
Rio de Janeiro, Coimbra, Lisboa, Tiradentes, São João Del Rei, 

Belo Horizonte e Miami. 

 

 

Protocolo de Parcerias:  

Projeto Nossas Desculpas 

 

Brasil e Portugal, mediante as personalidades e entidades abaixo 

firmadas, manifestam a disponibilidade de estabelecerem 

parcerias objetivando a concretização da primeira etapa do 

Projeto Nossas Desculpas, em que os dois países, 

respectivamente, se desculpam pela expulsão das famílias 

portuguesas (Real e Imperial) e pela condenação dos Conjurados 

Mineiros de 1792. 

 

As Justificativas: 

 

   1- A Associação dos Antigos Alunos da Faculdade Nacional de 

Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro / Alumni-FND e 

a Fundação Oscar Araripe, entidades não lucrativas e de 

interesse público, têm seu congraçamento máximo e em parceria 

com outras organizações, a 12 de novembro, Dia Nacional da 

Liberdade (Lei nº 5.625 de 22 de dezembro de 2009 e Lei 13.117, 

de 7 maio de 2015), batismo e nascimento de JOAQUIM JOSÉ DA 

SILVA XAVIER-TIRADENTES, no Salão Nobre da Faculdade 

Nacional de Direito, antigo plenário do Senado Imperial, onde 



realizam eventos culturais e agraciam personalidades e 

entidades brasileiras e internacionais com a Medalha da 

Comenda da Resistência Cidadã. 

 

   2- Acreditam que como pessoas do Direito e tendo em vista a 

nossa Festa máxima ocorrer a 12 de novembro, Dia Nacional da 

Liberdade, nascimento de Tiradentes, e ainda pelo fato de vários 

Inconfidentes terem estudado em Coimbra, ter a legitimidade e 

ver pleno sentido em convidar pessornalidades e entidades 

brasileiras e portuguesas para, em conjunto, concretizar a 

primeira etapa do PROJETO NOSSAS DESCULPAS com a 

assinatura do presente PROTOCOLO. 

 

   3- Brasil e Portugal desfrutam hoje de boas relações. Contudo, 

o período colonial e imperial foi marcado por vários conflitos. 

Temos certeza de que o PROJETO NOSSAS DESCULPAS em muito 

pode engrandecer as relações Brasil-Portugal, em todos os 

aspectos.  Desculpa é perdão e o perdão ocorre quando as 

razões cedem à simpatia, que é quase, e quase sempre, amor. E 

o Amor é o melhor caminho para a Paz, algo que o mundo, 

convenhamos, em muito precisa. Queremos e podemos ser esta 

semente.  

 

Os Objetivos: 

 

1- Nosso objetivo inicial, a partir deste documento, é o de 

plantarmos a semente de uma manifestação mútua de entidades 



brasileiras e portuguesas, por intermédio de documento 

firmado, em que o Brasil se desculpa pela expulsão das famílias 

portuguesas (Real e Imperial) e Portugal se desculpa pela 

condenação dos Conjurados Mineiros de 1792. 

 

3- Os resultados destas articulações é o Protocolo de parceria 

comunicado e firmado  durante as solenidades da 2ª Festa 

Nacional da Liberdade, este ano, extraordinariamente, a ser 

realizada a 10/11/2016, no Salão Nobre da Faculdade Nacional 

de Direito, no Rio de Janeiro, antes da cerimônia de 

agraciamento e  entrega dos diplomas e medalhas da Resistência 

Cidadã. Na oportunidade será descerrada uma placa alusiva à 

assinatura do presente Protocolo, a ser fixada na Faculdade 

Nacional de Direito. 

 

4- Após esta conquista, iniciaremos a segunda e última fase 

do projeto Nossas Desculpas, junto aos meios diplomáticos e em 

nível dos Estados, objetivando as desculpas formais dos dois 

países. 

 

5- Por fim, acreditamos ser de suma importância o 

desenvolvimento dos Fóruns de pesquisa e documentação da 

História do Brasil Colonial e Imperial e seminários específicos.  

 

 

 



Firmam o presente Protocolo, as seguintes personalidades e 

entidades: 

 

 

Paulo Horn / Presidente da Alumni-FND / Chanceler da Comenda 

da Resistência Cidadã / Conselheiro Emérito do Conselho de 

Minerva da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Geralda Aparecida Ribeiro de Alencar Araripe / Presidente da 

Fundação Oscar Araripe 

Oscar Araripe / Diretor Cultural da Alumni-FND / Conselheiro 

Emérito do Conselho de Minerva da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro 

 António Barros / Diretor Artístico da Rua Larga - Revista da 

Reitoria da Universidade de Coimbra 

Flávio Martins / Diretor da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ  

Carlos Gonçalves Páscoa / Deputado eleito pela Comunidade 

Portuguesa à Assembleia Nacional de Portugal 

Marco Antonio Borges / Promotor do Estado de Minas Gerais e 

Conselheiro do Conselho das Comunidades Portuguesas 

Sérgio Paulo Rouanet / Embaixador / Membro da Academia 

Brasileira de Letras / Ex-Ministro da Cultura do Brasil 

Renato Epifânio / Professor / Presidente do Movimento 

Internacional Lusófono 

Renato Lima / Diretor do Movimento Internacional Lusófono 



Francisco Alencar / Diretor do Movimento Internacional 

Lusófono 

Francisco Amaral / Presidente do Conselho Diretor do Instituto 

de Direito Comparado Luso-Brasileiro 

Aloysio Vasconcellos / Diretor da Brazil International Foundation 

e Diretor Internacional da Alumni /FND 

Auro Aparecido Maia de Andrade / Diretor do Fórum de São João 

Del Rei 

Denise da Silva Batista / Diretora Eventos da Alumni /FND 

José Maurício de Carvalho / Colóquio Antero de Quental   

José Claudio Henriques / Presidente do Instituto Histórico e 

Geográfico de São João Del Rei 

 

  


