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A DEUSA DA BARRA DO PORTO DO RICIU
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Os arrecifes naturais que se estendiam ií frente da antiga vila do Recife, form",-am uma linha COlltinua e paralela ao litorol caracterizando já no século .\."II, o
principal porto da capitania de Pernambuco. Esta formação rochosa, quas e em linha rela, ora submergindo, representou uma importante defesa natural da região
dificultando o acesso de embarcações inimigas. Ao mesmo tempo esta barreira natural, com suas frequentes interrupções, proporciona\"a ancoradouros seguros
para os navios, para aqueles que conhecessem o tortuoso acesso em direção ao istmo de Recife. A present e pesquisa refere-se às tálicas de defesa da barra do
porto do Recife, d esenm lvmas d esde o século .\.,1 por portugueses, estendendo-se ao século .\..'"\'II, inclutndo a ocupação holandesa. Analisa o porto como uma
unidade d e cOIIexão enlre os "mundos" separados pelo Atiínlico, buscando analisar a interação das disporubilidades materi,,;s e COIICeituaiS da época,em sua
apbcação ao meio natural da colõnia. Este trabalho representa mais um resultado da pesquoisa sobre unidades funcionais coloniais, realizada pelo laboratório d e
Arqueologia da CF PE, sob orientação do professor :\.'Iarco s Albuquerque, alravés da qual se busca obter uma visão da exp ansão da colonização portuguesa no
Brasil sob o prisma d e seus elemento s materiais.
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