s rla Cpsta . .- • Leodigario. Ant.• de Nloracs. 
José de Paiva i.Uag."' Call'ete. Ludgct·o da Silva 1\lour;a 
J. Pinto. • 1 Luiz Alves d'Azeved'o, •• • 
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D. Luiz d' Assiz i\lascat·cnhas. 1 J\Ianocl dos Santos de An-
Luiz Antonio da Veiga Cabral 1 drade. 1 
Luiz Gomes da Fontoura . 1 Manoel Francisco ue Castro. 1 
J,uiz Peixoto da Fonsecu 1 l\lanocl Antonio Picanço. 1 
Luiz Antonio Moniz dos San- Manoel Moreim de Souza 

tus J,obo. • 1 l\leirclles. 
Luci o. José Alves Jacutinga. 1 l\lanoel Gomes de Souza 1 

; Luiz Bartholomeo da Silva e i\1anoel J,uiz Machado. 1 
Oliveira. • 1 Manoel Ignacio de Fig.uei-

Lourcnco J,uiz A ltaide 1 t·edo Jaime. 
Luciclo~o Francisco Xavier . 1 i\lanoel José Gonçalves Ferr.a 
Lu ir. Antonio de !\loura Tellcs l\larcellino José d' Avcllat·. 
Luiz Atitonio das.· Nazarcth I Manoel Julião Ribeiro. 
J,uiz Francisco Pacheco. 1 ~!arcos José da Silva . 1 
Luiz Murinclli 1 i\lanocl Teixei ra Passos. 1 
J,uiz da Cunha Feijó 1 i\lanoel Pereira da S. • Cout. • 2 
Manoel l\laximiano Pereil'a Manoel Innocencio Pires • I 

Pinto. I ~1Dnoel <;omes Pereira 1 
l\Ianoel Odorico Mendes . 2 i\lanoel Joaquim de l\Iiranda 
l\lanoel d'Aimeida Vaso. •• . Rego. • 2 
l\loniz Barreto. . 3l::lrianno José Pedt·o. 1 
i\ianoel IgnaciCJ de J.oyola. 1 l\liguel Joaquim do .. Livra-
l\lnthias Henriques de B. Ar•. 1 mento • 
Manoel Joaquim Fernandes ~IanoP.l José de Campos. 2 

de Santa Anna. Manoel Ferreira J.agos . 
Manoel José l.\1onteiro. Manoel Ferreira Leite. 
i\lanoel Antonio I Manoel Marques Per. a Lima. I 

Manos Antunes l\1arcellos . 1 Neves. 1 
l\1anoel Gonçalves Ferreira Narciso José· Pacheco Netto . 1 

do Nascimento. 1 P. J. de l\1 . 
l\Iarcelino de Sz. a F. Coelho. 1 Paulo Cesnr ... 
l\Iaooel Pinto da Motta . 1 Pedro Moniz de Souza Sar-
l\lanoel Gaspar de Siqueira mento 

Rego. 2 Pau iCJ Cezar rl' Anrlratl.e . 
MarquezadeS. João da Palma 1 Ponciano José da Rocha 
l\lanoel Theodoro Nascentes Paulo Alves d'Azevedo. 

d' Azambnj~. . 1 Paulo CantliJo Piquct. 
i\lanocl de Jesus Valdetaro . 1 Pedro Taborda de Bulhões 
l\lonsenhor Silveira. 1 Pedro Antonio de l\Ioracs. 
Manoel Dias do Coutp Gui- Pedro José Vieira d' Antlratlc 

marães . Pedro Conêa c Castro Junior 
l\lanoel du Silva Fcrl'eira . 1 Paulo Joaquim da Costa. 
l\1arianno Antonio Corrêa. 2 Pedro Corrêa c Castro ·, 
Martiniano José da Costa. Pedro lloaventu.ra Toler. 
M<~noel José do Nascimento. Pedro de Souza Cardoso. 
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l'eu•·o José Ignosa .•. 1 Thcodo•·o Jan:en Chillcr •. 1 
F•·· Paulo da Cone.'"' l\:Ioura. 1 Thomaz Rodrigues Ftneira. 1 

Querino José do Nascimento. 1 T. ~1. da Fonseca ..... 
Hicanlo Soares de Almeida. 1 

1 

Tenente-Coronel Mach.,do .. 1 
Reginaldo de Souza Vernek. 1 Thomaz Jasé de Aquino .. . 
Uicarclo C arei de Araujo ... 1 Tristilo Ramos da Si! I' a .. . 
Salustiano José de Souza. • Thomas de Aquino l'ereira . 1 
Sabino da Silva Nazareth. . Theophilo Carlos Br.nediclo 
Silvino Jo!'é de Alm. •~> c Brito 1 Oltoni ..•....•.. 1 
Sebastião Vieira do Nascirn.'' 1 Vicente Xavier d1! Cn!'Yalho. 1 
Sebastião Dia~ da Co~ta. . I Vitalino José das.· Pereira. 
Tonruato de Araujo Sih·a. 1 Virissimo Mendes Vün11w. 
Thomaz Francisco Flores. 1 Venancio José Lisboa ...• 1 
Thomaz José de Siqueira. 1 Victor Jrsé Duarte Lisboa .. 1 
Tclesphoro Simeão Per. " do 

Lago .•...•••.•. 1 ::i22 

PROVINCIA DE S. PA·ULO. 
I 

Antonio i\Iaximo da Cunha. Antonio Rodrigues Villa•·es. 
Antonio Egidio da Cunha. 1 Antonio Candido da Hocln. 1 
Antonio José da Sill'a.. • . Ant.• Martiniano llc Oliveira 
Adriano Antonio da Bocha, Antonio Gahão da Fr:lllcri\ • 
Americo d.a Silva Borges. . Antonio Clemente dos s~~l s I 

Ar.r.onio Francisco deGou,·êa Antonio José de niiranda. ' . 
Castro ....• , . . . 1 , lha:t Corrêa Leite ..... . 

Antonio José Malheiros .•. 1 HernadinnJ.• P.orlrg. ' .lunior 
Antonio José Leite Guim"' .. 1 Bernardo José Pinto GaYiilo 
Ant.u de nlascar.nll Carnello. t Peixoto . ..... , .... 5 
Antonio Lopes Je Oliveira .• 1 Baptista Caetano de Almeida 
Ant."J .. opcsdcO iivr.•J pnior. 1 Nogueira. ~ ..•. · •• 
Antonio da Sil\'a Guimarães. 1 Cnl'los J .. uh de l\Jello ... 
Antonio de ntascar.:nhqs Ca- C:~etano IHarqnc~ da Silva. 

mcllo Junior .. , • . . 1 Dnmingos José Duarte . 
Antonio José da IHolla ... 1 Domingos Corrêa Leite .. 
Antonio llrag-a de Araujo •. 1 Elias J .. opes de Oliv·~ira .. 
Antonio .loaq."' d~ s.· Cutrb. 1 Elesbão Ant . o da Co s t;~ e S. n I 
Antonio llarbosa Comes No- Ernesto Bo•·ges de 1\lmeida. 1 

gucira • . . . . . . . . . . Elias Ai •·"s do Amaral .... 1 
Antonio llcnedicto Palhar·e~ Emílio Vilnrcs de Cal'Yalho. 

de Carvalho ...•.... 1 Ft·au.::i ~ cn de Paula Macedo. 1 
Ant.•IHaximo Bibr. '' da Luz. 1 Fraucist:o to}le s de Olirc~irn. 1 

.. 
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/:.','N mr. j Exr.m p. 
Fratwisc:o Xa1iet' de Barros. 1 Josú Fortun nto 1le Samp~do 
Francisco de f'auh1 c Olivei· Carvalho ...••...• 

ra Abreu ......•.• 1 Joaquim Ant:· Pinto Junior. 1 
Francisco de Assis lUachatlo. 1 Joaq."' Delfino Uibr.• da Luz. 
Francisco So:n·es de Queiroz 1 J.'" Roberto de Carv.• Pinto. 
Francisco de Assis Pupc ... 1 João Cnrdoso Je ' 1\1. Sou-
Francisco Teixeira N ogucira ·1 za Juniqr·. . . . . • . . . 1 
Francisco r}e Paula de I.Hace- José Vicente de J.Uarcondes • 1 

do Rangel •....... 1 Jeronymo Alves Pereira de 
Ft·. ··• de Assis Ar. • .Cat·volho. 1 Almeida ...•••.•• 
Froncisco Leondro deTolcdo 1 João do Costa Fronco ••.. 
Francisco de A~sis e O li v eira 1 João Henrique:. de A. c ~1m. a. 1 
Francisco Leite de Almeida. I Jesuino Reboucas da P. e s.· I 

l~rancbco ·dos Santos Hcis .• 1 Juslino José d~ Lorcna .•• 1 
Francisco de Godoy Bueno. 1 José Jocintuo Pereira Jorge. 
l~rancisco Antunes de Olivr.• 1 Joaquim Miguel Simões. 
Francisco Marcondes de Sú. 1 José Bento de Gusmão ..• 1 
Froneisco de Assis Olh·ei- José Simões da Silva ..•• 1 

r a Borge5 ........• 1 Jct·onymo Francisco Gnim. •• 1 
Franciseo José da Costa Vi- Ignaeio José Ferr.• de Souza. 1 

tcl'iano •.•...••.. 1 Joüo Baptista Gomes da Sil-
Franc. , . Marconues de Siqr.• 1 v a Bal'ata .•.....•. 1 
Francisco Marques dos S.'•• José Manoel Pereira Franca. 
D. Gertrudes Eufroziua Ay- Joaquim José Pacheco •. : l 

1 res de Aguiar .•..... 1 José Alvares Leite .•.•• 
.José Paulo ua Rosa Galhardo. I Luiz Antonio de Almeida. 
José Cloudiano Vicgas ••.. 1 Luciano Teixeira Nogueira 
José Bernardino de Franç~. 1 ~ianoel Joaquim do Amaral. 1 
Joiio Bonifacio Gomes de lHanoel Lopes de Oliveira, . 1 

Gouvêa ...•.•...• 1 ~1anoel Martins de Al'aujo .. 1 
João da Costa Silva ..... 1 .llanoel Ant."Gorjão Cutl'im. 1 
João F~1· ang·clista de Abreu. 1 1\'lauoel de OliveiJ·a Fousto • 1 
João Bieudo de Almeida .• 1 l\'lanoel de Meire!les Freire. 1 
José iU.··I tle Olivr.• Libares. 1 ~lanocl Gonealvcs dos Santos 1 
José .l t1aquim de Santa Anna. 1 ~'lanoel JosJ Femandcs ••• 1 
Joaquim Rodrigues de O li VI'. • 1\'lanoel Ignacio da Fonseca. 1 
José Luiz Antunes Vieira . • ·1\'lanoel Theotonio de Castro. 1 
João Nepomuceno c Souza. 1 !l'bn. ' 1.losé da Costa Campos. 1 
João Bernardo. • Vir. • Barbosa Manoel Galvão de França 
José Teixt:ira Nogueira. • . Rangel ...••.•.•• 1 
J. m Domingues de I.ameda. • I Manoel Hodrigucs !\laia .. , . 1 
Joaquim 1\'larionno tle IH. Manoel Galvão de Franca •• 1 

J,<Jccrda .....•..• 1 Maximo Monteiro dos S~ntos 1 
Julio Marianno Galvão ele M. Pedro Gomes de Camatgo. 

J.accrda . . . .... 1 Homnaldo .José Paes 
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Hutino d'Aguila Rebonças .. 1 VicenteEnf•·nzio da S.• Abreu 1 
Raphacl José Ca1.al . . .•• ', 1 Vicente lUartins de Araujo .• 1 
Raphael Tobias de Aguiar .. ·~o Victori;~no dos Santos Souza. 1 
Tristão Hodrigues Ca••neiro. 1 

'fristão ferreira de Faria, . . 1 . 1 t•6 

PROVINCIA DA BAHIA. 

Amador Felicio Guieiro •. ; 1 Jar.intho Antonio de Brito. 
Antonio de Souza Espindola. 1 Joaquim Garcia J.eal. .. 
Antonio José Teixeira. • • . 1 'Luiz Ant. • Barbosa de Alm. ~· 1 
Antonio Pereira Rebouças ... 1 D. Maria Ladislíto Japy-Assú 1 
Ang-elo 1\loniz da S. • Ferraz. 1 D. !\Jari a Amalia de Japy-
llernardino ele Brito Gondim. , J Assú Gonlarte .•.... 1 
Clemente Alves de Carvalho. 1 Manoel dos Santos Martins 
Candido Ladislúo Japy-Aos~•· Vallasqucs ....••.. 2 
Evaristo Ladisláo e Silva • 1 l\lanoel Alves de Carvalho . 1 
Jo<ío Mauricio Wan?eJ'lcy .. 1 D. Rosa Ladislilo Japy-Assú. 1 
José Alves da Cruz Hios .. , 1 Sabino Gomes de Azeredo .. 1 
Jo~o Ladislúo de Fi 1sueircdo Theotonio Gomes de Azevedo 1 

e Mello. • . . • . . . . 1 Theodo.ro Praxedes Fróes. 
João Ladislúo Japy-A soú. 
Jo<ío Ladislito c Siln. 

PftOVINCJA ])0 CEARÁ. 
' 

\ 
I 
~ 

Augusto Carlos de Amol'im João Chrysostomo de Olivr. •· 1 

Garcia ........ ' .. 1 José Tcix'eira Castro. • 1 
Carlos Augusto l?,~ ixoto de José Pinto Coelho ... ; .. 1 

Alencar. . . • . . . • . 1 João Feroàndcs Barros ... 1 
Domingos Carlos Spboia .. 1 José ,Gervasio . de Arnorim 
Francisco de Paula Pessoa . • · 1 Garcia ...•..••.. 1 
Franci~co Xavier de Souza. 1 l\'l.c1 J,"' Ayres do .Nascim.••. 1 

Frederico Augusto Pamplona 1 
Joaquim José Barbosa. . í J3 
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PROVINCIA DE PERNAMBUCO. 
Exemp. 

A. B. Uchôa Cavalcanti. .• 
Felix Peixoto de Brito e Mello 
Joaquim l\lanoel Carneiro da 

Cunha ..•...•... 1 
Manoel Ignaeio de Carvalho 

Nlendonça •.... 

Exemp. 
Manoel Mende~· da Cunha 

Azevedo • , •.. 
Urbano Sabino Pessoa de 

Mello •.•.• , ••• , 

6 

PROVINClA DO ESPlRlTO SANTO, 

Antonio José Pereira l\Iaya 
Parahyba .•...•... 1 

Antonio Augusto Nog-ueira 
da Gama •.......• 1 

Fi lippe Po"rnim •...... ' 1 

Gonçalo Pereira de Sampaio 1 
Ignaeio Rodrigues Bermude 1 
J oú o Luiz Airosa . • . . . . 1 

José Antonio 1\lachado ... 1 
José Francisco de Ant.lra ·le 

Almeida M orjardim. . • . 1 

José Barbosa l\'leil'elles •.. 1 
Justiniano Martins l\'Ieirelles 1 

José l\Iarcclino Pereiera tle 
Vasconcellos ....•.• 1 

João Luiz da Fraga Loureiro 1 
Iguacio Per.• Duarte Carneiro 1 
Luiz Vicente Loureiro . • , 1 
~1anoel Joaquim de Sil Mattos 
~lanoel dos Passos Ferreira. 
Manoel Gol arte de Souza . . 1 
Torquato l\lartins de Araujo 

l\laltn ..•.•.•.. 
Wenccslúo Costa Vicligal . 

19 

1 I Joã~ Lins~. C. rio Sinim-
bu, Alagoas .•..•... 

Bern. do de Sz.' Fra:1co, Parit. 
D. J O!é de Assis Mascare-

nhas, Goyar. .....•. 1 

Barros Pimentel, Sergipe . . 1 

Sebastião Gaspar de Almeich 
Boto, idem. . . . . . . • 1 

M." Jansen Per.• Maranhão. 1 
Joaquim Franco de Sá, idem 1 

JoséJoaq. mdeCarv.•, Cuyabá 1 

Joaqni'm Serapiãe de Carva · 
lho, idem .•...•..• 1 

Cajueiro, idem .•...•• 1 
José Canclido de Pontes Vis-

gueiro , idem. • . • • . 

11 

NOTA. · 
Sei que existem algumas listas de subscriptores da província 

de Minas que me não chegárão ús mãos, ou porque se desenca-
minhnssem, ou porque a5 pessoas que as promovêriio, a algu-
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mns ils qua es f'orão rcmettidas Ol.tll'as, se descui,.lúrão de as 
l:n vi~rem, sendo esta a razão por que não app 11 rccem no cata-
lo ;;-o dos municípios da província de Minas, alguns tão irnpor-
t:wtes como o de Mariaona, Lavras e Tres Pontas, e por que 
outros apresentão um numero de assignantes inferior ú popula-
ção e importanci'a delles. 

EilRA TAS. 

Pag. Linhas. Erros. Emendas. 
17 5t em cujas os homens em cujas 
55 1 2 deu dá 
l) 22 exercera exercêrão 

u5 21 dissidentes ás dissident es da 
146 5o ú mãi a mãi 
147 25 Embora que a Embora a 

Hio de Janeiro. Typ. Jmp. e. Const. de J. VJUENEVVE ll CoMP. - 1.844. 
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