
RPG: Enforcar ou não enforcar? Eis a questão. 

Narrador: Ouro Preto é uma cidade feita de ladeiras, subidas e descidas. Fica numa das partes mais bonitas do Brasil, o estado de 
Minas Gerais, onde existem montanhas, rios e cachoeiras. Em cada ponto dos vales e montanhas de Ouro Preto existe uma igreja. 

Uma mais bonita e decorada que a outra, cheias de ouro e pinturas: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, Igreja de Nossa Senhora 

do Carmo, Igreja de São Francisco de Assis, Igreja do Rosário. A cidade foi fundada em 1698, quando os bandeirantes descobriram 

que havia muito ouro por ali. Naquela época a cidade tinha outro nome: Vila Rica. Era tanto ouro em Vila Rica e em outras cidades de 

Minas Gerais que todas as igrejas tinham altares dourados e eram ricamente adornadas com pinturas e imagens de santos. E essa 

cidadezinha tão singela foi palco de uma passagem muito importante da História do Brasil: a Inconfidência Mineira. Em Vila Rica, 

viveu o mais importante nome do Barroco mineiro, um estilo de arte religiosa que surgiu nessa época. Ele desenhava as igrejas antes 

de elas serem construídas e fazia esculturas em pedra-sabão e em madeira. A Igreja de São Francisco de Assis foi projetada por ele. O 

teto da igreja tem pinturas de anjos e santos, feitas por outro artista, chamado Manuel da Costa Ataíde. Quem é este artista? 

 (Todos os jogadores jogarão o dado, aquele que tirar um número maior e acertar o nome do Mestre Aleijadinho ganha 1 ponto no 

atributo inteligência). 

Narrador: Fechem os olhos e imaginem que vocês estão fazendo uma viagem no tempo: 2000, 1950, 1800, 
1789...pronto , é aqui que nós ficamos. No ano de 1789, em uma próspera cidadezinha mineira chamada Vila Rica. 

Quer dizer, já não tão próspera assim... essa cidade cheia de ladeiras e igrejas belíssimas foi o coração do Brasil 

durante todo o século 18. De suas incontáveis minas saíram toneladas e toneladas de ouro. Mas, como nada dura pra 

sempre, depois de quase cem anos de exploração, o ouro de Vila Rica começou a acabar. Para quem morava em Vila 

Rica a escassez de ouro já era problema suficiente. Afinal, milhares de pessoas dependiam da extração dessas pedras 

amarelas. Assim que Portugal ficou sabendo que o Brasil estava recheado de minerais preciosos, logo tratou de 

garantir que a maior parte fosse para o seu bolso. Como? Inventando impostos e mais impostos! Um deles, chamado 

de "o quinto", obrigava os mineradores (as pessoas que trabalhavam extraindo o ouro das minas) a darem um quinto 

de todo o ouro que eles tinham achado durante o ano para Portugal! Mas... assim, de mão beijada? Pois é, acontece 

que o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, devia obedecer direitinho a todas as suas ordens, mesmo as mais 

esquisitas.Na época em que as minas brasileiras estavam a todo vapor, o quinto já era difícil de pagar. Mas, quando o 
ouro começou a rarear, ficou quase impossível. E adivinhe o que Portugal fez pra solucionar a questão? Criou um 

novo imposto! Agora, no lugar do quinto, a cidade de Vila Rica devia dar para a coroa portuguesa 100 arrobas de ouro 

por ano, a chamada Derrama. 

Vocês têm dois caminhos a escolher: 

1- Pagar todos os impostos a Portugal, sem reclamar, correndo o risco de perder todas as suas posses ou até mesmo 

passar fome, e como conseqüência, o Brasil continuar como Colônia por mais uns três séculos. 

2- Se organizarem para pensar em um modo de resistir aos mandos e desmandos de Portugal. 

(O dado deverá ser jogado por todos os jogadores. Aquele que tirar o número do dado mais próximo de seu atributo 

força opta pelo caminho 1 ou o caminho 2) 

(Se o jogador escolher o Item 1 ler A Inconfidência já era, mas se escolher o Item 2, ler A Conspiração) 

 

Narrador: A Inconfidência já era porque vocês preferiram a omissão a luta! O senhor, José de Alvarenga Peixoto se 
livrou da prisão na África, mas virou escravo da miséria. Já o senhor reverendíssimo padre José da Silva de Oliveira 

Rolim, que queria tanto voltar para Portugal, continua a viver aqui, no Brasil, com a sombra da covardia estampada na 

cara! Enquanto que o senhor Joaquim Silvério dos Reis se livrou da culpa de delator, mas não da pobreza. Estão 

arrependidos de vossa covardia? Ainda há tempo! Se reúnam para discutir a situação de Vila Rica (ler A 

Conspiração) 

Narrador: A Conspiração começa com as Idéias Iluministas. Vocês sabem o que é Iluminismo? 

(Todos os jogadores jogarão o dado, aquele que tirar um número maior e dizer que Iluminismo é trazer a luz da 

razão ganha 1 ponto no atributo inteligência). 

 

Narrador: Pronto: "juntou a fome com a vontade de comer". Ou melhor, a irritação por causa dos impostos 

injustos com as novas idéias iluministas. E desse casamento explosivo nasceu o desejo de libertar o Brasil. E 

vocês formarão um grupo de brasileiros, que já não agüenta mais ter que obedecer a um rei injusto e 

estrangeiro e vão se reunir para organizar uma revolta, que pode acabar de uma vez com essa história de 

Brasil Colônia. 

http://www.canalkids.com.br/viagem/brasil/ouropreto.htm


(Cada jogador apresentará o perfil e atributos de seus personagens) 

Narrador: Já passa das oito horas de uma noite fria e chuvosa, o escravo - mensageiro corre pela Rua 

Direita de Vila Rica, rumo a Rua São José. A casa de João Rodrigues de Macedo é a residência particular 
mais deslumbrante de Minas. Na porta o escravo fica a pensar se entrega ou não a carta para o hóspede 

Senhor Inácio José de Alvarenga, carta que lhe pode tornar um Inconfidente.  

(O escravo joga o dado, se o número for superior a sua lealdade, não entrega a carta e o senhor Inácio de José 

de Alvarenga deixará o grupo dos Inconfidentes e se tornará outro Narrador; se for igual ou inferior, entrega 

a carta e o Senhor Alvarenga continua no grupo). 

Narrador: A Conspiração envolve alguns dos mais ricos e mais importantes homens da capitania e conta 

com o apoio significativo da tropa regular aquartelada na região. Se tudo ocorrer conforme os planos, será 

desencadeada uma ação que poderá, em última instância, desfechar um golpe arrasador no domínio 
português sobre o Brasil. Os senhores que possuem o atributo inteligência superior a 3 acham que um 

simples alferes como Joaquim José da Silva Xavier deve ser um Inconfidente? 

(Se o grupo de atributo inteligência superior a 3 optar que não, ler o Item Sem Tiradentes não há 

Inconfidência). 

(Se o grupo de atributo inteligência superior a 3 optar que sim, ler o Item Só há Inconfidência com 

Tiradentes). 

Narrador: Sem Tiradentes não há Inconfidência porque vocês certamente não terão coragem de assumir 

sozinhos a responsabilidade da revolta! Ainda mais morrer por ela! O que mais me deixa perplexo é o 

senhor, escravo-mensageiro, não permitir que Tiradentes participe dos Inconfidentes só porque ele é pobre. 

Logo ele que é o único que deseja o fim da escravidão! Que vergonha! Se ainda existe uma gota de 

arrependimento em você, convença os outros a deixarem Tiradentes a participar do grupo dos Inconfidentes. 

(Ler Item Só há Inconfidência com Tiradentes) 

Narrador: Só há Inconfidência com Tiradentes porque logo no princípio do conflito só o senhor, Joaquim 

José da Silva Xavier, demonstrou uma vontade enorme de mudar, não só Vila Rica, mas todo o Brasil. Só o 

senhor defende escravos, pobres e humildes. Contudo poderá pagar um alto preço por isso, porque Joaquim 

Silvério dos Reis vai lhe trair. Você, Tiradentes, tem duas escolhas: 

1. Convencer os Inconfidentes a expulsar Joaquim Silvério dos Reis do grupo dos Inconfidentes, mesmo 

sabendo que este ato lhe custará não só o anonimato na História do Brasil, como também a permanência do 

Brasil como colônia de Portugal. 

2. Mesmo sabendo que Joaquim Silvério dos Reis pode lhe trair, o deixa permanecer no grupo porque você 

quer ser no futuro um herói nacional por contribuir pela Independência do Brasil. 

(Se Tiradentes resolver expulsar Joaquim Silvério dos Reis, ler Item A traição não ocorre) 

(Se Tiradentes resolver não expulsar Joaquim Silvério dos Reis, ler Item A traição ocorre) 

Narrador: A traição não ocorre porque Joaquim Silvério dos Reis é expulso do grupo dos Inconfidentes. 

Além do grupo se enfraquecer, o governador não descobre a conspiração dos Inconfidentes. Tiradentes, 

ainda dá tempo de permitir a volta de Joaquim Silvério dos Reis ao grupo e salvar a Inconfidência Mineira! 

(ler Item A traição ocorre) 

Narrador: A traição ocorre. Joaquim Silvério dos Reis vá até o Governador Visconde de Barbacena e 

conte tudo o que sabe sobre o Plano dos Inconfidentes, e acuse Tiradentes de ser o líder em troca do perdão 

de suas dívidas! 

(Se Joaquim Silvério dos Reis não conseguir contar os planos dos Inconfidentes e nem acusar Tiradentes, ler 

Item A Inconfidência já era). 

(Se Joaquim Silvério dos Reis conseguir contar os planos dos Inconfidentes e acusar Tiradentes, ler Item A 

Inconfidência). 

Narrador: A Inconfidência já era. Joaquim Silvério dos Reis não conseguiu delatar seus companheiros 

para o Governador Visconde de Barbacena. O levante ocorreu, mas logo foi disperso. A Inconfidência 

deixou de ser uma das mais importantes páginas da História do Brasil, e Tiradentes jamais será lembrado. A 



aventura termina aqui, vocês não cumpriram sua missão! 

Narrador: A Inconfidência ocorre na data prevista. O Governador Visconde de Barbacena perdoa as 

dívidas de Joaquim Silvério dos Reis. Manda prender Tiradentes e os poetas Tomás Antônio Gonzaga e 
Cláudio Manoel da Costa. Este último se suicida na prisão, enquanto que Tomás cumpre degredo na África. 

Já Tiradentes no dia 21 de abril de 1792 é enforcado no Largo do Lampadário, no Rio de Janeiro, tornando-

se o mártir da Inconfidência Mineira. A nossa aventura termina aqui, você cumpriram sua missão! 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 
Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Joaquim José da Silva Xavier: Era alferes e exercia a profissão secundária de Dentista, por isto era alcunhado de “Tiradentes”. 

Dentre os Inconfidentes era o que possuía uma vontade real de mudança: pobre, era contra a desigualdade social e era a favor pelo fim 

da escravidão. Por cauda disso, foi preso e condenado à morte na forca, tornando-se o Mártir da Inconfidência. 

Missão: assumir a liderança da Inconfidência Mineira e por isso ser morto, tornando-se um herói nacional. 

Atributos: inteligência (5) ; lealdade (5) ; covardia (0); força (5). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 
Joaquim José da Silva Xavier: Era alferes e exercia a profissão secundária de Dentista, por isto era alcunhado de “Tiradentes”. 

Dentre os Inconfidentes era o que possuía uma vontade real de mudança: pobre, era contra a desigualdade social e era a favor pelo fim 

da escravidão. Por cauda disso, foi preso e condenado à morte na forca, tornando-se o Mártir da Inconfidência. 

Missão: assumir a liderança da Inconfidência Mineira e por isso ser morto, tornando-se um herói nacional. 

Atributos: inteligência (5) ; lealdade (5) ; covardia (0); força (5). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Joaquim José da Silva Xavier: Era alferes e exercia a profissão secundária de Dentista, por isto era alcunhado de “Tiradentes”. 

Dentre os Inconfidentes era o que possuía uma vontade real de mudança: pobre, era contra a desigualdade social e era a favor pelo fim 
da escravidão. Por cauda disso, foi preso e condenado à morte na forca, tornando-se o Mártir da Inconfidência. 

Missão: assumir a liderança da Inconfidência Mineira e por isso ser morto, tornando-se um herói nacional. 

Atributos: inteligência (5) ; lealdade (5) ; covardia (0); força (5). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Joaquim José da Silva Xavier: Era alferes e exercia a profissão secundária de Dentista, por isto era alcunhado de “Tiradentes”. 

Dentre os Inconfidentes era o que possuía uma vontade real de mudança: pobre, era contra a desigualdade social e era a favor pelo fim 

da escravidão. Por cauda disso, foi preso e condenado à morte na forca, tornando-se o Mártir da Inconfidência. 

Missão: assumir a liderança da Inconfidência Mineira e por isso ser morto, tornando-se um herói nacional. 
Atributos: inteligência (5) ; lealdade (5) ; covardia (0); força (5). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Joaquim José da Silva Xavier: Era alferes e exercia a profissão secundária de Dentista, por isto era alcunhado de “Tiradentes”. 

Dentre os Inconfidentes era o que possuía uma vontade real de mudança: pobre, era contra a desigualdade social e era a favor pelo fim 

da escravidão. Por cauda disso, foi preso e condenado à morte na forca, tornando-se o Mártir da Inconfidência. 

Missão: assumir a liderança da Inconfidência Mineira e por isso ser morto, tornando-se um herói nacional. 

Atributos: inteligência (5) ; lealdade (5) ; covardia (0); força (5). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Joaquim José da Silva Xavier: Era alferes e exercia a profissão secundária de Dentista, por isto era alcunhado de “Tiradentes”. 

Dentre os Inconfidentes era o que possuía uma vontade real de mudança: pobre, era contra a desigualdade social e era a favor pelo fim 

da escravidão. Por cauda disso, foi preso e condenado à morte na forca, tornando-se o Mártir da Inconfidência. 

Missão: assumir a liderança da Inconfidência Mineira e por isso ser morto, tornando-se um herói nacional. 

Atributos: inteligência (5) ; lealdade (5) ; covardia (0); força (5). 



 

 

 

 

 

 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 
Tomás Antônio Gonzaga: Poeta luso-brasileiro, considerado o maior poeta lírico do chamado Grupo Mineiro, exerceu o cargo de 

ouvidor em Vila Rica. Envolvido na Inconfidência Mineira, foi condenado degredo perpétuo na África. 

Missão: participar da Inconfidência Mineira e ser preso na África por isso. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (4); covardia (2); força (3). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Tomás Antônio Gonzaga: Poeta luso-brasileiro, considerado o maior poeta lírico do chamado Grupo Mineiro, exerceu o cargo de 

ouvidor em Vila Rica. Envolvido na Inconfidência Mineira, foi condenado degredo perpétuo na África. 

Missão: participar da Inconfidência Mineira e ser preso na África por isso. 
Atributos: inteligência (5); lealdade (4); covardia (2); força (3). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Tomás Antônio Gonzaga: Poeta luso-brasileiro, considerado o maior poeta lírico do chamado Grupo Mineiro, exerceu o cargo de 

ouvidor em Vila Rica. Envolvido na Inconfidência Mineira, foi condenado degredo perpétuo na África. 

Missão: participar da Inconfidência Mineira e ser preso na África por isso. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (4); covardia (2); força (3). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Tomás Antônio Gonzaga: Poeta luso-brasileiro, considerado o maior poeta lírico do chamado Grupo Mineiro, exerceu o cargo de 

ouvidor em Vila Rica. Envolvido na Inconfidência Mineira, foi condenado degredo perpétuo na África. 

Missão: participar da Inconfidência Mineira e ser preso na África por isso. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (4); covardia (2); força (3). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Tomás Antônio Gonzaga: Poeta luso-brasileiro, considerado o maior poeta lírico do chamado Grupo Mineiro, exerceu o cargo de 

ouvidor em Vila Rica. Envolvido na Inconfidência Mineira, foi condenado degredo perpétuo na África. 
Missão: participar da Inconfidência Mineira e ser preso na África por isso. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (4); covardia (2); força (3). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Tomás Antônio Gonzaga: Poeta luso-brasileiro, considerado o maior poeta lírico do chamado Grupo Mineiro, exerceu o cargo de 

ouvidor em Vila Rica. Envolvido na Inconfidência Mineira, foi condenado degredo perpétuo na África. 

Missão: participar da Inconfidência Mineira e ser preso na África por isso. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (4); covardia (2); força (3). 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Joaquim Silvério dos Reis: Devia muitos impostos para Portugal, estava na beira da falência. Suas dívidas aumentaram durante o 

reinado de D. Maria I. Denunciou a conspiração ao Visconde de Barbacena em troca do perdão de suas dívidas.  

Missão: delatar os Inconfidentes, principalmente Tiradentes, provocando sua morte, tornando-o um mártir da Inconfidência Mineira. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (0); covardia (5); força (2). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Joaquim Silvério dos Reis: Devia muitos impostos para Portugal, estava na beira da falência. Suas dívidas aumentaram durante o 
reinado de D. Maria I. Denunciou a conspiração ao Visconde de Barbacena em troca do perdão de suas dívidas.  

Missão: delatar os Inconfidentes, principalmente Tiradentes, provocando sua morte, tornando-o um mártir da Inconfidência Mineira. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (0); covardia (5); força (2). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Joaquim Silvério dos Reis: Devia muitos impostos para Portugal, estava na beira da falência. Suas dívidas aumentaram durante o 

reinado de D. Maria I. Denunciou a conspiração ao Visconde de Barbacena em troca do perdão de suas dívidas.  

Missão: delatar os Inconfidentes, principalmente Tiradentes, provocando sua morte, tornando-o um mártir da Inconfidência Mineira. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (0); covardia (5); força (2). 
 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Joaquim Silvério dos Reis: Devia muitos impostos para Portugal, estava na beira da falência. Suas dívidas aumentaram durante o 

reinado de D. Maria I. Denunciou a conspiração ao Visconde de Barbacena em troca do perdão de suas dívidas.  

Missão: delatar os Inconfidentes, principalmente Tiradentes, provocando sua morte, tornando-o um mártir da Inconfidência Mineira. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (0); covardia (5); força (2). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 
Joaquim Silvério dos Reis: Devia muitos impostos para Portugal, estava na beira da falência. Suas dívidas aumentaram durante o 

reinado de D. Maria I. Denunciou a conspiração ao Visconde de Barbacena em troca do perdão de suas dívidas.  

Missão: delatar os Inconfidentes, principalmente Tiradentes, provocando sua morte, tornando-o um mártir da Inconfidência Mineira. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (0); covardia (5); força (2). 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

Joaquim Silvério dos Reis: Devia muitos impostos para Portugal, estava na beira da falência. Suas dívidas aumentaram durante o 

reinado de D. Maria I. Denunciou a conspiração ao Visconde de Barbacena em troca do perdão de suas dívidas.  

Missão: delatar os Inconfidentes, principalmente Tiradentes, provocando sua morte, tornando-o um mártir da Inconfidência Mineira. 
Atributos: inteligência (5); lealdade (0); covardia (5); força (2). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

 

José da Silva de Oliveira Rolim: Pesava sobre esse padre do Tijuco, com a face marcada por uma fina cicatriz, uma ordem de 

banimento expedida em Lisboa. Tentara obter do Visconde de Barbacena, em vão, a revogação desta ordem, e a sua mágoa levou-o, 

aparentemente, a aderir à conspiração. 

Missão: participar da Inconfidência, contribuindo para o sucesso da ação. 

Atributos: inteligência (2); lealdade (1); covardia (4); força (3). 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

 

José da Silva de Oliveira Rolim: Pesava sobre esse padre do Tijuco, com a face marcada por uma fina cicatriz, uma ordem de 

banimento expedida em Lisboa. Tentara obter do Visconde de Barbacena, em vão, a revogação desta ordem, e a sua mágoa levou-o, 

aparentemente, a aderir à conspiração. 

Missão: participar da Inconfidência, contribuindo para o sucesso da ação. 

Atributos: inteligência (2); lealdade (1); covardia (4); força (3). 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

 

José da Silva de Oliveira Rolim: Pesava sobre esse padre do Tijuco, com a face marcada por uma fina cicatriz, uma ordem de 
banimento expedida em Lisboa. Tentara obter do Visconde de Barbacena, em vão, a revogação desta ordem, e a sua mágoa levou-o, 

aparentemente, a aderir à conspiração. 

Missão: participar da Inconfidência, contribuindo para o sucesso da ação. 

Atributos: inteligência (2); lealdade (1); covardia (4); força (3). 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

 

José da Silva de Oliveira Rolim: Pesava sobre esse padre do Tijuco, com a face marcada por uma fina cicatriz, uma ordem de 

banimento expedida em Lisboa. Tentara obter do Visconde de Barbacena, em vão, a revogação desta ordem, e a sua mágoa levou-o, 

aparentemente, a aderir à conspiração. 

Missão: participar da Inconfidência, contribuindo para o sucesso da ação. 
Atributos: inteligência (2); lealdade (1); covardia (4); força (3). 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 

Professora Sheila Vasconcellos - História 

Ficha do Personagem 

 

 

José da Silva de Oliveira Rolim: Pesava sobre esse padre do Tijuco, com a face marcada por uma fina cicatriz, uma ordem de 

banimento expedida em Lisboa. Tentara obter do Visconde de Barbacena, em vão, a revogação desta ordem, e a sua mágoa levou-o, 

aparentemente, a aderir à conspiração. 

Missão: participar da Inconfidência, contribuindo para o sucesso da ação. 

Atributos: inteligência (2); lealdade (1); covardia (4); força (3). 

E.E. “Dr. Luiz Pinto de Almeida” 
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José de Alvarenga Peixoto: Vivia, 1788, uma situação crítica, com uma ação pendente na Junta de Comércio de Lisboa cobrando-lhe 

11.193.507 réis que devia a um certo Dionésio Chevelier. Estava endividado também com João Rodrigues de Macedo, que lhe 

emprestava dinheiro desde os tempos de Coimbra. Propôs que se inscrevesse a divisa “Libertas quae sera tamem” na bandeira dos 

conspiradores. Foi condenado a degredo perpétuo na África.  

Missão: participar ativamente da Inconfidência Mineira e ser preso na África por causa disso. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (4); covardia (1); força (4). 
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Escravo-mensageiro: nasceu em numa senzala em Vila Rica. Como propriedade de Carlos Correia de Toledo e Melo, via de perto as 

ações dos Inconfidentes. Encontrou em Tiradentes uma oportunidade de se livrar da escravidão.  

Missão: fazer com que os recados chegassem na hora certa na casa dos Inconfidentes e apoiar Tiradentes. 

Atributos: inteligência (5); lealdade (5); covardia (1); força (4). 
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A INGLATERRA PÕE AS GARRAS DE FORA 

 

 

 

 


