Gra~as

Arqueologia estud

o estagiario

Josemir Camilo elaborando
uma planta baixa

A Un iversidade Federal de Pernambuco atra
ves do Laborat6rio de Arqueologia do Instituto de
Filosofia e Ciencias Humanas colabora com 0
Plano do Governo Federal de restauracao de cl da
des historicas. Atualmente 0 Laboratorio de
Arqueologia reallza esc8v8<;:oes arqueologlcas na
Igreja da Gra<;:a, em Olinda, (Igreja quinhentista.
a mals antlga do Brasil com documentac;;aol. Nos
trabalhos de pesqulsa e iestaura<;:ao partlcipam
diversas entidades t ecniC8s e admlnlstrativas.
como a Instituto do Patrlmonlo Historico e ArtisticD
Nacional, a FUNDARPE, que e responsavel pele
execu<;:ao dos servi<;:os e que opera com verba de
origem estadual e federal .

o

arque6logo Marcos Albuquerque fala it
nos sa reportagem sobre as pesquisas
arqueol6gica~ realizadas em Olinda

Os trabalhos de escava<;:ao arqueol6gica sao
coordenados pelos argue61ogo Marcos Albuquer
que e Veleda LlIcena, esta tarnbam da Fundarpe .
A eqiulpe e constltuida ainda de estagiaribs da
cadeira de Pre-hlst6rla da UFPE.
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AS DESCOBERTAS

Como resultados preliminares j3 foram loca
lizadas dlversas etapas de modificac;:oes sofridas
pela Igreja . Estas descobertas fornecerao dados
aos t ecnicos em restauraQ30 para que esta se
pr cesse a mais possfvel cientificamente .

Ja fol locatizado 0 piso primitivo da Igreja
quinhentista - piso em campo - al em de vestl
gios da mesa comunhao _ A partir desta mesa de
comunhao foram localizadas mais cinco etapas de
aumento 0 presblterlo.
Ate a momenta foram localizados rna is de 50
esquel etos com diversas tecnica de sepulto.:men·
to . Sepultamento de r ligiosos (com a cabec;a
v Itada para a altar) e sepultamento de leigas
(com as pes voltados para a altarl . Esses esque·
leto a resent am material <1ssociado que permite
a sua identi fic8ltaO cultural. como colchete de> ba
tina dos jesuitas, medalhas, terc;os etc .
Alg uns sepultamentos foram reaJizados em
caix6es, ou tros cobertos por lapides, outros dire
tamen te no solo, outros envolvidos em rede . AI·
guns foram reaJizados dlretamente no solo, e apre·
sentam a impressao de suas formas no barro,
praticamente uma mascara mortua ria acidentaJ.
Prof· Veleda Lucena retirando urn sepultarnento Foram ainda encontrados diversos cachimbos de
origem tanto portuguesa como holandesa, alem de
=~==~~~!"""!!!
tres imagens escu lpidas em calcareo e diversos
tragmentos de colunas e capitt~is do altar mor
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Os trabalhos deverao ser concluidos aproxl
madamente no tim de junho proximo . Estas pes
qulsas al em de fornecer dados para a restauraltao
da Igreja aumenta rao 0 conhecimento historico a
seu respeito.

