A Paraíba em ruínas (A Capela de Sant’Ana do Gargaú)

R

Atalaia do Forte Velho – SPA

no litoral paraibano lugares que ainda guardam um
pouco da história recente do Estado: As ruínas do antigo Forte de São Filipe e São
Thiago (também conhecido por Forte Velho) e as ruínas da Capela de Nossa
Senhora de Sant'Ana do Gargaú.
No caso de Forte Velho, os estudos visam a uma tese de Pós-Doutoramento em
andamento juto à Universidade de Coimbra, onde estamos a localizar os redutos militares
da Paraíba Colonial. Ainda em relação aos redutos, mais dois importantes trabalhos estão
ECENTEMENTE VISITAMOS

sendo desenvolvidos: um
que estuda a estratégia
militar
portuguesa
ao
edificar esses redutos e o
outro o solo arqueológico
desses redutos.
Com relação à Capela
de Santa'Ana, ainda não faz
parte de nenhuma atividade
de pesquisa. Essa Capela foi
encontrada pela equipe (Eu,
Raquel e Laura Góes)
quando de atividades de
prospecções no litoral em
busca dos redutos militares e
missioneiros
(outra
importante pesquisa em
andamento
com
financiamento do CNPQ).
O
que
chamou
atenção da equipe em
relação à Capela foi sua
grandiosidade e beleza
arquitetônica e suntuosa
obra de engenharia colonial.
Rapidamente
realizamos
algumas imagens e fizemos
Capela de Nossa Senhora de Sant'Ana do Gargaú – SPA
uma rápida prospecção de
superfície, no que identificamos uma grande quantidade de material arqueológico
histórico (sem coletar nenhum fragmento).
Essa capela em estilo Barroco apresenta um perfil (modenatura) singular, é
considerada como apresentando excelente cantaria e é a melhor capela de engenhos
coloniais da Paraíba. Sua primeira construção é atribuída a Ambrósio Fernandes Brandão,
senhor de engenho das primeiras décadas do século XVII (1613). Um dos traços mais
sublimes da Capela talvez seja o brasão na fachada que alguns autores atribuíram à família
de Duarte Gomes da Silveira, morto em 1644. Mas não existe dado que comprove tal
fato. A capela atual em estilo Barroco data de meados do século XVIII.
Querelas a parte a quem pertence o brasão, sabe-se que essa capela foi visitada por
D. Pedro II e sua gente quando por ali passou e se hospedou no Engenho São João.
Verificamos, rapidamente, tratar-se de um exemplar arquitetônico importantíssimo
para a Paraíba, mas não sabemos até quando essa parte viva de nossa história mais recente
ainda continuará de pé, pois as grossas paredes estão rachadas, parte do telhado veio ao
chão, o mato cresce em seu entrono e o descaso governamental em preservar o
monumento aos poucos vai apagando sua história.
Por Raquel Roldan Mastrorosa e Juvandi de Souza Santos.
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ARTIGO 1 __________________________________________________________________
Sobre o Potencial Arqueológico no Submédio São Francisco: o Caso do
Boqueirão da Serra da Caixa, Povoado São Pedro do Lago, em Sento Sé – Ba.
Sebastião LACERDA
PROARQ/UFS & AEA-UCL/UK

Daivisson SANTOS
Archaeos Logos – Consultoria Cientifica

Elvis BARBOSA
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC
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A

ARQUEOLOGIA REGIONAL em áreas do Médio e Submédio São Francisco têm
crescido nesses últimos anos, decorrente não apenas da ampliação dos trabalhos
acadêmicos realizados, boa parte por Instituições Federais, mas também, pela
variedade de trabalhos vinculados ao Licenciamento Ambiental, como é o caso das
atividades ligadas a Arqueologia Preventiva que tem se ampliado de forma intensa não
apenas nas regiões acima citadas, mas, em todo o Brasil.
Na região em particular onde as atividades de salvamento arqueológico foram
realizadas, encontra-se um imenso Parque Eólico, já em atividade, que tem a finalidade de
gerar energia para abastecimento de muitas áreas do NE Brasileiro. É pela presença desse
empreendimento, e proximidade com sítios arqueológicos identificados em trabalhos
anteriores, que essa pesquisa foi solicitada, seguindo os procedimentos legais para estudo,
resgate e conservação do patrimônio arqueológico regional, como bem salienta o IPHAN.
No que se refere aos estudos de registros gráficos, consideramos um campo amplo
e já diversificado no caso brasileiro, a citar os trabalhos tanto de caráter teórico quanto
metodológicos e técnicos. Isso demonstra o avanço da arqueologia nacional, bem como,
suas linhas de investigação. Pesquisar parte das evidências materiais deixadas por
populações passadas só ganham consistência quando o perfil do pesquisador está
orientado para compreensão desses vestígios. No que tange a arte rupestre, essa nota
pretende apresentar de forma sucinta o rico potencial arqueológico regional, bem como,
documentar essa cultura material, georreferenciá-las e realizar análises dos painéis
rupestres através do Padrão de Reconhecimento (Cognoscibilidade) e identificar as
Temáticas Dominantes nos grafismos que compõe essa unidade de estudo. Feito isso,
realizou-se uma análise comparativa com os painéis gráficos encontrado em outra feição
geomorfológica próxima, no caso o Sítio Arqueológico Grotão (LIMA FILHO, SANTOS
& RIBEIRO, 2016, no prelo). Mesmo porque, sítios localizados em áreas próximas
servem de referência para pesquisas comparativas pela proximidade com o Boqueirão da
Serra da Caixa, objeto desse trabalho em especial.
Objetivamos com essa pesquisa, levantar dados através de estudos preventivos em
particular e que possam ser somados aos inúmeros outros projetos acadêmicos de
Arqueologia Regional já em curso na Área Arqueológica de Sobradinho – BA, da qual a
região de Sento Sé também está integrada. Os últimos levantamentos acadêmicos
realizados, a citar: Lima Filho, Santos & Ribeiro (2016); Lima Filho et. al. (2014); Ribeiro
& Lima Filho (prelo, 2016), Lima Filho; Ribeiro & Martinelli (2015); Kestering
(2014;2013;2011;2010;2007;2002); Ribeiro (2014); Lima Filho (2013;2011;2010), Luso
(2005), entre outros, chama a atenção para o rico e diversificado patrimônio cultural
regional e conclama a academia no que tange a intensificação de pesquisas locais, bem

3

Boletim Informativo da Sociedade Paraibana de Arqueologia - Nº 128 - issn 2176-1574

como, sugere a inserção das comunidades locais no que tange a ligação com esse vasto
passado que vem sendo identificado, caracterizado, pesquisado e divulgado.

Imagens do sítio – Sebastião Lacerda

Escola Municipal Nenzinha Cunha Lima ganha museu em homenagem ao
bairro de José Pinheiro

R

objetos e depoimentos em um acervo físico e digital que
conta a história do bairro de José Pinheiro, a Escola Municipal Nenzinha Cunha
Lima passou a contar, desde a última quinta-feira, 10, com o Museu da
Comunidade na Escola.
Fruto da colaboração de moradores do José Pinheiro, da comunidade escolar e de
artistas do bairro, que contribuíram para a formação do acervo com doações e
depoimentos, o Museu faz parte do programa Mais Cultura nas Escolas, desenvolvido na
rede municipal de ensino em parceria com o governo federal.
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O espaço, inaugurado pela Secretaria de Educação do Município (Seduc), ficará
aberto para visitação do público, de acordo com o horário de funcionamento da escola,
que é de 7h às 11h e de 13h às 17h30, de segunda-feira a sexta-feira.
No local é possível encontrar desde fotografias dos primeiros moradores do
bairro, como José Pinheiro e Manoel Sales, até roupas utilizadas por membros da Bambas
do Ritmo, escola de samba tradicional do bairro, e também por integrantes da quadrilha
junina “Arraiá da Felicidade”. Um documentário, com depoimentos sobre o José Pinheiro
também integra o acervo do Museu e será disponibilizado em tablets para pesquisas
escolares.
Além dos moradores do José Pinheiro, orgulhosos com o espaço que reúne as
principais memórias do bairro desde a sua fundação, participaram da solenidade de
inauguração a secretária de Educação do município, Iolanda Barbosa; a coordenadora do
projeto, Giovanna Aquino; a coordenadora de Educação da Seduc, Izabel Veiga; o
representante da Câmara Municipal, vereador Olímpio Oliveira; artistas do bairro e alunos
da escola.
Eles assistiram a uma apresentação da Filarmônica Epitácio Pessoa e reviveram
uma tradição que perdurou no bairro até a década de 80: acompanhar a programação
musical da “Difusora do Gaúcho”. A difusora foi criada na comunidade por Jovelino
Farias, o “gaúcho” que deu nome à difusora, que já prestava serviço aos moradores da
região antes da fundação das primeiras rádios de Campina Grande.
Ao falar sobre o espaço a coordenadora do projeto, Giovanna Aquino, agradeceu
aos 26 doadores do acervo e aos cinco artistas que contribuíram com suas técnicas de
trabalho para a composição do Museu, projeto que, segundo ela, é pioneiro no município.
“Registrar as memórias do bairro de José Pinheiro é salvaguardar não apenas
lembranças de um passado distante, mas, principalmente, manter viva a contribuição que
esta comunidade concedeu, e ainda concede, para o desenvolvimento cultural, social e
econômico de Campina Grande”, ressaltou Giovanna.
Fonte: Codecom PMCG
(
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Lançamento do livro História Colonial da Parahyba

N

Lançamento no Cine São José - SPA

17 DE NOVEMBRO, a partir da
20h, se deu o lançamento do Livro
“História Colonial da Parahyba”, de
nosso presidente prof. Erik Brito. O evento
ocorreu nas Quintas Dialógicas do Cine
Teatro São José, com apoio da FUNESC e do
Governo do Estado da Paraíba, e estiveram
Lançamento no Rosacruz - SPA
presentes representando a SPA os consócios
Thomas Bruno Oliveira, Vanderley de Brito, Sheila Dias Farias e José Edmilson
Rodrigues.
O livro apresenta um modo livre de tratar história, pois foge à dogmática da
historiografia positivista e as conceituações, é uma proposta não-ficcional que une ciência
e espetáculo, ao modo do conceito construtivista do documentarista soviético Dziga
Vertov, que considerava a imagem “a arte do fato”, e, portanto, se a obra fosse um filme e
não um livro, certamente a legenda inicial viria com o seguinte comentário: “esta é uma
obra baseada em fatos reais”. Entretanto, embora este livro tenha um caráter um tanto
que lúdico, o livro não é desprovido de pesquisa, uma vez que se utiliza de estudos
críticos recentes da História paraibana, dialogando com historiadores que se dedicaram ao
difícil e paciente trabalho de revisar fontes primárias, especialmente diversos estudos
recentes de pesquisadores da Sociedade Paraibana de Arqueologia. Os contextos e
ambientações são cuidadosamente pinçados nas entrelinhas de transcrições de
documentos oficiais, correspondências diplomáticas e inventários, que foram recolhidos
nos arquivos da Torre do Tombo de Lisboa, além de crônicas e relatórios de viagens na
Paraíba. De modo instigante, o livro de Erik avança o tempo e as gerações, os cenários se
diversificam de maneira leve, mas tido é narrado sem perder o fio dos desdobramentos
dos fatos.
No dia 19 do corrente o livro teve seu segundo lançamento, também em Campina
Grande, dessa vez na sede da ordem Rosacruz, da qual Erik também é membro.
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ARTIGO 2 __________________________________________________________________
Desmistificando Branca Dias
Vanderley de BRITO
Historiador, Sócio fundador da SPA

B

DIAS SE TORNOU PERSONAGEM lendário na memória coletiva e o mito serviu
de elemento para que o escritor José Joaquim de Abreu escrevesse o romance “Livro
de Branca Dias” em 1905 (uma suposta biografia psicografada), afirmando que se
tratava de uma cristã-nova paraibana, nascida em 1734 no Engenho Velho do Gramame,
atual município de Alhandra, e que foi denunciada por judaísmo, presa e remetida a Lisboa
onde foi condenada a morte na fogueira. Esta versão, que foi ganhando mais ares pitorescos
por outros escritores e folcloristas, se sagrou através de Dias Gomes na peça O Santo
Inquérito, encenada pela primeira vez em 1966. A narrativa é interessante, mas é uma história
inverídica.
Na verdade, Branca Dias foi uma cristã-nova portuguesa que foi presa em 1543 pela
Inquisição de Lisboa, quando ali morava, acusada de judaísmo e foi liberta dois anos depois
em condição de usar o sambenito (hábito penitencial) e de não sair do Reino, mas fugiu de
Portugal por volta do ano de 1550 vindo se exilar no Engenho Camaragibe, em Pernambuco,
onde já estava seu esposo Diogo Fernandes. Embora tenha sido realmente uma judaizante,
Branca Dias não foi submetida ao Tribunal nesta terra, pois quando o Santo Ofício veio pela
primeira vez ao Brasil, em 1593, ela já era falecida.
Todavia, mesmo já defunta, ela ficou muito conhecida na época da primeira visitação
devido ter possuído uma escola para moças, onde ensinava prendas domésticas, e quando o
visitador da Inquisição esteve em Olinda buscou dados sobre ela e convocou várias de suas
ex-alunas para depor sobre as práticas judaizantes que se passavam na casa da antiga mestra.
As denúncias revelaram indícios incontestáveis de que realmente ela era uma judia praticante
no Brasil, e como foi o primeiro e genuíno verificado na Colônia o caso ganhou repercussão.
A tendência de transformar fatos em lendas é inerente da humanidade, mas muitas
vezes é difícil identificar os parâmetros que conduziram à lenda, pois geralmente o mito está
relacionado a uma série de fatores. Não temos como afirmar categoricamente, por falta de
provas, mas acreditamos que a lenda começou a ser urdida no imaginário popular a partir da
expulsão dos holandeses do Nordeste, quando a Inquisição voltou a atuar no Brasil.
Logicamente, quando os inquisidores retornaram para dar seguimento aos trabalhos do Santo
Ofício analisaram a documentação da primeira visita, encontraram o caso de Branca Dias e
resolveram que este caso seria o ponto de partida para a nova investigação, desse modo,
procuraram os descendentes da judaizante e os submeteram a inquisição1. Neste contexto
também circulou em Recife o rumor de que os ossos de Branca Dias teriam sido exumados e
levados de Pernambuco para serem queimados em auto-de-fé a mando do Santo Ofício. É
possível que de fato isso tenha ocorrido, pois não era incomum à Inquisição estas
penalizações póstumas, e mesmo que fosse apenas um rumor, o fato por si só já demonstra
que o nome de Branca Dias havia voltado a baila após quase cem anos da primeira visitação.
Brites Fernandes, filha de Branca Dias foi a primeira vítima da inquisição em Pernambuco, em virtude de denúncias
ao Tribunal do Santo Ofício por prática de "judaísmo", foi presa em Olinda em 25 de agosto de 1595 e enviada para
Lisboa, onde deu entrada nos Estaus, os cárceres da Inquisição, no Rossio, em 19 de janeiro de 1596. No autos, é
descrita como débil mental e aleijada (donde o seu apelido de Alcorcovada), tendo começado a confessar suas culpas
em 3 de dezembro de 1597. Submetida à "câmara de tormento" em 31 de dezembro de 1598, é sentenciada a "ir ao
Auto de Fé, abjuração em forma, cárcere e hábito penitencial perpétuo, penitências espirituais, além de confisco de
bens". Participou do Auto de Fé de 31 de janeiro de 1599. Em consequência de seus depoimentos, outros filhos e
netos de Diogo Fernandes e Branca Dias também foram processados.
1
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Certamente, sob a influência das narrativas aterrorizantes relativas às bizarras atrocidades da
Inquisição, o nome de Branca Dias foi conservado na memória como símbolo do terror
antisemita, pois qualquer um que tivesse a mínima ligação com ela deveria ser investigado.
Naturalmente seu nome despertou lendas que foram ganhando novos elementos
imaginativos, consta que em 1879 foi publicado o drama histórico intitulado “Branca Dias de
Apipucos”, escrito por Joana Maria de Freitas Gamboa, ambientado a saga da cristã-nova no
contexto da Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Mas até então a Branca Dias estava
relacionada ao Recife e não se sabe ao certo o que conduziu o mito da Branca Dias para a
Paraíba. Certo é que já em meados do século XIX o mito da judia já estava transposto para a
Paraíba, pois Irineu Joffily escreveu em artigo no jornal A União em 1901 dizendo que “há
quarenta anos, quando fazia o meu curso de preparatórios na cidade do Recife, ouvia
freqüentemente entre os colegas, e em reuniões familiares, pronunciar o nome Branca Dias,
célebre paraibana de raça judia e vítima da inquisição. A Paraíba é a terra de Branca Dias, os
paraibanos descendem de judeus, não comem toucinhos, etc., dizia-se geralmente nessas
ocasiões, pilheriando com os filhos desta terra” (JOFFILY, 1977 p.445).
Bem antes desta menção de Joffily, o paraibano Maximiano Lopes Machado já havia
publicado crônicas há mais de vinte anos sobre a fama de Branca Dias pertencer de uma
família importante da Paraíba e ter sido executada em Lisboa. Machado certamente agora irá
se revirar no túmulo, mas já demonstramos em outros trabalhos que este bacharel não é
digno de crédito histórico e acreditamos que foi ele quem forjou o mito da Branca Dias
paraibana. Observem como ele se refere na sua obra História da Província da Parahyba
quando trata sobre o fato de não haver o nome de Branca Dias nas listas dos condenados
pela inquisição na Paraíba:
“Se não desapareceu com as listas, é bem provável que á este arbítrio se deva a
omissão do nome da formosa e gentil donzella Branca Dias, que a tradição de mais de um
século refere como sendo arrebatada aos desoito annos de edade do regaço materno para ser
arremeçada aos carceres negros dos Estáus em Lisboa. Não lhe valeram formosura,
innocencia, família, lagrimas, nem a consternação d‟estranhos, para desapparecer, depois do
supplicio da corda, na fogueira expurgatoria da Inquisição, como as duas infelizes relaxadas
em carne, Guiomar Nunes e Isabel Henriques! Quaes seriam as culpas de Branca Dias
naquella edade de innocencia e de amor? Não se sabe, porque os processos da justiça eram
feitos de conformidade com a sentença que se pretendia dar”.
É fácil observar que todos os elementos da Branca Dias que se acham nos textos
ficcionais e românticos posteriores estão listados neste parágrafo de Machado: “donzela”,
“formosa”, “gentil”, cheia de “inocência” e “amor”. Maximiano Machado nasceu na Paraíba,
mas foi criado no Recife, foi um jovem idealista e romântico e publicou seu primeiro livro (A
História da Revolução Praieira) aos 30 anos, em 1851, rebelião da qual participou
ardorosamente das batalhas de campo, mas sua obra “História da Província da Paraíba”,
embora tenha sido publicada em 1912 (bem depois sua morte), já estava escrito em 1887 e
vinha sendo comentado nos meios intelectuais pernambucanos. Machado gostava de
enaltecer a Paraíba, sua terra natal, e é provável que quando garoto tenha ouvido no Recife
alguma versão do mito de Branca Dias e ao estudar a presença da inquisição no Nordeste,
não encontrando o nome de Branca Dias nos autos, mas encontrando duas outras paraibanas,
remeteu a lenda para a Paraíba, mesmo sem apresentar qualquer documento.
Pois bem, a primeira delas, Giomar Nunes era moradora no engenho de Santo André,
na Paraíba, e foi condenada por crime de judaísmo, sendo relaxada em carne no auto-de-fé de
17 de junho de 1731. Já a segunda, Isabel Henriques, era uma cristã-nova solteira, de 41 anos,
natural de Portugal, que moradora no Engenho Velho do Gramame, também na Paraíba, e
foi condenada a cárcere e hábito penitencial perpétuo, e não relaxada em carne, como diz
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Machado. Cremos que foi daí que o mito da Branca Dias paraibana começou, pois esta Isabel
Henriques morava exatamente no engenho onde o romance de José Joaquim de Abreu,
publicado em 1905, tomou para estabelecer a morada de Branca Dias.
O folclorista pernambucano Francisco Augusto Pereira da Costa diz a Irineu Joffily
que o auto-de-fé de Branca Dias estava registrado em quadro no convento franciscano da
Paraíba. Talvez daí veio ideia de que um frei franciscano teria se apaixonado pela “formosa
donzela” Branca Dias.
Na crueza dos fatos, o certo é que a verdadeira Branca Dias em nada se assemelha a
personagem lendária de Dias Gomes. Não era uma “donzella de desoito annos de edade”,
pois quando veio de Portugal para o Brasil já tinha sete filhos e no Brasil, segundo
depoimento oferecido em 1584 por Maria Lopes: “a ditta Branca Dias diziam que paria cada
anno e algumãs vezes dous de hum parto”. Não foi queimada pela inquisição porque quando
a inquisição chegou ao Brasil pela primeira vez ela já havia morrido de causas naturais, não
nasceu em 1734, não morava na Paraíba e nem tampouco era inocente sobre as possíveis
conseqüências de suas práticas de judaísmo.
Todavia, em João Pessoa, no bairro das Trincheiras, existe uma Loja Maçônica
fundada em 1918 com o nome de Branca Dias em homenagem a célebre judia. É certo que a
homenagem foi dirigida ao mito de Branca Dias, mas devemos dizer que, mesmo não sendo a
cristã-nova exaltada na poética, a verdadeira Branca Dias foi merecedora da homenagem,
pois, como atestam as inúmeras denúncias que se fizeram, ela foi uma preservadora de suas
tradições em terras estranhas e hostis e, desse modo, seu rabinato feminino simboliza e
resistência da cultura judaica no Brasil.

IPHAEP lança documento sobre ação de pichadores e grafiteiros no
Centro Histórico de João Pessoa

MPF
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INSTITUTO DO PATRIMÔNIO Histórico e
Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP)
lança, nesta quarta-feira (19), às 14h, a
Carta do Lyceu Paraibano – A Responsabilidade
dos Grafiteiros perante o Sítio Histórico Urbano
de João Pessoa. O documento é resultado de um
fórum sobre a ação dos pichadores e grafiteiros no
Centro Histórico, realizado em junho no Liceu
Paraibano. Foram debatidos alguns temas, como a
diferença entre pichador e grafiteiro, os danos
causados pela pichação, entre outros.
O documento é baseado na Carta de
Petrópolis, de 1987, cuja abordagem se dá em
torno das chamadas tribos urbanas, que se utilizam
da linguagem da pichação para danificar o
patrimônio público. Como a terceira cidade mais
antiga do Brasil, João Pessoa tem um patrimônio
histórico, artístico e arquitetônico muito valioso.
Ainda de acordo com a ‘Carta do Lyceu Paraibano’, a pichação é uma intervenção
negativa na paisagem da cidade, desrespeitando monumentos e bens arquitetônicos
históricos. O documento enfatiza ainda que, diferente do grafite, já considerado profissão
e obra de arte, a pichação não agrega valor à paisagem de João Pessoa.
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Participam do lançamento da ‘Carta do Lyceu’, Cassandra Figueiredo, diretoraexecutiva do IPHAEP; o antropólogo Carlos Alberto Azevedo, os arquitetos e urbanistas
Cláudio Nogueira e Perlla Góis, entre outros. O lançamento do documento contará ainda
com a exibição de um documentário produzido pelo professor Pedro Nunes (UFPB),
intitulado “Grafite: visualidades urbanas”.
Embasamento na Lei federal - Para redigir o documento, foi formada uma equipe
multidisciplinar, que tomou como parâmetros os embasamentos bibliográficos pertinentes
ao tema da pichação X grafitagem e a constitucionalidade prevista na Lei Federal. Durante
dois meses, arquitetos, arte-educadores, sociólogo, grafiteiros, antropólogo e jornalista se
reuniram e subscreveram as recomendações destinadas aos artistas que desejam efetivar,
com cidadania, os projetos de intervenção de grafites no Centro Histórico de João Pessoa.
Segundo Cassandra Figueiredo, o lançamento da Carta do Lyceu Paraibano é um
primeiro passo para um documento oficial. “O IPHAEP aprofundará as discussões sobre
o assunto, com o objetivo de elaborar um documento oficial, regulamentando a inserção
do grafite no Centro Histórico da Capital paraibana”, destacou.
Fonte: Paraiba.pb.gov.br

Aula de campo no Cariri Paraibano

Casario de São João do Cariri - SPA

Novembro de 2016

D

PRAÇA DO MEIO DO
MUNDO ao município de
Cabaceiras, esse foi o trajeto
percorrido por 32 alunos de 2 turmas
do curso de História da UEPB
(Campus III) que cursam o
componente curricular ‘História da
América’ com o Professor Juvandi de
Souza Santos. Para a atividade, o
Professor Thomas Bruno Oliveira foi
convidado
e
participou
como
Praça do Meio do Mundo - SPA
colaborador.
A atividade ocorreu durante todo o dia 28 de outubro onde, nas primeiras horas da
manhã, os alunos embarcaram de Guarabira para viagem até Campina Grande. No pátio
da Reitoria da Universidade, Prof. Juvandi fez uma explanação da atividade e de seus
principais objetivos e, em seguida, a excursão seguiu sertões à dentro para a Praça do
Meio do Mundo, ponto inicial da aula de campo. Ali, informações históricas e geográficas
A
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foram repassadas pelos professores,
inclusive mencionando a folclórica
estátua religiosa existente no lugar.
Dali, todos se dirigiram para a cidade
de São João do Cariri, um dos
primeiros povoados existentes na
região dos ‘Cariris Velhos’, de
história e arquitetura singulares. Ali, a
aula se desenrolou nas ruas centrais,
no paço da Igreja Matriz de Nossa
Senhora dos Milagres e depois em
Ruas centrais de São João do Cariri - SPA
seu interior. A arquitetura da cidade
foi contextualizada e a história do
lugar foi descortinada. Em seguida,
um outro ponto interessante do
município foi visitado, o sítio
arqueológico Picoitos. Conforme
relatado em boletins anteriores, para
disciplinar a visitação e proteger o
local dos registros pré-históricos, o
proprietário Alessandro de Almeida
introduziu uma reforçada cerca em
toda propriedade, evitando, assim,
Matriz de Nossa Senhora dos Milagres - SPA
danos e invasões.
Já se passava das 10h30 da
manhã
quando
o
ônibus
excursionista se dirigiu para o Lajedo
de Pai Mateus, localizado na zona
rural do vizinho município de
Cabaceiras. Lá, já por volta do meio
dia, os alunos se deleitaram com seus
lanches nas dependências do Hotel
Fazenda Pai Mateus provendo-os de
energia para o seguimento da
atividade. Acompanhado do guia, a
Subida do Lajedo de Pai Mateus - SPA
equipe seguiu para o Lajedo, fazendo
todo o seu percurso: açude – Abrigo
de Pai Mateus – Pinturas – Pedra do
Capacete – Pedra do Sino – Pedra
dos Pedidos e retorno. A cada passo,
a cada explicação, os estudantes se
interessavam ainda mais por todo
aquele patrimônio natural, histórico e
cultural. Para a visita guiada, cada
estudante desembolsou R$ 20,00,
taxa cobrada pela administração do
Pedra do Capacete - SPA
Hotel.
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A última parada da
excursão foi a cidade de
Cabaceiras, onde o casario e as
igrejas foram visitadas. Já passava
das 14h30 quando os professores
Thomas e Juvandi visitaram outro
membro integrante da SPA, o
Padre João Jorge Rietveld, que há
pouco assumiu os destinos da
Paróquia.
Numa
conversa
agradável, Rietveld comenta sobre
o acervo documental existente na
Roliúde Nordestina - SPA
região e no seu interesse em
preservar e lutar pela salvaguarda
de todo o material, momento em
que Prof. Juvandi se prontificou
em colaborar e até buscar uma
parceria via UEPB, algo que
poderá ser buscado no início das
atividades em 2017.
Na igreja do Rosário, após
uma breve reforma, a argúcia do
Padre João fez recuperar uma
interessante pintura que jazia em cal numa das paredes do templo, trata-se de uma singelo
desenho de ramos antiquíssima, patrimônio esquecido e encoberto por pintura em
tempos idos. Essa é só mais uma das ações propositivas deste Padre holandês em terras
paraibanas. São livros, pesquisas e um trabalho pastoral admirável por todo o Cariri.
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Pedra dos pedidos - SPA
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A atividade termina no
afamado
letreiro
‘Roliúde
Nordestina’, marca atribuída a
Cabaceiras
pelas
inúmeras
produções cinematográficas já
gravadas neste rincão caririzeiro.
Com a bagagem recheada de
conhecimento e boas histórias, os
excursionistas retornam às cidades
de origem, certos de que há muita
Pintura descoberta na Igreja do Rosário - SPA
riqueza histórica e cultural
escondida por todo o território paraibano e que ainda estão por conhecer.
Por Thomas Bruno Oliveira

IHGSB promove evento em Serra Branca-PB

A

12 DE NOVEMBRO foi
bastante especial, nela houve a
ratificação dos patronos e a entrega dos
diplomas de sócio efetivo para os confrades do
Instituto Histórico e Geográfico de Serra
Branca (IHGSB) ‘Casa Dias Borba’.
O evento ocorreu nas dependências da
Escola Wasconcelos Brandão, no centro de
Serra Branca e contou com as presenças de
muitas autoridades no campo da história,
geografia,
antropologia
bem
como
representantes de instituições como o Instituto
Histórico e Geográfico da Paraíba, Instituto
Histórico de Campina Grande, Instituto
Histórico e Geográfico do Cariri, Universidades, dentre outros.

Mesa dirigente das atividades do IHGSB - SPA
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Representando a SPA
estiveram
presentes
os
confrades Thomas Bruno
Oliveira e Sérvio Túlio da
Silva Lima (que além de
sócios do IHGSB fazem parte
de sua primeira diretoria).
Foram denominados como
patrono para as suas cadeiras
43. Fábio Gutemberg Bezerra
e 55. Manoel Felizardo,
respectivamente.

Thomas Bruno e Sérvio Túlio, sócios
da SPA integrantes do IHGSB - SPA

Assembléia da mesa dirigente

A

SPA CONVOCA TODOS os sócios com direito a voto para
participar da Assembleia Geral Ordinária 2016 da instituição,
que se realizará no dia 22 de dezembro de 2016, às 19:00h, na
residência do Prof. Dr. Juvandi de Souza Santos, cito à Rua Jovino
Sobreira de Carvalho, 459, bairro do Jardim Paulistano, cidade de
Campina Grande-PB. A Assembleia terá por objetivo apresentar uma
proposta de Regimento Interno para a SPA e também eleger um Conselho Deliberativo e
ratificar a única chapa inscrita de Diretoria para exercer mandato entre 2017 e 2018.
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– Mapa de atuação da SPA em Novembro de 2016 –
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