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Dedico este livro a todos os
que amam Cuiabá.
Com a leitura desta história
ilustrada poderão avaliar melhor
as incontáveis diﬁculdades
dos pioneiros, desbravadores e
fundadores dos primeiros arraiais
no interior deste continente.
Moacyr Freitas

Prefácio
Entusiasmado com a comemoração do tricentenário de Cuiabá,
minha cidade natal, fui tomado pelo desejo de mostrar aos meus concidadãos como a cidade começou a existir, a partir do que li e aprendi
sobre sua história ao longo de uma vida. Conto aqui ao leitor curioso,
de forma ilustrada, os acontecimentos, onde eles se desenrolaram,
quando tudo aconteceu e com quem.
Daí as despretensiosas frases sem termos rebuscados da literatura clássica, em busca de uma comunicação fácil, ﬂuida. Os escritos
buscam uma abordagem didática, com o suporte da farta ilustração
que os acompanha. Os desenhos nos ajudam a imaginar como tudo
aconteceu. Este livro apresenta uma visão retrospectiva da gigantesca
empresa de transformação de uma terra vasta, considerada selvagem,
em uma grande e próspera região. Essa inigualável aventura, com
seus personagens, é apresentada de forma cronológica e nos oferece
uma visão épica e grandiosa do processo de construção do território,
hoje Cuiabá e Mato Grosso.
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Antes de Cuiabá

I

maginamos tanto essa região quanto aquelas do litoral do continente, mais propriamente aqueles lugares onde desembarcaram
os portugueses que “descobriram” o Brasil. Lembramos, então, dos
tempos de criança quando aprendemos, com curiosidade, a nossa história. Lembramo-nos do descobridor, o almirante português Pedro
Álvares Cabral, das primeiras expedições, das capitanias hereditárias,
dos governos gerais, dos vice-reis...
Não vamos aqui contar essa história toda, mas rastrear apenas alguns acontecimentos daquele tempo até quando adentrou este imenso
país, alcançando-se este rincão de Mato Grosso, esta região cuiabana.
Finalizava a dinastia de Avis, em 1580, com a morte do cardeal
Dom Henrique, rei de Portugal, sem deixar herdeiro direto, o que
provocou violenta disputa entre os pretendentes ao trono português.
Dessa disputa foi vencedor Filipe II, rei da Espanha. Este invadiu e
conquistou Portugal, uniﬁcando as duas coroas ibéricas: Portugal e
Espanha. Foram quase 60 anos de domínio (1583-1640).
Também os holandeses, mesmo com a proibição que a Espanha
impunha às colônias do seu domínio de comercializarem com eles,
estenderam sua predominância sobre grande parte do litoral nordeste brasileiro, onde permaneceram até 1654, quando foram expulsos.
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