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ARQUEOLOGIA 

Projeto para 
......... ·stas no 
&~·e Antigo 

feito João Paulo visitou, na 
manhã de ontem, seis pontos do 
Bairro do Recife onde foram realiza
das, recentemente, escavações para 
o projeto Luz e Teawlogia no Recife An
tigo, que visa a embutir a rede de fia
ção elétrica .. Du~te a visita, o pre-
fe anunciou que vai criar um 

especial de trabalho da PCR 
que seja elaborado, junto ao 
to do Patrimônio Histórico e 

tico Nacional (lphan), à UFPE e 
à dação Roberto Marinho, um 
projeto turístico de visitação às des
cobertas arqueológicas. 

De acordo com a portaria assina
da por João Paulo, ficou instituído 
que o grupo de trabalho será com
posto pelo vice-prefeito Luciano Si
queira, um representante da Em
lurb, um dirigq~ do Escritório de 
Revitalitação do Bairro do Recife e 
ainda um representantf do Depar
tamentD de Preservação dos Sítios 
Históricos da Diretoria de Planeja
mento Urbano da URB (DPSH/URB). 

A portaria define ainda que o 
grupo deverá acompanhar, de agora 
em diante, todas as escavações no 
Bairro do Recife, para que pqssam 
ser definidas as ações necessárias à 
preservação das descobertas. O p~ 
para a execução do projeto se esten
derá até que permaneçam os servi-

• ços iniciados em maio. O coordena
dor das escavações, Marcos Albuquer
que, disse que, apesar de o projeto 
ainda estar em fàse inicial de elabcr 

• ração, algumas intenmções já foram 
tidas como necessárias à criação do 

• roteiro turístico. Entre elas, o desvio 
subterrâneo do Projeto Luz e Tecnologia 

• no Recife Antigo e a colocação de pla
cas de vidro nos trechos das escava
ções a serem expostos ao público. 

Entre as descobertas que deverão 
fdzerpartE do roteiro turistico no Bair
ro do Recife estão trechos de uma mu
ralha que cercava a cidade no século 
xvn. partesdeummurodecontmçãe 
do avanço do mar, erguido na prim~ 
ra metade do Sl!culo XIX, além de duas 
galerias de~ de esgoto e água 
pluvial- também do século XIX. 


