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Arqueólogos montam base em forte
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Começou, o ntem, no Forte Orange, em I tam aracá,
a montagem do laboratór io e do escritório de
campo das equipes brasileira e ho landesa
responsáveis pelas escavações a rqueológ icas que
serão feitas no local. O trabalho será desenvolvido
por cerca de 20 técnicos e especialist as do
Departam ento de Arqueologia da Universidade
Federal de Pernam buco (UFPE), em parceria com
cinco profissionais da Fundação Mowic, que se
ded ica ao estudo da presença holandesa no Mundo.
As escavações serão desenvolvidas em d uas
etapas. A pr im eira entre os m eses de janeiro e
feveiro e a seg unda, entr e setembr o e o utubro .
De acordo com o chefe do Departamento de
Arqueologia da UFPE, Marcos Albuquerq ue, serão
realizadas pr imeiro as escavações na parte interna
da edificação . Após esse período será dado inicio
ao t raba lho de pr ocessamento e análise do material
recolhido. .. A expectativa da equipe é resgatar o
cotid iano dos habitantes do forte, através de peças
do uso diário que for em encontr adas, e a partir dai
se trabalhar na revitalizaçãopropriamente d ita .. ,
explicou Albuquerq ue.
Segundo ele, o projeto prevê o uso do forte com o
museu e espaço para a realização de evento s
culturais . ..As peças encontr adas dever ão ficar
expostas, depois que o trabalho de revitalização for
finalizado ... o trabalho conta com o apoio do
Ministério dos Negócios Estrangeiros da Holanda.
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