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VAÇÕES PH INGLESAS 
Arqueólogos da UFPE, que acompanham a instalação da fiação subterrânea no Bairro da Recife, vão cmaJr e. estudar o material no laboratório de campo dd projelrJ 

N 
o primeiro dia de acompa
nhamento da instalação 
subterrânea da rede elétri

ca e dos cabos de fibra ótica do 
Bairro do Recife, ontem, arqueólo
gos da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) resgataram 
fragmentos de louça inglesa fabri
cada em 1840, na Rua do Observa-

I 

tório. O material vai ser lavado, ca
talogado e estudado no laborató
rio de campo do projeto, instala
do no Forte do Brum e que come-
ça a. funcionar a partir de hoje. 

Um dos fragment~ encontra
em gl(~do no verso a.~-
Copelatll o que penruttu a 

cação da peça, uma louça 
~m oeserllos azuis. "Cope

Jand é o oome do fabricante in-
•. Ele J:llOITell em 1826, mas a 
empresa tontiOuou a funcionar 
oom seu filo", lnfonna o cOOfde
na<b do IJboratório de Arqueo
logia da Uflt:, Marcos Albuquer
que. O p~ terá seis meses de 
duração. 

A instalação do laboratório de 
campo no Forte do 5rum, no Bair
ro do Recife, foi negociada com o 
comandante da 71 Região Militar, 
general Fonseca, e com o diretor 
do Forte do Brum, coronel Fste
ves. Ontem, os arqueólogos ape
nas acompanharam as escava
ções e recolheram algum mate
rial, mas a partir de hoje eles co
meçam a peneirar a areia; em bu&
ca de fragmentos: louça inglesa, 
cachimbos holandeses e portu
gueses e material bélico que circu
laram pela cidade no periodo CV 
lonial. 

A previsão da equipe é penfi. 
rar 20 tOI\eladas de areia por dià. 
Afora esse marerial mais conven
donal, os arqueólggos estão de 
olho na existência de possíveis 
vestígios da antiga muralha que 
cercava e protegia a cidade de in
vasões no século 17. O embuti
menta da fiação elétrica e a instala
ção <ti cabos de fibril ótica fazem 
parte do projeto Luz e Tecnologia 
no Recife Anltgo. 

Iniciahnente, serão instalados 
eletrodutoS para conduzir redes 
de alta tensão, ligações prediais e 
os cabos de fibra ótica em 10 ruas 
do Pólo Bom Jesus. Com isso, o 
casario histórico ficará livre da fia
ção. Participam do projeto a Com-. 
panhia Energética de Pernambu
co Ç Celpe), Eletrobrás/Procel, Por
to Digital, Companhia Hi ilétJi .. 
ca do São Francisco CC 
vemo de Pernambuco, eilura 
do Redfe e Fundação Robldo Ma
rinho. 

ACHADO Coma 
retomada das obm.s de 
instaku:ão subtemlnea 
aa n:ue eielriU.l e Ut: 

cabos de fibra ótica no 
Recife Ant(go, as 
arqueólogos da UFPE 
(acima) encontramm 
.fmgmentos de louça 
inglesa (ao lado), 
fabricada em 1840. O 
material estava sob o 
caJçamenta da Rua do 

~ 


