
MANOEL DA SILVA BARBOSA 

 (Medalha Mérito Moradense em reconhecimento pelos serviços 

prestados em prol do desenvolvimento do município, no setor da 

Carvoaria) 

Manoel da Silva Barbosa, filho de João Barbosa da Silva e Alexandra Barbosa 

da Cruz. Casado do Maria da Conceição Barbosa (Nenzinha), com quem teve 

3 filhos e uma neta. Mais conhecido como Manoel da Serra, de onde morava 

com sua família, na região da Gruta Vermelha, pouco depois do Porto das 

Melancias, onde trabalhava com produção de carvão, em sociedade com seu 

primo, Antônio Barbosa da Fonseca, popular Tõe Mãozinha. .  

Em 1982, mudou-se para Morada Nova de Minas, para estudar os filhos. Ao 

lado de sua incansável companheira, Nenzinha, com quem viveu por muitos 

anos em ranchos de pau a pique, trabalhando na dura lida da carvoaria, 

Manoel começou uma grande história de superação das dificuldades, 

adquirindo casa própria e veículos para seguir seu labor como empreiteiro de 

setor do carvoejamento. Talvez, pela sua história de superação, fazia questão 

de ajudar os mais necessitados. Sempre dizia a todos que uma das grandes 

alegrias da sua vida era ter condições de ajudar o próximo.  

Mais tarde, já estabilizado, gerou empregou para inúmeras famílias 

moradenses., além da famílias que vinham da região de Capelinha, mais 

conhecidos como Capeleiros. Com isso gerava renda para o comércio, 

especialmente na antiga mercearia do Lu, na Mercearia do Jair Moura e na 

antiga mercearia do Sr. Messias, onde abria crédito para as famílias dos 

carvoeiros comprarem e irem descontando depois, com o trabalho nas 

carvoeiras. 

Em 1986 começou a trabalhar na HEWA Carvoejamento e Transportes, de 

propriedade da família do Walter Moura, com quem teve grande amizade e 

considerava um segundo pai. Na HEWA permaneceu por quase 10 anos, 

chegando, inclusive a mudar para o Norte de Minas, com sua família, em 1992, 

retornando dois anos depois. Tendo em vista as dificuldades encontradas 

naquela região, Manoel decidiu não mais seguir de mudança com sua família 

para outras regiões, permanecendo em Morada Nova de Minas, onde o setor 

da carvoaria estava mais enfraquecido.  

Permaneceu no labor até 1997, quando veio a falecer precocemente, vítima de 

AVC, aos 45 anos de idade, deixando para a família um grande exemplo de 

honestidade, bondade e respeito ao próximo, pilares que ajudaram sua esposa 

a terminar de criar os filhos. 

A homenagem foi recebida por seu filho, Carlos Renan Barbosa. 

 


