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CONTO OU CAUSO HISTÓRICO
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MUNICÍPIO: Atalanta 
Título do Conto ou Causo Histórico: História da Minha vida.
Autor do Conto ou Causo Histórico:. Manoel Antonio Nunes
Narrador do Conto ou Causo Histórico: Manoel Antonio Nunes
Fontes de Pesquisas/Referências:  Fonte: Trabalho de Pesquisa – História da Comunidade de 
Ribeirão Matilde – Atalanta
Autora: Zenaide Pezenti Cascais, Setembro de 1998.          
Relato do Conto ou Causo Histórico:

 Nasceu dia 22-10-1927. Filho de Manoel Antônio Nunes e de Tomazia Nunes. Casa-
do com Santina Luiz Nunes, com a qual teve quatro filhos, dois homens e duas mulheres. Na-
tural de Orleãns. 

Por que vieram para cá?
Os  agricultores  estavam desanimados  com a  baixa  produtividade  dos  terrenos  em 

Orleãns, então resolveram sair em busca de novos horizontes.
Seu pai reuniu a família e partiu, sem destino. Cansado de tanto sofrer com o frio, 

fome,  com a  chuva  resolveram  achar  um  local  para  acampar.  O  Chefe  da  família,  que 
conhecia bem as terras resolveu ficar onde estavam acampados, pois naquele lugar eles eram 
os únicos.

Fizeram  as  casas  de  pau-a-pique,  de  chão  batido  e  sua  cobertura  com  achas  de 
madeira. O fogão era de ganchos e penduravam os caldeirões para cozinharem a comida.

Seus meios de transporte eram o carro de boi, o burro e o cavalo.
 A economia era apenas de subsistência.
Com o passar do tempo a comunidade foi aumentando e então resolveram fazer uma 

igreja católica.
Este casal vive ate hoje no mesmo local onde acamparam quando criança. 

Fonte: Trabalho de Pesquisa – História da Comunidade de Ribeirão Matilde – Atalanta
Autora: Zenaide Pezenti Cascais, Setembro de 1998.      
Data e Local de Ocorrência dos Fatos Narrados:
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Data de Preenchimento do Formulário:


