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Agua
Técnicos e produtorés
rurais da bacia do Rio
Salgado estiveram
reunidos em Crato com o
objetivo discutir
propostas para um
modelo de gestão de
pequenos sistemas de
abastecimento d'água
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Casa do capitão
..
mor em Sobral
será restaurada
Sobral (Sucursal) -A casa boratório de Arqueologia da reira, na direção de corte;
que pertenceu ao Capitão Universidade Federal do Anahi Maranhão, da UnidaMor Xerez U choa, da Vila Ceará, destaca que a pesqui- de de Documentação Gráfica;
Distinta e Real de Sobral, se- sa arqueologica na casa do Dóris Walmsley, da Docurá transformada em Centro Capitão Mor mostra "uma mentação Fotográfica; e dois
de Referência Cultural de So- profunda visão relacional en- operários especializados. O
bral. No momento, está sendo tre o passado e o futuro, sen- prof. Marcos Albuquerque
feita uma pesquisa arqueoló- do mais uma demonstração considera que "a cidade de
gica que tem como objetivo le- do 'espírito sobralense' dire- Sobral, no estado do Ceará,
vantar informações para a cionado para a vanguarda apresenta características
dos acontecimentos".
restauração do monumento.
muito singulares que a difeO secretário do DesenvolviExplica que esta iniciativa rencia da maioria das cidades
mento da Cultura e do Thris- de uma pesquisa anterior à brasileiras. Seu povo tem, e
mo, Clodoveu 1\rruda, restauração é preconizada demonstra com muito orgudestaca que ·o trabalho está em diversas Cartas Patrimo- lho, um grande amor a sua
terra e sua sociedade.
sendo coordenado pelo
Busca suas origens, no
professor Marcos Albu"Com esta pesquisa, esperamos
passado, e ao mesmo
querque, do Laboratório
tempo luta por uni por- Escavações tiveram início no mês de outubro passado e agora estão sendo levantadas informações
de Arqueologia da Unicontribuir para U17"! "!e!hor
vir voltado para a moversidade Federal de
entendimento da hzstona da
dernidade. Seu apogeu
Pernambuco, com apoio
sociedade sobralense, em seu
da 4~ Superintendência
vivido no passado, alaquotidiano, e para a
vanca um presente dido Iphan/CE. "Com esta
preservaçtfo de !!arte "da
nâmico voltado para o
pesquisa, esperamos
memóna nacwnal
· futuro".
contribuir para um meSobre a pesquisa arlhor entendimento da
. :história da sociedade soqueológica
em execuniais, como a de Veneza, das
.·bralense, em seu quotidiano, quais o Brasil é signatário. ção, relata que, de acordo com
··. e para a pres~rvação de parte "Sobral, com esta postura, uma perspectiva si'stêmica,
Com o levantamento ar- guro com relação ao moda memória nacional", enfati- adianta-se no campo da pre- adotada para a execução des- queológico, de acordo com mento que <Jeverá ser
:·za Arruda acrescentando que , servação patrimonial, permi- te trabalho, a residência do o professor Marcos Albu- restaurado". E o que afir' o imóvel encontra-se situado tindo aos restauradores um Capitão Mor José de Xerez querque, procurou-se ob- ma o professor Marcos Alna Rua Randal Pompeu, do trabalho sério e embasado Furna Uchoa, identificada no servar os seus inter- buquerque.
O pesquisador ainda enlado da Igreja de N.S. da Con- cientificamente", observa Al- Laboratório de Arqueologia relacionamentos com o sisceição que foi tombada como buquerque, informando que da UFPE como sítio CE-003, tema maior e também com fatiza que "é demasiado
_patrimônio histórico nacio- as atividades tiveràm inicio foi tratada como uma unida- o meio ambiente do siste- gratificante para toda a
nal.
em outubro deste ano contan- de funcional do sub-sistema ma. Com um trabalho de equipe saber que está conO professor Marcos Albu- do também com Amanda Pe- residencial dentro do contex- pré-escavação foram le- tribuindo para a preservavantadas informações não ção da memória do Capitão
querque, coordenador do Lato de Sobral.
apenas sobre a residência Mor Xerez U choa, deste
do Capitão Mor, mas tam- brasileiro símbolo da altibém sobre as construções vez sertaneja, da coragem
contemporâneas a este e da benevolência, mateimóvel.
rializada no objeto de estu"Esta perspectiva -per- do que é sqa residência e
mite aos restauradores a que pertence a história de
adoção de um partido se- Sobral e do Brasil".
Professor Marcos Albuquerque

Escavações e pesquisas arqueológicas;
começaram em outubro passado

