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A ORIGEM

Seu avô foi o velho mineiro Alferes de Ordenanças Ma-
noel Marques de Carvalho, participante dos movimentos ini-
. ciaes da Villa, cujo nome figura nos documentos da fundação,
Occupou cargos salientes, em épocas famosas.

Manoel, segundo verifiquei do seu testamento era natu-. ,
ral da Freguezia de S, João D'EI-Rey, bispado de Marianna,
filho de Manoel Marques de Carvalho e de d. Thomazia Maria
de Jesus. Em 1786, edificou uma capella, sob a invocação de
São Roque da Berra da Canastra, na fazenda que possuia nas
cabeceiras do rio S. Francisco,

Abastado, o Alferes Manoel doou o patrimonío á pnrm-
tiva Igreja, que se levantou em Cóvas, hoje Miramontes, neste
Municipio, onde começou a povoação do Arraial .Bonito do
Sertão do Capim Mimoso, povoação que, devido á falta de
agua, Ioí mudada para o dôrso destas eollinas, Ainda a respeito
do Alferes Manoel, o illustre Bourrou informa que, a
24 de dezembro de 1805, "tendo precedido em a gosto do mes-
mo anno assignar, no Cartorio Ecclesiástico de S. Paulo, sen-
do bispo d. Matheus de Abreu Pereira, um termo de obriga-
ção de subsidio ao parocho -desta Igreja, obteve Manoel
Marques de Carvalho a transferencia do parocho de Cacon-
de para o Sertão do Capim Mimoso", Vê-:sé, portanto, que o
velho pertencia â phah.nge dos implantadoresda Villa.

A acta da sessão extraordinaria da Camara Municipal,
de 12 de maio de 1829, regista que Manoel serviu de vereador
dá. VilIa de 1826 a 1827 e juiz de orphãos de 1828 a 1829.
Depois disso, occupou o cargo de juiz de paz, envolvendo-se
na rumorosa questão 'com o Capitão Môr Francisco Antonio
Diniz Ju-nqueira, em 1832, quando se deu a celebre desordem
motivada por funceíonarem.. illegalmente, aqui, dous juizes
de paz, ao mesmo tempo: e11e, Manoel, e o Capitão MóI' Jun-
queira.

Falleceu em outubro de 1837. Deix~u varias filhos, (entre
os quaes Francisco de Paula .Marques que, por sua vez, era.
progenitor de Joaquim de Paula Marques, capitalista e usura-
rio conhecido pela alcunha de Nenê Marques, e Francisco,
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qu assignava, por estenso, Franc de Paulicéa Marques de
arvalhos, com s no fim, personagem a quem se refere este

trabalho.
Francisco de Paula Marques, filho do velho Manoel,

figurou em varias cargos, tendo sido o constructor da primi-
tiva Capella de Santa ·Cruz de Cóvas, hoje inexistente, no pa-
trimonio doado a Igreja por seu pae. Uma carta de Franc,
escripta em 16 de agosto de 1856, péde a Nenê Marques noti-
cia "do estado da Capella de Santa Cruz de Cóvas, por nosso
pae edificada".

Que Franc nasceu Desta cidade, nenhuma duvida existe.
Em carta que, a 1 de janeiro de' 1851, escrevia, contava, cheio
de saudades, 'lembrar-se dos "irmãos, parentes e amigos dessa
VilIa, que me viu nascer e onde se desabrochou a minha
mocidade". A data do nascimento foi a 7 de setembro de
1826 ou 1827. Isso se deprehende destes trechos da carta de 26
de setembro de 1884 : "a 7 de corrente, dia de meu anniversa-
rio. , ." ; e "em 1838 ou 1839, quando eu contava' 12 ou 13
annos. -.. "

DA ACADEMIA MILITAR PARA O SUL DO

IMPERIO

Revelou, na juventude, o pendôr pelas letras e armas,
conseguirido, após vencer difficuldades enormes, matricular-
se na Imperial Academia Militar do Rio de Janeiro. Antes,
passou a alegre meninice nas terras francanas que visitou,
mais ta/de, em 1844, 45 e começo de 46, ao obter licença da
Escola.

Em 1846, cessadas as campanhas da revolta do Rio
Grande do Sul, com a derrota de Bento Gonçalves e o termino
dos Farrapos, o joven militar francano, que trazia a alma de
sonhador repleta de illusões, díspoz-se a partir para o sul do
Imperio, em busca de todas as miragens que nos acalentam as
aspirações incontentadas dos 20 annos. Poeta e sentimental,
agitado, tambem, pelo sangue ardente da sua estirpe, não ou-
viu os conselhos amigos de seu padrinho Joaquim da Rocha


