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( 5 )

N O T IC IA  p o  D E S C O B R I M E N T O
daLagôa Grande, virtude das fuas aguas, 

e das curas, que eftá fazendo.

A Capitania das Minas Geraes , Co
marca do Rio das Velhas, feislegiias 
da Villa do Sabará , correndo para o 
Norte , em 20. gráos , e 48. minutos 
do S u l, ha hum grande lago de agua, 
chamado vulgarmente a Lagoa Gran
de. A fua figura he quafi triangular: 

terá de comprido meia légua , e de largo hum quarto, 
fazendo em circiimferencia huma légua, e hum quarto.

Todas as aguas, quccahem nos campos vizinhos, 
paia ella correm , fazendo-a no tempo délias muito 
mais laiga, e comprida. No tempo da fecca , e na ma
ior foiça do Verão defagôa para o Nordeíle por hum 
fangradouro, que levará dez telhas de agua. Tem ofeu 
nafcimento no meio da mefma lagoa em vários olhos, 
cbfeivando-fe também no feu âmbito alguns lagrymaes.

As aguas da chuva não feconglutinao com asdef- 
ta lagoa, porque nem fangue , nem fabão com ellas fe 
nnem. Na maior altura terá trinta e íinco palmes de 
fundo , e toda ella tende para elle com igual declive, 
podendo muito bem navegar iates. He tão cryíballina, 
que os que a lurcao eni canoas , quando ha calmaria,

A iii* lhe
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ihe vao vendo o fundo , como íc entre eite , e a em- 
barcaçao não houveíle mais que huma tranfparente vi- 
draqa, o que melhor fe percebe pelas nove da manhã, 
e trez da tarde.
i No fundo fe vem partes efcalvadas, e outras cheias
de hervas verdes , fendo aquelle de barro de cor ama- 
rella tirante a alambriado queimado  ̂ e onde a agua fe 
eílá vendo nafeer em borbotão , lie pedra , ou piíTarra.

Quando as aguas eílao fem movimento, fe moítra 
na fua luperfície como huma pellicula , ou tiagem de 
cor de aqo ; e dandofe-lhe hum fopro, fe dcfmancha, 
ficando os lábios, por onde íe divide, cor de prata , e 
a agua, que apparece pela divisão, decor azulada; po
rém acaba lo o impulfo do fopro , torna a pellicula a 
unir-fe: o que também fuceede, tirando do lago algunt 
vafo de agua.

Qiiando fe intumefee por caufa dos ventos , fica 
com a cor azul fobre o efeuro. Tem algum limo ver
de , mas pela maior parte he alambriado. As efeumas, 
que lanca nas margens a impulfo dos ventos, sãoalam- 
briadas , e brancas. Em varias partes junto da terra fe 
vem juncos com as pontas de fóra de vinte , e vinte e 
finco palmos pela agua dentro, em algum dos quaes fe 
vem debaixo da melma agua humas bolas enfiadas, cor 
dc alambre, em fórma de hum ovo, c de outras diver- 
fas figuras mui brandas, e tranfparentes , que tiradas dos 
juncos, e poílas ao ar, fe vão desfazendo em agua.

De dia defde Setembro até Março, que he o tem
po das aguas nefia America , eítá efta agua tépida , e 
na altura, em que nafee, com maior exceíTo. No tem
po da fecea, que he o do frio, mui pouco calor fe lhe 
obferva; mas fempre nafuperficie do nafeimento felhe 
conhece maior. De noite , aífim de Verão , como de 
Inverno, fe lhe reconhece mais calor, que de dia. Sin- 
co cafias de peixes fe tem nella defeuberto , a faber, 
Pimmbcbas , Bicudas , Trahiras , Lambares , e Piabãs.

He
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I. e dc notar que , fendo todas as lagôas frequentadas 
de muitas aves , ncíta nenhuma apparece , como tam
bém nem mofquitos, nem mofcas fe vem nas fuas mar
gens. Pela parte do poente fe levanta a terra , que a 
térea , e com alguns matinhos , por todos os mais la- 
dos tem as teiras baixas, que a fazem aprazivel, emui 
viítüfa.

Da ponta, que faz para a parte do Nordeíle, íahe 
o feu defaguadouro, que em diílancia de legua e rreia 
fe encorpora com o Rio das Velhas; e a cento e vinte 
braças , com pouca diiferença , pelo mefmo defagua- 
douro feacha huma engenhoca dc fazer aguardente de 
cana em huma fazenda, que no anno de 1733. foi fiibri- 
cada por Filippe Rodrigues , paííando-fe àquelles ma
tos , íendo o primeiro , que entrou a cultivar aquelle 
litio , onde ainda exiíle. Algumas fazendas ha mais, 
lendo a de maior diítancia de meia legua.

No dia 3, de Fevereiro de 1749. indo a eíle fitio 
o Doutor Simão Pereira de Caílro , oppofitor que foi 
na Univerfidade de Coimbra , rogado do mefmo  ̂Filip
pe Rodrigues, para o aconfelhar fobre a venda dameí- 
ma fazenda , alli fe demorou por caufa deite mefmo 
negocio. No dia la. do mefmo mez fez viagem por 
aquelle fitio o Padre Fr. Pedro Antonio de Miranda, 
Rehgiolo da Ordem de noíTa Senhora do Monte do 
Carmo da Província de Portugal , para defpedir-fe do 
dito Doutor, com quem no tempo da Univerfidade ti
nha conn'ahido amizade, por intentar paíTar para Lis- 

oa na frota do Rio de Janeiro, que eílava a partir eni 
Março, e communicandc-lhe o mefmo Doutor a grande 
queixa, que padecia por caufa de hum formigueiro, que 
lhe íobreviera nas nadegas, haveria oitoannos, haven- 
do-le jaexhaurido a Medicina, fem queconfcguiíTeme- 
Ihoias, fe re foi vera a tomar os banhos naqiielJas aguas; 
poique a eítaçao do tempo , por fer calorofo , o con
vidava; com eífeito fshavia banhado algumas vezes, e

fe
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achava corn conhecida melhora; erehe£lindo o dito 

Padre, vendo tao repentina mudança, aíTentoii que o be- 
neíicio deitas aguas havia produzido aquelle effeito.

Logo entrou o dito Filippe Rodrigues a referir 
algumas curas , e cafos , que naquella lagoa tinhao a- 
contecido, de que fe nao fez memória naquelle tempo. 
O  primeiro fuccedao com elle mefmo; porque entran
do a povoar aquelle fitio , fe via afilicto com fetenta e 
e duas gomas abertas, e depois deter tomado por duas 
vezes a cura de azougue, o que fomente fez , foi lavar 
as chagas com aquella agua, e em dons mezes de tem
po , fe achou inteiramente sáo. Em outra occafiao lhe 
fobreveio humafurdez , e depois de lhe applicarem vá
rios remedios, cada dia citava mais fiirdo; mas que mo
lhando a cabeça muito por acafo naquella agua, namef- 
ma noite fentíra huus eítalos , e amanhecendo , fe a- 
chou perfeitamente reitituido aeite fentido. Em outra 
occafiao , vendo que huma Anta fe andava banhando 
nas margens da lagoa , a matara ; e examinando lhe a 
p e lle , achára algumas chagas antigas , humas de todo 
cicatrizadas, e outras quaii fans, (^le haveria fete an- 
nos viera para fua cafa hum negro por nome Antonio, 
eferavo de Manoel Neto Covas , cheio de chagas por 
todo o corpo , e que lavando-fe algumas vezes no de- 
curib de dous mezes, fe achou sao.

Eíta noticia foi baitante para o dito Padre fe per- 
fuadir que da agua nafeia toda aquella virtude ; e que
rendo logo tomar alguns banhos , para ver fe Ihefaziao 
bem ahuns flatos melancólicos, que padecia havia dous 
annos, temeo fazelio fem confelho de M edico; e certo 
de que naquella agua fe occiiltavao maiores virtudes, 
voltou para a Villa doSabará, e a todos os amigos, que 
encontrou , foi dando parte do que tinha prefenciado. 
Logo que chegou , expoz a todos, e muito particular
mente a Antonio C ia lli, graduado em Medicina , natu
ral da Cidade de Rom a, tudo, quanto vio , e ouvio da

La-
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lagoa. Admirou-le o Medico ; e como na fua proiifsao 
he dos mais fingiilares, que pailarao a eitas Minas, lo
go conhcceo que a agua era prodigiofa, fuppoilo feus 
eifeitos , e anciofo de examinar as fuas qualidades de
terminou paíTar à dita lagoa com o dito Padre , e bem 
allim , pa»*a lhe aconfelhar, fe lheferião uteis os banhos 
para os flatos.

No dia do Senhor S.Jofé a 19. de Marqo, chegá- 
rao ambos ao fitio , e depois de haver feito o mcfmo 
Doutor as experiencias quimicas, que manda a Arte, e 
recommendáo osAuthores, alTentou queaquellasaguas 
continhão em fi osdous maisutiliíTimos mineracs, qu  ̂
coítumão impregnar as aguas , como eráo vitriolo , e 
aço, aquelle volátil, e em pequena quantidade, e eíle 
em maior porção. Pelo vitriolo , que todas as queixas 
cotaneas , como farnas , lepras , quigilias , morfeas, 
formigueiros , e todas as mais caítas de chagas -havia 
de curar. Qiie os tumores, erneas, verrugas, dores, af- 
fim arteticas, como gallicas, ou efcrebuticas , fararião.

Nas queixas internas, onde foíTe neceíTario adel
gaçar, íliiidir, attenuar, defobftruir, ecorroborar, ha
via o aço moítrar o prodigiofo effeito das fuas excel- 
lencias ; e que nas obítruções, lienterias, diarrias, ef- 
trangurias , procedidas de vifcofidades, e areas, e ain
da em carnofidades fe experimentarião com o ufo in
terno , e externo das mefmas aguas admiráveis prodi- 
gios , e que nos efcrebutos, e gallicos havia de fer re- 
medio efHcaz, precedendo as preparações neceíTarias.

Jà o Doutor Simão Pereira fe achava de todo são 
da queixa do formigueiro, que padecia, e continuando 
os banhos, melhorou também de duas quebraduras, e 
de huns tremores nas mãos. O Padre Fr Antonio de 
Miranda entrou nos banhos , e a beber da agua com 
grande felicidade; porque fuppoílo ao principio fcntio 
algum alvon^ço, com a continuação dellcs fe achou ref- 
ticuido à fua antiga difpofição , e cor natural.

B Cor-
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Correo a fama dos lingulares effeitos Jeila prodi- 

giofa agiia , nao fó por toda efta Comarca, como pelo 
dilatado deftas Minas, havendo concorrido hum tal nu
mero de peíToas , fem attenderem que para queixa al
guma lhes pofsão fer danofos os banhos , que no dia 
19. de Abril jà nelles fe acharíao trez mil peílbas com 
todas as qualidades de achaques. A todos viio fervindo 
os banhos de remedio , fem que atè agora algum fe 
queixe de lhefervir dedamno; e ao mefmo tempo que 
a toda a hora do dia, e da noite, e em alguns bem frios 
fe vao metter na agua , e da mefma forte fe recolhem 
fem refguardo para os feus ranchos , comem do que 
tem, e lhes parece, e com eítes defmanchos vao expe
rimentando melhoras em toda a cafta de queixa.

No mefmo dia 19. dc Abril chegou ao arraial a 
Hcenca do Excellentiííimo , e Rever. Senhor Bifpo 
deftas Minas D. Fr. Manoel da Cruz, primeiro Prelado 
dellas, queattcndendoaoincommodo, qiiepadeciáo as 
fuas ovelhas na falta dopafto efpiritiial, por náo haver 
naquelle fitio Capella , onde fe pudeíTe celebrar , por 
fer amais immedíata em diftancia dehumalegua, con
cedendo Altar portátil, para fe poder celebrar o Santo 
Sacrifício daMiífíi, o que fe levantou no lugar, onde fe 
ha de erigir a Igreja, que terá a Invocaçáo de noífa Se
nhora da Saude, e ornando-fe com todo o luzimento, 
e aparato pofíivel, fe cantou Miífa folemne no dia fe- 
guinte , que foi a fegunda Dominga depois da Pafcoa, 
entoada pela Mufica do Sahara , orando de repente o 
Padre Meítre Fr. Pedro Antonio dc Miranda.

Todos os dias fe continuáo as MiíTas defde as 
finco horas atè o meio dia. Tem-fe determinado erigir 
huma grande Igreja com as efmolas dos fíeis , pois 
he certo que na continuaqao das melhoras , que expe- 
rimentáo os enfermos com a applicaqáo deíla agua , fe 
julga fera pelo tempo adiante buma das maiores po- 
voaqoes da America, e paraeílabelecimento do arraial,

que
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que fe ha de formar , paíTou àqiiellc fitío no dia 7. de 
Maio o Capitáo Manoel Nunes Velho , Ouvidor pela 
lei defca Comarca em corpo de Camera , e depois de 
examinarem parajem propria, para formarem o dito ar
raial , que alTentárao fe íizeíTe para fima do fangradou- 
ro da lagoa da parte do Poente , lugar mais commodo, 
para que as immundicias nao confpurguem a agua da 
lagoa , dando ferventia às aguas para a parte do mef- 
mo fan^radouro.O

Deixou a Camera que fe obfervalTem varias or
dens , refpe£tiveis ao mefmo eftabelecimento , como 
conítruqáo de cafas, armamentos , e áemarcaqao, para 
tomar os banhos em parajem determinada, commetten- 
do o regimen público, e a execução das penas, e pof- 
turas ao Coronel FauíHno Pereira da Silva , hum dos 
prii.cipaes delta Comarca. O Doutor Joào AgoíHnlio 
Guido , natural da Cidade de Genova , que depois de 
haveraíliíHdo na Corte de Lisboa exercendo a Medici
na , e merecer a honra de Cavalheiro na Ordem de 
Clui^-o, e paílar aeílas Minas no anno de 713, de Vil
la Ri :a fe transferio a efte fitio , e admirando a grande 
virtude deitas aguas, alTentou queaeítação do prefente 
tempo não era conveniente para a applicação dos ba
nhos , por caufa do grande frio , que nella fe experi
menta , e que para fe obfervar , e defeubrir a verdadei
ra qualidade daquellas aguas , lhe era precifa a aífiíten- 
ci.a de hum, ou dous annos.

O Doutor Antonio Cialli tem tomado por fua 
conta dar ao prélo hum manifeíto das virtudes, e qua
lidades deitas aguas, e como profeflbr egregio, exporá 
com toda a miudeza tudo o que nellas tem obferva- 
do , e í'ó reíta dizer os enfermos , que fe tem curado, 
e vão curando ; ao mefmo tempo que bem fe póde di
zer que ainda nao conita atò agora de achaque , a que 
cilas a2;uas não firvao de remédio.

Em coníirmação da fua grande virtude , fera jui-
B ü to
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to fazer memória de alguns enfermos, que nos primeiros 
dias depois da publicac^áo delle deícuberto, concorrerão 
a tomar os banhos, cujos nomes, moradas, e qualidade 
de queixa teve a curiofidade de tomar porefcrito o 
Padre Fr. Antonio de Miranda ; e são os que fefeguem.

I Bartolomeu Vaz , morador em S. Sebaílião do 
Rio das Velhas, de94. annos de idade com gota arthe- 
tica nos pés, e padecia havia muitos annos, com pou
cos banhos ficou são.

a João Barbofa, no fitio dalagôa, tendo as pernas 
cheias de parebas , e verrugas , eílas lhe cahíráo , e 
aqueÜas lhe fiirãrão.

3 Antonio de Faria , no mefmo fitio com cezôes, 
que aquirio no Rio de S. Francifco , com bem poucos 
banhos fe lhe extinguírão.

4 Manoel Coelho, do Ribeirão da Mata, com ce
zôes, ou quartans, com dous banhos lhe farárão.

5 Manoel, efcravo de Rofa Maria, com dores nos 
rins , e ourinando femen, com poucos banhos fe achou 
livre de huma, e outra opprcísao.

6 Antonio Ferreira Milhão , da Lapa , com trez 
banhos fe curou de huma dor , que padecia em o joe
lho, que lhe impedia o defcer.

7 João de Araujo , de 13. annos , filho doTenen- 
te Manoel Teixeira Lomba , havia tomado trez curas 
de azougue , deque ficou intrevado, ecom o corpo to
do cheio de chagas , a beneficio dos banhos anda com 
defembaraço , e as chagas , humas eílão de todo fans, 
c as outras vão fechando.

8 Antonio , efcravo do dito, com as mãos , e pés 
aleijados, e comidos de quigilia , jà anda, e as chagas 
fe vem fans.

9 João da Cofia Ferreira , de 13. annos . filho de 
Manoel Jorge da Coíla Ferreira, em S, Sebaílião , com 
duas chagas em huma perna , e o dedo pollegar do pé 
direito comido de outra, farou inteiramente.

IO Be-
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10 Benedito , efcravo do Capitao Manoel Nunes 

Velho, no Funil, com curfos , que padecia havia feis 
mezes , com quatro banhes fe refii.iiio.

11 Luzia , elcrava de Lourenço Ribeiro, de Santa 
Luzia , com hum cancaro nas partes pudendas , que 
foi examinado pelo Doutor Antonio Cialli, cora a con
tinuação dos banhos fe vê diminuta a queixa , e eftá 
quali sá.

î^ Francifeo Xavier Barreto , preto forro , no Fu
nil do Rio das Velhas , cora as maos aleijadas de qiii- 
gilia , com alguns banhos eílao quafi naturalmcníe 
desfeitas.

13 Maria do Rofario, eferava do Recolhimento das 
Macaubas, cora dores cm todas as juntas, e trôpega dos 
pés, em feis dias de banhos ficou sa.

14 Antonio Alvares Moreira , de Santa Luzia , 
com humía grande rotura havia dousannos, comciiatro 
banhos fe confolidou.

15" Hum crioulo , filho de huma negra forra , da 
Lagoinha , com lepra, e a mai com as pernas encaran- 
gadas , com os banhos , eíla fe acha sã , e aquelle vai 
melhorando.

16 Domingos , efcravo de Antonio Ferreira Mi
lhão , da Lapa, com a bolça muito inchada, e cheia de 
fifcolas , com os banhos fecharão efias , e aquella eílá 
natural.

17 Hum efcravo de Vitorino Francifeo , de Para- 
catú , com hum formigueiro em huma perna com al
guns banhos ficou livre da queixa.

18 Lourenço Guedes, pardo,em Santa Luzia, com 
dores por todo o corpo, e grandes arvoamentos de ca
beça , com poucos dias de banhos, fe retirou fem quei
xa alguma.

19 Fernando , efcravo do Coronel Fauílino Perei
ra da Silva, doTacoaraíii, comobfbruçao, e hum gran
de impedimento nas ourinas , que padecia havia an

no s
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nos com trez femanas de banhos fe acha deíímpedido.

xo Joíé, de 13. annos, efcravo de Francifco Jofé, 
preto füiTo , com huma diabetica entrou nos banhos : 
iiao eílá de todo sáo , mas pelos eíteitos fe conhece 
que ha de melhorar.

XI Romana, eMaria, eferavas deMattheiis Alon- 
ço de Evereofa , do Tacoarufú, cheias de farnas, com. 
alguns banhos immediatamente fe limpárao.

XX Jofé , efcravo de Antonio do Valle , em Santa 
Imzia , com huma mao fechada por modo de convul
são , que padecia havia muitos annos, com poucos ba
nhos fe ve a mao naturalmente direita.

X3 Cuílodio Gonfalves , pedreiro , fern uhi certo, 
com curfos, que padecia de 6. annos aefta parte , com 
dous banhos, que tomou, extinguio a caufa.

X4 Antonio da Coíla, do Caete , com hum grande 
impe.limento na ourina porcaufi de carnofidades, com 
dous dias de banhos fe achou defimpedido, ourinando 
bem.

X5' Chriítovao Pimentel com hum grande ardor 
na via da ourina, com poucos banhos ceifou o ardor.

xó Cypriano Pinto, Contador da Contaje do Mel
lo , com humas farnas gallicas , ao terceiro banho fe 
limpou délias.

X7 Jeronymo Pereira , no Fidalgo , com a barriga, 
e pernas inchadas , com doze banhos fe achou fern 
v]ueixa.

x8 Manoel de Soufa , pardo forro , em S. Sebaf- 
tiao , Rio das Velhas , com grandes calores pelo cor
po , e com as emorrhoidas muito inflammadas, e feridas, 
com quatorze dias de banhos fe extinguio huma, e ou
tra nioleília.

X9 Anna , parda , da Carreira Comprida, com do
res no ventre , e por todo o corpo , que padecia havia 
annos, com dous banhos reflitiiio a fände.

m. 30 Antonio pardo , da mefma parajem com hum
can-

jf ®
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cancro em hum olho , com irez dias de banhos fe lhe 
conhece muita melhora.

31 Antonio Gonfalves da Coília, ahi mefmo, com 
huma grande dor na perna direita, eíiatos,qiie Ihecaii- 
favao muitas dores por todo o corpo, com trez dias de 
banhos venceo eítas queixas.

31 Antonio , pedreiro , da Lapa, havia alguns an- 
nos , que padecia humas chagas nas pernas , cauía per 
que tomou algumas curas , de que llie refultou reben
tarem-lhe varias feridas abertas no nariz, quiz curallas , 
mas fem effeito j depois de hum mez , e meio de ba
nhos fe achão as feridas ficatrezadas , e fomente huma 
pequena parte do nariz náo tem acabado de fechar, por 
haver entrado o tempo do frio , e fe obfervar que as 
feridas, quando eíle hc nimiamentegrande, fevem co
mo pa finadas.

33 Pedro Ferreira, em Santa Luzia, com hum íla- 
to na ponta daefpadua efquerda defde o anno dc 1744. 
que lhe caufava grandiílimas dores , tomando-lhe ao 
mefmo tempo a refpiracão , em fete dias de banhos o 
extincuio de todo.

34 Domingos da Silva S.Paio, do Torqiiim, com. 
dores em huma perna ha 9. arinos, apertando-o de forte 
que niío o deixaváo dormir , com quinze dias de ba
nhos não teve mais dores.

3 5” Manoel Gonfalves , de Santa Luzia , havia an- 
nos que eílava quebrado de huma verilha , com nove 
dias de banhos dcfprezou a funda.

3 6 Miguel, eícravo de Domingos da Silva S, Paio, 
do Caete, com curfos havia dousannos , e íeceo , que 
parecia hum pão, com quinze dias dc banhos foi são.

37 Manoel Carvalho de Figueiró , de Santa Lu
zia, afmatico ha muitos annos, com quinze dias dc ba
nhos fe lhe conhece alguma melhora.

38 Pedro, eferavo de Alexandre Teixeira , cm San
ta Luzia , por lhe haver caliido em hum pé hum gran

de
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dè páô, padecia ha hinn anno a eila parte huma chaga, 
e com trez femanas de banhos a curou.

39 Manoel de Bafios , de Santa Luzia , com hum 
formigueiro em lium pé , haverá hum anno, com oito 
dias de banhos fe acha livre.

40 Francifco JoCé, alfaiate, em Santa L u zia , havia 
quatro mezes lhe fiihíra huma mulla; e havendo feito va- 
)‘iascuras, naolheerapoíTivelfaralla, picando-a, deitou 
fangue ; c recorrendo aos banhos , lhe rebentou logo , 
purgando baftantemente, e fe vlo sáo.

41 Joao Antonio, de Santa L u zia , com hum tumor 
em hum quadril , que privando-lhe o andar, ao quinto 
banho lhe rebentou, e com mais alguns íe acliou livre.

41 O Gapitáo Antonio de Efpinola , das Cabecei
ras do Pvibeiráo da Mata, havia dous annos que pade
cia hum for nigueiro nas nadegas, com quinze dias de 
banhos fe achou sáo.

43 Joaquim, efcravo de Jofefa Correia , em Santa 
Luzia , haverá trez annos que padecia de huma chaga 
em hum pé , procedida de hum eíhrepe , tomou hum. 
mez de banhos, eeítando a cerrar a ferida de todo, en- 
tráráo os dias frios, e tornou a abrir.

44. Joáo de Almeida , de Villa Rica , haverá qua
tro annos , lhe fobreveio hum reuniatifmo gallico, de 
que lhe refultou nao poder levantar os braços à cabe
ça , com quinze dias de banhos fe achou com movi
mento natural.

4Ç O AlferesM iguelLop.es de Araújo, da dita V il
la , havia annos que padecia retenção de ourinas, com 
quinze dias de banhos confeguio muitas melhoras.

46 Manoel da C oíla, da mefma Villa , haverá fin
co annos, lhe fuceedeo cahir da ponte de S, Jofé abai
xo , c fe maltratou na concha de huma perna , de que 
melhorou com vários remedios, mas fempre fentia mui
tas dores; paíTados dous annos, fe lhe apoftemou aquel- 
la parte, ecom o moílrava ter dentro matérias, Iheabrí-

ráo
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rao a concha pela parte de dentro ; e acliando-fe prin
cipio deoíTo podre, fe curou com grande trabalho, po
rem fempre osnerv^os, e mufculos lheíicarao encorrea- 
dos, de forte que lhe faziáo algum embaraço, e as do
res fempre continuando. Padecia também hiima gran
de obílrução , e por conta de curar efea havia fahido 
para a lagoa , com os dous primeiros banhos entrou a 
fentir grandes dores, exceíTivo calor nas partes offendi- 
das da concha ; mas continuando quinze dias, ficou in
teiramente sao.

47 Antonio Pinto, da Lapa, com hum eílupor por 
toda a parte direita , que havia annos , lhe fobreveio, 
logo com os primeiros trez banhos fe lhe defembara- 
çou o braço, e a mao, moílrando também melhoras na 
perna ; porem como quiz íaciar a gula , comendo hum 
pouco de ferubí, peixe mui femelhante ao tubarao, fe 
lhepoz o braço, e a mao na mefma forma antiga, e fe 
retirou para voltar no mez de Setembro.

48 Marcos Jofé , do Tijuco do Serro do frio , com 
huma cáibra nas pernas de trez annos a eíta parte, 
fentindo em tempo frio tantas dores,que fe lhe encolhião 
as pernas; e todas as vezes que as mettia em agua fria, 
fe achava peior. Tem oito dias de banhos , e fe fente 
com tanto alivio, que publica não ter coufa alguma.

49 Jofé Luiz , preto forro , do Rio do Peixe, com 
duas quebraduras , de vinte e dous annos a eíla parte , 
com oito dias de banhos fe vio illefo.

50 O mefmo fuceedeo a Martinho , preto forro, 
de Santa Rita , com huma quebradura , e com quinze 
dias de banhos.

51 Bento Pinheiro da Veiga, dos Rapofos, de ida
de de 75’. annos , com huma rotura de fetenta annos , 
com os banhos ficou delia livre.

Caetano , eferavo de Francifeo Nogueira , das 
Catas Altas , haverá hum anno entrou a defecear-íe de 
forte que não podia dar hum paço , por andar também

com
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com hüma chaga em hum pé ; comia muito, nias cada 
dia fe via mais efqueleto , e vario do juizo , nao che
gou a tomar quinze dias de banhos, e fahio sao.

53 Roque , filho de Manoel Rodrigues da Cof- 
ta , do dito arraial, de iz. annos de idade , quando 
fe criava, lhe cahio em hum olho huma braza, ficando 
com o olho fechado , e com curfos , veio bufcar o re- 
medio à lagoa; tomou treze dias de banhos , faroii dos 
curfos; o olho ielheabrio, e foi tendo algum principio 
de viíla, e fe retirou.
' 54 Ignacia, efcrava de Brites Correa, no'Morro da 
Intendencia do Sahara, com toce, e dor no peito , lan- 
qando algum fangue, quando tocia, procedido tudo de 
lhe haver cahido fobre os peitos haveria quatro niezes hu-̂  
ma gamella com roupa, com quinze dias de banhos eítá 
sa de todo , como também de hum principio de papo, 
que a ameaçava.

55 Francifca , efcrava de Miguel Lobo_do Sahara, 
com hum formigueiro em huma perna ha quatro annos, 
com quinze dias de banhos fe achou inteiramente sa.

5Ó Joanna Grada , preta forra , na parajem do Ri
beirão, padecia hahuns annos, a falta de feu coftume, 
como também baílantes dores nas curvas das pernas, 
de forte que não as podia eilender , e fe o fazia , era 
com grandiílimo trabalho , e dores: tomou quinze dias 
de banhos, e alcançou tantas melhoras, que fe retirou pa
ra fua cafa com perfeita faude.

57 Jofefa crioula , efcrava de Bernarda Antonia de 
Mello , da Lapa , com dez dias de banhos fez provida 
a natureza na falta, que padecia da evacuação menfcral.
. 58 Pedro Borges , do Caete , de 70. annos, ha oito
lhe fobreveio hum eílupor , deque ficou lefo da cintu
ra para baixo , íem poder manear-fe , com quinze dias 
de banhos fentio movimento natural, e fe retirou com 
conhecida melhora.

59 Pedro, efcravo de Luiz Cardofo, da dita Villa,'
- pa-
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padecia humas grandes dores na barriga , de maneira 
eue lehia mirrhando, comdousdias de banhos, deitou 
pela via trez lombrigas pretas de trez palmos cada hu
ma, e aclioii-fe inteiramente livre das dores.
. 6o Miguel, preto do Morro Vcrmelb^ . com dons 
formigueiros, hum cm cada perna havia iv mczes , c 
huma grande obítruçáo , com trez fcmanas “e banhos 
faro U.

6i Maria , filha de Rita da Cofta Moreira , parda, 
do Caete, de idade de trez annos, havendo feis mezes 
que padecia hum defluxo afmatico , com feis dias de 
banhos fe vio livre daquella queixa.

6  ̂ Francifco , efcravo do Tenente Manoel Go
mes da Mota , das Macaúbas , havia feis annos que fe 
achava com a cara inchada com humas grandes dores 
nos pés , reflituio-fe à fua faude com hum mez de ba
nhos.

63 Antonia , efcrava do dito Tenente , com hu
ma grande dureza na barriga , havia annos , com quin
ze dias de banhos fe poz o ventre natural, e fe retirou 
boa.

64 Sebaítião, efcravo de Catharina, preta forra, da 
Lapa, com huma grande obftruçao , que padecia havia 
hum anno , e lhe impedia todo o exercicio, com hum 
mez e meio de banhos farou de todo.

65' Rofa, efcrava de Manoel Leitão, da Lapa, com 
huma grande chaga no roflro , e com hum olho oífen- 
dido da mefma , do que jà nao ria , com hum mez e 
meio de banhos fe achou de todo boa.

66 Hum efcravo do Padre João de Araújo , do In
ficionado , com hum efquentamento, que trazia ha feis 
para fete annos , com trez banhos , que tomou , teve 
melhoras.

Ó7 Simão , efcravo do Sargento Mór Felizardo Ri
beiro da Cofla, do Sabará , havia muitos annos que ef- 
tava cego de gota ferena, com hum mez de banhos dí-

C ii vi-
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vífa o vulto daspeíToas, o S o l, ou Lua, e tudo que he 
objedio branco.

68 Antonio Nunes , Carpinteiro da rua de Santa 
Qiiiteria, em Villa Rica, detrez annos a eíta parte pa
decia hum deíluxo almatico , procedido de huma cura 
de azougue , que havia tomada, com huns poucos de 
banhos melhorou inteiramente.

69 Manoel Alvares , de junto a Villa Rica , pot 
caufa de huma quéda , que deo de hum cavallo , fe 
nao podia bulir , ficando quaíi lefo ; e para tranfpor- 
tar-íe a eíta lagoa , o carregárao em huma rede , com 
quinze dias de banhos melhorou de forte, que parafua 
cafa fe retirou a cavallo com movimento natural.

70 Domingos Pinto da Cunha, naParaopeba debai
xo, com humas emorrhoidas mui inflammadas, e hum 
tumor junto à parte viril , e de tempos em tempos 
fe lhe entumefcia , de forte que o fazia padecer into
leráveis dores, que fó com ajudas, fe lhemitigavão al
guma couía j mas com oito dias de banhos fe achou li
vre.

 ̂ 71 Ventura, efcravo de Pedro da Silva Pedrofo, de 
\ illa Rica , padecia huma heriíipela , havia dezefeis 
annos, por cuja caufa tinha as pernas muito inchadas , 
com quinze dias de banhos ficou fem final algum li
vre da queixa , como também curado de huma máo, 
com que veio aleijado.

 ̂ 7x O dito Pedro da Silva padecia grande falta de 
viíla , por haver hum anno que nao podia ler, nem ef- 
ciever fem oculos , com quinze dias de banhos fe 
achou reíHtuido da fua viíla.

73 í  efcravo de Jacinto de Sá , que por inca
paz o expulfou de fua caía cheio de quigilia nos pés, 
cujos dedos fe viao comidos , com hum mcz de banhos 
fcvem as chagas cicatrizadas, e quaíi de todo fechadas.

74  ̂ Paulo, efcravo de Antonio Carlos Moreira , do 
Sahara , com principio de quigilia na perna efquerda,

ha
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hafeteannos, tendo-a tibia, e inchada , como hum pe
queno barril, e no tarqo principiava a quigilia pormo- 
do de copim a feparar-lhe o mefmo pé , com dezefe- 
te dias de banhos deiinchou de todo , e eílá quafi na
tural.

75” Manoel, efcravo de Manoel Rodrigues , mora
dor nos Crioulos , com os pés inchados ha trinta an- 
nos , e dezefete a eila parte rebentarao os metatarqos 
ambos, e Ihe cahirao os dedos com quigilia, ha mez e 
meio eílá fechada mais de ametade.

76 Luiza Cabral, preta forra, cafada com Jofé Fc- 
lis, da Villa do Sahara, ha mais de dous annos qiie pa
decia infoíTriveis dores na conjunqao , com poucos ba
nhos arrojou a natureza fem dor alguma.

77 Quintiliana, preta forra, da mefma Villa, com 
a mefma queixa, com poucos banhos farou.

78 A mulher de Braz Pinto , do Pompeo , padecia 
a mefma filta havia dez annos , com graviílimas dores 
quatro , ou finco dias antes das fuas defcargas , e tem
po todo , que ellas diiravao , e outros finco e leis dias 
depois que acabavao , tomou varias curas lem utili
dade : chegou à lagoa , c achando-fe no dia fcguinte 
occupada, niio duvidou banhar-fe, e continuou íem dor 
alguma a fuiir o feii menílriio por efpaco de quinze 
dias, aliviando de todos os mais lintomas.

79 Jofé , efcravo de Antonio Gomes , das RoíTas 
Novas, com hum formigueiro nobraqo direito ha trez 
annos, em vinte dias eílá de todo sao.

80 Jofé Alvarcs, pardo , C,apateiro do Pintanguí, ha 
trez annos fe lhe encheo a cara de fígado , com poucos 
dias de banhos farou de todo.

81 Francifco Xavier de Oliveira , do Inficionado , 
de dous annos , e de feis de idade , teve liurna purga- 
çáo no ouvido direito , a qual parando de repente , no 
Rio de Janeiro no anno de 1732,. fe achou furdo deam- 
bos os ouvidos , chegou à lagoa ha dezoito dias , e

com



A I

(  “  )
com os banhos vai com muitas melhoras, e com os ba
nhos lhe principiou a purgaçao, que de antes tinha.

8i Domingas da Fonfeca, preta forra, da Villa do 
Sahara, coniliuma dor harnais de feis mezes em huma 
perna , e náo obedecendo a varias curas, com dezefcis 
banhos faroii.

1̂ 3 João Teixeira, do Sahara, ha dousannos quenão 
podia reter asourinns, porque infeníivelmente feexpel- 
lião , com quinze dias de banhos fe achou são , e nos 
primeiros logo fentio melhoras.

84 Antonio da Silva , no Pegabem , depois de va
rias, e dilatadas curas por humas farnas, que ha muito 
padecia, íicou com falta dcviíla, não diiferençando de 
longe os objedtos , e parecendo-lhe as regras de qual
quer eferita , humas rifcas pretas , com os banhos , lê 
fem oculos, e deíHngue perfeitamente os objeélos.

8) Valeria de Sã , cafada no Rio Si pó , defde os 
primeiros periodos dafua conjunção experimentou ve- 
hementes dores , e grandes faltas , por caiifa de huma 
obílrução no baço, aos fegundos banhos fe achou oceu- 
pada , emettendo-fc na agua, ceííou o fangue ; mas pa
rando com os banhos, eufando bebida de manhã, lluio 
com tanta copia, que fendo o feu coílume fó de dous, 
ou trez dias, o teve oito.

8ó Tibiircio Valerio de Almeida Pereira , do Rio 
de S. Francifeo , barra da Paraopeba da parte de Per
nambuco , lia fete annos que padece hum dato tão ve- 
hemente , que perturbando-lhe a viíla , o fazia cahir, 
como accidente de gota coral, não podia comer , e an
dava co n demaziada melancolia , conhecia alguns dias 
antes o ataque jà proximo por algumas revoluções do 
ventre , que com frios grandes o accommettiao ; tem 
dezoito dias de banhos , acha-fe fem repetição do íla- 
to, coítu mando-lhe a dar muito a miudo , come bem, 
e eílã alegre.

87 Antonio da Coíla Campos, de Tijuco do Serro
do
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do Frio, paíTando aParacatú no annó de 744. comendo 
hum pouco de ferubí, lhe rebentou o corpo com cfpe- 
cie de fígado, caufa, por que retrocedeo da viagem, de
pois de tomar varias apofmas, e azougue, eíquentou-íe 
de forte , que depois de feis mezes lhe principiou no 
oífo frontal hum tumor grande , e outro no fadio do 
braqo efquerdo, que depois detrez mezes, rebentando 
com tal copia de matérias , que era obrigado a trazer 
hum lenqo atado por fíma dos olhos , ao terceiro ba
nho , náo tendo os tumores mais que huma pequena 
boca , fe virão em muitos os olhos abertos pela fua 
grandeza toda , e vifívelmente diminuindo o jado das 
matérias, eílá quafi de todo feceo.

88 ManoelPereira Saramenho, Carpinteiro, da Pa- 
raopeba, ha quatro annos teve huma grande inflamma- 
qão de olhos, de que lhe fícou diminuta aviíla, de forte 
que fem oculos não lia , aos primeiros banhos le feni 
oculos.

89 Manoel Benguella, eferavo deFrancifeo da Cu
nha dejaguará, havia hum anuo que padecia curfos re
beldes, fem lhe aproveitarem remedios , com poucos ba
nhos farou de todo,

90 ' Chriítovão Mena, eferavo do dito, ha hum an- 
no com boubas , e currimentos por braqos , e pernas, 
depois detrez mezes lhe principiarão liuns curfos, cin 
doze dias de banhos fe achou'lWre.

91 Francifeo de Moura ChaVes, do Rio das Pedras, 
ha trezannos havendo-femolhado, lhefobrevierão hu- 
mas dores na mão, e perna direita, da qual perdoo lo
go pela parte de fóra a fenfaqão, fícando-lhc na mão do-» 
res excefílvas por tempo de hum mez. Em Outubro de 
748. lhe apparecerão humas nodoas negras noroílro, 
braço , e pernas, em que a pouco, e pouco hia perden
do também a fenfaçao. Em Novembro do dito anno o 
aconfelhãrão a banhos de agua corrente , e ao fexto fe 
achou tão entorpecido, que não podia dar hum pafíb,

e nas
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e nasiTulos, efpecialmente nadireita, nada podia fegu- 
rar , deixou os banhos , e entrou com purgas interpo
ladas , eremedios frefcos, com os quaes nomez de Ja
neiro principiou a fentir melhoras, quanto ao movi
mento , chegou à lagoa, nao experimentou o mefmo ef- 
feito, mas antes lhe tornou a feníaqao nas partes, em que 
a havia perdido

9x Antonio Colaço , do Caiete , levou hum criou
lo de idade de finco annos com lepra na cabeça, ebra
ços, os cotovellos encolhidos, e amao direita, haven
do finco mezes que padecia efca queixa, veio prepara
do , e quafi com hum mez de banhos farou.

93 Jofé de Freitas Pacheco da obrigaçao do Dou
tor Domingos Nunes Vieira , Intendente da Comarca 
do Rio das V̂’elhas, chegou doP.io dejaneiro com hum 
reumatifmo gallico , e curfos de fangue , no metecar- 
po da mão direita lhe hia levantando huma goma, com 
exceílivas dores nas juntas, efpecialniente no joelho do 
mefmo lado , ficando-lhe a perna , e braço do mefmo 
lado mais fecco que a outra : fruftrou varias curas ; e per
dendo o regimento nos dias da Pafcoa , lhe fobreveio 
huma iníiammação no olho efquerdo , de que jà nao 
via , fentindo graves dores , aos poucos banhos farou.

94 Francifco de Freitas, do Tijuco do Serro, com 
opilação de muitos mezes , e com vários remedios lhe 
principiou a inchar o ventre quaíi para humaíTetis, en
trou nos banhos , e defiachando da intumefcencia, lhe 
fobrevierão em ambas as pernas humas erifipelas, epelo 
corpo todo por modo de brotoeja, e continuando nos 
banhos, fe purifi.ou de todo.

95" Jofé de Figueiroa , íbldado Dragão deílas Mi
nas , e deftacado no Sabará, com hum violento reuma
tifmo gallico lhe ficarão humas dores nas arteticas, 
que de todas as juntas lheimpedião o movimento, me
lhorando no primeiro banho , fe achou no fegundo 
mais aggravado, atò que na continuação delles lançou

grau-
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grande copia de. fangue pizado pela via inferior , e fe 
retirou coin conhecida melhora.

9Ó Huma mulata de cafa de Francifeo Vellofo, do 
Inficionado , que por hum grande defluxo nos oUios de 
feis annos a eila parte lhe fobrevierao humas unhas, 
que não fó lhe cubrírão o vulbo todo , mas Iho hião 
diminuindo; em menos demez emeio fe vem as unhas 
gaftas , divifa o vulbo, ainda que diminuído, eelladif- 
ferenqa os vultos , fendo que nem a claridade do dia 
percebia.

97 Ifabel Ribeira de Caftilho , mulher do Alferes 
André Francifeo Braga do Sabará , com hum lobinho 
em hum joelho, que lhe impedia ajoelhar, em quinze 
dias de ban h os farou .

98 M anoel, de idade de quatorze annos , filho do 
defunto Thomaz Luiz, do Rio das Velhas, combellidas 
nos olhos, e do direito nada v ia , por eítar todo cuberto, 
com quinze dias de banhos gaftárão-fe grande parte das 
bellidas, e do olho cfquerdo , de que não via, vê de for-f 
te que jà diítingue todos os objeélos.

99 O Alferes João Dias Torres, do Pompeo do Sa
bará , com hum grande tumor na conxa da perna direita 
da parte de dentro, com quinze dias de banhos fe poz 
rafo.

100 Maria , eferava de Francifeo Fernandes Braga 
do Sabará com hum papo havia annos, com quinze dias 
de banhos ficou quafi extindo.

101 Ignacia, eferava da viuva de João Gonfalves da 
Coita , da Soledade , com boubas havia mezes com os 
banhos farou perfeitamente.

lo i  O Capitão Manoel Martins Meirelles, das Con
gonhas do Sabará , padecia hum eferebuto confirmado 
com dores por todas as juntas, e difficuldade deourina, 
e ventre entumefeido , de toda aopprefsão eítá livre, e 
fem ameaço de tão grave queixa.

103 Francifca , eferava do Letrado Manoel de Baf-
D tos



E

t

tos de Oliveira , de Santa Luzia , havia dons annos qiie 
padecia huma toce galLica, e falta do feu coilume : bal- 
darao-fe na fua cura muitos remedios , e em menos de 
hum mez farou da toce , e eílá aíTiílida do feu regref- 
fo.

104 Antonio Francifco Neves do Sahara padeceo 
muitos annos varias ataques gallicos , que fruítrárao 
o ufo de vários alixafarmacos , e mercuriaes, e ultima
mente padecia huma tal debilidade na parte interna 
das cochas, que nãofó nao podia montar acavallo , mas 
nem livremente andar ; aos poucos banhos defembara- 
çou-fe de forte, que livremente monta, e fem ajuda de 
outrem.

105" Alelxode Miranda, dc Santal.uzia , com acara 
toda cheia detalparias, jàfoporadas emhorrorofas cha
gas , que tinháo baldado o eífeito de infinitos reme
dios: trazia as pernas, e braços encolhidos com grandes 
dores, que nem podia andar, nem mover-fe, de manei- 
ta que hia para o banho encoílado a dous efcravos, em 
pouco mais de dous mezes fe defembaraçou das pernas, 
aliviou dos braços, e íe cecatrizárao quafi todas as cha
gas do roílro.

io6\ Hum fobrinho do Padre Manoel Nunes N eto, 
Capelláo de noíTa Senhora da Soledade do Sabará com 
hum cancro no labio fuperior , que jà lhe tinha comi
do as cartilagens do nariz, e elevado em grandes entu- 
mefcencias todo o padar , com dous mezes de banhos 
ficou mundificado o labio, e o nariz ; mas como fefez 
mais inclemente o ar por caufa do grande frio, experi
mentava que as faces, e cicatrizes felhe hião novamen
te aggravando, por cuja caufa com confelho dos Medi
cos ferecolheo para fua cafa, e voltará na melhor eíta- 
çáo.

107 Ildefonfo, preto forro de vinte e quatro annos, 
morador junto a noíTa Senhora do O , da Villa do Saba
rá com huma chaga em huma coxa da perna havia pou

cos
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COS mezes , e de nenliuma forte obedecia aos remedios, 
que Iheapplicavao, antes Ihecaiifava tantas dores, que 
de noite nao dormia: neila affdcqao lhefobievcio gran
de copia de fangue pela boca, e tomando outros reme
dios applicados por Medicos , nao confeguiomelhoras, 
tomou o Santiílimo Viatico ; e pondo-lhe nas chagas 
huns panos molhados em a agua da lagoa , logo mino
rarão as dores, e dormio toda a noite, e fe fentio com 
tanto alivio , que corroborado de forcas fe tranfportou 
à lagoa , e com o ufo interno, e externo daquella pro- 
digiofa agua eílá bom.

Eíta he a fiel Relaqao do defeubrimento daprodi- 
giofa agua da Lagoa Grande; porque fe pelas caufas fe 
conhecem os eíFeitos, quando evidentemente femoâra 
o que tem defeuberto aexperiencia, como fenáo devem 
julgar prodigiofas as fuas operações ? Na memória dos 
enfermos, que vai eferita com exacção, fe deixa perceber 
he eíte defeuberto hum dos maiores tliefouros , que a 
Divina Providencia permittio a toda eíia America para 
remedio; porque como jà fica dito , fó no principio delle 
defeubrimento, em quanto nao chegou a noticia a partes 
mais diílantes , pode a curiofidade fupprir a prefente 
memória.

Efpera-fe na Divina mifericordia continue osma- 
ravilhofos fucceíTos, queneíla lagoa íeexperimentarão 
atò gora em tanta diverfidade de queixas, e enfermida
des , para que o nome do Senhor foífe engrandecido, ad- 
mirando-fe jà a grande quantidade de peífoas , que em 
todas asMiífas, quealli fecelebrão , recebem a Sagrada 
Commiinhào , moílrando neíle catholico adto a fé en
grandecida , e que nào fó bufcào o remedio corporal, 
mas também o efpiritual, em reconhecimento de hum 
tão avultado beneficio.

Villa Rica dc noífa Senhora da Conceição do Sa
hara, 6, de Maio de 1749.
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