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CIDADES 5 

HISTORIA 

Descoberto 

cemiterio 

na Matriz 

da Varzea 


rna P rle significativa da U historia cia urbanizac;ao da 
fre ue ia da Varzea do Capibaribe 
esta endu descoberta pelo Labo
rat6lio de Arqueologia da Univer
sidade Felie ra l dt: Pe rnambuco. 
E cava~{l f °ita m uma lias alas 
da Matriz cia Varzea, pela equipe 
de arqu e61ogos d a instituis:ao, 
revelou UlU pequenu cemIterio do 
perfodo col mal, at- entao desco
nhecido. "Jesta igreja, construfda 
no final do ~eculo 16 e comeco do 
17, foi en terrado 0 indio Antc>nio 
Felipe Camarao, em 1648, um dos 
her6is da lu ta contra os holande Junto com um dos esquel tos periotic> colomal e :l do.s dias atu
St'~. da sepultura prima ria foram resga ais. Epossivel d«::.scobrir, tambem, 

(j coordcnador du Laborat6rio Ladas contas e 0 crucifixo de um info rma~ocs Lronol6gka.s sobre 
de Arqueologia , Marcos Albuquer rosario. Em uma das sepul luras tecnicas funerarias. Foram enrun
que, explicou que ainda e cedo secundarias fo i resgatada uma lradas sepulturas perpt.:ndicu lares 
para fazer qualqulo!f tipo de identi medalha. As escavac;:oes come<;:a e par:llelas' nave central da Igreja. 
ficac;:ao . "N ao temos e lementos ram no dia 12 de junho e nao tem Urn estLld das 0 . 'atmas poderu 
que poss m associar as ossadas a data para t rmina r. Ainda ~era o revelar 0 tlPO raCial, as miscigena
uma pessoa" , disse. Os pc 'quisa escavados 0 chao das dua .ca elas ~()es relativas ao perfodo, a, d fid
dores enw nrraram duis sepulta laterais e do altar-mol' cia matriz encias de r rotefnas t: lIa15 minerais, 
m n l05 pr imarios, a le m de 27 aJem de dOt'nps que ficam marca
secunciarios e revolvidos. se[) ul ESTUDOS - Serao reti rado s as n{)s 0 550· com() a tuberculose 
Lame nlo pIimario eaqud e feito conteudos abdominais dos -esque e 0 raquilismo. A id:.1de aproxi
logo ap6s a morte, 0 secunda rio letos das sepulturas primarias . 0 mada dos caci<iveres pode ser des
, conte 'e no 111 fn imo dois anos material sera analisado e podera c bert.! peLls tccnica . de . e ulta
a 6s a mOl1e com a remo<;ao dos identificar as verminoses do peri m nt o e pe lo · m o bil ia ri o s 
(l,~S()S para utra se pultura; eo odo colonial. Os dentes resgata fu nerarius. "E um ad ado muito 
revolvido e3ljuele cujo local foi dos sao uteis para um estudo COIl1- imporranLe para a arqut;ologia his
altcrado para otltros usos do solo. parativo entre a alimenta~ao do t6rica" , afirmou Albuquerque. 

VALOR Tecnicos da UFPE comandam escav890es numa ala da igreja 


