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DOIS IBIAPINAS 

UMA SÓ ESPERANÇA 
 
Matheus de Oliveira, ao escrever sobre a 

nossa antiga denominação (1918), nos informa 

que o nome Banabuyé foi alterado para o de 

Esperança pelo Padre José Antônio de Maria 

Ibiapina, reforçando assim o estudo de Coriolano 

de Medeiros (1950) a seguir transcrita: 

 

“Há uns oitenta anos passados, o local da 

cidade era ocupado pelos currais de uma 
fazenda chamada Banabuié. Um 

agrupamento de vivendas ali se ergueu, 

sendo o ponto escolhido para uma feira 

semanal. Mais tarde o missionário Ibiapina 

substituiu o antigo nome pelo de 

Esperança” (MEDEIROS: 1950, P. 91). 

 
Uma versão atribui a mudança do 

topônimo de Banabuyé a Frei Herculano, que 

celebrou a primeira missa em nossas terras, em 

terras da antiga fazenda, nas proximidades do 

Tanque do Araçá. Enquanto outros historiadores 

apontam como responsável o Frei Venâncio, que 

fundou e erigiu a Capela do Bom Conselho 

(1860). 

A tradição, porém, nos informa que o 
cemitério público de Esperança – construído em 

1862 sob a denominação de “Campo Santo” -, 

seria obra do Padre Ibiapina, na mesma época em 

que foi erguida a “Casa de Caridade” de Alagoa 

Nova (R.IHGP: 1974). Por esse tempo, 

encontrava-se o missionário hospedado em casa 

do Padre José Antunes Brandão, então vigário 

d’Alagoa Nova.  
Todavia, encontramos em nossa história 

um clérigo com este mesmo sobrenome 

(Ibiapina), que não se confunde com o padre-

mestre missionário. É ele o Padre Ignácio 

Ibiapina de Araújo Sobral que aparece nos 

registros paroquiais pesquisados por Ismaell 

Bento, segundo a grafia da época a seguir 
transcrita:  

 

“Aos deseceis dias do mês de novembro de 

mil oitocentos e oitenta e um nesta 

Povoação da Esperança da Freguesia de 

Alagoa Nova, ao depois de feitas as 

denunciações do estillo na forma do Cont. 

Trid. sendo confessados e examinados em 
Doutrina Christã, o Reverendíssimo 

Coadjuntor Padre Igancio Ibiapina 

Sobral. Fiel assistio ao sacramento de 

matrimonio de meos parochianos Antonio 

Pereira dos Santos, e Maria Avelina da 

Conceição, presente as  testemunhas 

Casemiro Pereira e Manoel Pedro do 
Nascimento, moradores desta Freguesia de 

Alagoa Nova, logo lhes dei as benções 

nupciais na forma de Rit. Rom. do que para 

constar fis este assento em que me assino. 

Conego Vigarº José Antunes Brandão” 

(Livro 03 de casamentos da Paróquia de 

Santana, Alagoa Nova – PB, p. 17v - 

grifei). 
O Padre Ibiapina Sobral foi auxiliar do 

Padre Jeronymo César, vigário de Alagoa Nova, 

quando deu posse ao Padre Francisco Gonçalves 

de Almeida, nosso primeiro vigário paroquial 

(1908). O religioso era vigário em Picuí (1903) e 

foi regente da Capela de Pedra Lavrada (1911). 

Assim, seguem os dois IBIAPINAS na 

história local. Cada um contribuindo a seu modo, 
no ministério eclesiástico, empreendendo a vida 

cidalina e cristã da auspiciosa Esperança, outrora 

Banabuyé. 
BlogHE
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Banabuyé 
307 Anos 

 

Esperança 
95 Anos 
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Campo Santo de Esperança 
 

Até meados do Século XIX, a 
povoação de Esperança não tinha onde 

sepultar os seus mortos. Era preciso se 

deslocar às cidades mais próximas: Areia e 
Alagoa Nova. Esta última tinha o percurso de 

12 Km em linha reta, mas poderia distar cerca 
de 18 Km de veículo. 

Os defuntos eram carregados em 

padiolas ou redes, não haviam estradas 
situação que dificultava o translado, de 

maneira que muitos deles eram enterrados 
nos sítios, a exemplo de um antigo cemitério 

que existia no Distrito de São Miguel. Os 

mais abastados entretanto, eram enterrados 
nas igrejas mediante vultosas doações à 

paróquia.  

Segundo a tradição, foi o Padre José 
Antônio de Maria Ibiapina o construtor do 

cemitério público de Esperança, motivado 
pelo surto de “Cholera Morbidus”. A obra 

teria sido empreendida em 1862, sob a 

denominação de “Campo Santo”, na mesma 
época em que foi erguida a “Casa de 

Caridade” de Alagoa Nova (R.IHGP: 1974).  

O Padre Ibiapina ao chegar numa 
localidade pregava a palavra de Deus e, em 

seguida, fazia uma assembleia, convocando 
os homens a construir em forma de mutirão 

cacimbas, cemitérios e casas de atenção aos 

necessitados.  
De fato, o missionário encontrava-se 

hospedado em casa do Padre José Antunes 
Brandão, então vigário d’Alagoa Nova. 

Nesse município, teria erguido um cemitério 

em 1856.  

O religioso era conhecido da região, já 
que antes advogada no Brejo d’Areia (1838), 

se notabilizando na área criminal, em defesa 

dos pobres. A sua obra social porém, só foi 
iniciada em 1850, quando assumiu as missões 

nos Estados da Paraíba, Alagoas, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte.  

No jornal O NORTE encontramos a 

seguinte anotação sobre o Padre José 
Ibiapina: “obra sua são os desenvolvimentos 

de certas povoações como Esperança, 

Soledade”. 
O certo é que, onde pregou o Padre 

Ibiapina, construiu também. O Estado não 
estava presente e dificilmente atendia as 

municipalidades.  

Acerca do cemitério e de sua provável 
data, encontramos o registro de sua existência 

em 1889, constante no “Almanak 

Administrativo da Parahyba”.  
Nesse aspecto, o pesquisador Ismaell 

Bento afirma que “Os primeiros registros 
oficiais são os da paróquia, que datam de 

1908. Porém, com certeza deve ter algo de 

antes”, constando como primeiro sepultado a 
Sra. Ana Maria da Conceição, falecida aos 

oito dias de junho daquele ano, com a idade 
de 27 anos, casada com José Anselmo 

Raymundo. 

A extinta se confessou com o Padre 
Francisco de Almeida e o corpo depois de 

encomendado foi sepultado no cemitério da 

paróquia. 
Esperemos que em suas buscas este se 

depare com os documentos que confirmem a 
data de sua edificação e autoria, para que não 

paire mais dúvida a respeito.  
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A Coletoria Estadual (2004) 
 
A Coletoria Estadual de Esperança está 

ligada à Secretaria de Estado da Receita (SER), 

vinculada através do 3º Núcleo Regional e, à 

época abrangia os municípios de Esperança, 

Areial e Montadas. 

A arrecadação média era de R$ 400 mil, 

ocupando a terceira colocação daquele núcleo. 

A sua gestão era exercida pela Auditora Fiscal 

Tatiana Nogueira do Rego Monteiro Menezes. 

A Coletoria de Esperança quase sempre 

alcançava as metas estaduais, em função do 

crescimento das empresas instaladas em nosso 

Município, do comércio atacadista e varejista.  

Naquele ano (2004) haviam 29 

indústrias cadastradas, 04 empresas de 

transporte, 01 produtor agropecuarista, 22 

atacadistas e 359 varejistas. 

Entre as dez primeiras empresas em 

arrecadação estadual, sediadas em Esperança, 

estavam: Almeida Distribuidor, Matias 

Grangeiro, Ferro Ferragens, Polybalas, RM 

Atacadista, Daniel Vieira, Batista & Medeiros, 

Viação S. José, Viação Passos e NPA Indústria 

e Comércio. 

Trabalhavam no órgão além da Sra. 

Tatiana (Auditora), a Escrivã Janeide Guedes 

Pereira, especialista em Gestão Estratégica; os 

Agentes Fiscais Assis Costa e Antonio Freire, 

além do pessoal de apoio administrativo: 

Everaldo (Nego), Moisés, Vera Lúcia e Maria 

do Carmo. 

Por decisão administrativa, a Coletoria 

de Esperança descerrou as suas portas em 17 de 

maio de 2017, transferindo os seus serviços 

para a cidade de Campina Grande (PB), 

prejudicando a região polarizada por esse 

Município: Alagoa Nova, Algodão de Jandaíra, 

Areia, Areial, Montadas, Pocinhos e Lagoa de 

Roça, além de dificultar a vida de empresários 

e contribuintes. 

 

Sol: Agente ativo nos anos 1920  
 

Recebi do confrade Rau Ferreira, por 

correio eletrônico, quatro recortes das suas 

pesquisas, dando conta da presença do nosso 

Poeta Maior nos eventos sociais, entre poetas 

e desportistas. 

Entre 1923 e 1927, circulava nas 

páginas de A Noite/RJ, de 31/08/1923 e de 

12/10/1927; O Imparcial/RJ, de 02/06/1924; 

e Correio da Manhã/RJ, de 11/10/1927. Ele 

entre Pernambuco e Rio de Janeiro, então 

nossa Capital. 

Não é de se estranhar que entre 1924 e 

1927 publique Cysnes, livro de poesias lançado 

no Rio de Janeiro e a tese de conclusão de 

curso Estética do Direito, também lá. Em 22 de 

maio de 1925 profira o célebre discurso 

“Esperança, Lírio Verde da Borborema”, por 

ocasião da visita de João Suassuna, então 

“presidente do Estado da Parahyba”, para 

inaugurar o Serviço de Iluminação Urbana da 

quase cidade Esperança. E em 1927, na Capital 

do Brasil, lança Sombra Iluminada, bem como 

Cordialidade, Estudo Literário, 1ª Série, que 

teria sido lançado em Nova Iorque, EUA. 

Agente ativo naquela década sem 

perder o vínculo com Esperança, Silvino Olavo 

esteve fazendo “a leitura de seu livro de versos” 

(23) e dividindo o palco com Murillo Araújo e 

Gomes Filho (24) em Pernambuco; marcando 

presença nas homenagens da delegação 

desportiva Parahybana à imprensa carioca, 

fazendo parte de ambas (27). 

Mas, que não pareça que naqueles 

tempos difíceis as coisas fossem mais fáceis 

que hoje. Só em agosto de 1985 é que ele 

ressurgiria pelo trabalho de Roberto Cardoso e 

Marinaldo Francisco (Cisnes e Sombra 

Iluminada). A partir de então todos sabem! E 

agora, temos Rau Ferreira, o agente ativo dos 

anos atuais. 

 

Evaldo Brasil, 09/01/13 
 

(*) Originalmente publicado em: 

http://evaldobrasil.blogspot.com.br/  
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Poesia e arte .............................................................................. 
 

AVEXADO 

 

Virgem o homem casou! 

Virgem, a menina casou. 

Vige o amor. Ah, o amor! 

Vixe, já acabou! 

 

O homem não é mais virgem. 

A mulher, não é mais virgem. 

O amor.. ah, o amor não vige! 

Já acabou? Vixe!... 

 

Rau Ferreira 

 

 

 
O MAR E EU 

(EU E O MAR) 

 

Na imensidão do mar olhei 

Tanta água, tanta mágoa 

que deixei. 

Não sei senhor, se um dia 

voltar, 

Ao mar que antes 

naveguei, 

A Esperança hei de 

encontrar. 

 

Rau Ferreira 

MEDO 
 
Há este sinal nas realizações 
Este algo que nos prende, paralisa 
Este perigo externo nas internas ações 
Esta inibição exagerada que nos hipinotiza. 
 
Esta vontade de ser que morre no temor 
Este freio de um pedido; deseja sim, pensa no não 
A procura de uma fonte de luz, fuga da noite 
Ficar acompanhado por não querer a solidão. 
 
Fuga! Da falta de sorte no amor 
Do desamparo, prendendo-se a algo protetor 
Do destino, da doença, da dor... 
 
Fuga! De tudo que precede a morte 
Da traição, em algo que lhe conforte 
De ser passageiro das fobias fracas e fortes. 
 
Karl Marx Valentim 
 
 
 
 

 
 

Amor de temporada, 

temporada, s. f. ( tem.po.ra.da )  

O tempo e o amor. 

Será que há tempo  

para amar? 

Ou, será, que o amor 

vem com o tempo?  

 
Hauane Maria 

 

 


