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reformas e o Brasil foi incorporado à política de povoamento
planejada pelo governo pombalino. Novas vilas e cidades foram
planejadas e muitos colonos foram deslocados para áreas pouco
povoadas, especialmente o norte do país. Assim surge a vila de
Mazagão Velho, povoada com imigrantes evacuados de uma colônia
portuguesa no Marrocos, da qual se tinha apenas informações
textuais. Com o resgate arqueológico da antiga povoação, a História
do . estado do Amapá recebeu novo ímpeto. As descobertas
provocaram grande interesse da população atual, que até então
desconhecia parte de seu passado.

A REFORMA URBANA NA AMAZÔNIA NOS TEMPOD DE POMBAL: O
CASO DA VILANOVA DE MAZAGÃO

Rúbia Nogueira de
Andrade

Durante o período pombalino iniciou-se um ciclo de reformas na
Amazônia brasileira, com o objetivo de consolidar a posse sobre este
território. A reforma urbana foi uma das medidas impostas para
alcançar esse objetivo. Neste período foram criadas mais de sessenta
vilas e povoados na região amazônica. Um dos exemplos desta
política urbanizadora foi a transferência da população de Mazagão,
ultima possessão portuguesa na África, para o norte do Brasil. Este
trabalho analisa como foi realizado o planejamento e a construção e
da Vila Nova de Mazagão. A metodologia aplicada constituiu-se
inicialmente no levantamento e analise de fontes documentais
textuais e iconográficas, seguida da analise de fontes materiais
provenientes do trabalho de escavação arqueológica, realizado no
povoado de Mazagão Velho~no atual Estado do Amapá.

O TEMPO PRESENTEE A ARQUEOLOGIA HISTÓRICA: DEFINiÇÕES
PARA UM CONCEITOABRANGENTE

LuizSeverino da Silva
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