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A CAVERNA SECRETA DE ARRAS 
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Sob a cidade francesa de Arras, 
uma cidade secreta abrigou cerca de 
25.000 soldados a apenas poucos metros 
do inimigo. Esta enorme obra de 
engenharia incluía capelas, cantinas, 
centrais elétricas, uma pequena ferrovia e 
um hospital. 

Essa "mega trincheira" foi construída 
após o massacre da batalha do Somme, 
em 1916, quando generais britânicos 
tentaram uma nova grande ofensiva em 
Arras. 

Es te é ta lvez um dos mais  
surpreendentes símbolos da Primeira 
G u e r r a  M u n d i a l :  i n g e n u i d a d e,  
determinação, poder humano e as trevas 
que fazem parte desta incrível cidade 
subterrânea. 

Adaptado de Robert Hardman, The Daily Mail; BBC on-Line

Soldados deixam a caverna durante o dia 
(Foto:The Daily Mail)

Atrás de Robert Hardman, uma das saídas 
utilizadas pelos soldados

(Foto:The Daily Mail)

VÍRUS LETAL

Depois da morte de uma 
holandesa que esteve visitando 
a Caverna Python nas Florestas 
de Maramagambo, Unganda, 
a Organização Mundial da 
Saúde emitiu um alerta contra 
o Vírus Marburg. Acredita-se 
que a turista tenha sido 
contaminada após ter tido 
contato com um morcego.

Na época em que foi 
descobe r to,  o  v í r u s  fo i  
encontrado em Frankfurt e em 
Belgrado, na antiga Iugoslávia. 
Na ocasião, 31 pessoas 
f icaram doentes, e sete 
m o r r e r a m  s e g u n d o  a  
Organização Mundial da 
Saúde. Entre eles, funcionários 
de laboratórios médicos e 
parentes das vítimas.

Casos do vírus são raros e 
foram registrados em poucos 
lugares. Apesar de o vírus ter 
surgido na Europa em 1967, ele 
ve io  com macacos  de 
Uganda. Nenhum outro caso foi 
registrado até 1975, quando 
u m  v i a j a n t e  q u e  
provavelmente foi exposto ao 
v í r u s  n o  Z i m b á b u e ,  
desenvolveu a doença em 
Johanesburgo, África do Sul. 

Em 1980 outros dois casos 
foram registrados no oeste do 
Quênia. Outros casos isolados 
foram registrados em 1987, 
também no Quênia e no ano 
segu in te,  na  Repúb l i ca  
Democrática do Congo.

A última epidemia ocorreu 
em 2004-2005 onde 355 das 
399 pessoas contaminadas 
morreram.

Adaptado de 
NewScientist.com 

BOTUCATU SEDIARÁ EVENTO SOBRE O UNIVERSO

A Estância Nova Era, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), será 

palco em setembro do XII Diálogo com o Universo. No evento, que terá a 

participação de personalidades da comunidade ufológica brasileira, 

cientistas e espiritualistas, também serão realizados debates, conferências 

e painéis sobre a vida extraterrestre.

A suposta manifestação de naves e seus tripulantes em nosso 

planeta está na pauta do evento, que será realizado entre os dias 5 e 7 de 

setembro. A escolha do município para abrigar o evento não foi por 

acaso. Em Botucatu, cujo nome significa “bons ares” em tupi-guarani 

(ybytu-katu), estão as “misteriosas” rochas conhecidas como “Três Pedras”.

Não muito longe das “Três Pedras”, também existe uma caverna 

que teria sido usada como moradia por índios no passado. Prova disso são 

as inscrições encontradas nas paredes da caverna. O acesso ao local é 

através de uma mata.

Durante o evento, quem quiser poderá optar por participar do 

ufoturismo, visitando o mirante das “Três Pedras”. Também haverá vigília 

com palestra sobre as técnicas de filmagens noturna, ministrada pelo 

professor Alexandre Ficheli. O fórum chama a atenção de vários 

pesquisadores, professores e especialistas de diversas áreas relacionadas, 

de alguma forma, com os “mistérios” do universo.

http://www.jcnet.com.br/editorias/detalhe_regional.php?codigo=135192
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IMAGEM DE NOSSA SENHORA É DEPREDADA NO RS

Um dos pontos turísticos mais visitados de Santiago está 
ameaçado. Segunda-feira à noite, a Gruta Nossa Senhora de Fátima, 
no distrito de Ernesto Alves, foi transformada em um cenário de total 
desrespeito e vandalismo. No local, que, desde 1956, atrai visitantes e 
peregrinos de vários países, marginais quebraram todas as estátuas. 
Alguns detalhes na depredação chamaram a atenção da polícia: os 
olhos das imagens foram perfurados e, no altar, onde ficava a santa 
que dá nome à gruta, estavam dois bonecos de pano molhados.

A ação assustou fiéis, moradores e autoridades. Os zeladores 
foram os primeiros a ver o estrago. Eles chegaram para cumprir suas 

funções diárias: limpar e organizar a gruta. Tiveram de conter a emoção quando viram o desrespeito com 
as imagens.- Foi triste ver nossos objetos de fé estraçalhados. Fiquei com dor no coração quando vi as 
santinhas quebradas - contou a zeladora Dionete Maria Dadiap.

Recentemente, o local foi reformado para ganhar ares de balneário. O acesso foi asfaltado e, nas 
margens do Rio Rosário, foram construídos churrasqueiras, bancos e banheiros. Porém, nenhum destes itens 
foi atacado. Segundo a prefeitura, as obras de restauração devem começar ainda hoje. Algumas peças 
não terão condições de serem recuperadas, por causa do estado em que ficaram.

Para o pároco da cidade, Ernesto Mengarda, 64 anos, a atitude é lamentável. Ele afirma estar 
chocado com as cenas que viu no local de fé e peregrinação, onde já realizou diversas missas. A punição 
para esse tipo de crime, faltar com respeito a objeto religioso, pelo Código Penal, é de prisão de um mês a 
um ano.

Nossa Senhora de Fátima é uma das santas mais populares da Igreja Católica. A fama começou em 
1917, em Portugal, quando três crianças viram as sete aparições dela. No dia 13 de julho de 1917, na 
terceira aparição, Fátima revelou os famosos três segredos, que seriam o começo da 1ª Guerra Mundial, 
em 1918, o atentado ao Papa João Paulo 2°, em 1981, e o fim do comunismo, em 1989, com a queda do 
Muro de Berlim, na Alemanha.

Adaptado do Diário de Santa Maria

Estado em que a imagem ficou após a ação dos vândalos 
(Foto:  )Arami Fumaco

AYALA CAVE DISCO

Nas redondezas da histórica e 
colonial cidade de Trinidad, Cuba, 
existe uma discoteca que faz 
sucesso. O detalhe é que a boate é 
uma caverna. As imagens e o vídeo 
falam por si só !

http://www.environmentalgraffiti.com/

AS CAVERNAS DA HUNGRIA

O distrito do Castelo, Budapeste (Hungria), apresenta 
inúmeras cavernas cheias de história. A mais conhecida é a Castle 
Cave, utilizada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial 
como centro de comando e 
armazenamento de munições. 
Além da Castle Cave, a Labyrinth 
of Buda Castle também apresenta 
rica história em tempo de guerra, 
principalmente durante a Guerra 
Fria, onde foi usada como base 
militar secreta.

Para aqueles que não se 
interessam pela história militar, o 
turismo religioso também se faz 
presente na Hungria. São inúmeras 
as cavernas utilizadas como 
igrejas na região.

http://www.labirintus.com
A “Igreja na Rocha” 

(Foto: Ashley Davis)

http://www.youtube.com/watch?v=00IlxSCYI2Q
http://www.youtube.com/watch?v=00IlxSCYI2Q
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UEPB INICIA MAPEAMENTO ARQUEOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO NA APA DAS ONÇAS

Por Juvandi de Souza Santos (SBE 1228)
Doutorando em História (Arqueologia) PUC/RS; Professor da UEPB

Publicado no Diário Oficial da União do dia 05 de junho, a liberação do IPHAN para a UEPB poder atuar em 
atividades arqueológicas na maior e menos conhecida Área de Preservação Ambiental (APA) da Paraíba, as atividades 
começaram de imediato.

Localizada no município de São João do Tigre, extremo sul da Paraíba, a APA das Onças vem recebendo visitas 
freqüentes da equipe coordenada pelo professor Juvandi Santos.

Inicialmente a UEPB recebera uma autorização para escavar um único sítio arqueológico na APA, atividade esta 
realizada no mês de abril, no sítio cemitério Pinturas I. Como a área demonstrou tratar-se de um gigantesco enclave 
arqueológico e capaz de fornecer dados da cultura material dos antigos habitantes da região, a UEPB solicitou 
autorização junto ao Governo Federal para poder atuar em toda a APA e seu entorno, correspondendo ao município de 
São João do Tigre.

A última investida da equipe do prof. Juvandi, deu-se entre os dias 17 e 19 do corrente mês, com trabalhos de 
prospecções, sondagens, plotagem e medições básicas em dois outros cemitérios indígenas da região: o Pinturas II e o 
Jucurutu. Ambos, segundo a previsão do prof. Juvandi, serão escavados este ano com o objetivo de fornecer melhores 
e mais dados para entender o processo de povoamento pré-histórico dos sertões da Paraíba, bem como, a extinção 
dos grupos humanos que ali viviam no pós-contato.

Além dessa atividade, três sítios espeleológicos (Cavidades Naturais), foram mapeados, bem como, a equipe 
visitou o Pico do Paulo, na Serra do Paulo, que disputa com o Pico do Jabre, em Maturéia, a primazia de ser o ponto mais 
elevado do estado da Paraíba. Para comprovar qual dos dois picos é o mais elevado em relação ao nível do mar, parte 
da equipe estará se deslocando nos próximos dias até o Jabre para a realização das devidas atividades de medição 
por GPS. O prof. Juvandi  atribui a não citação do Pico do Paulo, em São João do Tigre, nos livros didáticos, como um dos 
pontos de maior altitude do estado da Paraíba, ao isolamento do município, bem como ao dificílimo acesso a Serra do 
Paulo.

O município de São João do Tigre destaca-se não apenas pela riqueza arqueológica e espeleológica, mas 
também por ser um dos poucos rincões da Paraíba onde animais como onças, macacos, veados, tamanduás, etc., 
são comuns e vistos com freqüência, além de apresentar uma flora de caatinga com plantas endêmicas. 

É objetivo da UEPB, além das atividades arqueológicas, espeleológicas e paleontológicas, o desenvolvimento 
de pesquisas faunísticas,  florísticas e geológicas na região, além, claro, de atividades de Educação Ambiental e 
Patrimonial na área do município. As próximas atividades deverão ocorrer no mês de setembro, quando outros sítios 
serão visitados para posterior intervenção e registro junto ao IPHAN Nacional.

BOM JESUS DA LAPA ESPERA 200 MIL PARA A FESTA DO PADROEIRO

Por Míriam Hermes

Bom Jesus da Lapa (796 km de Salvador, no oeste do estado) comemora nesta quarta-feira, 6, o dia 
do padroeiro da cidade. A expectativa é reunir 200 mil pessoas. Os hotéis, pousadas e rancharias (casas 
transformadas em albergues) estão lotados desde o final de semana. A novena preparatória, encerrada na 
noite desta terça, no santuário do Bom Jesus, tendo por pregador o bispo de Ihéus (BA), Dom Mauro 
Montagnoli. Desde as 5h que os romeiros, oriundos de todos os estados do Brasil, mas principalmente de 
municípios baianos e mineiros, rezam e acendem velas, pagando promessas e pedindo graças.

A festa de Bom Jesus da Lapa acontece há 317 anos e é considerada a terceira maior do Brasil em 
número de visitantes, atrás apenas de Aparecida, em São Paulo, e Padre Cícero, em Juazeiro do Norte (CE). 
Segundo estimativa da prefeitura, o santuário deve atrair cerca de 800 mil fiéis no período dos principais 
festejos, que começam em julho, com a Romaria da 
Terra e das Águas, e terminam com a comemoração de 
Nossa Senhora da Soledade, em setembro. Os 
peregrinos, porém, visitam a gruta transformada em 
catedral o ano todo. 

A programação começa com uma alvorada 
festiva às 5h. Às 7h acontece a missa solene na 
esplanada do santuário, com os bispos de Bom Jesus da 
Lapa, Ilhéus e Itabuna. De tarde, tem a tradicional 
procissão e à noite, a despedida dos romeiros na gruta. 

http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=928275
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GRUTA DO ESCOURAL, PORTUGAL

A Gruta do Escoural é o ponto fundamental do sítio 
arqueológico do Escoural, situada na Herdade da Sala, em 
Alentejano de Montemor-o-Novo, freguesia de Santiago do 
Escoural. É a única caverna conhecida até agora no País 
com gravuras e pinturas rupestres datadas do Período 
Paleolítico Superior. 

A Gruta é constituída por vários salões que serviram 
populações há cerca de 50.000 anos e que ilustraram o seu 
interior com cenas do seu cotidiano. 

A primeira ocupação remonta ao Paleolítico Médio, 
quando grupos de caçadores-coletores utilizaram esta 
Gruta como abrigo temporário para a caça. Já durante o 
Paleolítico Superior (35.000 a 8.000 a.C.), a área foi 

reaproveitada como Santuário, onde são visíveis os vestígios decorativos da Arte Pré-Histórica. 
No Período Neolítico (5.000 a.C. a 3.000 a.C.), a Gruta foi transformada em cemitério das 

comunidades de agricultores e pastores localizadas nos arredores. Estes aproveitaram as lajes calcárias do 
exterior da gruta para gravar diversos motivos esquemáticos e animais estilizados, formando um santuário 
rupestre ao ar livre. No final deste Período a Gruta é encerrada, sendo o espaço na elevação acima da Gruta 
habitado por comunidades do Calcolítico (2.000 a.C.). 

A Gruta do Escoural foi descoberta em 1963, através da exploração de mármore na Herdade da Sala, 
ao encontrar neste espaço diversas ossadas humanas e outros vestígios arqueológicos. Está classificada 
como Monumento Nacional Português desde Outubro de 1963. O espaço compreende um centro de 
acolhimento / espaço museológico, encontrando-se presentemente em curso um programa de 
monitoramento ambiental com vista à proteção e conservação deste importante Patrimônio.

http://www.ippar.pt/patrimonio/itinerarios/alent_algarve/itin_escoural.html

CASAMENTO TUBOS DE LAVA EM DESTAQUE NOS AÇORES

A exposição pedagógica sobre "Buracos de Lava – um patrimônio escondido", é uma viagem 
ilustrada pelo espetacular patrimônio vulcaespeleológico dos Açores, dando a conhecer a geodiversidade 
e biodiversidade escondidas no seu mundo subterrâneo.

Inaugurada no final do dia ontem pelo Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Silva, a exposição é 
organizada pelo GESPEA, Grupo de Estudo do Patrimônio Espeleológico dos Açores e vai percorrer todas as 
ecotecas dos Açores. 

A Ecoteca da Ribeira foi a primeira a receber este evento que 
procura dar a conhecer as cavidades vulcânicas dos Açores, em especial 
aquelas que estão classificadas como Monumentos Naturais Regionais – 
Gruta do Carvão (São Miguel), Algar do Carvão (Terceira), Gruta das Torres 
(Pico) e Furna do Enxofre (Graciosa).

A singularidade deste patrimônio, reconhecida a nível 
internacional, inclui estruturas geológicas e ecossistemas peculiares que, 
pela sua raridade e representatividade, justificam a sua preservação e 
conservação. Neste contexto, merecem especial destaque as quatro 
cavidades vulcânicas que, como monumentos naturais, integram a Rede 
Regional de áreas Protegidas dos Açores.

Diário dos Açores; http://www.speleoazores.com/

Foto do interior da Gruta das Torres (Foto: GESPEA - Grupo de 
Trabalho para o Estudo do Património Espeleológico dos Açores

Vista da entrada da gruta e painel de informações
(Foto:IPPAR)

http://www.speleoazores.com/
http://www.speleoazores.com/


5SBE SBE Antropoespeleologia

CERIMÔNIA HOMENAGEIA VÍTIMAS DE MASSACRE

Uma cerimônia em homenagem aos mortos durante 
a Segunda Guerra Mundial, na ilha de Guam foi realizada 
em julho deste ano. A história mostra que, com o avanço 
das tropas norte-americanas na região, as tropas 
japonesas forçaram homens, mulheres e crianças 
Chamorros a entrarem na Caverna Fena. Lá os soldados 
os agrediram com as armas, baionetas e granadas. Dos 
100 civis reunidos pelos japoneses, cerca de 35 
conseguiram sobreviver se escondendo sob os corpos 
dos mortos. 

http://www.kuam.com; http://www.guampedia.com/

FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DA PENHA

Cumprindo a tradição de honrar e venerar a padroeira, a festa de 
Nossa Senhora do Carmo da Penha realizou-se no dia 20 de julho com a 
“Grande Romaria”. A exemplo de anos anteriores, a procissão 
acompanha a imagem de Nossa Senhora do Carmo desde capela da 
Gruta ao Santuário, onde é celebrada a eucaristia. A imagem de Nossa 
Senhora do Carmo da Penha é depois transportada exclusivamente por 
senhoras, como é já tradição antiga, desde a gruta até ao Santuário.

Esta festa em honra da Padroeira remonta ao ano de 1872 e atrai 
todos os anos milhares de devotos e fiéis, conforme explicou à Fundação, 
Roriz Mendes, Juiz da Irmandade. 

A devoção à Nossa Senhora da Penha remonta a Setembro de 
1702 e teve por base a devoção de um ermitão chamado Guilherme. 
Vindo de uma cidade vizinha de Roma, o devoto, inspirado por Deus, 
colocou uma imagem da Virgem Nossa Senhora entre uns grandes 
penhascos, num local inóspito, para que fosse adorada pelos fiéis que a 
visitavam. Falecido o ermitão, o lugar foi ocupado pelos religiosos 
Carmelitas calçados. Nessa mesma altura, a Senhora passou a 
denominar-se Nossa Senhora do Carmo da Penha.

Em 18 de Julho de 1873, o Papa Pio IX concedeu uma indulgência 
plenária e remissão de todos os pecados aos fiéis cristãos cumpridores da 
devoção à Nossa Senhora do Carmo da Penha. 

Esta devoção dos vimaranenses foi aumentando e deu origem à 
primeira grande peregrinação à Penha, em 1894.

http://www.penhaguimaraes.com/religiao/

Imagens da Nossa Senhora do Carmo da Penha na Gruta do Santuário e seu 
detalhe no Santuário (Foto: Santuário da Penha)

 
Veteranos e sobreviventes do massacre das 
Cavernas Fena prestam suas homenagens 

(David Castro/Guahan Magazine)

 

Por Adilson Rosa

O andarilho Pedro dos 

Santos Grisoski, de 47 anos, foi 

preso em flagrante após abusar 

sexualmente de uma menina 

de oito anos. Ele é apontado 

como o “Maníaco do Itororó” 

que, na semana passada, 

atacou outra menina da 

mesma idade levando-a para 

um matagal.

A prisão do tarado ocorreu 

no bairro Parque do Sabiá, em 

Várzea Grande, cerca de nove 

horas após ele colocar a vítima 

numa bicicleta e levá-la para 

uma espécie de caverna. Um 

exame inicial realizado na 

menina constatou indícios de 

violência sexual.

Após vasculhar a região 

chegou-se até uma espécie de 

caverna onde encontraram o 

andarilho, que ainda tentou 

fugir, mas foi preso sem as 

calças. A prisão foi efetuada por 

volta da 1h30min. A menina, 

encont rada na caverna,  

demonst rava estar  muito 

assustada.

http://www.diariodecuiaba.com

.br/detalhe.php?cod=322247

MANÍACO PRESO EM 
CAVERNA



Foto do leitorFoto do leitor
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PRESO ACUSADO DE CRIMES DE GUERRA

Antes de imprimir ,
pense na sua

responsabilidade
com o meio

ambiente

SBE Antropoespeleologia

Comissão Editorial: Luiz Eduardo P. Travassos (Coordenador), Isabela Dalle 
Varela e Rose Lane Guimarães.
Revisão: Delci Kimie Ishida
Todas as edições estão disponíveis em 

 é uma publicação eletrônica da

SBE - Sociedade Brasileira de Espeleologia. 
Telefone/fax. (19) 3296-5421. Contato: 

A reprodução deste é permitida, desde que citada a fonte.

historia@sbe.com.br

www.sbe.com.br

O ex-líder sérvio-bósnio Radovan Karadzic, acusado de ter 
planejado crimes de guerra que incluem o pior massacre na Europa 
desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), foi preso em julho em 
uma ação que pôs fim a uma busca de 13 anos.  Seus crimes são 
descritos pelo  tribunal da ONU para crimes de guerra como “cenas do 
inferno, escritas nas páginas mais negras da história humana”.

Na esquerda, der Radovan Karadzic em foto de Abril de 
1996. À direita, foto de data desconhecida mas publicada 
na Healthy Life de Belgrado em 22 de Julho de 2008 
(Associated Press/Healthy Life Magazine)

Acusado de organizar o massacre de 8.000 muçulmanos em 
Srebrenica, em 1995, entre outras atrocidades da Guerra da Bósnia, 
Karadzic liderou a lista dos mais procurados por mais de dez anos, 
supostamente recorrendo a disfarces elaborados para fugir das 
autoridades. A localização de Karadzic era um mistério desde 1998, 

quando foi considerado oficialmente foragido. Seus primeiros esconderijos supostamente incluíram mosteiros 
e cavernas nas montanhas em áreas remotas do leste da Bósnia.

BBC; http://www.folha.uol.com.br ;  http://www.estadao.com.br

LAPA DE ANTÔNIO PEREIRA OU GRUTA DA LAPA, MG
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Luiz Travassos

Luiz Travassos
Filie-se à SBE

Sociedade Brasileira de Espeleologia
Clique aqui para

saber como se tornar
sócio da SBE

Tel. (19) 3296-5421

Filiada à
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União Internacional
de Espeleologia

FEALC-Federação Espeleológica
da América Latina e Caribe

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

 http://www.mayawalk.com
http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1315753484/bctid1318904366
mailto:historia@sbe.com.br
http://www.sbe.com.br/sbeantropo.asp
http://www.sbe.com.br/sociedade_filiacao.asp
http://www.uis-speleo.org/
http://www.fealc.org/
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