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Aqui ao meu lado, amigos ouvirão uma história
de homens valentes que pisaram este chão.

Faz tempo que desejo contá-la.
É forma de louvação.

A hipótese é a seguinte:
a memória, para mim, não é evocação estéril

que faz murchar a presença do não lembrável,
mas é adivinhação do passado,

ação póstuma, sim,
mas vidente que, arrumando o passado,

faz repovoar visionários.

Epígrafe



“Em nossos dias, já ninguém duvida que a 
história do mundo deve ser reescrita de tempos em 

tempos. Esta necessidade não decorre, contudo, 
da descoberta de numerosos fatos até então 

desconhecidos, mas do nascimento de opiniões 
novas, do fato de que o companheiro do tempo que 

corre para a foz chega a pontos de vista de onde 
pode deitar um olhar novo sobre o passado...”

Goethe



Dualidade

A que devemos atender:
à Razão ou à Moral?

Se o que diferencia o homem é a sua finitude,
por que queremos ser imortais?

A beleza está exatamente na fragilidade,
na certeza da morte,

na conquista da qualidade.
Está no prolongamento da vida

que buscamos.
E o segredo da paz está na diversidade,

no respeito ao diferente.
Consenso nunca haverá.

Busquemos aceitação e respeito,
reverenciando a moral e a razão.

Dualidade 
(Desenho da autora)
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Apresentação

A autora de Fazenda Portela: raízes, ritmos e rimas, Regina Menezes 
Loureiro, é uma figura notável na Educação e Cultura Capixaba. É 
Pedagoga, Especialista em Educação Infantil, Metodologia Ensino 
Fundamental, Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e 
Médio. É Advogada e escritora, membro efetivo da Academia Feminina 
Espírito-santense de Letras, ocupante da cadeira n° 01 – Patrona: Judith 
Leão Castello Ribeiro, membro da Academia Cachoeirense de Letras 
e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Foi criadora e 
é redatora do Jornal independente “As Acadêmicas”, por meio do qual 
divulga a cultura capixaba e a internacional. Foi Presidente da AFESL e 
tem contribuído com artigos e poemas em diversas antologias.

Nesta obra, por meio de um texto poético e da voz de uma personagem 
octogenária, Porcina, Regina desvenda a sua origem, a de uma família 
como patrimônio histórico de mito fundador (uma forma, me parece, 
de valorizar a sua genitora, a escritora Maria José Menezes, e, de certa 
maneira, de promover um crescimento de autoestima, ressaltando o 
empreendedorismo, o sucesso, a união familiar de seus antepassados e a 
contribuição que eles deram no desbravamento de regiões circundantes da 
bacia do rio Doce para o progresso do Espírito Santo). Ao mesmo tempo, 
Regina constrói a identidade para localizações interioranas capixabas, 
valoriza a flora local, cria novos imaginários a partir dos já existentes, 
e muitas vezes de uma forma poética, propiciando à sua obra tornar-se 
parte de uma visão “oficial” da história capixaba e uma obrigatoriedade 
de leitura para os habitantes das regiões percorridas por seus ancestrais 
e, mesmo, para os indivíduos que tomem conhecimento da personalidade 
forte de sua personagem Porcina.

Muitos livros têm sido escritos com o objetivo de encontrar a origem 
estrangeira num processo de buscar uma dupla cidadania. Contudo, Regina 
tem a pretensão de cultuar seus antepassados e considerar a sua bisavó, 
que chega a nosso Estado como emigrante autóctone, um exemplo de vida, 
tributo aos antepassados que, num fluxo de Estado para Estado, vencem a 
natureza bela e hostil para formar fazendas: “Insetos e vermes nocivos ao 



homem que infestavam terras e matagais de tão difícil cultura como são 
os rios impossíveis de ser aproveitados economicamente”.

O fio condutor da narrativa é a memória saudosista de uma mulher 
corajosa, sábia, poeta, religiosa, amante da família, conhecedora da História 
do Brasil, dedicada e séria (casmurra). Assim, poderíamos classificar a 
obra como relato autobiográfico, um ato de consciência, no qual o eu fala 
sobre si mesmo e do mundo que o contorna.

O livro, construído em capítulos, não muito longos, vai apresentando 
Porcina e sua família. Porcina descreve os lugares por onde passava, 
a paisagem, as frutas, a moradia, fala de suas inquietações. Durante a 
narrativa, a personagem entremeia poemas ao texto que escreve aos 80 
anos. O seu texto desperta curiosidade do leitor por terem sido escritos 
por uma mulher idosa, e por terem teor de credibilidade. Suas afirmações 
se transformam em verdades históricas, pelo relevo regional descrito ou 
por alguns personagens que aponta de pessoas que ainda vivem e que são 
tidas como personalidades locais.

Para desenvolver o seu texto memorialístico, Regina se vale de 
fontes diversas, seja documentos, fotografias, relatos de familiares e de 
pessoas amigas, seja histórias locais, exaltando alguns acontecimentos em 
detrimento de outros. Para dar o tom de veracidade histórica a seu relato, 
coloca um anexo sobre a origem da família.

A memória, tentativa de salvar o passado para servir o presente e o 
futuro, sempre povoou o imaginário coletivo da humanidade e serviu 
de inspiração para a produção simbólica de povos de vários lugares, em 
várias épocas, sendo o idoso o depositário da memória coletiva. É por meio 
de sua memória privilegiada que o velho se reconhece e identifica o que 
somos, quando rememora, e Regina, muito sabiamente, em vez de usar 
a terceira pessoa como narrador épico que fala de seu herói, se apropria 
do recurso da fala de uma mulher idosa, que faz um balanço de sua vida, 
inserindo a sua obra no gênero das narrativas femininas e da mulher que 
fala dela mesma.

Ester Abreu Vieira de Oliveira
Professora de Mestrado em Estudos Literários – UFES, membro do IHGES, 

da APEEES (atual presidente), da ALES (atual tesoureira) e da AFESL (atual presidente)



Prefácio

Foi com prazer que aceitei prefaciar este trabalho, não só pela gentileza 
do convite da autora, mas pela escolha que ela fez de Relatos e Memória, 
que representam, no desenvolvimento do tema, eixos direcionadores da 
colonização do oeste capixaba.

Com visão localista, a autora retrata a vida da região estudada.
Dois requisitos essenciais sintetizaram o mérito do estudo: a história 

regional, por meio da história de família, e a ênfase para a preservação 
da memória.

A autora inova ao fazer uso de texto entremeado de poesia para registro 
de informações sobre o modo de vida de personagens, em narração de sua 
bisavó, que é a razão ao livro. Tudo isso impregnado de questões afetivas, 
filosóficas e históricas.

Ao eleger como tema do livro a relação entre o existencial e o filosófico, 
a autora levanta a problemática provocativa para amplas reflexões. Fazendo 
esse caminho, a autora rompe com a formalidade adotada nos trabalhos 
de história.

Para consecução de seu estudo, a autora compulsou documentação 
escrita e oral, com ênfase nos dados genealógicos, para registros sobre 
algumas famílias, fornecendo uma nova dimensão explicativa à questão 
regional.

Depurado pelo olhar e pelas recordações da personagem que narra o 
conteúdo do livro, o Espírito Santo nos é apresentado como uma terra 
hospitaleira e com mulheres fortes, apegadas à terra. Evocado com emoção, 
o período estudado nos traz de volta a peculiar família da escritora, que 
revive sentimentos com o objetivo de recriar duas histórias entrelaçadas: a 
história de seu estado e a sua história. Tudo num tom muitas vezes intimista, 
mas impregnado de poesia.

Em boa hora a Lei Rubem Braga publica esta obra da Regina, que é 
membro da Academia Feminina Espírito-santense de Letras, onde exerce 
uma atuação ativa, tendo inclusive ocupado a Presidência. Também edita 
o Boletim mensal “As Acadêmicas”. É, ainda, associada do Instituto 
Histórico e Geográfico do Espírito Santo. 



Este livro traz, no arranjo conseguido, dados que permitem muitas e 
diferenciadas leituras para que outros estudiosos ampliem os temas que 
surgem da própria documentação apresentada.

Por fim, só podemos orgulhar-nos, todos nós que, de um modo ou de 
outro, cruzamos com a autora em sua vitoriosa trajetória intelectual.

Léa Brígida Rocha de Alvarenga Rosa
Presidente de Honra do IHGES



Palavras da autora

A edição do livro FAZENDA PORTELA – raízes, ritmos e rimas, 
elaborado com tanto amor, descobre a fazenda Portela como principal 
núcleo de colonização do vale do rio Santa Joana, oeste do Espírito Santo, 
à margem direita da bacia hidrográfica do rio Doce.

Em terras que margeiam o rio e nos arredores, surgiram núcleos que 
deram origem à cidade de Itaguaçu.

A Fazenda Portela é prova inegável da história de corajosos fluminenses 
que deixaram sua cidade Cantagalo para povoar o desconhecido solo 
capixaba.

O Major José Vieira de Carvalho Milagres, avô da Porcina (ou Purcina, 
conforme discordância em alguns documentos e registros), a personagem 
central da história que narramos, iniciou sua primeira viagem ao Estado 
do Espírito Santo em 1866. O Major era filho do Capitão Francisco 
Antonio de Carvalho e Cunha, português de Telões (Santo André), filho de 
Agostinho de Carvalho Faria e Josefa Maria Soares. Francisco Antonio de 
Carvalho e Cunha é o tronco dos Vieira de Carvalho, senhores da fazenda 
da Conceição do Rio Negro, e o fundador do Porto Velho do Cunha. O 
Major José Vieira de Carvalho Milagres era casado com Porcina Angélica 
de Santa Rosa. O Major veio de Cantagalo para o Espírito Santo, em 
companhia de seu irmão Francisco Vieira de Carvalho Milagres, para 
reconhecimento das terras do Rio Doce.1

Chegando em Guandu, o Major criou raízes. Desenvolveu fazendas de 
café e cana de açúcar e se instalou como bem sucedido comerciante local.

Posteriormente, o Major trouxe seu filho José Vieira de Carvalho 
Milagres Júnior para a Fazenda Portela. Formada por terras adquiridas 
da União e localizada às margens dos rios da bacia do Rio Santa Joana, 
a Fazenda Portela cresceu e produziu excelentes resultados. Inicialmente 
com escravos. Logo, porém, o Major substituiu a mão de obra escrava 
pela força de trabalho do imigrante assalariado.

1 FERREIRA MILAGRES, Manoel.  História e Flagrantes de Baixo Guandu, p. 51
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Em 21-06-1873, em Cantagalo, Fortunato Barbosa de Menezes, filho 
de João José Barbosa e Anna Porcina Barbosa, casou-se com Porcina 
Vieira de Carvalho, filha de José Vieira de Carvalho Júnior e Maria Lina 
de Souza, em Cantagalo.

Em 27-02-1879, Fortunato Barbosa de Menezes, comerciante bem 
sucedido em Cantagalo, chega com sua família ao Espírito Santo, 
depois de encerrar seu comércio em Cantagalo. Ele veio com seu sogro, 
José Vieira de Carvalho Júnior, em companhia de Joaquim Pinheiro de 
Carvalho (o tio Quincas).2

Como destemidos guerreiros, espantaram onças e índios, venceram 
doenças, fizeram filhos, plantaram roças e colheram frutos.

Criaram raízes profundas porque escreveram história com ritmos e 
rimas de doçura e religiosidade encantadoras.

O trabalho foi árduo.
O moinho de pedra triturava grãos colhidos na fazenda ao som da bica 

que jorrava água enquanto produzia energia para mover a máquina.
O carro de boi circulava incansável, transportando a cana para o engenho.
Os cafezais floridos entre as suaves colinas, os canaviais tremulantes 

e a culturas diversas fizeram a riqueza da região.
À medida que os filhos Barbosa de Menezes se emancipavam, novas 

fazendas foram surgindo no entorno e constituíram importantes núcleos 
de desenvolvimento para a região.

FAZENDA PORTELA – raízes, ritmos e rimas fala de uma história 
humana, não tão sábia quanto humana. Uma história que retrata a vida 
resgatada da memória e da história garimpada em livrarias, sebos, diários 
de família e velhos retratos. Resgata a doçura de rezas à luz da lamparina 
a querosene, a vida e os remorsos mais vivos de uma mulher guerreira que 
teima em sobreviver, vence intempéries e protege sua prole em nome da 
posteridade, para a reconciliação das raças e pelo amor entre os homens.

Regina Menezes Loureiro

2 FERREIRA MILAGRES, Manoel. História e Flagrantes de Baixo Guandu, p. 68 e 70
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Sou Porcina

Da Terra bruta
arrancada...

do leito cristalino
esbulhada...

das minas gerais
expurgada...

Entre pedras, pedregulhos, cascalho
construí caminhos.

Caminhos pedrentos, o de Fernão Dias?
pedradas...
flechadas

de ferozes índios marginais.
Caídas e topadas

tão valiosas que fazem avançar.
Entre brilhos, matas, riachos
deixo marcas pelo caminho.

De pé ou de burro
levo desenvolvimento...

cidadania...
história que deixou memória

com sangue e suor
dos nossos famosos ancestrais.
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Andando por este país,
Guardando recordações
Das terras onde nasci,
Cantando estes sertões
Pra ver se sou feliz.

Este projeto nasceu comigo e deixo aos meus posteriores: o desejo 
de deixar registrado, para o todo o sempre, nos anais da história, o nome 
de meus antepassados reverenciados pelos meus descendentes.

Do leito de morte, ainda com um fio de humanidade, antevejo a 
posteridade. O projeto de escrever-lhes aqui está. Historiadora nunca 
fui, busco raízes na minha pele branca e no ritmo do sangue negro, 
renegado...

Conto histórias, resgato memórias.
A sociedade brasileira, híbrida desde o início da colonização, 

organizou-se sob as bênçãos do cristianismo. Nossos colonizadores 
nunca se preocuparam com a pureza da raça, priorizavam a perpetuação 
da fé cristã. Todo brasileiro, mesmo alvo, de cabelo louro, traz na 
alma, e muitos também na pele, a sombra ou pelo menos uma pinta 
do indígena ou do negro.

Do negro trazemos a ternura, a mansidão, a mímica excessiva, 
a religiosidade, a música, a ginga, o canto de ninar. Contrastes de 
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disposição psíquica e de adaptação biológica ao clima quente fizeram 
do negro o maior colaborador da obra da colonização agrária, deixando 
traços marcantes na alma do colonizador. Negros que fugiam das 
fazendas e formavam quilombos propagavam entre os nativos a 
língua portuguesa e a religião católica. Muitos negros cruzavam 
com as mulheres indígenas roubadas das tribos e povoavam sertões 
e cercanias mil desta terra brasileira.

Então, porque os negros ainda são discriminados pela cor da pele? 
Nada sei... Mas ainda bem que branca é a minha pele. Nos matadouros 
e abatedouros da vila, branco não entra. É trabalho de negro escravo 
que retalha com as mãos a carne e prepara o farnel do senhor. Parece 
que a lei proíbe que cidadão exerça o ofício para conservar sua sublime 
humanidade. E as atrocidades cometidas contra os negros? Não é pior 
que matar porco? Ora bolas! Às favas direitos humanos.

O português, por predisposição da raça ou da cultura, não teve 
escrúpulos; apenas impôs a religião. Adaptou-se melhor ao clima, 
ao solo muitas vezes desfavorável e às índias, fogosas nativas que 
povoavam toda a terra. Pelo intercurso com a mulher índia e também 
com a negra, o português multiplicou-se em adorável população 
mestiça, para melhor adaptação à nova terra descoberta.

Pela hibridação, o português realizou a verdadeira obra de colonização 
e venceu, com maior facilidade, as diversidades do clima.

Sou descendente de portugueses. O Major José Vieira de Carvalho 
Milagres, o Barão de Cantagalo, meu avô, é filho do Capitão Francisco 
Antonio de Carvalho Cunha, português de Telões (Santo André) e de 
Ana Vieira de Jesus.

Nosso mundo continua a ser um mistério, mesmo para os mais 
cultos entre nós. Muitas vezes busco respostas para os problemas da 
vida e do amor e me desiludo com meus pés de barro.

Na verdade, vou juntando personagens, palmilhando a bruta terra 
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arrancada, o leito cristalino revolvido das minas gerais. Buscá-los 
eu fui dentro de mim, na pesquisa incipiente e sofrida de vivências. 
Entre pedras busquei o meu caminho. É a tal pesquisa que não prioriza 
a linguagem providencial do barroco, nem mesmo quando evoca a 
memória dos séculos XVII e XVIII, nem está de conformidade com 
o naturalismo, no momento em que o memorialismo se ampara em 
seu rito familiar e doméstico. Conto porque ouvi dizer. Também não 
será a alforria literária e cultural, porque fui buscar meus relatos em 
circunstâncias locais, em caminhos pedrentos de Fernão Dias, entre 
pedradas, flechadas de índios ou de marginais.

Em meados do século XIX, após três séculos de colonização, a 
capitania do Espírito Santo ainda não havia sido conquistada aos 
índios. Nos primeiros séculos, os colonizadores fizeram um paciente 
trabalho de catequização, mas as florestas continuaram dominadas 
pelos índios. E, depois da expulsão dos jesuítas que faziam a 
catequese, grande parte dos aldeados voltou para as florestas.

Esses dados refletem as condições precárias dos fazendeiros da 
região, ainda coberta de florestas e dominada pelos índios, em meados 
do século XIX.

A imponência da vegetação me surpreendia. Em parte alguma que 
passei vi floresta mais exuberante. A floresta formava densa muralha, 
tão densa que o olhar não penetrava em sua sombra.

Entre fendas e trepadeiras, como curiosa cabeça, como um calango 
curioso me escondo, aparecendo em remotos assentamentos literários. 
Históricos surgem na configuração atópica, do para frente e para trás, 
com caráter arqueológico de resgate de identidade.

O que nos resta dizer é que o Brasil se autocolonizou defendendo-se 
de ataques de estrangeiros, através da coragem dos bandeirantes ou dos 
filhos da Terra que, desbravando matas, criando cidades, se tornaram 
senhores de terras, do ainda inexplorado solo espírito-santense.
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A Fazenda Portela representa núcleo poderoso de colonização 
da Terra Capixaba. Faz parte de toda a sesmaria do Guandu, que 
foi desmembrada para ser colonizada por meu pai, José Vieira de 
Carvalho Milagres Júnior. Posteriormente, eu e meu marido Fortunato 
assumimos a liderança e fizemos dela uma fazenda produtiva e de 
grande valor econômico.

Após passar para Fortunato a responsabilidade de gerir a Fazenda 
Portela, meu pai, José Vieira de Carvalho Milagres Júnior, criou o 
núcleo Palmeira e fez prosperar ali a sua fazenda, que se alongava 
até além do Santa Joana.

A colonização do território Boa Família teve início na segunda 
metade do século XIX, com a chegada de Francisco da Silva Coutinho, 
Antônio Gonçalves Ferreira, José Vieira de Carvalho Milagres Júnior 
e José Teodoro de Andrade. Esses pioneiros fundaram, às margens do 
rio Santa Joana, uma pequena vila, o primeiro núcleo populacional 
da região.

José Teodoro comprou parte da sesmaria Palmeira e criou, às 
margens do rio Santa Joana, o núcleo que foi batizado com o nome 
do rio, e mais tarde ficou conhecido como Boa Família

Lembranças queridas que me alegram e enfraquecem...
Aproxima-se, agora, a certeza da minha partida, do encontro e da 

libertação...
A agonia é o início da separação alma e corpo. Pode-se dizer que, 

nesse momento, tenho um pé aqui e outro na eternidade.
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Adeus ao Mundo

A lamparina, humilde recipiente com querosene, no qual se mergulha 
um pequeno disco de madeira ou cortiça traspassado por um pavio, que, 
aceso, fornece uma tênue luz capaz de nos livrar da escuridão total.

Lamparina (Desenho da autora)
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A tênue luz que emana de seu pavio me faz morna. Tenho agora 
a certeza da breve partida...

Hoje, vinte e quatro de agosto de mil novecentos e quarenta e 
cinco, a tarde corre calma e o céu está tranquilo. Olho em torno do 
meu passado e vejo que fui aquilo que esperavam de mim, sem poder 
ser eu mesma, sem viver a essência que meu ser me deu.

Vivi. Fiz parte da paisagem.
Tendo chegado aqui, onde estou, vislumbro minhas próprias 

pegadas e estou certa de que agora serei eu mesma, trazida de outros 
mundos para viver para todo o sempre, com a alma dilatada para 
saber novas vidas.

Quantos anos de vida se passaram! O tempo de sonhos, páginas 
relidas de meu passado que foi só vida mentida de um futuro 
imaginado.

Aqui em meu leito, sinto um correr vazio, um frio da vida vivida 
em vão. Horas, breves dias se passaram. Já sou um morto futuro. Só 
visões do mundo me ligam a mim.

O frio mortifica minhas mãos e tortura meu corpo como penitência 
por tudo aquilo que não vivi.

Meus pés estão a doer como se botas apertadas esmagassem meus 
dedos sem poder sentir o prazer de descalçá-las. Ainda é preciso andar 
muito enquanto meu corpo aqui jaz. As águas mansas do riacho correm 
por obrigação. Levam minhas lembranças, minhas poucas esperanças 
que todas hão de morrer.

Vai chover. As saracuras cantam e o guaxe fez o ninho mais no 
alto, fora do nível das águas. Talvez não chova, porque os bugios, os 
macacos barbados que habitam nossas matas, roncam no entardecer. 
É a assombrosa “Capela dos Bugios”.

A agonia é o início da separação da alma do corpo. É a luta de um 
corpo doente contra a certeza da morte. Na agonia de tantos pesadelos, 
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é como se me puxassem pelos cabelos. Posso dizer que, neste momento, 
quase não consigo resistir. Vivo a agonia de minha glória, na mesma 
solidão cega, no mesmo chove não molha do meu viver.

Dentro da noite que se avizinha, ouço o Curiango na sua incessante 
promessa mentirosa: “amanhã eu vou...”

Agora tenho um pé neste mundo e no outro.
Escutem...
Escutem a melodia da chama crepitando na lamparina. Sua 

luminosidade bamboleante envolve todos os seres. A chama irisa 
o peito e o ventre e multiplica-se em mil imagens espreguiçantes, 
pintadas em tons adamascados.

A chama crepita com dedicação e certeza.
Testemunha de amores ocultos, de mãos ocupadas modelando a 

vida com dedicação e firmeza, de bocas abertas, pálpebras rebaixadas, 
respiração ofegante.

Quantas vezes...
Aflitivamente... mãos que se moviam... sem tréguas.
Toda a noite era silêncio...
Todo momento era exortação, sentimentos secretos de irmandade que 

confortavam corações, por fim, de alegria, de felicidade, de êxtase.
A lamparina, como um elo de vida e sentimentos, é testemunha 

de nossos amores. A chama de luz que ilumina também alenta e 
tranquiliza, tal amigo e cúmplice nos momentos de sofrimento e dor.

Luz que ilumina a vida que nasce e a morte do que se vai.
Acalenta nossas mágoas e tremula sobre nossas cabeças, sempre, 

insistentemente, por toda a eternidade.
Não sei se é sonho, se é realidade a visão de uma terra de suavidade, 

sombra de palmares sonhados a iluminar agora a alma de um crente.
É, em nós, tudo. A vida é jovem, e o amor sorriu ali, na luz da 

lamparina que alumiou nossas noites de solidão ou de amores.
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Do mundo... para a eternidade

Agora estou quieta, me deixo ficar
tocada pelo sublime designo de Deus:
cumpro a missão de poetar.
Ao entardecer, sob luz derradeira,
sinto de soslaio belezas infinitas,
mananciais que seguem em corredeiras.
Busco a simplicidade divina,
palavras verdes, vivas, irisantes,
para decifrar pontos, entrelinhas.
É preciso montanhas, pedras, rochedos
companheiros, plantas, fontes e santas
para ser feliz por um momento.
Não me importo com rimas – mas elas existem.
Também os versos de pé quebrado
enchem de sons espaços ritmados,
reúnem em praças a vida acordada,
como sussurros de ramagens
embaladas em arcos pelo vento.
Pelos caminhos que percorri,
rosas brancas, encarnadas,
por certo eu colhi.
Ingênua, mansa, busquei o amor,
mas nem sempre o senti.
Enfrentei ventos, ondas, mares bravios,
para cantar, lutar contra o destino da estrada.
Aconchegar entre braços estendidos
a bandeira de homens livres, decididos,
que alimentam a esperança de meu povo.
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Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde todo 
“o sempre” e que nos tomou sobre sua proteção. Desempenha a missão 
de um PAI junto ao filho; a de um guia a nos conduzir no caminho da 
vida, no decurso das provas da vida, do bem e do progresso. O espírito 
bem fazer fica feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre 
quando nos vê fracassar.

Neste momento, a lua se põe. Mais bonita do que nunca. Estou 
pronta. Que sensação estranha! Ao longe antevejo a densa escuridão 
de mais uma noite que se vai. Não reconheço a realidade. Sonho, 
revejo minha vida, avalio meu atos neste juízo final.

Ao pé do altar coloco minhas ofertas em oração.
Do batel da vida, sinto-me na mão da morte e perto avisto o porto 

imenso, nebuloso chamado eternidade.
Luz ao final!.. Uma luz eterna me atrai.
No fogão a lenha, no último tição que ainda arde, a labareda em 

tochas estira-se pela porta do quarto, como língua de fogo do Dragão 
de São Jorge que me quer levar. O reflexo vermelho vem lamber o 
meu último suspiro.

Aos decretos do Senhor curvo humildemente a face, como cristã 
já sinto a geada a enregelar-me lentamente os ossos, o pavoroso frio 
a petrificar-me.

Na várzea derramada por entre gradis da janela, ao sopé da colina, 
num mesmo instante e rápido lampejo, descubro Fortunato, por entre 
papéis, com os braços cruzados, cabeça curvada, diante da vida que 
se foi.

Em vinte e um de junho de mil oitocentos e setenta e três, casamo-
nos.

Deve haver, nestes lugares, mudanças na mundana sorte. Neste 
momento solene, agora, quero celebrar o tempo que passou.

Prosseguindo em meus trabalhos, sempre pedi orientação ao 
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Senhor em face das dificuldades que se apresentavam na luta de cada 
dia e que eu classificava como impedimentos de natureza psíquico-
fisiológicas. Desejava realizações generosas no Senhor, nos domínios 
da revelação superior.

Sempre sonhei com as conquistas gloriosas e as realizações 
sublimes. Tentei corrigir minhas atitudes mentais diante da vida 
humana para alcançar meus ideais.

Não alimentava qualquer dúvida. Senhor! Não permitais que 
vibrações das forças físicas embassem a luz gloriosa da divina certeza 
deste momento. Diante da própria Espiritualidade sem fim, renovando 
energias de séculos, caminho em busca de transformações, no círculo 
de Vosso presente evolutivo.

Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades 
domésticas, felicitou-me o Espírito.

Meu santo anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor! Não importa qual 
o seu nome. Proteja-me! Pode ter outro nome conhecido aqui na Terra. 
Eu o invoco como meu anjo guardião, meu bom amigo espiritual. 
Espírito superior! Ajude-me nesse momento de mutação...

Espero a Liberdade!
Quantos a trazem na boca, sem, contudo, a sentirem no coração.
O Universo emerge essencialmente do pensamento. De dentro do 

campo de minha própria consciência, começo a conhecer tudo.
A mente divina é a maior realidade.
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Disfarce

Lembro
o tempo passado,
o tempo vivido.
Fortaleço a união,
cultivo a memória.
Crio calada.
Meus antepassados, nem todos conheço...
sou pedra, cristais fortes...
Sou Porcina
dos Vieira de Carvalho.
A força do sangue explorador,
o ímpeto do passado heróico,
intemporalidade...
Barreiras,
pedra, pedradas
desnudando horizontes,
historiando...
A beleza
resplandece
de amor despudorado,
imenso, deste imenso País,
pela negritude da raça,
imbatíveis os homens,
incomparáveis
e semelhantes.
A família
nos faz rocha,
gigantes indecifráveis...
mesmo quando no anonimato
da disfarçada origem.
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Clamo o valor de nossas lágrimas sobre quem perdeu a vida 
mas nos deixou rastros de existência e humanidade. Gozamos e 
desfrutamos de heranças como se fossem conquistas nossas.

O que terá acontecido ao nosso homem?
Nossa terra tem mais flores, nosso céu tem mais estrelas...
... e nossa história é cheia de emocionantes episódios: são lendas 

poéticas que despertam nossa curiosidade por problemas cuja solução 
desafia a sagacidade de qualquer estudioso.

Grande parte de nossa história está escrita na língua tupi, nas 
camadas de solo onde há vestígio de extintas espécies, hoje regadas 
pelo suor do rosto de um povo trabalhador.

Nas beiras dos rios, nas várzeas floridas, nas florestas tropicais, 
encontramos vestígios e recordações de gerações que passaram, 
homens sem nome, selvagens de nossas terras.

E quando o Brasil começou a existir para o resto do mundo?
Com a descoberta deste País pelos portugueses, todo o território 

passou a integrar o domínio da Coroa Portuguesa. Mediante concessões 
de sesmarias aos colonizadores, o Brasil começou a ser povoado.

Aliás, com a Independência do Brasil, as terras que jamais foram 
colonizadas passaram a integrar o domínio imobiliário do Estado 
brasileiro. Tanto as terras que jamais foram trespassadas, como as que 
caíram em comisso e não ingressaram no domínio privado por algum 
título legítimo ou não receberam destinação pública. Infelizmente, 
nada se fez aqui para proteger o colonizador, nem mesmo se cuidou 
de atenuar os efeitos da crise que, pela cessação do tráfico negreiro, 
atingiu nossos agricultores.

Os cafezais em flor prometem grande produção. Fartura. Os 
agricultores levantam-se às quatro, cinco, tomam um gole de café 
preto e lá se vão a caminho do roçado.
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Não se pode negar que é desumano o contrabando de homens 
pelos homens, como também não se pode olvidar que os lavradores 
precisam de apoio.

Na iminência de tão perigosa crise, suspensa sobre a cabeça de 
nossos lavradores como nuvem carregada de tempestade, não era 
de se esperar que as autoridades tratassem, sem perda de tempo, de 
minorar nossas preocupações?
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Lembranças dos primeiros tempos

Eu me extasio diante da raça,
peitos fortes a lutar.
Mais ainda, quem enfrentou matas,
adotou plantas e aves
e de plumas dotou a caravana.
Que trafegou entre índios selvagens
na negritude do abismo vazio,
da Pátria inda inculta e bela,
Brava gente capixaba.

O homem é um animal sublimado ou um anjo prisioneiro? Todos 
seus atos têm uma parcela de verdade que denuncia o anjo, que pode 
alçar voo, e o animal condicionado, mas capaz de querer, de ter 
vontade, de ser livre, de realizar genuínas aventuras.

Cabe a ele escolher ser águia ou galinha!?
O homem tem, sobre todos os outros seres, o privilégio de, ele 

próprio, formular as leis a que deve obedecer. Tem consciência de si 
como propriedade da natureza humana.

Eis aqui o sentido da liberdade: a consciência mais profunda em 
conhecimentos que mais ampliam o espírito.

Pela força viva do conhecimento, o homem é capaz de exercer 
influência real e decisiva sobre a sociedade. A finalidade do conheci-
mento não é a dominação da natureza?

Para grandes realizações é preciso grandes energias. Só existe 
vento favorável para quem sabe determinar. Nosso povo não se deixou 
dominar. Toda a criação está impregnada de emoções provocadas pelo 
sentimento que vem do contato sensível com o Universo.
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E é preciso grandes privações para se encontrar o grande momento, 
esse misto de amor e de aventura que invade o ser que parte ao 
encontro com o Criador.

O fascínio e a fecundidade das grandes realizações trazem paz e 
transformam o homem quando ele conclui o sonho que sonhou.

A primeira proposta que conhecemos sobre a necessidade de 
colonizar o Espírito Santo foi feita em 1825, pelo Padre Marcelino. É 
bem verdade que a proposta versava sobre novos colonos estrangeiros 
para a Colônia do Espírito Santo. Sabendo que a Província era a menor 
do Império em população, agricultura, comércio, mas que oferecia as 
melhores condições para o estabelecimento de colonos à margem de 
quatorze rios, o Major topou o desafio. Por que não brasileiros? Para 
novas culturas do café, cana-doce, milho, além do extrativismo, em 
suas ricas florestas, de pau-brasil, bálsamo, cedro e jacarandá, nada 
melhor que a bacia do Rio Doce.

Até então a exploração aurífera no Espírito Santo era proibida pela 
Coroa, dentro da política de fazer o Espírito Santo um estado-tampão. 
Por muito tempo assim ficou, porque era preciso afastar qualquer 
ameaça à extração de ouro nas Gerais. Este fato teve consequências 
na colonização da região, que se tornaria “terra de ninguém” se não 
fossem os índios.

A partir das primeiras ideias de ligação entre Cantagalo e o Rio 
Doce, cogitou-se sempre de construir uma passagem depois do paredão 
rochoso até chegar à fenda formada pela calha do rio Doce.

Em 1866, o Major José Vieira de Carvalho Milagres empreende 
sua primeira viagem ao Espírito Santo para reconhecimento da bacia 
do Rio Doce.

As condições físicas no Rio de Janeiro e Espírito Santo são as 
mesmas, por isso não há divergência regional significativa. O sistema 
de alimentação e também o de cultura agrícola são semelhantes e 
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concorrem para que a expedição exploradora do Major se conserve 
unida, dentro do parentesco e da solidariedade. Nem o clima varia 
muito, nem a altitude máxima e mínima cria diferenças profundas no 
gênero de vida entre os povos envolvidos na empreitada.

O Rio Doce nasce em Minas Gerais, na junção das Serras da 
Mantiqueira e do Espinhaço, próximo a Barbacena, e acredita-se 
que a chegada até ele significará a descoberta de um caminho para a 
comunicação com os grandes centros fornecedores de sal e querosene. 
O perfil do Rio Doce, no seu primeiro trecho, é marcado por serras 
com desníveis acentuados e afluentes encachoeirados. Mas, em 
seu segundo trecho, o volume de água é maior e o rio vai caindo 
suavemente, sempre em direção ao mar.

Acompanho o trajeto dos desbravadores anônimos que buscam 
o “vilão farto”, as memórias e fazeres desse vilão tão farto, pleno 
de matarias e cachoeiras, de fauna sem igual, onde sabem existir 
riquezas em abundância e índios botocudos mais ferozes que ariscos 
e ressabiados com o invasor que lhes tiram a terra e a liberdade, 
se apresentam como ameaça e desafios constantes. Uma história 
extraordinária em meio a altaneiras e fragrantes montanhas vestidas 
de verdejantes matas.

Em nenhuma outra região o céu se mostra mais sereno. O sol, em 
nenhum outro lugar, tem os raios tão brilhantes, tão dourados.

Pelo sol, pela terra e pela brisa que beija e balança as folhas do 
coqueiro, bendigo ao Senhor.

Sempre bendito, em toda parte. Amém.
A vosso Filho Divino, humilde ofereço esta terra.
Mas assim mesmo tudo é muito difícil. Grandes excessos e grandes 

deficiências se combinam para desafiar o homem. O solo, quando de 
terra preta ou roxa, é de excepcional fertilidade, mas nem tudo que 
se plantar com entusiasmo aqui dá.
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Os rios intratáveis durante as cheias são inimigos da regularidade 
da vida em família. Enchentes mortíferas e secas esterilizantes exigem 
esforço redobrado. Dificultam o cultivo e interrompem o transporte 
regular de mercadorias.

Insetos e vermes nocivos ao homem infestam terras e matagais, 
de tão difícil cultura, como são os rios quase impossíveis de serem 
aproveitados economicamente.

É certo que há abundâncias de produtos espontâneos, mas a 
exuberância das formas perniciosas de vida vegetal e animal é inimiga 
de toda cultura agrícola organizada e de todo trabalho sistemático. Em 
tudo se metem as formigas, as larvas e vermes roendo, esburacando, 
destruindo. Semente, fruta, documentos, madeira, tudo fica à mercê 
do inimigo, muitas vezes, invisível. O intestino, os dedos dos pés, a 
carne, os músculos, nada escapa ao ataque.

Nessas condições físicas adversas que descrevo, pode-se imaginar 
o esforço redobrado do colonizador.

Em 1884, no Adria, vieram mil e setecentos passageiros. No Espírito 
Santo, foram para a fazenda Portela, de Fortunato Barbosa de Menezes. 
Subiram o Rio Santa Maria da Vitória, em canoas, até Santa Leopoldina, 
depois, a pé, rumo a Santa Teresa onde o fazendeiro Fortunato os 
aguardava para levá-los como colonos para a nossa fazenda.

Em 13 de maio de 1888, assistimos aos festejos delirantes dos 
que foram libertos pela Princesa Isabel. A estrutura política do País 
modificou-se, mas do campo não percebíamos as transformações. 
Víamos o campo cultivado ou ressecado, o gado farto ou faminto, a 
cabana onde vivemos com seus esteios de braúna, o ribeiro manso 
que corria por entre pedras e chapadas, a boladeira, o engenho de 
açúcar, as moendas e as tachas de cobre, o pilador rústico de café e 
a mata virgem cada vez mais longe. As derrubadas eram anuais, os 
aceiros se afastavam...
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Em 1889, após a abolição, Carvalho Milagres foi pessoalmente, 
por duas vezes, à Itália e trouxe, às suas expensas, famílias italianas 
e espanholas para serviram como colonos em suas terras. Carvalho 
Milagres foi dos poucos fazendeiros que tiveram a iniciativa de 
substituir o braço escravo por colonos livres3.

A família Carvalho Milagres é o tronco de numerosa gente a quem 
o Estado do Espírito Santo deve relevantes serviços de desbravamento, 
povoação e progresso de toda a faixa territorial compreendida entre 
a bacia do rio Guandu e a do Santa Joana.

3 DERENZI, Serafim. Os italianos no estado do Espírito Santo.
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Minha terra natal

Enquanto inerte, olho para dentro de mim. Busco as entranhas do 
meu ser, com fraquezas e fragilidades. Procuro encontrar um caminho 
que me leve aos meus antepassados e busco com eles me entender.

Francisco Antonio de Carvalho e Cunha, português, de Telões (Santo 
André), filho de Agostinho de Carvalho Faria e Josefa Maria Soares, é o 
tronco dos Vieira de Carvalho, senhores da fazenda da Conceição do Rio 
Negro, e o fundador do Porto Velho do Cunha. Casou com Ana Vieira de 
Jesus, natural de Guarapiranga e filha do Alferes Antonio Vieira de Sousa 
e Ana Maria (ou Ana Francisca) de Sousa e Castro. Francisco Antonio de 
Carvalho e Cunha e Ana Vieira de Jesus eram pais de Francisco Vieira 
de Carvalho Milagres e José Vieira de Carvalho Milagres.

Dentro de mim ainda tenho muitos sonhos sonhados. Desde os 
primeiros dias, respostas voltam teimosas, crescentes como raízes 
fincadas em minha terra natal. Muitas vezes ainda ouço a voz de meu 
pai, José Vieira de Carvalho Milagres Júnior: “Filha! seja como o 
bambu, que é resistente por fora, macio e oco por dentro. Suas raízes 
prendem-se com firmeza ao solo e misturam-se livremente umas nas 
outras para adquirir força e apoio mútuos. O caule balança ao sabor 
do vento e se curva sem resistência. O que é flexível e se curva é bem 
mais difícil de quebrar”.

A voz de minha inspiração, o estuário de meu espiritualismo aqui 
estão. Fruto de encontros e peregrinações, inspiro-me em homens 
e mulheres semelhantes a homens e mulheres de todos os tempos. 
Assim busco a fortaleza. De viva voz, envio mensagens tecidas de 
amor e vida. Fui ao encontro deles e delas, esses encontros fascinantes, 
cumprindo missão Daquele que me enviou.
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Minha terra natal, nem sei bem mais qual é. Adotei este Torrão, no 
final do século XVIII, quando cheguei à Fazenda Portela, este rincão 
farto que construímos com nosso sangue e suor e que servirá de pano 
de fundo para a história de Fortunato Barbosa de Menezes e Porcina 
Vieira de Carvalho Milagres.

Em 05 de março de 1879, fincamos pé na Fazenda Portela. Lanço 
olhares para o passado com vistas no futuro dessa gente brasileira. 
Reconheço distâncias, aprecio vontades, colonizo sesmarias em troca 
deste meu desejo de viver e fazer viver.

Nos conflitos das relações humanas, na luta contra o Bem e o 
Mal, DEUS, O MUNDO, O OUTRO. No encontro com o outro, 
estamos sempre à procura da perfeição. Entre a unidade referencial 
e a subjetividade, vivemos em conflito, em eterna sublimação. 
Sabendo que perfeitos nunca seremos, forças opostas venceremos. 
Numa procura incansável, evoluo em direção definida, sem nenhuma 
previsibilidade de chegada. E, numa postura ainda indefinida, 
construo minha história particular, atendendo à necessidade visceral 
de pura sobrevivência. Saio do meu referencial. Parto ao encontro 
do amanhã:

– Eu, não sou eu amanhã!
É bom lembrar que, ao longo da História, houve inúmeras 

ocupações bem como transações particulares envolvendo terras 
públicas. A situação fundiária era caótica.

Estendam as mãos e colham os frutos das lembranças, dos feitos 
heróicos dos bandeirantes nessa saga. Deem ouvidos, ouvidos de ouvir 
seu coração. Não podem deixar de lado a relação de escuta para com 
o que eles têm de bom para contar.

É a reconstrução das condições de vida do homem, de antepassados, 
numa perspectiva livre de estigmas, sem diferenças ou receituários, e 
se descortinará uma faceta de nós mesmos.
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É a oportunidade de sentir o sertão de nossa terra, os contrastes 
de nossa gente, de respirar o ar impregnado de perfumes, temores e 
conquistas, observando à distância extensas fazendas que ocupavam 
todo o espaço de várias freguesias espalhadas pelo interior da então 
província do Espírito Santo, tão desabitada que o viajante tinha que 
atravessar grandes distâncias sem encontrar habitação que lhe servisse 
de abrigo ao pernoite.

Na verdade a sombra do Major Vieira de Carvalho Milagres 
abriga os herdeiros do seu nome. Neste texto, cuja história não nos 
é totalmente estranha, que muitas vezes nos foi contada e de nós 
é tão próxima como brincadeira de criança – cheia de fantasia e 
encantamentos busco raízes – encontros, ritmos e rimas.

Enquanto lágrimas de chuva devoram o sol, um sabiá com seu 
canto lastimoso atravessa distâncias, maculando as brancas flores dos 
laranjais, e transcreve lembranças que borbulham em minha mente.

Sonho...
Sonho com minha Fazenda Portela preservada. Na mente de meus 

filhos e netos... Através dos tempos, em memoriais e documentos, 
para que todos lembrem a importância de uma raça.
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Histórico

Pesa sobre nossos ombros o imperativo dos exemplos e a força 
da palavra, porque ela será dita agora, mas refletirá no Amanhã que 
nunca deixa segredos no livro da eternidade.

Devo me esforçar para enaltecer a herança de meu povo: transmiti-
la é meu dever. Se o Senhor nos deu inteligência e conhecimentos, é 
nossa obrigação iluminar o caminho da humanidade.

Acredito que a história do mundo deve ser reescrita de tempos em 
tempos. Novas descobertas proporcionadas pelo desenvolvimento 
cultural nos dão ciência de numerosos fatos do passado até então 
desconhecidos. Opiniões conflitantes de eminentes estudiosos nos 
impulsionam à pesquisa em busca da verdade.

Devo convidar a todos para fazermos um breve retorno histórico 
a fatos da vida no Espírito Santo e tornamos presentes antepassados 
meus que muito contribuíram para colonização do nosso Estado

É motivo de orgulho a vinda do Major José Vieira de Carvalho 
Milagres para terras capixabas. Suas conquistas em terras inóspitas e as 
vitórias de seus descendentes que se fixaram por todo o Oeste capixaba, 
criando cidades e riquezas, fizeram a riqueza deste rincão.

A colonização deste Oeste capixaba se fez do Sudeste de Minas 
Gerais ao sul do Espírito Santo para o Rio Doce, já que a insalubridade 
da zona linharense, povoada de indígenas e salteada de lagoas, 
dificultava a chegada dos colonizadores.

Herói da Guerra do Paraguai, o Major José Vieira de Carvalho 
Milagres foi um aventureiro destemido que partiu do Rio de Janeiro 
em direção ao Rio Doce. A proposta do governo daquela época versava 
sobre a vinda de novos colonos estrangeiros para a Colônia do Espírito 
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Santo. Sabendo que a Província era a menor do Império em população, 
agricultura e comércio, mas que oferecia as melhores condições para 
o estabelecimento de colonos à margem de 14 rios, o Major aceitou o 
desafio, empregando mão de obra brasileira e estrangeira. Para novas 
culturas de café, cana de açúcar, milho, além do extrativismo, em suas 
ricas florestas, de pau-brasil, bálsamo, cedro e jacarandá, nada melhor 
que a bacia do Rio Doce para iniciar uma nova vida.

De Cantagalo, rumou para Caratinga (MG), acompanhado do 
seu irmão Francisco Vieira de Carvalho Milagres, e daí a Santo 
Antônio do Manhuaçu, a fim de descerem beirando o rio Manhuaçu 
até Natividade, no Rio Doce. Esse itinerário fora seguido, na época, 
pela rudimentar “picada” de 1857/1858, pelo fazendeiro “Tenente” 
Francisco Ferreira da Silva, Lopes Jacques e outros, a mando do 
governo de Minas Gerais, e sua finalidade era criar facilidades na 
entrada de sal e outros gêneros vindos de Vitória.

Major José Vieira de Carvalho Milagres e seu irmão Francisco Vieira 
de Carvalho Milagres foram os primeiros fluminenses que chegaram ao 
Espírito Santo para conquistar novas terras. Chegaram, pela primeira 
vez, ao Santa Joana, um pequeno rio da margem direita do Rio Doce. 
Tinham sido contemplados com sesmarias pelo Governo Imperial de 
D. Pedro II.

O Major José Vieira de Carvalho Milagres alcançou as margens 
do rio Manhuaçu, chegando à sua confluência com o rio Guandu. 
Ali estabeleceu o núcleo primitivo da atual cidade de Baixo Guandu. 
Enquanto os Vieira de Carvalho Milagres abordavam a região do Rio 
Guandu, cabia aos seus parentes os términos do Santa Joana.

O Major José Vieira de Carvalho Milagres, abastado agricultor 
em Cantagalo, maçom, foi vereador, juiz de paz e dono das fazendas 
Palestina e Rancharia e, posteriormente, Sobreiro e Laranjal, no 
médio Rio Santa Joana. Desbravou, em 1866, com sua família, a faixa 
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territorial compreendida entre os Rios Guandu e Santa Joana, em terras 
tributárias do Rio Doce, na Região fronteiriça entre os Estados de Minas 
e Espírito Santo e, ali, ele e os seus herdeiros fundaram as fazendas 
Portela e Palmeiras.

Em 1870, já floresciam pequenas culturas de cereais e cana de açúcar. 
Entrementes, o Major e seus auxiliares se internaram pela floresta, em 
direção às terras altas, frescas e próprias para a cultura do café. Passaram 
do córrego Desengano ao Lage, acompanhando a descida das águas; 
procuraram o Santa Joana e o subiram até Sobreiro, onde, mais tarde, se 
localizariam outros fluminenses, filhos, cunhados e genros do Major.

Mais tarde, quando colonos desgarrados de Santa Teresa alcançaram 
o Santa Joana e ultrapassaram Figueira (hoje Itarana), defrontaram-se 
com os casarões de amplas varandas e terreiros de secar o café à moda 
fluminense como os também já existentes em “Portela”, “Palmeira”, 
“Boa Sorte” e “Sossego”.

Enquanto os italianos de Santa Teresa demandavam o “Limoeiro” 
nas cabeceiras do “Santa Joana”, o fluminense José Teodoro de Andrade 

Major José Vieira de Carvalho Milagres Francisco Vieira de Carvalho Milagres
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criava o núcleo de Boa Família, e o  também fluminense José Vieira de 
Carvalho Junior, meu pai, e seu genro Fortunato Barbosa de Menezes 
cultivavam em “Portela”, “Palmeira”, “Sossego” e “Laranjal”.

O crescimento do trânsito dos mineiros pelo Guandu em busca de 
abastecimento em Linhares, por via fluvial, exigia constantes viagens a 
Cachoeiro de Santa Leopoldina e Vitória pela estrada de Santa Teresa. 
Isto se tornava cansativo ao agricultor e comerciante Francisco Carvalho 
Milagres, irmão do Major, que ficou no Guandu gerindo os negócios da 
família. Mesmo contando com a ajuda dos filhos Francisco Júnior e José, 
necessitou admitir dois auxiliares: Francisco Ferreira da Silva Junior e 
Henrique de Paula Mascarenhas. O primeiro o assistia na administração das 
lavouras. Mascarenhas, no comércio. Ambos, em 1875, contraíram núpcias 
com filhas do patrão, e de cada um dos consórcios nasceram 14 netos do 
velho Milagres: os Milagres Ferreira e os Milagres Mascarenhas

Crescendo a passagem de mercadorias oriundas de Joanesia, 
Guanhaes, Santa Maria de São Félix e Capelinha das Graças, via fluvial 
até o “Porto da Natividade”, com destino ao “Porto do Souza”, e, por 
terra, as vindas de Caratinga e zona do Alto Manhuaçu, pelo Guandu, 
Francisco Vieira de Carvalho Milagres sentia-se na obrigação de atender 
a todos. O Guandu era posto intermediário de grande significado. 
Forçoso fora substituir a firma individual, de Guandu, por uma em 
sociedade com o filho Francisco Júnior, primeiramente estabelecida em 
“Porto do Souza” e, mais tarde, transferida para “Porto Tatu”.

Mesmo antes de constituir Carvalho Milagres & Genro, Francisco 
Vieira de Carvalho Milagres já singrava o Atlântico, em viagens da 
Barra do Rio Doce a Vitória, e fortuitamente, ao Rio de Janeiro, no iate 
“Verdade de Dios”, de sua propriedade, a serviço próprio e a serviço das 
firmas comerciais em que tomara parte. Posterior a Carvalho Milagres 
& Genro, sediada já em “Porto Mascarenhas”, veio a quarta firma 
comercial, na órbita dos cantagalenses. Em dezembro de 1889, o Sr. 
Mascarenhas admitiu o português José Viana de Brito, seu antigo auxiliar 
que viera de Vassouras (RJ). Era, assim, substituído o velho Milagres.
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Com o impulso recebido com a navegação a vapor e com a 
intensificação agrícola da região, o “Porto Mascarenhas” se converteu 
num grande entreposto de comercialização.

O Major José Vieira de Carvalho Milagres não permaneceu no 
Guandu. Em Sobreiro de Santa Joana, adquiriu diversas sesmarias para 
si e para o filho José Vieira de Carvalho Milagres Júnior. Prepararam 
a Fazenda da Portela, que ficou com José Vieira de Carvalho Milagres 
Júnior, cujo genro, Fortunato Barbosa de Menezes, ali chegou com a 
família nos primeiros dias de Março de 1879 (viagem inaugural da 
navegação de vapores no Rio Doce).

O irmão Francisco ficou no Guandu e fundou “Serra”; Manoel 
Ferreira Leal, cunhado e genro de Francisco, fixou-se no “Ribeirão 
da Lage”, nas terras medidas em 1872; Manoel Vieira de Carvalho 
Milagres desbravou o Córrego Consolação, afluente do Guandu.

Acompanhando o Major José Vieira de Carvalho Milagres, seguiu 
para o Santa Joana José Teodoro de Andrade (do Estado do Rio), que 
comprou a José Vieira de Carvalho Júnior as terras de “Boa Sorte” e 
fundou, à beira do rio Santa Joana, o núcleo de Boa Família.

Em 1877, Carvalho Milagres recebia o “Título Definitivo” da 
sesmaria “Porto do Souza”, medida em 1876 pelo Eng. Gabriel Emilio 
da Costa. As terras mediram 11.385.000 m2.

Desde há mais de cinco anos, um homem de muitos haveres se 
preparava. Era tão bom, como outro não havia no lugar, e não podia 
haver tão grande caçador de onças: o Major José Vieira de Carvalho 
Milagres. De Cantagalo, Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, emigrou 
ele com seu irmão4 Francisco Vieira de Carvalho Milagres. Homem 
de muitos haveres. Tenho dito.

De Cantagalo a partida.

4 Não há concordância entre historiadores quanto ao parentesco entre os dois desbravadores. 
Manoel Milagres Ferreira, em seu livro Histórias e Flagrantes de Baixo Guandu, considera 
Francisco filho do Major.
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Um arraial de garimpeiros deu origem a Cantagalo. A comunidade 
prosperou e chegou a possuir cerca de duzentas casas, que se 
perfilavam como formigas corredeiras de cada lado do chapadão. 
O grupo que ali se formara era chefiado por Manoel Henrique, o 
Mão de Luva, negociante português, vindo das Minas Gerais. Todos 
foram acusados de facínoras, foram condenados e presos em 1786, 
após serem julgados pelo desembargador Tomás Antônio Gonzaga. 
Foram degredados em 1787, considerados infames e, se deixaram 
descendentes, todos se espalharam por esse mundão de Deus.

As terras do arraial foram distribuídas por escolha (entre 5 
grupos), por sorteio (em lotes de 30 braças em quadras). O restante 
foi distribuído em 50 lotes no Córrego de Cantagalo; 45 lotes foram 
distribuídos entre várias pessoas, sendo um deles o Vicente Luiz 
Pinheiro, falecido em 1827, o qual ocupou cargos públicos de destaque 
no Estado do Rio de Janeiro. Foram seus descendentes diretos em 
Cantagalo: Joaquim Luiz Pinheiro, o Barão de Paquequer e depois 
Visconde de Pinheiro e Antônio Luiz Pinheiro. Joaquim Luiz Pinheiro 
era casado com Quenciana Maria Vieira de Souza, com geração em 
Machado Botelhos, são meus avós maternos.

Major José Vieira de Carvalho Milagres casou-se com Porcina 
Angélica de Santa Rosa, que era filha do Capitão Francisco Rodrigues 
Milagres e Ana Angélica de Santa Rosa. Eram meus avós paternos. 
Tiveram sete filhos:

1 - José Vieira de Carvalho Júnior, que se casou, em 1850, com 
Maria Lima* de Sousa5, filha de Joaquim Luiz Pinheiro, 

5 Importante para nosso estudo é traçar o tronco da família de Maria Lina: Luiz Vicente Pinheiro, 
pai de Joaquim Luiz Pinheiro (Barão de Paquequer e depois Visconde de Pinheiro), que é o pai de 
Maria Lina de Souza, que se casou com José Vieira de Carvalho Júnior, pais de Porcina. Porcina 
Vieira de Carvalho casou-se com Fortunato Barbosa de Menezes.

* Há divergência sobre o nome da mãe da Porcina. Documentos citam Maria Luiza e até Maria 
Lima. Com fulcro em depoimentos de família, adotaremos Maria Lina.



49FAZENDA PORTELA - Raízes, Ritmos e Rimas

Visconde de Pinheiro, e Francisca ou, talvez, Quenciana Maria 
Vieira de Sousa;

2 - Francisca Vieira de Carvalho, casada, em 1852, com Francisco 
Rodrigues Milagres, filho do Cap. Francisco Rodrigues Milagres 
e Ana Angélica de Santa Rosa;

3 - Emílio Vieira de Carvalho, casado com Maria José Macedo, de 
quem se desconhece a descendência;

4 - Cândido, sem referências;
5 - Antônio Vieira de Carvalho, casado, em 1862, com Custódia 

Angélica Milagres, nascida em Catas Altas de Noruega, pequeno 
vilarejo de Minas Gerais, e filha de Pedro Ribeiro de Alcântara 
e Joaquina Angélica Vieira, com geração que desconheço;

6 - Joaquina Angélica de Carvalho, casada, em 1873, com Manoel 
José de Siqueira, e

7 - Josefina Paula Vieira, casada, em 1864, em São Sebastião do 
Rio Alto, no Rio de Janeiro, com José Antônio de Souza Xavier, 
natural de Barbacena, filho de Antônio Xavier de Souza e Maria 
Antônia de Jesus6.

Nesse mesmo período, o Espírito Santo já se apresentava com 
uma estrutura econômica baseada no cultivo da cana de açúcar e na 
fabricação da rapadura, para uso interno, e do açúcar, que era levado para 
Portugal. A farinha era o produto já produzido no norte do Espírito Santo 
e ocupava lugar de destaque na exportação de produtos brasileiros.

Com o esforço dos colonizadores para conquistarem a terra, 
explorá-la e apossar de suas riquezas, muitas incursões foram feitas 
por terras capixabas.

A Capitania Hereditária do Espírito Santo estendia-se, desde o 
mar, indo para oeste até ao meridiano de Tordesilhas. A descoberta 

6 Esta versão disponível em <http://gen-fluminense.2x.com.br/paginas/cantagalo pov.htm>, acesso 
em 25 de agosto de 2005.



50 Regina Menezes Loureiro

das minas de ouro na capitania mudou o rumo da história capixaba 
e despertou a cobiça de povos e nações que desejavam se apoderar 
do ouro das Minas Gerais. Para defender as riquezas encontradas 
o governo português proibiu a abertura de caminhos em direção às 
minas e militarizou a Vila de Vitória, construindo fortes guardados 
por soldados fortemente armados.

Entre soldados armados e as minas de ouro, sob rochosa 
vigilância secular, os desbravadores iam reservando suas riquezas 
para si próprios. As muralhas se faziam sangrar por rios, alguns 
encachoeirados e outros nem tanto, mas todos piscosos de fartura 
e belezura. Por entre rios e florestas se instalaram os botocudos – 
ferozes e arredios, cientes de deveres, defendiam com bravura a 
terra que os viu nascer.

Com o esgotamento das jazidas, houve o definhamento da fase 
do ouro e iniciou-se o refluxo das atividades dos bandeirantes que 
objetivavam, agora, a colonização do interior ainda inexplorado e 
dominado pelos índios e contrabandistas de ouro.

Então começa minha história.
A primeira penetração no território de Guandu ocorreu em 1872, 

quando o Major José Vieira de Carvalho Milagres, veterano da Guerra 
do Paraguai, partindo de Cantagalo, chegou à confluência do Rio 
Doce e Rio Guandu e ali estabeleceu o núcleo que deu origem a uma 
nova cidade.

O Sr. Francisco Vieira de Carvalho Milagres, irmão do Major, 
também antigo fazendeiro de Cantagalo, subiu o Rio Doce para Baixo 
Guandu, levando escravos para abrir uma grande lavoura de café e 
ajudar o Major na sua empreitada. O Sr. Francisco era dono de canoas 
com toldo de palha e se mostrava entusiasmado com a navegação do 
Rio Doce. Acreditava ser possível navegar o rio, mesmo na estação 
da seca.
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A colonização da região, iniciada pelo Major, teve sua base, 
sedimentada no trabalho de imigrantes europeus de várias 
procedências, localizada no núcleo de Afonso Pena.7

Entre 1850 e 1860, surgiram notícias esparsas de construções ao 
longo do Rio Doce, na colônia do Guandu. Os colonos que vieram 
de Cantagalo enfrentaram grandes perigos para ocupar essa região 
por causa da falta de segurança e de recursos. Encontraram vestígios 
de antigos quartéis construídos para combater índios e traficantes de 
ouro e apenas uma trilha que levava ao rio. Onças vadias e vorazes 
ofereciam sérios combates aos colonizadores.

Afirmar eu posso, que meus olhos estiveram presentes, registraram 
certezas. Descrevo o que além das fronteiras se dispõe. Apenas 
algumas clareiras se abriam de quando em quando, onde os índios 
botocudos8 faziam suas plantações e acampamentos ou garimpeiros 
corajosos espreitavam, ou buscavam novos achados.

Os índios que habitavam o Espírito Santo, principalmente o vale 
do rio Doce, eram temidos por sua ferocidade. Concentrados nas 
matas virgens de todo o vale do rio Doce, permaneciam em estado 
selvagem. Alguns aldeamentos de índios civilizados por missionários 
católicos produziam alguma coisa tirada da lavoura e possuíam 
pequenos engenhos de açúcar e aguardente, pilação de café e arroz. 
Foram esses índios que auxiliavam os viajantes pela mata até o Porto 
de Souza, próximo à divisa com Minas Gerais, para a compra de sal 
e querosene.

7 O núcleo Afonso Pena, hoje, é o município de Ibituba, segundo pesquisa disponível em 
<www.biblioteca.ibge.gov.br/visualização/dtbs/espiritosanto/baixoguandu.pdf>. Acesso em 5 
de outubro de 2005

8 No lado oeste do rio Doce e seus afluentes, habitavam os índios do grupo botocudos. Eles usavam 
rodelas de madeira metidas nas orelhas e no lábio inferior. Não tiveram contato com a catequese 
jesuítica que poderia estudar melhor a comunidade, seus hábitos e costumes. Os registros que 
encontramos são poucos e esparsos.
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Quando o Governo Geral abandonou a política de reduzir o Espírito 
Santo a tapagem protetora das minas de ouro, o oeste do Estado não 
possuía núcleos ou comunidades a não ser de desordeiros e criminosos, 
contrabandistas de ouro sob a proteção das florestas e da riqueza do 
solo e dos rios.

Com a política de incentivo à agricultura com vistas à ocupação 
dos espaços virgens, e devido à necessidade de combater criminosos, 
o Governo regulamentou a distribuição de terras, facilitando a entrada 
de colonos nacionais dispostos a povoar efetivamente a zona oeste da 
terra capixaba. Muitos não se interessaram ou não possuíam recursos 
e desistiram. Outros sucumbiram às doenças e aos ataques de onças 
ou dos índios ferozes.

Mas a vida dá sete voltas. Como formigas incomuns em fila 
indiana, nós outros enfrentamos este solo seco deste túmulo de 
florestas verdejantes, rasgado de picadas tortuosas onde deslizam 
crimes e descaradas caras sorridentes. Aqui, as poucas pessoas rosnam 
cabisbaixas, carregando suas cismas, mas sobre os ombros sustentam 
a história, ressuscitando a glória de seus antepassados.

É muito confusa a vida da gente. Eu conto agora esses saberes 
porque sei sabendo que, por essas veredas, é muito difícil executar 
trabalho de grande serventia. Assim conto, conto fielzinho, pois é 
relíquia de meu pai, a qual em minhas entranhas eu levo comigo.

Em Regência Augusta, a largura do rio atingia mais de dois 
quilômetros. Regência Augusta era, em 1905, a sede da navegação 
fluvial, cuja flotilha, vistoriada pelo Capitão de Corveta Veríssimo 
Costa, era constituída pelos vapores Muniz, de Viana & Cia, e Milagres 
e Santa Maria, subvencionados pelo governo do Espírito Santo, da 
firma Mascarenhas, Costa & Cia.9

9 ALMEIDA, Ceciliano Abel de. O Desbravamento das selvas do Rio Doce (Memórias). Rio 
de Janeiro: José Olympio, 1959.
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Com a inauguração da navegação do Rio Doce pelo então 
governador Antônio da Silva Pontes (1800-1808)10, houve a chegada 
de mineiros e fluminenses que sonhavam com um porto para 
escoamento dos produtos pecuários em troca do sal e de tecidos e se 
estabeleciam em Guandu e adjacências.

O Espírito Santo, até então transformado em território-tampão 
para evitar o acesso ao ouro, começou a receber novos e poderosos 
proprietários rurais provenientes de outros Estados. A Lei de Terras 
de 1850 facilitou a concentração da propriedade fundiária, ampliando 
o desenvolvimento do latifúndio. Mas a situação das comunicações 
por terra continuava em estado precário, abalando os parcos recursos 
públicos.

Era preciso, no entanto, desenvolver as comunicações com Minas 
Gerais, anteriormente proibidas, para que os portos do Espírito Santo 
servissem de escoadouro dos produtos mineiros.

Em 1857, foi iniciada a derrubada de matas na barra do Guandu. 
Grandes pedaços de terra foram destinados a nacionais vindos de 
Minas e Rio de Janeiro.

Em outubro de 186011, o Governo Imperial, em virtude da Lei de 
14 de setembro de 1859, ordenou que se desse, a cada um dos ex-praças, 
um lote de terra de 22.500 braças quadradas.

Já acostumado a percorrer as rotas para os rios Doce e Guandu 
(1860/1872) à procura de abastecimentos, José Vieira de Carvalho 
Milagres, o Major, abastado agricultor fluminense, chegou ao ES em 
1866, vindo de Cantagalo RJ, seguindo o roteiro traçado pelas tropas 
de burro. O que amedrontava todo mundo eram as cobras venenosas 

10 NOVAES, Maria Stella. Jerônimo Monteiro – sua vida e sua obra, Espírito Santo: Arquivo 
Público Estadual, 1979.

11 ALMEIDA, Ceciliano Abel de. O desbravamento das selvas do rio Doce. (Memórias) Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1959, p. 5 (Coleção Documentos Brasileiros, 103).
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e a mata hostil e inóspita até chegar ao Espírito Santo e alcançar o rio 
Doce. Tudo era singularmente belo se não fossem as feras e os índios. A 
população de pássaros canoros e multicores enriqueciam o ambiente.

Vale lembrar que o “Major” Carvalho Milagres, durante a viagem, 
vinha a cismar sobre a escolha de terras adequadas à cultura do café, 
fazendo-se acompanhar do irmão Francisco. Dedicou-se a isso, até 
os derradeiros anos de vida, preocupando-se com a transferência 
de toda a prole para a bacia do Doce, onde se instalou, na barra do 
Guandu. Ali era o seu “quartel general”. Explorou a periferia: o 
Laje foi a região escolhida por Francisco, e, seguindo esse córrego, 
Carvalho Milagres passou para o Santa Joana, que subiu até o afluente 
Sobreiro. Às margens do Sobreiro, fundou “Portela” para o filho José, 
cujo genro, Fortunato Barbosa de Menezes, ao ali chegar em 1879, já 
encontrou acomodações e lavouras. Por sua vez, seu irmão Francisco12 
permaneceu no Guandu, à direita do rio, cujas terras cultivou e ainda 
há pouco tempo pertenciam aos Milagres Ferreira e herdeiros. Fundou 
o povoado à esquerda do mesmo rio. Mais tarde, o povoado passou a 
ser a sede municipal. Estabeleceu aí o comércio em nome individual, 
e, posteriormente, em Porto de Souza.13

Saindo de Cantagalo, chegaram a Carangola, Manhuaçu e 
Caratinga, em Minas Gerais, quando atravessaram o rio Manhuaçu 
tomando rumo leste em direção a Guandu. Descendo o rio Doce, 
fixaram-se na barra do Guandu, procurando terras altas e frescas 
para o plantio do café, e, por isso, penetraram na floresta, subiram o 
rio Laje e, posteriormente, rumaram em direção ao rio Santa Joana e 
Sobreiro, sempre em expedições que muito se assemelhavam às dos 
bandeirantes do início da colonização do Brasil.

12 Adotamos por critério considerar Francisco Vieira de Carvalho irmão do Major, apesar de 
contradições entre fontes.

13 FERREIRA MILAGRES, Manoel. História e flagrantes de Baixo Guandu. Prefeitura 
Municipal de Baixo Guandu. 1976, p.7.
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Casado com Angélica de Santa Rosa, José Vieira de Carvalho 
Milagres para aqui veio com seu irmão Francisco Vieira de Carvalho 
Milagres e seu filho José Vieira de Carvalho Milagres Júnior. Depois 
de grande sucesso com suas lavouras e comércio em Guandu, partiu 
em busca de novas conquistas, embrenhando-se pelas matas à procura 
de terras próprias para o plantio do café. A adaptação na floresta 
recém-derrubada não foi fácil. Eram os animais estranhos, doenças 
desconhecidas, novos alimentos, e índios. Estas foram as grandes 
dificuldades encontradas, que mataram muitos colonos, as crianças 
dificilmente sobreviviam.

Em busca de aventuras, o Major Vieira de Carvalho deixou o Rio 
de Janeiro quando jovem e partiu pelo mundão de Deus. Conta-se 
que assim meu avô, o Major, começou a vida adulta: era lombo de 
burros, percorrendo caminhos tortuosos, baixadas e florestas densas, 
enfrentando até animais bravios, tiros perdidos de caçadores e, 
entre tantos desafios mais, índios ameaçadores do interior da região 
Centro-Sul.

Seu desejo era aportar às margens de rio Doce, no Espírito Santo 
e lá fazer sua base de apoio. Depois de muita estrada, o jovem 
viajante realizou seu sonho, desembarcando as mochilas nas beiras 
do rio encantado, o Município de Baixo Guandu, na região central 
do Estado.

Fez-se comerciante e fazendeiro e iniciou um ciclo de viagens ao 
interior do Estado e às regiões serranas de Minas Gerais, realizando 
os sonhos de muita gente e os seus também, com os bons negócios 
que os tempos lhe permitiram.

Seu comércio, que prosperou com o intercâmbio realizado, 
utilizando a navegação pelo rio Doce, promoveu o desenvolvimento 
da região. O seu nome ficou registrado na história e geografia espírito-
santenses. O arraial perto da fronteira com o Estado de Minas Gerais, 
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Vila Mascarenhas, onde está construída a Usina de Mascarenhas, que 
fornece energia aos estados vizinhos, é hoje distrito de Guandu.

José Vieira de Carvalho Júnior recebeu do pai, o Major, a 
incumbência de cultivar e colonizar as terras e conquistar as terras da 
sesmaria na região da futura fazenda Portela. Era casado com Dona 
Maria Lina Carvalho Pinheiro, filha de Joaquim Luiz Pinheiro, o 
Visconde de Pinheiro, e de Quenciana (ou Francisca) Maria Vieira 
de Souza.

Em 1877, Carvalho Milagres recebeu o “Título Definitivo da 
Sesmaria “Porto de Souza”.
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Fonte: FERREIRA MILAGRES, Manoel. História e flagrantes de Baixo Guandu. Prefeitura Municipal de Baixo Guandu. 1976.
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Do Rio de Janeiro para a Portela

A Pátria é objeto de amor; não é um nome em vão. Os povos têm 
feito dela o que seus sentimentos ditam; todos se interessam por sua 
Terra Natal.

Em seu ambiente natural, o homem compete, encontra espaço e se 
estabelece. Compete e vence, interfere, oferece e troca. Ama e divide. 
Vive num pedaço que é seu, sobre o mundo, e interage com o outro. 
Todos têm direito à vida, à sobrevivência. Pátria é onde se constrói 
o lar, onde se procria e faz viver. Na subjetividade da experiência, o 
homem cria elos, tem deveres:

– Tem obrigação de amar a Deus, ao mundo, a ele mesmo.
No espaço infinito onde existe, cria raízes. O direito de cidadão 

prevalece, e ele procura segurança, respeito, união. Para exercer poder 
e usufruir do ambiente construído por ele, descobre que é preciso 
preservar, evitar impactos ambientais, desbravando caminhos. A 
crença no outro o fortalece, enriquece a vida e cria equilíbrio.

Isto é sobrevivência.
Enfim, Deus seja louvado!
Aqui da minha Fazenda Portela, relembro.
Partimos de Cantagalo, Rio de Janeiro, no dia 13 de fevereiro de 

1879.
Chegamos a terras capixabas no dia 27 de fevereiro de 1879.
Até chegar ao Espírito Santo, a viagem foi tranquila, sem maiores 

atropelos. Muitos dias de viagem carregavam muito cansaço, mas 
grandes esperanças também. Íamos ao encontro de bandeirantes, 
homens conquistadores que partiram de Cantagalo e iniciaram a 
luta contra índios ferozes, ajustaram tribos, dividiram entre si sítios, 
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improvisaram fazendas e estabeleceram leis, que lhes asseguravam 
a paz e a ordem pública nos seus grandes domínios.

O navio vindo do Rio de Janeiro surgia do mar, em excelentes 
condições. Os tubarões que rondavam por entre as ondas encapeladas 
ficaram para trás, só na lembrança. Apesar dos atropelos, passamos 
pelo oceano sem maiores dificuldades A gala do acolhimento especial 
desnudava a hospitalidade do capixaba. Recebem com fidalguia.

Ao chegar a Vitória, sentimos a pobreza da província capixaba, 
uma das mais pobres e piores do Império, apesar de suas abundantes 
riquezas naturais. Algumas ruas de Vitória eram estreitas e calçadas 
com pedras irregulares. Outras eram de terra batida com muita poeira 
na seca e lama na estação chuvosa.

Os conquistados e os conquistadores formaram um só povo, mais 
suavizados pelos ensinamentos do evangelho.

Logo estávamos num vapor alcunhado de Gaiola e iniciamos 
a viagem pelo rio Doce. A embarcação acompanhava as margens 
sinuosas rio acima. A expectativa era geral. A maré baixa me entristece 
e as surpresas da viagem me sobressaltavam. Seguia como uma 
devota. Era muita água para mim. Nas minhas aspirações, nos meus 
sonhos de jovem mãe confiante, me alentava nos sorrisos dos meus 
filhos João, José e Fortunato e no semblante inflexível e apreensivo 
de meu esposo Fortunato.

Neste momento, eu me recordo com saudade de Elisa, filha querida 
que faleceu, em 7 de setembro de 1877, em Cantagalo, com apenas 
dez meses.

Estávamos numa embarcação de fundo chato, de pequena 
capacidade de carga, a qual nos levaria até a divisa de Minas Gerais, 
no Porto de Souza, a 150 Km da foz do Rio Doce. Navegar era preciso 
para desvendar o tão desconhecido rincão de nosso destino.

Olham em frente para tomar consciência do espaço que nos cercava 
e de todo o além que a vista alcançava.
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A barra do rio Doce veio e foi vencida. Uma caboclinha de seus 
sete anos apareceu por entre ramagens, apanhou água do rio com uma 
cuia. Atravessou o trecho de areia e desapareceu por entre as ramagens 
de capim verdoso sem se importar com o barulho da embarcação.

Continuamos a subir. A água do rio Doce estava barrenta, fato que 
indicava chuvas nas cabeceiras do rio. À medida que nos afastávamos 
da foz do rio, as margens iam ficando cobertas de vegetação cerrada 
e à medida que nos afastávamos mais da barra, a floresta ia cobrindo 
totalmente as terras marginais.

Somos fluminenses de nobre família. Fortunato era afamado 
comerciante em Cantagalo. Meu avô materno é Joaquim Luiz Pinheiro, 
o Visconde de Pinheiro, e minha avó era Quenciana Vieira de Souza 
Pinheiro, a Baronesa de Paquequer. Meu avô paterno era o Major 
José Vieira de Carvalho Milagres, o Barão de Cantagalo e veterano 
herói da Guerra do Paraguai. Todos possuem grandes propriedades 
no Estado do Rio de Janeiro e estamos trazendo para o Espírito Santo 
nossa experiência de comerciantes e agricultores. Brocaremos a mata 
para a cultura e plantaremos no ar as bases da civilização.
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Carta pela qual Joaquim Luiz Pinheiro, meu avô materno, recebe de 
Sua Majestade Imperial D. Pedro II o título de Visconde de Pinheiro.
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 Ninguém a bordo nos inspirava ternura ou antipatia. Um vago tédio 
nos invadia ao pensar em nada; nem o que deixamos, nem o que nos 
esperava podia nos exaltar nem ferir nossos cansados corações.

– Bombordo! Toda força a bombordo – ainda ouço a voz do 
comandante.

O timoneiro obedecia. Todos em silêncio na proa e a correnteza 
fortíssima. Tínhamos que passar por toda massa barrenta, que 
descia ferindo margens e transportando folhas e troncos. Pareciam 
quilômetros de largura. Tínhamos que passá-la!

Logo que iniciamos a jornada, nos primeiros contatos com o rio, 
descobrimos o afloramento de vestígios de plantas que flutuavam indicando 
que fortes chuvas castigavam as cabeceiras do rio. Ouvimos pelo roçar 
da proa do barco em ramagens, pela carícia do vento e o abano de asas a 
procura de seus ninhos, a temida aproximação de um temporal.

Que Deus nos abençoe.
A viagem monótona neste rio de águas barrentas se transformava 

em tormenta.
Eram grandes, muito grandes as dificuldades que nos esperavam 

devido à instabilidade do curso inferior do rio que, naquele trecho, 
percorria uma planície verdejante e misteriosa de olhos escondidos 
e flechas eriçadas. Confiávamos na maestria dos homens experientes 
que, havia muito, lidavam com o gigante capixaba de águas abundantes 
e claras.

A experiência tem mostrado que os índios são ociosos por natureza 
e de sentimentos abatidos e humildes. Sua indústria se limita a poucos 
tecidos de palha. Não são proprietários. Possuem apenas palhoças 
desprezíveis, samburá, bodoque, marimba, linha para pescar.

Raciocinando assim, envolta em pensamentos e ilusões, era fácil 
dizer da minha crença em algo maior e desconhecido, além do que 
um simples olhar alcança.
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O curso do rio era muito alterado na época da cheia com o 
aparecimento de muitos canais entre bancos de areia que dificultavam 
a navegação, atrasando a viagem porque o barco tomava caminho 
errado e encalhava.

Apenas o calor da esperança invisível. O pensamento que conso-
lidava o sonho também aprofundava o terror das borrascas, quando 
o rio revirava a esmo as pedras, troncos e animais.

Inegável eternidade!
Sozinhos, no balanço das ondas, no exercício dessa ansiedade 

impotente qual folhas ao vento, vislumbramos a morte, o fim de 
nossa jornada infinita, a perda de vestígios que nos fizesse retornar 
ao rastreamento de um sonho.

Fortunato lia Mateus 23: “Infelizes de vós, escribas e fariseus 
hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato e estais por 
dentro cheios de rapinas e impurezas”.

É preciso que o homem afaste os maus espíritos eliminando de si 
mesmo o que os atrai.

Limpai, Senhor, minha alma. Afastai de mim todo pecado e 
tentação. Preciso resistir.

Era chegada a hora! Comerciar emoções com as esferas invisíveis 
que nos rodeiam não representa, de modo algum, a realização espiritual, 
mas nos conforta na hora do perigo. Era preciso que cada alma encarnada 
fosse fiel à Divindade para se alcançar semelhante conquista.

Olhares aflitos de todos. Desesperado, Fortunato procurava 
proteção por entre homens, mulheres, crianças e bagagens.

Decorreram milhões de anos!?...
Só um ato de amor imensurável para realizar o milagre da vida 

controlada. Mas, como ninguém adoece ou morre sem permissão 
Daquele que nos criou, o passado, o futuro, o espaço, o tempo quis 
Ele controlar e não nos deixar perecer.
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Quando atracamos no Porto do Souza, ponto extremo do 
nosso percurso no Rio Doce, observei que o rio ali se estreitava 
acentuadamente para fazer o desenho do porto.

Vale a pena reviver, repensar a aventura.
Está aí a Portela, este quase continente que atesta o valor da 

tentativa vitoriosa, modelo e exemplo de pronunciada fé.
Ah! O bom sentimento às vezes incoerente e às vezes inconsequente 

é que nos faz querer saber o que seria apenas aceitável. Neste momento 
último, que nos faz investigar o futuro, desligando os laços do 
presente, conheço o jogo da imaginação.

É preciso explicar o inexplicável?
O que me dá a pista de tudo é a experiência vivida, a história contada.
A formação do povo brasileiro tem sido um processo de equilíbrio 

de contrastes. Contrastes de culturas, de economias agrária e pastoril, 
o católico e o herege e, principalmente, o contraste maior: o do senhor 
e do escravo.

A intrusão européia desorganizou a vida social e econômica dos índios, 
desfez o equilíbrio nas relações do homem com a natureza e principiou a 
degradação da raça atrasada em contato com a mais adiantada.

Os indígenas das terras do pau-brasil reagiram retraindo-se, 
abandonaram suas aldeias, esconderam-se nas matas ou, amarfanhando-
se ao contato com o civilizado, deixaram-se escravizar.

O colonizador, menos numeroso, contemporizou e, dentro de um 
ambiente de quase reciprocidade, serviu-se do homem para o trabalho 
e da mulher para a formação da família e aproveitou ao máximo os 
valores que o povo atrasado podia oferecer.

As mulheres indígenas participavam da vida do colonizador como 
esposas, concubinas...; os homens se deixaram governar e trabalharam 
na lavoura de cana. Passaram a viver em comunidades maiores, 
sedentárias, obrigados pelos senhores “com espada e vara de ferro”, 
como pregaram os catequistas.
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Arrancados do verde da vida selvagem, muitas aldeias ficaram 
perdidas.

No lugar onde é hoje Boa Família, havia, naquele tempo, um grande 
número de choças deixadas pelo índio em abandono. Localizado 
no centro-oeste do Espírito Santo, Boa Família teve suas raízes no 
século XIX. Esse distrito parece ter sido, outrora, coberto de matas 
e povoado de índios.

Aos Vieira de Carvalho pode ser atribuído o título de pró-
fundadores desse chão. Chegaram, pela primeira vez ao Santa Joana, 
um pequeno afluente da margem direita do Vale do Rio Doce, por volta 
de 1880. Chegaram, via Guandu, porque tinham sido contemplados 
pelo Governo Imperial de D. Pedro II, com sesmarias, pelos relevantes 
serviços prestados à Guarda Nacional.

Foi José Teodoro de Andrade, cunhado do Major José Vieira de 
Carvalho Milagres, quem abriu, no meio do mato, uma picada e 
encontrou indícios de uma taba indígena.

José Teodoro de Andrade construiu uma ponte sobre o rio no terreno 
que comprara de meu pai. A ponte que construiu era uma rústica 
construção de madeira. Ele se estabeleceu ali naquele terreno com sua 
família. Dali dirigia os destinos de sua fazenda, que se estendia para o 
lado do Sobreiro, fazendo divisa com a nossa fazenda Portela.

José Teodoro logo construiu uma capelinha onde foi introduzida a 
imagem de Nossa Senhora do Menino Jesus, esculpida em madeira.

Está aí o nascimento do povoado Arraial de Boa Família que fica 
ao norte do Arraial de Figueira do Santa Joana e dos lotes do Córrego 
Socego (grafia original no documento), em Itarana, e para os lados 
de Afonso Cláudio, divisa com Baixo Guandu.

A primeira casa, coberta de tabuinhas lascadas, pertenceu a João 
Bertolo, que se estabeleceu com sua casa comercial. Trajano Ferreira 
teve a primeira casa de secos e molhados e Sebastião Martins a primeira 
padaria.



66 Regina Menezes Loureiro

Recordações

As imagens passam
serenas entre juncais.
Tudo passa
só eu fico pra trás.
Na casa grande,
cenas imortais,
vivas origens,
tudo impregnado
de feliz eternidade.

A vila amanheceu florida, o porto de Mascarenhas, com sua 
agitação costumeira, entregava sal e querosene aos tropeiros e recebia 
café vindo das regiões frias de Afonso Cláudio.

Em movimento ritmado as canoas singravam a água do rio com 
nervosismo.

Na mata próxima, a cabecinha fina, as orelhinhas em ponta, 
os olhinhos miúdos da raposa rapineira espreitavam vigilantes os 
cavaleiros viajantes em suas idas e vindas.

Fora o entusiasmo do Major Vieira de Carvalho que o filho levou 
até um recanto próximo ao rio Santa Joana, onde abriu picada e 
construiu a Fazenda Portela. Construiu a casa e iniciou a plantação. 
Mais tarde, instalou ali seu filho José Vieira de Carvalho Júnior, que 
passou a propriedade, por herança, à filha Porcina e a seu esposo, 
Fortunato Barbosa de Menezes14.

14 Em 5 de maio de 1902, Fortunato Barbosa de Menezes, em documento de compra de terras ao 
Estado, declara ter 54 anos (tendo, então, nascido em 8 de junho de 1847) e se casou com Porcina 
(portanto, nascida em 12 de março de 18551862), e ter com ela 11 filhos, com as seguintes idades:
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Depois de três séculos de escravidão branca e negra, a nação 
brasileira enfrentava gigantescos problemas financeiros e não 
conseguia estabilizar os ânimos e o entusiasmo do povo que se 
rebelava à pressão ainda exercida por Portugal.

A riqueza mineral brasileira já não se derramava, exaurida pela 
exploração constante e insaciável dos portugueses e pelos desperdícios 
cometidos pela corte.

O Brasil continuava pobre na estrutura social, com urbanismo 
precário, deficiente em escolas, sem hospitais aparelhados para atender 
a enfermidades do país de clima tropical.

Ainda no Rio de Janeiro, casei-me com Fortunato Barbosa 
de Menezes, em 21 de junho de 1873. Fortunato era profissional 
competente, muito inteligente, bom administrador e comerciante de 
grandes negócios em Cantagalo. Tinha muito valor. Era merecedor 
de toda a confiança.

Em 01-06-1875, Fortunato iniciou a liquidação do seu negócio 
em Cantagalo (RJ), pagando todos os seus débitos gradativamente e 
encerrou em 31-10-1878 (cf. p. 68).

 João com 28 anos, José com 26 anos, Fortunato com 24 anos, Américo com 22, Aristides com 20, 
Anízio com 18, Arminda com 15, Alípio com 14, Alzira com 10, Elídio com 9 e Darcília com 7. 
Nessa época, já eram falecidos Elisa e Euclides. Arquivo Público do ES, doc. 117, cx. 199, onde 
se encontra também o registro de compra e venda  de terreno devoluto, com planta e medição 
e discriminação, no lugar denominado “Não Pensei”, com perímetro de 3.277m2, área de 50 
hectares. Terreno devoluto requerido por Fortunato Barbosa de Menezes, num lacrimal, afluente do 
córrego Portela, água do Santa Maria.Arquivo Público Estado do Espírito Santo, doc. 199, cx. 117.
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Página de anotações em caderneta de Fortunato (documento de família)
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Em 14-08-1877, acompanhou o sogro, José Vieira de Carvalho 
Júnior, ao rio Doce, para fazer os seus primeiros trabalhos na “situação 
Palmeiras”, que, em 13-02-1879, mudou-se de Cantagalo (RJ) para a 
Província do Espírito Santo, estabelecendo-se na “situação Portella”, 
em 05-03-1879.

Meu casamento com Fortunato durou muitos anos. Nosso 
casamento aconteceu em Cantagalo, em 21-06-1873. Após a sua 
morte, mantive o luto pelo tempo que vivi.

Na Portela, vivemos construindo família, até que sua morte 
prematura nos separou. Tivemos 13 filhos15, os Barbosa de Menezes, 
que criamos com muito rigor, tementes a Deus, exigindo de todos 
muita dedicação ao trabalho. Quando um filho se tornava maior, era 
ele instalado numa parte de terra com a incumbência de criar lavoura 
e construir moradia. No tempo certo, Fortunato comprava do Estado, 
em nome do filho, as terras cultivadas.

Filho é como semente que brota no campo. Um dia brota, varão 
ou fêmea, fruto abençoado que traz ao casal inusitada ventura.

São nossos filhos:
João Barbosa de Menezes: nosso primeiro filho, nasceu em 04 de 

junho de1874, em Cantagalo. João foi batizado em Cantagalo em 02 
de agosto de 1874. Foram seus padrinhos Joaquim Luiz Pinheiro, o 
Visconde de Pinheiro, e Quenciana Vieira de Souza Pinheiro.

José: nasceu em 27 agosto de 1875. Ele foi batizado em 25 de 
outubro de 1875, em Cantagalo. Foram padrinhos José Vieira de 
Carvalho Júnior e Maria Lina de Souza.

Elisa Barbosa de Menezes: nasceu em 01 de novembro de1876. 
Elisa foi batizada em 18 de dezembro de 1876. Foram seus padrinhos 

15 Arquivo Público, Doc 199 cx 117 e doc 173 cx 199.
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Carlos José Pires e minha tia Luiza Pinheiro Pires. Elisa faleceu em 
07 de setembro de 1877

Fortunato Barbosa de Menezes Júnior: nasceu em 12 de dezembro 
de 1877, ainda em Cantagalo. Foi batizado em Cantagalo, sendo 
padrinhos Felisberto Vieira de Carvalho e Maria França Vieira.

Arminda: nasceu em 1878.
Em 27 de fevereiro de 1879, chegamos ao Espírito Santo e em 05 de 

março do mesmo ano chegamos à Fazenda Portela. Américo Barbosa de 
Menezes nasceu em 01 de novembro de 1879. Foi o primeiro capixaba 
da família.

Euclides Barbosa de Menezes: nasceu em 02 de junho de 1881 e 
faleceu, ainda pequeno, em 17 de maio de1882, em Vitória.

Aristides: nasceu em 22 de maio de 1883.
Anízio: nasceu em 17 de maio de 1885.
Alípio: nasceu em 27 de setembro de 1887.
Elpídio: nasceu em 19 março de 1892.
Alzira: nasceu em 18 de maio de 1894.
Darcilia: nasceu em 20 de novembro de 1896 e faleceu em 17 de 

maio de 1905. Foi sepultada no cemitério da Fazenda Portela.
Deus sempre nos ajudou e há de ajudar nossos filhos e filhas.
Puxando da memória, acompanhando os dados históricos e certidões 

de nascimento, posso constatar e afirmar que, ao fixar nossa residência na 
Portela, em 1879, Fortunato me trouxe com ele e os quatro filhos ainda 
menores: João, José, Fortunato e Arminda, ainda bebê. Lembro-me que 
Elisa falecera em 1877 com dez meses de idade.

A morte me roubou muito cedo a vida do Fortunato, o Nato da 
Portela. Agora, como a vovó Porcina, a Dindinha para os netos, aceitei 
o desafio. Corajosamente assumi a direção da fazenda e dos negócios 
da família com a ajuda dos meus filhos mais velhos, João e José.
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Como mulher, corajosa fui, dizem também de grande sabedoria. 
Com pulso forte, adotei o luto por todo o sempre e administrei a 
propriedade durante muitos anos, vencendo preconceitos para orgulho 
dos meus descendentes e exemplo para novas gerações. Apesar do 
aspecto casmurro e às vezes até assustador, da já velha Porcina, 
procurei ser delicada. Sempre quis deixar exemplos de retidão de 
caráter, respeito a Deus e ao próximo. Levo comigo, num dos bolsos 
da saia negra, muitas chaves presas em barbante para abrir as portas do 
casarão e proporcionar às crianças viagens fantásticas pelos inúmeros 
cômodos repletos de histórias de assombrações, mas que guardavam 
doces, biscoitos e guloseimas que guarneciam as mesas e prateleiras 
nos dias de festa, estimulavam a curiosidade e saciavam de prazer os 
netinhos, como na casa de chocolate dos contos de fada.

Que nem em João e Maria.
Porcina é o meu nome! De origem nobre, fui moça de cidade, 

acostumada a participar das festas da Corte. Não gosto de idades, 
datas de nascimento e muito menos de falecimentos. Para relatar 
minha origem, retrocedo no tempo, só até a Cantagalo de 21 de julho 
de 1787, quando da distribuição, por sorteio, de 45 lotes entre várias 
pessoas, entre elas o Vicente Luiz Pinheiro e Francisco Antonio de 
Carvalho e Cunha, filho de Agostinho Carvalho Faria e Josefa Maria 
Soares. Francisco Antônio de Carvalho e Cunha era português de 
Telões (Santo André) e é o tronco dos Vieira de Carvalho.

Vicente Luiz Pinheiro era pai de Joaquim Luiz Pinheiro, o Barão 
de Paquequer e mais tarde Visconde de Pinheiro que se casou com 
Quenciana Maria Vieira de Souza. Joaquim e Quenciana eram os pais 
do Barão José de Aquino Pinheiro.

A história registra o nome de dois filhos de Francisco Antonio 
de Carvalho e Cunha: Francisco Vieira de Carvalho Milagres e o 
“Major” José Vieira de Carvalho Milagres, que se casou com Porcina 
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Angélica de Santa Rosa, com quem teve os filhos Cândido, Emílio, 
Antonio, Joaquina, Francisca, Josefina e José, todos Vieira de Carvalho 
Milagres.

Francisca Vieira de Carvalho, irmã de José Vieira de Carvalho 
Milagres Júnior, meu pai, casou-se com Francisco Rodrigues Milagres.

Amália e Quenciana eram filhas de Francisco Vieira de Carvalho 
Milagres, irmão do Major José Vieira de Carvalho. Amália, mais tarde, 
se casou com Francisco Ferreira da Silva, e Quenciana se casou com 
Henrique de Paula Mascarenhas16.

José Vieira de Carvalho Milagres Júnior, em 1852, casou-se com 
Maria Lina de Souza, filha de Joaquim Luiz Pinheiro, o Visconde 
de Pinheiro e de Quenciana Maria Vieira de Souza. José Vieira de 
Carvalho Milagres Júnior e Maria Lina de Souza  são os pais de 
Porcina Vieira de Carvalho Milagres, que, mais tarde, se casou com 
Fortunato Barbosa de Menezes, ainda quando estavam no Rio de 
Janeiro17.

16 FERREIRA MILAGRES, Manoel. História e Flagrantes de Baixo Guandú. Prefeitura 
Municipal de Baixo Guandú, 1976.

17 Lênio Luiz Richa, funcionário aposentado do Banco Central do Brasil, membro da Associação 
dos Pesquisadores em História e Genealogia - ASBRAP e do Colégio Brasileiro de Genealogia.  
lenioricha@yahoo.com.br disponível em www.genealogiabrasileira.com/.../ cantagalo em 
25/11/2007.
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A casa-grande da Portela

Aqui estou aos sessenta,
Sedenta de amor,
novinha em folha,
que nem folha verde de pimenta viçosa.
Quero provar de tudo.
Tudo de belo que a vida pode oferecer.
Sou criatura criadora.
Trabalho de sol a sol,
Malho que nem matraca
Malhada.
Sou abrigo sombreado
por grandes árvores floridas
a proteger a prole do calor.
Não malho em ferro frio
Sou filha, mãe, esposa, avó.

Visão parcial da casa grande na fazenda Portela (Desenho da autora)
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Às vezes, tenho que libertar demônios e me deixar conduzir pelo 
imaginário.

Escrever faz parte de um desejo incontrolável, irreprimível. Os 
textos tomam o caminho da respiração. Sinto necessidade de expressar 
meus conflitos e dramas humanos.

Para não explodir...
A escravidão trouxe consigo costumes e tradições, mas levou 

embora tristes aparelhos de sofrida submissão.
Impressionou-me o costume que os capixabas, assim como os 

paulistas que aqui residiam, tinham de comer as formigas tanajuras 
ou içás. Em tempos de enxame, as crianças, em algazarra, gritavam 
e catavam as formigas aladas.

O caminho que leva ao casarão é uma alameda verdejante. Os 
bambus plantados nos dois lados do caminho protegem a água 
corrente que passa por valetas construídas para canalizar a força da 
água corrente que move o moinho, posicionado ao lado esquerdo de 
quem chega, quase em frente da casa grande.

O casarão da Fazenda Portela, de estilo colonial, foi construído 
pelos escravos e está assentado sobre estacas. Possui uma escada de 
madeira com proteções laterais bem na parte central da construção 
e serve de acesso direto à sala de visitas. É um enorme cômodo 
ornamentado com móveis de vime e muitos retratos antigos na 
parede. Retratos de muitas lembranças, andanças, da família que 
amo cuja memória preservo acima de tudo. Essa sala, que se 
estende como se dois braços possuísse, é parte central de toda a 
construção. O lado esquerdo da sala de visitas estende-se para leste 
e era a residência da família. Está assim dividido: o escritório do 
Fortunato, bem central ao lado da sala, independente dos demais 
cômodos da casa, e só se comunica com a sala. Era aqui que o Nato 
da Portela fazia seus estudos e meditações, passava horas do dia 
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em seus estudos e escrituras. Ele era exímio administrador e nunca 
se descuidava de seus apontamentos. Mantinha-se atualizado para 
aprimorar as experiências que realizava na fazenda. Os quartos 
estão distribuídos simetricamente, um ao lado do outro, ao longo 
de um grande corredor que, saindo da sala de visitas, se divide em 
dois braços formando um grande vão aberto entre os quartos, por 
onde se pode apreciar um pequeno riacho de águas correntes em 
movimentos sinuosos, bem atrás da casa.

A seguir chega-se à sala de jantar. É um grande espaço com enorme 
mesa onde a família faz suas refeições e sempre oferece, principalmente 
aos domingos, os famosos ajantarados com a presença de todos os filhos 
e muitos netos. Saindo da sala de jantar, chega-se a uma saleta que serve 
a lides domésticas e que dá acesso à despensa e à ampla cozinha com 
grandes janelas, de onde se descortina o pomar, banhado pelo rio que 
irriga mansamente as terras e que serve para usos domésticos e higiene 
dos escravos. À direita, para o oeste das montanhas, foi construída uma 
enorme varanda com peitoril em madeira que serve de passagem para 
os vários quartos reservados aos hóspedes importantes quando chegam. 
Os animais de sela dos visitantes são amarrados embaixo da varanda e 
ali aguardam, protegidos do sol e chuva. Como o terreno é acidentado, 
a parte de trás da casa é mais alta; a varanda abriga e esconde a senzala 
que toma toda a parte térrea da casa. Era o que mais impressionava no 
casarão. O alojamento dos escravos ocupa a parte térrea, mas não é 
visível ao visitante que chega.

Depois da libertação dos escravos, em 1888, alguns escravos 
libertos ainda permaneceram na fazenda e podiam ser encontrados 
vagando pelas redondezas, ou agachados, pitando cachimbo, sempre 
de cabeças baixas. Pareciam amedrontados.

Não era possível ainda resolver totalmente tal situação, mas todos 
procuravam minorar sofrimentos.
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Os portugueses fizeram dos africanos o seu principal objeto de 
transação comercial, e os brasileiros não sabiam o que fazer com os 
libertos. A libertação dos escravos, liberdade sim, ainda que tardia, não 
deu ao negro nenhuma compensação pelo extermínio da raça, pelas 
condições adversas enfrentadas durante e após a escravidão.

Com a Abolição da Escravidão, fazendeiros mais prósperos 
puderam abolir o trabalho escravo e recrutaram trabalhadores entre 
a população local ou adotaram o sistema de colonato, uma relação de 
transição que envolve o trabalho familiar e combina o salário com a 
permissão ao colono para cultivar gêneros necessários de subsistência 
dentro da fazenda.

Os capixabas foram tomados pela “febre de plantar café” e o 
fizeram por toda a parte, em terras boas ou más, em fazendas ou sítios, 
com braços escravos ou com seus próprios braços. A economia se 
desenvolveu com poucos recursos. Alguns elementos dificultavam 
o aumento da produtividade: o precário sistema de transporte, a 
necessidade de manter tropas de burro para o transporte de mercadoria 
por terra até Vitória. Manter uma tropa era muito dispendioso e 
ocupava 29% da força de trabalho masculina da fazenda.

Quando veio a baixa do preço do café, a parceria com os imigrantes 
tornou-se menos compensadora; o colono concentrou sua atividade 
nas culturas de subsistência e relaxou do cafezal. Não podiam fazer 
mais nada a não ser resistir à crise e esperar por dias melhores.
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Porcina e seus filhos - os Barbosa de Menezes. Da esquerda para a direita:
Sentados - José e João. De pé - Elpídio, Alípio, Anízio, Aristides, Américo e Fortunato.

É inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras 
de determinados companheiros encarnados. Eles são convocados 
para colaborar em nossas realizações. O futuro sempre prova que a 
disseminação da fé positiva e edificante revelará um promissor tesouro 
que revelará o mérito das criaturas, de todos nós, espíritos imortais.

Tive treze filhos. Estão vivos os Barbosas de Menezes, a maior 
herança que tenho. Uma única filha e oito homens trabalhadores 
sobreviveram. Muito bem humorados, distraem-me com suas troças 
e brincadeiras simples. Também organizam grandes festas na Fazenda 
Portela, onde reúnem os irmãos, primos e toda a comunidade nas 
festas religiosas do Natal, Ano Novo e Juninas.

Em fantásticas histórias, envolto em misticismo, o povo criou 
fantasias. Seres sobrenaturais apareciam ao viajante em noites escuras, 
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trazendo terror e mortes. O frio das madrugadas, os assobios no 
bambuzal lembram lamentos, trazem figuras de escravos há muito 
alforriados. Passar pelo bambuzal exigia coragem. Eram tantos os 
barulhos que até a montaria se recusava a prosseguir. Cenas sensuais 
reproduzidas pelas folhas das bananeiras escandalizavam os mais 
recatados e justificavam os mais afoitos. Era preciso rezar para as 
almas que por ali vagueavam.

Bem perto da Fazenda Portela, em certo lugar da estrada, havia 
grande quantidade de angico. Perto da sapucaia, assim falavam, era 
mal assombrada...

Se alguém passasse por lá, incauto pela madrugada, ouvia gemidos 
e ais, sem nada ver.

Nas noites de sexta-feira santa, um vulto dali saía a espantar e 
calava até cão que ladra.

Ninguém sabia dizer. Será mula-sem-cabeça ou será lobisomem? 
O certo é que a lenda conta que quem olhar é mulher do padre.

Mas ninguém perde os ajantarados aos domingos realizados no 
velho casarão. Com a presença dos filhos, sirvo com animação e 
orgulho, em grande mesa retangular, onde todos se abrigam, todos 
em minha volta, como a matriarca da família que reina numa das 
cabeceiras. Tornou-se tradição sagrada.

Os aniversários eram comemorados com grande pompa. Quando fiz 
80 anos, lembro bem, me homenagearam como a Dindinha Porcina, 
matriarca da família Barbosa de Menezes. Foi uma comemoração 
em grande estilo. Lembrei-me dos Vieira de Carvalho, do Major e 
de meu pai, também José Vieira de Carvalho. Todos os filhos, netos, 
amigos e serviçais se reuniam em volta da boa mesa. A fartura permitia 
extravagâncias nos assados e nas sobremesas que se preparavam. A 
enorme gelatina que tremia ao ser virada deslumbrava e aguçava 
apetites. Era o encanto da garotada.
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A maior atração do meu aniversário foi a banda que veio de 
Itaguaçu. Tocava um dobrado que só ela.

A nutrição da família era uma preocupação constante. Nada se 
encontrava para comprar. Tudo tinha que ser produzido nas fazendas. 
Todos aqui se sustentam. Uns mediocremente, mas todos produzem 
o próprio sustento com o suor do próprio rosto.

Já na chegada da casa grande, o imponente moinho de pedra trabalha 
ininterruptamente. Tritura os grãos produzidos na fazenda através de alta 
fricção. Nosso moinho de pedra é formado por duas pedras (também 
conhecidas como “mós”). Ambas têm furos e ranhuras nas faces que se 
atritam. As ranhuras têm o comprimento e a espessura de um palito de 
fósforo e se dispõem no círculo como os algarismos de um relógio. Além 
da grande capacidade de produzir fubá, a queda da água que faz mover 
a máquina jorra em abundância. A água, que cai em profusão, forma 
uma bela cachoeira onde meus netos se banham com grande algazarra.

Carroça de madeira de tração animal 
transportando a cana produzida na 
fazenda Portela.
(Arquivo de família)
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O moinho trabalha sem cansar. Mói fubá para toda a colônia, e o 
milho é produzido na própria fazenda.

A Casa de Farinha tem um importante papel na vida dos colonos 
da Fazenda Portela, pois há décadas vem gerando empregos, além de 
garantir a subsistência da comunidade.

As vacas leiteiras produzem o leite para a casa grande. Fabrica-se 
o queijo. Nas baixadas, planta-se o arroz. Na falta da carne de boi abusa-
se do frango, da carne de porco, que é guardada submersa na gordura, 
e preparam-se alguns peixes pescados ali mesmo ou no Santa Joana.

Legumes da terra há muito pouco. Mas a horta já tem variedades 
deliciosas. Vinagre, azeite, azeitona, conservas ficam só na lembrança 
dos fartos dias na Corte.

Moinho de pedra da Fazenda 
Portela. Local onde os primos 
Tadeu Marcos, Antônio 
Augusto, Márcia, Maria Célia, 
Rita Maria e Alzira, todos 
Barbosa de Menezes, bisnetos 
da Porcina,  tomavam banho 
com grande algazarra.
(Arquivo de família)
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No início, era muito difícil a comunicação com Vitória. Toda a 
produção de café da terra fria, Afonso Cláudio, Santa Tereza, descia 
a serra no lombo de burro. Os tropeiros seguiam a tropa, displicentes, 
mas atentos para evitar atrasos.

O burro guia, na frente com o sininho no pescoço, levava toda a 
tropa. Parecia saber o caminho de cor.

As tropas bem organizadas chegavam até ao porto de Cachoeira 
de Santa Leopoldina com o café. Dali o café seguia em canoas para 
Vitória e desciam o rio Santa Maria.

Na volta, a tropa trazia algum sortimento para suprir as necessidades 
das populações interioranas.

Para outros, a dieta de privações era a causa da grande mortalidade 
infantil. Também muito colaborava para o morte de inocentes a falta 
de educação física, moral e intelectual das mães, desproporção na 
idade entre cônjuges, frequência de nascimentos ilícitos, regime 
impróprio de alimentação. Várias foram as doenças: mal de sete dias 
(inflamação do umbigo), sarna, impinge, crosta leitosa, sarampo, 
bexigas, lombrigas. As doenças eram combatidas com clisteres, 
purgantes, sangrias, vomitórios, benzeduras.

Muita atividade laboral, mas todos se divertiam e não se pode 
dizer que havia pouco lazer. Existiam belas formas de diversão. Aos 
sábados as brigas de galo, aos domingos as touradas alegravam o 
pessoal e reuniam criadores a apostadores. Com regras definidas, eram 
realizadas em local apropriado, exigindo cuidados especiais com os 
animais. Os esporões eram aparados e os chifres serrados.

Lembro-me da última tourada de que se tem notícia. O touro Brasil, 
sempre invicto, foi vencido, e o coronel, seu dono, não ficou satisfeito 
com o resultado e pediu revanche.

Contam as más línguas que o povo se acotovelava para a grande 
decisão. Os touros cutucados pareciam ferozes animais selvagens 
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que se enfrentavam numa batalha inglória: um morreu, e o outro foi 
desclassificado porque tinha os chifres mortalmente afiados. Grande 
decepção na platéia, grandes inimizades seladas. Não se teve mais 
notícia de touradas na região. Por muito tempo. Uma pena!

Guardarei na lembrança as festas do lugar: os bailes da Fazenda 
Aliança do Nenê, centro de forrós da época. Foi aí que passei os 
momentos mais divertidos e alegres. Dançava-se a noite toda ao som 
do cavaquinho do Juca e do Boanerges e da concertina do Alexandre 
Paxarra, um preto retinto, primeiro tocador de concertina da região. 
Não havia bebida alcoólica nas festas do lugar. Só apareceram muito 
depois. Bebia-se o cafezinho temperado com rapadura que ficava na 
cozinha da casa, bem quentinho, na chapa do fogão a lenha.

Lembro-me agora de Fortunato! Por que tão cedo me abandonou? 
Certa vez dissera:

– Porcina, encha sua alma nas águas eternas daquele que é o Criador 
Divino. Somos portadores da planta do Cristo, na terra do coração. 
Saiba aproveitar oportunidades. Desperte os sentimentos superiores, 
verifique as lições do Mestre, que revelam expressões desconhecidas 
da inteligência do homem. Cresça para o Senhor. Vamos fazer o bem, 
minha cara!

Sinto ainda sua presença bondosa e fortalecedora, esperando a 
evangelização dos gentios. Desejava a presença dos bons, porque era 
um deles. Por sua compreensão fraternal, sem atitudes edificantes, 
entendeu os Espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Para 
mim, às vezes se mostrava como Platão, ensinando tribos selvagens; 
outras vezes, como Francisco de Assis, operando com salteadores, 
almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e 
grosseiras da existência carnal.

Em suas atividades espirituais, nunca se encontrava perante 
uma doutrina sectária de homens em trânsito no Planeta. Pregava o 
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movimento divino e mundial, de libertação de consciências. Acolhia 
a convicção da revelação da vida eterna e de valores morais e imortais 
para todas as criaturas de boa vontade.

A missão do doutrinador é muitíssimo grave. Para atingirmos uma 
ressurreição gloriosa, não há outro caminho além daquele palmilhado 
pelo Doutrinador Divino.

Sozinha estou agora. Como sempre, vivi os últimos dias da minha 
vida tão solitária. Terrível combate se dá agora em minha alma, nesta 
hora da revelação, enquanto ouço pela primeira vez as trombetas da 
verdade. Suspeitas guardadas desde a infância teimam em torturar 
meu espírito e se transformam em certezas para perturbar este meu 
momento final e atormentar minha consciência.

Lembranças teimam em emergir da turbulência do meu sofrer. 
Leio consternada e saudosa página do diário de Fortunato. Admiro a 
assinatura de traçado firme e tão conhecido. Lembro quando nosso 
filho João recebeu de suas mãos a fazenda Esperança. Lembro quando 
meu pai, José Vieira de Carvalho, faleceu em 20 de novembro de 1881 
e foi sepultado no cemitério de Guandu.

Muitas são as lembranças...
A minha vida com Fortunato tinha vergado diante da inflexível 

rijeza de seu caráter. Nunca deixou se abater. Sua alma nobre sufocava 
o grande amor que carregava no peito para responder, com altivez, 
à proteção generosa do rico benfeitor. Sentia-me fraca diante de sua 
fortaleza.

Fortunato faleceu, sem assistência médica, em 23 de junho de 1914, 
aos 67 anos de idade. Foi sepultado no cemitério São Francisco, em 
Itaimbé, distrito de Itaguaçu.
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Cemitério entre bambuzal, Fazenda Portela, na visão da autora. 
Sob esta capela, entre bambus verdejantes, repousa o corpo de Darcília, filha da Porcina.

Fraca, sempre fui, mas impelida por grande esforço de vontade, 
e, apesar dos muitos anos vividos, lutei, vivi e venci. Pressinto meio 
surpresa, meio alarmada a hora da partida, o final que dessacraliza 
os homens enquanto liberta almas. A aproximação do momento final, 
da entrevista com o Altíssimo, entrevista solene entre mim e Ele, me 
faz recordar.

Com o coração compungido pela previsão de uma nova vida, posto-me 
rezando. E, qual num filme já visto, a vida flui em pensamentos e visões 
tão vivas, tão queridas que me fazem sentir o meu passar eterno.

Não fora sacrifício inútil. Amei, fui amada e não hesitaria tudo 
recomeçar. Vejam que sol, que águas, que terras! Cumpri o meu destino. 
Povoei a Terra Prometida. Deus se compadecerá de mim, acolherá 
minha alma, pois a missão foi cumprida e desse mundo nada mais posso 
esperar. O que procuro é menos os testemunhos de acontecimentos 
vividos e mais o sentido verdadeiro de uma vida de lutas e desencontros. 
Por entre brilhos e estrelas... Experimento com júbilo a descoberta de 
mim, liberta. Vivera até então como caramujo, segregando na concha. 
Mas a dor é uma forma de construção mental.
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Liberto-me. Agora vejo todos como benfeitores. Posso frequentar 
de novo o ninho da família terrestre, não mais como a Senhora do 
círculo doméstico, mas como operária no trabalho que a vida me 
designou.

Veja, Fortunato, que fazendas! Não foram em vão nossos sacrifícios. 
Conseguimos ensinar caminho aos viajores. Refiro-me a semelhantes 
imagens para lembrar e fazer sentir que é possível manter a nossa vida 
em nossos descendentes. Está provado. É possível manter grandes 
obras para além da nossa curta existência na Crosta, apesar de nossa 
condição de criaturas ligadas aos vínculos inferiores.

São as fazendas dos Barbosa de Menezes: a Fazenda Esperança, do 
João; a Não Pensei, do Aristides; a Primavera, do Anízio; a Panorama, 
de Américo; a Aliança, do Fortunato... Não mais considero os filhos 
como propriedade minha, mas são companheiros muito queridos que 
amparo espiritualmente na medida das minhas possibilidades.

Posso avistar todas daqui. Posso manter o intercâmbio aprimorado 
entre dois planos, usando as sagradas possibilidades fisiológicas que 
o Senhor nos confiou para a santificação.

O rumo das asas de pássaros, o sussurro do vento e a luz do sol, 
refrigério de minha existência, enchem minha alma de prodigiosa 
harmonia.

Minha alma ensinou-me a amar.
Antes o amor em mim era um fio tênue como um varal que verga 

ao peso da roupa molhada. Neste momento em que sinto minha alma 
mais forte que meu ser, minha alma ensinou-me a amar. Amo os que 
me odeiam e aceito os que me rejeitam. O amor é mais forte ao amante 
e não depende do amado.

Agora percebo que o amor é uma esfera que inicia, envolve todos 
os seres e retorna para onde iniciou, estendendo-se até abranger tudo 
o que será.
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Se leio minha alma, descubro a beleza escondida nas feições, na cor, 
no rosto dos homens, na beleza do trabalho, no sofrimento e na dor.

O amor prevalece quando leio minha alma. Antes só via as 
labaredas que tremulavam na lamparina. Agora enxergo também a 
fumaça negra que desprende de todos os rostos e de todos os seres.

Escuto vozes que nascem das gargantas e os sentimentos que 
perturbam a alma. Ouço no silêncio dos coros cantando hinos da 
eternidade, proclamando segredos infinitos e invisíveis.

Clarins jubilosos ressoam por todo o sempre em homenagem aos 
filhos que deixei.

O anjo da guarda vagueia triunfante, pisando areias, removendo 
grãos. Nem mesmo receia a fria água do riacho. A luz da fantasia e 
da vaidade estimula meu pensamento liberto e resgata inesquecíveis 
lembranças.
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Fazenda Panorama

Casa Grande da Fazenda Panorama. Ao centro da varanda, meu filho Américo 
contempla o resultado de seu trabalho. (Arquivo de família)

Plantações tendo ao fundo a Casa Grande, armazéns e casas de colonos. Vê-se ao lado 
da casa a Escola Panorama, mantida pelo Américo Barbosa de Meneses. (Arquivo de família)
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No dia 10 de maio de 1898, meus filhos Américo Barbosa de 
Menezes e Fortunato Barbosa de Menezes Júnior, ainda solteiros, 
tendo-se estabelecido com lavouras em terra do Estado, em lugar 
denominado Panorama, onde possuem morada habitual, habitações 
que abrigam familiares de colonos italianos que trabalham na cultura 
em sistema de meação, solicitaram a medição do referido lugar, na 
forma da lei.18

A morada é de madeira lavrada, coberta de telhas com paiol 
nas mesmas condições. Na fazenda Panorama, o café passou a ser 
cultivado, naturalmente. A fazenda é uma pequena vila, possuindo, 
além das dependências senhoriais, casas para colonos, olaria, serraria, 
capela e também escola.

A lavoura consta de pasto, roças e 12.000 pés de café. Sua colheita 
anual é de 900 arrobas de café, 3.000 litros de milho, 2.500 litros 
de arroz, 1.800 litros de feijão. O pasto alimenta 5 animais da raça 
cavalar, 16 vacum e 26 suínos.

Aos 29 dias do mês de setembro de 1899, receberam a planta 
oficial da Fazenda Panorama com os seguintes limites: ao norte, 
terra devoluta; ao sul, limita-se com Gioseppe e Cesar Gobbo e José 
Barbosa de Menezes; a leste, limita-se com a Fazenda Portela e terras 
devolutas e, a oeste, limita-se com terras devolutas.19

18 Artigo 6° do Decreto n° 20 de 30 de janeiro de 1893.
19 Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, processo de terras, cx. n° 86, p. 13
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Segundo documento constante na caderneta, a fazenda Panorama 
ficou com área de 1.085.000 m² e perímetro de 4.340 m, com terras 
próprias para o cultivo do café.

Uma dificuldade encontrada pelos produtores para vender seus 
produtos foi a questão dos transportes. Não havia ferrovias em todo o 

Planta da Fazenda Panorama 
Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, processo de terras, cx. nº 86, p. 13.



90 Regina Menezes Loureiro

estado e as estradas de rodagem existentes não só não eram suficientes 
como também não possuíam a menor conservação.

O café era transportado no lombo de burro. As numerosas tropas 
povoavam a região e a alegravam.

Por entre flores e arbustos, adentrava-se o terreiro da fazenda. O 
caminho era estreito, emoldurado por coqueiros e por trepadeiras que 
estavam sempre floridas.

A casa grande da Fazenda Panorama surgia de imediato no meio 
do caminho, para surpresa do viajante. Construída sobre estacas, 
ostentava varandão emoldurado por bem cuidado jardim que tomava 
toda a frente do casarão. As rosas floresciam em abundância e as 
margaridas e madressilvas escapuliam por entre a proteção de ripas 
que protegia o pequeno refúgio de possíveis predadores.

Por entre alamedas, podia-se apreciar espécimes de flores não 
muito comuns na região, espécimes dobradas e mais fragrantes. Era 
comum encontrar ninhos e filhotes por entre as folhas e flores.

Da varanda, Américo divisava todo o terreiro, recebia o visitante 
e apreciava os cafezais que cresciam e se multiplicavam por entre as 
colinas.

Nessas terras que Américo desbravou, ele construiu, plantou, criou 
filhos e se completou; aí a vida se valorizou.

Plantou muito, muito pouco descansou.
Nos fundos do casarão, passa um riacho de águas tranquilas, 

povoado de lambaris, de onde Aneta busca água para a lida da casa.
Dá vontade de voltar para refugiar-me na fímbria desse pedaço, nas 

águas límpidas e cantantes do riacho, que escorrem por entre pedras 
e cascalhos, lá na porta da cozinha, entre abraços e beijos de folhas 
e raízes que emolduram o caminho dos boiadeiros.

Entre a porta da cozinha e o riacho, estão os tachos de fazer doce 
e, mais além, o forno para assar pães e bolos.
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Dá vontade de mergulhar os pés pelos caminhos do mundo, nessas 
saudosas águas que se escondem por entre densas moitas em direção 
a escondidos caminhos, em direção a um destino de amor e paz.

Graças ao bondoso Deus por tão maravilhosas sutilezas que as 
almas tecem.
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Américo Barbosa de 
Menezes (Paizinho)

Quando falo deste meu filho, eu 
me envaideço! Toda minha vida se 
ilumina, perpetuada pelos feitos 
seus. Dos Barbosas de Menezes, é 
glorioso varão e, por toda cercania, 
venerável cidadão. Filho de minha 

alma, tesouro de meu viver, escreve 
toda a existência em letras de ouro.
O nosso amor é manso, ancorado em 

nossos sonhos.
Visão ecológica ele tem. O mundo é 

para ser protegido. Alma gentil que fica, enquanto parto. Enquanto 
na eternidade eu repousar, que viva você, aqui na terra, para servir de 
exemplo, para cantar virtudes. Lá do céu, rogarei a Deus por você.

Tem visão de futuro. Aprecia as artes da natureza, ama o chão, as 
árvores, os animais, cuida do semelhante e protege os humildes.

Sua fazenda é a princesa das fazendas. Gloriosa, ostenta ricos 
cafezais e pomar com frutas variadas.

Os galhardos e frondosos coqueiros postados, enfileirados, criam cocos 
gostosos e testemunham a grandeza de sua tão liberal personalidade.

De verdes cores, amarelo e roxo, os cajus de vários sabores 
fornecem as castanhas. Tostadas na brasa, são melhores do que as 
que são produzidas na França, Itália ou Espanha.

As bananas colhidas fazem a fartura, o regalo de todos e atraem 
macaquinhos que se aproximam serelepes.
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A fruta-pão serve de sustento das famílias e dos colonos. Como se 
pão fosse, a fruta-pão garante sustento em tempo de seca e escassez.

Américo gosta de esportes. Cuidou de reservar espaço, logo ali no 
caminho para a terra fria, espaço para um campo de futebol, onde seus 
empregados jogam e se divertem nas horas de folga. Domingo era 
dia de festa. Algum time de fora vem jogar. Todos estão preparados 
para a disputa.

Pelo seu exemplo, nunca mais morrerei, eternamente viverei. Seguiu-
me a meta, cumpriu deveres com dignidade, com Amor e pela Lei.

Américo não se descuida. Com a cultura e a educação de seus filhos 
e colonos sempre foi preocupado. Zela para que todos tenham escola.

A Escola da Fazenda Panorama, fundada e construída por ele, 
transmitiu ensinamentos, formou cidadãos que hão de venerar o seu 
nome por todo o sempre.

Américo é a luz do presente, testemunha de um passado glorioso, pai 
de numerosa descendência a eternizar o nome seu. São filhos que nos 
legou: Astério, Dourival, Waldir, Zilda, Maria José, Américo e Alda.

Homem do campo, de espírito de bandeirante, com grande esforço 
ergueu uma fazenda e a todos honrou.

Não temeu o trabalho árduo. Com dedicada paixão, fez surgir, da 
terra bruta, a Fazenda Panorama, que tanto amou. A aprazível fazenda, 
menina dos olhos seus.



94 Regina Menezes Loureiro

Ana Mascarenhas de 
Menezes (Mãezinha)

Tangem os sinos lá na eternidade, 
e o eco reboa por toda a cercania. 
O vento sibila no pomar clamando 
seu nome: Aneta!

O Sol lampeja raios de ouro 
por entre seus cabelos e nenhuma 

nuvem vem turvar o dia.
As folhas das goiabeiras farfalham, 

troncos estalam, pipilam ninhos, asas se 
agitam e toda natureza sussurra:
Aneta!

Ana Mascarenhas de Menezes, filha de Henrique Mascarenhas 
e de Quenciana Carvalho Milagres, casou com meu filho Américo 
Barbosa de Menezes.

É neta de Francisco Vieira de Carvalho Milagres, irmão do meu 
avô, o Major José Vieira de Carvalho Milagres.

Aneta descansa à sombra dos abieiros, entre ervas rasteiras, no 
terreiro da fazenda que ajudou a construir. De tão frágil aparência, foi 
forte companheira. Sete filhos gerou, sete filhos criou nesse recanto 
de felicidade.

Moça fina e educada no Rio de Janeiro, capital do Brasil, hoje faz 
doces e queijos. Cuida da prole com amor e desvelo. Trabalha de sol 
a sol para ganhar os tostões e garantir a educação e o futuro de seus 
filhos que foram para a capital estudar.

Cose, cozinha, cirze...
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Altiva musa, soube inspirar louvores.
Na abóbada do templo da memória, retumbam suave a lira de ouro 

e mil clarins para animar o peito frágil que na luta constrói seu viver 
e cria prodígios.

Num hino eterno de mil louvores, toda uma terra agradece:
Ana! Aneta! Mãezinha!
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Fazenda Primavera

A Casa Grande da Fazenda Primavera (Desenho da autora)
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A Fazenda Primavera, herdada por Anízio e Filhinha, fica aqui em 
Boa Família, entre vales e colinas, entre a Fazenda Palmeira, de José 
Vieira de Carvalho Júnior, e Itaimbé, entrada para Baixo Guandu. O 
Coronel Criso diz que, para se chegar a esse recanto, é só sair de Vitória, 
seguir em frente. Quando a picada acabar, é porque chegou.

O povo ainda usa muito a charrete e o lombo de cavalos e burros 
para se locomover. Ainda existem as tropas de burros para o transporte 
de mercadorias, principalmente do café produzido na região. As 
boiadas são conduzidas pelos peões boiadeiros.

Hoje já se tem ônibus para servir a comunidade, mas o único meio 
de transporte terrestre desse tipo que se tem por estas bandas é o 
ônibus do Seu Lourenço, pessoa fina do lugar. A saída de Vitória é às 
seis da manhã e só se chega às dezesseis horas (se tudo correr bem) 
na encruzilhada do Célio Castiglioni.

É preciso muita paciência para atender às necessidades de todo o 
povo das redondezas, inclusive suas necessidades mais prementes. 
São comuns os distúrbios digestivos dentro da condução.

O ônibus pega tudo que pode para levar. É gente, bicho e compras 
que se misturam carnavalescamente na disputa por um lugar. 
Problema é quando alguém passa mal. Mas, mesmo assim, a viagem 
é divertidíssima para as crianças, principalmente pelas histórias de 
onça contadas pelos caçadores com tamanha empolgação que até 
adulto se convencia. Muito melhor que lombo de burro!

A estrada de terra batida é escorregadia em tempo de chuva e, em 
alguns lugares, o cascalho é estrategicamente colocado para evitar 
que o ônibus a gasogênio deslize para a ribanceira. A estrada é por 
Cariacica, Santa Leopoldina, Santa Tereza e toda a serra do Limoeiro. 
A maior expectativa sempre foi o Alto da Taboca e Alto Limoeiro, 
lugares perigosos para a condução. Do ponto mais alto e mais úmido 
dá para apreciar todo o vale do Canaã.
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A seguir, começa a descida. Praça Oito, reduto de imigrantes 
italianos, vem depois, chegando em Itarana, com a sede já no plano. 
Logo depois, Boa Família. Anda-se mais um pouco até à encruzilhada 
que fica logo depois de Palmeiras. Salta-se, e uma charrete da fazenda 
leva toda a turma, sempre muito animada.

Tem-se também a opção do trem de Vitória a Minas. São máquinas 
velhas, a Maria Fumaça, que fazem paradas frequentes para abastecer 
de água as caldeiras e para pôr lenha na fornalha. Haja riqueza! 
Florestas e lenhas!

Muita água minha gente
muita água muita lenha
que a fornalha não pode parar...

São tantas as paradas... Barbados, Timbuí, Fundão, Cavalhinhos, 
Guaraná, Acioli, Baunilha, Colatina... Itapina. Todos esperam ansiosos 
a hora de ir ao restaurante do trem comer o sanduíche de pão com 
mortadela e guaraná. É muito bom!... Depois de Colatina, é Itapina, 
a próxima parada. A descida ali deve ser muito rápida, com cuidado 
para não perder criança nem bagagem. Se o trem atrasar, o que sempre 
acontece, perde-se o único ônibus que nos leva até à encruzilhada, 
onde a charrete aguarda de prontidão. Então é uma luta. Almoça-se na 
Orlandina Castiglioni e se espera até ser encontrada outra condução.

O pessoal, na fazenda do Anízio e da Filhinha, sempre espera em festa.

A vida do campo palpitava.
Sempre tanto trabalho!...
Não se entendia direito
por Deus,
se tudo o campo produz?
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Em julho, o encanto da garotada são os abius, as jacas, os sapotis, 
os cajus, os abacates e as goiabas. É fartura com alegria, numa 
competição desigual com sanhaços, melros e pintassilgos. Os canários-
da-terra a gritar: querem o fubá mimoso que a vovó Filhinha coloca 
na janela da cozinha. Dorme-se sempre muito cedo com a luz da 
lamparina e bem cedo se acorda com o chiado lastimoso e compassado 
do carro de boi e o nariz preto da fumaça da lamparina. A caminho do 
canavial, o carro vai deixando muitas marcas misturadas no chão: é 
o vagão arrastando a capoeira, pés da criançada que pega carona na 
ida e volta em disparada e os boiadeiros que gritam os comandos que 
disciplinam animais e crianças.

A casa de engenho possui todo o maquinário e instalações para o 
fabrico do açúcar mascavo, que chamamos rapadura. Após o corte, 
a cana é raspada e lavada e levada para a moenda, onde é triturada 
e se transforma em garapa, que é conduzida para a caldeira para ser 
cozida até engrossar e virar melaço ou melado, O melado é levado 
para a casa de purgar onde é despejado em um cocho de madeira e é 
batido até clarear. Quando começa a açucarar é colocado em formas 
de madeira ou de barro para secar e se transformar em rapadura.

– Êia, Mimoso! Êia Pintado! – Lá vem o vaqueiro danado na sua 
faina diária em busca da cana caiana que traz para a moenda. E a moenda 
moendo à custa de boi trabalhando. E é grande a produção: a garapa 
fresquinha caída da bica enchendo a vasilha... o melado gostoso em 
forma de bala em copo de água fria... rapadura docinha em formas de 
madeira a esfriar... A rapadura é o produto final, gostosa para adoçar o 
café colhido e torrado ali, moído na hora marcada. Rapadura fresquinha 
comida com gula e prazer no café com leite ou com amendoim 
torradinho, torrado de...va...ga...ri...nho, na chapa do fogão a lenha.

O engenho gasta muita água. Muita água da cachoeira para 
o engenho, em bicas feitas com casca de palmito, muito abundante 
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na região. Aproveita-se o miolo como alimento e, com a casca, leva-
se água até um cocho que serve de tanque, depois de passar por um 
chuveiro feito com lata furada.

Assim, a água chega até à porta da cozinha, onde outro cocho, quando 
cheio, serve de piscina com água fresquinha, caindo da bica, sem nunca 
parar, geladinha, direto do grotão. Com isso, as crianças tomam banho, 
dá-se água para a criação, refresca-se a terra e tem-se muita distração.

Em dezembro, são as mangas que fascinam. Pássaros, crianças, 
galinhas e porcos disputam todas como pepitas valiosas, como manás 
que do alto caem. Uma acirrada competição de esperteza, porque todos 
se achavam donos do tesouro. A melhor é a manga espada, que fica 
em frente à Casa Grande. Delícia dos deuses. A manga rosa, delicada 
e soberba, colorida e cheirosa, ali na janela da cozinha, honra com 
distinção o seu nome. Ficamos sempre a esperar que as mangas caiam 
dos pés. É perigoso subir naquelas árvores enormes, viçosas plantadas 
pelo Anízio. São tantas e tão belas! Para que trabalho de tirá-las se 
são como manás caídos do céu?

Os passeios a cavalo só às vezes são permitidos (e isso eu nunca 
entendi) e por isso muito aguardados.

A mulata é mula tinhosa. Animal emancipado, infecundo, sem 
sexo e sem amor, traz com ela uma auréola de mistério. Tem história 
a danada. Não pode ver cabrito que enlouquece. Não sei sua origem: 
se comprada, dada, trocada ou revendida por bons ou maus preços. 
De que é bem tratada ninguém duvida pois não tem carrapichos nem 
carrapatos. Não se pode dizer que está aposentada, porque é cavalgada 
pelo Coronel Anísio.

Quando se retornava para casa, no final das férias, todos levavam 
uma dor danada de saudade. Mas era também emocionante a 
caminhada de volta, feita sempre a pé.

Quando se voltava para casa depois da temporada na fazenda, a 
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empolgação dos preparativos até diminuía o desejo de ficar. Frango 
com farofa em lata bem limpinha para enfrentar a fome da viagem... 
malas que não se fechavam mais... embalar doces e frutas exigia 
técnica! Os ovos vinham bem arrumadinhos, enrolados em palhas de 
milho e colocados em caixas protetoras. Mas era uma luta acordar a 
criançada tão cedo, ainda escuro, e conseguir levar toda a bagagem.

Mas se conseguia... e se voltava sempre.
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... e se voltava sempre

Momentos que se foram...
lembranças que ficaram
e não se vão jamais...

Não sei como se conseguia arrumar toda a bagagem e aguardar a 
hora de embarcar. Crianças e adultos. Adultos e crianças.

Férias na Fazenda Primavera nunca se esquece.
As pessoas, os animais, as plantas, tudo numa sucessão de visões 

e deslumbramentos.
Cada tipo com suas especificações e características. Uns tímidos, 

outros falantes iam se sucedendo. Era um desfile permanente em frente 
da Casa de Pau, do Jonas e do Criso, única loja das redondezas. Lá 
se encontrava de um tudo e se deixava sempre registrado um cordel 
de ingênuos e coloridos documentários orais. A prosa é típica dessas 
paragens.

Por meio dessas percepções, tinha-se a representação direta da 
realidade. Minha memória guarda a recordação dessa figuração e de 
outras várias, formando a minha consciência literária.

A Casa de Pau está lá. Estrategicamente construída.
Independente do lado que se olhe, que se venha, lá está ela a 

nossa espera. Branca, com telhado vermelho, recebe velhos e moços, 
tem sempre portas abertas para o viajante cansado ou de quem sabe 
prosear.

Chama atenção por seu aspecto que se diferencia da arquitetura 
do lugar, pelos traços retos, sem estilo definido, sustentando-se em 
cima de pernas de pau que chegam até embaixo de uma ribanceira. 
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De sua janela lateral, descortina-se toda a visão da estradinha que 
vem de Itaguaçu indo para Baixo Guandu, tendo toda a visão aérea 
da Casa Grande e do curral.

Das figuras que frequentam a loja, o meu neto Boanerges é 
famoso. É um dos filhos do Nenê. Boanerges é figura indispensável 
na composição imaginária infantil. Não se sabe bem como e porquê, 
mas tudo vê e tudo sabe e nada enxerga. É acometido de cegueira 
precoce, mas anda que nem cão perdigueiro. Sua família numerosa 
povoa o lugar. Moças faceiras, moços fortes, nem se consegue 
numerar. Nem a esposa sabe quantos são da família porque são muitos 
os seus filhos que chegam todos os anos e se confundem em tamanho 
e aparências.

É conversador e boa prosa o Boanerges, mas não fala de sua vida 
porque as novidades são tantas, trazidas de suas andanças, que nem 
dá tempo. Bom tocador de viola, anima as festas do interior.

Darcílio, irmão do Boanerges, querido neto, o nobre da família, é 
agradável prosador. Sabe contar piadas, algumas picantes para a época. 
Como ninguém, atrai a atenção. Mas é respeitador. Suas histórias só aos 
bobos enganam. Pequeno comerciante, político nato, contribui muito 
com seu trabalho para a alegria, grandeza e a cultura do lugar.

Mestre Jaime (que saudades do meu filho Aristides! – anda sumido 
o malandro), Jaime Barbosa de Menezes, é filho do Aristides. É 
um dos frequentadores diários da Casa de Pau, do Jonas e do Criso 
Barbosa de Menezes. Jaime é muito animado. De embornal branco 
a tiracolo, chega sempre pela hora do almoço. O filho do Capitão 
Aristides Barbosa de Menezes possui um sítio bem tratado e se 
esmera no cuidado de seus cavalos de raça. Prepara com maestria a 
montaria, com arreios sempre novos e lustrosos e não se esquece de 
ajustar as ferraduras, usando instrumentos bem ajeitados. Fala muito, 
alto e rápido. Tem sempre muitas histórias para contar e por isso sua 
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chegada é logo anunciada e traz alegria para as crianças que logo 
se juntam no terreiro. Anda quase sempre sozinho, pés descalços a 
ruminar pensamentos em companhia de seu cavalo de estimação. 
Tão alto que seus pés encostariam ao chão se a montaria não fosse de 
porte. Na altura lembra o Fortunato. Amigo de todos, corre arredores 
em busca de aventuras a fim de defender os fracos, lutar pela justiça, 
desagravar damas e donzelas. Está sempre disposto a ajudar, em nome 
de Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, Amém.

Agrada as crianças que se encantam com suas histórias e se 
abismam diante da figura desse nosso “Dom Quixote” capixaba.

A ruminar pensamentos por essas estradas poeirentas, é um grande 
homem de negócios.
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A casa-grande da Fazenda Primavera

Diante ao tempo que passa
já não escuto rumores,
nem a voz de meus irmãos
mas sinto pulsar tambores
de seu calmo alçapão.
Prestígio, poder, amores,
em meu pensamento ebulição.
Caminho... em que direção?

Os resíduos do tempo se misturam diante de mim como escoriações 
generalizadas disfarçadas por trapos a envolvê-las.

A escada que subo esparge luz em direção ao desconhecido e me 
faz apreciar fatos que se misturam: passado, presente e futuro, que se 
entrelaçam dentro do meu cérebro. Meu pensamento dá voltas. Voltas 
que chegam a me atormentar.

Tudo em silêncio... mãos encurvadas com dedos arroxeados... 
na verdade a aparência do meu presente não é tão agradável, é até 
desagradável, mas não turva minha capacidade de ver e de antever 
fatos.

Em compensação, criaturas vestidas de branco rondam vigilantes 
garantindo o aspecto de felicidade total.

Faz frio. Vejo a figura de Fortunato, que molha a pena na tinta e 
escreve uma história de amor. É a história de nossas recordações.

Mas tudo está em silêncio na oficina de cera. Pensamentos 
sinistros, lamparinas tremulantes, velas, tudo se entreolhando na 
obscuridade.
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Num instante seguinte, a voz de crianças.
Brincadeira infantil. Não sei por que se preocupam.
Eles querem ser felizes.
A sede da Fazenda Primavera localiza-se ao pé da serra que vem 

serpenteando desde a Terra Fria, recortando o céu quando nele se 
encosta. A serra parece uma fortaleza de muralhas naturais.

Servida por um riacho a banhar seu terreiro e emoldurada pela 
exuberante mata que desce a encosta em tufos e cabeleiras salpicadas de 
estrelas de mil odores, a fazenda Primavera se esconde e se mostra.

O casarão fica bem ao centro do terreiro, com a garagem da charrete 
e os grandes armazéns ladeando o imenso terreiro onde se veem muitas 
mangueiras, cajueiros, pés de fruta-pão, abius e sapotis.

Atrás da garagem e dos armazéns, ainda vejo os estábulos e 
chiqueiros perfilados sob grande cajueiro.

O mugir do gado leiteiro vem acalentar as madrugadas frias e 
assegurar o leite fresquinho de todo dia.

Bem na porta da cozinha da casa-grande, percorrendo um caminho 
coberto por majestosas mangueiras, chega-se ao terreiro de café, que 
recebe a fruta verde dos grandes cafezais. Ladeado pelas casas dos 
colonos, esse espaço é cercado por outras árvores... mais mangueiras, 
jaqueiras, sapotis e goiabeiras que vão se espalhando até encontrar 
a mata que cobre os morros, de um lado e do outro, até o riacho que 
nasce no grotão e vem vindo contorcendo, contornando toda a mata, 
indo em direção à casa-grande, completando a paisagem.

Embaixo de uma enorme mangueira rosa, descortina-se soberbo 
o coxo, espécie de piscina, vasilha feita com um tronco de madeira 
escavada. A água que enche esse coxo vem da bica, lá do grotão, e 
escorre novamente para o riacho.

As crianças se esbaldam em brincadeiras em intermináveis banhos 
nos dias quentes de verão.
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Um outro coxo se localiza do outro lado da tronqueira. Este, porém 
com outra utilidade. Fica embaixo da grande sapucaia, do outro lado 
da porteira. O gado se reúne ali para comer o sal grosso e descansar 
embaixo da sapucaia.

Os saboeiros enfeitam a chegada. Árvore de ampla distribuição, 
com folhas penadas, flores alvas, pequenos frutos de casca rica em 
saponinas, que fazem a alegria da garotada. Seus frutos espumam 
intensamente, em contato com a água. Eram chamados por nós de 
saboneteiras.

Para as crianças o coxo é como uma piscina, um lago, um grande rio 
a lavar o corpo e alma de quem nele se adentra. (Pintura da autora)
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Ao lado, um armazém suspenso do chão por estacas. Embaixo 
desse armazém, o galinheiro para galinhas chocas.

Nos limites do seu terreiro, a tronqueira, sempre zelosa, anuncia 
a chegada dos visitantes. O coronel Anízio sempre avisa: não é bom 
deixar bater a porteira para evitar perturbações dos espíritos inoportunos. 
Assim garantimos a tranquilidade dos trabalhos e a paz da família.

A casa-grande, um sólido casarão coberto com tabuinhas lascadas 
e dois grandes janelões emparelhados ao lado da porta da entrada 
principal, estende-se para trás, com grandes janelões fechados com 

Entrada da fazenda com o frondoso saboeiro e armazém.  (Pintura da autora)
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tramelas de madeira. Um janelão ao lado do outro; assim o casarão 
centraliza a paisagem, domina todo o vale. Mais tarde foi ampliado. 
Construíram sala espaçosa, um escritório onde o Coronel Anízio faz 
suas leituras e recebe seus convidados, além de mais dois quartos para 
abrigar os filhos que chegavam. Foram sete os filhos!

Ó casa-grande da Fazenda Primavera, testemunha ocular de uma 
época, da construção de uma história. Teimas em resistir ao tempo, 
inconsequente... Tempo que se encarrega de diluir ilusões, podar 
sonhos... mas que não consegue apagar em nós a visão do coração 
palpitando de vida. Teimosa, resiste, corajosa, amplia abrangências.

Por sob suas vermelhas telhas, da cor com que pintam arreios, 
esteiras e quadros, passei, e elas e me deram sorte.

Hoje, ofuscada em sua paisagem envelhecida, guarda zelosa o 
tempo sagrado de minha juventude.

Ó boa amiga!
Presencia meu filho Anízio Barbosa de Menezes dizendo ordens, 

criando filhos... Exemplar pai de família, ele deixa sua presença nessa 
forma de seu rosto que se forma na saudade que não se acaba jamais. 
Um dos primeiros filhos dos Barbosa de Menezes a nascer na terra 
capixaba, na Fazenda Portela. Lembro-me bem dele pequenino e 
peralta a enfrentar os irmãos maiores.

Como haveria de? Alto, espadaúdo, barbas ásperas sempre bem 
aparadas num ritual que se repete religiosamente, confirmando 
ainda mais a sua autoridade. Com seu sorriso mansinho de moça, 
espelhinho apoiado na tramela da janela, navalha afiada e testada no 
fio de cabelo, toalha de rosto exclusiva, com iniciais bordadas, lá vai 
ele para a janela da frente. Enquanto observa a estrada serpenteando 
até a porta de chegada, apara a barba e controla seus domínios. De 
poucas falas e de poucos amigos, tem os olhos, todavia, humildes, a 
expressar tranquila bondade.
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Registro da planta do terreno para ampliar a Fazenda Primavera requerido 
por Anísio Barbosa de Menezes. Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
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Educado no Rio de Janeiro como 
interno do Colégio Anchieta, de 
Friburgo, é católico fervoroso e se 
protege dos invasores com a graça 
de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
São Jorge Guerreiro, seu santo de 
devoção. Possui personalidade forte, 
domina, como verdadeiro coronel, 
esposa e filhos. Lembra-me muito 
Fortunato quando se expressa com 
desenvoltura e altivez.

Muitas vezes chega a ser inconve-
niente em suas convicções; por isso 
angariou inimigos que se vingavam 
através das maldades e sacrifício 
de seus melhores animais do pasto. 
Nunca foi medroso e costuma sair 
sozinho para uma ronda noturna em 
seus domínios.

Conta-se que, de certa feita, já noite alta, ao sair para verificar a 
causa da gritaria da bicharada, a mão misteriosa de um espírito protetor, 
talvez de um anjo, o empurrou de volta à cozinha, impedindo-o de 
sair, como para protegê-lo a pedido e orações da devota Filhinha.

De outra feita, ao chegar à janela para averiguar o que acontecia 
com o gado inquieto, foi saudado por uma saraivada de balas. Foi 
salvo por milagre.

Deve ser a reza forte da Filhinha.
Muito corajoso, é temido no lugar. Diante de nada se cala. 

Principalmente quando a questão envolve a verdade. Pagou caro por esta 
virtude; foi desprezado; arranjou inimigos; correu risco de morte.

Filhinha e Anísio  (arquivo de família)
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É raiz, é pedra, é chão.
Não era do campo
nem bandeirante, não.
É um bravo coronel.

Certa feita, fachos luminosos, faiscantes a olho nu, iluminavam 
o morro pelado de vegetação que se descortinava da janela da sala. 
Por mais que se pesquisasse, ninguém conseguiu explicar o fogo que 
se consumia sem arder, que iluminava sem destruir, que nem a sarça 
ardente da história por nós sagrada.

À medida que o espetáculo se tornava frequente, curiosos escalavam 
aquele morro, morrado e seco, em procuras infrutíferas, sem encontrar 
nem marcas a não ser as deixadas pelas chuvas e ventos. Parece coisa 
sobrenatural, provocada pelo espírito forte de alguém poderoso, talvez 
de um destemido coronel. O fenômeno desapareceu como as forças 
de um coronel esmaecido pelo furor do tempo, à medida que os filhos 
cresciam, contestavam sua autoridade e assumiam seu lugar.

O coronel passa horas cismando ligeiro. Sentado na cadeira de 
balanço, vai ele enrolando na palha, com muita técnica, o fumo de rolo 
de muitos anos de curtição, cortado bem fininho com canivete especial 
e enrolado na palma da mão. Dizem que não traga. Solta a fumaça 
com ternura gostosa que vem de dentro, porque não é pecado não.

Inteligente mas radical.
Defende a ética e a moral.
Quando dava festa,
dos filhos menores e adolescentes,
transgressões não perdoava não.
A todos botava a correr
no horário marcado...
e apagava o lampião.
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Da cultura não se descuida. Assinante do “Correio da Manhã”, 
está sempre atualizado pois, não dispensa a leitura regular dos jornais 
da semana, que chegam regularmente de Itaimbé por intermédio do 
comissário, que os traz junto com as correspondências. Sabe conversar 
bem, emitir opiniões e nem pensa em corrupção. Se espanta, e não se 
conforma, com a crescente violência que assusta toda a nação. Não 
se cansa de criticar malfeitores e de política não gosta não. A política 
econômica do governo é a causa de tanta desanimação. É preciso 
dominar a inflação.

Quase não sai, em casa se protege:
– Logo que na estrada ponho o pé, sou logo roubado. Meu dinheiro 

guardo debaixo do colchão.
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O Coronel e o Lobisomem

A gente é só um pouco dono de si mesmo. Estamos sujeitos ao 
efeito borboleta. Sofremos metamorfose.

Viver é assim. Por mais que se lute, que haja cansaço e pressa, 
destruição e vazios, não existem certezas além da morte.

As pessoas são construídas a cada minuto. Ninguém é capaz de 
alterar o passado ou consertar antigos momentos mal vividos. A 
previsão de futuro não é privilégio de simples mortais.

O espartilho determina a respiração, a postura.
Viver é assim mesmo. Você tem que se adaptar ao espartilho que 

aperta e determina posturas.
A oração é muito importante. Não há prece sem resposta. A 

oração não é apenas uma súplica. É a comunhão entre o Criador e a 
criatura, construindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que 
conhecemos. Toda vez que o Espírito se coloca em oração, estabelece 
um laço de correspondência entre ele e o Além, buscando as bênçãos 
da vida superior.

As respostas de Deus são maiores ou menores, na medida do nosso 
merecimento. O lavrador pode espalhar as sementes, mas sabe que a 
germinação e o crescimento pertencem a Deus.

Mas quem são esses seres que rondam próximos de nós e nos 
amedrontam?

A bruxaria sempre envolveu a vida das pessoas. Até as mais cultas 
e ilustres temem as bruxarias e feitiços e têm histórias a contar.

Bruxaria feita nas palmilhas do sapato para segurar namorado; capas 
negras pingadas e fivelas de prata nos sapatos trazem fortuna; erva 
defumada com dente de defunto, lançados em tijolos em brasa para 
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despertar o amor dos velhos já decrépitos e dos jovens desdenhosos.
Enfim, a bruxaria sempre girou por conta do amor ou da fortuna.
Mas a verdade é que, para se ter o corpo fechado, é preciso muita 

reza, muita perícia no preparo do feitiço.
No entanto, a natureza é um todo orgânico que tende à realização 

de um fim. Cada coisa ocupa um lugar definido e exerce uma função 
determinada.

Qual a função do homem nesse contexto?
Era uma noite de agosto, lua cheia, noite de calor intenso, sufocante, 

e um céu de carvão pulverizado de estrelas. Não se agitava um galho 
de árvore, nem ondulava uma erva.

Serenidade negra das catacumbas.
Às vezes rugiam, por entre as folhas do ingazeiro, em fuga rápida 

e às cegas, os morcegos em rasantes e delirantes voos.
O restolhar de um gato do mato ou o pio da coruja na tronqueira 

distante punham arrepios de medo na espinha de qualquer cristão.
Os transgressores do descanso que Deus estatuiu nas horas 

tenebrosas, aqueles que venderam a alma pelo preço da consciência, 
vagueiam incólumes como lobos e javalis, por entre troncos mortais, 
numa agonia patibular, a perturbar o descanso do alheio.

De repente, as galinhas nos poleiros se arrepiam e reclamam. 
O Coronel, inconveniente em suas convicções e intransigente aos 
clamores da mulher, resolve averiguar. Esquecendo-se dos inimigos 
que angariou e das vinganças juradas, com a lamparina na mão, abre 
a porta da cozinha.

O gigante negro do medo, cujos tentáculos escravizam a vontade 
e limitam a criatividade, lhe interrompe os passos, esmaece sua 
potencialidade, abraça o coronel e o empurra para dentro, suavemente, 
para a cozinha.

Será o Lobisomem?
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O coronel é poupado novamente, graças a orações da esposa aflita.
Sempre se atribuiu ter sido salvo o coronel por uma manifestação 

divina.
Mas quem são esses seres que, de olhos infinitamente argutos e 

lascivos, rondam por perto e são capazes de amedrontar e até mesmo 
controlar as batidas de nossos corações?

Coronel ou lobo homem?
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Alvina Mascarenhas de Menezes 
(a Filhinha)

Sob a proteção da Virgem 
Maria, ela pede pelo marido e 
filhos. Luta...

Uma jaculatória deve 
ser dita a cada minuto pela 
semana toda, com todo fervor. 
“Meu Jesus, eu Vos amo de 
todo coração, de toda minha 
alma. Perdoai meus pecados, 
protegei meus filhos. Desça 
sobre eles a Vossa graça e 
misericórdia. Amém!”

Filhinha também é neta de 
Francisco Vieira de Carvalho 

Milagres e filha do casal Henrique Mascarenhas e Quenciana Carvalho 
Milagres, portanto somos primas e ela passou a ser minha nora quando 
se casou com meu filho Anízio Barbosa de Menezes. São seus filhos: 
Anízio, Ivan, Ilka, Criso, Glória, Jonas e Jurema.

A Filhinha é mesmo muito especial. Todos a chamam de Dindinha. 
Não sei o porquê..., apenas alguns poucos não a chamam assim.

Sempre encolhidinha,
mãos postas sobre altar,
Jesus Cristinho
a adorar.
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É muito religiosa. Parece estar sempre em contato com o seu Deus. 
Devota de Santa Teresinha, seu espírito em orações zela pela felicidade de 
todos. Desde que ganhou seu primeiro rádio à pilha, muito contrita, não 
deixa de rezar todos os dias, de joelhos, a Ave-Maria e ouvir as notícias 
da guerra, porque seu filho Criso está lá, representando nosso País. Era 
radiotelegrafista das forças aliadas. Conta-se que um dia, desesperada, fez 
promessa à Santa: para receber um aviso que aquietasse seu coração de 
mãe. Precisava saber se teria ainda seu filho vivo. Recebeu um ramalhete 
de rosas vermelhas iguais às que enfeitam a imagem da Santa. Eram 
iguaizinhas... mas como, se dessas flores não se encontrava ali?

Mãe!
Mulher,
fermento de todas as transformações.
Mesmo submissa quando o destino lhe é implacável,
sabe exatamente como escrever o livro da vida
na infinita humanidade
que se agiganta em suas entranhas.

Cuida da casa, faz biscoitos e pães, costura para os da casa e para 
toda a vizinhança. É exímia costureira de roupas masculinas.

Os pães que faz artesanalmente é herança de antepassados. Há 
milhares de anos, alguém juntou água e farinha, amassou bem e 
deixou a mistura exposta ao sol sobre uma pedra. Algumas horas 
depois, a humanidade conquistava um novo alimento revolucionário: 
o fermento biológico para fazer o pão.

Filhinha usa o mesmo sistema. Para conseguir o fermento, mistura 
farinha de trigo ao fubá com água numa gamela e deixa no canto do 
fogão, pois o calor da lenha acelera a fermentação. Faz pães deliciosos 
e, ao final, sempre deixa um pouco da mistura para fermentar e 
produzir o fermento da próxima fornada.
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Que cheiro gostoso tem o pão quentinho saindo do forno de barro 
construído no terreiro, na porta da cozinha! Traz sempre a sensação 
de reunião, partilha, aconchego e lar.

No dia da fornada, assa pães e biscoitos para uma temporada. 
Troncos inteiros ardem com estalos e enevoam-se na boca da fornalha 
até aquecer bem o forno de barro. Depois de transformados em brasa, 
ali é colocada a massa para assar.

É festa para toda meninada que não se afasta um instante, na 
esperança do primeiro bocado. Guardados, depois de frios, em latas 
fechadas, são uma tentação. Um convite à gula.

Também tem broa de fubá e café com leite colhido e fervido na 
hora. Tem rapadura feita ali na roça e o café moído na hora.

Na cozinha de chão batido, sempre limpinha e misteriosa não se 
entendem os segredos dos condimentos nem do urucum escarlate 
estalando na banha de porco saudável curtida em latas fechadas 
com panos limpinhos. E escutam-se vozes mandando fechar a janela 
por causa da friagem, enquanto que até altas horas se cata feijão da 
próxima refeição.

E a lamparina desenha nas paredes imensas e descomunais figuras 
trabalhadas pelas sombras das pessoas que transitam pelo lugar.

No fogão, grossas achas de lenha sempre acesas produzem chamas 
azuis que lambem panelões de ferro. Dentro deles, a indispensável polenta 
que, lá pelas dez da manhã, já espalha o aroma gostoso de fubá cozido. 
É então que a Filhinha toca o berrante para chamar a peãozada.

E a raspa sequinha que se desprende do fundo da panela de ferro 
é pouca com tantas bocas de espera.

Nem boi manso
nem terra quente
é o canto do sabiá
que alegra a gente.
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Ó casa-grande da nossa Fazenda Primavera! Por seus túneis e 
alçapões, criei fantasmas e tive alucinações. O tempo não apagou 
as marcas da violência que registrou defendendo heroicamente os 
moradores que em você se abrigam.

Registra, em sua memória, quantas coisas! O vaqueiro danado na 
faina diária em busca da cana caiana que para a moenda trazia, as doenças 
tropicais vencidas com chás e unguentos, os nascimentos e mortes.

Lá fora, do outro lado da porteira, bem na chegada, a vaqueirama 
está sempre berrando num corre-corre, aos gritos, em confusão. 
Olha o boi bravo berrando, as vacas ao fundo com os bezerrinhos 
aos pinotes... nos pastos de engorda há muitos outros escondidos no 
capim-colonião.

Vacas bravas com bezerro novo atacam na porteira.
Ao lado da casa-grande, bem do lado direito, fonte despretensiosa, 

vinda lá do grotão, corre tranquila, distribuindo água preciosa para 
toda a redondeza. Um regato que, em sua viagem, se apressa aqui, se 
aquieta ali, em forma de piscina. Em volta, o reino vegetal, folhagens: 
um jardim de angico, samambaias, inhames, taiobas... e eu sonhadora 
com sede de paisagens. Caminho por suas margens pra ver brotar suas 
águas. Em sua limpidez, refletem as noites enluaradas, estreladas que 
povoam os sonhos meus, animados pelos gorjeios dos pássaros e das 
flores nativas colorindo o nosso viver.

Quase sempre me surpreendo conversando debaixo das mangueiras, 
construindo essa história, direitinho, desse jeito, sem nada tirar, 
porque esta aqui não é uma história inventada, é caso acontecido, 
sim Senhor.

Pelo bico dos sabiás, seus cantos, mais que todos suave – nas 
mangueiras, nas goiabeiras, nas saboneteiras e nas perobas –, se veem 
gênios errantes que anunciam almas e anjos desfilando por sobre o 
azul do céu nas asas suaves dos chorosos sabiás.
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E fico a cismar...
No meio das matas de amenos perfumes, cobertas de flores, com 

frutos e sabores tropicais, até quando terei as aves que aqui gorjeiam, 
estas várzeas cobertas de flores, estes bosques de muitos amores?

A vitrola de corda e manivela toca um disco de Gardel e exalta o 
tango argentino, aguçando pensamentos, formigando curiosidades...

Onde encontrar o Jonas, o Antenor da Pimenta no Olho e o Geraldo 
de Cobra Ressuscitado?

E o Décio Fachada, Serjão e Zilton?
Toda trinca de Itaguaçu esta aí representada.
Onde vivem? Onde moram os incontroláveis?
Despediram-se do corpo
ou deixaram a alma errante?
Todos estão juntos e presentes
ou foram embora pra Pasárgada?
Ó casa-grande, onde estão aquelas árvores, os pés de fruta-pão 

bem ali, ao seu lado? Plantados antes de você, fornecem alimentos nas 
horas difíceis e por gerações, nos momentos de guerra, de alegria e 
encantamento, enquanto protegem a terra e embelezam a paisagem. E 
os ninhos dos guaches em forma de coador de café com seus filhinhos? 
A murta ao lado ainda hoje chora a dor da ausência, dos gritos de 
tô fraco das galinhas d’Angola retornando de suas caminhadas em 
voos razantes...

A hora chegou.
Eis a agonia da separação da alma do corpo.
A passagem definitiva é mais difícil para aqueles que se prendem 

à matéria e vivem mais apegados aos bens deste mundo do que às 
do espírito.

Minha consciência está tranquila, sem remorsos. Elevo meus 
pensamentos ao Senhor e me entrego a sua infinita bondade.
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24 de agosto de 1945!
Elevo meus pensamentos ao infinito e me desligo da matéria 

e, nestes momentos últimos, com o coração em prece e a alma em 
júbilo...

E esmaeço...
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Quando meus netos já estiverem crescidos, vão ler estas palavras. 
Conto-lhes que corajosos peregrinos deixaram fincado nesta terra 
um rastro de civilização, a bandeira de sonhos realizados. De onde 
estiver, abençoarei a todos.

Tenho dito.

Porcina Vieira Barbosa de Menezes
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Anexos

ORIGEM DA FAMÍLIA BARBOSA DE MENEZES

Francisco Antonio de Carvalho e Cunha, português, de Telões (Santo 
André), filho de Agostinho de Carvalho Faria e Josefa Maria Soares, 
é o tronco dos Vieira de Carvalho. Casou-se com Ana Vieira de Jesus, 
natural de Guarapiranga, filha do Alferes Antonio Vieira de Sousa e 
Ana Maria (ou Ana Francisca) de Sousa e Castro. Francisco Antônio 
de Carvalho e Cunha e Ana Vieira de Jesus foram pais de: Francisco 
Vieira de Carvalho Milagres e José Vieira de Carvalho Milagres.

08 /06/ 1847 – Nascimento de Fortunato Barbosa de Menezes.
... /... / 1850 – Casamento de José Vieira de Carvalho Milagres 

Junior, fazendeiro em Cantagalo, filho do Major José Vieira de Carvalho 
Milagres e de Porcina Angélica de Santa Rosa, com Maria Lina de 
Souza, fazendeira em Duas Barras, filha de Joaquim Luiz Pinheiro, o 
Visconde de Pinheiro e Francisca (ou Quenciana Maria Vieira de Souza). 
José Vieira de Carvalho Júnior e Maria Lina de Souza foram pais da 
Porcina. Foram proprietários das Fazendas Palestina e Rancharia, entre 
outras, em Cantagalo. Com geração na família Vieira de Carvalho.

12 /03/ 1855 – Nascimento de Porcina Vieira de Carvalho.
1866 – Primeira viagem do Major José Vieira de Carvalho Milagres, 

filho do Capitão Francisco Antonio de Carvalho e Cunha e de Ana 
Vieira de Jesus, casado com Porcina Angélica de Santa Rosa. José 
Vieira de Carvalho Milagres era avô da Porcina. Veio de Cantagalo 
para Minas Gerais, em companhia de seu irmão Francisco Vieira de 
Carvalho Milagres, para reconhecimento das terras do Rio Doce.21

20 Segundo FERREIRA MILAGRES (p. 51), Francisco Vieira de Carvalho Milagres é filho, e não 
irmão, do Major José Vieira de Carvalho Milagres. 
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1870 – Em 1870, mudança de Francisco Vieira de Carvalho 
Milagres, tio da Porcina, de Cantagalo para Guandu. Veio se encontrar 
com o Major para fixar seus negócios em terra capixaba.

1872 – Francisco Vieira de Carvalho Milagres transferiu também 
a família para Guandu. Ele era o “médico”, o “comerciante”, 
etc., o homem letrado da vila. Com ele vieram Henrique de Paula 
Mascarenhas para ajudar no comércio e o mineiro Francisco Ferreira 
da Silva Júnior na administração das lavouras. Mais tarde, casaram-
se com as filhas do patrão. Francisco casou-se com Amália Vieira de 
Carvalho e Henrique com Quenciana.21

21-06-1873 – Casamento de Fortunato Barbosa de Menezes e 
Porcina Vieira de Carvalho, filha de José Vieira de Carvalho Júnior 
e Maria Lina de Souza, realizado em Cantagalo.

04-06-1874 – Nascimento, em Cantagalo, de João Barbosa de 
Menezes, primeiro filho da Porcina.

04-08-1874 – Batismo de João, em Cantagalo. Foram padrinhos: 
Joaquim Luiz Pinheiro e Quenciana V. de Souza Pinheiro (avós da 
Porcina).

01-06-1875 – Fortunato se estabelece, em Cantagalo, com negócios 
de fazendas e molhados.

27- 08-1875 – Nascimento de José Barbosa de Menezes, segundo 
filho da Porcina e Fortunato.

....-....-1875 – Casamento de Amália Vieira de Carvalho com 
Francisco Ferreira da Silva Junior e de Quenciana Vieira de Carvalho 
com Henrique de Paula Mascarenhas22.

25-10-1875 – Batismo de José Barbosa de Menezes, em Cantagalo. 
Foram padrinhos: José Vieira de Carvalho e Maria Lina de Souza (pais 
da Porcina).

21 FERREIRA MILAGRES (p. 52).
22 FERREIRA MILAGRES (p. 53).
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01-11-1876 – Nascimento de Elisa Barbosa de Menezes, filha de 
Porcina.

18-12-1876 – Batismo de Elisa. Foram padrinhos: Carlos José 
Pires e Luiza Pinheiro Pires (tia de Porcina).

11-08-1877 – Vinda de José Vieira de Carvalho Júnior, Barão de 
Cantagalo, pai de Porcina, para Palmeira, no Espírito Santo.

02-01-1877 – Falecimento de Maria Luiza Pinheiro Pires, tia de 
Porcina e filha do Barão de Paquequer.

07-09-1877 – Falecimento de Elisa Barbosa de Menezes, filha de 
Porcina.

21-11-1877- Falecimento, no Espírito Santo, do Major José Vieira 
de Carvalho Milagres, avô da Porcina.

12-12-1877 – Nascimento de Fortunato Barbosa de Menezes, filho 
de Porcina, em Cantagalo. Foi batizado em Cantagalo e teve como 
padrinhos Felisberto Vieira de Carvalho e Maria França Vieira.

31-12-1878 – Fortunato termina a liquidação do seu negócio em 
Cantagalo, liquidando todos os seus compromissos.

02-01-1879 – Falecimento de Luiza Pinheiro Pires, tia de Porcina.
13-02-1879 – Mudança de Fortunato Barbosa de Menezes e 

família, de Cantagalo para o Espírito Santo.
27-02-1879 – Chegada de Fortunato Barbosa de Menezes e família 

ao Espírito Santo. Vieram também seu sogro José Vieira de Carvalho 
Júnior com o filho Joaquim Pinheiro de Carvalho (tio Quincas).23

05-03-1879 - Chegada de Fortunato Barbosa de Menezes com a 
família, em Portela, onde se estabelece.

01-11-1879 – Nascimento de Américo Barbosa de Menezes, 
primeiro filho da Porcina que nasce no Espírito Santo, em Portela.

23 FERREIRA MILAGRES (p. 68 e 70).
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13-08-1880 – Chegou de mudança, de Cantagalo24 para Palmeira, 
José Vieira de Carvalho Júnior, pai da Porcina, com toda a família.

02-06-1881 – Nascimento de Euclides Barbosa de Menezes, filho 
de Porcina.

20-11-1881 – Falecimento de José Vieira de Carvalho Júnior, pai 
de Porcina, em sua propriedade Palmeira, tendo sido sepultado no dia 
21, em Guandu.

02-04-1882 – Batismo de Américo Barbosa de Menezes, em 
Cantagalo. Foram padrinhos: Manoel Luiz Pinheiro e Antônia Luiza 
Pinheiro.

17-05-1822 – Falecimento de Euclides Barbosa de Menezes, filho 
de Porcina, em Vitória, onde foi sepultado no cemitério da Irmandade 
São Benedito, jazigo n° 08.

09-06-1882 – Mudança de Maria Lina de Souza, mãe de Porcina, 
novamente para Cantagalo.

22-06-1883 – Nascimento de Aristides Barbosa de Menezes.
14-11-1884 – Maria Lina, tendo vindo visitar a filha Porcina, na 

Portela, levou em seu regresso, para Cantagalo, os netos João e José 
para pôr no Collegio.

07-05-1885 – Falecimento da mãe de Fortunato Barbosa de 
Menezes, em Cantagalo.

17-05-1885 – Nascimento de Anísio Barbosa de Menezes.
12-06-1886 – Falecimento, em Cantagalo, do Visconde de Pinheiro, 

avô materno de Porcina.
27-09-1887 – Nascimento de Alípio Barbosa de Menezes, filho 

de Porcina.

24 A Fazenda do Gavião do então Barão de Cantagalo, pai de Porcina, em 1974 pertencia a Dr. 
Pegro Pita, médico, residente em Niterói, casado com uma Vieira de Carvalho. O zelador da 
Fazenda era Manuel Louzada, conforme declaração de Lusa Rodrigues de Menezes.
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15-10-1888 – Falecimento, em Cantagalo, de Maria Barbosa, irmã 
de Fortunato, esposa de Pedro.

....-....-1889 – Quando os italianos, na sua faina de fugir às terras frias 
do altiplano de Santa Teresa, avançaram para o Noroeste, encontraram 
um certo vazio desde a região conhecida por Caldeirão, Baixo Guandu 
e Afonso Cláudio. Esta zona, fronteiriça com o Estado de Minas Gerais, 
já estava semidesbravada com auspiciosa perspectiva, projetada por 
corajosa e empreendedora família fluminense: José Vieira de Carvalho 
Milagres, conhecido por Major, abastado agricultor de Cantagalo, 
que fora atraído pela propaganda que se fazia das terras tributárias 
do rio Doce. A família Carvalho Milagres é o tronco de numerosa 
gente a quem o Estado do Espírito Santo deve relevantíssimo serviço 
de desbravamento, povoação e progresso de toda a faixa territorial 
compreendida entre o rio Guandu e Santa Joana. Após a abolição, 
Carvalho Milagres foi pessoalmente por duas vezes à Itália e trouxe, 
às suas expensas, famílias italianas e espanholas. Entre as primeiras, aí 
estão os Salas, Morati, Canali, Carioli, Dal Col, Vicentini, Castiglioni, 
Pirola e os bravos espanhóis Duque, Mudesto e Tapias. Pelo que nos 
consta, Carvalho Milagres foi dos poucos fazendeiros que tiveram a 
iniciativa de substituir o braço escravo por colonos livres25.

03-08-1890 – Nascimento de Arminda Barbosa de Menezes.26

19-03-1892 – Nascimento de Elpídio Barbosa de Menezes.
14-02-1894 – Casamento de Rafael Augusto de Azevedo e 

Rosalina, filha de Pedro de Paula.
19-05-1894 – Nascimento de Alzira Barbosa de Menezes.
20-11-1896 – Nascimento de Darcília Barbosa de Menezes.

25 DERENZI, Serafim. Os italianos no Estado do Espírito Santo.
26 Informação de Ruth P. do Carmo, filha de Arminda.
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17-05-1900 – Falecimento de Darcília Barbosa de Menezes, sendo 
sepultada no cemitério da Fazenda Portela.

12-01-1908 – Nascimento de Maria, primeira filha de Arminda e 
primeira neta de Porcina e Fortunato.

23-06-1914 – Falecimento de Fortunato Barbosa de Menezes, 
conforme registro no livro 0002, às folhas 001-V sob número 000004, 
certidão de óbito, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de 
Itaguaçu.

20-11-1931 – Falecimento de José Vieira de Carvalho Milagres 
Júnior, fazendeiro em Cantagalo, filho do Major José Vieira de Carvalho 
Milagres e de Porcina Angélica de Santa Rosa. Foram proprietários das 
Fazendas Palestina e Rancharia, entre outras. Com geração na família 
Vieira de Carvalho (AL, CBG, Ig e O Sobrado, 245).

23-08-1945 – Falecimento de Porcina Vieira Barbosa de Menezes, na 
Vila de Itaimbé, Município e Comarca de Itaguaçu, Espírito Santo.
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Árvore genealógica dos Barbosas de Menezes

Francisco Antonio de Carvalho e Cunha, português, de Telões (Santo André), filho 
de Agostinho de Carvalho Faria e Josefa Maria Soares, é o tronco dos Vieira de 
Carvalho, senhores da fazenda da Conceição do Rio Negro e o fundador do Porto 
Velho do Cunha. Casou com Ana Vieira de Jesus, natural de Guarapiranga e filha do 
Alferes Antonio Vieira de Sousa e Ana Maria (ou Ana Francisca) de Sousa e Castro. 
Francisco Antonio de Carvalho e Cunha e Ana Vieira de Jesus foram pais de: Francisco 
Vieira de Carvalho e José Vieira de Carvalho.

Quenciana Milagres Mas-
carenhas, a Sana, n. 1859,  f. 
1948, com 89 anos, c. 1875, 
com Henrique de Paula 
Mascarenhas, fluminense 
de São Fidélis, com quem 
teve 14 filhos, todos “Mi-
lagres Mascarenhas”, que 
foram embora para Vitória 
e para o Estado do Rio.

Amália Milagres Ferreira, 
filha do Major n. 1867, 
f. 1951, com 84 anos, 
c. 1875, com Francisco 
Ferreira da Silva Junior, 
mineiro, de Jequiri, f. 1930, 
agente dos Correios, Juiz 
de Paz e fazendeiro, f. do 
Tenente Francisco Ferreira 
da Silva, de Manhuaçu, 
MG, um dos construtores 
da “picada” beirando o Rio 
Manhuaçu, com 14 filhos, 
os “Milagres Ferreira”, que 
permaneceram no Guandu.

Major José Vieira de 
Carvalho Milagres c/c 
Porcina Angélica de Santa 
Rosa, tiveram sete filhos.

Porcina Vieira de Carvalho 
Milagres, neta do Major 
c/c Fortunato Barbosa de 
Menezes

José Vieira de Carvalho 
Junior

João, José, Elisa, Fortu-
nato, Arminda, Américo, 
Euclides, Aristides, Anízio, 
Alípio, Elpídio, Alzira e 
Darcília, todos Barbosa de 
Menezes

*Anna Mascarenhas de 
Menezes (Mãezinha), 
casou-se com Américo 
Barbosa de Menezes, 

filho da Porcina

*Alvina Mascarenhas 
de Menezes (Filhinha) 
casou-se com Anízio 
Barbosa de Menezes, 

filho da Porcina.

Francisco Vieira de Carvalho Milagres
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Porcina Vieira de Carvalho Barbosa de Menezes

Maria Lina de Souza Pinheiro, filha de 
Joaquim Luiz Pinheiro, o Visconde de 
Pinheiro e de Quenciana Maria Vieira 
de Souza, fazendeira em Duas Barras, 
casou-se com José Vieira de Carvalho 
Júnior, em 1850. (Mãe de Porcina)

Joaquim Luiz Pinheiro, o Visconde 
de Pinheiro, casado com Quenciana 
Vieira de Souza Pinheiro, Baronesa 
de Paquequer. (Avós maternos de 
Porcina)

José Vieira de Carvalho Júnior, Barão de 
Cantagalo, filho do Major José Vieira de 
Carvalho Milagres e de Porcina Angélica de 
Santa Rosa. (Pai de Porcina)

Major José Vieira de Carvalho Milagres, o 
Barão de Cantagalo, filho do Capitão Fran-
cisco Antonio de Carvalho Cunha e de Ana 
Vieira de Jesus. (Avô paterno de Porcina)

Porcina Angélica de Santa Rosa, filha de Fran-
cisco Rodrigues Milagres e de Ana Angélica de 
Santa Rosa. (Avó paterna de Porcina)

Árvore genealógica de Porcina Vieira de Carvalho Barbosa de Menezes
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