Tornielli: A les tombes del Cementiri Teutònic no hi ha res
11/07/2019 - AICA

Després de l'obertura dels dos sepulcres, disposats per verificar la possible presència de les restes d'Emanuela Orlandi, la jove
italiana desapareguda fa 36 anys, el director editorial del Dicasteri per a la Comunicació de la Santa Seu, Andrea Tornielli, ha
indicat: "No hi ha restes humanes. Ni taüts, ni urnes, ni ossos".

"Les operacions en el Cementiri Teutònic -escriu en el seu editorial Tornielli- per verificar la hipòtesi de la presència de restes
humanes atribuïbles a la ciutadana vaticana Emanuela Orlandi, desapareguda fa 36 anys, van finalitzar a les 11.15.
Les investigacions van donar resultats negatius. L'acurada inspecció va començar amb l'obertura de la tomba de la princesa
Sophie von Hohenlohe, que va treure a la llum un gran espai subterrani d'uns 4 metres per 3,70, completament buit.
Posteriorment, es va dur a terme l'obertura de la segona tomba-sarcòfag, intitulada la princesa Carlota Federica de
Mecklenburg. També en aquest cas, no es van trobar restes humanes al seu interior. Els familiars de les dues princeses van
ser informats ràpidament del resultat de les cerques.
A les investigacions van col·laborar el personal de la Fàbrica de San Pietro, el professor Giovanni Arcudi, assistit pel seu
personal, en presència d'un expert de confiança nomenat per l'advocat de la família d'Emanuela Orlandi.
Van estar presents l'advocada de la família Orlandi, Laura Sgrò, i el germà d'Emanuela, Pietro Orlandi. El promotor de justícia
del Tribunal de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, Gian Piero Milano, i la seva sdjunto Alessandro Diddi, juntament amb el
comandant del Cos de Gendarmeria del Vaticà, Domenico Giani, van seguir totes les fases de l'operació.
«Per a una ulterior aprofundiment -va informar el director interí de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, Alessandro Gisottis'estan duent a terme verificacions documentals sobre les intervencions estructurals que van tenir lloc a la zona del
Camposanto Teutònic, en una primera fase a finals del vuit-cents i en una segona fase més recent entre els anys seixanta i
setanta del segle passat ».
Al final de les operacions, va afegir Gisotti, «volem reiterar que la Santa Seu sempre ha mostrat atenció i proximitat al patiment
de la Família Orlandi i en particular a la mare d'Emanuela. Atenció demostrada també en aquesta ocasió a l'acollir la petició
específica de la família de fer verificacions en el Cementiri Teutònic».
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