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A presente pesquisa está vinculada ao Projeto Unidades Funcionais do
Sistema Colonial Português, no Brasil: Capitanias de Pernambuco e
Itamaracá no Século XVI, que vem sendo desenvolvida pela equipe do
Laboratório de Arqueologia sob a orientação do Professor
Marcos
Albuquerque. Consistiu, esta primeira etapa de trabalho, no levantamento da .
documentação textual, bibliográfica e iconográfica referente aos templos
religiosos edificados naquelas Capitanias. A partir desse resgate documental,
dificultado pela parca documentação existente, tornou-se possível
sistematizar os dados sobre o local e data de construção, permitindo melhor
compreensão das sucessivas etapas de ocupação do lusitano. Numa etapa
posterior, far-se-á a plotagem dessas Unidades contribuindo para maior
entendimento do processo de implantação do sistema colonial português em
Pernambuco e Itamaracá. Concernente ao estudo realizado até o momento, .
foi possível detectar informações sobre a construção de mais de 60 templos
religiosos, localizados principalmente ao norte de Pernambuco, nos
municípios de Olinda, Goiana, Igarassu e Ilha de Itamaracá. Eram
comumente financiados pelo rei, donatário, ordens religiosas e particulares
(comerciantes e senhores-de-engenho), com o intuito da conversão da
população à fé cristã, assim como
facilitar a ideologia da dominação
portuguesa. Geralmente eram edificadas em situação privilegiada, tornandose balizas para o desenvolvimento dos povoados e vilas. É mister ressaltar
que estudar a distribuição das Igrejas e Capelas nesse período corresponde
aproximadamente a entender o processo de expansão português no início da
colonização.
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