
Escavações 
Estão sendo realiza

das escavações nas 
proximidades da Igre
ja Cated:ral de Nossa 
Senhora da Conceição, 
onde pressupõe-se es
tejam enterrados os 
escombros da primei• 
ra igreja de Sobral. 
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Arqueólogos buscam resquícios 
da primeira igreja de Sobral 

Sobral (Sucursal) - Estão 
sendo realizadas escavações 
nas proximidades da Igreja 
Catedral de Nossa Senhora 
da Conceição, onde pressu
põe-se estejam enterrados os 
e~combros da primeira igre
ja de Sobral, sede do curato 
regional. 

O trabalho está sendo exe
cutado por uma equipe do 
Laboratório de Arqueologia 
do Departamento de Histó
ria da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPe), co
ordenada pelo professor 
Marcos Albuquerque, nome 
conhecido internacional
mente. 

O técnico em arqueologia 
Lenivaldo Cavalcante da Sil
va diz que já foram encontra
dos vários fragmentos de 
louças (faianca fina), maté
ria de utilização doméstica; 
cachimbos de argila, cerâmi
ca utilitária e uma moeda, 
sendo que boa parte deste 
material é do século XIX. 

Também foram encontra
dos vestígios de alicerce, que 
os pesquisadores acreditam 
ser da construção de uma 
i8reja, faltando a confirma
ção de que seja realmente 
um alicerce. 

A primeira etapa das esca
vações, que tiveram inicio 
dia três de abril, foi inter
rompida por conta das cele
brações da Seman·a Santa. 
Entretanto, o trabalho deve
rá continuar, brevemente, 
com novas escavações em lu
gar pouco à frente de onde foi 
encontrado o possível alicer-· 
ce da primeira igreja de So
bral. 

O técnico em arqueologia 
Lenivaldo Cavalcante da Sil
va chama a atenção para o 
fato de que as escavações 

·têm como base informações 
contidas no livro "História 
de Sobral", de Dom José 'fu
pinambá da Frota. 

Conforme os relatos do 
bispo, a Igreja Matriz fura 

As escavações estão sendo feitas nas imediações da Catedral, onde já foram encontrados vários fragmentos 

construída ao lado da primi
tiva capela que foi um marco 
na ongem na cidade de So
bral. 

Existem também testemu
nhos orais de algumas pes
soas, como o historiador 
padre João Mendes Lira e o 
maestrQ J :Jsé Wilson Brasil, 
82 anos. 

Deve-se destl,lcar que a 
equipe de arqueologia da 

Universidade Federal de 
Pernambuco, com a coorde
nação do professor Marcos 
Albuquerque, 57 anos, já 
realizou vários trabalhos im
portantes, entre eles a esca
vação da primeira sinagoga 
das Américas, na cidade de 
Recife, que foi aberta ao pú
blico no mês passado e tem 
recebido uma média de 500 
pessoas/dia, sem contar os 

200 e-mails enviados por ju
deus de todas as partes do 
mundo. 

No momento, a equipe tra
balha no Ceará no projeto de 
Sobral; e na escavação e re
cuperação do primeiro enge
nho a vapor do Ceará, no 
sitio AlagadiÇQ, em Messeja
na!Fortaleza, e:na casa onde 
nasceu o escritor José de 
Alencar. ·· 


