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Autoridades,
Convidados,
Cidadãos da Terra de Tiradentes,
Herdeiros da Fundação da Pátria.

O triângulo do equilíbrio. O triângulo da har-
monia. Um vértice aponta para o alto, o futuro.
Outros vértices sustentam a base da sua estabili
dade, fincados na História.

Este triângulo imanta Minas Gerais, em sua ima
gem; em sua voz.

É o triângulo da montanha, que se ergue sobre
jazidas de ferro e veios auríferos; guarda pedras
preciosas; guia rios onde faíscam diamantes.

A riqueza desta natureza, a grandeza desta ter
ra, o potencial humano de sua gente inspiraram os
homens das minas que, no século dezoito, nesta
província do centro, sonharam um Estado livre e
soberano.	 -

As mãos de Tomás Antônio Gonzaga, Claudio Ma-
noel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto,
Domingos de Abreu Vieira escreveram, então, a Cons
tituição Republ icana e )emocrática de uma nova
raçao.

"Se todos quisessem, poderíamos fazer do Bra-
sil uma grande Jação"; 'xortava a voz inflamada
de esperança do TJferes Joaquim José da Silva Xa
vier.

Rompendo os grilhões do mando colonial, a Na-
ão nascente deveria forjar sua Iiiitonoinia econô-

mica. O Alferes Joaquim José pregava, como essen
cial, a produção de ferro e pólvora. Decidiu-se
que Álvares Maciel seria encarregado deste pri-
meiro empreendimento, Padre José da Silva Olivei
rã Rolim já projetara o local ideal para implan-
tar a siderúrgica: seria em Borda do Campo. O ou
ro não mais sairia da República a ser criada;
ele representaria o lastro de emissão de papel-
moeda, com a fundação também de uma Casa da Moe-
da.

A Capital das Minas Gerais passaria a ter sede
na Comarca do Rio das Mortes, transferida para
São João dei-Rei. Fábricas de tecidos seriam ins
taladas e todos haveriam de vestir as fazendas
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próprias do País. A educação avançaria com estu-
dos iguais àqueles que se faziam em Coimbra, "em
que também se aprendessem as leis".

O Padre Carlos Correia de Toledo Meio empolga-
va-se com o estímulo às famílias numerosas, pro-
tegendo-as para incentivar a natalidade na Pá-
tria sonhada.
Todos contribuíam com idéias, projetos e visões.

A defesa nacional seria responsabilidade de to-
dos, com a formação de exército popular.
Que aconteceu com o sonho libertário de Vila

Rica? Que fazemos hoje para honrar o fogo liber-
tador que ardeu na coragem do Alferes?
Que compromisso temos com a libertação nacio-

nal, cuja semente vicejava pelos cantos e recan-
tos da Província de Minas nos idos de 1789.

São perguntas que formulamos neste final de sé
culo vinte, duzentos anos depois do nvinnto fun-
dador da Pátria, que teve por cenário o Vale do
Tripui, sob a altura vigilante do Itacolomi.

Aqueles ideais foram então devastados, destrui
dos, esmagados pelo poder colonial, a partir da
delação pérfida, à raiz do medo dos que não ti-
nham valor para fazer História.
Neste bicentenário da Inconfidência Mineira, o

Alferes está presente entre nós. Vive na dignida
de da memória dos que, através das gerações, cons
troem o projeto nacional, sob os princípios da
Liberdade e da Justiça.
O Alferes vive nesta invicta corporação da Po-

lícia Militar do Estado de Minas Gerais, que tem
no antigo Regimento Regular de Cavalaria, de Joa
quim José, o seu corpo precursor.
Vive Tiradentes como patrono cívico da Nação

brasileira, como vive agora no sítio da Varginha,
ali tão perto de Ouro Preto, onde parte do seu
corpo esquartejado foi exposto, sob frondosa ga-
meleira, para expressar o terror do castigo e da
morte violenta.

Ignoravam seus algozes, não sabiam os autores
da sentença da Alçada, que não morre numa forca
o ideal que vibra no coração de um povo. As fo-
queiras não queimaram os pensamentos de um Cior-
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dano Bruno; o torniquete da tortura não matou a
ciência de Galileu Galilei; a corda que estrangu
lou o Alferes não extinguiu a centelha de luz que
iluminou seu sonho de liberdade.
Cidadãos da Terra de Tiradentes,
Herdeiros da Fundação da Pátria;
O Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais

incorpora-se, com este Concerto da Inconfidência,
às manifestações cívicas que a Comissão Coordena
dora dos eventos do bicentenário faz realizar na
passagem destes duzentos anos de construção na-
cional.

Esta Casa do Povo, batizada, não por coincidên
cia, com o nome de Palácio da Inconfidência, sin
tetiza, com o poder de representação popular que
a legitima, a própria determinação democrática de
nossa sociedade.
A grande crise brasileira de nossos dias, que

angustia o homem comum e aflige os dirigentes pú
blicos; que ameaça romper os limites da paciôn-
cia tolerante dos pobres e humildes; que põe em
risco o patrimônio e as riquezas acumuladas pelo
nosso povo ao longo da História; que projeta, por
vezes, nuvens sombrias no céu da Pátria, nublan-
do a visão do futuro; esta crise, todavia, tem
caminhos e tem saída, tem soluções e alternati-
vas, porque temos, sobretudo, uma Nação por fa-
zer e por construir nesta parte do mundo.
O Brasil, ao contrário de nações envelhecidas

e estacionárias, não é um projeto pronto e acaba
do. Sua crise é a crise de crescimento, que ou-
tros povos souberam enfrentar e superar.
O caminho da travessia tem o nome de Democra-

cia; nosso destino tem o passaporte da Liberdade;
nossa conquista deve ser chamada Justiça Social.
O que aflige e angustia a todos, acima e além

de uma conjuntura econômica extremamente adversa,
é o cenário de pobreza e de miséria que se esten
de além do tolerável e do justo, convivendo lado
a lado com um País rico, que hoje já se coloca en
tre as grandes economias do mundo ocidental.
Tão atual hoje é o fogo rebelde que levou Tira

dentes ao patíbulo; que matou Cláudio Manuel da
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Costa na prisão; que tornou degredados Alvarenga
Peixoto, Tomás Gonzaga, João da Costa Rodrigues,
Oliveira Lopes, Amaral Gurgel, Gonçalves Veloso,
Álvares Maciel, Paula Freire, Abreu Vieira Tole-
do Piza, .José Aires, Antônio Lopes, Vieira da Mo
ta, Vidal Barbosa, Dias da Mota, Resende Costa
(pai) , Resende Costa (filho) , Padres José Lopes,
Correia de Toledo, Oliveira Rolim, Rodrigues da
Costa. Cônego Vieira da Silva.

Nomeamos os heróis inconfidentes, evxiuerros seus
nomes como compromisso de honra com o futuro des
te Pais. Recordemos a memória dos inconfidentes,
não mer qu1hando na desesperança do pesadelo da
derrota; lembremos esta memória como lição de His
tória, pois a Inconfidência imantou a independên
cia nacional 30 anos após a morte do Alferes; a
Inconfidência, cem anos depois, renascia em 1889
com a República Brasileira; a Inconfidência, du-
zentos anos depois, neste ano de 1989, marca	a
primeira eleição direta para Presidente da Repú-
blica, após 29 anos de supressão do voto direto
para Presidente.

A lição está clara: a História ensina que, en-
tre vitórias e golpes, a liberdade ô uma expres-
são divina da vida do homem. o mesmo homem que
emergiu da velha caverna para alçar vôo livre no
espaço cósmico; o mesmo homem ciue evoluiu do som
do tambor para comunicar-se, à distáncia, num se
qundo, com a imagem e a voz do satélite.

A História não pára, se aprendermos com ela, se
tivermos humildade e inteligência para descobri-
la em seus magistrais ensinamentos, este País se
rã a grande Nação que aquele poeta enl()uquecido
de esperança, como o chamou Tancredo Neves, ou-
sou sonhar um dia.
A pira da liberdade que arde diante de nós; OS

Dragões da Inconfidência que aqui fizeram vibrar
o Toque de Vitória; as bandeiras que tremu.lam nos
ta praça, irmanando a F ederação brasileira; o Hino
da Inconfidência que nos emocionou há pouco, to-
dos esses são símbolos de uma História viva, de
uma História presente, que não morrerá, que não
acabará, que conosco segue e nos desafia a ser
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tão generosos, corajosos e intrépidos como os pro
tomártires que batizaram a Nação com o sangue,
com o degredo, com a prisão, mas que permanece-
ram com suas vidas na própria História.

Este Pais merece um destino melhor; nosso povo
tem direito de ser feliz; nossos filhos devem pi
sar o território do futuro longe do abismo, li-
vres da tragédia.

Coragem e Justiça: eis o que nos pede a Pátria
e nos exige a sociedade brasileira.

Tiradentes, a História vencerá!

7



JI 111111111111111111111111119/ 	III! !\I-117


