
OSVALDO CÉSAR DA CUNHA (ZADA)  

 

Osvaldo César da Cunha –Zada, é natural de Abaeté, nascido aos 23/06/1932. 

Veio para a região de Cacimbas, em Morada Nova de Minas por volta do ano 

de 1955 com o objetivo de cuidar e formar uma fazenda nas terras que seu pai 

havia adquirido naquela região. Casou com Dona Irani Corrêa da Cunha e 

constituiu sua família de sete filhos.  

Dentre as atividades que o Sr. Zada desenvolveu podemos citar venda de 

doces, compra, venda e criação de porcos, principal atividade econômica da 

época, depósito e análise de creme de leite para comércio com indústria de 

manteiga. Após o casamento produziu rapaduras para abastecer o comércio 

local, atividade que pratica até hoje apenas para o consumo próprio e 

presentear alguns parentes e amigos.  

Juntamente com sua esposa trabalhou arduamente até comprar e formar sua 

fazenda denominada Congonhas. Ponto de referência da região, pois situa em 

um trevo de acesso a Biquinhas, Paineiras, Vau das Flores e Poções. 

Apesar de ter conseguido um patrimônio considerável nunca perdeu suas 

raízes, levando uma vida simples, porém de muita fartura, uma vez que, é 

muito receptível e hospitaleiro.  

Sua diversão é assistir jogo de futebol, jogar truco com os amigos em sua casa, 

reunir a família e participar da festa do Carreiro de Cacimbas. Apesar de não 

ter participado do início da festa em 1994 quando a mesma foi criada em 

âmbito escolar, assumiu o papel de principal financiador da mesma a partir do 

seu terceiro ano, quando oferecia alimentação para os carreiros e abria as 

porteiras de sua propriedade para os mesmos. O sucesso da festa deve muito 

a ele, pois, durante a semana que antecedia e a semana posterior ao evento, 

fornecia pastagens para mais de trezentos bois e alimentação para todos os 

carreiros participantes, de forma que, a festa passou a acontecer em dois 

pontos distintos: Na Fazenda Congonhas e no Povoado de Cacimbas.  

Devido a vários fatores, entre eles a morte de sua esposa em 2016 a Festa foi 

transferida para Cacimbas e atualmente é organizada pelo Sr. Onézio Ferreira 

Maia e Geraldo Fernandes que, com muito esforço continuam tocando este 

importante evento para a cultura de nossa região. Apesar de ter diminuído sua 

participação na festa, Sr. Zada ainda recebe parte dos carreiros em sua casa 

na ocasião do evento e também participa com um carro de bois que ainda 

preserva exclusivamente para a realização da Festa do Carreiro de Cacimbas. 

 


