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nf da da crJpta rol rea
s 110 m nle e aM agora anconlra'S8
ndo proit! r;ao de ecesso, 8 nAo
10 as Que eslao esludando 09
recelo por parte do professor
dl! Arle e secretMfo executivo da
rp Jos6 Lufs Mene sa; de que as ca
do s de e aura
enlem penelrar no ree n a projudlc do asslm os lrabalnos de pas
qu
osl 0 sendo reallzados.
h

rqu

DESCOBERTA

A ualmente a Funderpe vern reallzando
um trab ho de reslaura~ao do antigo semlna
ria de Olinda, Inclusive reconstituindo a parte
ma S antiga, modlllcada e rocoberta par abras
posleriores.
No dla 2 de malo. quando os trabalhado
remOveram ume capels, ao lado da antl
ga portarl , descobriram uma lage quase qua
drada e Junto outra mals estrelte. Imedlata
mente 0 falo fol comunlcado ao professor Jo
se luIs Menezes, que conl/oeOU 0 erquiteto
GeraJdo Gomes e juntos determlnaram a levan
tamento das duas lages. Atrsv6s de um po,"o
apresentou-se ums serle de degraus de grande
altura de espelho, denomtnado pelo professor
de batentes auxiUares. que davam aeesilo 8
uma oripta "carneiro", ababadada. medlndo
aproximadamenle sels metros quadrados.
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ATAODE
Sam penelrar no reclnto, conslataram a

de
existenela de um ataude au alga de forma pa
reolds, composto por uma massa brancs en
dureeida. melo quebrada e sa venda cestos de
ossos.
~econhecendo a ImportAncls do achado,
resolveram de comum acordo fechsr nova
menta a entrade da crlpta. marcando ume ra
unUlo para 0 dia segulnte, com a presenvB de
especlallslas no assunto. Os arque61ogos Mar·
co Albuquerque, Ulisses Pemambuceno
de
ME!lo, professor Aruilio Teles de Menezes. ar
quiteto Geraldo Gomes • 0 blspo <luxlliar de
Olinde e Recife, dam Lamartine Soares, par
t1clparam da reumlio.
NOVOS ACHADOS

logo na entrada fal enconlrada uma Ima
gem de sao Paulo, de calcareo 01nz9, com
vestrglos de dourado com aprox/madamenle
noventa centlmetros, tendo a cabe\is decepa
da. Nenhum dos presentes compreendeu 0
motivo da Imagem estar parcial mente destrul
da.
Os arque610gas Inlclaram os trabalhos de
exame do provAvel atallde e dos restas mor
tals. Entre os ossoa fal rellrada uma mede
Iha, presumivelmente do seculo XVII. tendo de
um lado um callce cust6die e do outro alma
gem da Imsculads Concel~o. A medalha II
nhe e segulnta
Inscrl9!io: "Louvado
lieJa

S.T.M." •
Os restos dos osses estavam totalmente
cobertos por grossa camada de cal que prl
mltivemente terla envolvldo 0 pr6prlo staude.
inclusive tomando a sua forma .
SEM INSCR I ~AO

A crlpt9 abobada4a, de alvenarla. com
peredes simples e sem nenhuma Inscrh;Ro,
nao parmillu aos
rqu66/ogos Identlflcar 0
corpo. Apenes pela meda 8 encontreda, cel
cularam que a crlpta e os despojos datam dos
secu/os XVII ou XVIII.

