o templo foi
reconstruido
com a mesma
decoracrao que
possuia no
seculo XVII

Restaurada, a sinagoga dos judeus que fundaram
Nova York alrai turistas americanos a Pernambuco

T

urismo para conhecer as praias
do Recife e 0 casario colonial de
Olinda nao e novidade. Em
maio, porem, urn grupo de viajantes
americanos desembarcara em Pernam
buco em busca de outro tipo de ro
teiro. Vai seguir a trilha dos primei
ros judeus do continente, que chega
ram ao Brasil durante a ocupac;ao ho
landesa - depois da vit6ria dos portu
gueses, eles fugiram para a America
do Norte, onde fundaram a cidade de
Nova York. 0 Centro Cultural Judai
co de Pernambuco, aberto em dezem

bro do ana passado, treinou 130 guias
para contar aos estrangeiros uma his
t6ria que boa parte dos brasileiros des
conhece, e, depois de uma restaura
c;ao cuidadosa, e finalmente visivel.
o principal ponto da viagem e 0 pre
dio recuperado da sinagoga Kahal zur
Israel (Rochedo de Israel, em traduc;ao
do hebraico), fundada no seculo XVII
e desativada quando os portugueses,
vitoriosos, implantaram a Inquisic;ao.
Na cidade vizinha de Camaragibe, an
tes chamada Terra das Sinagogas, fica
outro ponto interessante - urn enge

ROTEIRO HEDRAleO
Onde estao os pontos hist6rlcos
dos judeus de Pernambuco

nho que serviu de sede para os rituais
hebraicos. Naquele tempo, os judeus
que quisessem viver no pais tinham de
se converter ao catolicismo. Chamados
de cristaos-novos, muitas vezes man
tinham a religiao judaica. Para anun
ciar as celebrac;6es, urn mensageiro
saia pelas ruas usando uma atadura no
pe e uma espada na cinta.
Olinda, onde vivia a maior colonia ju
daica, e outro ponto do roteiro. Os pes
quisadores identificaram ali a casa de
Branca Dias, crista-nova julgada e exe
cutada pela Inquisic;ao, e 0 linico for
te em que houve resistencia militar ju
daica no Brasil, durante 0 conflito en
tre portugueses e holandeses. Mas 0
ponto alto e mesmo a sinagoga restau
rada. As fundac;6es do predio original,
na rua que se chama Born Jesus (e an
tes era a Rua dos Judeus), foram des
cobertas depois de exaustivas esc ava
c;6es. Encontrou-se ate 0 poc;o que ali
mentava a mikvah, piscina destinada
ao ritual hebraico do banho de puri
ficac;ao. Os turistas brasileiros ali ja sao
300 por dia. Imagina-se que outros tan
tos passarao a vir da grande comu
nidade judaica dos Estados Unidos,
que ja confirmou dois grupos. "Mas
ja recebi contatos de todos os lugares
do mundo", festeja Tania Kaufman,
administradora do Centro Cultural .•
EDUARDO BURCKHARDT
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