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ALEMÃES PROCURAM OURO EM CAVERNA ARTIFICIAL

A pequena cidade de Deutschneudorf - na fronteira entre 
a Alemanha e a República Tcheca - virou o cenário para uma 
autêntica caça ao tesouro. Máquinas escavam a terra em 
busca de uma caverna artificial onde estariam cerca de duas 
toneladas de ouro. O caçador de tesouros Christian Hanisch 
achou a indicação deste depósito secreto nas anotações do 
pai dele, um ex-combatente da Luftwaffe - a força aérea.

Aparelhos eletromagnéticos já confirmaram que no local 
existem metais preciosos como ouro ou prata a 20 metros de 
profundidade. Parte deste ouro teria vindo de um palácio em 
São Petersburgo, roubado pelos nazistas durante a invasão da 
União Soviética. 

Quando Adolf Hitler percebeu que chegara ao fim da guerra mandou esconder o ouro, as obras de 
arte e todos os outros objetos valiosos pilhados pelos nazistas, tesouros que os alemães hoje se esforçam para 
encontrar.

G1, Globo.com; CNN.com

 

CAVERNAS DESCOBERTAS EM KEFFA, ETIÓPIA
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Nove antigas cavernas foram recentemente descobertos em  
Keffa, sul da Etiópia. Os arqueólogos descobriram as cavernas em área 
localmente denominada de “Shimari”. A descoberta foi feita ao acaso 
ao tentarem  registrar algumas relíquias existentes na região.

Cinco das cavernas recém-descobertas, localizados em uma 
densa floresta , têm cerca de 40 m de comprimento, 25 m de largura e 3 
m de altura. Instrumentos antigos de pedra e cinzas de fogueira também 
foram descobertos no interior das cavernas indicando presença 
humana.

Www.ethiopeannews.com

 CAVERNA DO SÉCULO 4 É ENCONTRADA NO SINAI, EGITO
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Uma missão arqueológica do Conselho Superior da Antigüidade Egípcia 
descobriu uma caverna dos séculos 4 e 5 depois de Cristo, aproximadamente, na 
região de Banho dos Faraós, a 50 quilômetros da cidade Ras Sudr no sul do Sinai (200 
quilômetros ao leste de Cairo). A cavidade cavernosa tem 3,62 metros por 2 metros, 
e o teto do local possui curvas e pilares naturais, que o fazem parecer uma catedral.

Os arqueólogos observaram, nos muros da caverna, algumas inscrições de 
cor vermelha nas línguas grega e copta (idioma camito-semítico, do Egito Antigo e 
com influências gregas), sobre fundo branco. A partir das inscrições encontradas, os 
especialistas egípcios dataram o local entre os séculos 4 e 5 d.C. Há quatro anos, 
uma caverna parecida, usada como refúgio de cristãos contra as perseguições dos 
romanos, foi encontrada no país.

 www.ansalatina.com.br; www.ig.com.brMosteiro de Santa Catarina ao pé do 
Monte Sinai 
(http://www.sacredsites.com)

(Foto: Jan Baert)

Http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM795393-7823-N-O+OURO+DE+HITLER,00.html
Http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM795393-7823-N-O+OURO+DE+HITLER,00.html
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SANTUÁRIO RELIGIOSO PERUANO DE 4.000 ANOS

ZABÉ DA LOCA

IDOSO DE 75 ANOS QUE VIVIA EM CAVERNA MORRE EM MG

Um santuário religioso e um painel rupestre 
de mais de 4.000 anos foram descobertos em um 
povoado da província de Chiclayo (norte do Peru), 
informou o arqueólogo peruano Walter Alva, com 
base nos resultados dos testes de datação. Alva, 
descobridor das Tumbas do Senhor de Sipán em 
1987, disse que o santuário descoberto pertenceria 
ao período pré-ceramista arcaico de 3.500 a 1.800 
a.C. “Isto significa dizer que quando construíram 
esses templos não se fabricava cerâmica, e sim, 
pinturas rupestres com símbolos e arquitetura 
desenvolvida”. 

El Explorador nº 44 e AFP

Um arqueólogo peruano mostra parte do santuário (foto: AFP)

Em 29 de dezembro de 2007, morreu o Sr. José Vieira Pinto, de 75 
anos, que morava sozinho em uma caverna em Governador Valadares 
(MG). Ele vivia em situação de risco há 30 anos no local. Ele foi socorrido 
por uma ambulância e levado ao hospital, mas morreu de doença 
pulmonar crônica e desidratação. Essa não foi a primeira vez que 
assistentes sociais e de saúde tentaram tirar o idoso da caverna. Ele é ex-
funcionário de uma pedreira que existia no lugar, próximo ao Pico do 
Ibituruna, e que fechou há 30 anos. Ele recebia alimentos de vizinhos.

www.globo.com

Henrique Nunes

Z a b é  d a  
Loca, a senhora 
que  se  to rnou  
c o n h e c i d a  h á  
alguns anos por 
viver e tocar seu 
pife em uma caverna na Paraíba, está 
lançando seu terceiro CD, “Bom Todo” (Crioula 
Records)

Isabel Marques da Silva toca seu pife 
desde os 7 anos, mas só nos anos 90 ela 
mostrou sua arte. Pudera: por 25 anos, ela que 
nasceu em Buíque/Pernambuco, viveu, entre a 
enxada e o pife, numa loca, gruta, caverna 
(fechada com paredes de taipa) das 
formações da serra do Tungão, na fazenda 
Santa Catarina, em Monteiro, na Paraíba. Lá, 
viveu com seu marido e os três filhos tocando 
só por diversão. 

Diário do Nordeste 

Chrissy Ohlinger

As Cavernas de Ashford foram construídas durante o 
período de mineração da comunidade de Shoshone, 
Estados Unidos, na década de 20 sendo utilizadas até o 
final da década de 60. Foram escavadas em cinza 
vulcânica consolidada de modo se tornarem abrigos para 
os mineiros em um ambiente extremo como a região do 
Vale da Morte.

Cada caverna é grande o suficiente para abrigar 
até oito pessoas, podendo ser aquecida durante o inverno 
e mantendo-se com temperatura agradável durante os 
dias quentes de verão.

Http://www.pahrumpvalleytimes.com

AS CAVERNAS DE ASHFORD

http://www.pnas.org/cgi/reprint/0702169104v1.pdf
 http://www.mayawalk.com
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM771167-7823-N-MORRE+IDOSO+QUE+VIVIA+SOZINHO+EM+GRUTA+DE+GOVERNADOR+VALADARES,00.html
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TEMPLO DE DAMBULLA, SRI LANKA 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS EM DOM EXPEDITO LOPES 

Remontando ao século I a.C., este é o mais impressionante templo 
construído em uma caverna no Sri Lanka. O complexo conta com 
cavernas cujo interior é pintado com intrincados padrões de imagens 
religiosas. Há imagens de Buda e bodhisattvas, bem como de outros 
deuses e deusas.

O templo é composto por cinco cavernas que foram convertidas 
em santuários. Construídas na  base de uma grande rocha de 150m 
durante os períodos Anuradhapura ( Século I a.C. a 993 d.C.) e 
Polonnaruwa  (1073 a 1250) podem ser visitadas após uma agradável 
caminhada. 

Dentro do Santuário está alojado um conjunto de 150 estátuas 
budistas e pinturas  representativas de muitas épocas. As estátuas de Buda 
estão em vários tamanhos. A  maior delas tem cerca de 15 metros. Uma 
das cavernas possui mais de 1500 pinturas que recobrem o teto.

The Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations Office at 

Kyldary Gomes 

Nos arredores da cidade de Dom expedito Lopes 
que fica a 308 km da sua capital Teresina foram 
descobertos locais ricos em pinturas rupestres. Esse é o 
nome que se dá as mais antigas representações 
pictóricas conhecidas, gravadas em abrigos e cavernas 
ou também nas superfícies rochosas ao ar livre. 

As mais conhecidas da população expeditense 
se encontram no bairro Alto da Bela Vista, (no Morro da 
Cruz) e no Alto da Passagem, (saco dos bois). Apesar de 
toda essa riqueza, os pequenos sítios encontrados estão 
sendo ameaçados por pessoas que não tem 
conhecimento da história do homem primitivo e 
destroem o patrimônio, pintando as paredes das 
cavernas e as rochas com carvão imitando as gravuras. 

Http://www.tvcanal13.com.br

Pinturas rupestres em um dos sítios arqueológicos de Dom 
expedito Lopes (Foto: Kyldary Gomes)

VANDALISMO

E s p e l e ó l o g o s  e s t ã o  
indignados com os atos de 
vandalismo contra uma das 
dez mais importantes cavernas 
australianas.

A polícia está investigando 
o arrombamento dos portões 
da Caverna Kubla Khan, norte 
da Tasmania. Para se ter uma 
idéia da importância do lugar, 
somente 12 grupos registrados 
podem entrar na caverna a 
cada ano. 

DESCASO

Luciano Assis

A m b i e n t a l i s t a s  
encontraram, durante uma 
ação de plantio de mudas na 
Gruta Dainese, uma grande 
quantidade de lixo despejado 
no local. Parte do material era 
composta por papéis ligados à 
Secretaria de Meio Ambiente de 
Americana. O lixo foi jogado em 
sacos plásticos e continha 
cartões de visita, contas de 
banco pessoais de funcionários 
d a  S e c r e t a r i a  e  a t é  
documentos assinados pelo 
secretário Victor Chinaglia.

Http://www.oliberalnet.com.br

http://www.sghbern.ch/surfaceSymbols/symbol1.html
http://sibea.mma.gov.br/dcsibea


4SBE SBE Antropoespeleologia

INTERDITADA A GRUTA DE SÃO PEDRO, NA TURQUIA

POLÍTICO ITALIANO CAUSA DESCONFORTO

Philip Pullella

Em Roma, um político local chocou Italianos e Judeus ao propor que imigrantes sejam tratados com a 
mesma severidade dos Nazistas quando da ocupação do país. Giorgio Bettio, afirmou que “com os 
imigrantes, devemos usar o mesmo sistema que as SS utilizaram, punindo 10 deles a cada agressão aos 
nossos cidadãos”. O infeliz comentário relembrou o massacre de 1944 nas cavernas de Ardeatine.  Em 23 de 
Março de 1944, uma coluna de soldados das tropas SS alemãs foram emboscadas em Roma. O evento 
custou a vida de 33 soldados  alemães. Em resposta, Hitler disse que 100 italianos deveriam ser mortos para 
cada  alemão morto. O comandante da SS em Roma, Herbert Kappler concluiu que a morte de 10 italianos 
para cada alemão morto seria suficiente. Ao todo foram assassinados 335 italianos.

Apreciada por cristãos e muçulmanos da 
Turquia e considerada a primeira igreja da região, 
a Gruta de São Pedro está fechada desde 1º de 
março passado por risco de desmoronamento. 
Profundo conhecedor da história do país e dos 
lugares ligados aos primeiros tempos da Igreja, o 
Pe. Egidio Picucci, confirma a decisão das 
autoridades turcas de fechar o lugar sacro, uma 
cavidade natural no lado ocidental do monte 
Stauris que domina Antioquia.

Depois da queda de algumas rochas, “a 
possibilidade de que ulteriores desmoronamentos 
possam constituir um sério perigo para a 
segurança dos visitantes levou a direção do museu 
(para o governo turco, a Gruta de São Pedro é só 
um museu) a adotar esta medida”, afirma o 
capuchinho.

Ele afirma que a própria direção confiou 
os trabalhos de contenção da rocha a uma firma 
especializada de Adan; também o Pe. Domenico 
Bertogli – pároco da pequena comunidade 
católica local – adverte de que um simples 
trabalho para tentar deter a queda de rochas pode 
não bastar.

Esta igreja  “é especialmente querida para 
as comunidades cristãs ortodoxas e católicas” que 
celebram sempre juntas o Natal e a Páscoa.

Http://www.zenit.org/article-17838?l=portuguese

Entrada da Gruta de São Pedro (Photo © Dick Osseman)

Altar no interior da Gruta de São Pedro (Photo © Dick Osseman)

Monumento Nacional de 
Ardeatine em  Roma,  

Itália.

As cavernas são artificiais, 
parte de um conjunto de 
catacumbas cristãs nas 
cercanias de Romatside 

Rome
(Foto: 

http://www.flickr.com/phot
os/antmoose/66450192/)

http://www.sghbern.ch/surfaceSymbols/symbol1.html
http://sibea.mma.gov.br/dcsibea
http://www.pbase.com/dossemane-mail
http://www.pbase.com/dossemane-mail
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CAVERNAS DO MONTE ELGON, KÊNIA/UNGANDA

Luiz Travassos

Luiz Travassos
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LAPA TERRA RONCA I (GO-063)

O Parque Estadual de Terra Ronca, divisa de 
Goiás com Bahia, abriga um dos lugares mais 
desconhecidos do Brasil, um grande conjunto de 
cavernas esculpidas durante milênios sob o solo do 
cerrado. 

Acessível apenas por estradas de terra, a fronteira 
é demarcada pela Serra Geral, um longo espigão 
montanhoso, divisor de águas, que abriga nascentes 
e separa rios que descem por suas encostas, para 
leste na bacia do São Francisco, ou para oeste na 
bacia do Rio Tocantins. 

Os maiores atrativos turísticos do parque são as 
grutas e cavernas que encantam espeleólogos, 

turistas e aventureiros de toda parte do mundo que visitam a região para conhecer as belezas naturais, seu 
relevo, flora e fauna. Possui desenvolvimento linear de 750 metros e 48 metros de desnível. A entrada é um 
imponente pórtico de 80 metros. Na foto, pode-se observar o altar do Bom Jesus construído em 1952 pelo 
padre Jesus Osés (espanhol-basco). Todo dia 6 de agosto acontece a romaria à Lapa e dia 07 missa dos 
romeiros.

Fonte: SBE Notícias nº 10 pág.1; As cavernas como sede de expressão religiosa - Fernando Q. Leite e 
 Informativo SBE nº 11, pág. 7 e 8, de Set/Out/1986
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Conforme matérias do  SBE Antropoespeleologia nº 1 e 2, as cavernas da 
região do Monte Elgon ainda continuam a servir como abrigo nos combates entre 
tropas do governo e guerrilheiros. Em apenas 18 meses os conflitos já custaram a 
vida de 700 pessoas e mais de 100.000 estão refugiados. 

Cerca de três quartos da região é de florestas que ocultam cavernas que 
se extendem além das frontreiras. Autoridades oficiais afirmam que cerca de 2.000 
guerrilheiros escondem-se nas cavernas da região. A população civil alega que 
centenas de pessoas foram mortas durante os bombardeios às cavernas e outras 
partes da floresta.

Www.nationmedia.com/dailynation/

Forças de segurança patrulham a 
região de Chebyuk, distrito de Mt 
Elgon (Foto: Jared Nyataya)

http://www.sbe.com.br/sociedade_filiacao.asp
http://www.sbe.com.br/sociedade_filiacao.asp
http://www.sbe.com.br/antropo.asp
http://www.hawaiiflow.com/Sailing/UIS_Flags.html
http://www.sbe.com.br/sbenoticias/SBENoticias_040.pdf
http://www.pnas.org/
mailto:historia@sbe.com.br 
http://www.sbe.com.br/sbeantropo.asp
http://www.uis-speleo.org/
http://www.fealc.org/

