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CARTA DEDICATÓRIA

Ilmo. e Exmo. Sr.,
Depois de haver escrito o meu Poema da fundação de Vila Rica, Capital das Minas
Gerais, minha Pátria, a quem o deveria eu dedicar mais que a V.Exa.? Há muito que
ansiosamente solicito dar ao Mundo um testemunho de agradecimento aos
benefícios que tenho recebido da Excelentíssima Casa de Bobadela: este me
persuado que o pode ser, se não pelo mais completo, ao menos pelo mais puro: a
idade que o ler confessará ingenuamente que não obrou a lisonja, aonde sobressai
a verdade. Dirão que adornei de louvores os preclaríssimos nomes de V.Exa. e do
Esmo. Sr. Gomes Freire de Andrada, bem digno Irmão, mas poder-se-á conhecer ao
mesmo tempo que me deu dilatadíssimo campo um merecimento a todas as luzes
sólido, grande e incontestável.
Quem ignora que por quase trinta anos descansaram com felicidade nas mãos dos
Exmos. Freires as Minas do Ouro do nosso Portugal? Quem não viu alegres os
Povos, satisfeito o Monarca e conseguida em toda a sua extensão a igualdade da
justiça por todo este espaço do saudoso governo daqueles Heróis? Pudera produzir
muitas provas, se me não sobrasse por todas a mesma diuturnidade dos anos que
refiro. Parece que o Rei desejava fazer eternos na proteção destes Vassalos, tão
apartados do seu trono, aqueles espíritos que tanto apetecia ter ao seu lado: esta foi
a maior significação de amor com que distinguiu aos moradores das Minas e este o
testemunho maior com que qualificou o conceito que formava dos Excelentíssimos
[Freires] .
Devera agora arrebatar-me na individual exposição de todas as virtudes de V.Exa.,
no elogio do seu esclarecido sangue, na portentosa série das suas ações: tudo
tenho diante dos olhos, tudo me lisonjeia por extremo, e me estimula tudo.
Levantara uma nova Epopéia, que fizesse emudecer o rapto dos Mantuanos nos
seus Marcelos; mas que posso dizer, se reconheço tão desigual o canto à vista do
objeto que concebo! O Mundo me acusaria sempre de diminuto: e eu receberei
grande vaidade de acabar com a ponderação deste embaraço o meu obséquio. Sou
De V. Exa.
Humilde Servo,
Cláudio Manuel da Costa

PRÓLOGO
LEITOR,
Eu te dou a ler uma memória por escrito das virtudes de um Herói que fora digno de
melhor engenho para receber um louvor completo. Não é meu intento sustentar que
eu tenho produzido ao Mundo um Poema com o caráter de épico; sei que esta
felicidade não conseguiram até o presente aqueles homens a quem a Fama celebra
laureados na Grécia, na Itália, em Inglaterra, em França e nas Espanhas. Todos se
expuseram à censura dos críticos, e todos são argüidos de algum erro ou defeitos; a
razão pode ser a que assina um bom Autor: inventaram-se leis aonde as não havia.
Mas doute, que eu não te ofereça mais que uma composição em metro, para fazer
ver o distinto merecimento de um General que tão prudentemente pacificou um Povo
rebelde, que segurou a Real Autoridade e que estabeleceu e firmou, entre as
diferentes emulações de uns e outros Vassalos desunidos, os interesses que se
deviam aos Soberanos Príncipes de Portugal: dirás que é digna de repreensão a
minha empresa? Na verdade não espero do teu benigno ânimo esta
correspondência: e tudo o que não for injúria ou acusação será para mim uma
inestimável remuneração das minhas fadigas.
Se eu fiz alguma diligência por averiguar a verdade, digam-te as muitas Ordens e
Leis que vês citadas nas minhas notas, e a extensão de notícias tão individuais com
que formei o plano desta obra: pode ser que algum as conteste pelo que tem lido
nos escritores da História da América; mas esses não tiveram tanto à mão as
concludentes provas de que eu me sirvo; não se familiarizaram tanto com os
mesmos que intervieram em algumas das ações e casos acontecidos neste País; e
ultimamente não nasceram nele, nem o comunicaram por tantos anos como eu.
E se estas Minas, pelas riquezas que têm derramado por toda a Europa, e pelo
muito que socorrem com a fadiga dos seus habitantes ao comércio de todas as
nações polidas, eram dignas de alguma lembrança na posteridade, desculpa o amor
da Pátria, que me obrigou a tomar este empenho, conhecendo tanto a desigualdade
das minhas forças. Estimarei ver elogiada por melhor pena uma terra que constitui
hoje a mais importante Capitania dos domínios de Portugal.

FUNDAMENTO HISTÓRICO

PERSUADIDO O AUTOR desta obra de que não serão bastantes as notas com que
ilustrou os seus Cantos a instruir ao Leitor da notícia mais completa do
descobrimento das Minas Gerais, da sua povoação e do aumento a que têm
chegado os seus pequenos Arraiais, se resolveu a escrever esta preliminação
histórica, em que protesta não pertender alterar a verdade a benefício de alguma

paixão, e só se regula pelo mais crítico e incontestável exame, que por si e por
pessoas de conhecida inteligência e probidade pôde conseguir sobre fatos que ou a
tradição conserva de memória, ou escreveu raramente algum gênio curioso, que o
testemunhou de vista.
Entre os desta conduta deu um importante socorro o Coronel Bento Fernandes
Furtado, natural da Cidade de São Paulo, que há poucos anos faleceu no Serro do
Frio, tendo sido morador no Arraial de São Caetano, distrito da Cidade Mariana.
Confiou ele do Autor em sua vida alguns apontamentos que fizera, e achando-os o
Autor em muita parte dissonantes do que havia lido na História de Sebastião de Pita
Rocha e outros escritores das cousas da América, procurou confirmar-se na verdade
pelos monumentos das Câmeras e Secretarias dos Governos das duas Capitanias,
São Paulo e Minas.
O Sargento-Mor Pedro Taques de Almeida Paes Leme, natural também da mesma
Cidade de São Paulo, e ali morador, de estimável engenho e de completo
merecimento, remeteu ao Autor desde aquela Cidade todos os documentos que
conduziam ao bom discernimento desta obra, e regendo-se o Autor por Ordens
Régias, Cartas de Governadores e atestações de Prelados Eclesiásticos, e
manuscritos desde a era de 1682 achados nos arquivos que foram dos padres
denominados da Companhia de Jesus naquela Província, facilmente poderá
desculpar-se se oferece ao público este Poema, sem o receio de ser insultado nas
opiniões que sustenta, ainda quando mais contestadas de uns e outros sectários.
Os naturais da Cidade de São Paulo, que têm merecido a um grande número de
geógrafos antigos e modernos serem reputados por uns homens sem sujeição ao
seu Soberano, faltos do conhecimento e do respeito que devem às suas leis, são os
que nesta América têm dado ao Mundo as maiores provas de obediência, fidelidade
e zelo pelo seu Rei, pela sua Pátria e pelo seu Reino.
A vigilância com que atendiam pela harmonia e utilidade econômica do seu País os
aconselhou, muito antes que a todo o Portugal, a fazer sair das suas terras aos
padres denominados da Companhia de Jesus; por sediciosos e maus, os puseram
eles em um total extermínio em o mês de julho de 1640 e, por força de caridade
indiscreta de Fernão Dias Paes contra o voto comum, foram depois restituídos a São
Paulo em o ano de 1653.
Trabalharam incessantemente por adiantar os interesses do Real Erário e se gloriam
de que fossem Carlos Pedroso da Silveira e Bartolomeu Bueno de Siqueira os
primeiros Paulistas que apresentaram as mostras do ouro das Minas Gerais ao
Governador do Rio de Janeiro, Antônio Paes de Sande, pelos anos de 1695.
Falecendo o dito Sande, ficou com o governo Sebastião de Castro Caldas, o qual
remeteu a El-Rei D. Pedro as mostras do dito ouro em carta datada em o Rio de
Janeiro, a 16 de junho do mesmo ano.
Por este tempo se serviu Sua Majestade de despachar a Artur de Sá e Menezes por
Governador e Capitão General do Rio de janeiro, e por Carta Régia de 16 de

dezembro de 1695 lhe ordenou passasse aos descobrimentos das minas do Sul a
executar o que se havia encarregado a Antônio Paes de Sande, praticando com os
Paulistas beneméritos as mesmas honras, e mercês de Hábitos, e foros de Fidalgos
da Casa, conteúdos na Real Instrução, que pela Secretaria do Estado se expedira
ao dito Sande. Depois por Carta Régia de 27 de janeiro de 1697 se mandou sair ao
dito Sá com seiscentos mil réis de ajuda de custo em cada um ano, além do seu
soldo.
Buscando porém as cousas na sua origem, segue o Autor por mais certa e prudente
opinião não se poder averiguar indubitavelmente qual fosse o primeiro Paulista que
descobriu as Minas Gerais, de que particularmente se trata nesta obra. É sem
controvérsia que o primeiro objeto dos conquistadores de São Paulo foi o cativeiro
dos índios, porque eles substituíam a falta dos escravos, que ao depois entraram em
grande número das costas d'África.
Desde o estabelecimento daquela Povoação, que foi em 25 de janeiro de 1554, dia
da conversão de São Paulo, de onde derivou o nome, se deve presumir que giravam
muitos dos conquistadores pelo centro dos Sertões, e atravessavam as Minas,
saindo em Bandeiras (que assim chamavam as companhias que para esta diligência
se armavam), e recolhendose ao depois com a presa que facilmente podiam
segurar.
Dos Sertões penetrados era o mais notável o da Casa da Casca, nome que se deu a
uma Aldeia sobre as costas do Rio Doce, que vai fazer barra à Capitania do Espírito
Santo e principia a formar-se desde o Córrego do Ouro Preto, recebendo em si
imensos ribeiros e rios caudalosos. Destes Sertões se recolhia na era de 1693
Antônio Rodrigues Arzão, natural da Vila de Taboaté, com mais cinqüenta homens
de sua comitiva. Chegado à Capitania doEspírito Santo, apresentou ao Capitão-Mor
Regente daquela Vila três oitavas de ouro; a Câmara os recebeu com agrado e lhes
subministrou os víveres e vestuários de que careciam, segundo as ordens que d'ElRei tinha.
Deste ouro se mandaram fazer duas memórias, uma, que ficou ao dito Arzão, e
outra, que tomou para si o Capitão-Mor: aqui se fundamenta o episódio do Segundo
Canto.
A denunciação desta limitada porção foi sem dúvida a primeira que se fez de ouro
que se descobria nas Minas Gerais; e a de que se conserva memória em São Paulo,
que é a de Carlos Pedroso da Silveira, por algumas circunstâncias discorre o Autor
ser posterior a ela. Antônio Rodrigues Arzão, não podendo ajuntar na Vila do
Espírito Santo a gente que precisava para segunda vez tornar aos Sertões, se
passou ao Rio de Janeiro e daí para São Paulo: nesta Cidade, ferido gravemente
dos trabalhos que passara, enfermou e veio a morrer finalmente, deixando
encarregado a Bartolomeu Bueno, seu cunhado, de continuar no descobrimento de
que havia apresentado as mostras.
Era Bartolomeu Bueno dotado de bastante agilidade e fortaleza de espírito e, como
tinha perdido em jogos todo o seu cabedal, foi fácil querer melhorar de fortuna,

tomando sobre si, com o favor de alguns amigos e parentes, a grande empresa a
que havia dado princípio Antônio Rodrigues Arzão.
Convocados todos e guiados pelo roteiro que lhes deixara o falecido, saíram da Vila
de São Paulo pelos anos de 1694. Romperam os matos gerais, e servindo-lhes de
norte o pico de algumas serras, que eram os faróis na penetração dos densíssimos
matos, vieram estes generosos aventureiros sair finalmente sobre a Itaverava, serra
que de Vila Rica dista pouco mais de oito léguas: aí plantaram meio alqueire de
milho; e porque o Sertão era mais estéril de caça que o do Rio das Velhas, para este
passou Bartolomeu Bueno a tropa, enquanto madurava a pequena sementeira de
que esperava manter-se, para continuar o descobrimento.
No ano seguinte, que foi o de 1695, voltaram os referidos sertanistas a colher a sua
planta, e entrando na Itaverava foram encontrados do Coronel Salvador Fernandes
Furtado e do Capitão Manuel Garcia Velho e outros, conquistadores também do
Gentio e povoadores das Vilas que ficam ao leste de São Paulo: já então
trabalhavam com algum desembaraço os primeiros sertanistas, ajudados de um
grande número de índios, que haviam cativado nos sertões do Caeté e Rio Doce;
mas como lhes obstava a falta de experiência necessária, e não tinham instrumentos
de ferro para a laboreação, apenas se contentavam com o pouco que podiam apurar
em pequenos pratos de pau ou de estanho, servindo-lhes os mesmos paus
aguçados de cavar a terra e descobrir os cascalhos, formações em que se conserva
e se cria o ouro.
Quis Miguel de Almeida, um dos companheiros do Bueno, melhorar de armas, e
propôs ao Coronel Salvador Fernandes Furtado a troca de uma clavina, dando-lhe
por avanço todo o ouro que se achasse nos da comitiva; aceitou o Coronel a oferta,
e dando-se busca ao ouro, se não achou entre outros mais que doze oitavas;
recebeu-as o Coronel, e como Manuel Garcia Velho quisesse ter a vaidade de
aparecer com todo aquele ouro em São Paulo, cometeu ao Coronel a venda de duas
índias, mãe e filha, a preço das doze oitavas: conveio este no trato e compra das
índias, as quais catequizadas, se batizou uma com o nome de Aurora, e outra com o
de Célia. Desta última há notícia que faleceu há poucos anos na Vila de Pitangui, em
casa de uma filha casada do dito Coronel, e aqui tem fundamento histórico o
episódio de Aurora.
Despedidos uns sertanistas dos outros, partiu ufano para São Paulo o Capitão-Mor
Manuel Garcia Velho; entrando na Vila de Taboaté, aí o foi visitar Carlos Pedroso da
Silveira; e porque lhe não faltava habilidade e engenho para se conciliar com os
patrícios, houve a si as doze oitavas de ouro; com elas se passou ao Rio de Janeiro,
apresentou-as ao Governador (como já se disse) e foi premiado com a patente de
Capitão-Mor da Vila de Taboaté.
Conseqüentemente o nomeou o mesmo Governador Provedor dos Quintos,
concedendo-lhe as ordens necessárias para estabelecer fundição na mesma Vila,
por ser ela a povoação onde desembarcavam primeiro os conquistadores. Por este
modo se vê que, posto que Antônio Rodrigues Arzão denunciasse primeiro que
Carlos Pedroso da Silveira as três oitavas de ouro que descobriu nas Minas Gerais,
a sua morte impediu o progresso desta denunciação, e ficou Carlos Pedroso

conseguindo a glória de apresentar o ouro que ele não descobrira.
O descobrimento pois denunciado pela interposta pessoa de Carlos Pedroso da
Silveira e o estabelecimento da Casa da Fundição em Taboaté foram os dous fortes
estímulos que animaram os Paulistas a armarem tropas, a prevenirem-se de alguma
fábrica mais proporcionada ao uso de minerar, e a desampararem a Pátria,
rompendo os matos gerais desde a grande Serra do Lobo, que divide a Capitania de
São Paulo, até penetrarem o mais recôndito das Minas, menos) á na conquista do
Gentio, que na diligência do ouro.
O grande número de concorrentes que buscavam as Minas, e a emulação que logo
se acendeu entre os da Vila de São Paulo e os naturais de Taboaté fez que,
estendidos por várias partes, buscasse cada um novo descobrimento em que se
estabelecesse, não se contentando os Paulistas de entrarem em parte nas
repartições das faisqueiras que denunciavam os de Taboaté, nem estes nas que
denunciavam os Paulistas.
Esta opinião, que tinha um semblante de fanatismo, por serem todos da mesma
Pátria, posto que de diferentes distritos, veio finalmente a produzir a grande utilidade
de se desentranharem em toda a sua extensão as minas do nosso Portugal, de
serem penetradas de uns e de outros, não se perdoando ao rio mais remoto e
caudaloso, nem à serra mais intratável e áspera, se bem que o conhecimento do
ouro nas montanhas e serras veio a conceber-se mais tarde que o dos rios e seus
taboleiros, que são as margens planas que os cercam dos lados.
E porque não é intento do Autor cansar ao Leitor com a multiplicidade dos nomes de
tantos que têm a glória de descobridores, e apenas podem ser conhecidos dentro
das suas famílias e pátria, e menos noticiar individualmente os rios, córregos e
serras que por sua ordem se foram descobrindo, de que tudo tem uma verídica e
suficiente informação, só pelas datas dos tempos fará ver ao curioso quais foram
aqueles que deram ao manifesto as faisqueiras mais avultadas em que hoje se
acham criadas as Vilas do Ouro Preto, a Cidade Mariana, a Vila do Sabará, a do
Caeté, a de São João d'El-Rei, a de São José e a do Príncipe no Serro do Frio, que
fazem as cabeças das quatro Comarcas da Capitania das Minas Gerais.

*
* *

Vila do Carmo, hoje Cidade Mariana
1699

MIGUEL GARCIA, natural de Taboaté, foi o primeiro que deu ao manifesto um
córrego que faz barra no Ribeirão do Carmo, e se compreende no distrito da Cidade
Mariana: fez a repartição o Guarda-Mor Garcia Rodrigues Velho, com assistência do
Escrivão das Datas, o Coronel Salvador Fernandes Furtado. O Ribeirão chamado o
do Carmo descobriu pelo mesmo tempo João Lopes de Lima, natural de São Paulo,
e o manifestou em 1700: repartiuse, e porque as faisqueiras eram invencíveis pela
grande frialdade das águas, despenhadeiros e matos cerradíssimos que o cercavam
de ambas as margens, tanto, que só permitia trabalhar-se dentro dele quatro horas
do dia, além da grande penúria dos mantimentos, que chegou a trinta, e quarenta
oitavas o alqueire de milho, e o de feijão a oitenta oitavas, foi fácil desampararem os
mineiros por algum tempo a sua Povoação, e só permaneceu nela o Coronel
Salvador Fernandes Furtado. Dista este Ribeirão até a barra do Rio Doce 16 te 18
léguas, e pela volta do Rio se computam 30. Está situada em 20 graus e 21 minutos.
Passou a ser Vila por criação do Governador Antônio de Albuquerque Coelho de
Carvalho, em 8 de abril de 1711.

*
* *

Ouro Preto, ou Vila Rica

O OURO PRETO, que compreende em si vários ribeiros e morros com diferentes
denominações, como são Passadez, Bom Sucesso, Ouro Fino, ou Bueno etc, teve
por descobridores nos mesmos anos de 1699, 1700, 1701 Antônio Dias, natural de
Taboaté, ao Padre João de Faria Fialho, natural da Ilha de São Sebastião, que viera
por Capelão das Tropas de Taboaté, a Tomás Lopes de Camargo, que se sitiou nas
lavras, que ao depois vieram a ser de Pascoal da Silva, e a Francisco Bueno da
Silva, ambos Paulistas, e este último primo do primeiro descobridor da Itaverava,
Bartolomeu Bueno: de todos estes tomaram nome alguns bairros de Vila Rica. Foi
criada a Vila pelo Governador Albuquerque, no dia 8 de julho de 1711; está situada
em 20 graus e 24 minutos ao poente.

*

* *

Sabará

TENDO SIDO ATRAVESSADO o dilatadíssimo sertão do Sabará-Bussu muito antes
de qualquer outro das Minas, porque os primeiros conquistadores demandavam o
Rio das Velhas, cujas dilatadas campinas eram mais povoadas dos Gentios e férteis
de caça, e as primeiras diligências do ouro e pedras se fizeram ao norte de São
Paulo, consta que o seu descobridor, ou denunciante das suas faisqueiras, fora o
Tenente-General Manuel de Borba Gato, natural de São Paulo, de cuja história se
faz menção no Canto nl. O descobrimento foi na era de 1700. Assistiu à repartição o
Governador Artur de Sá e Menezes: passou Sabará a ser Vila em 17 de julho de
1711, por criação do Governador Antônio de Albuquerque: a sua situação é em 19
graus e 52 minutos.

*
* *

Caeté, Vila da Rainha

ENTRE o SABARÁ e o Arraial de Santa Bárbara se criou a Vila Nova da Rainha,
conhecida ainda pelo nome brasílico de Caeté, que vale o mesmo que mato bravo,
sem mistura alguma de campo: foi descobrimento do Sargento-Mor Leonardo
Nardes, Paulista, e de uns fulanos Guerras, naturais da Vila de Santos. O
Governador D. Brás da Silveira lhe deu o foral de Vila em 29 de janeiro de 1714, por
virtude da faculdade concedida ao seu antecessor Antônio de Albuquerque. Está
situada em 19 graus e 55 minutos.
*
* *

Rio das Mortes, Vila de São João e São José
O Rio DA MORTES, que os Paulistas e viandantes das mais partes atravessavam

freqüentemente, por distar nos primeiros tempos do Ouro Preto pouco mais de cinco
dias de jornada ordinária, foi descoberto por Tomé Portes d'El-Rei, natural de
Taboaté, passados muitos anos depois do descobrimento das primeiras povoações.
Aí se criou a Vila de São João d'ElRei, ficando-lhe ao nascente a de São José, no
lugar então chamado a Ponta do Morro; foi descobrimento de José de Siqueira
Afonso, natural de Taboaté. Foram criadas estas Vilas pelo Governador D. Pedro de
Almeida, em 19 de janeiro de 1718. A Vila de São João está em 21 graus e 20
minutos; São José em 21 e 5.

*
* *

Serro Frio, Vila do Príncipe
ANTÔNIO SOARES, natural de São Paulo, avançando maior salto que todos os
outros, atravessou os Sertões ao norte de São Paulo, descobriu o grande Serro
vulgarmente chamado o do Frio, que na língua gentílica era tratado por Hivituraí, por
ser combatido de frigidíssimos ventos, todo penhascoso e intratável: do seu
descobridor proveio o nome a uma das suas serras, que hoje se conhece pelo Morro
d'Antônio Soares. Neste descobrimento se associou um Antônio Rodrigues Arzão,
descendente do primeiro Arzão, de quem já se deu notícia. As grandes
preciosidades deste continente em ouro, diamantes e todo o gênero de pedras
estimáveis são bem conhecidas por toda a Europa: nele se estabeleceu o Real
Contrato Diamantino, que tem devido aos Senhores Reis de Portugal a maior
vigilância e zelo. A Capital denominada Vila do Príncipe foi criada por D. Brás da
Silveira, em 29 de janeiro de 1714. Está situada em 18 graus e 23 minutos.
Discorrendo por entre a grande extensão destas quatro Comarcas,
apenas se achará rio, córrego ou serra que não devesse aos Paulistas o
descobrimento das suas faisqueiras, e estes são os serviços com que se têm
acreditado, além de muitos outros, os naturais da Cidade de São Paulo.
Digam agora os geógrafos que todos são mamelucos; arguam-lhes defeitos que
nunca tiveram; sirva-lhes de injúria o haverem nascido entre aquelas montanhas: as
almas é certo que não têm Pátria, nem berço; deve-se amar a virtude onde ela se
acha: nenhuma obrigação tinha a natureza de produzir só na Grécia os Alexandres,
só em Roma os Cipiões.
Qui pur s'intende
Di gloria il nome, e la virtù s'onora,
A l'Alessandri suvi l'Idaspe ancora.
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