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Justificativa

os psico- sociais das sociedades

As edificações religiosas, no Brasil, vêm sendo objeto de projetos de restauração
que
têm como objetivo sua preservação.
É prática usual, nestes projetos, a realização de
obras civis que intervêm diretamente na edificação e tendem a gerar grandes transformações no edificio. A pesquisa arqueológica, quando antecede às obras civis, fornece
dados valiosos para o entendimento
da edificação nos seus vários contextos temporais
e, portanto, para seu projeto de restauração.
Como a presença da pesquisa arqueológica vem crescendo nessas obras de restauração - restaurações estas que, em sua maioria, possuem um caráter marcadamente
interdisciplinar -, urge que nós, arqueólogos,
teçamos discussões, entre nós mesmos e com
os outros profissionais envolvidos nesses projetos, para que nossa participação neles seja mais consciente, tomando-se
mais fértil,
tanto para a construção de conhecimento sobre o bem estudado, quanto para a sua preservação e utilização pela sociedade.
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A arqueologia
praticada em unidades religiosas apresenta conotações diferenciadas
das escavações realizadas em outras unidades funcionais. O sub-sistema religioso embora apresente diferentes elementos materiais possui conotações intrinsecamente relacionadas com o subsistema ideológico. Esta
forte relação ideológica apresenta nuances
que interferem
na prática da pesquisa arqueológica. Este trabalho apresentará
três
estudos de caso; a Igreja de Nossa Senhora
da Graça, (1550) - primeira igrejajesuítica
da Capitania de Pernambuco;
A Sinagoga
Kahal Zur Israel, (1637) - primeira sinagoga das Américas; e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, (1848), Prime!ra igreja de
Sobral-CE,
base da fundação da cidade.
Procurará, este trabalho, relacionar os aspectos arquitetõnicos,
arqueológicos,
com

envolvidas.

- CNPq

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de
Colmbra. A arqueologia num mosteiro
suspenso no tempo
Paulo César

Barreto

Aquino

dos Santos

O IPPAR, Instituto Português do Património
Arquitectónico, decidiu em 1989 revalorizar
a igreja do Mosteiro de Santa Clara-a- Velha
de COimbra, monumento fundado em 1314
no reinado de D. Dinis sob o patrocínio da
Rainha Santa Isabel.
O projecto arquitectónico
previa inicialmente o rebaixamento
da cota do solo junto às fachadas e no interior do edifício, tornando obrigatório o acompanhamento
da intervenção por uma equipa de arqueólogos.
Os trabalhos desenvolvidos
revelaram
um edifício e um espólio que se encontravam conservados
e subterrados
desde o
abandono do mosteiro em 1677. A importância da descoberta
deste emblemático
conjunto justificou a necessidade de proceder a
uma total alteração da filosofia da intervençâo no monumento,
passando a obra a decorrer condicionada
ao ritmo da escavação
arqueológica,
transformando
o Mosteiro de
Santa Clara-a- Velha num dos maiores estaleiros de arqueologia medieval e pós medieval da Europa.
O espólio numeroso e variado justificou
os estudos actualmente
em curso, quer ao
nível da ceramologia
quer de outras áreas
de investigação, tendo em vista a implementação futura de um núcleo museológico.
Instituto Português
Arquitectónico

do Património

o arqueólogo de estrutura em
projetos de restauração

Paulo Tadeu de Souza Albuquerque
A qualificação de arqueólogos e arquitetos
em projetos de restauração
tem sido questionada, tanto quanto a autoria e responsagrupos de trabalho 87
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