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 // Esqueleto humano do século 16 é encontrado em obras na Madalena

Imagem: TV Jornal

As obras da construção do Túnel da Abolição, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife,
vêm revelando vários achados arqueológicos. Nessa quinta-feira (18), foi encontrado um
esqueleto humano, provavelmente do século 16. A ossada estava enterrada a 1,5 metro de
profundidade no cruzamento da Rua Real da Torre com a Avenida Caxangá, nas imediações
do Museu da Abolição.

A descoberta aconteceu por acaso quando os operários estavam procurando uma adutora da
Compesa. Quando começaram a escavação, encontraram o esqueleto ao lado da tubulação.
Arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco disseram que o cadáver foi enterrado
diretamente no solo, sem roupas, e com os braços esticados ao lado do corpo; todas
características de um antigo sepultamento judaico.

Desde abril, a equipe de arqueologia vem monitorando a construção do túnel e mapeando os
achados. Já foram encontrados no local trilhos de um bonde desativado no século passado,
fragmentos de cerâmica europeia, pedaços de cachimbos, conchas e até uma garrafa de
cerâmica intacta. As obras continuam e as vigas de sustentação já estão no local, mas por
enquanto, não há necessidade de retirar o esqueleto. A ossada será apenas documentada
pelos pesquisadores.
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