EXPEDIÇÃO A BOQUEIRÃO-PB______________________________________________________

LIVRO DE INDICAÇÕES DA SPA
A SPA dispõe de um livro onde anota todas as indicações de supostos sítios
arqueológicos existentes nos municípios paraibanos. Esse livro, cuja organização é do
pesquisador Vanderley de Brito, vem sendo atualizado constantemente com novas
informações ou excluindo as indicações já averiguadas. São mais de duas centenas de
informações adquiridas através de estudos bibliográficos, matérias jornalísticas ou relatos
recolhidos entre alunos que participam de palestras da instituição ou mesmo através de
conversas informais. O livro é utilizado pela SPA para estabelecer roteiros de expedições de
campo, embora algumas das indicações sejam imprecisas ou mesmo falsas, o livro é muito
importante enquanto diretriz.

INTRODUÇÃO A PRÉHISTÓRIA
Nos dias 02 e 03 de
maio, o professor Thomas Bruno Oliveira,
representando a Sociedade
Paraibana
de
Arqueologia, realizou
palestras de introdução a
pré-história para as
turmas de 5a série do
Colégio Autêntico (de
Campina Grande), mediante convite da Professora de História Mary
Katiúscia Brandão.
Figura 1. Painel de inscrições
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No dia 08 de maio, o pesquisador Vanderley de
Brito realizou uma expedição, pela Sociedade
Paraibana de Arqueologia, até o município de
Boqueirão, distante 44km de Campina Grande, para
localizar e levantar uma ocorrência de inscrições
rupestres constante no livro de indicações da SPA,
num sítio denominado de Marinho Velho. O sítio dista
15km da sede do município e o percurso é feito por
estrada de barro.
Através de informações dos moradores da
localidade, o expedicionário localizou as inscrições na
face sul de um matacão sonoro (pedra de sino) sobre
um lajedo na base do serrote do Gavião. O painel
mede 1,4 x 1,5m e é composto por representações
ambíguas, muito curiosas por sinal, pintadas em duas
tonalidades de vermelho, e que foram copiadas in loco
pelo pesquisador (figura 1).
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AÇÃO EDUCACIONAL EM SERRA BRANCA

PERFIL__________________________________________________________________

No dia 04 de maio, o Professor
Thomas Bruno Oliveira, da SPA,
realizou
uma
expedição
ao
município de Serra Branca, no
Cariri da Paraíba, para desenvolver
um trabalho de educação patrimonial junto a um grupo de estudantes do Projeto “Escola de
Fábrica”, uma iniciativa do Sebrae
em conjunto com a Prefeitura de
Serra Branca que visa inserir jovens
no mercado de trabalho. A ação foi
solicitada pelo professor Sérvio
Túlio Lima e teve por objetivo
Equipe excursionista no sítio Tamboril.
apresentar o acervo arqueológico do
município aos alunos e gerar uma consciência de valorização e proteção para estes locais.
Na oportunidade, realizou-se uma aula de campo no sítio arqueológico Tamboril (foto),
um extenso lajedo que serve de base para a Serra do Jatobá – principal monumento
geológico do município – onde existem inúmeras inscrições rupestres gravadas e, em
seguida, ministrou a palestra „Pré-história da Paraíba: Cariris velhos‟ no auditório do Teatro
de Serra Branca sobre a importância de se preservar estes testemunhos que representam um
patrimônio cultural da região.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA DA MESA DIRIGENTE
A Sociedade Paraibana de Arqueologia torna público para conhecimento de quantos possam
interessar que, por força da III Assembléia da Direção da SPA realizada na data de 31 de maio de
2007, de acordo com o Livro de Ata no 1 da entidade, ficou criada a primeira formação do Conselho
Editorial da SPA. Formada pelos seguintes confrades: Carlos Alberto Farias de Azevedo, Carlos
Xavier de Azevedo Netto, Zélia Maria de Almeida, Vanderley de Brito, Thomas Bruno Pereira de
Oliveira e Juvandi de Souza Santos.
Durante a mesma Assembléia, a mesa dirigente presidida pelo prof. Vanderley de Brito e
composta pelos diretores com direito a voto, foi analisado o processo sob número 0008/03-07 que se
refere a novos candidatos ao Quadro Social da SPA. São estes: Lúcio José de Farias Monteiro,
Roberto da Silva Ribeiro, Robson Rubenilson dos Santos Ferreira e Guilherme Gomes da Silveira
D‟Ávila Lins. A Mesa, por unanimidade decidiu por aprovar os supracitados candidatos e, a partir
desta data, os mesmos passarão a integrar o Quadro Social da SPA.
Campina Grande, 31 de maio de 2007.
Vanderley de Brito
Presidente da SPA
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O proto-arqueólogo Francisco Soares da Silva Retumba
Por: Vanderley de Brito*
O engenheiro de minas Francisco Soares da Silva
Retumba, no ano de 1886, sob as expensas do governo, percorreu
o interior da então Província da Parahyba para examinar os seus
recursos e suas condições de prosperidade. No ensejo desta
investida, inerentes à sua profissão, também procedeu estudos
especiais sobre as inscrições rupestres paraibanas, cujo relatório
enviou ao presidente da Província, Dr. Herculano de Souza
Bandeira.
Segundo relata, começou sua excursão pela vila da
Independência, atual município de Guarabira; seguindo dali para o povoado de Belém, hoje
município; depois Pilões; Areia; Alagoa Grande; Alagoa Nova; Serra da Caxexa; Bananeiras
e arredores; Araruna; Cuité; Picuí; Pedra Lavrada, cortando pelo Seridó do Rio Grande do
Norte chegou a Santa Luzia, no Sertão paraibano, depois Patos e, por fim, Pombal, de onde
enviara o relatório.
Durante a viagem, certamente em lombo de burro, passou por sérias dificuldades,
sem a menor noção de distâncias exatas devido às imprecisões das cartas, ignorando a
existência de vilas e povoados e sem conhecimento do povo com quem ia lidar.
Antes de deixar a Capital, Retumba já sabia da existência de letras indeléveis
incompreensíveis nos penedos do sertão e saiu resolvido a averiguar estas inscrições
conhecidas como letreiros ou pinturas. Já no povoado de Belém encontrou pela primeira vez
esta curiosidade, depois foi encontrando outras, outras e outras mais. Relata que não há parte
alguma do sertão onde não as encontrasse.
Retumba também observa em suas andanças que é unânime entre os sertanejos
atribuir estas inscrições aos holandeses ou flamengos e que anunciam tesouros ou dinheiro
enterrado, acadêmico que era não viu fundamento nestes depoimentos.
À medida que Retumba avançava no interior, mais se interessava pelos estudos,
chegando a notar certa freqüência de símbolos, onde concluiu tratar-se de uma escrita
primitiva dos indígenas. Posteriormente, começou a encontrar os mesmos símbolos gravados
na pedra, o que aumentou sua convicção.
Ao chegar em Pedra Lavrada, deparou-se com uma pedra contendo um painel de
grandes proporções, a qual seria o fator responsável pela denominação daquele povoado.
Estes caracteres foram copiados integralmente pelo engenheiro pesquisador e enviados junto
com o relatório. Este monumento gráfico atualmente jaz soterrado pela aluvião do riacho
Cantagalo e recebe a nomenclatura de “Pedra de Retumba” em homenagem ao pesquisador.
Muito provavelmente é uma obra prima de nossos primitivos, pois todos os pesquisadores
que a conheceram e notificaram, assim como Retumba, enfatizaram seu primor e relevância
para o conhecimento de nosso passado remoto.
De conclusões ponderadas, atribuindo aos antepassados dos indígenas as inscrições
parietais e realizando levantamentos das mesmas, Retumba foi um dos primeiros paraibanos
proto-arqueólogos.
*Historiador, membro da SPA.
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ARTIGO ________________________________________________________________
VIROSE DE MAIO

As artes fenícias

Nosso veterano pesquisador
de arqueologia, Carlos Alberto
Azevedo, nesse mês de maio passou
quinze dias afastado de suas atribuições
no Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico do Estado da Paraíba
(IPHAEP), do Grupo de Estudos e
Pesquisas em Arqueologia Histórica e
Industrial (GEPAHI) e da Sociedade
Paraibana de Arqueologia, por conta de
uma forte virose. Com o repouso
adequado e devidos cuidados, o velho e
resoluto arqueologista se restabeleceu e
já está articulando projetos.

Sheila Dias Farias*
Os fenícios, povos de origem semítica que
viviam onde atualmente encontra-se a Síria, foram os
primeiros navegadores e descobridores de novos
mundos. No antigo testamento são inúmeras as
referências feitas a eles, assim como outras obras
clássicas da Antigüidade, como a Odisséia de
Homero e obras de historiadores como Heródoto,
Flávio José e Fílon. Sempre enfatizando seu caráter
de comerciantes e hábeis navegadores.
Com base em pontos destes documentos,
alguns pesquisadores acreditam que os fenícios estiveram no Brasil em épocas recuadas e
deixaram sinais de sua presença em forma de arte expressa em pedras.
Despreocupação e falta de originalidade são características das manifestações
artísticas dos fenícios. Povo prático por excelência, mentalidade comercial, eram utilitaristas
e objetivos. Sua preocupação básica era a realização de transações comerciais e,
consequentemente, obtenção de lucros.
Em decorrência de contratos comerciais estabelecidos com outros povos, como os
egípcios, gregos, assírios, babilônios e hebreus, entre outros povos cujo desenvolvimento
cultural atingira grau elevado, os fenícios assimilavam o que lhes convinha, pouco se
preocupando com criatividade ou originalidade própria no campo artístico.
Os principais monumentos representativos da arquitetura fenícia são os templos,
palácios e fortalezas, cujas características estéticas não demonstram grande elaboração
imaginativa. No campo da escultura, também há de se notar falta de criatividade. A arte
funerária fenícia revela as influências das variadas correntes artísticas estrangeiras, no
sarcófago de um antigo rei fenício há uma inscrição em caracteres alfabéticos que
possivelmente é o mais antigo conhecido até hoje.
As realizações artísticas dos fenícios mais notáveis são as chamadas “artes
menores”, fato explicável em decorrência da objetividade e da mentalidade comercial desse
povo. O engenho e a habilidade do artesão fenício, de espírito acima de tudo mercantil,
nesse campo se dedicava aos metais, tecidos, peças trabalhadas em marfim, âmbar e vidros.
Como as jóias, os objetos de adorno representavam freguesia certa em qualquer lugar que
fossem. Uma arte a serviço do comércio.
Muitos defendem que a Pedra do Ingá, uma rocha com inscrições no leito do riacho
Ingá do Bacamarte, seria um testemunho da presença de fenícios na Paraíba. Contudo, neste
primoroso monumento paraibano sobra requinte e originalidade de uma cultura que não se
expressava através de caracteres alfabéticos. Fatores que não se enquadram no perfil
histórico e pragmático dos fenícios. Lendários comerciantes e destemidos desbravadores da
Antigüidade.

ESTUDO DA CERÂMICA PRÉ-HISTÓRICA PARAIBANA
O membro Thomas Bruno Oliveira, que há anos vem estudando e produzindo
artigos sobre artefatos cerâmicos pré-históricos na Paraíba, está precisando acessar uma
matéria publicada na edição de 16 de junho de 1974 do Jornal O Globo (Cerâmica da
Paraíba pode desvendar história do Brasil pré-colombiano). Quem tiver acesso a esse
material e queira contribuir com os estudos desse pesquisador, pode entrar em contato
através do e-mail: thomasbruno84@gmail.com ou enviar para o endereço: Rua Pacífico
Licarião da Trindade, 75 – Bodocongó, Campina Grande-PB, CEP: 58.109.545.
Nosso Boletim tem como um de seus objetivos o intercâmbio entre os
pesquisadores, por isso está aberto às demandas de material, informações ou contatos que
possam ajudar pesquisas e, por conseqüência, desenvolver a arqueologia regional.
DICA PARA OS MEMBROS DA SPA
Vocês podem também acessar ao site http://www.fumdham.org.br/fumdhamentos5 e
www.ab-arterupestre.org.br . Podem mandar fotos que poderão ser incluídas no site da
Associação Brasileira de Arte Rupestre (ABAR). Vocês estão fazendo um belo trabalho na
Paraíba.
Atenciosamente:
Gabriela Martin

*Artista plástica, membro da SPA.
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NOVAS PEGADAS DE DINOSSAUROS SÃO DESCOBERTAS NA PARAÍBA
Foram encontradas recentemente, no sítio Pereiro, na propriedade do Sr. Antônio
Formiga, distante 8km da sede do município de São João do Rio do Peixe, distante 400km
de João Pessoa, um outro sítio paleontológico contendo inúmeras pegadas fósseis de
dinossauros. O novo sítio está sendo estudado pelo pesquisador Luis Carlos da Silva.
FESTIVAL DE ARTES VISUAIS DA PARAÍBA

Thomas Bruno, Evanice Santos, Eliane Freire, Vanderley de Brito, Lúcia França, Raíssa Rejane e Wilson Figueiredo.

Os membros da SPA Vanderley de Brito e Thomas Bruno Oliveira, no dia 10 de
maio, participaram de um encontro no prédio “IPHAN Centro
de Referência”, na Capital, para discutir as ações do “Festival de
Artes Visuais da Paraíba” (evento que tem como propósitos
principais; a valorização do artista plástico e a democratização
das artes visuais), promovido pela ASSOCIART/PB, a
Superintendência Regional do IPHAN e outros parceiros.
Durante o encontro, onde foram expostas algumas telas de
artistas locais, Kleber Moreira de Souza (IPHAN) apresentou
uma mostra sobre arte indígena. Também participaram do encontro os artistas plásticos;
Evanice Santos, Lúcia França, Raísse Rejane P. Herculano e Wilson Figueiredo da Silva,
além da Superintendente Regional do IPHAN, Sra. Eliane de Castro Machado Freire.
RECEBIMENTO DE MATERIAL
No último Boletim, Sheila Farias solicitou um texto da
Dra. Gabriela Martin, publicado no ano de 1975 na Revista de
História da USP, para um trabalho que vem desenvolvendo. O
material solicitado foi prontamente recebido por correio no dia 18
de maio, gentilmente enviado, pelo membro correspondente São
Paulo, professor Luís Galdino.
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APRESENTANDO O ACERVO ARQUEOLÓGICO DA PARAÍBA ________________________
SÍTIO ARQUEOLÓGICO PEDRA DA TORRE
Por: Thomas Bruno Oliveira*
O sítio arqueológico Pedra da
Torre trata-se de um matacão de
natureza granítica com o cume afilado
ostentando um imponente cruzeiro.
Está localizado nas proximidades da
BR 230, nos domínios da Fazenda
Torre, marco divisório entre os
municípios
paraibanos
de
Massaranduba
e
Riachão
do
Bacamarte.
Este matacão repousa em um
grande lajedo aflorado bem no alto do
serrote, possui aproximadamente 11m
de altura e uma largura de 8m,
rodeado de uma vegetação de
cactáceas e bromelácias.
O vestígio identificativo da passagem de homens primitivos pelo local é um
conjunto de inscrições distribuídas em 12m2, são gravuras rupestres picoteadas e levemente
rasas circundadas por pinturas em tons avermelhados. Rubro também é a parede onde foram
sulcadas as gravuras; provavelmente com a intenção de obter um maior destaque para os
testemunhos gravados, seus executores untaram a base do painel com tinta vermelha e
insculpiram suas gravuras sobrepondo esta base.
O posicionamento geográfico do serrote é estratégico, pois do alto vê-se toda a
região num raio de aproximadamente 20 km, sendo possivelmente um interessante lugar
para observação, seja para planejamento e execução de uma caçada ou mesmo para a
visualização (levando-os a defender-se ou atacar) de outros grupos humanos que por ventura
perlustrava a região.
As inscrições gravadas possuem formas geométricas bastante complexas,
predominando as linhas sinuosas (com pontos de união) e os círculos pendunculados. Não
observa-se uma grande quantidade de símbolos capsulares (pequenos círculos), tão comum
em outros sítios de gravuras rupestres não horizontais na Paraíba. As pinturas, além de dar
vivacidade às gravuras, apresentam – circulando o conjunto de gravuras – diversos símbolos
geométricos e muitas manchas, não sendo de fácil identificação ou discernimento.
A grande curiosidade deste sítio arqueológico pré-histórico é que não há nenhum
tipo de recurso hídrico margeando imediatamente o sítio. O único riacho ou tanque nas
proximidades está localizado a pouco menos de 1km de distância, contrariando estudos que
atribuem que a grande maioria dos sítios de gravuras rupestres no Nordeste do Brasil são na
verdade uma espécie de culto das águas, estando localizado imediatamente na margem de
rios, riachos ou tanques. O que não acontece com os registros da Pedra da Torre.
*Acadêmico em História/ UEPB – membro da SPA e do GEPAHI
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ARTE RUPESTRE NA PARAÍBA: A PEDRA DO INGÁ____________________________________
No dia 30 de maio, nas dependências do prédio da Comissão do Centro Histórico
de João Pessoa, houve um importante encontro para debater a arqueologia paraibana. O
evento, que foi promovido
pela parceria entre a
Sociedade Paraibana de
Arqueologia e o Grupo de
Estudos e Pesquisas em
Arqueologia Histórica e
Industrial. Presidido pela
arquiteta Sônia Gonzáles e
mediado pelo historiador
Guilherme D‟ávila Lins, o
evento atraiu importantes
estudiosos que apresentaram leituras diversas
sobre nossa célebre Pedra
do Ingá.
No evento foi feita
uma oportuna homenagem
ao advogado e político
Rômulo Romero Rangel,
que esteve representado
Sede da Comissão do Centro Histórico de João Pessoa
por sua filha Nita Lúcia
Rangel e sua neta Verônica Rangel. Uma circunstância que poucos sabem é que este
paraibano, estando à frente da Prefeitura do Ingá nas décadas de 40 e 50, deu relevante
contribuição às pesquisas e salvaguarda daquele monumento rupestre do Bacamarte. A
propriedade onde se encontra a Pedra do Ingá pertencia à sua família e foi doada através de
sua tia, Sra. Nita Farias, ao Governo Federal para o tombamento como Patrimônio Nacional.
Em 1949 Rômulo deu apoio à uma comitiva do IHGP
que viera estudar a Pedra do Ingá. Em 1953, junto ao
SPHAN, participou ativamente do processo da
retirada de uma pedreira que atuava nas adjacências
da Pedra do Ingá, impedindo, assim, que aquele
monumento fosse destruído. Em 1961, contribuiu para
os trabalhos de pesquisas empreendidos pelo Instituto
de Arqueologia Brasileira-IAB, na Pedra do Ingá.
Coube a Rômulo registrar uma lenda corrente sobre
Nita e Verônica Rangel
aquelas inscrições, inaugurando, assim, o interesse
científico pelo imaginário popular em relação aos
registros arqueológicos.
O Prefeito do município de Ingá - Antônio Burity - se fez presente junto com a
secretária de educação Zelma Rodrigues, e discursou sobre suas preocupações com a
preservação das inscrições. Burity foi um dos responsáveis diretos pela atual estrutura da
Pedra do Ingá e a permanência de um guardião da área. Ação que, apesar de modesta, há
vinte anos vem sendo eficiente como receptivo de turistas e prevenção contra o vandalismo.
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Carlos Azevedo, Guilherme D’ávila Lins, Vanderley de Brito e Thomas Bruno Oliveira.

Em ato de menção honrosa, os confrades Vanderley de Brito e Thomas Bruno Oliveira,
da SPA, receberam o título de Sócios Honorários da Associação de Artistas Plásticos da
Paraíba (ASSOCIART/PB) pelas mãos de sua vicepresidente, Lúcia França.
Ao final do encontro houve o lança-mento do
livro “A Pedra do ingá, itacoatiaras na Paraíba”, do
autor Vanderley de Brito, apresentado pela
professora Zélia Almeida.
Estavam também presentes no auditório: os
arqueólogos Carlos Xavier de Azevedo Netto e
Ulysses Pernambucano; Adriana Kraisch e Marcus
Júnior do NDIHR da UFPB; Natírcia Dutra,
presidente do Instituto Paraibano de Genealogia e
Zélia Almeida
Heráldica; Rosane Lacet do IPHAEP, os artistas
plásticos Nivalson Miranda do IHGP, Evanise Santos, Raísse Herculano, Graça Leite e
Wilson
Figueiredo
do
ASSOCIART/PB;
Carlos
Fernando de Souza e
Gutemberg do IBAMA/PB,
o poeta Políbio Alves, Erik
de Brito representando a
confreira Sheila Dias Farias
e Rosângela Régis da
Comissão do Centro. Além
de estudantes das diversas
universidades.
A comissão organizadora do evento está de
parabéns, principalmente o
Em destaque: Carlos Xavier, Carlos Azevedo e Antônio Burity
antropólogo Carlos Alberto
Azevedo que foi, verdadeiramente, a alma mater deste inesquecível encontro da arqueologia
paraibana.
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ARTIGO _________________________________________________________________________
O Paleoclima do interior da Paraíba e seus habitantes pré-coloniais
SOCIEDADE PARAIBANA DE ARQUEOLOGIA

Roberto da Silva Ribeiro*
Os conhecimentos sobre o paleoambiente referentes à maior
parte do território brasileiro são extremamente escassos. Na falta de
estudos diretos, é necessário recorrer-se a modelos climáticos gerais para
tentar interpretar a realidade arqueológica.
Alguns creem na existência de habitantes na Paraíba já no
Pleistoceno, mas a maioria dos pesquisadores aceita ter o homem
chegado à região no Holoceno, acerca de 7.000 a.C. Nessa época, por
causa da glaciação que tirou parte da umidade do ar, o clima do atual
Nordeste Brasileiro tornou-se árido, chegando a desértico por volta de
2.500 a.C, exceto por “oásis” de microclima mais ameno. A Amazônia
seria, então, um conjunto de florestas intercaladas de savanas e não
constituía uma barreira para o avanço do ser humano.
A raridade da vegetação fazia o interior nordestino hostil às primitivas levas humanas. Os
primeiros grupos fixavam-se em zonas úmidas à beira de rios perenes e de bosques residuais. Assim, a
orla marítima e as margens de lagoas ou de rios perenes foram habitadas por permitirem a pesca
durante o ano todo. O interior era dotado de poucas enxurradas e cursos d'água intermitentes. Nessas
condições, a agricultura era impossível e a terra só suportaria pequenos grupos nômades coletores,
homens de biótipo baixo, sem cerâmica ou implementos líticos refinados. Tal cultura, não obstante
suas limitações, sobreviveu por mais de 5.000 anos, mesmo a competir com povos de tecnologia mais
avançada.
Com a melhoria das condições climáticas, começam a predominar grupos capazes de fabricar
armas mais eficientes, mais belicosos e melhores caçadores que seus antecessores, embora ainda sem a
cerâmica. Mais ou menos em 200 a.C., surge uma terceira cultura no Agreste, de estatura mais elevada
e que praticava o enterramento em posição fetal em túmulos revestidos com ocre.
Nessa época, ou pouco antes, a retropicalização fez avançar as florestas no Norte e no Nordeste e
no Centro-Oeste, começaram a aparecer a caatinga e o cerrado. Novos riachos permitiam a existência
de matas ciliares ainda presentes no século XIX. As glebas mais distantes destes mananciais eram
agora cobertas de halófitas e xerófilas frutíferas como o umbuzeiro, o juazeiro, o cajueiro, o
xiquexique e a cumbeba, além de palmáceas (carnaúba, catolé, buriti e babaçu), as quais, junto com a
caça, garantiam a alimentação.
A região tornou-se bastante úmida para a agricultura, propiciando o surgimento duma cultura de
ceramistas e agricultores. Sua cerâmica mostra afinidade com a marajoara, tanto pela decoração
(apesar de menos elaborada), quanto pelo cuidado com o preparo da argila. O fato de conhecerem a
mandioca e o milho, desenhado em algumas itacoatiaras, indicam uma origem caribenha ou
amazônica.
O interior era, também rico em rochas que forneciam farta matéria prima para uma indústria
lítica elaborada. Usavam a pedra lascada de sílex ou quartzo, embora conhecessem a pedra polida, em
geral para adornos ou implementos complexos, sendo achados sinais até do uso do cobre. Fiavam e
teciam algodão, caroá, macambira e paina (barriguda), comuns no Agreste. Erguiam suas aldeias,
supõe-se, em torno de matacões, lapas ou cavernas decoradas com desenhos feitos à tinta ou baixorelevo, as itacoatiaras. Tais monumentos deveriam servir a fins ritualísticos, defensivos ou de
demarcação de territórios. Nelas estão gravadas cenas diárias, desde o sexo e a gravidez até a caça.
Também se acham animais e vegetais estilizados, sobretudo répteis e aves, e desenhos geométricos.
Estes poderiam simbolizar a trajetória dos astros e a mudança das estações, o que denotaria um povo
de agricultores, interessados em calcular o ciclo das chuvas.
* Membro da SPA, correspondente em Aracaju.
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