
I GAZETA DE ALAGOAS SÁBADO 04 DE OUTUBRO DE ;!OOB . . Al~ I: 
I HISTÓRIA I 

Arqueólogo atua em Marechal Deodoro 
MARCOS ALBUQUERQUE TRABALHOU NA PRIMEIRA SINAGOGA ENCONTRADA NA AMÉRiCA lATINA E ESTUDA DESCOBERTAS NA ANTIGA CAPITAL DE AL 

I FAli MA AlMEIDA 
l t póltt r 

um relatório da equipe coor
denada pelo arqueólogo Marcos 
Albuqueique sobre importantes 
descobertas feitas durante esca· 
vações para obras de restauro, 
no conjW!to franciscano de Ma· 
recbal Deodoro. vai f\mdamen· 
taras decisões do Instituto do Pa· 
trimônio Histórico e Arquitet6· 
nioo Na dona! (lphan) sobre o an· 
damento da restaw-ação. 

Ele~ uma das maiores referên· 
das nesse segmento da arqueo
logia. Realizou o trabalho arque
ológico das descobertas na pri
meira sinagoga da América Lati-
na- no Recife Antigo - e acom- ~ 
panhou as obras de restauro da 
Igreja da Graça. em Olínda, a pri- --.=- ~ ~~ 
meira no Brasil a ser restaw-ada Conjunto da Ordem de São Frandsco, em Marechal Deodoro: recuperaçjo de patrimônio 
apartirdeumtrabalhoarqueoló-
gico. 

Marcos Albuqueique passou 
as duas últimas semanas em Ala· 
goas - desde o dia 21 de setem
bro até ontem - estudando os 
detalhes das descobertas feitas 
pelos arquitetos restauradores. e 
fa~do novas descobertas que 
vão agregar ainda mal• valor 86 
patrimônio histórico e arquitetô
nico da cidade de Marechal De
odoro, que tem no conjunto da 
Ordem de São Fl:ancisco algumas 
das suas mais valiosas peças. 

Esta é a segWlda grande res
taw-ação por que passa o con· 
junto, que envolve o Convento 
de São J!rancisco (hoje museu), a 
igreja e a capela. E, certamente, 
é a mais abrangente e, por Isso 
mesmo, a mais rica em descober
tas, que começaram com a reve
lação de pintw-as originais nas Arqueólogo Ma rcos Albuquerque também analisa ossadas de criança encontrada em igreja 
paredes, além de ossadas do sé-
culo 19. 

A cronologia foi confirmada 
com o achado de um pedaço 
de !ouço JDPsa dena época, 
seg~U~do explicou o arqueólogo 
Marcos Albuqueique. Numa sala 
ao lado da nave da igreja princi· 
pai foram encontrados, sob o pi· 
so que parece ser o original, os 
ossos de uma aiança que pode 
ter sido abrigada pelos membros 
da Ordem. 

A série de situações encon· 
tradas nio são descritas em ne
nhum diàrio de obras, por isto a 
pesquisa arqueológica vai agre
gando valor ao pattimOnlo. Na 
avaUaçáo do arqueólogo, apesar 
da não ter começado pela or· 
dem lbgica - levantamento bis· 
tórico, pesquisa arqueolbgica, e. 1 
depois, projeto de restauração-
o trabalho realizado pela equipe 
de restauro pode ser dassificado 
como o melhor que ele jã viu ser 
1.\!ito sem arqueologia, em seus 
44 anos de experiênda. 

Nas escavações, Marcos Albu· 
querque passeia por lajotas re
veladas com a retirada dos ladri· 
lhos hidráulicos que constituiam 
o piso, e mostra detalhes. Por que 
as campas têm um formato qua· 
drado, e não retangular, como 
era usual na época? 

"Na ve%dade elas guardam 
marcas de divisórias que as fa· 
ziam retangulares, e que devem 
ter sido removidas para outras 
finalidades, quando o sepulta· 
mento nas igrejas foi proibido, 
no fim do século 19", explica o es
pedaUsta. 

A plataforma dos altares la· 
terais. sobrepostas às campas, 
mostram que elas são posterio
res em cronologia e até as adap
tações feitas no altar-mor podem 
indicar o cresámento dos mem
bros da Ordem Fl:andscana. 

No claustro, por baixo do re· 
vestimenta mais atual, uma eis
tema e dutos de abastecimento 
de água condizem com a época 
em que as multas operações de 
guerra exigiam re~rvatório de 
água para uso emergendal. 

Ainda de acordo com Marcos 
Albuqueique, toda a área do con· 
junto &Iquitetônico revela pro
blemas de cotas de nlvel qu~ 
apontam para inúmeras modifi
cações na estrutw-a da edifica
ção, ao longo dos quase 300 anos 
de história, e essa é uma outra 
situação que o lphan vai ter que 
decidir como ad,ministrar. 

' 

ltlllllllllllllll 1P 

lfiii!IIIJI(I Ul - SP 

111 PlliOO Ut 11 

11! PII!IJI(f Ul - IP 

lOI fl\111 Ul - lP 

ltl fEllll[ UI.- lt 

llllliPIJlEIKE UI- SI 

11! IWRliiE Ul- SI 

llll lW KIM!I.ll. - li 

JOIIRIIIII.OUI - 11 

1111 PI!IIOIIIA - 11 

JOIII!lfll(( J.IL • 5t 

IAil DilETO toll 
O VENDEDOR 

liMUJICI GI.IOlliA 

PAliO lillOIJMI 

mro lU! 

11110 IUX 

(!110\[ lU I 

PltlO IUI 

IIAJI WOUII 

1'1.111 IUX 

P!llO 6ASOI.IM 

I'IAII 0001111 

PP.Ilt 6ASIIUil 

11m 61!01111 

TANIA- 9351-1160 

U'QQts 
oS tA~ ouOS PEUGEOt, sEM\N ,, 
vod só ACHA NA LA MAIS()N. 

M:+D1I IOOIIIItl )1.4!0,01 

(0"Plf10 llllll/l~ lliiMO .... 
tv~~~~~ro lOOIIliOI IUII.III 

UIHPlflO !001/l10i 11.1!11,110 

!OMETO liiWIII II.IIG.It 

101 100112101 30.190.111 

!liiiiUIO liiiJl.OOS li.IIII.W 

IOIV\00 lOOlniiOI Jl.llt,OO 

((J!II{f1ll JII!!,?OII ll.!lf.lli 

10"11[10 l004/l00ol 11.1!11.110 

I~Pl!IO ltOI.'Iftl 11.!10.11 

(~0 Mf4/lOOS 11.9!11,00 

SARA- 9306-9562 
LUCIANO-8806.0688 ILDERICK-9999-4353 

CONFIRA MAIS OFERTAS EM NOSSO SHOW ROOM. 

La Maison 
AK o.....al de Góes l'b áio, 6131 82 3215-3366 

FATOS E NOTÍCIAS 

Voto facultativo 

O pmidente do 'llibunal Superior Bleitorol (TSB), mlntsrro 
Carlos Ayres Britto, defindeu que o voto no Pafs detu de ser 
obrigatório fUturamente, •condidonado ci maior consolida· 
ção da democrada e da justiça soda!". 

"Eu entendo que temos um enconrro mareado com esse 
rema no fUturo e a legislação consagrará, como em ourros 
pafses, a voluntarledade do voto. O eleitor comparecendo 
parque quer pctltídpar ifetivamente do processo eleitoral e 
se engajando nas campanhas com mais conhtdmento de 
co usa e determinação pessoal•, disse Brirro. 

Na eniTeVista, Ayres Britto tombim reiterou posiciono· 
mento ftlvor.tvel ao jlnandamento pllblico de campanha, 
como solução mais viável para evitar que o poderiQ econ6-
mlco prevaleça sobre as qualidades polfrtcas de cada can· 
dtdato. "Um dos fatores de desequUíbrio no campanha é o 
abuso do poder econômico, que tende a prosperar enquanto 
não houver finandamento público•, asslrullou. 

Segundo o ministro, tanto o caixa um (dooçàes rectbi
das e declaradas) quanto o roixa dois (utllfzação de recur· 
sos não contobilizados) estimulam uma situação lmpr6-
pria para o exemdo dos mandatos públicos pelos condlda· 
tos. Por Isso, defende a mudança das regr-as. 

As declarações do presidente do TSE dividem opiniões, 
mas é importante que venham ao debate dos brasileiros. 

« » 

t NOTfCIA Nesta segunda-feira, os alagoanos terão o re
sultado completo das eleições. numa edição espe· 
da! da Gazeta, que circula com todos os d~talhes 
do domingo de votaçl o. nremos também o painel 
geral das disputas pelo Pals. 

ONDE ESTA? No debate da TV Gazeta, na quinta-feira. 
o candidato mais dtado foi exatamente o que se 
ausentou: o prefeito Cícero Almeida. Ele se reco· 
lheu e mandou dizer que s6 reaparecerá amanbl, 
no dia do voto. 

SEM DIREITO Grandes escritórios de advogada são alvo 
da cbateaçlo de vãrios candidatos a prefeito no in· 
terlor do Estado. Eles se queixam que, depois de 
pagar adiantado, não têm o apolo juridico que es· 
peravam na campanha. 

ExtRCITO E fmalmente a Justiça Eleitoral decidiu pôr 
tropas federais no munidpio de Estrela de Alago
as. onde a candidata Angela Garrote tem segw-an· 
ça de policiais estaduais. Eles trabalham fazendo 
bico para ela. 

CHEI:iANDO A HORA Na véspera da eleição. as autorida· 
des da justiça e da pollda redobram as at~oções 
para evitar surpresas e incidentes na reta final. o 
cUma fica mais tenso com a contagem regressiva. 
e todo cuidado ainda é pouco. 

ESQUEMA Mais uma investigação foi aberta pelo dlre· 
tor do Oettan. AntOnio Sapucaia, sobre a atuação 
de centros formadores de motoristas. Como sem· 
pre, a suspeita é de mutreta na distribuição da Ha· 
bilitaçlo e outros documentos. 

MATANÇA O secretário Rubím diz que os lndices de )lo
middios cairam em Alagoas, mesmo assim. os nú
meros assustam: são mais de 1.300 assassinatos 
de janeiro para á. Ainda falta muito para uma 
queda de fato expressiva. 

atBADOS A deniÍilcia apareceu no jornal Hoje, da Rede 
Globo: farmácias oferecem produtos que "elimi· 
nam • os sinais do álcool no organismo e, com isso, 
livram o freguês do flagrante do bafllmetro. É um 
duplo crime. Primeiro, pela forma de vender a me
dicação; segundo, porque não faz efeito. 

DISFARCE Como a Gazeta infonnou em primeira mão. 
até em motel o pessoal anda escondendo cestas 
básicas. O flagrante da pollcia ocorreu em .!'orto 
Calvo. Quatro senhoras que estavam com os ali· 
mentos alegaram ser P,ara "consumo próprio". 

Pra nr Se o otimismo do govemo e dos empresãrios se 
confirmar na prática, teremos uma supertemporada 
de turismo. 

Código seco Lei seca por causa da violência, lei seca 
para conter acidentes de trânsito, lei seca para votar 
com o pensamento sóbrio. 

Palavras Boatos no mercado apontavam para uma 
divida milionària. de um grupo bilionãrio, na 
pobrezinha Alagoas. Era boato. 

Fábrica A pollda ficou intrigada com a quantidade 
de máquinas 'caça-níqueis localizadas na Chã da 
jaqueira, em Maceió: mais de uma centena. 

Polida na mlra A cada seis dias. um policial militar 
é assassinado em São Paulo. A estaústica infernal 
mostra o poderio dos fora-da-lei. 

Inseguro Um perigo a noite pelos bairros "nobres• da 
capital. Uma caminhada ao longo da orla, da Pajuçara 
ao Posto 7. não é algo muito seguro. 


