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O Jornal da Rcgiao 

A relevância da Arqueologia para resgate histórico 

Marcos Albuquerque (UFC) 
esteve por duas vezes na Reunião 
Anual da SBPC em Sobral e 
apresentou em etapas a sua rica 
conferência sobre o patrimônio 
histórico de Sobral sob a ótica 
da Arqueologia. 

O arqueólogo apresentou 
com detalhes seu minucioso tra-
balho realizado em Sobral nas 
escavações da primeira igreja de 
Sobral, do teatro São João e da 
Casa do Capitão-Mor, locais 
importantes para coleta de in-
formações ｨｩｳｴｲｩ｣｡ｳＮＢｾ＠ impor-
tante conhecer nosso passado 
para planejarmos nosso futuro. 
A pesquisa é o principal cami-
nho para termos esse conheci-
mento", destacou o arqueólogo, 
que desenvolveu na cidade um 
grande resgate à história da re-
gião Norte do Estado do Ceará. 

Com o objetivo de resgatar a 
história do início da colonização 
de· Sobral, a Prefeitura, através 
da Secretaria de Cultura, Des-
porto e Mobilização Social do 
Município, contratou o profes-
sor Marcos Albuquerque e sua 
equipe,pararealizaremescava-
ções nas proximidades da Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição 
(Matriz de Sobral), onde pres-
supunha-se que estivessem so-
terrado.s os escombros da pri-
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meira Igreja de Sobral, sede do 
cura to regional, à época em que 
por aqui se vivia o auge da pros-
peridade com a criação de gado, 
no ciclo do couro. 

O ｰｾｯｦ･ｳｳｯｲ＠ Marcos Albu-
querque comanda um dos dois 
laboratórios de Arqueologia do 
Departamento de História da 
Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE), considerados 
centros de referência na área. Os 
dois laboratórios são responsá-
veis por 18% da produção naci-
onal em Arqueologia. 

Na Casa da Capitão-Mor, 
em Sobral, Marcos encontrou 
a planta de uma segunda casa, 
construída anteriormente e 
achou grande quantidade de 
restos de louça inglesa e outros 
utensílios domésticos. Parte 
desse material já foi levada para 
o Museu Dom José. No caso 

do teatro de São João, fo i en-
contrado em seus trabalhos 
um alicerce em forma de fer-
radura, o que indica um tipo 
de construção de uma época e 
seu estilo. "Cada peça encon-
trada pode nos revelar o tipo 
de alimentação, hábitos de um 
povo e nos trazer uma série de 
outras importantes informa-
ções", argumentou o arqueó-
logo. 

Em sua última conferência, 
·Marcos ainda apresentou, no 
pátio interno do Centro de 
Convenções, um laboratório 
ambulante, totalmente equipa-
do em um caminhão, bastante 
utilizado nos trabalhos desen-
volvidos por ele em vários lo-
cais do Brasil, e também tirou 
dúvidas de estudantes e pro-
fessores que participaram da 
visita. 
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