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CAVERNAS AO SUL DE LONDRES
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GRUTA DE BETÂNIA

Mesmo que não seja uma gruta natural, a Gruta da Betânia é 
um belíssimo Santuário Religioso localizado às margens da BR-316, a 50 
Km de Teresina, entre os municípios de Lagoa do Piauí e Mosenhor Gil. A 
gruta foi fundada em 11 de fevereiro de 1948 por Maria Carmeli Santos, 
devota da Imaculada Conceição. Carmeli faleceu em 1992 e foi 
sepultada na própria gruta. A Gruta é uma expressão de louvor e 
adoração à Nossa Senhora de Lourdes, um local bastante visitado por 
Turistas, romeiros, devotos de Nossa Senhora de Lourdes e outros que 
buscam em Lourdes a cura para diversas enfermidades. São visitantes 
das mais diversas cidades do Piauí e demais estados vizinhos. O local 
aparecerá no filme «Os sonhos de um sonhador» que contará a 
trajetória do cantor piauiense Frank Aguiar desde que saiu de 
Itainópolis.

http://www.cidadeverde.com;  Portal do Turismo Piauí

Fotos de João Alberto Ananias 
(http://conhecendopiaui.blogspot.com/2009/02/gruta-da-
betania.html)

M i s t e r i o s a s  c e r â m i c a s  
enterradas foram descobertas nos 
subterrâneos de Dorking, 40 km ao sul 
de Londres.

As cavernas, sob a South Street, 
guardavam 

 Outros artefatos 
encontrados datam do período entre o 
século XVII e XIX. Entretanto, a 
descoberta mais incomum foram as 
porcelanas orientais pintadas a mão 
que datam do século XVIII.

Kevin Fryer, curador dos vidros e 
cerâmicas do Museu de Guildford tem 
estudado as peças e afirma que «tais 
a r t e f a t o s  d e v e m  t e r  s i d o  
extremamente caros (...) e é curioso 
que tais porcelanas de alto status 
tenham sido encontrados no fundo das 
cavernas de Dorking».

As cavernas da South Street 
serão abertas a visitação do público no 
segundo domingo de cada mês entre 
março e Novembro.

http://www.thisissurreytoday.co.uk

porcelanas chinesas entre 
outras cerâmicas.
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O Santuário mariano de Lourdes, 
França, registrou em 2008 um recorde de 
afluência. No total, nove milhões de peregrinos 
visitaram a localidade por ocasião dos 150 anos 
das aparições de Nossa Senhora à Bernadete 
Soubirous, na Gruta de Massabielle. 

Segundo o balanço publicado pelas 
autoridades dos Santuários, quase metade dos 
peregrinos era proveniente da França, um terço 
da Itália e 8,2% da Espanha. 

O pico foi registrado no mês de 
Setembro, por ocasião da visita de Bento XVI. 
Uma confirmação da grande afluência em 
2008 vem da quantidade de tochas usadas 
durante as procissões realizadas durante o ano 
jubilar: 262 350. 

Outra curiosidade é o número de velas 
consumidas: três milhões, num total de 838 
toneladas de parafina.

Rádio Vaticano
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A LENDA DA GRUTA QUE CHORA

Soldado colombiano ao sair de uma das 
cavernas descobertas (Foto:REUTERS/John 
Vizcaino)

FARC E CAVERNAS

Soldados colombianos encontraram esconderijos em cavernas no 
coração da selva onde os guerrilheiros da FARC escondiam-se após 
ataques, estocavam materiais médicos e outros suprimentos. 

O maior grupo guerrilheiro da Colômbia, as FARC, tem sido 
combatido pelo Presidente Alvaro Uribe com o apoio dos Estados Unidos. 

O exército colombiano afirmou que as cavernas foram encontradas 
quando estavam a procura desses locais por pelo menos 5 anos.

Reportagem de Luis Jaime Acosta e ediçãod e Eric Walsh, pela Reuters

Em Ubatuba, São Paulo, a Praia da Sununga é famosa pela lenda da Gruta que Chora. Diz a lenda 
que nesta gruta habitava um monstro que se transformava em homem todas as noites. Havia a l í  uma 
linda jovem que se apaixonou por este homem permitindo que ele entrasse em seu quarto todas as 
noites. Logo sua mãe percebeu que havia algo errado já que a jovem Iracema sentia sono durante o dia, 
conversou com seu esposo sobre tal desconfiança, o pai de Iracema resolveu então que iria investigar.

Ao cair a noite este ficou espionando até que viu tal rapaz entrando no quarto de Iracema. 
Espantado, seguiu-o e viu quando ele entrou na gruta e se transformou em um monstro horrível com 
cabeça de dragão e corpo de serpente.

Sem saber o que fazer ele procurou Frei Bartolomeu que estava na região em homenagem ao 
centenário do Padre José de Anchieta. O Frei e a comunidade foram até o local e jogaram alí água 
benta expulsando tal monstro que se foi para nunca mais voltar.

Iracema  já não seria feliz sem seu amado e adentrou à gruta, segundo 
an t i go s  mo rado re s,  
continua lá até hoje e 
chora a cada vez que 
ouve vozes porque pensa 
que pode ser seu amado 
que volta para estar com 
ela. Pobre Iracema!

Muitos visitantes 
vem em busca destas 
lágrimas que acreditam 
estarem misturadas à 
água benta deixada pelo 
Frei Bartolomeu. Dizem 
até que estas lágrimas 
são capazes de realizar 
sonhos românticos.

http://www.indiceturistic
o.com/sudeste/sp/ubatu
ba/sununga.php

que estava apaixonada

Vista de dentro da Gruta que Chora, praia de Sununga, Ubatuba, SP
(Foto:  www.indiceturistico.com)
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ABRIGOS ROCHOSOS E CEMITÉRIOS INDÍGENAS NOS SERTÕES DA PARAÍBA

Por: Juvandi de Souza Santos – SBE 1228
 

O projeto Cultural Tapuia nos Sertões da Paraíba, desenvolvido pelo LABAP/UEPB, visa estudar e 
conhecer os grupos índios da região do pós-contato, os Cariri e Tarairiú. Uma das formas de estudar esses 
grupos humanos extintos na Paraíba é através dos restos mortais, no caso dos índios Cariri e, os locais de 
atividades ritualísticas pós-morte, no caso dos índios Tarairiú, já que estes praticavam o endocanibalismo.

Já se sabe que esses grupos humanos buscavam os abrigos rochosos para a prática do último 
ritual de passagem: o da morte.Vários abrigos rochosos já foram escavados no interior da Paraíba; alguns 
já datados por TL, como o sítio Pinturas I, em São João do Tigre, com uma datação de 297 anos AP, e o sítio 
Furna dos Ossos, em São João do Cariri com três datações que comprova que os índios Cariri habitaram 
a região e sepultaram seus mortos naquele abrigo por cerca de 07 (sete) séculos.

As datações só corroboram com a historiografia dos períodos colonial e imperial que fornecem 
informações acerca desses grupos humanos e informa que de fato eles viveram na Paraíba.

As cavidades naturais onde esses índios foram sepultados são de extrema importância para as 
pesquisas, por guardarem em seu interior materiais arqueológicos (ossos e dentes humanos, adornos 
corporais, materiais líticos e cerâmicos) que atestam a presença humana na região desde tempos 
imemoriais. Assim, pretendemos traçar o perfil cultural desses grupos e o processo de evolução e 
extermínio. 

O grande problema que enfrentamos são os atos de vandalismo nesses ambientes, colocando 
em risco possíveis escavações e coleta de materiais arqueológicos, comprometendo nossas pesquisas. 
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Despidos, assassinados a golpes e cobertos de 
cal: a recente descoberta de milhares de 
cadáveres em uma mina abandonada na 
Eslovênia revelou a matança de soldados pró-
nazistas e de seus familiares pelas mãos de 
iugoslavos que lutaram contra Hitler na Segunda 
Guerra Mundial. Aos poucos, são conhecidos os 
detalhes dos horrores do conflito, que acaba de 
ganhar uma nova cara uma abertura de uma vala 
na cidade de Huda Jama, onde acredita-se que 
estejam mais de 5 mil corpos, muitos deles 
mumificados.

"O que vimos até agora com segurança são 
uns 300 cadáveres mumificados, porém debaixo 
deles há dois poços com uma capacidade total 
de 500 metros cúbicos, em que devem se 
encontrar no mínimo mais 5 mil corpos", afirmou 

Marko Strovs, um dos responsáveis pela descoberta. O investigador oficial de valas militares explicou que a mina 
abandonada estava sendo explorada desde agosto sob a suspeita de que o local esconderia uma vala comum 
de vítimas da Segunda Guerra Mundial.

As primeiras investigações revelaram que as vítimas foram levadas vivas para o local e assassinadas com 
armas brancas, aparentemente com picaretas de mineração. Depois, foram cobertas com cal e a mina foi 
fechada com uma espessa camada de concreto para ocultar a matança. "Por conta da grande quantidade de 
vítimas e da falta de oxigênio, muitos cadáveres estão mumificados, não se decompuseram por completo", 
explicou Strovs. "Vimos pernas inteiras, partes de corpos", relatou o investigador.

A dimensão da matança é tal que Joze Dezman, chefe da Comissão estatal para vítimas de guerra, 
considera que o local testemunhou um dos piores 
crimes da Segunda Guerra Mundial. "As vítimas 
foram forçadas a entrar, nuas, uns 400 metros 
dentro da montanha da mina, e ali foram 
assassinadas com diferentes armas brancas", 
afirmou. Segundo ele, "pelos restos mortais que 
vimos, parece que se trata de croatas e 
eslovenos. A julgar pelas botas dos soldados, em 
sua maioria foram militares, mas também há 
civis".

Segundo certos testemunhos históricos, os 
cadáveres poderiam ser de militares eslovenos e 
croatas que combateram ao lado dos nazistas, 
assim como familiares e soldados alemães. Ainda 
em 1990, o historiador Roman Leljak revelou os 
crimes cometidos em Huda Jama em seu livro "As 
feridas vivas de Tehar". Agora, em declarações a 
veículos de imprensa locais, ele acusou as 
autoridades de não mostrar interesse em revelar os crimes cometidos. "Sabemos exatamente quem cometeu os 
crimes. A unidade foi liderada pelo comandante Toni Anton Ricek. A matança foi promovida pela 1ª divisão 
eslovena da Defesa popular, pelo 2º batalhão da 3ª brigada", assegurou.

A promotora eslovena Barbara Brezigar prometeu que visitará a vala e que os responsáveis serão 
responsabilizados pela Justiça ainda que estejam mortos. Essa é uma das 600 valas comuns com vítimas da 
Segunda Guerra Mundial na Eslovênia. A maior foi descoberta em 2007 em Tezno, no norte do país, com restos de 
mais de 15 mil vítimas do conflito, a maioria de soldados croatas fascistas e seus familiares.

Estadão On-Line

Aguardem artigos sobre o tema escritos pelo Dr. Andrej Mihevc do Instituto de Pesquisas do Carste da 
Eslovênia e por Pelo Prof. MSc, Luiz Eduardo Panisset Travassos - SBE 1153.

MINA UTILIZADA COMO VALA COMUM DURANTE A II GUERRA MUNDIAL É ENCONTRADA NA EUROPA 
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Por Amadeu Araújo

Manuel Maria Dias, 80 anos, é talvez o último dos homens primitivos a viver em Portugal. Tem 
milhares de euros a receber da reforma mas habita uma caverna escavada entre duas pedras em Seixo 
da Beira, concelho de Oliveira do Hospital. 

Não há luz, nem água canalizada. A higiene, da casa e a pessoal, é feita ao lado dos cobertores 
estendidos no chão enlameado. A barba e as unhas demonstram o isolamento a que se votou. Ao lado 
das penedias em que habita, está o início de um barracão que a junta de freguesia iniciou. De nada 
valeu. Manuel Maria Dias é um homem livre. Nem a reforma quer. "Tem algum jeito nunca ter dado nada 
ao Estado e agora querem dar-me a mim?", pergunta-se.

"O dinheiro é sangue, custa a ganhar", aponta o octogenário que mora entre duas rochas num 
terra que o pai comprou "antes de ir para o Brasil. Somos três, as minhas irmãs moram lá para baixo e eu 
vivo aqui. Sozinho!", dispara com lucidez acutilante. 

A casa, assim lhe chama há cerca de cinco anos, são duas pedras cobertas com plástico e 
pinheiros. Lá dentro uma protuberância das rochas guarda a água que serve para cozinhar e limpar. Ao 
lado está a cama e ao fundo, numa reentrância dos penedos fica a dispensa. De que vive? "Trabalho nas 
florestas e vendo uns cabos para enxadas nas feiras." O magro sustento permite "comprar umas cabras 
ou galinhas".

Os 30 quilómetros que separam Seixo da Beira de Nelas ou de Oliveira do Hospital são percorridos 
sempre a pé. "Demoro três horas", conta o eremita. Manuel já não tem animais. "O que compro enterro 
na terra e a gente perde a vontade de trabalhar, não se tira lucro nenhum. Arrendei o pasto." 

As compras "são feitas uma vez por mês" quando vai à feira. Os dias são passados na lavoura. É da 
terra que vem o sustento. "Semeio centeio e faço pão." A carne que come é comprada "de vez em 
quando", explica. Os dias "são passados a trabalhar, à noite como e cama". E o frio? "Agacho-me aqui e 
faço uma fogueira." A fogueira, feita no mesmo buraco onde dorme, é alimentada com troncos que vai 
puxando à medida que ardem.

Apesar de tudo, é aqui que Manuel é feliz, rejeita mudar de vida. "Sou feliz aqui. É a vida de um 
pobre homem só. Triste mas uma vida", exclama.

www.sapo.pt

GRUTA DE CARVÃO, ILHA DE SÃO MIGUEL, AÇORES

Esta Gruta de origem vulcânica está classificada como um monumento natural regional e faz parte de 
uma região, da ilha de São Miguel, denominada geologicamente como "Complexo Vulcânico dos Picos". O seu 
comprimento total é de 1912,1m e está dividida em quatro zonas: Troço do Paím (880,2 m), Troço Secadores 
Tabaco (701,8 m), Troço João do Rego (287,4 m), e por fim o Troço José Bensaude (42,7 m). No início do passeio 
será explicado de forma detalhada, por um técnico, a estrutura, a composição e os aspectos geológicos que ali 
podem ser observados, como são exemplos as diversas estalactites que pendem do teto e que são de origem 
vulcânica e secundária (sílicas).

Ao visitar aquele espaço é possível notarmos as diferenças estruturais dos dois tipos de estalactites 
existentes: enquanto as de proveniência vulcânica apresentam, geralmente, uma forma cônica e superfície lisa, 
resultantes da solidificação de pingos de lava, as estalactites secundárias são formadas por formas irregulares, de 
cor esbranquiçada e extremamente frágeis, resultantes estas da alteração e acumulação a partir das águas que 
escorrem da superfície e que se infiltraram na gruta.

Dentro desta gruta natural podemos ver também, em muitos locais, tonalidades avermelhadas ou 
alaranjadas junto às fendas e outros locais de infiltração, que resultam de fenômenos de oxidação das rochas 
basálticas, consequência, também, dessas águas que escorrem do teto. Ao longo dos vários troços é visível muitos 
outros fenômenos, entre eles a existência de balcões ou bancadas, nas paredes laterais, ou ainda estrias que 
resultam das variações dos níveis de lava fluida no interior da gruta. É atribuída a esta Gruta a idade Holocênica (a 
mais recente das épocas geológicas), determinada por um intervalo compreendido entre os cinco e os doze mil 
anos.

http://www.guiadacidade.pt
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A reprodução deste é permitida, desde que citada a fonte.
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VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

VENHA PARA 
O MUNDO DAS

CAVERNAS

Por Marcelo dos Santos Silvério (SBE 1148)

A avó de uma ex-aluna trabalhou na prospecção de minérios no Estado de São Paulo e 
Paraná nas décadas de 30 e 40. Das inúmeras fotos que ela me permitiu reproduzir e divulgar, 
separei algumas para o SBE Antropoespeleologia. As que seguem são das «autoridades de Apiaí» 
enquanto visitavam as de Caboclos. Podemos notar como os equipamentos de segurança não 
representavam para as pessoas um item fundamental, como eram as roupa características da 
época, os chapéus e o lampião nas mãos de uma única pessoa. 

GRUTAS DE APIAÍ NO PASSADO

Romano (Caixa Econômica Federal), Dr. Hélio (Promotor 
Público), Costa (Escrivão Federral) e Mello (Coletor Federal)

Local onde faleceu um operário em Jacupiranga, 1942

Autoridades de Apiaí em visita às grutas de Caboclos - 03/07/1944

 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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