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Os Montes Gual'arapes, local em que ' h"a 322 aD1)S foi palco de.uma das mais be]as pa
ginas da Itist6ria do Brasil, quando em duas mernoraveis batalhas, os brasileu'os, sem pre
conceitos de COl', de ra~a, ou posi{lio social, ~r. seguiram llbel'tar 0 Brasil do dominio bolan
des, esta sendo hoje, objeto de estudoshisttfi.cos e arqueologicos, pela equipe do professor
Marcos A1buquel'quc, que tem como au:xilial"~s~ 0 estudante de al"queologia, Mauro Koury, e a
professora Veleda Luccna.

Diario da Noite
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DE TANEIJW DE 1971

SegWldo inl'ol"mOU 0 arque61ogo Mare
AJbuquerque, pel'tellcente ao Instituto de Ar
queoJogia cla Universidade Federal de Pe
• buco, a finalidade das escava90es que estao sen
do realizadas, e dete1'lnillar os locais onde 0 r rer am as batalhas, pois dados bist6ricos infor
mam que a luta ocorreu numa faiu de tenl . existente entre as montanhas, prolongando-se
ate om local de mangues, onde hoje, se eric Jl'tra a principal avenida que ligao Recife a Pra·
~eres; a Estrada da Batalha
I
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Nos Montes Gu~rarapes, a eq1l,lpe do arque61o-
go Marcos Albuquerque, com auxil10 do Ex'er
clto, tents encOntrar 05 locais '~exatos onde fa
tam travadas as her6icas batalhas, ha 3~ - anos,
Urn dOs pontos mais tmportantes da IDst6rJa do

BrasiL Os relatos hlstOO:tCos sao alga impreciso~
a localizalSao ex;ata dos com bates. Par,
esse motivo 9 arque61ogo reaUza as ,buscas ny,
rna e:v:tensa .faixa de terra. para detennipar:
prlncipalmente, onde tOl'am . reaUzadosos com-

9uanto

bates mais significativos. 0 obletivo

e

trans

formar' o local nurna especie1de Museu "ao vi
a.nde essa lmpor~ante pagina da Hist6ria

yor.

do Brasil podp.ria ser apreciada pelos jovens.
Mat.eria na quarts paglna do prtmeiro caderno.

GRANDEPARQUE
As escavacoes
"que
"
~

estao sendo . re'alizadas:11
,

-,I,

eni tada. area dos Montes Guararapes, pelos ar·
que6logos da untverstdade Federal 'de pernam,D
tiueo, tern, segundo declarou 0 sr. Marques AI
buquerque, a finatldade, de determinar prlnci
palmente, as locals, onde as Iutas fOf9,m mats:
il1tensas,
T6da aquela · area, no entanto, sera, trans
tormada em urn, grande parque hist611co, a
em oub'as palavras, num "Museu ao Vivo", e
para. isso, existe iIm grande inter~sse
Exercito, que vem ajudando, dentro do possive!
os trabalhos que estao sendo executados pelos
proiessores
.

do

Outra corpora«ao que em muito vem cola·
borando com os arque61ogos e a Policia Milltar
de Pernambuco. que para a local destacou eel'
ea de 40 homens, comandados pelo tenente Jo·
se Antenor. e cujos soldados tem a missao. alem
:ie gual'dar a area, de ajudar nas escava~oes.

Sao in Umeras as dificuldades que a equipe
do professor MarcolS Albuquerque tem encon
trado para determinar as locais onde as iut as
forem mais acirradas. pelos seguintes motivos.
Inicialmente, os dados hLst6ricos, de que dJs.
pOe. a equipe, nao dGterminam os locais exatos:
depois. a p1'6pria populac;iO. ou as pessoas que
residem em Prazeres, nas proximidades dO&.
montes. tfun receio de falar s6bre 0 assunto.
temerosas de serem desapropriadas.
Alguns objetos 10ram encontrado3, no en
tanto, ainda estao sendo examinados, pois os
locais, onde oa epoea s6mente emm mangues,
lor am aterrados, e s6mente ap6s vanes cent!
metros de proiundidade e que se p6de encontrar
alga que venha l'ealmente provar a idade, as
sim como a proced~n cia. No entanto, toram en
Icontrados alguns peda~Qs de lou<;as. e outros
objetos do seculo XVII, assim como urn tube
Ide cachimbo pertencen te aos portugueses.
'
OUTRA DIFICULDADE '

IIcontrads
Uma outra dificuldade que vern sen do enprlos arque61ogos. e que as l'ltas fa
ram travadas principaImente n..

COl'pO

a co-pa

SENTIMENTO NACIONALISTA

o interesse do Exercito em transformar t o
da a area dos Montes Guararapes em om imen
so Parque Hist6rico, e que devera ser inau~
tado dentro de poucos dias pelo presidente da
Republica, Emillo Ganastazu Medici, e pelo fa,
to de ter ocorrido naquele local , segundo dados
bist6ricos, a primeira luta de bra.sileiJ.'os em de.
fesa da patria. Foi justamente em Pernambuco
onde surgiram as primeiras demonstra<;i5es de
amor a terra, de nacionalismo, e par @Sse moti·
vo, os Guararapes, e urn lugar respeltado e que
rido pelas Forgas Armadas.

e nesse casas, pouca coisa pode ser encontrada.
Nas batalhas. s6mente os bolandeses ttnham
para ,.~:ua deiesa, cinco pe9as de artflha.1ia, e~·
- uanto quI! 08 bras:11eiros lutaram. pratieamen
t com armas rudimentares.

plono do JVci,Jf

G3/~oVlet,-c II~ ).1

ERA OM ENGENHO

-\"
TOda a ~rea dos Montes Guaraxapes. antes
da Invasao Holandesa. no ano de 1630, era um
. ellgeIilio;-e ex1!,"tiam lnultas ~as. que Ioram du
rante todo 0 perfodo do domfnio, habltadas tan·
to por brasileiros como pOl' portugu~ses e ate
por holandeses. Porem nos locais onde existiram
essas resid~ncias. ainda nao foram encontrados
objetos de grande valor, a naoser 0 tuba do ca
chimbo de nacianaltdade pOltugu~sa. Nos 10
caiS. onde havia as casas, segundo declarou 0
professor Marcos Albuquerque, existe abundan
cia de restos de objetos de ceram1ca, tanto de na·
cionalldade partuguesa como holandesa. Esses
locais, deverao ser isolados, pois serao inegavel·
mente um ponto de atragao.
As duas batalhas, que foram travadas nos
Montes Guararapes e ad1acencias. ocorreram
nos anos de 1648, mes de abril, e 1649, no mes
de fevereiro, sendo que nessa Ultima as invaso·
res foram definitivamen te expulsos do terrtt6rio
brrudIeiro.
Diversos locals, nao s6mente nos morros, co.
mo iamMm em algumas ruas do subUrbio de
Prazeres, serao escavados, e caso os arque61ogos
r encontrem
alga que possa tdentificar que all
houve luta, aqume local, lara parte do grande
parque htst6rico dos Guararapes.

PROJETO RONDON

Aproveitando os trabalhos que estao sendo
desenvolvidos nos Montes Guararapes, duas jo·
vens pertencentes ao Projeto RondoD. e estudan
res uruversitarias. se encontram fazendo pes
quisas no local: Denise Campos. estudante de
Botanlca. da Unlversidade de Minas Gerais, e
Eleonora Koff, tamMm estudante de Botanies
da Universidade do Rio Grande do SuI.

o professor Marcos Albuquerque conta
tanlbem com a colabol'a~ da professara em
Arqueologia Heloisa Maria da Silva. funcionaria
da Universidade Federal da Guanabara..
OUTROSTRABALHOS

A equipe do professor Marcos Albuquerque,
que e funcion{uio do Setor de Arqueologla do
£nstituto de Filosofia e Ciencias Humanas da
Universidade Federal de Pernambuco, vern rea
lizando escavac;oes diverses. nao s6mente no Re·
clfe, como recentemente no Forte Orange e Ar·
raial do Bom Jesus, e tambem no interior de
Estado. Os trabalhos nos Montes Guararapes.
terao uma longa duravao. pais segundo infoy·
mou 0 responsavel. pelos estudos que ali estao
sendo reaJizados a area e muito grande e levara
algum tempo para que seja totalmente expIo
rada.
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