
Belchior Dias Moréia e as Minas de
Itabaiana

RESUMO

O presente trabalho apresenta elementos que constituem a investigação da existência de minas de ouro e
prata no estado de Sergipe, destacando a cidade de Itabaiana e um personagem que se transformou em
lenda; Belchior Dias Moréia. Mesmo nunca tendo existido uma única mina no estado, Belchior sempre foi
personagem principal de muitas histórias e objeto de estudo de vários pesquisadores.
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ABSTRACT

This paper presents elements that constitute the investigation of the existence of gold and silver mines in
the state of Sergipe, highlighting the city Itabaiana and a character that became legend; Belchior Dias
Moréia. It has never been a single mine in the state, Belchior has always been the main character of many
stories and studied by several researchers.

INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é mostra a forma que os português ansiavam por minas de ouro e prata no
Brasil, destacando o estado de Sergipe, tentando percorrer os caminhos que bandeirantes importante para
a história do estado fizeram durante sua trajetória em busca dessas minas.

Muitos bandeirantes percorrem pelo Nordeste e por todo o Brasil procurando minas de ouro e prata, minas
que tirariam inúmeras toneladas de ouro ou prata, assim como a coroa espanhola estava fazendo nas
minas de Potosí, no atual território da Bolívia. A noticia que no território posteriormente seria chamado de
Brasil, haveria supostas minas de tais minérios, cresciam dentro da coroa portuguesa a vontade de povoar
esse território no intuito de encontrar as tais minas,.

Iremos discutir durante o presente artigo, a suporta mina de Itabaiana, encontra por Belchior Dias Moréia,
um grande e importante bandeirante do interior de Sergipe, e fundador de estradas tendo também como
profissão, fazendeiro, dono de grandes terras, situadas hoje no território do município de Tobias Barreto,
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destacando também, algumas de suas viagens pelo interior do Nordeste a procurar de minas de ouro e
prata, visando principalmente o titulo de Conde ou de Barão.

O SEGREDO DAS MINAS

O encontro de minas de metais preciosos no Brasil torna-se preocupação dos portugueses, assim que
aportam no Brasil, no dai 22 de abril de 1500, e com esta finalidade, foram criadas expedições ao interior
do Brasil, com a abertura de estradas e trilhas, que facilitassem a procura do ouro ou prata no Brasil. A
noticia de que a coroa espanhola havia encontrado prata na América, próximo às aldeias dos Incas na
Bolívia, atiçou ainda mais a vontade de explorar o território brasileiro a procurar dessas minas.

A exploração de minas no Brasil se deu por motivos variados, e era um interesse tanto para buscar a
satisfação própria como também era de dedicação popular como das classes mais abastadas. A busca
incessante pelo enriquecimento, a aversão à pobreza eram os motivos principais para se dar início as
atividades exploradoras, o egoísmo do colono, os aspectos naturais do “Novo Mundo”, aguçavam cada vez
mais o apego as riquezas. O processo de exploração implantado no América se assemelhava e muito ao
que foi imposto nas Índias, por essas semelhanças houve a conclusão que havia minas no Brasil.

Explorar minas e as florestas brasileiras em busca de escravos se tornou um fato geral que ficou marcado
na História. Os colonos daquela época acreditavam que deviam salvar as almas dos habitantes em nome
da religião e isso estava ligado ao fato de acumular riquezas em nome do interesse pessoal, esses dois
fatores se tornaram características das determinações que eles tinham quando chegaram há América.

E como ambos os fatos – o cativeiro do indígena e a exploração das minas -
tinham por fim o primeiro passo de uma civilização - a formação da riqueza – e
estavam centralizados nas mãos de duas classes, compreende-se facilmente que
desde o começo, nossa vida econômica foi defeituosa, pelo poder centralizador
em que ela vasou-se (HISTÓRIA DE SERGIPE, 1977: p.100)

As atividades exploradoras de minas brasileiras juntamente com outros fatores representaram importante
papel na formação do caráter que temos hoje, além de estar relacionada diretamente com a formação
econômica no período colonial.

Essa sede de encontrar grandes minas de ouro e prata no Brasil faz com que surjam lendas, tais como da
Serra das Esmeraldas[1] e da Mina de Prata da Serra de Itabaiana. A lenda da Mina de Prata da Serra de
Itabaiana originou-se de Belchior Dias Moréia, bandeirante e fazendeiro, fundou estradas importantes no
interior de Sergipe, na busca de minas de ouro e prata visando o titulo de nobreza vindo das cortes
portuguesa e espanhola.

Belchior Dias Moréia, natural da província da Bahia, filho de Vicente Dias Baja – fidalgo alentejano da casa
de Infante Dom Luís – e de Genebra Álvares, filha segunda de Caramuru e Catarina Alvares, nascera junto
da igreja da Graça, tosco santuário da família, em 1558, quando começou o povoamento do recôncavo, no
governo benfazejo de Mem de Sá, era sertanista de grandes viagens, fazendeiro de muitas terras, sujeito
abastado e poderoso entre as principais pessoas da Bahia ao raiar do século 600, estudou no Colégio dos
Jesuítas, de que o avô foi protetor e arrimo, o trivial, para poder mais tarde desempenhar
desembaraçadamente algum oficio literário.

Tinha como centro de suas atividades a fazenda Jabibiry, no Rio Real, situado por volta onde hoje
encontramos o municio de Tobias Barreto. Recebeu auxilio e grande influencia do seu primo Gabriel Soares
de Souza[2], que assim como Belchior planejava encontra minas de ouro e prata na Bahia. Em uma das
suas expedições, Gabriel Soares de Souza, passando pelo litoral de Sergipe com algumas naus, carregadas
de equipamentos que jugava necessário para expedição à procura de minas, quatro de suas naus
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naufragaram. O capitão-mor de Sergipe, Tomé da Rocha, mandou que uma tropa auxiliasse na
recuperação dos equipamentos, salvando boa parte dos equipamentos perdidos. Então, posteriormente,
Gabriel Soares de Souza continua sua viagem de retorno à Bahia em terra firme, na qual em 1592 falece
de moléstia endêmica.

Dois anos após a morte de seu primo, Gabriel Soares de Souza, Belchior Dias Moiréia inicia sua expedição
aos sertões de Sergipe e da Bahia, passando oito anos vagando pelos sertões que seu primo já havia
explorado, na tentativa de encontrar uma mina de ouro ou prata, retorno a sua terra natal Itabaiana. Após
esses oito anos de andanças pelos sertões, chegando em Itabaiana em 1602, retorna afirmando que havia
encontrado ricas minas de prata. Viaja para a Europa, e lá fica durante quatro anos vagando pelas cortes
de Madrid e Lisboa, buscando apoio para a exploração das minas. A Europa, precisamente a corte Ibérica,
no inicio do século XVII, passava por certas dificuldades por conta de guerras que viam assolando a
Europa, então era estimulado que se se encontra mais minas de ouro e prata nas colônias americanas.
Belchior Dias Moréia, aproveitando esse momento que a Europa passava, chega na corte espanhola com a
promessa de uma suposta mina de prata capaz de produzir tanta prata que daria para calçar as ruas de
Madrid.

“Por parte de Belchior Dias Moréia, morador na Bahia de Todos os Santos, no
estado do Brasil, se me apresentou a perdição, que com esta carta se vos envia, e
havendo-a visto, e tendo em consideração ao largo tempo que há que trata este
negócio sem e tomar nele resolução certa, e a que, se o lavor e benefício das
minas, que ele oferece descobrir, se facilitar serão de muito proveito para a minha
fazenda...” (Sergipe Colonial I, 2006: p.49).

Logo após, toda a atenção das metrópoles estava voltada a Belchior Dias Moréia e as minas de prata da
Serra de Itabaiana, vemos a primeira referencia da Serra de Itabaiana no documento de Gabriel Soares de
Souza:

“ E quem vem do mar em fora verá por cima deste rio ( SERGIPE ), um monte mais
alto que os outros, de feição de um ovo, que está afastado da barra alguma seis
léguas, pelo qual é a terra bem conhecida. A este monte chamam Manhama, que
quer dizer entre eles espia, por se ver em todas as partes de muito longe”[3]

Belchior Dias Moréia, mantinha consigo o segredo da mina de prata na Serra de Itabaiana, e por conta de
ser detentor deste segredo, ganhou muito privilégios sendo um deles o de ser o fornecedor exclusivo de
gado para a capital da província da Bahia.

Documentos afirmam que grandes foram os preparativos para a ida a Serra de Itabaiana a encontro da
mina de prata, desenrolando-se por dois anos. Belchior pediu para que Cristóvão da Rocha que fosse a
Bahia arregimentar alguns índios, tendo dificuldade do lado dos Jesuítas, que recusavam cedê-los.

Belchior Dias conduziu a todos pela Serra de Itabaiana, muitas pessoas de renomes vieram de outras
partes do território do Brasil para participar da expedição. Da mina de São Pedro foram retiradas algumas
pedras, analisadas por um peruano, onde foi identificado que ali não havia mina alguma. Belchior então
promete leva-los a outra mina, da qual também são retiradas algumas pedras e lavadas a São Cristóvão
descartando também a existência de minas no devido território. Então Belchior Dias é levado à Bahia em
cárcere, onde teria que permanecer até que fosse indenizada a Fazenda Real das despesas feitas com a
viagem.

Segundo Barbosa Leal, em uma carta enviada ao Vice-Rei, Cinde de Sabugosa, em 1725, na expedição em
que Belchior Dias Moréia estavam todos os componentes pisando na mina, mas que não mostraria a
localização da mina sem que lhe fosse entregue primeiro as cartas-mercês que Sua Majestade lhe fazia, e
como não lhe foi entregue as cartas, não foi revelado o segredo tão cobiçado.
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Logo após a sua prisão, não tardou muito para que a família de Belchior Dias Moréia se colocasse em uma
posição para livra-lo do cárcere. Pagaram a soma estipulada pelo Governador para a sua libertação, logo
então, voltando para a sua fazenda em Rio Real, onde, dois anos depois, em 1633, faleceu aos oitenta
anos de idade.

“Nada prova a má fé de Moréia. O auxilio lhe foi prestado por seus parentes, Pedro
Garcia, o Velho e outros, após dois anos passados na prisão, demonstra, além do
conceito que ele lhes merecia, a indignação causada pela violência do Governador”
(CALÓGERAS, 1905: p.445).

Após a morte de Belchior Dias Moréia, muitos acreditaram que o sonho da tão cobiçada mina de prata na
Serra de Itabaiana morrerá junto com ele, pois, Belchior Dias Moréia não havia revelado o segredo à
ninguém, já outros pensavam que a mina realmente existia e que ela estava ali, naquela Serra.

“Em 1620, D. Luís de Souza recebia correspondência real mandando que
embarcasse para as minas de Monomotaba (Moçambique) “os mineiros que
ensaiavam prata, já que ali não eram mais necessários”. Ruíra a esperança do
evento das fabulosas minas de prata prometidas por Belchior Dias Moréia”. (
NUNES, 2006: p. 56 )

A lenda das Minas de Prata na Serra de Itabaiana e a “Quimera de Belchior Dias Moréia” ainda estimulava
muitos aventureiros, sertanistas e bandeirantes e até seu filho Robério Dias, nascido de uma índia da
aldeia de Geru, andou bastante pelos sertões, adquirindo fama como capitão do mato, fora confundido
muitas vezes pelo historiadores com Belchior Dias Moréia, seu pai.

Em 1628 e 1629, partiram da Bahia duas expedições da Bahia à Serra de Itabaiana afim de encontrar a
mina de prata, sendo a ultima comandada por Domingos Fernandes Calabar[4]. Muitas tentativas de
encontrar a mina de prata na serra também vieram do lado dos Holandeses durante o invasão do território
sergipano em 1637 à 1645. Documentos afirmam que três vezes foram mandados homens até a serra,
cavando inúmeros sítios mais não encontrando nem prata, nem algo de valor.

Muitos ainda tentaram encontrar a tão desejada mina, e o principal personagem, que estava ansiosa pelo
encontro era a metrópole Portugal, pois, passava no momento por uma crise após a Restauração, que
levava as autoridades intensificar as tentativas do encontro de metais preciosos para enfrentar a crise
dominante.

“O conselho ultramarino, em 1677, consultou a Salvador Correi de Sá sobre a
possível existência das Minas de Prata, respondendo ele que “em sua consciência
declarava que de Itabaiana para o sul, quarenta léguas para o mae, não há minas
de prata, porquanto nestas partes andou ele conselheiro e fez todas as
experiências para descobri-las e é diferente terreno de Potosí””. NUNES, 2006:
p.59, 60.

Na primeira metade do século XVIII, foram encontradas varias minas de ouro nas Minas Gerais, e por
conta da sua descoberta, provocou um impacto tão grande que fizera adormecer a “quimera” de Belchior
Dias Moréia. No entanto em 1808, quando as Minas Gerais se encontrava em declínio, as serras
sergipanas voltaram a ser o centro dos minérios, com mais buscas incansáveis pela Serra da Prata e pela
sua grande abundancia em ouro.

A Serra da Prata ou as Minas de Prata da Serra de Itabaiana, não passaram de um sonho do seu criador,
mais não deixou de contribuir para o reconhecimento do territória baiano e sergipano, abrindo muitas
estradas.

“Belchior Dias Moréia está entre os grandes entradistas do Brasil, ao realizar “uma
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longa caminhada, o reconhecimento de extensa região do sertão brasileiro, por
ínvias regiões, numa façanha que a verdade histórica tem de considerar como
legítimo expansionismo sergipano””. (NUNES, 2006: p. 63).

Belchior Dias Moréia, nunca revelou a localização das minas na Serra de Itabaiana, muitos historiadores
constam que tal mina nuca existira, fora um mero sonho de Moréia ou talvez invenção para conseguir o
titulo de nobre da corte, mais, não se pode deixar de lado a importância que as suas expedições
contribuíram para o reconhecimento do território sergipano, criando novas estradas sertão a dentro,
facilitando também a criação de gado no interior de Sergipe. Belchior Dias Moréia e a Serra de Itabaiana
hoje são lendas, e até os dias atuais, habitantes do município de Itabaiana conta sua história e de sua
importância na história do estado de Sergipe.
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[1] A Serra das Esmeraldas ou Serra Verde era localizada, pelos que sonharam, no interior do atual Estado
do Espirito Santo.

[2] Gabriel Soares de Souza, Senhor de engenho e fazendeiro da Bahia, em cujo interior fez uma entrada,
morrendo às margens do rio Paraguaçu, em 1592, está ligado à historiografia brasileira como autor de
Notícias do Brasil, também conhecido como Tratado Descritivo do Brasil em 1587, documento valioso para
o conhecimento do Brasil na segunda metade do século XVI.
[3] SOARES DE SOUZA, Gabriel Notícias do Brasil, Edição patrocinada pelo Departamento de Assuntos
Culturais do M. E. C., São Paulo, 1964, p22.
[4] Domingos Fernandes Calabar, brasileiro que aderiu aos holandeses quando da ocupação da Capitania
de Pernambuco, contribuindo para as vitórias iniciais do invasor. Prisioneiro das portuguesas em Porto
Calvo em 1635, foi julgado e morto como traidor.
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