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BOM JESUS DA LAPA
“Segundo os mais consagrados estudiosos do nosso passado, o atual Município de Bom Jesus da lapa, tomou este nome, que é de 
origem portuguesa, devido a “Gruta” que ali foi descoberta no final do século dezessete, pelo mestre pintor português, Francisco 
Mendonça Mar, posteriormente, conhecido por Padre Francisco da Soledade, que viveu no Brasil por muitos anos.
A Lapa é um dos municípios mais conhecidos do Brasil, porque ali está o Santuário do Bom Jesus, relíquia sagrada e marco de fé do 
Brasil-Colônia. A sua beleza natural é extraordinária, muitos tem se preocupado com este prodígio da natureza.
Carlos Chiaccio, jornalista e crítico que militou por muitos anos no jornalismo baiano diz: ‘Deve-se dizer que a Gruta do Bom Jesus 
representa para o São Francisco o maior galardão da sua religiosidade. É o núcleo espiritual da zona.
O Santuário, apesar dos seus dois séculos de existência, pouco progrediu porque infelizmente, sempre viveu nas garras de meia 
dúzia de “sabidos” que o exploravam ao seu bel prazer.
Dos antigos administradores da Irmandade poucos se salvam. Há notícias até de processos contra estes senhores. Os Vigários não 
eram tolerados, porque a camarilha não permitia a intromissão dos mesmos... nos seus negócios.
O cargo de sacristão, segundo os relatos de passado, era o mais ambicionado, daí o diminuto progresso das coisas do Santuário. O 
patrimônio, em certa época, foi quase todo vendido aos Irmãos...
Quase todas as nossas cidades, surgiram e cresceram à sombra de uma capela, que era o primeiro marco da civilização e da 
cristandade.
A Lapa, como as demais, não fugiu a esta regra, porque, com a descoberta da Gruta no ano de 1691, as suas terras pertenciam à 
Coroa, e o primeiro ser humano a trabalhar por ali, foi justamente o Monge, que usando de uma prerrogativa legal, requereu e obteve 
de El-Rei, a faixa de terras; segundo consta no Arquivo público da Bahia, (no livro nº 12 – Ordem Régia de 1717...).
Essa posição de não tolerar a presença do Vigário em Bom Jesus da Lapa se conservou neste lugar quase até nosso dias.
O fato inegável é, de que, com a vinda dos Padres Redentoristas e, com a criação da Diocese de Bom Jesus da Lapa, a cidade 
começou a se desenvolver rapidamente”. (Jornalista José Ribeiro (da Associação Permanente de Imprensa), publicada em 5 de 
janeiro de 1958 (“Folha da Barra” nº 23 pág. 3).

Bom Jesus da Lapa concentra s segunda maior festa religiosa católica do Brasil, no mês de agosto, e a terceira romaria a um 
santuário durante o ano todo. Conhecida como a procissão ou romaria do Bom Jesus em que atrai milhares de fiéis todos os anos, 
por este motivo é conhecida como a “Capital Baiana da Fé”. Em 2007 o santuário recebeu a visita de 1.200.000 romeiros.
O grande diferencial entre Bom Jesus da Lapa e as outras cidades da região é o morro em estilo gótico e suas grutas que lhe 
conferem um clima místico e diferenciado.

Lembro que quando criança fui duas vezes, com a família, na Lapa. Tenho a lembrança de um grande acampamento com barracas 
ao lado dos carros, na beira do Rio São Francisco. Hoje este espaço foi todo tomado por ruas e casas e pelo assoreamento do rio. 
Infelizmente, a cidade deu as  costas para o Rio.



  

Bom Jesus da Lapa – Da varanda do Hotel. Ao fundo o Rio São Francisco



  
Braço do Rio e barco abandonado. A cidade deu as costas para o Rio.



  

Uma urbanização desordenada tomou conta do Morro da Gruta.



  Um dos grandes salões da Gruta, transformado em capela.



  
Altar-mor de Bom Jesus da Lapa, na capela principal.



  
Pagando promessa



  
O transporte de passageiros na região é muito precário.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Parceria com o amigo SOLDA.

SOLDA & BAIANO (ALBERTO MELO VIANA)

PUBLICADO EM: http://www.parana-online.com.br/ (30\01\10)

http://www.parana-online.com.br/


  

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4689450&id=579069837


  



  

http://www.iphotoeditora.com.br/semana/


  

De 17 a 21 de maio de 2010 o FLORIPA NA FOTO - Festival de Fotografia reunirá em Florianópolis 
amantes da fotografia de diversas regiões do país, fomentando a cultura fotográfica e incluindo Santa 
Catarina no calendário nacional de eventos de fotografia.

• Workshops 
18 e 19| Clicio Barroso |Photoshop LIGHTROOM integrado ao CS4 
18, 19 e 20  | Walter Firmo | Ortografias fotográficas
20 e 21 | Claudio Feijó | Descondicionamento do Olhar
18 e 19 | Evandro Teixeira | 50 anos de Fotojornalismo
18 e 19 | Eder Chiodetto  | Os Labirintos da Edição em Fotografia

• Oficinas
18 e 19 | Zé Paiva| Introdução à Fotografia de Natureza
18 e 19 | Mara Freire| Retratos da Pesca: O Cotidiano Nosso de Cada Dia 
20 e 21 | Milla Jung| Fotografia Autoral 
20 e 21 | Felipe Prando| Fotografia Documental 

• Palestras 
Dia 17 | Evandro Teixeira| A Fotografia na História: 50 Anos de Fotojornalismo
Dia 18 | Eder Chiodetto |Henri Cartier-Bresson: O Acaso Objetivo
Dia 20 | Flávio Damm| P&B  A Fotografia Verdade 
Dia 21 | Etienne Samain| Antropologia da Imagem

As palestras serão gratuitas, mas existe a necessidade de inscrição, pois assim você garante sua entrada e seu certificado.

contato@floripanafoto.com 

http://www.floripanafoto.com/blog/sobre
http://www.floripanafoto.com/blog/oficinas
http://www.floripanafoto.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/banner-baixa.jpg


  



  



  



  



  



  



  
http://www.editoraphotos.com.br/wb2010/EnviarInformacoes.aspx

http://www.editoraphotos.com.br/wb2010/EnviarInformacoes.aspx


  



  

Cursos no Atelier 
Rua Reinaldino S. de Quadros 436/05

80050-030 Curitiba-Paraná- Brasil
Fone: 41 99 15 95 07

leilapugnaloni@uol.com.br

A PARTIR DE 22 DE FEVEREIRO 

1 )AULAS PARTICULARES (HORÁRIO A 
COMBINAR) – MENSALIDADE- R$ 150,00

2 )PESQUISA AVANÇADA EM PINTURA -TERÇAS, 
DAS 17:30 hs ÀS 21:00 hs- MENSALIDADE - R$ 

300,00

3 )O DESENHO E SUAS POSSIBILIDADES - 
QUINTAS, DAS 17:30 hs ÀS 20:00 hs 

-MENSALIDADE-R$ 120,00 

LEILA FAZENDO ARTE

http://leilapugnaloniarte.blogspot.com/2010_01_01_archive.html#1869843707067085662
mailto:leilapugnaloni@uol.com.br
http://3.bp.blogspot.com/_ZfShe8l2z7I/S14v83YTUsI/AAAAAAAADIY/i9-XogST-Rk/s1600-h/bird3.jpg+4.jpg


  



  



  

http://newsletter.ateliedaimagem.com.br/c.php?url=f543dfdf23f9740999e8863a514f5b9e28903538-2601-1824


  
Fotos: Emanuel Nem Moraes  

DÃO BARROS NO CÉU

Última apresentação pública, em 20 de dezembro de 2009, no Natal da Cidade.

*Barra do Choça – 08 de março de 1955 

+Vitória da Conquista – 24 de janeiro de 2010
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