EXPEDIÇÃO A CATURITÉ

EXPEDIÇÃO A SERRA DE BODOPITÁ
No dia 04 de janeiro, os sócios da SPA, Vanderley de Brito e Thomas Bruno
Oliveira, desenvolveram uma expedição de reconhecimento arqueológico na Serra de
Bodopitá juntamente com uma equipe de pesquisadores vindos de João Pessoa, a

No dia 08 de janeiro, uma equipe da SPA, formada pelos pesquisadores
Vanderley de Brito e Thomas Bruno Oliveira, realizaram uma expedição até o
município
de
Caturité,
localidade
de
Serraria,
distante 30km de Campina
Grande,
para
um
levantamento fotográfico do
sítio arqueológico Tapuia.
Este sítio já havia sido
registrado pela pesquisadora
Ruth Trindade de Almeida,
na primeira metade da
década de 1970. O sítio
arqueológico
Tapuio
é
composto
por
pinturas
rupestres e se encontra na
face oeste de uma formação
granítica,
de
grandes
proporções, localizada na
meia encosta de uma extensão da Serra de Caturité, em seu extremo leste.

ITACOATIARA - RN
Caros amigos,

Thomas, Iago Henrique, Vanderley, Addisseny Carvalho, Daniela Lira e Miguel Barbosa

serviço do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), composta
por: Iago Henrique (arqueólogo do IPHAN), Addisseny Carvalho (Arquiteta da
Comissão do Centro Histórico de João Pessoa), Daniela Lira (designer do IPHAN) e
Miguel Barbosa (motorista do IPHAN). Na Serra, os expedicionários visitaram cinco
ocorrências de inscrições rupestres nas imediações do município de Queimadas: sítios
Zé Velho (foto), Castanho I, II e III e Guritiba.Todos os sítios foram trabalhados no
livro ‘Serra de Bodopitá: pesquisas arqueológicas na Paraíba’ lançado em 2006 por
Vanderley de Brito, Juvandi Santos e Thomas Bruno Oliveira.

Embora sabendo que a área de atuação da SPA, praticamente, restringe-se ao
Estado do Paraíba, o que não é pouco, gostaria de informar a respeito do seguinte fato:
Há alguns anos, foi lançado, aqui em Natal, um livro sobre as praias do Rio Grande do
Norte e lendo e vendo as belas imagens li uma citação a um mapa antigo (do tempo
colonial, se não me engano) e tive a curiosidade, na época, de procurar na Internet o tal
mapa. Na altura da Praia da Pipa, o mapa apontava um lugar chamado ITACOATIARA que,
segundo o autor do livro, essa palavra indígena havia sido traduzida mais tarde por
Câmara Cascudo como sendo Pedra Amarela - Como sabemos, ITAQUATIARA, em tupi,
significa PEDRA COM MUITOS RISCOS ou PEDRA ESCRITA - Na ocasião, escrevi para a
Prefeitura de Tibau do Sul, município ao qual pertence a Praia da Pipa, sugerindo que, em
convênio com a UFRN, fosse realizada uma pesquisa no local e nas imediações, em busca
de alguma pedra escrita, ou seja, com gravações (acho mais provável pelo significado da
palavra) ou pinturas rupestres, e não obtive resposta.
Não sei que tipo de registro arqueológico possa ser encontrado naquela região, mas se há
esse registro num mapa, acho que é uma forte indicação de que há ou houve algum
material de interesse arqueológico na região que, se for realmente encontrado, além do
interesse específico da matéria pode, até mesmo, servir para incrementar ainda mais o
turismo na região. A quem possa interessar o assunto, fica aqui a indicação.

Hardy Guedes - Colaborador da SPA - Natal-RN
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EXPEDIÇÃO A BOM JARDIM-PE

CURIOSIDADE EM SOLO SERTANEJO

No dia 11 de janeiro, uma equipe da SPA, formada pelos pesquisadores
Juvandi de Souza Santos e
Thomas
Bruno
Oliveira,
realizaram uma expedição até o
município de Bom Jardim, estado
de Pernambuco, distante 82 km
de Campina Grande, com objetivo
de catalogar inscrições rupestres
existentes
no
monumento
denominado de Pedra do Navio,
uma bizarra formação granítica de
morfologia semelhante a um
navio.
Os
pesquisadores
identificaram pinturas , na cor

O
correspondente da SPA
Luiz Carlos Gomes,
da ONG Movissauros, nos dá notícia
de ter encontrado
possíveis „rastros‟ nas
cercanias de Sousa e
nos municípios de
São João do Rio do
Peixe e Triunfo, todos
no sertão paraibano.
O pavimento rochoso
onde estão presentes estas
marcas
é
solo
cretáceo
petrificado, que hoje compõe o
vale do Rio do Peixe existindo
também pegadas de dinossauros
e marcas produzidas por
icnofósseis.
Que fenômeno poderia
ter sulcado estas rochas com
marcas assim?

vermelha, no teto do abrigo que
se forma entre a base de apoio e o
monumento em forma de embarcação. Dentre os sinais verificados, já bem desgastados pelo
tempo, há uma representação de
círculo
raiado,
e
algumas
manchas.
O
estado
de
conservação das inscrições não é
bom devido ao elevado grau de
depredação
em
forma
de
pichações.

A CAMINHO DE LISBOA

PARABÉNS GUILHERME

O consócio Carlos Belarmino está de malas
prontas para, no dia 10 de fevereiro, viajar com destino
a Portugal para defesa de sua tese de mestrado na
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia,
no Campo Grande, em Lisboa. O tema de sua
dissertação será: “Educação Ambiental e formação de
uma consciência ecológica: um estudo sobre a eficácia
das ações desenvolvidas no ensino fundamental”.
Carlos também estará, em breve, entrando
com propositura, junto à Câmara Municipal de
Guarabira, para estudar meios de preservação dos sítios
de arte rupestre na região do brejo da Paraíba.

No dia 15 de janeiro, o sócio da SPA,
médico, professor e pesquisador de História,
Guilherme da Silveira D’Ávila Lins, foi eleito
membro da Academia Paraibana de Letras. Em
eleição disputada,Guilherme recebeu 32 dos votos
válidos, enquanto seu oponente, o médico Astênio
César Fernandes, recebeu 15 votos.
Guilherme assume na APL a cadeira
número 19, que pertenceu a Amaury de Araújo
Vasconcelos, falecido em 21 de agosto de 2006, e
que tem como patrono Irineu Pinto.
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PERFIL ___________________________________

CHARGE DO MÊS _____________________________

O jeitão peculiar de Seu Juvandi.
Por: Erik de Brito*
Seu Juvandi
é um dos sujeitos
mais divertidos que
já conheci. Um cara
grandalhão (para os
lados), desajeitado e
totalmente
deselegante. Um típico
arqueólogo.
Parece que
ainda vive nos anos
70, só usa a camisa
quase toda desabotoada - com o peito, e
parte da barriga, à
mostra – e, numa gíria ultrapassada, trata a gente por “bicho”. “Biffo”, para ser
mais exato, pois tem a língua presa. Isso até já virou jargão entre nós.
Ele é uma figura! Daquelas difíceis de encontrar. Às vezes parece um
ex-presidiário; sua barba está sempre por fazer, tem o pavio curto e é
desbocado, cada dez palavras que diz, nove são palavrões. Cabeludos!
A primeira vista, Seu Juvandi parece ser chato, mas é só tipo. É
generoso, humilde, sincero e boa praça. Como ainda sou garoto (13 anos), não
tive a oportunidade, ainda, de conversar com ele em tom de seriedade, apenas
participo como ouvinte das conversas dele com o Thomas Bruno e meu pai.
Mas, de vez em quando, numa didática curiosa, ele me solta uma brincadeira,
daquelas de adulto, para que eu me sinta seguro e me solte mais.
Apesar de ser um sujeito que parece fugido de uma história em
quadrinhos, Seu Juvandi inspira respeito. Seus conselhos são sóbrios, é muito
dedicado à leitura e seus conhecimentos vastos. No entanto, não tem como ficar
com ele por muito tempo sem rir. Toda hora ele diz alguma coisa engraçada ou
exagerada. Ele cria situações hilárias e faz piada até consigo mesmo.
É isso aí “biffo”! Seu Juvandi é um figuraça, que tenho o privilégio de
conviver e (me divertindo) aprender as facetas de nossa arqueologia.
*Estudante secundariasta e sócio aprendiz da SPA.
55

O arqueólogo Iago Henrique sofre sérias conseqüências quando se expõe ao sol, por
isso, quando vai a campo, precisa utilizar protetores especiais,
deixando-o com a face completamente embranquecida .

ENCONTRO GEO DE EDUCAÇÃO
No dia 17 de janeiro, o sócio da SPA, Edvaldo
Lira, professor, historiador e também pesquisador do
IPHAEP, desenvolveu em João Pessoa uma palestra e
aula de campo sobre o patrimônio histórico e o ensino
de História para alunos secundaristas, para a agenda de
eventos do Encontro GEO de Educação 2008, Sistema
de Ensino que, entre os dias 17 e 18, promoveu uma
série de atividades pedagógicas, entre palestras,
oficinas e apresentação de trabalhos.
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ARTIGO___________________________________
Patrimônio arquitetônico e arqueológico do Cariri
Pedro Nunes Filho*
Cada lugar, por mais pobre que pareça ser, no
conjunto de seu patrimônio cultural e arqueológico,
dispõe de relíquias que devem ser cuidadosamente
preservadas.
Diante do fenômeno da globalização que
trouxe o mundo ao vivo para dentro de cada casa, há
sempre o risco de se valorizar excessivamente o que
chega de fora. Há falhas na educação e na formação
cultural de um povo, quando os jovens começam a
imitar modismos estranhos e sentir vergonha das
tradições locais, dos objetos e edificações antigas, como se fossem coisas do passado,
sinônimo de atraso, velharia. Esse sentimento é bastante perigoso porque tende a jogar
na poeira do esquecimento os bens culturais mais valiosos que cada lugar possui e
apagar sua história. Não há pobreza mais lamentável do que um povo que perdeu o
interesse por sua própria história, desconhece quem foram seus ancestrais, seus
familiares e o que fizeram de grandioso. Hoje, poucas pessoas sabem os nomes de seus
bisavós. Isso é ruim. Revela ruptura familiar e cultural.
Nunca vou esquecer uma fazenda pertencente a uma família tradicional do
Cariri, vendida a estranhos, sem que os herdeiros tivessem tido o cuidado e o zelo de
retirar das paredes os retratos de família. Vender uma fazenda de porteiras fechadas não
significa deixar a mobília, as fotos, as louças e todo um conjunto de bens materiais e
afetivos que constituem a personalidade de uma família e ajudam a fortalecer o nome e
o prestígio de seus descendentes. Na mesma região, há também exemplos de casas e de
fazendas que há mais de cem anos vêm passando de pai para filho ou mudando de mãos
dentro do mesmo grupo familiar. Isso revela consistência econômica e zelo pelo nome e
história da própria família.
Aproveito para dar uma sugestão a herdeiros que não estão preparados para
valorizar a história de seus familiares: Se não puderem preservar objetos de família,
façam uma doação ao museu da cidade mais próxima. Fica pelo menos o nome do
antigo dono ou da família marcado na peça doada. Além disso, é uma demonstração de
largueza e envolvimento comunitário. Se precisarem vender uma casa herdada, vendam,
mas tirem pelo menos as fotos de família das paredes! Fechar as portas pela última vez,
dar as costas e deixar tudo para trás é uma insensibilidade indescritível. Não combina
com o espírito de zelo familiar do nosso povo.
Valorizar os bens culturais e a história local não significa ter aversão à
modernidade ou aos avanços tecnológicos. É perfeitamente possível a convivência do
antigo com o novo. Aliás, esta convivência não é apenas possível, mas necessária para
manter unidos os elos da história e para que a cultura possa transitar de uma geração
para a outra sem quebra de continuidade.

É verdade que a mundialização tende a sufocar os bens culturais de cada lugar,
competindo com eles e opaquecendo-os. Como modernizar-se sem banir as tradições
culturais e sem desligar-se do espírito do lugar? Há como equilibrar esta relação. Basta
manter a seguinte ação midiática: tanto mais o mundo se mostrar ao lugar, mais o lugar
deve se mostrar ao mundo.
Só que para mostrar ao mundo o que existe no lugar é preciso conhecer e
valorizar o que as gerações anteriores construíram de útil ou de belo.
Insistindo nesse enfoque, importa lembrar que nenhum lugar desenvolve o
turismo se a população não tiver orgulho de mostrar seus bens culturais. Os turistas
gostam de ouvir a história de cada cidade e conhecer suas peculiaridades.
O Cariri é uma região que tem o que mostrar a quem chega de fora. Pena que
ninguém saiba mostrar. Além da beleza natural, há um extraordinário acervo de bens
culturais que precisam ser reunidos em museus, como os que existem em Monteiro e em
São João do Cariri.
A montagem dos museus daquelas duas cidades paraibanas é fruto da rica
experiência e da inteligência privilegiada de Balduíno Lélis.
Outra iniciativa que merece aplausos em nossa região foi a criação do Instituto
Histórico e Geográfico do Cariri. A instituição possui mais de 100 sócios. São pessoas
com destaque cultural que se dedicam a estudar, escrever e documentar a história da
região. O presidente do Instituto, Daniel Duarte Pereira, é outro paraibano idealista e
visionário, que está muito à frente de seu tempo. Daniel costuma fazer reuniões
itinerantes. É uma forma de tornar o Instituto conhecido e de mostrar aos associados o
patrimônio histórico de cada municipalidade.
Acerca do zelo com os bens culturais da região, lamento a falta de preservação
do patrimônio arquitetônico de algumas cidades antigas do Cariri. Cadê a igrejinha
datada de 1830 e o cruzeiro belíssimo que havia no meio da rua de Monteiro? Na praça
João Pessoa, pode-se ver alguns casarões com suas fachadas originais cuidadosamente
preservadas. Mas são poucos. Infelizmente, muitos prédios mudaram de mãos e os
novos donos simplesmente destruíram as fachadas de alguns casarões seculares e as
revestiram com cerâmica do mais extremo mau gosto. O pior é que tais pessoas nem se
tocam. A casa grande da fazenda Feijão, no município de Sumé, pertencia a um
conjunto arquitetônico admirável idealizado pelo Coronel Sizenando Rafael. Foi
derrubada por um trator de esteira a mando a mando de um novo rico que havia
comprado a fazenda aos herdeiros de Paulo Guerra, ex-governador de Pernambuco. Em
seu lugar, construíram uma casa, em cujas linhas arquitetônicas predomina o mais
extremo mau gosto. Outro dia, quase não consegui acreditar quando vi desfigurada a
casa onde funcionou o Pritaneu, o primeiro colégio de Monteiro, fundado, em 19910,
pelo Padre João Gomes, seguindo a proposta pedagógica de colégios franceses da época.
Que pena!
Enquanto a safra de míopes não avança mais ainda, seria bastante oportuno que
a prefeitura de Monteiro e de outras cidades antigas do Cariri paraibano adotassem
medidas legislativas para impedir novas agressões a um patrimônio tão rico e valioso,
deixado por homens empreendedores e visionários, pessoas de bom gosto, fundadoras
de cada uma daquelas cidades, onde a beleza e o conforto eram as marcas que
predominavam nas edificações.
*Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais/ UFPE, sócio da SPA.
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EXPEDIÇÃO A SÃO JOÃO DO TIGRE

LIVRO PARA PRINCIPIANTES
Dia 20 de janeiro, ficou pronto o mais
novo livro do consócio Juvandi de Souza
Santos. Trata-se da obra: “Cartilha educativa
de Pré-história para principiantes”, livro de
55 páginas, editado pela JRC Editora, de João
Pessoa, onde Juvandi apresenta uma proposta,
dirigida aos professores, de educação
patrimonial para ser usada em sala de aula. A
obra foi lançada no último dia 02 de fevereiro,
em Campina Grande, no II Encontro da
Sociedade Paraibana de Arqueologia, durante o
XVII Encontro para a Nova Consciência.

ENCONTRO COM MARIA BELTRÃO
No dia 15 de janeiro, os pesquisadores da SPA, Juvandi de Souza Santos e
Thomas Bruno Oliveira, realizaram uma expedição ao município de São João do
Tigre, no Cariri paraibano, visitando o sítio arqueológico Pinturas, 12 km distante da
zona urbana do município. A investida se deu para o levantamento fotográfico deste
sítio arqueológico que será escavado pelo prof. Juvandi Santos em cumprimento de sua
tese de doutoramento na PUC-RS,
trabalho este, já autorizado pelos órgãos
competentes e publicado no Diário
Oficial da União no último dia 7 de
dezembro. Em seguida, a equipe se
reuniu com o secretário de educação do

município, Jorge Pereira de Almeida, para o
planejamento da ação educativa que o
projeto fará com os professores, alunos e a
comunidade do município, ação prevista
pela portaria 07 do IPHAN. Como primeira
ação, Juvandi apresentará o projeto de
escavação na jornada pedagógica dos professores do município no próximo dia 08 de
fevereiro. Após todo o trabalho de escavação e de conscientização através da educação
patrimonial, grande parte do material recolhido na escavação fará parte do acervo do
Museu Arqueológico e Histórico de São João do Tigre, que já se encontra em fase de
construção.
9

No último dia 20 de
dezembro, em seu apartamento
em Ipanema-RJ, a cientista da
arqueologia brasileira Dra. Maria
da Conceição de Moraes
Coutinho Beltrão, recebeu o
forquilhense Antonio Célio
Mendes Cavalcante, correspondente da SPA no Ceará, que
se fazia acompanhar de sua
esposa
Sra.
Lucineide
Vasconcelos Cavalcante, Célio
fez a doação de vários
documentos que retratam suas
pesquisas em sítios arqueológicos de pinturas rupestres em território cearense.

SPA NA RÁDIO BORBOREMA
No dia 19 de janeiro, os sócios
Vanderley de Brito e Thomas Bruno Oliveira,
concederam entrevista ao vivo para o jornalista e
sociólogo Tenório Araújo, no programa “Páginas
Orientais”, da rádio Borborema (AM 1350). A
entrevista tratou de questões relacionadas à
consciência de preservação para sítios
arqueológicos, num paralelo entre a realidade
egípcia (temática do programa) e paraibana.
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DILIGÊNCIA DO IBAMA NO SERTÃO

CURIOSIDADES ______________________________
Um velho romântico
Por: Vanderley de Brito

No dia 21 de janeiro, uma equipe do IBAMA/PB, coordenada pelo analista
ambiental Carlos Fernando Pires de Souza, realizou uma expedição até o
município de Cacimba
de Areia, no Sertão do
Estado, distante 325km
da
Capital,
para
vistoriar a propriedade
Fazenda
Carnaúba,
distante 31km da sede
municipal,
a
área,
considerada
improdutiva pelo INCRA
(encontrando-se
em
processo de reforma
Na Pedra do Letreiro: Carlos F. P. Souza - IBAMA, Eugênio P. L.
agrária), abrange parte
Xavier - Engenheiro Florestal, Marisanta F. Nóbrega – IBAMA,
da vertente ocidental do
Anibal Xavier de Andrade - Prop. da Fazenda Carnaúba.
Planalto da Borborema.
A equipe, além de registrar os aspectos paisagísticos e arquitetônicos da
propriedade, visitaram uma ocorrência de inscrições rupestres, denominada de
Pedra do Letreiro, no alto do Planalto. Onde consta um interessante e vívido painel

Ativo no campo da arqueologia desde
1961, o antropólogo Carlos Alberto Azevedo é
um dos mais antigos pesquisadores de nossa préhistória regional ainda em atividade. Contudo, um
comunista inveterado, Carlos passou muitos anos
afastado da arqueologia, exilado na Alemanha, só

Agente espião na Europa

retornando após a anistia.
Curiosidades que poucos
sabem é que este velho
arqueólogo, em seu longo
exílio, atuou como agente
espião na Alemanha Oriental a
serviço da União Soviética e
também
foi
romancista,
publicando diversos livros no campo da poesia e do romance.

TRÍADE (1985): MÁSCARA TRIBAL

Sede da Fazenda

Pedra do Letreiro

rupestre, na cor vermelha, na parede interna de um abrigo rochoso. Em breve, uma
nova diligência do IBAMA deverá retornar à localidade e a Sociedade Paraibana de
Arqueologia foi convidada a destacar uma equipe para acompanhar a ação.
11

“A máscara negra era horrenda: os olhos vazios salientavam um
abismo insondável. E o cenho leonino da máscara parecia se contrair em
súbitos acessos de cólera.
A máscara se impunha diante de mim; meus olhos tremiam de frio. E
um medo gelado despertou a minha face, de homem muito antigo”
Carlos Alberto Azevedo, Museu do Homem, Paris.
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ARTIGO __________________________________

VISITAS A PEDRA DO INGÁ

E surge a cerâmica

No dia 25 de
janeiro, os sócios Juvandi
de Souza Santos e Thomas
Bruno Oliveira estiveram
de passagem pelo sítio
arqueológico Pedra do
Ingá, em Ingá, para
verificar como anda a
construção do restaurante
Pedra
Lavrada
nas
proximidades da pedra do
Ingá. Aproveitaram para
visitar
o
monumento
rupestre e as instalações do

Thomas Bruno Oliveira*

prédio de apoio. O riacho
Bacamarte
e
a
paisagística, que andavam
secas, com as chuvas
recentes, recuperaram o ar
pitoresco. Era pretensão
do estudioso Thomas,
realizar um cadastro
fotográfico das peças
expostas no Museu de
História Natural do Ingá,
no entanto não passaram
no Ingá com tempo
disponível para esta ação.
No dia seguinte, os
sócios
Thomas
Bruno
Oliveira e Vanderley de
Brito realizaram uma nova
expedição ao Ingá, para este
necessário levantamento da
coleção de peças do Museu,
uma vez que, ao longo do
tempo, muitas peças dali
foram furtadas por visitantes
e turistas, sem que tenham
sido
devidamente
registradas.

Durante a aurora dos tempos,
o homem viveu sempre em incessante
busca para melhorar suas condições de
sobrevivência, criando artefatos e
ferramentas que viesse a auxiliá-lo em
suas mais diversas atividades. Com o
revolucionário domínio do fogo, a
humanidade evolui, tanto na sua dieta
quanto na sua vida diária, pois os
alimentos poderiam ser cozidos juntos
(aumentando seu poder de nutrição) e
a noite passa a não ser mais uma
ameaça e sim uma novidade. Este
tempo noturno torna-se extra, onde reunido ao redor das fogueiras o grupo está livre da
batalha diária pela sobrevivência, tempo para divagar, onde as relações pessoais são
favorecidas. A domesticação do fogo é também responsável por „abrir portas‟ para a
fundição de metais e o cozimento da argila, que é um meio fácil e de matéria-prima
abundante, para se construir objetos e utensílios.
Não se sabe ao certo de que forma isto ocorreu, mas o homem descobre que a
argila sob a ação do calor torna-se uma placa resistente, impermeável e segura; com esta
descoberta, ele passa a produzir recipientes cerâmicos, inicialmente revestindo cestarias
– hipótese levantada pelo antropólogo Karl von den Steinen e, posteriormente,
defendida pela pesquisadora Gabriela Martin da UFPE – e produzindo reservatórios
modelando com os dedos pequenos torrões de argila. Posteriormente, foi desenvolvida a
técnica de acordelamento, que consiste em enrolar tiras de barro circularmente em
forma de anéis, nos diâmetros desejados, uns sobre outros, dando forma as peças. Estes
artefatos são produzidos inicialmente para o armazenamento de alimentos e água.
A partir dessa evolução tecnológica, a cerâmica passa, como afirma o
arqueólogo Gordon Childe a reagir sobre o pensamento humano. Fazer um objeto
cerâmico era um exemplo supremo da criação do homem, diferentemente de um artefato
de pedra polida (que limitava o homem à matéria prima) a argila possui propriedades
plásticas, que abre as possibilidades para a criação humana.
Por experimento ou por acaso, o advento da cerâmica foi de suma importância
para o estabelecimento de grupos em aldeamentos agrícolas, contribuindo decisivamente
para a concretização do sedentarismo. Hoje em dia, esta técnica está em decadência;
apenas na construção civil em forma de telha e tijolo, a cerâmica ainda persiste e os
artigos cerâmicos que figuram nas residências são, em sua maioria, adornos artesanais,
em oposição à finalidade prática de seu surgimento.
*Sócio da SPA – Foto junto a urna funerária resgatada no Pico do Jabre- PB por Marcos
Albuquerque na década de 1960. (NEA/UFPE)
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AULA DE TOPOGRAFIA NA UFPE
Entre os
dias 28 e 30 de
janeiro, os sócios
Thomas
Bruno
Oliveira e Juvandi
de Souza Santos
estiveram
em
Recife assistindo,
na UFPE, aula de
Topografia Aplicada em Arqueologia, da disciplina
Técnicas e Métodos de Pesquisa
Arqueológica I e
II, ministrada pela
professora Cláudia
Oliveira, que é parte da grade curricular do mestrado em arqueologia. A aula tratou
de como localizar espacialmente possíveis artefatos arqueológicos e o seu desenho
em planta baixa, além de aprender a manusear o teodolito, estação total e nível. A
presença de Thomas Bruno visava sua preparação para sua participação nas
escavações que Juvandi coordenará brevemente em um sítio-cemitério do município
de São João do Tigre.

- Mapa de atuação da SPA em Janeiro -
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