
DIÁRIO DO NORDESTE Sobral 
Com o fim das esca

vações nas .pro:ximida~1 
des da Igreja Catedral: 
de Nossa Senhora d.a· 
Conceição, inicíadasl 
em abril deste ano, fo-I 
raro identificadas as' 
ruínas da primeiráj 
igreja de Sobral. 
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E$CGVações foram iniciadas no mês de abril, nas proximidades da Catedral 

Sobral terá 
y--) "\Y'-<7 

monumento sobre 
• 

Sobral (Sucursal) - Com o 
fim das escavações nas pro
ximidades da Igreja Cate
dral de Nossa Senhora da 
Conceição, iniciadas em 
abril deste ano, foram iden
tificadas as ruínas da pri
meira igreja de Sobral, sede 
do curato regional. O traba
lho foi executado por uma 
equipe do Laboratório de Ar
queologia do Departamento 
de História da Universidade 
Federal de Pernambuco 
(UFPe), coordenada pelo 
professor Marcos Albuquer
que, nome conhecido inter
nacionalmente. 

Foram localizados os ali
cerces e vários fragmentos 
de louças (faianca fina), ma
téria de utilização domésti
ca; cachimbos de argila, 
cerâmica utilitária, moedas, 
sendo que boa parte deste 
material é do século XIX. No 
local, será construído um 

• • 

monumento. 
A primeira etapa das esca

vações em Sobral tiveram 
inicio dia 03 de abril, tendo 
como base informações con
tidas no livro "História de 
Sobral", de Dom José Tupi
nambá da Frota, de que a 
Igreja Matriz fora construí
da ao lado da primitiva cape
la que foi um marco na 
origem na cidade. 

Existem também testemu
nhos órais de algumas pes
soas, como o historiador 
padre João Mendes Lira e o 
maestro José Wilson Brasil, 
82 anos. Agora, está em exe
cuçãe um projeto do arquite
to Antenor Coelho, com uma 
marcação especial com ladri
lho de cores e desenhos dife
rentes, da planta baixa da 
primeira igreja de Sobral. 
Uma parte do alicerce sub
terrâneo ficará visível, atra
vés de um vidro 

• 

transparente, com sistemas 
de drenagem e iluminação 
especiais. 

Também será erguido um 
totem com informações his
tóricas e com um mostruário 
das peças encontradas. O se
cretário de Cultura, Clodo
veu Arruda, explica que esta 
obra resgata a memória das 
origens de Sobral, pois a 
transformação da antiga fa
zenda Caiçara em sede do 
Curato, por parte da Igreja 
católica, contribuiu funda
mentalmente para a consoli
dação da região, resultando 
posteriormente em sua ele
vação à categoria de Vila pe
lo Reino de Portugal. 

A Secretaria está prepa
rando uma cartilha conten
do todas as informações 
sobre o processo de escava
ção, as informações técnicas 
sobre o projeto e sobre a igre
ja. 


