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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo, apresentar os resultados de pesquisa monográfica desenvolvida com
o propósito de verificar a influência da presença da Ordem dos Carmelitas no Povoado Palmares, no
município de Riachão do Dantas (SE) e as práticas religiosas locais vinculadas as ações pedagógicas e
sociais no ambiente da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, localizada nesta mesma comunidade. A
metodologia de trabalho consistiu no levantamento bibliográfico e histórico sobre o tema, observações do
cotidiano da comunidade e da escola, entrevistas com moradores e professores, bem como a análise da
realidade encontrada. Tudo isso, para entender que a escola é um espaço privilegiado de construção de
conhecimento e situações que propiciam, entre os envolvidos, uma troca de conhecimento, considerando a
diversidade social, inclusive a diversidade religiosa.

Palavras- chave: Religião. Escola. Cultura

ABSTRACT

This article aims to present the results of monographs research developed in order to verify the influence
of the presence of the Carmelites in town Palmares, in the city of Riachão do Dantas (SE) and local
religious practices regarding the pedagogical actions and social environment of the Municipal School Nossa
Senhora do Carmo, located in the same community. The methodology is based on in literature and
historical about the subject, observations of daily life in the community and schools, interviews with the
inhabitants and teachers and also analysis of the reality found. Everything has been done in order to
understand that school is a privileged space of building knowledge and situations which give the involved
ones an exchange of knowledge, considering the social diversity, including religious diversity.

Keywords: Religion. School. Culture

INTRODUÇÃO

Para analisar o papel da Escola Municipal Nossa senhora do Carmo e sua ligação religiosa com a Ordem
dos Carmelitas no Povoado Palmares(Riachão do Dantas – SE), é necessário em primeiro plano,
reconstituir essa ligação através de uma breve história da Ordem dos Carmelitas no Brasil e em Sergipe,
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pontuando a sua atuação no Povoado Palmares e sua influência na escola pesquisada.

Quanto à origem da ordem carmelitana, remonta a tempos muito antigos. Desde os tempos do profeta
Elias, que vivia na região do Monte Carmelo (uma cadeia de colinas, próxima à atual cidade de Haifa,
antiga Porfíria, no atual Estado de Israel).

O profeta Elias foi o escolhido por Deus, e teve uma visão da nuvem se levantando no mar e nela
reconhecendo a figura de virgem Maria, que lhe atribuiu uma missão, fundar uma nova Congregação.
Segundo Costa(1976):

Esta congregação teria sido fundada pelos discípulos do profeta Elias e existido
até os tempos de Jesus Cristo, sob o título “Servos de Maria. Segundo uma
tradição, aprovada pela liturgia da Igreja (dia de Pentecostes), um grupo de
homens devotos aos profetas Eliseu e Elias, foram preparados por São João
Batista para o advento do Salvador, ocasião em que abraçaram o cristianismo e
construíram junto ao Monte Carmelo, um santuário a SS. Virgem, no mesmo
lugar onde Elias vira aparecer àquela nuvenzinha, anunciadora da fecundidade da
Mãe de Deus. (COSTA, 1976, p.26)

Comprovado por documento, a História fala que no século XII o calabrês Bertoldo acompanhado de
grandes amigos com o mesmo ideal de fé estabeleceram-se no Monte Camelo. Não se sabe se lá
encontraram a congregação dos servos de Maria ou se foram eles os fundadores da congregação que leva
até nossos tempos esse nome.

De acordo com o blog ordem evangelista, o primeiro a preparar e colocar em prática as regras da Ordem
foi Santo Alberto, Patriarca de Jerusalém, que desde 1209 é considerado o primeiro legislador da Ordem
Carmelita.

São Simão Stok, eremita que vivia em solidão, e morava em um tronco oco de uma árvore, chegou ao
Monte e encontrado a congregação dos Servos de Maria agregou-se a mesma.

Simão Stok foi o responsável por levar as regras criadas por Santo Alberto ao conhecimento do Papa
Honório, tendo este além de reconhecer a Ordem Carmelita, fundado a Irmandade do Escapulário,
atendendo ao pedido de Simão, em louvor à virgem do Carmo.

A instituição oficial das Irmãs Carmelitas e da Ordem Terceira do Carmo deve-se
ao Beato João Soreth. Apesar de já estarem presentes, em meados do século XV,
deu forma canônica e empreenderam todos os esforços juntos à Santa Sé para
obter do Papa o reconhecimento e aprovação dos Institutos legais (COSTA, 1976,
p.54).

Santa Tereza D’Ávila, no século XIV durante o pontificado de Gregório XIII, pessoalmente escreveu a regra
que reformaria a Ordem Carmelita, pois a partir daí passou a possuir o segmento feminino criado por ela e
o segmento masculino escrito por São João da Cruz.

Cada segmento possuía regras diferentes. No feminino, as Carmelitas andavam descalças e o masculino
manteve a antiga observância das regras trazidas por São Simão Stok escritas por Santo Alberto e, deste
modo, a Ordem Carmelita espalhou-se pelo mundo.

COMO SURGIU A ORDEM NO BRASIL E EM SERGIPE

Para reconstituir a origem da ordem carmelita no Brasil e em Sergipe recorremos a Orazen (2000):
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Ao Brasil, a Ordem chegou em 1580, em decorrência da União Ibérica, vinda da
Metrópole, ao mesmo tempo em que outras Ordens Religiosas entravam na
região como os Franciscanos e Beneditinos, pois antes disso Portugal só permitiu
que o clero regular da região fosse formado pelos Jesuítas. Os Carmelitas
Calçados estabeleceram conventos primeiramente em Olinda, depois em
Salvador, Santos e Rio de Janeiro, dentre outras capitanias. Já em São Cristóvão,
em terras de Sergipe D’El Rey, estabeleceram-se por volta de 1600. Os religiosos
de São Cristóvão, assim como os que ocupavam a região entre Bahia e
Pernambuco, foram subordinados à Província Carmelita da Bahia durante todo o
período colonial. (ORAZEN, 2000, p.2)

Ainda segundo a autora, as Ordens Terceiras do Carmo, de forma geral, seguiam no Brasil a devoção do
Escapulário da Virgem do Carmo e simpatizavam com os ensinamentos pós-reformistas do modo de viver
contemplativo e severo de Santa Teresa D’Ávila.

Em princípio, elas foram pensadas para funcionar dentro das Igrejas Conventuais,
porém, por motivos adversos (até mesmo desentendimentos e brigas ideológicas
com os padres regulares), os leigos construíram igrejas próprias habitualmente
anexas àquelas. Em Portugal, a sua fundação se dá em 1629, na cidade de
Lisboa, logo, no Brasil, foi instalada a primeira associação de Terceiros Carmelitas
na cidade de Salvador. (ORAZEN, 2000, p.2)

Em São Cristóvão (SE), a fundação da Ordem Terceira do Carmo foi realizada provavelmente logo depois
da Ordem Terceira de Salvador. Nascimento (1981) declara que ela se formaliza mais ou menos no fim do
século XVII e, logo sua igreja (denominada de Nosso Senhor dos Passos ou Carmo Menor), anexa à igreja
conventual, foi construída no século XVIII, já que as irmandades se estabeleciam após a autorização dos
clérigos.

A estrutura artística e arquitetônica do conjunto dos Carmelitas em São Cristóvão é completa e segue mais
ou menos a mesma estrutura dos demais conjuntos Carmelitas do Brasil erguidos no período colonial, pois
possui um convento de porte considerável, com pavimento inferior e superior compreendendo muitos
quartos, cozinha, refeitório, muitas janelas, escadarias e um claustro com trinta e duas pilastras.

Completam a estrutura uma Igreja Conventual de nave única, com uma galilé de entrada, um coro, seis
tribunas, dois púlpitos, um altar lateral e um coro com balaustrada; um jardim de inverno com seis
pilastras onde é situado o museu dos ex-votos; uma sala da sacristia onde se encontram pinturas de teto
e um lavabo; uma igreja de Ordem Terceira com seis retábulos laterais, altar-mor, coro com balaustrada,
seis tribunas e ao lado desta existe uma sala de oração; demais compartimentos internos e externos e
algumas esculturas sacras. Ambas as igrejas possuem planta de nave única seguindo a regra das demais
igrejas brasileiras do período colonial.

Em estilo barroco, a Igreja do Carmo, em São Cristóvão, data sua construção no início do século XVII. As
obras foram concluídas, provavelmente, em 1766. Acredita-se que sua primitiva capela tenha sido
edificada em 1699. (Freire, 1995, p. 26).

O SURGIMENTO DA ORDEM EM PALMARES (RIACHÃO DO DANTAS - SE)

A Ordem 3ª Carmelitana tinha em Palmares alguns frades a serviço, entre eles os mais lembrados pela
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historia foi Frei José Marcelino, João Evangelista e Mariano. A história de Palmares está intimamente ligada
a Frei Marcelino, pois este possuía duas amantes e teve 07 filhos e 59 netos. Muitos dizem que Frei
Marcelino foi pai de Palmares. Ele foi assassinado por José Júlio em 23-10-1947 às seis horas da noite e o
motivo do crime até hoje é um segredo que a Ordem Carmelitana nunca divulgou.

A Ordem possui essas terras desde a data de compra até 15-12-1916, quando foram vendidas por Frei
Manoel Bananeira Serra, provincial da mesma Ordem com sede na Bahia.

Outro frade que teve influência na colonização foi Frei Geraldino Loiola, cuja
família ainda hoje guarda o nome de um grande feitor de Lagarto. A contribuição
dos carmelitas na construção e na formação de Lagarto é incontestável, ficando
como marco de suas obras a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos,
plantada no coração da cidade. (FONSECA, 2002, p 47.)

Os compradores das terras foram os seguintes: Olimpio José Santana, Justiniano Monteiro da Silva (pai de
Raimundo Monteiro da Silva, tabelião e escritor da história de Palmares), Vital Monteiro da Silva (avô de
Raimundo), Sátiro Ribeiro de Santana e Teodormiro Firmo da Silva, por oito contos e duzentos mil réis. Os
compradores depois, amigavelmente, dividiram com os demais parentes porções menores e assim surgiu
Palmares no cenário sergipano.

A atuação dos carmelitas é também citada por Lima Júnior, no livro Sergipe nossa História, em história dos
limites entre Sergipe e Bahia, (Imprensa Oficial, 1918, p198.), Os frades do Carmo concorreram para
desenvolver o povoamento na Serra e Mata dos Palmares, onde fundaram uma capela (...) e um pequeno
convento. Então se ocuparam menos do bem das almas que do interesse da Ordem, apossando-se de mais
terras do que possuíam pelos seus forais.

A área de tais fazendas ficou sob o domínio dos carmelitas até 1916, data em que o terreno foi vendido a
diversos fazendeiros pelo Provincial da Ordem, Frei Manuel Bananeira Serra. Segundo as informações de
Fonseca (2002), o terreno fora comprado por uma sociedade composta de sete pessoas da localidade, com
o objetivo de evitar que um chefe político do vizinho município de Tobias Barreto as comprasse,
expulsando os moradores da área.

A RELIGIOSIDADE DO POVO NO POVOADO PALMARES (RIACHÃO DO DANTAS - SE)

A maioria das pessoas que reside no povoado Palmares declara-se católica apostólica romana, bem como
no estado de Sergipe, mas o que chama a atenção é também o número de pessoas que se declaram sem
religião alguma. Segundo entrevistados, a religião com os seus ritos e símbolos, com suas quermesses e
festas da padroeira, congregam as pessoas em torno de um único objetivo: agradecer a Deus e aos Santos
pelas graças alcançadas.

Entretanto, é importante salientar que existem outros motivos, como agradecer pelas boas colheitas nas
suas lavouras, além da diversão, pois paralelo à festa religiosa acontecem também as festas profanas
como os shows promovidos em grande parte pelo poder público e também pela geração de renda que vem
principalmente da venda de alimentos nas quermesses e da compra de artigos religiosos.

As novenas e as missas festivas tornam-se verdadeiros pontos de encontro de pessoas dos mais variados
lugares do Agreste de Riachão do Dantas. Nesse período, resgata-se a identidade dos lugares
interiorizados no espaço particularmente vivido, sentido, percebido, e onde se desvendam espaços de
linguagens, evocações, sonhos e imagens. Um lugar de acontecimentos culturais e cenário de vivências,
no qual o homem é o sujeito.

A experiência religiosa é ao mesmo tempo individual e coletiva. Ela tem um significado original para cada
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devoto. Dessa forma, os habitantes dessa região vivenciam a sua fé, numa relaçao direta entre uma só
divindade e o crente.

Portanto, além dos novenários que acontecem no povoado, sempre antecedendo a festa da padroeira e as
procissões, onde cada devoto caminhando descalço ou de joelhos, agradecem ao Santo por graças
alcançadas em sua vida e de sua familia.

Na procissão, a experiência religiosa torna-se verdadeiramente partilhada quando as crenças, as atitudes e
as interpretações simbólicas adquirem uma forma comunitária, fato percebido entre os habitantes de
Palmares. Entretanto, é interessante destacar que a experiência religiosa coletiva é normalmente
organizada pelas igrejas, templos, sinagogas e mesquitas.

Esses lugares, tidos como sagrados pelos devotos, assumem uma dimensão simbólica e cultural onde se
enraízam os seus valores e através do qual se afirma a sua identidade.

Na Povoado Palmares, é natural ocorrerem bingos na porta da igreja quando se arrecada dinheiro para ser
investido na própria igreja no dia da festa. É importante salientar que os materiais sorteados são os mais
diversos, variando desde sacos de feijão e milho até animais, como ovelhas, galinhas e bois.

Esses rituais religiosos não devem ser reconhecidos apenas como momentos de interação e comunicação
entre os devotos, mas que sejam também para entender as regras e os significados que circundam esses
rituais, pois compreendendo os mesmos, os grupos encontram sentido para suas práticas religiosas.

Entretanto, foi percebido que muitas pessoas frenquentam os ritos religiosos sem ao mesmo saber porque
realmente estão alí e acabam por participar de maneira que não entendem o que está realmente
acontecendo. Para essas pessoas, esses ritos, símblos e experiências religiosas coletivas não possuem
significado nenhum.

A religião deve ser vista como um conjunto de atos e rituais que se referem ao sagrado, distinto do
prafano, e destinados a posicionar o homem em sua relação com Deus. A crença religiosa constitui uma
atitude intelectual e moral que se insere numa dada sociedade com suas regras e ritos.

Nos dias do novenário do povoado Palmares, em Riachão do Dantas, foi percebido que diversas pessoas de
vários povoados se deslocam até o povoado em festa a fim de participar dos ritos da igreja, pórem, muitas
pessoas, aproveitam o dia religioso para apenas encontrar amigos mais distantes, não se importando para
o acontecimento religioso, e se preucupando mais com a parte profana da festa, que são os shows das
bandas seja na quermesse ou no dia da própria festa. Dessa forma, muitas pessoas da região não
separam o religioso do profano.

Nas palavras de Rosenhdahl (1999, p. 231), o sagrado se apresenta absolutamente diferente do profano,
isto é, o primeiro relaciona-se a uma divindade e o segundo não. A palavra sagrada tem sentido de
separação e em manter separadas as experiências envolvidas, consideradas profanas. (CORRÊA, 2000).

Portanto, falar de religião no povoado Palmares é falar dos espaços sagrados, que são tão cultuados por
muitos devotos, mas também esquecidos pela maioria da população que se preocupam apenas com o lado
profano das festividades.

A religião é considerada por muitos moradores da Palmares como um traço de grande importância, mas
pode-se afirmar que a mesma é um identificador da população de Palmares, pois cada povoado professa a
sua fé e comunga de seus ritos e símbolos à sua meneira, diferenciado-se de cada lugar dessa região.

A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO E SUA LIGAÇÃO COM A RELIGIOSIDADE
CARMELITANA
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A antiga Escola Rural Palmares, situada no município de Riachão do Dantas, localizava-se no povoado
Palmares, distante cerca de 40 km da sede do município. O acesso ao local era feito via estrada vicinal,
não pavimentada que se encontra em médias condições de tráfego, tendo seu estado muito piorado no
intervalo que vai de maio a agosto, que é período de chuvas.

Em 1983 houve uma reforma para aumentar as salas de aula que passou de 01 para 04 salas, 01 pátio, 01
cantina pequena, 01 secretaria e 02 banheiros.

Em virtude de ter mudado a estrutura física, uma professora que já trabalhava nesta escola, chamada
Maria Auxiliadora, lançou a ideia de homenagear os Carmelitas, denominando um novo título à escola, pois
na sua grade curricular pedagógica já existe aula de religião, e para ressaltar a fé cristã do povo, sugeriu a
denominação de Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo e toda a comunidade aprovou a ideia e assim
surgiu um novo nome.

Dentro da escola, no seu cotidiano escolar, observa-se que a professora Maria Fanildes prepara os alunos
para a 1ª Comunhão, esta preparação ocorre no período extensivo de um ano, e somente após esta etapa,
os alunos estão preparados para receber a primeira eucaristia.

A escola também relembra a fé na missão Carmelitana, abrindo o espaço escolar para realização dos
encontros espirituais que acontecem conforme as necessidades das pastorais.

Os alunos da escola também fazem parte do coral que anima as solenidades da Igreja, desde as missas
eventuais aos novenários da Padroeira no mês de Julho.

A Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo compartilha com a Igreja em todas as pastorais. A professora
Florinalva Menezes é da pastoral da crisma, prepara os alunos a escola para receber este sacramento.
Para isso, antes de tudo, a professora tem uma formação com o padre da Paróquia para poder passar aos
crismados o conteúdo do curso.

- Depois de tudo isso ela vai à Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo e faz um levantamento de
quantas crianças estão na idade de fazer o curso da crisma, que é com 14 (quatorze) anos. O curso
completo tem duração de 01(um) ano, depois da listagem dos alunos, marca-se uma reunião com todos e
define-se a data de inicio dos encontros. (Professora Florinalva)

Segundo relatos da mesma professora, no encontro ela faz uma dinâmica onde todos devem participar,
leva uma figura de Cristo ou então algo que represente a eucaristia, toalhas de mesa e fundo musical,
solicita que cada um trace o seu caminho colocando nele o que é positivo e sua vida e em direção a Jesus
e também o que não for positivo, fazendo seu próprio caminho em direção a felicidade.

A professora relata que: - “O objetivo é levá-los a refletir sobre o que nos leva a atitudes negativas e
convida-os a mudar. Ela ainda fala para os alunos que, seguir Jesus não é um fardo leve e também que o
caminho que nos leva ao bem é mais difícil porque é exigente. Entretanto, Deus é a força que nos ajuda a
superar todas as dificuldades e com 01(um) ano eles estão preparados para receber o sacramento da
crisma das mãos do Bispo da Diocese”.

A Diretora Maria José Santana, junto com a professora Maria Eliene Mendes são incumbidas da pastoral do
dízimo. Então, escola e Igreja compartilham de todos os eventos religiosos, inclusive nos novenários da
padroeira Nossa Senhora do Carmo, a 1ª Novena é dos alunos e professores. Isto tudo faz parte da fé de
um povo devoto de Nossa Senhora do Carmo.

Há energia elétrica nesta escola desde 1995. A eletricidade é tida pelos moradores como maior obra de
beneficiamento do local. Outras benfeitorias foram prometidas e até iniciadas pelo poder público, mas a
falta de conclusão das obras, a exemplo das casas populares, tornam-se testemunhas da inoperância do
Estado.
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A escola Municipal Nossa Senhora do Carmo iniciou o ano letivo de 2011 com a quantidade de 352 alunos,
distribuídos em 01 turma de pré-escolar, o ensino fundamental e a Educação de Jovens e adultos
funcionando em três turnos.

A equipe técnica-administrativa é composta por 10 funcionários, sendo 01 diretora, 01 auxiliar
administrativo, 02 vigias, 02 merendeiras e 03 auxiliares de serviços gerais, além de 01 coordenadora
pedagógica.

A equipe de professores é composta por 14 profissionais, sendo 01 com formação de magistério de ensino
médio, e os demais licenciados em suas áreas específicas.

Pode-se observar, algumas irregularidades nos cargos ocupados pelos professores, contrapondo-se à lei de
diretrizes e bases da educação nacional no ano de 93 e 94 de 20-12-96, onde vigora que os professores
devem estar em salas de aula de acordo com a sua formação acadêmica, ou seja, para as séries iniciais
(educação infantil) a formação do professor deve ser pedagogia e para o segundo ciclo do fundamental é
necessário graduação em cada disciplina .

Portanto, um docente que tem formação superior em curso diferente de pedagogia não está qualificado
para ensinar a educação infantil, pois para exercer essa função, é obrigatória uma formação em
Pedagogia.

Através desta análise, também pode ser constatada a falta de um psicólogo e de um orientador escolar e
de coordenador na instituição. A carência desses profissionais dificulta a relação ensino-aprendizagem do
corpo docente e discente.

Percebemos que no intervalo escolar o índice de aprovação é positivo, ou seja, o rendimento da escola é
proveitoso e confirma o resultado do comprometimento da referida escola, que busca uma educação de
qualidade, e reflete o empenho da equipe docente que sempre procura um ensino-aprendizagem de
qualidade.

Em contraproposta ao paragrafo anterior, segundo os próprios professores, por três motivos o índice de
aprovação é favorável. Primeiro, a capacitação de professores de forma continuada; segundo a experiência
de muitos anos em sala de aula e terceiro devido à dedicação, o amor para com os alunos, pois não
trabalham só pelo dinheiro, mas também por amor à arte de ensinar.

A Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo possui um Projeto Político Pedagógico que tem como objetivo
contribuir com o direcionamento das ações políticas e pedagógicas da escola, respeitando a cultura e as
diferenças do educando.

A escola realiza seus planejamentos bimestrais com os professores; tem sua avaliação contínua onde se
exige um conceito para que o aluno possa ser avaliado, tendo enfim, uma avaliação classificatória através
de notas.

Foi observado também que na escola são desenvolvidas atividades de integração com a comunidade, a
exemplo de comemorações e festejos. A Festa do Dia das Mães é um bom exemplo do envolvimento da
comunidade havendo uma participação ativa.

Outro exemplo é a comemoração do dia 07 de setembro que começa a ser organizado com a escolha de
um tema e divisão das tarefas entre as professoras, tais como: Confeccionar faixas, fazer cartazes,
costurar as roupas, além de ensaios que acontecem todos os dias com alunos para a apresentação do
desfile cívico.

Todas essas atividades buscam integrar a escola à comunidade e respeitar a situação social e econômica
da população com atividades criativas e que levem em consideração os aspectos culturais valorizados pela
comunidade.
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O que nos chamou atenção nesse processor de observação da pesquisa é o fato de que essas atividades
que acontecem na escola sempre acabam por apresentara algum tipo de homenagem ligada a fé católica e
especialmente a tradição carmelitana, tendo na figura de Nossa Senhora do Carmo, uma referência em
modelo e virtude para a comunidade local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola Municipal Nossa Senhora do Carmo ao longo da história vem se revelando não apenas como o
lugar onde as crianças buscam força e educação no aprendizado, mas também um local onde as práticas
religiosas ligadas à fé católica se manifestam com mais força.

Na Escola Nossa Senhora do Carmo a palavra de Deus é usada como meio de enriquecimento para seus
alunos. A escola não foge à regra e foi explorada desde o seu atual nome, e seu corpo docente e discente
vivendo até hoje, como foi observado e descrito na pesquisa, sua fé e ligação com a Igreja, em especial, à
virgem do monte Carmelo.

Compreender melhor e resgatar a história da religiosidade dos carmelitas e sua ligação com a educação no
povoado Palmares, é uma contribuição ao resgate da memória e história da comunidade, pois esta
pesquisa se constitui em uma contribuição para o desenvolvimento e valorização do povoado já que as
autoridades constituídas dão pouca importância para o assunto em se tratando principalmente das práticas
religiosas e as ações de educação, sejam elas formal ou informal.

Foi através deste estudo e do auxílio de vários autores mediante os quais podemos conhecer a
racionalidade cientifica adquirida, conhecimentos que vão além do senso comum e assim ter contato com
novas formulações e informações sobre a realidade social.

Durante minhas pesquisas, procurei entender o motivo pelo qual esta história é tão esquecida pela
comunidade, já que a maioria dos moradores permanece morando no próprio povoado, e mais do que
isso, pude entender que apesar de todos os problemas, a resistência e a vontade da população em manter
suas tradições permanecem vivas, sendo a escola o espaço de reprodução do modo de vida na
comunidade de Palmares.
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