Posse Solene no IHGP

SPA

A NOITE DO ÚLTIMO 7 de setembro de 2016 marcou a posse solene da nova
diretoria da instituição cultural mais antiga da Paraíba, o Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano - IHGP, tendo como Presidente o historiador e médico Guilherme Gomes da
Silveira D’Ávilla Lins, que também é sócio da SPA.
Fundado no dia 7 de setembro de 1905, o Instituto Histórico e Geográfico vem ao
longo destes 111 anos buscando promover a história e a memória do Estado através da
captação de documentos e publicações, criando o maior e mais organizado acervo
documental da Paraíba com aproximadamente 32 mil documentos. Sua sede é em João
Pessoa e recebe diariamente pesquisadores de todo o Brasil.
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Guilherme, simples como o
é, até tentou quebrar um pouco o
protocolo, recebendo alegremente
os convidados na porta do
Instituto, no entanto, o que o
esperava era exatamente uma
ritualística centenária. Portando a
medalha de sócio correspondente
do
Instituto
Histórico
e
Geográfico Brasileiro, Guilherme
foi recebido por um corpo de
Vanderley, Zélia Almeida, Maria Auxiliadora, Berilo Borba, Thomas
sócios efetivos, todos portando a
Bruno e Carlos Azevedo - SPA
medalha ‘Irineu Pinto’ no auditório
Humberto Nóbrega. Muito aplaudido, Guilherme foi chamado à mesa. O evento ocorria
no segundo andar do prédio do IHGP e ao mesmo tempo era transmitido em um telão na
Biblioteca Irineu Pinto. Este cuidado foi promovido para atender a muitos confrades e
confreiras do IHGP, evitando a subida de escadas (há um projeto para a instalação de um
elevador na SUPLAN!)
Piso e teto de madeira, paredes ornadas de telas à óleo de antigos presidentes do
Instituto, esculturas; ali estávamos envoltos em um ritual centenário, cheiro e áurea do
passado... momento único! Este lugar que celebrou diversos intelectuais acabou de
imortalizar mais um presidente. Emocionado, Guilherme recebeu o cargo solenemente do
então Presidente Joaquim Osterne Carneiro e foi ao púlpito fazer seu discurso (que será
publicado posteriormente em plaquete, como são todos os discursos de posse, mais uma
tradição!).
Escritor laborioso, grande pesquisador da História colonial da Paraíba e sócio da
SPA, Guilherme D’Ávilla Lins leva uma imensa bagagem intelectual para a presidência do
Instituto e o próximo triênio, sem dúvidas, será de muito trabalho. De Campina Grande,
representando a diretoria da SPA e o Instituto Histórico de Campina Grande estavam
Vanderley de Brito, Erik Brito e Thomas Bruno Oliveira.
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Guilherme em seu discurso de posse - SPA
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História da Associação Comercial
de Campina Grande
FOI PARA A GRÁFICA neste mês o
livro que conta a História da Associação
Comercial de Campina Grande, instituição
que esteve presente nos momentos mais
marcantes de Campina Grande e região e
que exerce fundamental papel nas ações que
visam o desenvolvimento da Rainha da
Borborema ao longo de quase um século.
Thomas, Vanderley e Edmilson - SPA
O livro trata do comércio de
Campina Grande desde os primórdios, antes
mesmo da fundação da ACCG, e narra, de forma fluente e linguagem acessível, todo o
processo de criação e evolução desta instituição até os dias atuais. A obra será lançada no
evento que comemorará os 90 anos da instituição e foi um projeto desenvolvido por mais
de dois anos, com pesquisas nos mais diversos arquivos do Estado pelos historiadores,
sócios da SPA, José Edmilson Rodrigues, Thomas Bruno Oliveira e Vanderley de Brito.
(

Expedição a Taperoá

NO DIA 09 DE SETEMBRO uma equipe da SPA formada pelo presidente Erik Brito
e os consócios Thomas Bruno Oliveira e Vanderley de Brito foi até o município de
Taperoá, distante 110 km de Campina Grande, para visitar e gravar uma entrevista
biográfica com o velho confrade Balduíno Lélis de Farias e também apurar uma denúncia
de vandalismo no sítio arqueológico Lagoa do Escuro, onde há um interessante painel de
gravuras e pinturas rupestres em um matacão na localidade de mesmo nome.
A equipe se fracionou na cidade, ficando o professor Erik Brito na residência de
Balduíno Lélis preparando a entrevista e os demais expedicionários foram até o sítio
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Pichações no painel rupestre do Sítio Arqueológico Lagoa do Escuro - SPA
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Vanderley de Brito e Thiago Sérvulo - SPA

arqueológico depredado. A denúncia
chegou a SPA através
do professor local
Thiago
Sérvulo,
mestrando em física
(UFCG) e astrônomo
amador que se dispôs
a acompanhar os
expedicionários até o
sítio, que fica distante
10km da zona urbana
de Taperoá.
LamentavelExploração mineral - SPA
mente foi constatado
o vandalismo neste
importante
documento de nossa préhistória, entre as
gravuras
milenares
havia
intervenções
recentes,
também
feitas por gravação,
onde os vândalos
gravaram a repre-

sentação de um falo,
de uma vagina e
alguns rabiscos. A
equipe
também
constatou uma exploração de granito
em um lajedo bem
próximo ao sítio
arqueológico, o que
também
vem
a
ameaçar fortemente a
integridade do sítio
arqueológico caso a
exploração (que certamente é ilegal e amadora) chegue ao matacão com testemunhos da
pré-história.
É lamentável que coisas desta natureza ainda ocorram especialmente neste caso
porque o sítio está situado em meio à caatinga, num lugar despovoado e de difícil acesso.
Não se tem notícia de quem fez tal ato, no entanto, uma denúncia foi impetrada no
Ministério Público Federal (Nº20160100666) para a averiguação do fato e o que se espera
é que as devidas providências sejam tomadas.

Setembro de 2016
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Estudantes do curso de Ciências Biológicas da UFBA-Vitória da
Conquista (BA) visitam o Vale dos Dinossauros

Luiz Carlos

Floresta dos Borba
No primeiro sitio visitado, o grupo que era composto na sua maioria por mulheres,
mediu pegadas de dinossauros, a distância entre uma pegada e outra na trilha,
fotografaram e realizaram o georreferenciamento com GPS, demonstrando grande
interesse pelos rastros dos dinossauros.
No sítio Floresta dos Borba pude lhes apresentar uma grande pegada de terópode
que foi descrita pelo paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi: “Floresta dos Borba. SoFL
(So = Sousa; FL = Floresta) 1: Um grande e profunda theropodian pegada isolada, um
dos maiores deste grupo no Brasil”. E lá lhes apresentei igualmente, pegadas de
dinossauros saurópode com mais de um metro, deixando-os impressionados. Giuseppe
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NO DIA 05 E 06 DE SETEMBRO em curso, estiveram na cidade de Sousa, estudantes
do Curso de Ciências Biológicas, da UFBA-Vitória da Conquista. O objetivo da visita foi
conhecer as pegadas de dinossauros, através de aula de campo proferida pelo Professor
Mário Dantas.
Como não havia sido agendada comigo, previamente a visita, mesmo assim os
acompanhei no período da tarde do dia cinco conduzindo-os aos sítios Floresta dos
Borba e Serrote dos Letreiros, ambos no município de Sousa-PB, localizados lateralmente
na PB-391, rodovia estadual que liga Sousa a Uiraúna.

5

Boletim Informativo da Sociedade Paraibana de Arqueologia - Nº 126 - issn 2176-1574

Leonardi se referiu aquelas pegadas de saurópodes: “As faixas (mais de atropelamento) de
um rebanho de saurópodes com pés arredondados na Floresta dos Borba”.
Vale destacar que o sitio Floresta dos Borba além de contar com várias pistas de
dinossauros, terópodes e saurópodes, ali podem ser encontradas marcas e tubos
produzidos por icnofósseis, marcas deixadas por caramujos, marcas de correnteza e de
lagos. Eles puderam, assim, contar com um ambiente muito propício às pesquisas no
campo da paleontologia.
Serrote dos Letreiros
Como à hora já estava adiantada naquela tarde, a visita ao Serrote dos Letreiros foi
muito limitada por conta do horário, entretanto, conheceram a ocorrência onde estão
presentes pegadas de dinossauros terópodes associados a inscrições rupestres, em rocha
sedimentar da Formação Antenor Navarro.
Também no Serrote dos Letreiros, apresentei-lhe a trilha que pode ser a mais
antiga do Vale dos Dinossauros, pois além de estar na camada sedimentar da Formação
Antenor Navarro, depois da passagem do dinossauro várias camadas de rochas foram
formadas sobre elas.
Monumento Natural Vale dos Dinossauros
No dia seguinte, ainda e Sousa, visitaram o Monumento Natural Vale dos
Dinossauros, onde está o museu com diagramas, pegadas de dinossauros e outras
ocorrências da paleontologia e relacionadas a esta, incluindo a reserva técnica do museu.
Ali no parque está uma das maiores trilhas de pegadas do mundo, em linha reta deixada
por um dinossauro iguanodonte (do latim “dente de iguana”), um herbívoro que viveu no
início do período Cretáceo Inferior. Media em torno de 9 metros de comprimento, pesava
cerca de 4,5 toneladas e pensa-se que pudessem correr a 31 km/h.

Professor Mário Dantas
O professor da UFBA-Vitória da Conquista, Mário Dantas, participará entre os
dias 5 e 8 de novembro do 74º Society of Vertebrate Paleontology meeting – um
encontro anual da Sociedade de Paleontologia de Vertebrados dos Estados Unidos. O
evento geralmente ocorre nos EUA, mas esse ano, em especial, ocorrerá em Berlim, na
Alemanha.
Na oportunidade, Mário Dantas irá apresentar um estudo com dados de dieta de
cinco espécies que viveram no nordeste brasileiro no período entre 27 a 11 mil anos atrás:
duas preguiças gigantes (espécies Eremotherium laurillardi e Valgipes bucklandi); o
mastodonte (Notiomastodon platensis), um animal que lembra um rinoceronte sem
chifre; o toxodonte (espécie Toxodon platensis); e um cavalo (Equus neogeus). De acordo
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Visita ao Geopark Araripe
Antes de chegarem à cidade de Sousa, os estudantes estiveram no Georpark
Araripe aonde permaneceram por dois dias, conhecendo e pesquisando sobre o rico
patrimônio fossilifero existente na região de Santana do Cariri, incluindo visita ao Museu
de Paleontologia que reúne mais de 7.000 peças fósseis, datadas de períodos geológicos
como o jurássico e o cretáceo, entre 145 e 100 milhões de anos atrás.
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com ele, os dados foram adquiridos através de uma técnica chamada análise de isótopos
de carbono (d13C).
Doutor em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre pela UFMG, Mário
Dantas, atualmente, é professor adjunto da UFBA-Vitória da Conquista e desenvolve
atividades relacionadas à Ecologia, História Evolutiva da Vida e Disciplinas Afins.
Dantas ainda é membro do programa de pós-graduação em Biociências da UFBA
– Vitória da Conquista e realiza pesquisas sobre a megafauna pleistocênica da Região
Intertropical Brasileira, atuando principalmente na Taxonomia e Paleoecologia (através da
análise Isótopos estáveis 13C, 18O, 15N), além de realizar trabalhos em Espeleologia e no
desenvolvimento de recursos didáticos para o ensino de Ciências.
O Professor Mário Dantas ficou de voltar brevemente ao Vale dos Dinossauros,
quando pretende visitar, juntamente com alunos de graduação do Curso de Biociências da
UFBA-Vitória da Conquista, outros sítios com pegadas de dinossauros, no município de
São João do Rio do Peixe, PB.”.
Por Luiz Carlos da Silva Gomes

ARTIGO 1 __________________________________________________________________
Iphan: sem rumo, sem prumo
Carlos Alberto Azevedo

NÃO FOI DO MEU AGRADO a nomeação feita pelo ministro da Cultura Marcelo
Calero Farias, de um político veterano (ex -deputado estadual, ex-prefeito de São José de
Piranhas e ex-vice-governador da Paraíba) para o cargo de superintendente do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no nosso Estado.
Não é um ex-deputado por 11 mandatos (incrível!!!) que tenha experiência
necessária para comandar o Iphan local.
O ministro da Cultura deveria saber que um velho político não tem condições de
exercer a superintendência de um órgão técnico que visa preservar bens imateriais e
materiais. Como por exemplo, o sítio arqueológico Pedra do Ingá, tombado na década de
quarenta pelo antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Sphan -, atual
Iphan.
O ministro da Cultura talvez não saiba, mas para exercer a superintendência de um
órgão como o Iphan é necessário muito preparo técnico. Pelo menos dominar leis sobre
Preservação do Patrimônio. "Do patrimônio arqueológico pré-histórico à arquitetura do
século XX, do mundo material aos bens intangíveis, universos ricos e plurais que são
protegidos por legislação genérica e específica, mais sistematicamente a partir da
promulgação do Decreto-lei n 25, de 30 de novembro de 1937, e de toda a legislação
produzida desde então". (Citado da Coletânea de Leis sobre Preservação do Patrimônio,
Iphan, 2006).
Como é que um superintendente (incipiente) poderá dialogar com seus técnicos
sem ter esse cabedal? Ora, ora, esse conhecimento não cai do céu num passe de mágica.
Eu, meu caro ministro, que sou técnico na área do patrimônio cultural há quase
vinte anos, ainda me considero um eterno aprendiz. Imagine...!!!
Fico muito triste, senhor ministro, de ver o Iphan sem rumo, sem prumo.
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Antropólogo. Vice Presidente da SPA e Sócio do IHGP
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A SEMANA em que se comemora o dia do Patrimônio Histórico no Brasil foi
movimentada, é a Pampulha recebendo certificação de Patrimônio Mundial, atividades do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) por todo o país e
particularmente na Paraíba, dois eventos chamaram a atenção: a II Semana do Patrimônio
Cultural da Paraíba (de 15 a 19 de agosto) e o Dia Nacional do Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural de Campina Grande. O primeiro deles foi organizado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) e o segundo pela
Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campina (SECULT), ocorrido durante
todo o dia 17 de agosto.
A II Semana do Patrimônio teve início no Palácio da Redenção, sede do Governo
Estadual, onde foi entregue o trabalho de restauração do painel de azulejos “Naus
Portuguesas”, pertencente ao acervo artístico do Palácio. O painel foi adquirido da fábrica
portuguesa Constância em 1912 e é composto por azulejos figurativos em tom azul sob
branco; tem elementos barrocos em bordas recortadas num plano predominantemente
retangular. “A moldura é decorada por volutas, rocálias e cartelas, entremeando figuras
fitomórficas. Já a cena apresenta três naus com as velas içadas e decoradas por cruzes de
Malta, com hastes alargadas nas extremidades, dispostas em mar agitado, encimadas por
nuvens e aves”, informa a restauradora Piedade Farias. A obra de restauração ficou sob a
responsabilidade da Empresa de Construção de Carlomano Abreu, tendo como consultor
técnico o restaurador
Estácio Fernandes.
A programação
da II Semana do
Patrimônio seguiu com
ações em Mamanguape
e Bananeiras e contou,
também,
com
o
lançamento
da publicação
trimestral
‘Informativo Parahyba’
“objetivando
reunir
textos
informativos
sobre as ações do
Instituto,
além
de
Painel Naus Portuguesas (Secom PB)
trabalhos históricos, memoralísticos, paisagísticos e que destaquem os potenciais históricos e arquitetônicos da
Paraíba”, afirmou a diretora do IPHAEP Cassandra Figuêiredo.
Já no evento organizado em Campina, além da apresentação de peça teatral do
Grupo Cordel em Canto, de oficinas de artes e da exposição ‘Patrimônio Cultural de
Campina Grande’, o ponto alto foi a palestra “Campina Grande: a herança cultural do
ciclo do algodão”, apresentada pelo ativista cultural, ator, teatrólogo e ex Diretor do
Museu Histórico de Campina Grande Walter Tavares, para alunos de escolas da cidade e
demais interessados. O evento ocorreu nas dependências da SECULT e foi bastante
prestigiado.

Setembro de 2016

Semana do Patrimônio com eventos em todo o país
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Outra atividade de grande relevância foi organizada pela Secretaria Municipal de
Educação (SEDUC) de Campina Grande, narrada aqui pela Historiadora e defensora do
Patrimônio Histórico Giovanna Aquino.
Na comemoração deste ano, a
Secretaria Municipal de Educação de
Campina Grande-PB, órgão municipal
dirigido pela socióloga, Profa. Iolanda
Barbosa,
por
intermédio
da
Coordenação
de
Educação
Patrimonial representado pela Profa.
Giovanna Aquino, realizou uma
atividade direto na escola, levando não
apenas os técnicos da secretaria, por
meio da historiadora Profa. Maria do
Socorro Duarte (que coordenou toda
atividade), mas também acadêmicas do
Palestra de Educação Patrimonial (Divulgação)
curso de Arquitetura e Urbanismo da
UFCG, vinculado a Unidade Acadêmica de Engenharia Civil (UAEC), Camilla Thais de
Meneses Landim e Cinthya Kyara Sobreira de Araújo, alunas de iniciação científica
orientandas pela arquiteta e Profa. Alcília Afonso de Albuquerque e Melo (Kaki).
O evento aconteceu durante toda quarta feira no CEAI – Elpídio de Almeida,
localizado no bairro da Ramadinha, periferia da cidade. Pela manhã as universitárias
fizeram explanação sobre os conceitos de patrimônio histórico, cultural e ambiental ou
natural. Destacaram a importância e necessidade de preservação do patrimônio local,
destacando exemplos de bens patrimoniais de Campina Grande que carecem de
salvaguarda, valorizando as memórias coletivas do povo campinense. Em seguida, foi
exibido para os alunos o documentário "A Identidade da memória morta" (2011), da
Rebecca Cirino, comentado pela Profa. Socorro Duarte, que destacou além da
importância da preservação por parte do poder público, o compromisso da sociedade civil
com a preservação de suas identidades e memórias.
Participaram da atividade
cerca de 200 alunos do 8º e 9º ano
do ensino fundamental II. Todos os
presentes
receberam
como
lembrança imãs de geladeira
confeccionados pelos alunos de
educação patrimonial das outras
escolas municipais que desenvolvem
o
projeto
EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL NA ESCOLA:
IDENTIFICAR, RECONHECER
E PRESERVAR. Por último, os
Turma reunida em frente aos banners (Divulgação)
alunos
foram
convidados
a
percorrerem o pátio da escola
observando a exposição do material produzido pelos alunos da Profa. Alcília Afonso
(UFCG) que expuseram banner's com imagens e informações diversas na área de
arquitetura e urbanismo sobre o patrimônio histórico de Campina Grande, que
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apresentam não só os estilos art déco e eclético, como também o moderno e
contemporâneo.

Percebe-se que a atividade
de comemoração ao dia do
patrimônio histórico em Campina
Grande inovou na perspectiva de
aproximar os discursos dos alunos
do fundamental II, em diálogo
com universitários, afinando a
linguagem a partir de interesses
comuns em defesa da valorização
do patrimônio histórico. São
atividades desse nível que
saudamos e que devem ser
difundidas por todo o país.
Em linhas gerais, não
temos muito a comemorar no
quesito preservação do Patrimônio
Histórico e Cultural existente em
nosso estado. Forças como
especulação imobiliária, insensibilidade histórica, desconhecimento e vandalismo vitimam dia
a dia nosso Patrimônio. Ações
como essas dos entes públicos
contribuem na formação de uma
consciência preservacionista, no
entanto, se faz necessário um
envolvimento ainda maior e um
trabalho ainda mais vigilante que seja capaz de punir quem vai de encontro a legislação
patrimonial e que também esclareça e eduque esta geração, que será responsável por
conduzir o legado que resistiu até aqui.
Por Thomas Bruno Oliveira
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Walter Tavares palestra no auditório da Secult - SPA
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Visita a abrigos rochosos na Serra de Bodopitá
NO DIA 17 de
setembro, o confrade
Erik Brito foi até o
município de Queimadas, a 18km de
Campina Grande, para
visitar alguns abrigos
sob rocha e monumentos
graníticos
existentes ao longo do
boqueirão da Serra de
Bodopitá para verificar
possíveis danos a estes SPA
locais em consequências das inúmeras construções civis que estão sendo realizadas nestas
encostas da Serra. Foi verificado muito lixo nos abrigos rochosos, entre restos de
fogueiras, latas de conservas abandonadas, roupas velhas e coisas do gênero. O
pesquisador também observou que as encostas da serra estão limpas de mato, o que pode
favorecer uma maior erosão nas encostas e até o rolamento de matacões. Embora seja
uma área rica em pinturas rupestres, em nenhum destes abrigos e monumentos visitados
se verificou resquícios de culturas pré-históricas.

DIA 20 DE SETEMBRO a
doutoranda em Geociências pela
UFPE Gina Cardoso de Oliveira
Chaves veio a Campina Grande para
estudar as coleções de fósseis
quaternários
do
Museu
de
arqueologia da UEPB e do Museu
Sargento Genésio do Centro
Turístico e Cultural Mastodonte. O
projeto da doutoranda pretende
estabelecer uma caracterização
morfológica dos mastodontes do SPA
Nordeste com estudos em suas
partes pós-crânio. A pesquisadora foi recebida no LABAP pelo consócio Juvandi de
Souza Santos e todo seu estudo de coleta de dados nestes museus foi assessorado e
acompanhado pelo presidente da SPA Prof. Erik Brito e por nosso consócio e Vanderley
de Brito.
A paleontóloga prestou colaboração ao Museu Sargento Genésio identificando
todas as peças expostas e numa rápida olhada na coleção do Parque Mastodonte, na
exposição e no laboratório, identificou fragmentos de quatro indivíduos da espécie
mastodonte, sendo dois adultos, um bebê e um em fase infanto-juvenil, mas só terá dados
mais completos quando concluir o trabalho de processamento dos dados levantados.
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Mapeamento de ocorrências fósseis de Mastodontes na PB
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Prêmio Waldemar Duarte homenageia Pedra do Ingá

O
sítio
arqueológico Pedra
do Ingá (situado no
município de Ingá,
Paraíba) é um dos
mais
destacados
patrimônios
arqueológicos
do
Brasil. Gente do
SPA
mundo inteiro vem
visitá-lo e inúmeros
pesquisadores
e
revistas de todas as
partes do globo já
publicaram algo a
respeito desse sítio
arqueológico
de Antônio Marcos, Dennis Mota, Ruth Avelino (Pres. PBTur) e Thomas Bruno - SPA
gravuras rupestres.
Hoje quem vai até o sítio é recebido por condutores de ecotrilhas da Pedra do Ingá,
abnegados que se dedicam em preservar o sítio, as instalações turísticas e muitas das
vezes, ao longo de anos, sem qualquer apoio dos poderes municipais.
Foi exatamente por estes esforços que Dennis Mota (membro da Sociedade
Paraibana de Arqueologia) e Antônio Marcos foram escolhidos e serão homenageados
com o Prêmio Waldemar Duarte 2016 que é o oscar do turismo paraibano, organizado
pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (seccional Paraíba). Todos os anos
são escolhidos 11 produtos turísticos de destaque e nesse contexto a Pedra do Ingá está
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inserida como um dos destinos mais concorridos e o prêmio vêm homenagear o belo
trabalho desses defensores do patrimônio histórico. A escolha se deu no dia 22 de agosto,
e os condutores de ecotrilhas da Pedra do Ingá tiveram votação unânime.
Dennis Mota e Antônio Carlos estiveram recebendo o prêmio da mão do
abrajeteano e confrade da SPA Thomas Bruno Oliveira, em evento realizado no dia 16 de
setembro realizado no Sesc Cabo Branco em João Pessoa-PB.
Para os condutores, o prêmio é um reconhecimento e serve como motivação para
continuar desenpenhando o trabalho. O troféu foi produzido pelo artista plástico J.
Maciel e poderá ser visto no salão do Museu de História Natural do Ingá.

Novo livro sobre História Colonial da Parahyba
NO DIA 26 DE SETEMBRO nosso presidente Erik Brito
deixou para ser impresso na Gráfica Cópias e Papéis a última
versão revisada do livro de sua autoria “História Colonial da
Parahyba”, que resume de forma descontraída os 300
primeiros anos de colonização da então Capitania da Paraíba,
desde a passagem da frota de Américo Vespúcio no litoral da
Baía da Traição, em 1501, até a chegada da família real
portuguesa ao Brasil, em 1808. O livro conta com 152
páginas, com ilustrações do consócio Vanderley de Brito,
orelhas do confrade Thomas Bruno Oliveira e prefácio do
consócio Guilherme Gomes da Silveira D’Ávila Lins. Este
será o primeiro livro que nosso jovem presidente publicará
em contribuição aos estudos históricos da Paraíba.

Setembro de 2016

– Mapa de atuação da SPA em Agosto de 2016 –

13

Setembro de 2016

Boletim Informativo da Sociedade Paraibana de Arqueologia - Nº 126 - issn 2176-1574

14

