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Sepultamento judaico é encontrado em escavações de obra no Recife

saiba mais
Arqueólogos avaliam peças históricas
achadas em obra de túnel no Recife

Do G1 PE

O esqueleto completo, de um sepultamento judaico,
possivelmente do século 16, foi encontrado pela
equipe do Laboratório de Arqueologia da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que
vem acompanhando as escavações da obra do Túnel
da Abolição, no Recife.

O achado surgiu a pouco mais de um metro e meio
de profundidade. Os técnicos usaram pincel para
tentar preservar os ossos, já bastante degradados.

O coordenador do Laboratório de Arqueologia,
Marcos Albuquerque, explicou por que a certeza da

origem judaica. "Na tradição cristã, normalmente os braços são cruzados sobre o tórax ou sobre a bacia.
No caso de um sepultamento judaico, a primeira providência antes que seja iniciado o processo de
rigidez cadavérica é colocar o corpo estirado, com os braços ao lado do corpo, que está despojado de
qualquer pertence, de qualquer joia, como é comum na tradição cristã. Na tradição judaica, todos são
enterrados com o mesmo tipo de mortalha e sem mobiliário funerário. O esqueleto é de um adulto. Para
definir exatamente a datação, teríamos que retirar um pedaço do osso para fazer o teste de carbono.
Mas em respeito à questão religiosa, se houver a possibilidade, achamos por bem deixá-lo permanecer
no local, coberto com um lençol".

De acordo com o topógrafo da obra, José Felix, o esqueleto vai poder permanecer no local. "A ossada
encontra-se embaixo da linha de limite do meio-fio da alça de retorno, não estando dentro da área do
túnel".

O Túnel da Abolição integra o corredor viário Leste-Oeste
e vai ser construído para tentar diminuir os
engarrafamentos no bairro da Madalena. Desde abril, os
arqueólogos já encontraram dezenas de peças com
interesse histórico, como uma moeda imperial,
fragmentos de louça e os resquícios de um trilho do

bonde que ia em direção ao Prado e à Avenida Caxangá.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) fez um contrato com a UFPE para que
toda a escavação fosse acompanhada por arqueólogos.

 ESQUELETO HUMANO INTEIRO DATA POSSIVELMENTE DO SÉCULO
16. OSSADA DEVE PERMANECER NO LOCAL, EM RESPEITO À TRADIÇÃO
RELIGIOSA.
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A obra teve início no mês de março. Com a construção do túnel, a Secretaria das Cidades espera
desafogar o trânsito em um dos pontos de maior congestinamento do Recife. O túnel, orçado em R$ 16
milhões, terá 287 metros de extensão e nove de largura, com três faixas de rolamento num sentido
único. Ele terá início na Rua Real da Torre, ao lado do Museu da Abolição, vai passar por baixo do
encontro entre a Rua Benfica e a Avenida Caxangá e sairá pela Rua João Ivo da Silva
.
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Você sabe qual os
vereadores de Olinda que
não gostam de trabalhar?
Veja abaixo:
MAIS FALTOSOS–  Na

Câmara de Olinda, os vereadores mais
faltosos são o presidente Marcelo
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Soares (PCdoB), e Marcelo Santa Cruz
(PT), ambo...

INFORMAÇÕES DE UMA ADVOGADA
QUE COMPÕEM O CORPO JURÍDICO
DA EMBRASYSTEM - BBOM:
ATENÇÃO ATENÇÃO!!! Diante das
notícias veiculadas, informando o
bloqueio dos bens do Grupo
Embrasystem, na condição de advogada
e integra...

UM PEREIRÃO QUE JÁ
NÃO FUNCIONA...E
MAIS... DOIS DIRETORES
PARA NADA FAZER.
  É uma verdadeira

aberração. Dois diretores para um único
espaço que está abandonado, sem
utilização, servindo apenas como cabide
empr...

PCdoB em São Lourenço
da Mata perde sua vice-
presidente.
A professora Patrícia
Peregrino acaba de se

desfiliar do Partido Comunista do Brasil -
PCdoB em São Lourenço da Mata. Em
carta direcionad...

Finalmente sai programação de São
João para São Lourenço da Mata.
Período Junino será marcado por forró,
xote e baião Belisa Mendes A animação
vai tomar conta de São Lourenço da
Mata durante o períod...

VEREADOR DENIS DIZ
QUE DÍVIDA DO SL PREV
FOI FEITA POR JAIRO
PEREIRA. É VERDADE
DR. JAIRO?

SENHORES VEREADORES, NÃO
MINTAM PARA O POVO, NÃO SOMOS
ALIENADOS NEM BURROS!!!!
Facebook de Luciana Mafra Denis
Alve...

Família de turista atacada por tubarão
foi alertada do risco por bombeiros
Presidente do Comitê de Incidentes com
Tubarões repassou esse dado. Período
de chuvas e frequência de turistas são
fatores preocupantes....

Prédio que abriga clínica de Fisioterapia
de São Lourenço da Mata está um caos.
Facebook de André Melo Neste vídeo (
http://www.facebook.com/andre.melo.10
6?fref=ts ) de hoje está a prova de que
Irmão Manoel tinha r...

Ex prefeito de Camaragibe João Lemos
é agredido por irmão de Meira.
Acabamos de receber informações que
o ex-prefeito João Lemos, foi agredido
na rua por um dos irmãos de Meira,
Delamo Meira. Segundo ...
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