

Cemitério de Santo Amaro 

Seu verdadeiro nome é Cemitério Senhor Bom Jesus da Redenção e teve projeto original elaborado pelo engenheiro Louis Leger Vauthier, jovem francês que revolucionou a arquitetura pernambucana no século XIX. Com área de 140 mil m², foi inaugurado em 1º de março de 1851 e recebe uma média de 18 mil visitantes por mês. Acolheu, inicialmente, pessoas vitimadas pelo surto da febre amarela, e que não podiam ser sepultadas em igrejas, como era o costume da época. 

No Cemitério de Santo Amaro estão localizados túmulos que se destacam pela suntuosidade. São exemplos os do Barão de Mecejana, de Joaquim Nabuco e de Agamenon Magalhães, erguidos e trabalhados artisticamente, quase todos em mármore, o que atrai a atenção de um grande número de visitantes. 

A arquitetura do local impressiona pelos aspectos históricos. O destaque vai para a capela, um belo monumento de estilo gótico, fechada por uma só abobada.
 
Personalidades sepultadas: Miguel Arraes, Chico Science, Nelson Ferreira, Agamenon Magalhães, Joaquim Nabuco, Manoel Borba, Barão de Itamaracá, Conselheiro Rosa e Silva, Carlos Pena Filho, Capiba, Gilberto Freyre, Ascenso Ferreira, entre outros.

Túmulos mais visitados: Menina sem-nome, Miguel Arraes, Chico Science, Alfredinho e Tarsila Gusmão.
 
Túmulos mais valiosos: Joaquim Nabuco, Agamenon Magalhães, Othon Bezerra de Melo, Barões de Gurjaú e Barões Ouricuri.

Endereço: Rua do Pombal, s/n° - Santo Amaro – Recife. Tel. 3232-1414/1422.

Cemitério Parque das Flores 

Este cemitério foge ao convencional, exibindo uma concepção mais moderna, com os jazigos distribuídos em alamedas e jardins, amplos e verdejantes. Em 1977 passou para a administração pública municipal. Nele, o visitante pode circular livremente e realizar suas orações num clima de absoluta tranqüilidade. Tem 125 mil m² de área e recebe uma média de 4.500 visitantes por mês.

Personalidades sepultadas: Jornalista Orismar Rodrigues, jornalista Paulo Marques, geógrafo Manoel Correia de Andrade, deputado Byron Sarinho.

Tumúlos mais visitados: Casal Glauber Alexandre Paiva e Marta Maria de Oliveira, assassinados em São Paulo em 2007, e Byron Sarinho.

Endereço: Avenida Liberdade, s/n° - Tejipió – Recife. Tel.: 3232-2530/2531

Cemitério de Casa Amarela

Com uma área de 11.600 m², o Cemitério Bom Jesus do Arraial recebe mais de 3.600 visitas por mês, e tem uma média de 1400 sepultamentos por ano. É para alguns, o mais antigo cemitério recifense, pois se tem notícias de sepultamentos no início do século XIX. Os moradores de Casa Amarela têm uma predileção especial pelo sepultamento de seus entes queridos no cemitério local, devido ao apego com o bairro. Recebeu recentemente a ampliação da capacidade, por meio da construção de 324 catacumbas e 108 ossuários.

Personalidades sepultadas: Caju (da dupla Caju e Castanha), vereador Edmar Moury Fernandes, vereador Mário Monteiro.

Endereço: Largo de Casa Amarela, s/n° - Casa Amarela – Recife. 3232-4221 

Cemitério da Várzea 

É o terceiro maior cemitério do Recife em área (21.700 m²). Costuma receber mais de 4.500 visitas por mês. Assim como os outros dois pequenos cemitérios públicos, se caracteriza por receber sepultamentos de moradores da área de entorno (Várzea, Iputinga, Roda de Fogo, Engenho do Meio). 

Personalidade sepultada: Padre Henrique Pereira – religioso, de estreitas relações com Dom Hélder, teve notória atuação contra a Ditadura Militar. Foi torturado e assassinado em 1969;

Endereço: Rua Professor Artur de Sá, sn° - Várzea – Recife. 3232-4724.

Cemitério de Tejipió

Com 16.500 m² de área, é o mais simples dos cemitérios públicos da cidade. Tem uma estrutura com 2491 covas rasas, 640 túmulos de famílias e 76 catacumbas, que recebem mensalmente a visita de 2400 moradores, quase sempre dos bairros próximos (Sancho, Tejipió, Totó, entre outros).

Endereço: Rua Alto do São Pedro, s/n° - Tejipió – Recife. 3232-2533.


DADOS ESTATÍSTICOS

Na classificação usada pela Emlurb existem 6 tipos de sepulturas: covas, gavetas, túmulos, catacumbas de irmandades, jazigos e ossuário. Algumas delas são públicas, por isso podem ser alugadas a cada dois anos (rotativas); outras, porém, foram adquiridas por concessão e não podem mais ser disponibilizadas para a população.

Covas: todas são rotativas (2 anos de uso). Não existe construção vertical neste caso. Em outras palavras, são aqueles espaços no chão para o sepultamento;

Gavetas municipais: Todas são rotativas (2 anos de uso). Nesta situação há uma construção vertical. Elas são disponibilizadas em blocos, com dezenas de gavetas para depósitos dos corpos;

Túmulos: Não são rotativos. É uma construção, em alguns casos, com aspectos arquitetônicos bem trabalhados. Classificados como túmulo quando existe somente um corpo sepultado;

Catacumbas de irmandade: Não são rotativas. São os mausoléus onde algumas famílias ou instituições fazem os enterros. Logo, existem alguns túmulos dentro dos mausoléus;

Jazigo: Não são rotativos. Este nome só é usado para as sepulturas do Parque das Flores, pois lá não existem construções verticalizadas. 

Ossuários: Não são rotativos. Geralmente são disponibilizadas nos blocos de gavetas, com exceção do Parque das Flores. É onde se colocam as ossadas.

TIPOS DE SEPULTURA
SANTO AMARO
PARQUE DAS FLORES
VÁRZEA
CASA AMARELA
TEJIPIÓ
Quarteirão 
45
26
18
10
12
Covas rotativas
8964

3112
1966
2491
Gavetas municipais rotativas
6045
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76
Túmulos 
23879
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294
640
Catacumbas de Irmandade
1981

40
27

Jazigos 

17872



Ossuários
9283
3668
1886
605
469



