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Montes Guararapes
com .· ossada hu.mana
Na frente <ia Igreja dcs
Montes Guararapes foram
er.ocntradoo sete esqueltos,
pela equipe do professor Mar
cos Albuc.uerque, que acreài·
ta serem dos heróis da Bata·
lha dos Guararapes, pois foram Eepultados em covas in.
div:dua.is, com 90cmts de
profundidade e com as mãos
cruzadas sôbre o peito, ao
. contrário dos esqueletos en.
centrados no Forte Orange.
em Itamaracá, que se ar>re·
sentavam com as mães sôbre
a bacia.
As escavaÇões arqueológicas
for!!.m inic:adas com o obje·
tivo de encontrar o «Boquei·
rã:;, - uma passagem es..
treita entre os alagados exis.
tente na época - e os mor·
ros, que permitiram aos bra·
sileiros surpreenderem os
holandeses e cnde presume se
que realizou..se a batalha
camPal. Os traba'hos vão
prosseguir até o Cruifliro
existente na frente da
ja e o pr:;.fessor Marcos Al·
buquerque nã:; sabe adia . tar
quando será concluído.

tre.

A DESCOBERTA

está existindo no Monte Guar
rarapes em virtude de s tra.
Numa área de 6 metros, on- ba.hos que se estão verifi.
de foram iniciadas as escava;. cando, não só de arc;ueolcgia
ções, o professor Marcos Al· como de construção da estrar
buquer.:;:ue, do Setor de Ar. da contôrno e devastamento
para construção do «play·
queologia do Instituto de Fi·
losofia e Ciências Humanas ground», que será ali instala·
da Universidade Federal de do, como também clube, ba.
Pernambuco, realizou uma res e hotéis, transf:rmando o
escavação em fcrma de Y e Mente dos Guararapes num
E!m apenas 90cmts de profun· centro especial de turismo
didade àescobriu os esquele· ou seja nQ Parque Histórico.
tos, que está provocando uma como foi de:::ejo do .Pres' õ ~n.
verdadeira «Corrida» de curio. te ·Castelo Branco, que desa·
sos para o lOcal dos traba.· propr!ou as terras para o
lhos. Um pelotão da Polícia Instituto Histórico de Per·
Militar de ·Pern2mbuco, se nambuco.
encontra auxiVando os traba,.
Tôda a área dcs Mont"s
lhos, juntamente com tropas Guararapes, antes da inVa·
do Exército e foi construído são hclandesa no ano de 1630,
um isolamento para permitir era um engenho, existindo
muitas casas ali e vário~ mL
maior movimentação dos ar·
queó!ogos, já que os curiosos nistérios foram co:wocados
afluem ac local, inclusive tu" para trabalharem na constrU·
ristas, como foi o caso de ção do Parque Histórico, uma
ontem, quando quatro ônibus espécie de «Museu ao ViVO»
especiais os conduziram pa. pois foi naquele local que
ra os Montes Gua.rarapes. desurgiram as primeiras !~tas
pois que a noticia da desco- dcs brasileiros em defesa da
berta espalhot1·SC Pela cidade.
terra, numa grande demon~·
O PARQUE
tração de nacionalidade dos
U.ma grande movimentação pernambucanos.

