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Escavação no Sítio da Trindade encontra fosso do século 17 
O OBJETIVO DE SENHORES DE ENGENHO E MORADORES DO 

ANTIGO ARRAIAL DO BOM JESUS ERA RESISTIR À OCUPAÇÃO 
HOLANDESA, A PARTIR DE 1630 

 
Da Redação do pe360graus.com 
 
O Sítio da Trindade, no bairro de Casa Amarela, é espaço de lazer para toda a 
população, mas é também um dos lugares mais importantes para a história do século 
17 em Pernambuco. No cercado, no meio da pista de cooper, escavações 
arqueológicas encontraram o que restou do fosso que dificultava a invasão do um 
forte construído aqui há 380 anos. 
 
O objetivo de senhores de engenho e moradores do antigo Arraial do Bom Jesus era 
resistir à ocupação holandesa, a partir de 1630. No ano passado, arqueólogos da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) fizeram uma exploração minuciosa do 
terreno onde existia o forte, e encontraram milhares de objetos que reconstituem um 
pouco da vida da comunidade e as diversas tentativas de destruição do forte que 
resistiu durante cinco anos. 
 
Uma parte desses objetos que vieram à tona com as escavações arqueológicas agora 
podem ser vistos por todos que vierem ao Sítio da Trindade. Na casa onde funciona a 
Secretaria Municipal de Cultura, a sala fica aberta aos visitantes das 8h até as 17h. 
Pedaços de louças, vasilhas de cerâmica, cachimbos, remontam os hábitos da vida 
privada. Balas de canhão e de arcabuzes revelam um pouco das batalhas travadas no 
forte. 
 
“Os resultados da análise vêm sendo apresentados gradativamente à sociedade. A 
exposição é uma forma de transmitir o conhecimento conquistado a partir da ação 
arqueológica”, disse a arqueóloga da UFPE, Milena Duarte Souza. 
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http://pe360graus.globo.com/diversao/diversao/exposicao/2010/05/27/NWS,513797,
2,1,DIVERSAO,884-ESCAVACAO-SITIO-TRINDADE-ENCONTRA-FOSSO-SECULO.aspx 
 

http://pe360graus.globo.com/diversao/diversao/exposicao/2010/05/27/NWS,513797,2,1,DIVERSAO,884-ESCAVACAO-SITIO-TRINDADE-ENCONTRA-FOSSO-SECULO.aspx
http://pe360graus.globo.com/diversao/diversao/exposicao/2010/05/27/NWS,513797,2,1,DIVERSAO,884-ESCAVACAO-SITIO-TRINDADE-ENCONTRA-FOSSO-SECULO.aspx

	Escavação no Sítio da Trindade encontra fosso do século 17
	O objetivo de senhores de engenho e moradores do antigo Arraial do Bom Jesus era resistir à ocupação holandesa, a partir de 1630


