
A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

- 0 15 DE NOVEMBRO EM OURO PRETO



Apresentação
(no calor da hora)

A riqueza de um documento histórico está nos olhos de quem o lê e no
momento específico em que é feita a sua leitura. (1) Este é o caso do A Pro-
clamação da República em Minas Gerais - O 15 de Novembro em Ouro
Preto, de Antônio Olinto dos Santos Pires, cuja reedição constitui uma ho-
menagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais ao centenário da Re-
pública.

O autor era engenheiro pela Escola de Minas e destacava-se por sua
inilitância como jornalista e membro da Comissão Central Permanente do
PRM, quando viveu os momentos aqui narrados. Deixou, após sua morte em
1925, alguns textos inéditos que a Revista do Arquivo Público Mineiro pu-
blicaria dois anos mais tarde. (2)

Neste documento, Antônio Olinto relembra os momentos imediatos que
antecederam a Proclamação da República em Minas, quando, na ausência de
João Pinheiro e na indefinição de Cesário Alvim 1, fora conduzido ao cargo
de Governador Interino do primeiro Governo Republicano Estadual.

Deixamos ao leitor o sabor de penetrar naquele universo político de
cem anos atrás, mas sublinharemos algumas considerações historiográficas: a

(1) Este documento, dentro outros, serviu de apoio ao estudo As Constituintes Mineiras de 1891 • 1935 a
1947 - Uma Análise Hlst6rlca. realizado eu conv8nlo ALMG-FJP o publicado, neste ano pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

(2) PIRES, Antônio Olinto dos Santos. A Prociamaçáo da República em Minas Gerais - O 15 de Novem-
bro em Ouro Preto. Revista do Arquivo Põblico Mineiro. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 21 (1):147.

82, jan./mar. 1927.

(3) Veja biografia na seçâo PERFIS MINEIROS deste boletim.
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fundação e a frágil estrutura do Partido Republicano em Minas Gerais; sua
atuação semiclandestina, dadas as retaliações do Governo Imperial; a surpre-
sa dos adeptos da causa e as reações dos adversários; a permanência do cor-
po burocrático imperial nos cargos públicos; os discursos da imprensa ade-
sista e, principalmente, as imagens e ritos que recobriram a passagem de urna
forma de governo monárquico para um governo republicano, numa capital
provinciana.

Assim, acreditamos poder contribuir para novas leituras do período e
dos agentes históricos que nortearam os primeiros momentos da República
em Minas Gerais.

Luiz Fernandes
Consultor da Coordenação de Projetos de Pesquisa
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A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

- O 15 DE NOVEMBRO EM OURO PRETO *

A ascenção do Partido Liberal ao poder, a 7 de junho de 1889, encon-
trou o Partido Republicano muito fortalecido em Minas.

Tínhamos tido, a 27 de maio, uma eleição senatorial, a última a que ali
se procedeu durante o período monárquico e a ela haviam concorrido, arre-
gimentados, disputando a vitória, os três Partidos - Liberal, Conservador e
Republicano. Os nossos candidatos à lista tríplice eram Joaquim Felício dos
Santos, João Nogueira Penido e Francisco Honório Ferreira Brandão.

O Partido Republicano estava tão pujante e tão coeso que, durante
muitos dias seguidos, os nomes de nossos três candidatos figuraram na frente
em todas as apurações feitas pela imprensa, o que quer dizer que tivemos
vitória nas cidades ligadas pelo telégrafo ou pela estrada de ferro, isto é, nas
mais adiantadas. E a votação dos nossos candidatos só começou a ceder à
dos nossos adversários quando chegaram as baterias das localidades mais
afastadas, subjugadas ao domínio dos mandões da politicagem e onde era di-
fícil o acesso das idéias novas. Mesmo assim, no resultado final do pleito,
entrou um candidato republicano na lista tríplice e os dois outros vieram lo-
go após. ( - Segue-se resultado eleitoral.)

Foi assim que o Partido Liberal, ao subir ao poder, encontrou os repu-
blicanos mineiros. Era uma força a temer e, portanto, a combater.

O Conselheiro Afonso Celso, Visconde de Ouro Preto, ao assumir as
responsabilidades do Governo, como Chefe do Gabinete, viu o perigo e pro-

Grafia atualizada na transcrIço.
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curou conjurá-lo; e o fez sem perda de tempo, não só incluindo no seu pro-
grama a autonomia das províncias, com presidentes eletivos, a liberdade de
cultos, a temporariedade do Senado etc., como reconhecendo beligerante o
partido nascente, que perseguiu e procurou abater, como adversário que era.

Foi das mais agitadas e notáveis dos últimos dias do Império a sessão
da Câmara dos Deputados em que se apresentou o Gabinete de 7 de junho
para formular o seu programa governamental.

O Deputado Padre João Manoel, orador emérito e escritor primoroso,
recebeu o Gabinete com uma oração vibrante, em que atacou de frente o re-
gime monárquico e terminou no meio de calorosos aplausos da assistência,
fazendo ecoar pela sala das sessões um entusiástico: - Viva a República! No
meio dessa agitação, levantou-se o Sr. Visconde de Ouro Preto e conseguiu
empolgar o auditório com uma réplica brilhante, pronta e convencida, na
qual acentuou desde logo: "Viva a República, não! Viva a Monarquia! Essa
Monarquia tão democrática, tão abnegada e tão patriótica, que seria a primei-
ra a conformar-se com os votos da Nação e a não lhes opor o menor obstá-
culo, se ela, por seus órgãos competentes, manifestasse o desejo de mudar as
instituições. E era por isso que a servia; não era um áulico."

O seu discurso foi vivamente ponteado de apartes, aos quais replicava
com prontidão.

Declarou que não ameaçava ninguém, que o seu programa não era de
opressão, mas, sim, de concessões; que queria doutrinar e convencer; que
vinha salvar o Império com a bandeira de seu partido - o programa do Parti-
do Liberal, que havia sido votado em solene congresso recentemente reunido
no Rio de Janeiro.

Esse programa se resumiu no seguinte: o alargamento do direito de
voto; a autonomia dos municípios e das províncias, sendo a base dessa re-
forma a eleição dos administradores municipais e a nomeação dos presiden-
tes de província, mediante listas organizadas pelos votos dos cidadãos; a li-
berdade de cultos e seus consectários; a temporariedade do Senado; a refor-
ma do Conselho de Estado, que perderia o caráter político, conservando,
apenas, o administrativo; a liberdade de ensino e o seu aperfeiçoamento; a
lei de terras; a redução de fretes; a expansão das vias de comunicação.
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No seio do Partido Liberal havia uma forte corrente que não se con-
tentava com a autonomia das províncias e exigia a Federação. Essa idéia
congregou 19 votos no Congresso Liberal.

O Sr. Visconde de Ouro Preto, porém, nunca foi partidário da Federa-
ção; era uma voz dissonante no seio de seu partido, o qual não incluiu essa
medida, francamente, no seu programa, pela oposição desse chefe prestigio-
so.

Depois de amplamente debatida no Congresso Liberal, devido à oposi-
ção do Sr. Visconde de Ouro Preto, o partido incluiu em seu programa "que
ficaria livre ao primeiro organizador do Gabinete optar entre a Federação e a
autonomia das províncias, conforme as circunstâncias aconselhassem".

E que a Federação era a idéia mais carinhosamente afagada pelo parti-
do prova-o a declaração do Sr. Saraiva, outro eminente chefe liberal, quan-
do, por ocasião da apresentação do Gabinete de 7 de junho, deu conta à Na-
ção, da tribuna do Senado, do convite que teve do Imperador para organizar
o Gabinete, antes de ser chamado o Sr. Visconde de Ouro Preto.

O Sr. Senador Saraiva declarou que, falando ao Imperador, mostrou-
lhe os progressos da idéia republicana e encareceu-lhe a conveniência de fa-
zer a Federação; ao que retrucou o Imperador "Sr. Saraiva, o senhor sabe
que eu nunca fui obstáculo às idéias adiantadas."

De tudo isso se conclui que a Federação era a medida mais fundamente
arraigada no espírito da maioria dos dirigentes do Partido Liberal; e que a
autonomia, que figurava no programa do Ministério Ouro Preto, ia-se trans-
formar em Federação durante as discussões parlamentares. Ninguém tinha
dúvida sobre isto; discutia-se na imprensa partidária somente a Federação;
relegando todos para segundo plano a autonomia, julgada insuficiente para
satisfazer as aspirações nacionais.

Rui Barbosa, numa das mais brilhantes fulgurações de sua pena ada-
mantina, chegou a dizer: "Ou a Monarquia faz a Federação, ou o Federalis-
mo faz a República."

O Presidente do Conselho e o Ministro da Justiça, que eram as figuras
de mais destaque do Gabinete de 7 de junho, eram ambos Senadores por Mi-
nas, onde fizeram sua carreira política e onde tinham seus melhores amigos.
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Conheciam, pois, ali, o terreno da luta e tinham elementos para levá-la
avante. De modo que a perseguição e as ameaças aos republicanos foram
mais intensas em Minas do que em outras províncias, como São Paulo, Rio
Grande do Sul e Rio de Janeiro, onde também a propaganda republicana era
tenaz, e o partido se avolumava e se fortalecia.

O Visconde de Ibituruna, nomeado Presidente de Minas, era um minei-
ro de têmpera antiga, educado na escola severa da lealdade e da justiça.

Amigo do Imperador e do Visconde de Ouro Preto, ele cumpria, à ris-
ca, o programa que o seu partido havia traçado pelo verbo do Presidente do
Conselho de Ministros, de cuja confiança era o depositário fiel.

De modo que, no Governo da Província, ele revelou imediatamente o
seu propósito de não dar tréguas aos republicanos, cuja propaganda era mis-
ter abafar por todos os modos.

Alguns atos administrativos revelaram iniludivelmente esse propósito: a
exoneração de Sebastião Sette, de Professor do Liceu de São João dei-Rei, a
do velho Cezimbra, de agente do correio de Mariana, etc.

Sebastião Rodrigues Sette e Câmara era professor de Inglês e de Fran-
cês no Liceu de São João dei-Rei, custeado pelos cofres da província. Na-
quela cidade, dirigia ele a Pátria Mineira, folha de propaganda republicana,
a qual, como era natural, criticava atos administrativos, passíveis de crítica,
embora usando sempre de linguagem comedida e conveniente, como geral-
mente o faziam quase todos os outros órgãos republicanos mineiros.

Apesar de excelente professor e funcionário de irrepreensível proceder,
caiu no desagrado dos chefes liberais locais, que reclamaram do Presidente
da Província a sua exoneração.

E, para escarmento dos republicanos, esse ato de violência foi feito no
mês de outubro de 1889.

Sebastião Sette o comentou na Pátria Mineira com uma nobreza e uma
elevação de vista notáveis, que chamaram para a sua causa pessoal e para a
da propaganda republicana as maiores simpatias, mesmo de adversários de-
sapaixonados.
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João Pinheiro, como Presidente da Comissão Central Permanente do
Partido Republicano Mineiro, mandou-lhe, a 31 de outubro de 1889, um ofí-
cio em que lhe dizia:

'É o fim desta levar-lhe não sei se os meus sentimentos, não sei se os
meus parabéns pela demissão que lhe acaba de ser dada pelo Governo da
Província. Entre tantos e tão grandes serviços que o meu amigo tem prestado
à causa da República, tornando-o um dos seus mais distintos batalhadores, o
caso dessa demissão, além de encerrar uma confissão de sua nobre altivez, é,
ao mesmo tempo, a sagração do seu devotamento; é uma recomendação para
o reconhecimento dos 6.000 mineiros republicanos que já o distinguem há
muito tempo.

Todos sabem que, no grupo da Monarquia, não encontrarão, para subs-
tituí-lo nem ilustração, nem escrúpulos tão grandes como os do amigo, no
exercício do magistério.

Saúda-o, em nome da Comissão Central, João Pinheiro."

O velho Cezimbra era agente do correio de Mariana, havia muitos
anos, e servia a contento a população e a seus superiores. Nunca havia sido
encontrado em falta ou em irregularidade; mas como assinou, com o filho, o
manifesto republicano, foi exonerado, mal se iniciou a situação liberal.

De modo que não podíamos contar com a tolerância dos governantes, e
tínhamos razões de sobre para recear as ameaças que chegavam ao nosso co-
nhecimento.

Nessas condições, resolvemos transformar em Sociedades Secretas os
Clubes Republicanos que existiam formados por muitas das localidades mi-
neiras e cujo número aumentava de dia para dia. Agindo às ocultas, pode-
ríamos melhor preparar os elementos de resistência e congregar os recursos
para a luta, que (tudo fazia presumir) ia-se deslocar do terreno pacífico da
propaganda para o da agressão material.

Combinada, em Ouro Preto, pela Comissão Diretora do Partido, a or-
ganização das Sociedades Secretas, e fixado um código para nossas comuni-
cações, foi João Pinheiro incumbido de ir pessoalmente se entender com os
diretores da política republicana nas mais importantes cidades da Província,
começando pela Mata, a fim de podermos continuar a agir em comum, em
qualquer emergência que se oferecesse.
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Para essa missão reservada, partiu Pinheiro nos primeiros dias de no-
vembro.

Pelos dias 10 ou 12, apareceu, na redação do Movimento, um moço,
procurando João Pinheiro. Eu lhe disse que este amigo se achava ausente, e
que não sabia onde. O moço me disse que havia chegado do Rio na véspera
e viera expressamente incumbido de trazer uma carta de Quintino Bocaiúva a
Pinheiro, tendo dado a sua palavra de honra de que a entregaria pessoal-
mente e que o procuraria onde estivesse, fosse onde fosse.

Como receávamos de tudo, não quis revelar-lhe o paradeiro de Pinhei-
ro, e o moço não quis também confiar a carta nem a mim, que fiquei incum-
bido de tudo o que se referia ao partido e ao Movimento, nem a Francisco
Barcelos, que ficou com os negócios do escritório de advocacia de Pinheiro.

Era uma carta de prego, que o moço trazia, onde, talvez, Quintino nos
pusesse a par do que ocorria no Rio. Nunca pude sabê-lo ao certo.

De modo que ignorávamos, em Ouro Preto, tudo o que se tramava no
Rio para a próxima proclamação da República.

A não ser a passagem daquele emissário pela Capital mineira, não ti-
vemos que assinalar, na primeira quinzena de novembro, outro aconteci-
mento que nos prendesse a atenção.

O dia 15 passara sem maior novidade; foi um dia como qualquer dos
que o haviam precedido. Estive, do meio dia às cinco da tarde, na redação
do Movimento, e por lá me apareceram poucas pessoas, além dos amigos de
todos os dias.

O Pinheiro estava ausente, na organização dos Clubes Secretos, de
modo que eu estava só na redação do Movimento. Tínhamos marcado para
dezembro uma eleição provincial, a que o partido ia concorrer, na esperança
de fazer, pelo menos, vinte, dos sessenta deputados que deviam ser eleitos.
As adesões choviam de todos os lados, entusiastas, espontâneas, firmes e re-
solutas, para a próxima campanha eleitoral. Eu me ocupei, nesse dia, quase
exclusivamente, com o serviço de adesões: lendo a correspondência dos cor-
religionários e as folhas republicanas que nos eram enviadas; extratando de-
las o que se relacionava com o partido; selecionando o que devia ser publi-
cado; redigindo as notícias e comentando o que daquelas leituras devesse sê-
lo.
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Pouco depois das cinco horas da tarde, deixei a redação do Movimento,
onde trabalhavam só os compositores, e fui para casa. Nada de anormal ha-
via pelas ruas que atravessei - Ruas Direita e de Tiradentes, Largo da Ale-
gria, Rua do Rosário, até a Agua Limpa, onde residia.

Às 6 horas, comecei a jantar, em companhia de minha família e do meu
irmão, Aurélio Pires, que encontrei em nossa casa.

Ainda não tínhamos terminado, quando bateram à porta e eu próprio fui
receber, na escada, das mãos de um dos nossos empregados da tipografia do
Movimento, um telegrama assinado por José Augusto Vinhais, Diretor dos
Telégrafos, no qual se nos comunicava que "O Povo, o Exército e a Armada
haviam proclamado a República". Era lacônico e expressivo esse despacho
telegráfico - li-o e reli-o mais de uma vez no decurso de um minuto; e foi tal
a minha emoção e alegria, que minha mulher me perguntou, assustada:

- Alguma coisa lá em casa, no Rio?

- Não, disse-lhe eu, e acrescentei - está proclamada a República!

- Isso é alguma caçoada do Pinheiro, retrucou ela.

- Não pode ser, respondi-lhe. O telegrama é assinado pelo Vinhais,
como Diretor dos Telégrafos; e a repartição telegráfica não o transmitiria, se
fosse mera brincadeira.

Nessa época me comunicava assiduamente com o Tenente Vinhais,
porque eu era o correspondente telegráfico de O Pa(ç, em Ouro Preto, e o
Tenente Vinhais era o encarregado da seção telegráfica na redação daquela
folha do Rio.

Não quis terminar o jantar. Saí imediatamente com Aurélio Pires e fo-
mos ver o que se passava pelas ruas. Fui-me encontrando, pelo caminho,
com amigos ou meros conhecidos, que inquiriam de mim, ansiosos:

- Que há de novo?

- A República proclamada, respondia-lhes laconicaniente. E continua-
va a caminhar em direção à Rua de Tiradentes, ou de São José, que era pro-
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priamente o centro da cidade, da reunião de grupos e dos comentários. Antes
de lá chegar, ouvi os clarins do Corpo de Polícia que tocavam prontidão em
todas as quebradas que circundam a velha Capital mineira.

Na Rua de São José, já encontrei diferentes grupos formados que co-
mentavam os acontecimentos.

- É verdade - inquiriam de mim, quando passava por eles, - é verdade
o que está correndo pela cidade, que o Presidente da Província recebeu tele-
grama do Rio, noticiando tumultos, que o Exército havia proclamado a Re-
pública e que o Ministério está preso?

- Sim, é verdade - respondia com segurança. Não sei o que o Presi-
dente recebeu; mas eu tive telegrama noticiando a proclamação da Repúbli-
ca.

- Proclamação da República, como? exclamavam os mais exaltados. Is-
so é invenção dos republicanos! Canalhas!

Serenamente, ouvi algumas dessas explosões de nossos adversários e,
sem lhes retrucar, continuava a andar, já em companhia de alguns amigos,
rematando a minha prosa nesses grupos sempre com a mesma frase, dita com
a segurança de quem está conhecedor de uma situação que eu presumia ape-
nas:

- Sim; a República está proclamada, apoiada pelo Exército e pela Ar-
mada, que são republicanos; e o Imperador não tem elementos nem dedica-
ções para destruir a nossa vitória.

Deixava os grupos onde se comentava de modo mais variado a minha
proposição, e me dirigia para a estação telegráfica, na Rua Nova e, depois,
para a Rua Direita, onde estava a redação do Movimento.

Antes de lá chegar, encontrei-me com os Drs. Francisco Barcelos e
Quintiliano Neri, que iam à minha procura.

Eram dois correligionários, o primeiro, companheiro de escritório de
João Pinheiro, e o segundo, engenheiro que estava executando, por emprei-
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tada, o serviço de águas e esgotos de Ouro Preto. Depois de urna ligeira pa-
lestra, em que trocamos felicitações e comentários pelos sucessos, o Barcelos
seguiu comigo, e o Nen foi pôr de prontidão o seu pessoal, trabalhadores
portugueses e espanhóis em número de cerca de quatrocentos, para acudir a
qualquer emergência que se tornasse necessário.

Nas proximidades da redação do Movimento, encontrei grande grupo,
formado na sua totalidade de correligionários, de estudantes da Escola de
Minas, da de Farmácia e de outros amigos.

Os Vivas à República eram ininterruptos, apesar da proibição policial,
que, havia mais de um mês, punia com severidade tais "gritos sediciosos"!

Demorei-me pouco na redação, que deixei entregue aos cuidados de
João Proença, Calógeras, Cupertino de Siqueira, Joaquim Santos e de outros
amigos que lá estavam e que conheciam onde guardávamos alguns explosi-
vos que ali tínhamos, para o caso de um ataque à tipografia. Esses rapazes,
que eram quase todos alunos do curso superior da Escola de Minas, pernoita-
ram no 440vi,flefltO.

Fui para casa, onde Domingos Porto, Henrique Renault, Francisco Al-
ves e outros correligionários já se achavam comentando, no meio da maior
expansão e alegria, os acontecimentos do Rio, que outros telegramas recebi-
dos já detalhavam melhor.

Não saí mais de casa, e lá estiveram diversos amigos até cerca de meia
noite. Já sabíamos então que Deodoro era o Chefe do Governo Provisório e
os nomes de todos os Ministros; que Cesário Alvim havia sido nomeado Go-
vernador da Província de Minas e que Deodoro telegrafara ao Visconde de
Ibituruna apelando para o seu patriotismo, a fim de se conservar no Governo
da Província até chegar o Delegado do Governo Provisório; que os chefes
conservadores de Ouro Preto, confraternizando com os seus adversários, os
liberais, tinham ido juntos para o Palácio do Governo insistir com o Viscon-
de de Ibituruna para que resistisse e não entregasse o Governo da Província
aos republicanos; que lá a discussão era acalorada e apaixonada; que os re-
publicanos de Juiz de Fora e de Barbacena já estavam senhores do governo
local, etc.
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A noite de 15 para 16 foi passada em grande ansiedade. Trovejava e
chovia. Diversas vezes, durante a noite, bateram à porta, para entregar tele-
gramas urgentes que me eram dirigidos. Por mais de uma vez, supus que ia
ser preso por ordem do governo ou atacado por algum adversário exaltado.
A nossa casa ficava no Bairro da Água Limpa, que era mal iluminado por
lampiões de petróleo, muito distanciados uns dos outros, e o negror da noite
excitava a imaginação, para dar nascimento a essas fantasias. Quando, ao
romper do dia, abri as janelas da casa, divisei o Antônio Papagaio, esgrou-
viado estafeta dos Telégrafos, que simpatizava com a nossa propaganda re-
publicana e que, de longe, me acenava com um feixe de telegramas e falava,
na sua meia língua atrapalhada, coisas que eu só pude compreender depois
que o fiz repetir com calma. Disse-me que, quando ele foi entregar ao Vis-
conde de Ibituruna o telegrama de Deodoro, em que este lhe comunicava a
proclamação da República e a nomeação de Cesário Alvim para Governador
da Província, Ibituruna exasperou-se e ameaçou de prisão o estafeta e o tele-
grafista, por estarem a fazer pilhérias de mau gosto e perigosas, e dizia que
ia telegrafar ao Barão de Capanema, Diretor dos Telégrafos, para exonerá-
los. Foi Antônio Papagaio quem o chamou à razão, retrucando que o seu
chefe já não era mais Capanema e, sim, Vinhais, por cuja ordem ali tinha ido
fazer a entrega do telegrama em questão.

Papagaio contou-me diversos episódios ocorridos com os personagens
políticos mais em evidência e me disse, em nome do chefe da estação tele-
gráfica, que este recebera ordem do Diretor dos Telégrafos para que não en-
tregasse nem expedisse telegramas sem o meu visto. É e scusado dizer que
declinei de exercer esta censura, recomendando, apenas, que detivesse, para
nosso melhor exame, os telegramas alarmantes que pudessem comprometer a
causa das instituições nascentes.

Durante o dia, entre as numerosas visitas que tive, fui procurado pelos
Srs. Antônio Carlos de Araújo Bastos Júnior e Henrique da Silva Borges,
agente e fiel da estação de Ouro Preto, da Estrada de Ferro de D. Pedro II,
hoje Central do Brasil, os quais declararam que eram republicanos de há
muito e que vinham pôr à minha disposição os seus préstimos e os serviços
do pessoal da Estrada sob suas ordens; que eu ficasse tranqüilo pelo lado da
Estrada, que estava por eles vigiada, inclusive o Túnel do Tripuf, que se di-
zia ia ser destruído, para impedir que chegassem a Ouro Preto o Delegado e
as forças que o Governo Provisório mandasse.
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O Palácio do Governo continuou cheio, no correr de todo o dia e toda
a noite de 16. A entrada era franca a todos - liberais e conservadores, que lá
iam saber dos sucessos, comentá-los, alvitrar planos de resistência à implan-
tação da República etc. Nós mesmos destacávamos, às vezes, alguns dos
nossos, dos menos conhecidos, que penetravam no Palácio, ouviam as dis-
cussões e vinham contar-nos planos de resistência que ali eram tramados. Em
toda essa emergência, o Sr. Visconde de Ibituruna conservou a calma, o bom
senso e o equilíbrio que sempre revelou na vida.

Quando os próceres da política monarquista em Ouro Preto lhe diziam
que a autoridade não tinha o direito de capitular diante do Levante de Quar-
téis e que lhe cumpria resistir a todo transe à República, não cedendo o go-
verno ao Delegado nomeado pelo Governo Provisório, o velho titular res-
pondia com palavras ungidas de patriotismo e cheias de bom senso, mais ou
menos nesses termos:

"- Pelo Imperador, de quem sou amigo, e pela Monarquia, de que sou
adepto fervoroso, daria, de boa vontade, tudo o que me resta de energia e
dedicação e até a própria vida; mas não se trata disso, presentemente. Que
adiantaria ao Imperador e à Monarquia a nossa resistência aqui Poderia ela
livrar o velho imperante do exílio, ou contribuir para restaurar a Monarquia,
que não encontrou uma dedicação, quando lhe faltou o apoio das classes ar-
madas? A nossa ação, de longe e isolada, seria puramente platônica: ela se
traduziria, apenas, pelo sacrifício de algumas vidas - desses moços que, du-
rante a propaganda, não hesitavam em oferecê-las à sua causa e que hoje,
mais do que nunca, as dariam na hora do seu triunfo.

E eu não tomo a responsabilidade do derramamento inútil desse san-
gue, porque a ele seguir-se-ia a remessa, para aqui, de batalhões, mais san-
gue e mais desgraças, até a realização do que os senhores pensam que nós
podemos evitar."

Graças ao bom senso desse velho servidor da Monarquia, não tivemos
a lamentar aqueles males; e os intempestivos arreganhos dos improvisados
conselheiros dilufram-se nos sucessos subseqüentes, para se cristalizarem em
adesões ao novo regime, daí a dias.

Nós, por nossa vez, os republicanos de Ouro Preto, exultávamos de
alegria, nos preparativos para a recepção do Delegado do Governo Provisó-
rio, que os telegramas do Rio nos diziam ser o Dr. Cesário Alvim. Da tipo-
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grafia do Movimento, fizemos sair diversos boletins, que eram fartamente
distribuídos pelas ruas, dando notícias das ocorrências no Rio e nas provín-
cias, e dos primeiros decretos e atos do Governo Provisório.

Às 4 horas da tarde, recebi, do Dr. Antônio Felfcio dos Santos, um te-
legrama, procedente do Rio, no qual ele me comunicava que seguia para Ou-
ro Preto, levando o Governador de Minas e perguntando se era necessário
levar força, pedindo resposta urgente para a Estação de Entre-Rios. Respon-
di que os ânimos estavam aparentemente calmos, sendo desnecessário vir
força, se já não estivesse em marcha, e que nós ansiávamos pela chegada do
Governador, para a implantação da República em Minas.

O Dr. Felício, depois de uma longa e proveitosa excursão eleitoral pelo
antigo 62 distrito de Minas, por onde o Partido Republicano havia apresenta-
do sua candidatura, regressara para o Rio no dia 14. Foi meu hóspede, em
Ouro Preto, de 13 para 14 de novembro, e eu lhe expus toda a situação de
nosso partido, inclusive a ausência do Pinheiro, na organização secreta dos
nossos Clubes.

De modo que o Dr. Felício assistiu à proclamação da República no
Rio, teve ensejo de falar aos membros do Governo Provisório e de esclarecer
a situação de Ouro Preto; e como o Dr. Cesário Alvim não tivesse telegrafa-
do comunicando haver-se empossado do Governo, o Dr. Aristides Lobo, Mi-
nistro do Interior, encarregou o Dr. Felício de ser portador de um ofício para
mim, mandando que eu assumisse, imediatamente, o Governo, caso o Dr.
Alvim não o tivesse feito ainda. Este ofício, provavelmente, teria sido man-
dado a João Pinheiro, se ele não se achasse, na época, ausente de Ouro Pre-
to, como foi dito.

Dele foi portador o Dr. Felício, que viajou para Ouro Preto em trem
especial, na noite de 16 para 17, trazendo em sua companhia o Dr. Aristides
Maia, ativo propagandista da República e Deputado republicano na Assem--
bléia Providencial de Minas.

Tendo noticiado, em boletim, a chegada do Governador para a manhã
de 17, fizemos os preparativos para recebê-lo, certos de que era o Dr. Cesá-
rio Alvim que chegaria. Encomendamos um almoço para lhe ser oferecido no
Hotel Martineffi, que era o melhor de Ouro Preto; compramos todos os fo-
guetes e bombas de dinamite que havia em Ouro Preto; preparamos pessoal
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de absoluta confiança, para se incumbir de atacá-los, dos morros que circun-
davam a Estação da Estrada de Ferro; convidamos os nossos correligioná-
rios, alunos da Escola de Minas e da de Farmácia, para, incorporados, irem
com seus respectivos estandartes receber o Governador na estação e arma-
mo-nos todos para resistir a qualquer agressão ou ataque que, constava, seria
feito aos republicanos e ao Governador, por ocasião de sua chegada.

Pela noite, os ânimos não se achavam calmos; havia movimento desu-
sado nas ruas; esvoaçavam pela cidade boatos, ameaças e entusiasmos; nos
grupos comentavam-se, com calor e diversamente, os acontecimentos; o
Corpo de Polícia continuava em rigorosa prontidão; não havia em Ouro
Preto nenhuma força de linha, porque, pouco antes e por motivos políticos,
havia sido de lá retirado o 92 batalhão de Cavalaria, deixando, apenas, o Te-
nente Espíndola e o Alferes Benevenuto Magalhães, que ficaram, por doen-
tes.

Os republicanos, que representavam minoria no seio da população,
achavam-se, porém, aparelhados para o caso de qualquer conflito, que não
provocariam, aliás, em nenhuma hipótese.

De modo que, para mim, foram de grande trabalho e de cansaço o dia e
a noite de 16. Recolhi-me a casa tarde, porque estive grande parte da noite
na redação do Movimento combinando e preparando o que fosse necessário
para a solene recepção do Governador, que esperávamos às 7 horas da ma-
nhã do dia 17.

O dia 17 era domingo. A manhã estava radiante de sol; as montanhas
se destacavam azuis na atmosfera diáfana que envolvia a velha Capital mi-
neira; o Itacolomi emergia do fundo, descoberto, sem uma nuvem a empanar-
lhe o vulto, e dominava o panorama, como que desejoso de assistir ao epílo-
go do grande drama que começara a desenrolar-se a seus pés, em Vila Rica,
um século antes, e de que ele fora testemunha, desde o primórdio.

Antes das 7 horas, estávamos a postos - na plataforma da estação, nos
achávamos, os diretores do partido e da imprensa republicana e quase todos
os correligionários de Ouro Preto; a parte posterior da estação estava ocupa-
da pela Escola de Minas e pela de Farmácia, incorporadas; e nos morros cir-
cunvizinhos achavam-se amigos de confiança para acudirem a qualquer
emergência que se desse.
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Havia na estação muita gente estranha ao nosso grupo; na multidão que
ali se aglomerava, vimos numerosos adversários de nosso credo, o que con-
firmava as nossas suspeitas de agressão; e quase todos os oficiais de Polícia
ali estavam à paisana, inclusive o Comandante, o Cel. Vitoriano de Moura,
espadaúdo, alto, gordo e de óculos escuros, como sempre.

O trem só chegou às 9 horas; quando ele apitou para anunciar a sua
aproximação, saudamo-lo com calorosos e repetidos vivas à República, ao
Governo Provisório, ao Dr. Cesário Alvim, ao Exército e à Armada. Os hur-
ras que reboavam sem cessar nas quebradas casavam-se com o estrugir de
milhares de foguetes e de bombas de dinamite, atiradas de todas as eminên-
cias que dominam a estação.

Ao saltar do trem, o Dr. FeLfcio dos Santos pediu silêncio e leu, em voz
alta, o seguinte ofício, fazendo-me, em seguida, entrega do mesmo:

"Limo. Sr. - É portador deste ofício o Dr. Antônio Felício dos Santos,
que segue para aí em uma missão delicada. V. Sa. deve saber que o Dr. José
Cesário de Faria Alvim foi investido chefe da Província, pelo Governo Pro-
visório da República.

Como, porém, até esta data, não nos tenha ele comunicado ter assumi-
do as funções de seu cargo e bem possa ser que o não tenha feito, pelo pre-
sente ofício fica V. Sa. nomeado, provisoriamente, enquanto não se expede o
competente decreto, para substituir aquele digno cidadão nas funções que,
como primeiro diretor político, lhe cumpria exercitar.

Assim, pois, caso se verifique a prevista hipótese, V. Sa. assumirá
imediatamente a direção dessa Província e o seu governo.

Nesta data, expede o Ministério da Guerra ordens ao Comandante da
força de linha aí estacionada para que faça recolher a essa Capital todos os
contingentes esparsos da mesma força, a fim de ficarem sob as ordens de V.
Sa. - Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889 - limo. Dr. Antônio Olinto
dos Santos Pires - (assinado) Aristides da Silveira Lobo."

A leitura desse ofício foi uma grande surpresa para mim e para todos os
que ali nos achávamos. Finda a mesma, ouviram-se mais vivas e aclamações,
enquanto eu recebia abraços de congratulações do povo que enchia literal-
mente a plataforma da estação. O Coronel Vitoriano Moura, Comandante da
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Polícia, rompendo a multidão, foi ao local onde eu me achava e, depois de
pedir-me licença, carregou-me e atravessou comigo a estação, indo ao local
onde estavam postados, em fila dupla, os nossos correligionários, alunos da
Escola de Minas e da de Farmácia. Suspeitei, a princípio, que o Cel. Moura
me houvesse prendido e pensei em reagir, mas cobrei imediatamente a calma,
que tão necessária se tornava naquela hora, e esperei o desfecho dos aconte-
cimentos. Com grande surpresa, vi, então, que o Cel. Moura me erguia sobre
a multidão, exclamando.

- Meus senhores, viva o Governador da Província, aqui presente! Viva
o Senhor Governador da Província!

E continuou a levantar os mesmos vivas, até ser ouvido por todos e ser
por todos correspondido.

Eu, então, lhe agradeci a adesão do Corpo de Polícia à causa das novas
instituições.

- Não posso hoje falar pelo Corpo de Polícia, replicou ele. Aqui estou
às suas ordens e comigo alguns outros oficiais dessa Polícia.

Agradeci-lhes, a todos, a sua adesão à nossa causa e lhes pedi que se
conservassem ao meu lado.

Pouco depois, pusemo-nos todos a caminho, em direção ao Palácio
Presidencial, para dar cumprimento às ordens do Governo Provisório; e esse
trajeto foi feito no meio das mais entusiásticas aclamações e a pé, pois não
havia, em Ouro Preto, outro gênero de locomoção. Pelas ruas em que passá-
vamos éramos recebidos com vivas, às vezes com palmas, e, de algumas ja-
nelas, atiraram flores sobre o préstito.

Chegamos à Praça da Independência pouco antes das 10 horas; e já o
nbsso grupo era muito grande, por se terem a ele agregado muitas pessoas
que aguardavam os sucessos de nosso trajeto.

Ao chegarmos à Praça, no meio sempre de vivas e aclamações, divisa-
mas as janelas do Palácio Presidencial pejadas de gente que parecia nos
aguardar ali. Um dos nossos amigos, que vinha daquela direção, chegou-se a
mim e me disse, a meia voz:
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"- É uma imprudência vocês irem agora ao Palácio. Os ânimos por lá
estão exaltados; e, provavelmente, o pessoal que lá está não lhes deixará en-
trar.

É mais conveniente dispersarmo-nos aqui e irmos, depois, do almoço,
nos entender com o Presidente, porque, até lá, é possível que essa excitação
se acalme."

Não quis aceitar esse conselho, porque julgava que era urgente im-
plantar-se a República em Minas; não queria que, por uma hesitação minha,
isso se demorasse um minuto a mais do que devia.

Resolvemos fazer uma volta em torno da coluna ali erecta em memória
de Tiradentes, como homenagem ao ideal dos inconfidentes, agora realizado;
e o Dr. Felício dos Santos fez parar o préstito por alguns minutos, assinalan-
do aquela homenagem, em belas e entusiásticas frases, que fizeram brotar em
todos os peitos um espontâneo e entusiástico:

- Viva a memória dos primeiros mártires da República no Brasil!

Quando passamos pela frente do edifício da cadeia, o CeI. Moura deu
uma ordem a um dos oficiais de polícia à paisana, que se achava a nosso la-
do; este foi ter até o corpo da guarda e, imediatamente, formou-se em conti-
nência o contingente de polícia ali postado, e o clarim tocou a marcha bati-
da.

Foi a primeira homenagem oficial, prestada na Capital mineira, ao re-
presentante do governo revolucionário.

Seguimos, depois, para Palácio, tomando a direção da porta principal,
que dá para a Praça, resolvidos a penetrar ali por qualquer forma. Fomos de-
tidos por alguns minutos, quando subíamos a rampa, por um discurso de
saudação de Zoroastro Pires, o qual me ofereceu uma pequena caneta, com
pena de ouro, para assinar os primeiros atos republicanos em Minas.

Ao enfrentarmos o portão largo, onde havia guarda dobrada, que hesi-
tava em nos permitir a entrada, o Cel. Moura, que ainda não tinha sido visto
pelos soldados, bradou-lhes com voz clara e emocionada:

- Camaradas, prestem continência ao Sr. Governador da Província!
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Os soldados apresentaram armas, e eu transpus o largo portão e, comi-
go, todo o grande grupo que me acompanhava. Ao penetrarmos no pátio do
Palácio, ouvimos rumores de passos apressados, que pareciam de pessoas
que haviam abandonado as janelas e se dirigiam para as escadas. Retardamos
um pouco os nossos passos, a fim de encontrá-las antes da subida, quando
avistamos o vulto respeitável e sobranceiro do Dr. Visconde de Ibituruna,
que vinha ao nosso encontro, cercado de diversos amigos e tendo ao lado o
seu Secretário. Dr. Benjamim Aroeira.

Quando nos defrontamos, saudei o Sr. Visconde e entreguei-lhe o ofí-
cio do Dr. Aristides Lobo, pedindo que o lesse e tomasse na devida conside-
ração. Até então, nunca havia eu trocado uma palavra com o Visconde de
Ibituruna.

Fomos então convidados a entrar e, subindo as escadas em companhia
do velho Presidente e de seus amigos, fomos ter ao grande salão nobre, que
ficou literalmente cheio, não cessando, no meio da multidão que entrava, os
vivas e as aclamações, que não se tinham, até então, emudecido, desde a es-
tação da estrada de ferro.

O Sr. Visconde de Ibituruna convidou-me, em seguida, e a alguns de
seus amigos, para acompanhá-lo ao seu gabinete de trabalho, que ficava
contíguo ao salão, no qual o povo continuava a vitoriar a República, a Deo-
doro, ao Governo Provisório, ao Exército, à Armada e a Minas Gerais, e ali
leu, em voz baixa, o ofício que eu lhe entregara e escreveu, no topo do
mesmo, o seguinte:

"Em cumprimento do presente ofício, entregarei o Governo desta Pro-
víncia ao Ilmo. Sr. Dr. Antônio Olinto dos Santos Pires. - Ouro Preto, 17 de
novembro de 1889 - Dr. Visconde de Ibituruna."

Depois disso, o velho Presidente leu de novo e em voz alta, para seus
amigos ali reunidos, o ofício e os despachos e me fez entrega do mesmo.

Seguiu-se uma ligeira palestra, de alguns minutos, sobre os aconteci-
mentos do dia e sobre medidas administrativas em andamento, dizendo-me o
Sr. Visconde de Jbituruna que, apesar de monarquista e de amigo do Impera-
dor e do Presidente do Conselho decaído, ele era mineiro, muito mais velho
do que eu e, portanto, julgava-se no direito de dar-me alguns conselhos. Fa-
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lou-me sobre o inconveniente de conservar em Ouro Preto força de linha
com força de polícia, depois dos lamentáveis acontecimentos, pouco antes
ocorridos e que determinaram a retirada precipitada do 99 de Cavalaria da
Capital mineira. Tranquilizei-o sobre este ponto, asseverando que ia sustar a
vinda do batalhão de São João dei-Rei para Ouro Preto, porque me sentia de
tal forma no seio da população ouro-pretana, onde havia vivido desde meni-
no, que não necessitava de soldados de linha para me garantirem ali. Pedi ao
Dr. Benjamim Aroeira que continuasse como meu Secretário, a fim de haver
continuidade nas medidas administrativas iniciadas. O Dr. Aroeira objetou-
me que não podia aceitar o meu convite, porque nunca havia militado nas
fileiras republicanas. Eu lhe disse que isso não era razão, pois não se tratava
cia queda do partido a que ele servira, mas de instituições que não voltariam;
apelei para o seu patriotismo, para a nossa amizade desde a infância e, fi-
nalmente, solicitei a intervenção do Sr. Visconde de Ibituruna para vencer os
escrúpulos do Dr. Aroeira, a fim de não haver quebra notável entre a admi-
nistração que terminava e a que se iniciava. As palavras do venerando minei-
ro fizeram com que o Dr. Aroeira aceitasse o meu convite.

Declarei ao Sr. Visconde de Ibituruna que S. Exa. poderia permanecer
em Palácio o tempo que quisesse, visto ser minha intenção não transferir pa-
ra ali a minha residência, e pus a sua disposição um cano especial para
quando tivesse de se retirar de Ouro Preto, o que S. Exa. me declarou que
sena nesse mesmo dia, à tarde.

Despedimo-nos em seguida, e eu fui para o compartimento onde fun-
cionava a Secretaria do Governo, de onde transmiti telegramas ao coman-
dante do batalhão estacionado em São João dei-Rei, sustando a sua marcha
para Ouro Preto, e a todas as autoridades judiciárias e administrativas da
Província, comunicando que havia assumido o Governo e recomendando que
velassem pela ordem pública e solicitassem as providências necessárias para
abafar qualquer tumulto que a mudança de instituições pudesse ocasionar.

Tendo encontrado pedido de exoneração de todos os chefes de serviço
provinciais, respondi-lhes comunicando a minha posse e insistindo para per-
manecerem em seus postos, apelando para o seu patriotismo, a fim de me au-
xiliarem nos primeiros dias do novo governo, se não pela causa da Repúbli-
ca, que estava feita, ao menos pela do bem público, a que todos devíamos
servir.

Nomeei chefe de polícia o Dr. Aristides Maia, que começou imediata-
mente a agir no sentido de garantir a ordem pública, lavrei as nomeações do
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Dr. Benjamim Aroeira para Secretário do Governo e do Tenente Espíndola
para ajudante de ordens. Mandei aquartelar, no quartel de linha, que estava
desocupado, os rapazes da Escola de Minas e da de Farmácia e outros moços
partidários das novas instituições que se apresentaram para formarem a guar-
da cívica da República.

Dadas essas primeiras providências, fomos almoçar no Hotel Martinel-
li, onde foram feitos numerosos discursos, congratulações e saudações recí-
procas, tendo falado o Dr. Felício, o Dr. Aristides Maia, o Sr. Luiz Orsini e
alguns correligionários que haviam tomado o trem especial nas estações in

-termediárias.

Quando regressei a Palácio, encontrei-o cheio de amigos de diversos
credos políticos e numerosos telegramas de muitos pontos do Estado, comu-
nicando o modo festivo como haviam sido recebidas as notícias da procla-
mação da República e do estabelecimento do novo governo em Minas.

De alguns pontos noticiavam receios de ataques da guarda negra aos re-
publicanos e pediam providências; e nós aproveitamos a oportunidade para
distribuir por essas localidades o Corpo de Polícia, que continuava aquarte-
lado e de prontidão.

Supria-o, no policiamento da Capital e, principalmente, na guarda dos
edifícios e das repartições públicas, a guarda cívica, dos moços republica-
nos, à qual foram distribuídas carabinas Combiais, com as respectivas muni-
ções, que era o melhor armamento então existente na Província.

O resto do dia passamos em Palácio, recebendo felicitações, telegramas
e adesões de toda parte onde chegavam notícias dos acontecimentos.

À tarde, o Sr. Visconde de Ibituruna retirou-se para o pequeno Hotel
Carvalho, próximo da Estrada de Feno, a fim de tornar o trem que devia
partir pouco depois das quatro horas. Ali recebeu ele cumprimentos e despe-
didas de seus amigos, tendo sido acompanhado até a Estação de Rodrigo
Silva por alguns daqueles e por uma comissão composta do meu Secretário,
do Chefe de Polícia, do meu ajudante de ordens e de outros cidadãos que
nomeei expressamente para isso.

Permanecemos em Palácio até tarde da noite, expedindo ordens e pro-
vidências, recebendo e respondendo telegramas, atendendo a numerosas pes-
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soas; e nos achávamos de tal modo confraternizados, que ninguém suspeita-
na, se o não soubesse, de mudança tão radical nas instituições vigentes.

Entreguei, nessa ocasião, ao Dr. Diogo de Vasconcelos, que era o re-
dator do A União, órgão que publicava os atos oficiais do Governo, não só
telegramas como diversas notícias e um manifesto que dirigi aos mineiros, os
quais foram publicados no O Estado de Minas, órgão que substituiu A
União, e cujo primeiro número saiu a 20 de novembro. (— Segue-se o mani-
festo.)

Regressei para minha casa depois da meia noite, tendo sido acompa-
nhado pelo comandante de polícia e por diversos amigos. Lá encontrei uma
força de polícia comandada por um oficial, guardando a minha residência, o
que imediatamente dispensei.

No dia 18, pela manhã, foi-me buscar em casa o Cel. Vitoriano Moura,
e acompanhou-me até Palácio, para onde fomos, a cavalo.

A cidade tinha o seu aspecto normal.

Cheguei a Palácio às 8 horas da manhã e já encontrei algumas pessoas
à minha espera. Entre elas, achava-se o Sr. Barão de Saramenha, chefe libe-
ral prestigioso, proprietário do órgão do partido na imprensa, capitalista e
presidente da Câmara Municipal. Comunicou-me ele que havia convocado,
para aquele dia, uma sessão extraordinária da Câmara, a fim de me dar posse
do Governo, como era de praxe; e, bem assim, que convocara a população
para dar solenidade àquela sessão, e, depois, aclamarem-me Governador da
Província, como facultava o Dec. n 2 1 do Governo Provisório.

Respondi-lhe que a posse do Governo, dada pela Câmara, era uma
formalidade dispensável, visto eu já haver exercido atos de Governo, como
delegado, que era, de um governo revolucionário, o qual tinha abatido pela
base as instituições até então vigentes e, como tais, todas as autoridades por
estas constituídas.

Entretanto, em homenagem àquela corporação popular, eu aquiescia, de
boa vontade, em ir à sessão solene da Câmara, corno se tivesse de ser por
esta empossado do governo de fato, que eu já exercia desde a véspera.

Era meu intuito, com isto, constatar a adesão da Câmara às instituições
republicanas, desde que ela se reunia, espontaneamente, para dar posse do
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Governo da Província ao delegado do Governo Provisório da República.
Declarei, pois, ao Sr. Barão de Saramenha que iria à sessão da Câmara; mas
declarei também que não podia permitir a aclamação do Governador da Pro-
víncia, que ela pretendia fazer, porque já havia sido, para esse cargo, desig-
nado o Dr. Cesário Alvim, pelo Governo Provisório, de que era eu o delega-
do naquele momento e cujas resoluções eu faria respeitar por todos os meios
ao meu alcance. Muito embora me ponderasse o Sr. Barão que aquilo era o
exercício de um direito permitido pelo primeiro decreto do Governo Provisó-
rio e uma demonstração de apreço à minha pessoa e ao ato do mesmo Go-
verno que me havia designado para iniciar, em Minas, as novas instituições,
eu declarei, peremptoriamente, que não poderia permitir essa aclamação, que
sena um ato sedicioso, diante da nomeação já feita pelo Governo.

A aclamação do Governador poderia ser respeitada, se ela houvesse si-
do feita no ato de ser conhecida em Ouro Preto a notícia da proclamação da
República ou do aludido decreto do Governo Provisório; naquele momento,
ela era tardia e extemporânea, mormente depois de fracassada a tentativa pa-
ra se impedir a transmissão do governo ao delegado republicano, primeira-
mente designado. Diante dessa minha atitude resoluta, não se falou mais em
aclamação do Governador.

Apenas se retirou o Sr. Barão de Saramenha, dirigi à Câmara Munici-
pal da Capital mineira o seguinte ofício:

"Palácio do Governo do Estado de Minas Gerais. Ouro Preto, 18 de
novembro de 1889.

Senhores Presidente e mais Vereadores da Câmara Municipal de Ouro
Preto.

Comunico, para vosso conhecimento e devida inteligência, que ontem,
em virtude da nomeação que me foi conferida pelo Governo Provisório da
República Federativa Brasileira, constante do ofício do Ministro do Interior,
de 16 do corrente mês, assumi o exercício de Governador interino deste Es-
tado. Apelando para o patriotismo dessa Câmara e de seus munícipes, espero
que auxiliarão o Governo com lealdade e dedicação à causa pública. Saúde e
fraternidade - Antônio Olinto dos Santos Pires."
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Pouco depois, recebi da Câmara a seguinte resposta:

"Paço da Câmara Municipal de Ouro Preto, 18 de novembro de 1889.

Ao ilustre Cidadão Antônio Olinto dos Santos Pires.

A Câmara Municipal de Ouro Preto, reunida em sessão extraordinária,
acaba de receber o ofício em que lhe comunicais que, em data de ontem, as-
sumistes o exercício interino de Governador deste Estado, por nomeação
conferida pelo Governo Provisório da República Federativa Brasileira. Con-
gratulando-se convosco, com os munícipes e os demais habitantes das cir-
cunscrições mineiras, por essa escolha, que tão solenemente afirma a vossa
benemerência, reconhecida e proclamada unanimemente por todos os nossos
concidadãos, a Câmara convida-vos a vir prestar perante ela o vosso jura-
mento.

No vosso distinto patriotismo, põe a Câmara a mais ansiosa esperança
de que, quanto em vós couber, haveis de manter desveladamente a paz pú-
blica em todo o vasto território mineiro, promovendo, ao mesmo tempo, o
bem comum, em todas as relações de nossa vida social, que ora se inicia.
Saúde e fraternidade. Barão de Saramenha."

Da sessão extraordinária, convocada pelo Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ouro Preto para me dar posse do Governo do Estado, lavrou-se a
seguinte ata: (— Segue-se ata da sessão extraordinária, com 111 assinaturas.)

Terminada a sessão solene com que a Câmara Municipal me deu posse
de um Governo que eu já exercia de fato, havia mais de 24 horas, agradeci
aquele ato de adesão da Câmara da Capital da Província e assisti em seguida
à organização regular da guarda cívica, feita na Praça da Independência, on-
de se inscreveram, como soldados, os republicanos ali presentes, em livro
especial, colocado ao lado da coluna comemorativa de Tiradentes; depois
pronunciaram inflamados discursos João Pinheiro, que havia chegado na-
quele momento, e Aristides Maia, o qual terminou a sua formosa oração com
estas palavras memoráveis, lembrando a ação do Exército na proclamação da
República:

"Desde que o soldado se tinha feito cidadão, não era demais que o ci-
dadão também se fizesse soldado!"
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Retirei-me, em seguida, para Palácio, onde, como na véspera, estive-
mos vigilantes, expedindo ordens e dando providências, recebendo e trans-
mitindo telegramas e agradecendo as adesões à República, de indivíduos e
de corporações que, a todo momento, chegavam, ou pessoalmente, ou por
ofícios, cartas e telegramas.

A guarda cívica recolheu-se ao quartel de linha, que ficava próximo a
Palácio; aclamou seu comandante ao alferes do Exército Benevenuto Maga-
lhães e se atirou a exercício de manobras, que se seguiram ininterruptamente,
até depois da chegada do Dr. Cesário Alvim, que a dissolveu.

Os dias subseqüentes foram, como era natural, cheios de trabalho e de
apreensões; mas tivemos a felicidade de transpô-los sem a menor alteração
da ordem e no meio de congratulações e de adesões sucessivas à nova ordem
de coisas.

Logo que os afazeres o permitiram, visitei todas repartições públicas,
para agradecer aos respectivos chefes haverem aquiescido ao meu pedido de
permanecerem à testa de seus serviços, e aos funcionários a sua adesão à
causa republicana. Em todas as repartições, foram lavradas atas de minha vi-
sita, mais ou menos como esta, da Diretoria da Fazenda.( - Segue-se a ata.)

O único chefe de serviço que o abandonou de vez e não quis atender
ao meu pedido de permanecer rio seu posto, em sua repartição, foi o Dr. João
Gualberto, que exercia o cargo de administrador dos Correios.

E assim se passaram os dias, sem grande alteração dos anteriormente
descritos, até que chegou a Ouro Preto o Sr. Governador efetivo, Dr. José
Cesário de Faria Alvim.

Sua recepção foi festiva, na tarde radiosa de 25 de novembro. Aguar-
dava-o, na estação, uma multidão compacta, onde estavam representadas to-
das as classes sociais, a guarda cívica prestou-lhe as devidas continências,
com garbo e entusiasmo.

E o Dr. Cesário Alvim recebeu o governo no meio da mais completa
calma, como se nada de anormal houvesse ocorrido por Minas e pelo Brasil.

Três dias depois de haver assumido o Governo, dirigiu ele, ao povo
mineiro, o seguinte manifesto: ( - Segue-se o manifesto.)

1209



A imprensa era, naquela época, representada em Ouro Preto por quatro
jornais de regular circulação por toda a província: O Liberal Mineiro, órgão
do Partido Liberal, de propriedade do Barão de Saramenha, tendo como re-
dator-chefe o Dr. Bernardo Pinto Monteiro, o qual reunia em torno de si uma
plêiade de belos talentos de que era rico o partido na velha Capital mineira;
A Província de Minas, órgão conservador, brilhantemente redigido por José
Pedro Xavier da Veiga e que gozava de incontestável prestígio no seio do
mesmo partido; A União, antigo Órgão conservador, que se tornou neutro por
ter o contrato para a publicação de atos oficiais, que conservou, mesmo du-
rante a situação liberal, de junho a novembro e, depois, sob o governo repu-
blicano; era de propriedade do Comendador Francisco de Paula Castro. Fi-
nalmente, O Movimento, órgão do Partido Republicano, criado pelo Con-
gresso do mesmo partido em 1888, e cuja redação estava confiada a João Pi-
nheiro e a mim.

À exceção de O Movimento, todos esses jornais suspenderam momen-
taneamente a sua publicação, depois de 15 de novembro; poucos dias, po-
rém, durou essa situação, pois que, antes do fim de novembro, eles reapare-
ceram, sob outras denominações e com outra orientação, embora sob a mes-
ma redação. A União transformou-se no Estado de Minas Gerais e continuou
neutro; O Liberal Mineiro passou a denominar-se Jornal de Minas, e a Pro-
víncia de Minas passou a ser A Ordem, com os seguintes programas: (— Se-
guem-se os programas.)

Alguns dias depois, tendo o Dr. Cesário Alvim necessidade de ir ao
Rio, para se entender com os membros do Governo Provisório, passou-me,
de novo, o Governo da Província, que exerci de 16 a 23 de dezembro. Nesse
período, nada ocorreu de interessante; estávamos numa situação completa-
mente normalizada.

Antônio Olinto dos Santos Pires
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