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ICmo. Sr.
Professor Rui Mourão
VV. Diretor do Museu da Inconfíí[ência
Ouro Preto -

54 Presiííên.cia da Assembléia LegisLativa do Estado de Minas Gerais tem a elevada itrnra
de encaminhar ao Museu da Inconfidência, por intermédio de Vossa Senhoria, o documento
histórico Em Desagravo aos Inconfidentes", contendo os anais da Reunião Especial realizada
pelo Legislativo mineiro em Ouro Preto, no dia 22 de abril de 1998, especialmente convocada
para consignar, nas páginas da História., a reparação devida pela Instituição à memória de
cflradentes e dos heróis da Conjuração de 1789, que tiveram seu ideal Libertário denegrido na
sessão legislativa de 22 de maio de 1792, então realizada na Câmara de 'Vila Rica.

Integram o presente documento os originais dos pronunciamentos, dos atos e do registro de
presenças daquela memorável reunião de desagravo, cabendo reiterar, neste encaminhamento, as
palavras que proferimos em referência ao Patrono Cívico da Nação Brasileira:

"... Que esse mártir e herói sirva de eempLo para as gerações futuras, que o recordarão com
sublime gratidão, respeitando e honrando o seu supremo sacnfício."
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II

A memória do?/fere5oaquim José do 5i/z'a Xaer - o qïralente.ç -
recei6e uma reparação que /Çe é ávida peío(Podér legislativo, face aos

acontecimentos ocorridos em 22 de maio de 1792, quando a Câmara de i4& Xka, então sediada  no atua/
prédio do Mzíseu do Incon/incia, manifestou,  pe/afafa do Vereador 9Jíogo (Pereira Xdeirv de '1/asctrnce,6os,

jratieúio á (4ainíuz e rego7opeíofrzcasso 1/a Inconfiíbwía."

(Duzentos e seis anos depois, no dia 22 de maio de 1998, a 2sem6íe'ia L gzíatiz/a do F_çtaíto de Minzç
ÇeraLfaz rea/izar, no mesmo íoca4 reunião espeeia/e sofene em que o (Presidente do Casa, (Deputado (Çomeu
Queiroz, deAa rçgzstraa(o para os anais do 9íístóiia o desagrwo do Instituição ao (Patrono Cíco do lVaçdv

lirasikira.

Entre e.sse.ç dou momentos históricos - os de 1792 e 1998— injete-se um outro, acontecido em 21 de atri/

de 1892, em Ouro (Preto. Wo centenário do morte de 9:ira&ntes, é/atiçado na então Capita/de 21'finas a pedra
fundomenta( do monumento ao (Protomártir da Inconfimncía, quando discursa, em posição oposta a de seu
avô o (Dr. (Diogo de lJa.çconce/as (filho de (Bernardo de J"asconceíos, oconsoíhía4or do Império do (Brasil2

ea/tando agesta /íistónca dos Conjurados e do seu eoente mSyj,no.

Constitui apresente puáficação uma rer,sita cíz'ica á 9-[i.rtória (Pátria, catetuío con.sfqnarapartwipação
da ssociação .9fr[inefra de Imprensa —1i, pr&siíida pelo Jornalista ma?1'es de Azevedv, na pesquisa,
eíatoração e proposição deste trata/fio, tem como do sugestão para a rea/iação dá reunião e.specia/de 22 de

maio de 1998, em Ouro (Preto.

Este resgate do 9fitónajustifra, ainda mais, as dgnações que nomeiam as dependincias Qficials dá

Jssem6íéia Legis[atir-'a do rtado de 1jinnj Çerais (Pa/4cw do Ittconfiiíêncía e Ed/xv '2iradentes.
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Yogra( tia Inconfidência

Abril de 1792. O processo que antecedeu à execução
do cidadão Joaquim José da Si(va Xavier foi marcado peto desespero entre os
inconfidentes e peCa movimentação de Cíderes políticos e religiosos.

, Pa(ácio da Cachoeira,
com a pena aparada,

começa Joaquim Sitvério
a redigir sua carta.
De boca já disse tudo

quanto soube e imaginava.

.i, que o traiçoeiro invejoso
junta às ambições a astúcia.

Vede a pena como enrola
arabescos de vo(úpia

entre a pa(avras sinistras
desta carta de denúncia!

Como pavões presunçosos,
suas Cetras se perfitam.
Cada recurvo penacho

é um erro de ortografia.
Pena que assim se retorce
deita a verdade torcida.

([p grande espeCho do tempo
cada vida se retrata:

os heróis em seus degredos
ou mortos em p(ena praça:
- os de(at ores cobrando

o preço de suas cartas. . .)

Abortado o Movimento, aprisionados os envo(vidos, veio a sentença bruta( de
D. Maria 1, a Todo-fPoderosa T(jzin fia de PortugaL
A Cista de condenados à forca tinha, inicialmente, 11 nomes:
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-Joaquim José La Si(va Xavier
• Francisco de Pauta Freire de iníraLa
• Inácio José de .s(varenga !Peixpto
•Luiz Vaz de Totedo
• Francisco Antônio de Otiveira Lopes
• !Domingos de Abreu Vieira
• José !1senLe Costa
• José QsenLe Costa, fi(ío
• Domingos ViLat

• José i1(vares Macie(
• Salvador doAmara( Gurgel

Wj Lia 20, véspera da execução, coube ao ConselTzeiro Presidente da Alçada ter
a Carta fPjgia em que Sua Majestade reformava parte da cruel sentença. -Por efeito
de sua imortal piedade, perdoava a pena última a todos, comutando-a em degredo
perpétuo na África, excetuando o primeiro Los réus' - o a(feres Joaquim José.

• . . Minas das altas montanhas,
das infinitas campinas...

Ojiem gatopara essas (éguas!
Qjiem batera àque(as portas!

Mas os traidores labutam
nas funestas oficinas:

vão e vêm as sentine(as
passam cartas de denúncia.

(E tudo é tão diferente
do que em saudade imaginas!
Onde estão os teus amigos?

Qjiem te ampara? Qjiem te sa(va,
mesmo em Minas? inesnw em Minas?)

Louvores e ações de graças se e(evaram aos céus... 5t1egria de todos: réus,
familiares, outros presos e o povo em geral.

Segundo re(ato de !Frei Rjzimunío fPenaforte, até 'E rale nt es '. • . corajoso e
contrito (afirmava que). . . agora morreria cheio de prazer, pois não (evava, após si,
tantos infe(izes. Qjie isto mesmo intentava cie, nas mu(tip(icaías vezes que fora à
presença Los Ministros, pois sempre (Fies pedira que fizessem, Le(e só, a vítima da

.. nova sentença, assim pareceu, transformou fisionomias e mentes. Conjurados,
c(érigos, inte(ectuais, poetas, homens pú(icos, antes simpatizantes adeptos e até
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envo(viíos no Movimento, já se Lavam por feflzes com as
miga(Ias de compaixjo. A África já se tornava o céu.
!Em todos os documentos oficiais, exLa(tava-se a c(emência
de D. Maria, pela atenuação das penas.

• • . il.hi cava(eiro perdido,
sem ter culpa nem pecado
Pobre de quem Leve um fi(Io

pe(a sorte assina(adoI
Vem galopando, vem sorrindo,

como quem traz um recado.
7sffio que traga por escrito:

mas dentro em si: - consumado

- decisão real foi festejada. Os dias que sucederam o 21 de abri( de 1792
assistiram a uma intensa movimentação política, re(igiosa e socia(, na cidade do Rio
de janeiro e também aqui, em 'l'i(a fPjca, a capita( das gerais.

O nobiLíssimo Senado se encarregou de celebrar uma grande festa de Ação de
Graças, fogo após a eecução de 'Eradentes, na Lampaíosa.

A Câmara decretou que se pusessem (uminárias nas jane(as das casas durante
três Lias; rezaram-se missas, conc(uinLo as comemorações peta vitória da Augusta
Soberana sobre a Inconfidência Mineira, com um so(eníssimo 'DE DEUM, para o
qual se encomendou música admirável (sic).

Em meio às festividades, no Lia 22 de maio de 1792, em sessão so(ene da Câmara
do Senado, Diogo de Vasconcelos, um Los envo(viíos na Conjuração, profere
pronunciamento de gratidão à fAjzinía e regozijo peto fracasso da Inconfidência.

Aqui, neste mesmo recinto, donde se podia ver a praça em que a cabeça de
Tira de ntes estava eosta, foi feito esse discurso, que mostrava toda a subserviência
daquele momento histórico.

O pape( aceita
o que os homens traçam.

a mão inimiga
como aranha estende

com fios de tinta
as teias da intriga.

£ (á ficam presos,
na viscosa trama,

os paires, os poetas,
os sábios, os ricos,
e outros, invejados
por causas secretas.
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Outras ciíacíes ia Capitania de Minas também
comemoraram o infeliz desfecho.

Ora, seria possível tamanha mudança?... - Por que o
vil acovaríamento?...

Só quem viveu aquela época saberia medir a
intensidade ia meio, do pavor que a vingativa D. Maria 1
inspirava, e o Visconde de fBarbacena impunha, com mãos
de ferro.

9sta-nos apenas a memória de um tempo em que,
vencidas, muitas de nossas (iieranças ejbiram a face da covardia.

Mas Ioje é Lia de penitência e reparação. A 9issembLéia Le 9.(inas gerais promove,
no mesmo Lia e lugar, 206 anos Lepois, este ato solene de desagravo aos Inconfidentes
e ao seu (ííer maior - o glorioso J4(feres, o inteiro cilaião joaquim josé da Silva
Xavier, o Tiraientes.

Qje o eco Lesse desagravo feito pelo Par(amento de Minas retumbe no peito de
todos os mineiros, resgatando-Qes a coragem para o pleno exercício da Lemocracial

Ficha Técnica

E(enco: Alunos - Atores do Núcleo de Artes Cênicas do instituto de fri&?safia, Artes e Cultura
da iUniversiiíade Federal de Ouro Preto, são eles:
- Lane Mabet
- Osmar 'Iânio
- Raissa Palma
Atriz convidada - 9Vçneía Freitas

preparação vocal - Ivânia Marinho e Marco Flávio Alvarenga

!Produção !ExLecutiva - Marcelo Augusto

Diretora do I!FJ4C - Professora Ana 7v(aria de Almeida

Texto - jogral da Inconfidência: ELitíi de Andrade toque - Gerente-Geral da Área de
Documentação e Informação /.[emig

- fPomanceiro da Inconfidência: Cecilia gv(eireffes

Adaptação do texto: Professor Watmir josé Ferreira de Carvalho - I5i4C/WOP



Discurso do Vereador Dr. Diogo Pereira Rjbeiro de
Vasconcelos de gratidão à Rainha e regozjo pelo
fracasso da Inconfidência, proferido na Câmara do
Seiuuío, em '1/'üTa RJca, na Capitania de Minas gerais,
em 221511792
Interpretaçio: Jota !Daigek'

1 - afiíetiííaée

4 fidelidade e a obediência constituem o primeiro dever dos vassalos para com os seus

soberanos.

Nascidos para vivermos em sociedade, o Criaíor, oII povos, nos subordinou aos poderes
superiores. Desde a primeira infância do mundo, houve Chefes, Yuízes e Legisladores; tais foram

os pais cíe famífia.

.4 eçperiência brevemente persuadiu que o poder doméstico não era bastante a prover as
necessidaíes e a conseguir a precisa segurança dos homens. Eis aqui os fundamentos da monarquia,

ío governo de um só, de que o paterno foi o modelo, o mais antigo, o mais próprio e o mais acomodado

à natu-reza.

privação de uma liberdade indefinida sucederam os cômodos da segurança. Vijflcu[tosamente

se alcançaria este fim, tirada a obrigação  de obe-decer.

Todos os povos reconheceram a necessidade da sujeição e 6afiíetida4Te. Os antigos portugueses
a juraram nas cortes celebradas em Lamego - Que viva o Sr. Rei Dom Afonso e reine sobre nós!

Os seus fitíws serão os nossos reis, ofitho sucederá ao pai, depois o neto, e assim em perpétuo todos
os seus descendentes. Se o Rei de Portugal não tiver filhos, afilTfia será rainha, depois da morte do

rei. Estas são as 1is fundamentais e as dá sucessão.

Certo estou que muitas vezes as ouvimos celebrar a nossos pais, e que desde os primeiros

anos, as trazemos impressas em nossos peitos.

A ficÍetidÍe é a origem cíoiuíe emana a prosperidTad.e dos 'Estados.

2 - !Dos nossos progenitores

'Lima só nação faz a fortuna de uma parte do mundo, na 'Europa culta.

Homens aos quais o amor dá pátria, do seu rei e da glória inspirava, com pequenos socorros,
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por mares nunca dantes navegados, descobrem a segura estrada,

que os conduz dos últimos fins do Ocidente até às regiões do Oriente.

Ws belos Lias Los Senhores Join João II e Dom Manuel, a

frica, a .4sia, todos os Impérios desde Ormuz até o interior da
China, os respeitavam: a sua doçura e IíumaniLaíe os fizeram amar,

e os prósperos sucessos das suas vitórias os fizeram temer.

Apenas soou na Europa o descobrimento de Colombo ou de

Américo 'iJespúcio, afoitos se Lao fogo a conhecer na Bahia de Todos os Santos e sucessivamente
em todo o 'Brasil Estes são os portugueses, estes sã-o, oh! brasileiros, os vossos gloriosos progenitores!

Que glória a vossa, filhos de um povo de heróis, cujos feitos mereceram a admiração do

Universo! Ojiat Leve ser o vosso amor para com os augustos monarcas lusitanos, que os enviaram
aos remotos climas dó mundo, tantos séculos desconhecidos! Estas cidades e estas vilas, estes
lugares, os vossos templos, os palácios, as casas em que morais, são as obras Las mãos LaquetTes

homens raros.

3 - Dos benefícios da colonização

Esta vasta Capitania, hoje povoada de gente civilizada, Le modelos de perfeita arquitetura e

das belezas da arte, era inculta há cem anos, coberta de ásperos e tíensos matos, residência de

feras; e se alguns homens a habitavam não tinham religião, ignoravam a civilidade, as ciências, as
artes, a agricultura; não conheciam (eis, costumes, nem comércio - tão bárbaros, enfim, como
ainda hoje são os íiuíios, seus descendentes, que vedes muitas vezes entre nós.

Também o estado de abatimento, em que jaz sepultada esta parte da espécie humana, vos

enche de comiseração.

Que muLança a invicta, generosa mão Los portugueses, que diferente forma Leu a estas
províncias, a estes países! Sobre as ruínas da cega idolatria está arvorado o estandarte da verdadeira
religião. Santa religião, provada com os milagres inumeráveis de seu 'Divino Fundador, com as
relíquias Los justos, confessada nos martírios, plantada no meio dó paganismo, perseguida, mas
sempre triunfante pelo decurso de mil e quase oitocentos anos e que o há de ser até ofim Los
séculos! Re1igiào que reserva para os seus sectários prazeres de eterna duração!

O homem obedece à razão e tem a glória de Levar a fama e o respeito Los seus talentos e
virtudes desde o seu país até os Impérios mais distantes. Admiram-se os progressos da indústria e
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do saber, a grosseiros instintos substituem civis costumes, Leis
sábias, instituições políticas. já respira geralmente o asseio, a

propriedade, o ornato e a magnificência. As preciosas manufaturas
do Oriente, as das nações estranhas, são convertidas em nossos usos.
Tudo pos-suímos, o que é necessário não só para passar bem, mas

viver bem aventuraíamente.

Estes benefícios são de infinito preço e do mesmo gênero, crede-
me, brasiLeiros, dissimulo outros, que a brevidade me não consente

enumerar. ÃLe'm de que me não persuado que a mão dos tempos tenha podido tão cedo riscar da
vossa memória os favores que dos senhores reis de Portugal estas regiões souberam merecer. Isto

seria injuriar-vos, seria acusar-vos de ingratos e a tanto me não atrevo.

4 - Dos Inconfidentes
Fui testemunha e o foram todos aqueles que me ouvem da mágoa pública e da viva dor que o

nome de sublevação infundiu em vossos corações; nome infame que feriu e ofendeu a primeira vez
vossos ouvidos; crime horrendo, cujo efeito mostram no centro daquela praça os restos de um
perdão! Livías deixemos esse desgraçado servir ao exemplo daflttura idade, que dele se não Lembrará
sem formar a idéia da sua ingratidão, de seu opróbrio e suplício.

Deixemos outros Longe de sua pátria, sofrendo os mates que reduzem as saudades das esposas,
a Lembrança dos caros filhos, dos parentes, dos que foram seus amgos, dos seus patrícios! Infelizes!
Quantas vezes, recordindo estas memórias, ensoparam com suas Lágrimas as ardentes areias da
inabitáveL f4fricai Ã pátria perdida, as esposas, o melhor bem que a natureza nos concedeu, e que
mais se conhece quando se não possui, à maneira do enfermo, que se deseja recuperar a saúde, de
que não fazia preço. Os filhos, estes penhores ternos do amor conjugal; os amigos, os
contemporâneos, e o que mais é - a esperança de os tornar a ver! ..fi/ brasileiros, aqui esmoreço,
daqui não posso prosseguir avante quando me Lembro que, sendo um castigo em si terríveL, ainda
é pequeno para ecpiar tão atroz delito!

5 - !Do 'Visconde de fBarliacena
Vemos graças à Piedosa Soberana, que sabe perdoar e confundir o crime com a recompensa

da vida, de que gozam - e voltemos ao assunto começado.

Se entãopresenciei a vossa dor, hoje vejo o júbiLo que respira em vossos festivos rostos. Vejo
o magistrado, o cidadão, o ecLesiástico, o nobre militar, consagrarem sensíveis expressões de
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reconhecimento ao Ilmo. e Emo. Sr. Visconde de Barbacena, o
salvador da pátria, que, sem faltar aos interesses do real serviço,
contemplou, quanto as circunstâncias o permitiram, os ofícios da
humanidade.

Ativo, prudente, vigilante e compassivo, trabalhou em sufocar
a [abareLa que podia um Lia consumir todo o edifício da socieLaíe.

O velho, encostado ao bastão que (fie firma os passes, carregado de
tristes anos; o menino, que apenas sai Los ternos braços da carinhosa mãe; a Lonzela na aurora La
sua idade; vestida em gala a matrona virtuosa; e a que já, por Lecrépita, depende de socorro de
mão alheia - todos aplaudem, todos festejam a alegria pública. 4o través La escuridade das noites,
brilham as luminárias em toLas as casas cobertas de ricos damascos e de finas sedas; ei-natIo está o
Santuário, em que se entoam os cânticos e os louvares La Onipotente: que mais claras e.ïperiências
La amor e La sujeição que nos unem à Augusta Soberana! Sirvam embora a repreender a aleivosia;
sabem os Céus que, referindo-as, só procuro justificar a vossa honra e atrair-vos à gratidão La rei
e à Los bons vassalos.

6 - Dos riscos da sedição
Brasileiros, vós sois dóceis, sois intelgentes; homens tais obram sempre o que é justo, ainda

que a feio não declare. O que não sabe discorrer e premeditar, a tudo se atreve. i4sgrantíes revoluções
são acompanhadas Le funestos desastres.

Que coisa tem o homem que mais ame La que a vida? Rjos de sangue inunáam os campos em
que a guerra civil se manifesta, e sobre cadáveres marcham as tropas tumultuosas. Depois La viLa,
que bens mais preciosos La que a mulher, os filhos e as riquezas? As mulheres violadas, os filhos
despedaçados nos regaços das lacrimosas mães, roubadas as riquezas!

- Eis aqui os primeiros frutos da sedição.

Sois virtuosos e o amor dá nossa re[Wião nos possui, porque sabeis que um Lia vos elevará
acima La terra sobre as abóbadas La firmamento, onde é  País das Delícias. Que Levo, pois, dizer
a homens que conhecem que o bom vassalo é o bom cristão e que o vassalo pérfido não tem direito
aos prêmios, que esta só verdadeira religião pode Lar? Persuadido estou que estas idTéias vos assistem;
presente tenho a vossa educação de que participei e o vosso modo de pensar. . tolerância, a
libertinagem são vícios entre nós abominaáos, e a mudança Legoverno produz sempre a dá religião.

J-[o[aná.a, a Suíça e os sucessos atuais Le uma nação inconstante assim o atestam.



Quantia não fosse a virtude, estes motivos de interesse e tia
piedade constituem a necessidade de obedecer. 'Também os nossos

Augustos Monarcas têm sitio os modelos tios reis perfeitos, e os seus

povos jamais se arrependeram de boamente o servir. A J<ainha,
Nossa Senhora, tendo-lhes sucedido pelos direitos tio sangue,
sucedeu também aos direitos de ser obedecida. cetíentío-os na

c(emência, quaC tie nós deixará de a servir par inclinação e zelo?
Ecetientío-os na liberalidade, que recompensa devem esperar os

vassalos beneméritos?

7 - Dos governos poputares

Sim; este não é algum tios governos populares, em que tanto os soberanos, quantos são os

membros que os compõem, são conduzidos pela força, pelo tumulto e pelas paixões; porque na

aristocracia cessa a moderação; e a virtude nos governos tio povo tiegenera.

tisticíes, por justo (pois se lhe não imputava algum crime), patíece os rigores cio ostracismo.
Sócrates, virtuoso, é reduzido à necessidade de beber a cegude. O eloqüente Venu5stenes, este

cidadão amante tio bem de Atenas, expira com o veneno.níba[, o vencedor cíe Canas, a glória ciTe

Cartago, niendTiga na corte ciTe um rei os socorros que a XepúbCica Lhe nega. Entremos na antiga
1?oma, tão zeLosa ciTe sua honra como ciTo seu poder. Que monumentos não encontramos ciTe sua
tirania! Aqui está o Capitólio donde foi, por crimes supostos precipitado o seu salvador, o invencível

gvfáníio. Ali se divisam os Lugares em que os gracos foram mortos. Perguntemos pelo orador romano,
pelo grande Catão, por Cássio e Bruto, os últimos romanos, todos (se nos responderá) foram

vítimas sacrificadas ao ódio, à vingança e ambição tios seus contemporâneos mais tíeterminacíos

a darem-se à morte cio que a esperá-la ciTe mãos aLheias.

'L por não ofender o meu século, tíeio ciTe referir os exemplos que ele me subministra - ciTe

iguais governos.

. Polônia, a Itália, povoada ciTe Rçpúb&as, vos oferecem em seus fastos o que eu dizer  não

devo. Membros ciTe uma monarquia (com que gosto o digo) mais ciTo que ciTe uma rainha, gozamos de
uma atíoradTa mãe, que só nos oferece a imagem ciTa benevolência com que afaga, a das suas virtudes
e a Lembrança dTe seus benefícios; mais piecíosa tio que severa: sábia, justa, magnânima generosa.

Deus imortal' Conservai-a para o nosso bem.

8 - Das ée&ias da subserviência
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Nossos avós, tão firmes nos seus discursos como nos seus
projetos e resoluções, reconheceram as vantagens dó governo a que
a providência nos subordinou.

fÃ(o Campo dê Ourtque, à custa dê sangue com que o tingiram,
sustentaram o título do nosso primeiro rei. Firmaram o Senhor Voin

João 1 no trono dos seus progenitores.

Ainda hoje ouvimos lamentar o dia da ifrica e nem a
investidura feliz dó Senhor Vem 9oão 1'1! da família dos antigos reis, obra dós nossos generosos
ascendentes, tem podido apagar a memória dê tão funesta perda.

Imitando os exemplos dós seus maiores, foram os brasileiros os que resgataram o Rio dê

9aneiro conquistado, os que, vencendo um povo forte e atrevido em defesa da Bahia e dê

Pernambuco, ganharam perpétua vida.

E vós, briosos militares, acabais íi4 pouco dê dar mostras que ainda não degenerou em vossos

espíritos o antigo brio e a constância dê servir ao Príncipe. Certos que o bem comum precede o
particular, ainda que este seja sustentado na amizade ou no parentesco, vós obrastes em
conseqüência, o pai e amigo lançaria os ferros ao filho e ao amigo criminoso. Oh! Santa Fidelidade!

Oh! Amor da Pátria! 'Tanto é certo que as virtudes dê um povo se comunicam à sua posteridade!

9 - Dos favores aos brasileiros

Verdade é que as vossas virtudes, brasileiros, acompanhadas dê rarí.ssimos talentos com que

a natureza vos enriqueceu, essa inclinação que vos (eva após as belas letras e as ciências, vos tem
adquirido as distinções que se costumam íír ao merecimento. As mitras, as togas, os botões, estes

honrosos prêmios são conferidos aos brasileiros da mesma sorte que aos naturais dó reino. Lisboa,

Coimbra, Rio dê janeiro, Portugal, o Brasil, os senhorios tIa 54fica e tçia o atestam.

Nenhuma diferença entre uns e outros; todos têm o mesmo rei, a mesma pátria comum todos

são vassalos.

E se devo dizer tudo o que agora me ocorre, vós, tendo honra dê serdes admitidos aos benefícios

eclesiásticos de Portugal igualmente com os naturais, tendes a vantagem dê serdes preferidos aos

dó Brasil, com a exclusão daqueles. Os lugares dê letras, os postos militares são ocupados pelos

vossos compatriotas. 9Vão é preciso sair daqui para vos apontar exemplos.
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Parece-me que não Levo levar mais longe o meu discurso,
enumerando todas as conseqüências da rebeldia e os motivos que
façam em todos nós permanecer o espírito da fidelidade e da

obediência.

Possa a piedade da J(ainIia, Nossa Senhora, merecer que o
futuro procedimento Los seus vassalos (ave a negra mácula da
aleivosia e tenha embainhada a cortadora espada La justiça; esta

piedade praticada com os agressores ciTe um crime, que eu não acreditaria se eles o não confessassem.

10 - 9víensagcm ao senhorio. Profecias

1/Tino, e &jno. Sr. - O conceito que sempre fiz ciTe um povo, e ciTe um povo português, fitncfrwa
a minha dúvida; porque nunca deixei ciTe reconhecer a probiLaíe, a inteireza e a circunspeção de

'12. Exa. Também estas virtzuíes que felizmente ifustram a '2 'Eai. e depois o zelo e as luzes ciTe

ministro Mbií que trabalhava Lia e noite nesta causa, foram os únicos, mas sólidos fundamentos

com que eu argumentei não poucas vezes contra a minha incredulidade.

9nuiLos portugueses (assim vos Levo chamar), Lirijam-se os nossos votos a pedir ao Céu a
vida e afelTicidaLe Lesta Rainha, que faz a nossa; a do Príncipe, nosso Senhor, no qua[já respeitamos
as preciosas virtudes ciTe sua Augusta Mãe, e a conservação do nosso 'Erjno. Governador por

uti[iL42dTe do Estado e nossa.

Renove-se hoje o antigo juramento de nossos maiores, prometido ao fundador da monarquia

e aos soberanos descendentes.

Mas para quê? 'Enos. Srs. Magistrados, Senadores, Nobres, e todos os que me dais a distinta
honra de atender-me, sejamos testemunhas Lo júbi(o e Lo prazer que se distingue no semblante Lo

povo, que se presta a repetir o seu juramento. Basta, portugueses, o de nossos asceiuíentes a ligar-
nos. Os vassalos honrados (bem que nãoJossem presas por este sagrado vinculo La re[igião) amariam

e obedeceriam aos seus Príncipes. Quanto a mim, ciLadTão no vosso país, vosso amigo, admirador
das vossas excelentes qualidades, espero que os vindouros, contemplando os vossos merecimentos,
reconheçam a candura e a sineericíadTe com que hoje falo. Vejam eles e ciTe vós aprenda o mundo

inteiro o amor La Pátria e o que se Leve aos Tais La Pátria.
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LJ4!frPS DO qyE pqJqq'o XOMEU QUEiOz,
EJIq-YEgirE DA 55 LÉL4 LEGISLATIVA

!DO ESTADO DEMIMS
NA iiijO ESPECIAL REALIZADA ¶E9v(

OWPQ PPJT0,Np DIA 2215198.

- FORCA DE qj ( IDEAL

Esta reunião especial que a 54ssemb1uia Legislativa hoje promove em Ouro Preto, 7W momento

solene em que esta cidade - patrimônio histórico da humanidade - dá início às comemorações

dos seus 300 anos de fundação, sgnflca, sobretudo, um reencontro com o passado.

De fato, aqui estamos cíaiuío cumprimento à decisão do Plenário da Assembléia, originada

de requerimento o qual tive a elevada honra de submeter ao exame dos meus nobres pares,

recebendo a sua aprovação unânime, com um propósito também histórico: retirar da memória do

Poder Legislativo de Minas gerais um agravo infringido aos conjurados mineiros, em especial

ao Protomártir 3oaquim9osé da Silva Xavier - o Tiradentes. !N2 sessão de 22 de maio de 1792,

ele é chamada de infame, e seu ideal de liberdade é considerado "atroz delito ", nas palavras

pronunciadas há 206 anos pelo então representante do Poder Legislativo, Doutor 1)iago Pereira

Ribeiro de Vasconcelos.

Naquele exato momento, via-se na praça a cabeça engaiolada de Tradentes, ali colocada na

véspera enquanto na Casa dá Câmara, bem em frente, no atual Museu dá Inconfídëncia, eram

entoadas Coas de alegria e de gratidão à Rainha pelo fracasso da Inconfidência Mineira.

. História, como ciência viva do passado, vem recuperando no tempo presente os

acontecimentos daquele dia, projetando sobre ele nova luz.

palavra autorizada de Rui gv(ourão, por exemplo, lembra-nos que Viogo de Vasconcelos

fora uni aliado dos Inconfidentes e padecera a prisão.
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Sua voz, naquele dia, era a voz ditada pela mão de ferro da

Coroa portuguesa, que se abatia implacável sobre os derrotados.

Era a capitulação, mas jamais seria uma 	de traição.

J-uitória mostra hoje que a lembrança do herói ¶flradTentes

dá nome à própria praça, e seu gesto de rebeldia tornou-se símbolo

da liberdade nacional, sendo sua vida consagrada no altar da

Nação, como seu Patrono Cívico.

O desagravo - é justo dizê-lo - também percorreu o sangue vivo da própria herança de

Diogo de Vasconcelos, quando seu filho se projeta nas páginas de nossa 5 1(istória como consolidaáor

do Império do 'Brasil, afirrnaiuío o projeto nacional independente com sua notável vocação de

estadista: seu nome, 'Bernardo de 'Vasconcelos, honra e engrandece a história política e parlamentar

cíe Minas e do País.

O sentimento pátrio amplia-se na saga familiar que 'Bernardo transmite ao seu filho: em

1892, centenário da morte de TiradTentes, é lançada a pedra fundamental dó monumento ao herói

da Inconfidência. O orador tem o mesmo nome dó avô - Viogo de 'Vasconcelos. 'E na mesma

praça, com voz plena de emoção, ele exalta Joaquim José e seus companheiros, com o cristalino

sentimento de respeito e de gratidão aos co-fundadóres da nacionalidade brasileira.

Temos, dessa forma, na sucessão familiar dó velho fDiogo de Vasconcelos, que nascera na

Cidade do Porto, ofilho Bernardo e o neto Viogo, que assinaram páginas memoráveis na formação

e na construção do sentimento cívico nacional exemplos que seguem no humanismo de Vicio e

Sylvio '1"asconceíos, bisnetos do Vereador de 'Vila fNica. Nesse plano, pois, é como se escreve a

conta longa da história, que soma suas partes para afirmar sua verdade última.

çsta agora, no plano institucional, ao Poder Legislativo mineiro, em desagravo a Tzraáentes,

restituir a ele o que (fie é devido. 'Vanws voltar no tempo e relembrar a mesma cena dó dia 22 de

maio de 1792: a cabeça de Traíentes está e;r.posta na praça. 'E então se ouve uma voz dizendo:

«deixemos esse desgraçado servir de exemplo para afutura iíacíe, que dele não se lembrará sem

formar a idéia da sua ingratido e de seu suplício.

'Vamos, pois, na mente e no coração de todos os presentes, substituir essas duras palavras

pela fala consagrada pela 5-(istória:



que esse mártir e herói sirva de exemplo para as gerações

futuras, que o recordarão com sublime gratidão, respeitando e

honrando o seu supremo sacnf(cio. ".

'Tinimos, neste instante, dóis momentos da História: é o

reencontro com o tempo de dois séculos passados, como é o

reencontro com os três séculos que fodaram, nessas montanhas de

Minas, o berço e o centro cívico da fNjção brasileira.

E na justiça dessa memória que apaga a palavra maldita para bendizer o herói, devemos

exaltar o pensamento que deu origem ao requerimento que apresentamos à Assembléia Legislativa,

(embrandTo que teve origem e inspiração em pesquisa histórica conduzida pela Associação Mineira

de Imprensa, presidida pela seriedade, honradez e competência dó yornatista Vjaíma Alves de

Azevedo.

Os tempos se unem, hoje, na história dó 9lssem6íe'ia de 9v(iruis,, na construção de uma história

nova, tal como aconteceu na saga familiar de Viogo de Vasconcelos.

força que estrangulou a voz libertária de 'Eradentes, o açoite que esquartejou o seu

corpo, tudo prova que aforça de um ideal — quando nobre e superior - supera a barreira dó tempo

e acende a chama viva da etemnüfruíe.

essa chama viva que nos une hoje: a chama eterna dó tempo que passou e dó que virá. 'E

que TLra4entes seja sempre para nós, brasileiros, símbolo e exemplo desse pensamento precursor

dos grandes ideais, que jamais poderão ser apagados dá História  por fogueiras ou gui[íwtinas

pois é o próprio Pensamento de Deus que anima, inspira e dá força à (iberdóde que deve reger a

vida dos homens e o destino dos povos!

Muito obrigadól

Deputado jnneu Qjieiroz
Presüíente da Assembléia Legis(ativc

do Estado de 9,(ina.ç gerais
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.q ta da octogésima seita reunião especial da 4ssem6(íia Legislativa,

em 22 de maio de 1998, em Ouro Preto, destinada a realizar ato cívico

de reparação dirigido aos Inconfidentes e, em especial, a Ttraéentes

Presidência do Deputado Romeu Queiroz

..tç tíez horas e dez minutos, o Sr. Presidente declara aberta a reunião. Comparecem os

Deputados Romeu Queiroz, Yorge Eduardo de Oliveira, Marco X.égis e Sebastião Costa. O
Deputado Yarge Eduardo cíe Oliveira, 2 v-Secretário «aífzoc ", procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições. Isto posto, a Presidência convida a tomarem assento
à Mesa os Emos. Srs. 9osé Leandro Fi[Íio, Prefeito 7v!Tunicipa[cíe Ouro Preto; '2en. -Cet. !Marcus
'l"inícius Fragoso, representando o Comandante da QjLarta Região gviTilitar - Quarta 'Divisão

do Eército; Major Márcio Antônio Macedo Assunção, representando o Comando-Geral da
Polícia Militar de Minas gerais; Vereador yorge das Graças ¶Esteves dos Santos, Presidente
da Câmara Municipal de Ouro Preto; J<pbson Ferreira de J4quino, Secretário Municipal da
Cultura de Ouro Preto; Vja(ma Azevedo, jornalista e Presidente da Associação Mineira de
Imprensa. O Sr. Presidente registra, ainda, a presença do ex4J)eputado Baídonedi' 9apoteão.
Ato contínuo, a Presidência informa ao Plenário a destinação da reunião e, na seqüência,
ouve-se o 5íino Nacional. - seguir, os citares do Núcleo de Artes Cênicas do Instituto de
Filosofia, Artes e Cultura da 'Universidade Federal de Ouro Preto apresentam o Yograt da
Inconfidência, o ator Yota fDánge[o interpreta o discurso endereçado à Rainha de Portuga(,
em 1792, pelo então 'Vereador 'Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, manifestando gratidão e
regoz/o pelo fracasso da Inconfidência Mineira, e o Sr. Presidente prefere discurso de desagravo
aos Inconfidentes. Nesse passo, o Sr. Presidente descerra placa comemorativa do evento, e, em
seguida, profere palavras de pesar pelo falecimento da Sra. Rutfi Brandão Azeredo, mãe do
Governador do Estado. após manifestar seus agradecimentos à 'Diretoria do !Museu da
InconfidTência, à Câmara Municipal de Ouro Preto e à Prefeitura Municipal de Ouro Preto,
pela colaboração, e às autorüüuíes e demais convidados, pela honrosa presença, e, cumprido o
objetivo da convocação, a Presidência encerra a reunião, convocando os 'Deputados para a
reunião especial de segunda-feira, dia vinte e cinco, às vinte horas ., nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.
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