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Para attender ás reiteradas instancias dos alumnos e 

alumnas da aula de Geographia do Curso Normal resolvi 

escrever este compendio. 

Escriptas as tiras no momento em que tinhão de ir para o 

prelo, estou certo que contem sinões que mais reflexão podia 

corrigir; entretanto o fim a que se destina elle justifica a 
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A composição typographica precisa de alguma errata, 

mas como nenhum ponto encontrei em que a illustração do 

mestre não possa corrigir o erro, deixo-o sem ella. 

Já que esse trabalho é testemunho da solicitude que tenho 

por meos alumnos e alumnas, aos do 2º anno do curso normal de 

1890 o dedico, especialmente como penhor de sympathia que 

sempre me mereceu a mocidade estudiosa. 

Maceió 1º de Maio de 1890. 

 

Diegues Junior.
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COMPENDIO 

 
DE 

 
GEOGRAPHIA E COSMOGRAPHIA 

 

 
_________ 

 

 

PRELIMINARES 

 

 

GEOGRAPHIA, SEO OBJECTO, SUA DIVISÃO 

 

 

Geoghaphia é o complexo de noções racionalmente 

ligadas acerca da terra considerada como habitação dos homens. 

O principio da sciencia geographica consiste na unidade 

orgânica do planeta, no estudo dessa organisação e seos 

elementos constitutivos, e das condições nas quaes nosso planeta 

presta e seos habitantes os elementos de sua existência e 

aperfeiçoamento. Estudar geographia é conhecer o planeta, a 

configuração das terras e dos mares; saber como o homem se 

apropriou e desenvolver as riquezas que lhe dá a natureza, como 

se formárão as sociedades e crescerão. Este estudo indica as 

relações entre o homem e o solo e conduz a mostrar a influencia 

das posições geographicas e da natureza animada sobre os 

destinos e revoluções dos povos, descobrindo o segredo das leis 

physicas, políticas e econômicas de que os factos geographicos 

são manifestações. 
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Esses factos classificão-se em tres ordens; a 1ª considera 

a terra no espaço como planeta, é a geographia astronômica; a 2ª 

considera a organisação do planeta, é a geographia physica; a 3ª 

considera os homeos e seo desenvolvimento na terra, é a 

geographia política. Na sciencia geographica se considerão duas 

partes geraes, 1ª a parte theorica em que se estabelecem os 

principios que explicão os factos geographicos, 2ª a parte 

descriptiva em que se mostrão esses factos, se combinão e 

explicão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
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GEOGRAPHIA ASTRONOMICA 
 

 

I 

 

 

LINHAS E PONTOS 

 

 

A terra objecto do estudo da geographia, é um astro da 

ordem dos planetas. E’ um corpo espherico solto no espaço, e 

move-se em torno do sol e sobre si mesmo; o primeiro 

movimento chama-se de translação, ou revolução, ou annual, é 

feito em 365 dias; o segundo chama-se de rotação ou diurno, e é 

feito em 24 horas. 

 

Em virtude do movimento em roda de si mesma qualquer 

dos pontos da terra vê successivamente passar em roda de si os 

diversos pontos da esphera celeste; dois porém têm sempre 

sobre si os mesmos pontos. Os pontos fixos na superficie da 

terra em redor dos quaes ella fez seo movimento de rotação 

chamão-se polos. Elles se denominão polo arctico, do norte, 

boreal, ou septentrional; e polo antarctico, do sol, austral ou 

meridional. Determina-se o primeiro pela estrella polar 

pertencente á constellação da Ursa menor chamada Arctos em 

grego, a qual lhe fica quase fronteira, o segundo determina-se 

pela posição diametralmente opposta ao polo arctico, e tem 

próximas as estrellas alphas da constellação do Centauro e da 

Cruz do sul. 

 

Os pontos em torno dos quaes a terra roda prolongão-se 

da superficie para o interior até ao centro da terra, formando 

uma linha imaginaria. Essa linha que atravessa a terra pelo 

centro em torno da qual ella gira, chama-se eixo da terra, e tem 
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por extremos os polos. Centro da terra é o ponto interior a igual 

distancia de todos os pontos de sua superficie. 

 

A linha circular que passa a igual distancia de ambos os 

polos chama-se equador. Corresponde ao ponto médio em que 

batem os raios perpendiculares do sol; é a parte mais 

entumeccida da terra. O equador divide a terra em duas partes 

iguaes que se chamão hemispherios, e tem a mesma 

denominação dos polos que nelles ficão. As linhas circulares 

traçadas a igual distancia do equador chamão-se parallelos. 

Correspondem aos circulos traçados pelos raios do sol e dos 

astros durante o movimento diurno da terra. 

 

Dos parallelos quatro são notáveis por marcar a diferença 

de temperatura da terra; e se chamão – tropicos e circulos 

polares. Os tropicos são os parellelos que passam a 23º e 28’ 

distantes do equador; o do norte é o tropico de Cancer, e o do 

sul, o de Capricornio. Correspondem aos pontos em que os raios 

perpendiculares do sol se afastçao mais do equador, quer para o 

sul, quer para o norte. Os círculos plares são parallelos que 

passão a 23º e 28’ distantes dos polos. Elles tomão a 

denominação do polo que cada um cerca. Correspondem aos 

pontos em que casa um cerca. Correspondem aos pontos em que 

os raios solares deixão de chair em dias inteiros, ou circulo de 

illuminação mais de afasta dos polos. 

 

Este quatro parallelos dividem a terra em cinco fachas 

chamadas zonas: as que ficão entre os polares e os trópicos 

chamão-se temperadas; a que fica entre os trópicos atravessada 

pelo equador chama-se tórrida. As frigídas correspondem ao 

lugar onde os raios do sol ou deixão de bater ou só batem muito 

obliquamente. A tórrida corresponde aos lugares em que os raos 

do sol batem perpendicolarmente. As temperadas correspondem 

aos pontos onde o sol bate só obliquamente. 
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Os circulos perpendiculares ao equador e que passão 

pelos polos chamão-se meridianos. Correspondem aos pontos a 

que o sul chega quando o meio dia para cada observador. Cada 

meridiano divide a terra em dois hemispherios, que se chamão 

occidental e oriental. 

 

O circulo formado pelo encontro apparente do céo com a 

terra chamão-se horisonte. Corresponde aos pontos em que 

termina e alcance a vista. 

 

 

 

II 

 

 

PONTOS DO HORISONTE 

 

 

Para determinar a posição relativa dos lugares da terra 

dividiu-se o circulo do horisonte em 32 partes. São estas 

chamadas os pontos de horisonte em rumos dos ventos. Dois 

ficárão determinados pela posição dos pelos, o norte e o sul, 

outros dois se determinarão pelo curso aparente dos astros 

durante o movimento diurno da terra; o oriente nascente, levanta 

ou leste para o lado onde os astros começão a apparecer; o 

occidente, desce, poente ou oeste para o lado onde os astros 

desapparecem. Alinha que do norte faz ao sul é perpendicular à 

que de leste for para oeste. Estes quatro pontos chamão-se 

cardeas, porque servem para determinar a posição de todos os 

astros, que se chamão collateraes. Ao meio dos cardeaes passão, 

p nordesnte, o sueste, o sudoeste e o noroeste, e ao meio de cada 

um d’estes passão outros e assim successivamente até 32. 
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A carta na qual se traça um circulo dividido em 32 partes 

figuracdo os rumos do horisonte chama-se – Rosa dos ventos –. 

E esta carta com uma agulha tocada do iman para indicar a 

direcção do norte chama-se Bussola ou Agulha de marear. 

Para conhecer esses pontos na terra tomão-se as estrellas 

que Marcão o norte ou o sul e o nascer e pôr dos astros. Tendo a 

direita para onde elles nascem e a esquerda para onde se põem, o 

norte fica para a frente e o sul para as costas. 

 

 

III 

 

 

LATITUDE E LONGITUDE 

 

 

Tambem podemos determinar a posição dos logares da 

terra pelas coordenadas. São coordenadas as linhas combinadas 

para indicar a posição dos lugares da terra pela distancia a que 

estes se achão d’ellas. Em geographia servem as coordenadas de 

longitude e latitude marcadas pelos meridianos e equador. 

Latitude é a distancia que vai de um logar ao equador. 

Para tomar-se a latitude de um lugar basta tirar seo meridiano e 

marcar a grandeza do arco comprehendido entre o logar e o 

equador. Latitude quer dizer largura, e vem essa denominação 

de que os antigos pensavão que a terra era mais extensa d leste a 

oeste que de norte a sul. 

Longitude é a distancia que vai de um lugar ao 

merediano principal. Como nem um meridiano se distingue dos 

outros, como o equador dos parallelos, é necessário 

convencionar um ponto de partida para a longitude; assim cada 

nação ordinariamente tem seo meridiano; entre os geographos e 

astrônomos antigos e da idade media partencentes à escola da 

civilisação europeia foi o da ilha do Ferro o mais geralmente 
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adoptado. Para marcar a longitude de um logar basta traçar seo 

parallelo e marcar a grandeza do arco comprehendido entre o 

logar e o meridiano principal. Longitude quer dizer extensão; e 

essa denominação vem, como a de latitude, da Idea que fazião 

so geographos sobre a configuração da terra. 

Como todos os círculos, as coordenadas se dividem em 

360º (graus) e cada grau em 60º (segundos,) e segundo os 

francezes propõem, em 400º e cada gráu em 100º. A latitude 

conta-se do equador até ao polo e termina aos 90º, segundo o 

systema ordinário ou aos 100º conforme o centigrado e se diz 

septemtrional ou meridional, conforme se acha o logar ao sul ou 

ao norte do equador. A longitude conta-se de um lado a outro do 

meridiano e termina aos 180º no primeiro ou aos 200º no 

segundo systema, e se diz occidental ou oriental confrome o 

logar se acha a leste ou a oeste do meridiano principal. Para 

determinar a latitude e longitude dos logares ha instrumentos e 

meios de faze-lo pela observação dos astros. 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
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GEOGRAPHIA PHYSICA 
 

 

I 

 

 

A CROSTA TERRESTRE 

 

 

 

 

Lançada no espaço, como os demais astros que o povoão, 

a terra parece que sujeita á influencia de agentes contidos em 

sua propria organisação passou por successivas transformações 

cada uma das quaes se completou por periodos e provavelmente 

longos. Durante esses periodos nascerão as diversas especies 

animaes e vegetaes, algumas das quaes extinctas mostrão os 

restos sepultados nas diversas camadas de terreno; sua fórma 

conservou em geral a fórma espherica; e sua superficie tomou 

variados aspectos, tornando-se irregular ou accidentada com 

alturas e depressões de maneira tal, porém, que se succedem 

formando systemas continuos e as ilhas grupadas em systemas 

uniformes. As aguas accumularão-se nas partes deprimidas da 

superficie da terra e deixárão em secco outras partes que por 

elevadas não poderão ser attingidas, e a outras partes deixárão 

mal cobertas assentando assim em um fundo irregular como as 

terras que ficárão em secco. A superficie da terra portanto 

constituiu-se de um conjunto alternado de terras e aguas. A 

influencia dos agentes que concorrerão para dar á terra a fórma e 

aspecto actuaes, continúa a se fazer sentir lentamente e vai 

alterando-lo as terras como as aguas; no seio dos mares os 

polypos, acumulão suas construcções e produzem novos 

accidentes. A geognoxia e a geogenia nos ensinarão os agentes 
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do aspecto do globo e seu modo de acção; a geographia physica 

nos ensinará a conhecer os accidentes da superficie. 

 

O corpo da terra é formado de materias combinadas em 

estado solido ou liquido; suas emanações devidas ao calor, 

produzem os gases que a cercão e fórmão a atmosphera. A parte 

solida fórma uma esphera muito irregular de que conhecemos 

apenas uma crosta de 20 a 40 kilometros. No interior existem 

materias em ignição onde se desenvolvem gases que se chocão 

até se fazer sentir á superficie da terra. São mais notaveis 

d’esses phenomenos: 1º o calor que cresce 1 gráu por trinta 

metros da superficie para o interior, 2º as erupções igneas, 

aquosas e gasosas, (volcões e fontes) phenomenos que dão logar 

á ejecção de chamas, rochas, e metaes fundidos, aguas fervendo, 

e vapores gasosos, 3º os terremotos, abalos repentinos e 

sensiveis do solo por periodos ou isolados, 4º as evoluções 

lentas, levantamento e abaixamento do solo apreciavel depois de 

longo periodo. A crosta superior forma-se de materias terrenas 

ou rochas, umas consolidadas pelo resfriamento, outras em 

camadas construidas pelas aguas sobrepostas umas ás outras, em 

posição horisontal, inclinada ou curva, separadas por fendas 

onde se depositarão metaes, saes, residuos de vagetaes 

sepultados nas revoluções porque a terra passou e que fórmão a 

hulha, a turfa, o anthracito, o limites, o bitume, o asphalto e o 

petroleo; as jasidas destas substancias exploradas pelos homens 

chamão-se minas. As camadas de terrenos, que se denominão – 

terrenos graniticos ou primitivos, de transição, secundarios, 

terciarios, quaternarios, e de alluvião forão formadas por 

periodos muito longos. Nos terrenos secundarios começou a 

vida animal e vegetal que se seccedeu variando nas especies e se 

aperfeiçoando de uma camada para outra; o homem só começou 

a existir nos terrenos terciarios. Os signaes que attestão a 

existencia de vegetaes e animaes de periodos anteriores chamão-

se fosseis; são muitas vezes simplesmente marcas e folhas, de 
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troncos, de pés, azas e partes do corpo animal e humano, 

impressas na rocha. Encontrão-se tambem cavernas fromadas de 

cavidades extensas e largas ou fundas, estreitas e prolongadas 

nas quaes existem aguas e vida animal. 

 

 

 

 

II 

 

 

A SUPERFICIE DAS TERRAS 

 

 

a) CONFIGURAÇÃO DAS TERRAS 

 

 

 

 

As terras deixadas em secco ficárão distribuidas em tres 

grandes porções e em muitas outras menores na maior parte nas 

proximidades daquellas, algumas porém muito distantes. As 

grandes extensões de terras que fórmão a parte solida da 

superficie do globo tomárão a designação de continentes; as 

pequenas extensões de terra cercadas d’agua chamarão-se ilhas, 

ilheos, ilhotas e archipelagos. As partes das terras mal cobertas 

pelas aguas se chamárão bancos, corôas, cachopos, escolhos, 

alfaques, recifes; bancos, corôas, são montes de areia mal 

cobertos pelas aguas; cachopos, escolhos, alfaques, são montes 

de pedras; recifes são montes prolongados. Os logares em que as 

terras do fundo ficão a pouca distancia da superficie das aguas 

chamão-se baixos, baixios. Os continentes se formárão de 

grandes massas de terras muito elevadas cuja parte superior é 

um taboleiro de vastissima extensão. As ilhas se formárão de 
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massas de terras de um mesmo systema cuja parte superior 

muito accidentada deixa fóra das aguas os logares mais 

elevados, sendo uma só forma uma ilha esporada; sendo uma de 

grande extensão com outras consideravelmente menos extensas, 

fórmão um grupo; sendo muitas do igual extensão fórmão um 

archipelago. Os bancos, cachopos e recifes têm as mesmas 

origens. 

As aguas cercando as terras imprimirão fórmas mais ou 

menos irregulares a seus limites; elles assim se fizerão de linhas 

rectas encontrando-se em angulos salientes ou reentrantes, e de 

curvas concavas ou convexa, porque as aguas se prolongárão 

pelo interior das terras cercando-lhes portanto porções maiores 

ou menores; as terras prolongárão-se sobre as aguas e ficárão 

por ellas comprehendidas com varios prolongamentos, e 

extensões varias. As partes das terras banhadas pelos mares 

chamão-se costas que são rectas, curvas, tortuosas, e recortadas 

ou dentadas, conforme a direcção que tomão os mares 

adjacentes. As terras cercadas d’agua por muitos lados e ligadas 

por um a outras terras chamão-se peninsulas; as partes que ligão 

as peninsulas, sendo estreitas e apertadas entre aguas chamão-se 

isthmos; por analogia tambem se dá este nome as partes largas. 

As estremidades das terras prolongadas pelas aguas chamão-se 

cabos; si são baixas e pouco prolongadas chamão-se pontas; si 

são altas e alcantiladas chamão-se promontorios. 

 

 

b) RELEVO DAS TERRAS 

 

 

Os continentes e as ilhas vão se elevando das costas para 

o interior em planos inclinados até a um certo ponto em que 

esses planos se encontrão n’uma serie de elevações. O tracto de 

terra formado pelos planos que se encontrão chama-se massiço; 

as terras que se incluião na mesma direcção chamão-se 
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vertentes; e a serie de elevações que separão as vertentes chama-

se linha de divisão das aguas. Um continente contém de 

ordinario mais de um massiço. 

 

Nas vertentes accidentadas muitos vales vão ter a um 

mesmo vale e fórmão bacias de um rio, de um mar ou de um 

lago; chamão-se bacias as terras que dão suas aguas para um 

mesmo reservatorio. A linha de divisão das aguas é formada 

umas vezes só pelo encontro das vertentes, outras vezes por 

montanhas ou collinas; nos platós accidentados ella se faz por 

taludes, ficando no interior uma região onde as aguas correm em 

todas as direcções e despejão-se em lagos formando bacias 

interiores. A linha geral fórma a divisão das vertentes geraes de 

um continente ou ilha e segue nos continentes e nas ilhas 

alongadas a direcção de sua maior extensão na sterras 

triangulares segue a direcção dos tres lados como na Sicilia, nas 

circulares ella se fórma no pico que termina a pyramide conica 

cuja fórma a terra toma; ha regiões em que a linha de divisão das 

aguas segue a direcção dos lados banhados pelo mar como a 

Arabia. A linha de divisão faz as vezes as vertentes desiguaes 

em largura e portanto em declive e as montanhas que a fórmão 

tem as encostas mais ingremes e mais altas por um lado que pelo 

outro como no Indostão. A linha de divisão ramifica-se 

dividindo as vertentes em subvertentes, bacias e valles. 

 

A superficie das terras tem um aspecto irregular de 

alturas que se succedem regularmente e se ramificão deixando 

adjacentes terrenos baixos. As terras que se elevão 

sensivelmente acima das terras adjacentes chamão-se montes; os 

montes muito elevados e prolongados chamão-se montanhas, 

serras, serranias, cordilheiras; os que se elevão pouco acima 

chamão-se collinas, oiteiros. O começo do monte chama-se pé 

ou tralda, os declives chamão-se encostas, escarpos, ladeiras, 

vertentes; a parte superior chama-se cume, dorso, chapada, 
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taboleiro; o ponto mais elevado chama-se ponto culminante. 

Uma série de montes ligadas entre si fórma um systema, e as 

ramificações que o fórmão chamão-se cadeias; os pontos em 

que as cadeias se unem chamão-se nós. As terras altas planas ou 

accidentadas que ficão comprehendidas entre cadeias de 

montanhas chamão-se taludes. As terras cujo nivel se conserva 

pouco sensivelmente alterado em todos os pontos chamão-se 

planicies. Tem o nome de taboleiros, platós as que ficão sobre 

montes, valles as que ficão comprehendidas entre cadeias de 

montanhas; os valles são occupados pelos rios em seo thalweg 

isto é em suas partes mais baixas e conforme a natureza da 

localidade póde ter lagos, lagoas e pantanos. Os valles são 

muitas vezes accidentados e vão declinando por degraus 

rapidos; os rios que por elles correm fórmão neste caso 

cachoeiras, cascatas, cataractas e rapidos; cachoeiras e 

cascatas são as quedas das aguas da parte superior para a 

inferior do leite; cataracta é uma série de cascatas, rapido é a 

correnteza mais veloz que a ordinaria muitas vezes entre pedras. 

Outras vezes os valles têm cavidades em que se accumulão as 

aguas do rio e fórmão lagos; etses ou transbordão e se diz que o 

rio os atravessa ou não tem agua sufficiente para encher a 

cavidade e se diz que o rio desagua no lago. As terras planas 

abaixo do nivel do mar chamão-se depressões, são occupadas 

por lagos. 

 

As aguas que correm na superficie das terras chamão-se 

rios, as que ficão estagnadas chamão-se lagos, lagoas, pantanos 

e paúes; o que leva suas aguas ao mar ou a um lago chama-se 

rio principal, o que as leva a outro rio chama-se affluente; a 

região percorrida pelo rio principal e seos affluentes chama-se 

bacia desse rio. Essas bacias são maritimas quando correm para 

o mar e interiores quando não communicão com elle. D’ahi se 

vê que a direcção das aguas dá-nos o relevo das terras; assim 
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como a descripção dos accidentes das terras dá-nos a direcção 

de suas aguas. 

 

 

c) AS AGUAS 

 

 

Das aguas que cobrem a superficie da terra umas se 

reunirão em uma extensa e grande massa que as terras 

imperfeitamente encerrão em cinco bacias cujos prolongamentos 

as recortão metendo-se entre ellas por partes largas ou apertadas, 

outras aguas totalmente separadas ficarão isoladas no interior 

das terras; a evaporação tirando-lhes parte foi deixa-las cahir em 

outros logares, encontrando ahi depressão sufficiente occuparão-

n’a e estagnarão-se, mas achando leito d’ahi correraão até a um 

desaguadouro, e outras infiltrando-se pelas terras em lugar alto 

vão mais longe apparecer brotando em jorros, outras sujeitas a 

baixas temperaturas ficárão consolidadas. 

 

A vasta massa d’agua salgada que cobre a superficie da 

terra chama-se mar. essa massa d’agua que cerca os continentes 

chama-se occeano. Os grandes braços do oceano que se 

prolongão no interior dos continentes chamão-se mediterraneos. 

Os braços menores que penetrão pelas terras com entrada larga 

chamão-se golfos, as que tem entrada estreitas chamão-se 

bahias; as menos extensas chamão-se enseadas, abras e angras. 

As partes das aguas apertadas entre terras chamão-se estreitos; o 

estreito prolongado chama-se canal. As porções de mar estreitas 

entre terras, arrecifes ou ilhas continuas chamão-se esteiros; as 

aberturas dos recifes que dão passagem para o esteiro chamão-se 

colhêtas; quando o esteiro é de ilha as entradas são estreitos. 

 

As aguas estagnadas com grande profundidade no 

interior das terras chamão-se lagos, as menores são lagoas, 
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pantanos ou paúes; as lagoas a beira mar que communicão com 

elle por estreita são lagunas. As aguas que brotão do interior das 

terras chamão-se fontes. As aguas condensadas em fórma de 

solido, sob a influencia de baixas temperaturas são neves e 

gelos, e quando os gelos são permanentes chamão-se geleiras. 

As aguas que correm a superficie da terra chamão-se rios 

principaes e affluentes. O logar onde o rio começa chama-se 

fonte nascente; onde desagua chama-se foz, a foz do rio 

affluente chama-se confluencia; a terra por onde o rio corre 

chama-se leito; as terras que limitão o rio pelos lados chamão-se 

margens, ribas, ribanceiras; o separamento das aguas do rio na 

foz chama-se estuario; e a sahida do rio por muitas boccas 

fórma um delta. 

 

 

III 

 

ATMOSPHERA 

 

 

a) SUA COMPOSIÇÃO 

 

 

Atmosphera é a camada de gaz ou ar que cerca a terra. 

Ella fórma uma esphera com uma espessura de cincoenta a cento 

e cincoenta kilometros, tornando-se menos densa quanto mais 

alta. O ar é composto de 79 partes de azoto e 21 de oxigenio, 

contendo pequena quantidade de gaz cabornico, vapor d’agua e 

outros gazes. Ella é formada das emanações da terra produzidas 

pela acção do calor solar e do calor central da terra; serve para 

alimentar a vida animal e vegetal. O ar é sem sabor e sem côr, 

visto através do espaço toma a cor azulada que se observa no 

céo. 
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b) PHENOMENOS ATMOSPHERICOS 

 

 

Os phenomenos da atmosphera são aereos, aquosos, 

luminosos e ígneos. 

Os principais phenomenos aereos são os ventos. 

Chamão-se ventos as deslocações do ar de um ponto para outro. 

Essas deslocações são devidas á diversidade de temperatura que 

o ar experimenta; o ar aquecido dilata-se e as camadas próximas 

correm a encher o vacuo que se fez, d’ahi as correntes de ar. Os 

ventos communs são 1º os geraes ou alísios, 2º os contra geraes, 

3º as monções, 4º as brisas, marítima e terrestre ou terral. Ha 

ventos extraordinários devidos a mudanças rápidas de 

temperatura e que dão logar ás tempestades, foracões, tufões, 

siphões e trombos. 

Ventos geraes são os que se estabelecem do nordeste 

para o equador no hemispherio do sul devidos ao calor do 

equador. Sobre o equador fórma-se uma região de calmas onde 

se acumulão nuvens, formando o annel equatorial de nuvens, 

que varia para o norte e para o sul, accompanhando o 

movimento do sol. Contra geraes são os ventos que se 

estabelecem do sul para o polo no hemispherio do norte, e do 

norte para o polo no hemispherio do sul. Entre as zonas de 

ventos geraes e contra geraes fórma-se a zona das calmas 

tropicaes. A direcção dos ventos contra geraes é pouco constante 

em razão das mudanças súbitas de temperatura nas zonas 

frigidas e temperadas. Monções são alterações que experimentão 

os ventos geraes ou alísios em sua direcção durante certo tempo 

do anno, provenientes de circunstancias locaes. No hemispherio 

norte ellas soprão de maio a outubro em direcção de sudoeste na 

India, na China, no Mexico e em Guiné; no hemispherio do sul 

soprão de outubro a maio em direcção de noroeste na Australia e 

de nordeste no Brasil. Brisas são os ventos que soprão 

alternativamente do mar para terra durante o dia, e da terra para 
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o mar durante e noute. A que sopra a noute e vem de de terra 

chama-se terral. 

 

Os principaes phenomenos aquosos são as nuvens, as 

chuvas, o orvalho, a nebrina, a neve e a saraiva. Estes 

phenomenos são devidos á condensação dos vapores aquosos 

pelo resfriamento. As nuvens são os vapores condensados nas 

altas regiões da atmosphera e impellidos pelos ventos. As chuvas 

são as aguas que se desprendem das nuvens aquecidas pelo 

calorico do logar por onde passão. Orvalho é o vapor 

condensado em pequenas gotas d’agua que caem em 

conseqüência do resfriamento da terra á noute. Nebrinas ou 

nevoas são os vapores tênues que se elevão da terra durante a 

madrugada. Neve é a agua solidificada em cristaes; solidificada 

em grandes massas e forte consistência chama-se gelo, o gelo 

acumulado permanentemente fórma as geleiras. Saraiva é a 

agua solidificada com a consistência forte de pedra em pequenos 

blocos. 

Os phenomenos luminosos são o arco-iris, as miragens, 

as paraselenes e as coroas. 

Os phenomenos igneos são os trovões, os relampagos, o 

raio, os fogos fatuos, e as auroras boreaes. Estas duas ordens de 

phenomenos atmosphericos pouco interessão ao estudo de 

Geographia. 

 

 

c) CLIMA 

 

 

Clima é o complexo de condições sob as quaes a 

atmosphera se mostra em casa localidade. O clima póde ser 

quente ou frio, secco ou humido, salubre ou insalubre. O clima é 

produzido pela combinação dos raios solares com a atmosphera; 

os raios perpendiculares, assim como a maior densidade da 
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atmosphera produzem o maximo de calor; o calor diminue à 

medida que os raios solares vão se formando mais obliquos e a 

atmosphera menos densa, a quantidade d’agua e as emanações 

da terra concorrem para tornar o ar secco ou humido, salubre ou 

insalubre. Entre as causas que determinão a naturza de climas 

são: 

 

1º. A posição da terra em sua orbita; d’onde resulta ser 

um hemispherio mais aquecido do que o outro a variarem as 

estações que se succedem regularmente; 

2º. A posição astronomica do logar; d’ahi resulta uns 

logares receberem os raios perpendiculares do sol e terem o 

clima ardente da zona torrida, outros receberem raios menos 

obliquos e terem o clima da zona temperada, outros receberem 

os raios mais obliquos ou serem delles privados totalmente e 

terem o clima frio das zonas glaciaes. Em cada zona a igualdade 

de temperatura não corresponde ás mesmas latitudes, porque 

outras causas alterão a regularidade, as linhas que marcão os 

pontos de igual temperatura chamão-se linhas isothermicas; 

3º. O aspecto dos logares, conforme são banhados por 

mares ou lagos, regados de rios, são montanhosos ou planos, 

desertos ou cobertos de florestas; 

4º. A direção dos ventos, conforme elles soprão 

perpendicularmente ou passão parallelamente; 

5º. A elevação dos logares, por que a temperatura varia 

diminuindo o calor do nivel do mar para as altas regiões; 

6º. A natureza do solo, por que uns terrenos recabem 

com mais facilidade e calor do que outros e contém substancias 

que fornecem á atmosphera diverosos elementos; 

7º. A exposição local, porque conforme a inclinação nas 

terras e a direcção das inclinações se expõem mais ou menos aos 

raios solares e aos ventos; 
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A combinação do clima com a natureza do solo influe 

sobre os vegetaes e animaes á superficie da terra; sob o mesmo 

clima nas pedras não medra vegetação ao passo que no barro 

ostenta-se vegetação pomposa. Em geral nos climas quentes a 

vegetação é gigantesca, luxuriosa e variada nas especies; e tende 

a diminuir á medida que o clima vai se tornando mais frio quer 

pela latitude quer pela altitude. O mesmo acontece com os 

animaes. Todavia encontrão-se nas zonas glaciaes o focus 

giganteus colloso da vegetação, como a phoça animal 

corpulento e forte. Os animaes e vegetaes adaptão-se aos climas 

de que são naturaes e só nelles podem ter vida regular. 

 

 

 

IV 

 

 

DIVISÃO DA SUPERFICIE DA TERRA 

 

 

a) DAS TERRAS 

 

 

As terras estão distribuidas em 3 continentes e 

numerosas ilhas mais ou menos aproximadas. Os continentes 

são: o Antigo, o Novo e o Novissimo. O antigo continente com 

as ilhas proximas fórma a Europa, a Asia, e a Africa; o Novo 

com as ilhas proximas fórma a America; o Novissimo com as 

ilhas espalhadas no Pacífico fórma a Oceania. 

A America se divide em septemtrional, e meridional. 

A meridional que nós habitamos comprehende o Brasil, o 

Paraguay, o Uruguay, a Republica Argentina, a Patagonia, o 

Chile, a Bolivia, o Perú, o Equador, a Colombia, a Venezuela, a 

Guienna ingleza, a Guienna hollandeza, a Guienna francesa. A 
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do Norte comprehende Costa Rica, Nicaragua, S. Salvador, 

Honduras, Guatemala, Balisa, as Antilhas, o Mexico, os 

Estados-Unidos, a Nova-Bretanha, o Territorio do Alaska, as 

Terras arcticas inglezas, e as Terras arcticas dinamarquesas, 

d’estas são principaes Groenlandia, Islanda e João Mayen. 

A Europa comprehende na parte occidental, ao norte, a 

Inglaterra, a Dinamarca, a Escandinavia ou Suecia com a 

Noruega; no centro, a França, a Belgica, a Hollanda, a 

Allemanha, a Suissa e a Austria; ao sul, a Hespanha, Portugal e 

a Italia; na oriental, a Russia, a Turquia, a Servia, a Romania, a 

Bulgaria, o Monte-Negro e a Grecia. 

A Asia comprehende ao norte a Siberia; a leste, a China 

e o Japão; ao sul, o Industão ou India e a IndoChina; no centro; 

o Beluchistae, o Afghanistao, a Turquestan e a Persia; ao 

occidente; a Arabia, a Turquia d’Asia e a Russia caucasica. 

A Africa comprehende; ao norte, a Barbara, dividida em 

Marrocos, Algeria, Tunes, Tripoli, e a Região do Nilo dividida 

em Egypto, Nubia e Abysania, e o Sahara; ao occidente, a 

Senegambia, a guiné Septemtrional, a Guiné Meridional e a 

Cimbebasia; ao sul, a Hotentocia, o Cabo e a Cafraria, a leste; 

Sofala, Moçambique, Zanguebar, Ajan e Adel; no centro ou 

interior; o Sudan, o Alto Nilo, Zambesia e Região desconhecida. 

A Oceania comprehende; a Malasia a oeste, a Australia 

ou Melanesia ao sul, e a Polynesia a nordeste tambem dividida 

em Polynesia e Micronesia. 

A Malasia comprehende; o archipelago da Sonda, o 

grupo de Bornèo, e do Celohes, o archipelago das Molucas, e de 

Sulú e o das Philipinas. 

A Melanesia comprehende: a Australia Nova-Hollanda 

ou Continente, o grupo da Tasmania ou Van-Diemen, o de 

Nova-Irlanda, o de Nova Caledonia, o archipelago do Espirito-

Santo ou das Novas-Hebridas, e de Santa-Cruz, o de Salomão, o 

da Nova-Bretanha, e da Lusiada, o grupo da Papuasia ou nova-

Guiné. 
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A Polinesia comprehende ao norte. O archipelago de 

Magalhães, o das Marianas, o das Carolinas, o de Pelew ou 

Paláo, o das Mulgraves, o de Sandwich ou Havai, e a esperada 

Crespo a mais septemtrional, Christmye, a Mulher de Lot 

rochedo em que a onda bate com grande estridor. A do sul 

comprehende o archipelago de Fidji ou Viti, o grupo de Wallis, 

o archipelago de Bongaioville ou dos Navegantes, e de Tonga 

ou dos Amigos, o de Cook, o de Taiti ou da Sociedade, o de 

Pomotu ou Tuamatú ou ilhas Baixas, o das Marquesas ou 

Mendana, e as esporadas Salas y Gomes o mais oriental, 

Paschoa, Starburk e Pitcairo. 

As terras antarcticas que cercão o polo do sul ainda mal 

conhecidas e exploradas, cobertas de gelo e somente habitadas 

por animaes marinhos e polares fórmão extensas ilhas geladas 

com as denominações de Terra de Graham, de Enderhy, Sabrina, 

Claria, Victoria, além de archipelagos de que são principaes 

Georgio, Sandwich, Orcadas e Shetland austraes. 

 

 

b) DAS AGUAS 

 

Oceano Atlantico 

 

 O Atlantico estende-se de norte ao sul tendo por 

limites o oceano Arctico ao norte, a Europa, a Asia, 

considerando o Mediterraneo seo prolongamento, e a Africa a 

leste, o oceano Austral ao sul, e a America a oeste. 

Elle comprehende duaqs bacias determinadas pela parte 

relativamente estreita entre o cabo Verde na Africa e o de S. 

Roque na America do Sul. 

A bacia meridonal fórma costas apenas recortadas por 

pequenos golfos e bahias. 

A septentrional fórma entre a Nova-Bretanha e a 

Groenlandia o mar dos Esquimáos, entre a Groenlandia e as 
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ilhas Arcticas o de Bafim, e entre terras da costa do nordeste da 

Nova-Bretanha o mar de Hudson. Estes mares se communicão o 

de Bafim com o Arctico por varios estreitos e com o dos 

Esquimáos pelo estreito de Davis, o de Hudson com o dos 

Esquimáos pelo estreito de Hudson e com o Arctico pelos de 

Welcome e Foz. 

Entre os Estados-Unidos, o Mexico e a ilha de Cuba 

f´roma o mar ou golfo do Mexico e entre as Antilhas, a America 

Central e a Meridional o mar das Antilhas; estes mares se 

communicão o do Mexico com o Atlantico pelo canal da Florida 

e com o das Antilhas pelo canal de Yucatan, o das Antilhas 

communica-se tambem com o Atlantico por numerosos canaes 

entre as ilhas Antilhas. 

Na costa oriental fórma entre a Africa, a Europa e a Asia, 

o Mediterraneo que com elle se communica pelo estreito de 

Gibraltar; no prolongamento do Mediterraneo para leste fórma-

se o mar de Marmara cuja entrada é o estreito dos Dardanellos, 

mais o mar Negro que communica com o mar de Marmara pelo 

Bosphoro, e mais o de Azof que communica com o mar Negro 

pelo Jenikalé. O Mediterraneo fórma o mar Tyrrheno ou da 

Sicilia entre a Sicilia e a Italia, a Corsega e a Sardenha e com 

elle se communica pelas entradas entre a Sicilia e a Sardenha, 

entre a Sardenha e a Italia, pelo estreito de Bonifacio entre a 

Corsega e a Sardenha, e pelo estreito de Messina entre a Sicilia e 

a Italia. Entre a Italia e a Grecia fórma o mar Jonio, entre a 

Turquia, a Austria e a Italia o mar Adriatico, estes se 

communicão pelo canal de Otranto entre a turquia e a Italia. 

Entre a Grecia e a Turquia fórma o mar do Archipelago ou Eges. 

Entre a Hespanha e a França o Atlantico fórma o mar de 

Hespanha tambem chamado golfo de Gasconha ou bahia de 

Biscaya. 

Entre a Inglaterra e a Irlanda fórma o mar de Irlanda com 

o qual se communica pelos canaes do Norte e de S. Jorge. 
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Entre a Inglaterra e a França fórma o mar da Mancha; 

entre a Inglaterra, a França, a Belgica, a Hollanda, a Allemanha, 

a Dinamarca e a Noruega o do Norte, entre a Dinamarca, 

Allemanha, Russia e Suecia e Baltico; estes mares se 

communicão; o da Mancha com o do Norte pelo passo de Calais 

entre a Inglaterra e a França, o do Norte com o Baltico pelos 

estreitos continuados do Skager-Rack entre a Dinamarca e a 

Noruega, o Calegal entre a Dinamarca e a Suecia, o Sund entre a 

Suecia e a ilha de Seeland, o Grande Belt entre a ilha de Seeland 

e a de Fionia e o Pequeno Belt entre a Fionia e o continente. 

 

Oceano Arctico 

 

O oceano Arctico é comprehendido pelo circulo polar e 

cerca o polo; é uma pequena bacia gelada na maior parte do 

anno limitada pelas costas septentrionaes da America, Europa e 

Asia. Communica com o Atlantico entre a Noruega e a 

Groenlandia e pelos estreitos das ilhas Arcticas, e com o 

Pacifico communica pelo estreito de Behring entre a America e 

a Asia. 

O oceano Arctico entre a Nova-Zembla e a Siberia fórma 

o mar de Kara, em terras da Russia o mar Branco; nas altas 

regiões polares os mares livres de Polymnia ao norte da ilha de 

Wrangel ao nordeste da Siberia, e o de Kane ao Norte da 

Groenlandia; estes mares livres são porções do oceano Arctico 

abertas á navegação e sem os gelos que fechão as outras regiões 

arcticas. 

 

Oceano Austral 

 

O oceano Austral fica comprehendido por uma linha 

circular que toca os extremos meridionaes da Africa, da 

Australia e da America. 
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Nas proximidades do circulo polar é cingido por uma 

cinta de terras cobertas de gelo que ainda não forão 

completamente exploradas e não se sabe si serão ilhas ou partes 

de um continente. 

Junto á terra de Graham a sueste da America toma o 

nome de mar polar de Jorge 4º; e junto á terra da Victoria a 

sueste da Australia o de mar polar de Ross. 

Nas costas da America, Africa e Australia não fórma 

nenhum mediterraneo, todavia se costuma denominar mar 

Australiano a curva meridional da costa da Australia. 

 

 

Oceano Pacifico 

 

 

O oceano Pacifico limita-se pela Asia e Oceania a oeste, 

e pelas duas Americas a leste. Communica pelo lado do sul com 

o oceano Austral, pelo do norte com o Arctico pelo estreito de 

Behring, e pelo de sudoeste com o Indico por varios estreitos 

entre as ilhas da Oceania dos quaes os principaes são o de 

Malaca e o da Sonda. 

O Pacifico fórma entre a Siberia e o territorio do Alasca, 

o mar de Behring limitado ao sul pelas ilhas Aleocianas e 

communicando-se com o Arctico pelo estreito de Behring. 

Entre a Siberia, a ilha de Tarrakai, Yeso e as Kurilhas 

fórma o mar de Okotsck; entre o Japão, a Siberia e a China o 

mar do Japão; entre a China, ilha Formosa e as de Lieukieu, o 

mar que ao norte se chama Amarello e ao sul Azul ou Oriental; 

entre a China, Indo-China e Malasia, o mar da China; estes 

mares fórmão o grande mediterraneo asiatico limitado por uma 

cadeia de ilhas que se estendem desde a pensinsula de Malaca ao 

sul até á de Kamtchatka a nordeste; estes mares se communicão 

o de Okotsck com o Pacifico entre as Kurilhas cujo canal 

principal é o de Nadiedjeda que separa as Kurilhas do norte e as 
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do sul, e com o do Japão pela mancha de Tarrakai entre a 

Siberia e a ilha de Tarrakai e o de La Perouse entre esta ilha e a 

de Yeso; o do Japão communica tambem com o Pacifico pelo 

estreito de Matsmai entre Yeso e Niphon e com o mar Oriental 

ou Azul pelo estreito de Corêa o qual a leste vai para o Pacifico 

entre asilhas de Niphon e Kinsiú; o mar Oriental communica 

tambem com o Pacifico entre as ilhas Lieokieu e com o mar da 

China pelo canal de Fokien entre a Formosa e a China; o mar da 

China communica mais com o Pacifico entre a Formosa e a ilhar 

de Luçon, com o mar de Sulú entre ilhas dos Philippinas, com o 

mar de Java entre Sumatra e Bornéo, com o mar de Bengala pelo 

estreito de Malaca. 

Entre as Philippinas e Bornéo fórma o mar de Sulú, entre 

Bornéo, Celebes e as Philippinas o de Celebes; entre Sumatra, 

Java e Bornéo o de Java, em cuja continuação segue o da Sonda 

entre as outras ilhas da Sonda e Celebes e o das Molucas entre 

Celebes as Molucas e ilhas da Sonda; estes mares se 

communicão entre as ilhas da Malasia principalmente pelos 

estreitos de Macassar entre Celebes e Bornéo do mar de Celebes 

para o da Sonda e pelo da Sonda entre Sumatra e Java. 

Entre a Papuasia, a Australia e as ilhas proximas fórma o 

mar de Coral que se communica pelo estreito de Torres com o 

golfo de Carpentaria. 

 

 

Oceano Indico 

 

 

O oceano Indico tem a Asia ao norte, a Malasia e a 

Australia a leste, e oceano Austral ao sul e a Africa a oeste. Elle 

communica com o Pacifico, Austral e Atlantico. 

Entre o Indo-China e Indostão fórma o mar de Bengala 

que communica com o mar da China pelo estreito de Malaca. 
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Entre o Indostão, o Beluchistan, a Persia, a Arabia e a 

Africa fórma o mar de Oman, este prolongando-se pelo estreito 

de Ormuz fórma o golfo Persico, e entre a Arabia e a Africa o de 

Aden em cujo prolongamento pelo estreito de Babelmandeb se 

f´roma o golfo Arabico ou mar Vermelho, este communica com 

o Mediterraneo pelo canal de Suez no Egypto, obra artificial 

devida aos esforços de Lesseps e aberto á navegação em 1869. 

 

V 

 

DESCRIPÇÃO PHISICA 

 

 

a) AMERICA 

 

 

Limites, Posição, Superficie e Extensão 

 

A America ou Novo-Mundo ou Novo-Continente 

comprehendida entre o Arctico, o Atlantico, o Austral e o 

Pacifico e estendida de norte a sul fórma duas grandes regiões a 

America do Norte e a do Sul ligadas por uma região pequena e 

estreita a America Central que estreitando-se ainda mais fórma 

os isthmos baixos de Tehunantepec, Amhapala, Darien ou 

Panamá. 

Sua ponta mais septemtrional o cabo Barrow está a 71º 

de latitude norte e a mais meridional a 74º de latitude sul; seus 

meridianos extremos estão a 36º e 170º de longitude oeste de 

Paris ou a 9º de longitude oriental e 125 de longitude occidental 

do Rio de Janeiro o passão o primeiro por Ponta de Pedras em 

Pernambuco e o segundo pelo cabo do Principe de Galles no 

território do Alaska. Ella chega a duas terças partes da zona 

temperada do sul, atravessa a zona tórrida e a temperada do 

norte e occupa pequena porção da frigida do norte. 
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Abraça uma superficie de 10 milhões de kilometros 

quadrados, tendo 14 mil kilometros do cabo Barrow ao Froward. 

 

 

Costas 

 

 

Na região septemtrional a linha de limites dá logar a 

profundos recortes nas costas que fórmão vários mediterrâneos e 

grandes prolongamentos das terras que fórmão as penínsulas do 

Yocatao, da Florida, da Nova-Escossia, do Lavrador, de 

Melville, de Bouthia, de Alaska e de California. 

Deante da costa do norte estende-se o archipelago 

Arctico Inglez, o archipelago Arctico Dinamarquez cuja ilha 

principal é a Groenlandia, e as ilhas de Islandia e João Mayeo. 

As sinuosidades da costa fórmão numerosos golfos cujos 

principaes são o de Kotzebue, e de Boothia, o de James e a 

Bahia de Ungava; as extremidades das costas fórmão os cabos 

Lisburn, Barrow, Chilley, Charles, e na Groenlandia o Farewell. 

Na costa de leste fica o archipelago da Terra Nova cujas 

ilhas principaes são: Terra Nova, Cabo Bretão, S. Pedro e 

Miquelon, as ilhas de Rhodes e Longa, afastadas das costas as 

ilhas Bermudas, as Lucayas e as Antilhas; estas se dividem em 

Grandes Antilhas que são: Cuba, Haiti, Porto Rico e Jamaica, e 

em Pequenas Antilhas cujas principaes são: Santa Cruz, 

Trindade, Martinica, Guadelupe, Barbada, S. Vicente, Antigoa, 

Granada, e Margarida; das Lucayas são principaes Grande 

Bahama e Guanahani ou S. Salvador. A costa é muito recortada, 

tem o grande golfo de S. Lourenço e as bahias de Fundy, 

Delaware e Chesapeack, os golfos de Honduras e Campeche, e 

as lagunas de Pensacola e Pontchartrajo; as extemidades mais 

salientes são: o cabo Sable na Nova Escossia, o cod, o Hatteras, 

o Sable ou Tanche na Florida, o Catoche, o Gracias a Dios, e em 

Cuba o Santo Antonio. 
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Na costa de oeste ficão as ilhas de Revilla Gigedo, as de 

Quadra e Vancouver, a ilha Sitka, a de Kodisk, no Pacifico e a 

de Nunivok no mar de Behring. E’ uma costa recortada e ao 

norte margeada de ilhas que fórmão numerosos canaes e bahias, 

tem a bahia da Fonseca, a de S. Francisco, o golfo de João de 

Fuca, o de Kosk, o de Bristol, e o de Norton; nos 

prolongamentos os cabos mais notaveis são o de S. Lucas, o 

Mendocino, o Lisonja e o do Principe de Galles. 

 

 

______ 

 

 

 

Na região meridional a linha de limites não apresenta 

sinuosidades grandes e prolongadas; larga ao norte estreita-se 

para o sul e termina pela península de Brunswick sobre o 

estreito de Magalhães. 

Na costa do norte ficão as ilhas meridionaes das 

Antilhas, a ilha de Maracá, o archipelago de Marajó e a ilha de 

S. Luiz. Ella tem o vasto estuário do Amazonas e o golfo de 

Darien, o de Maracaibo e o de Paria; e os cabos Ponta de 

Gallinas, Codero, Paria, Orange, Norte e S. Roque. 

No costa de leste ficão mais afastadas as ilhas de 

Fernando Noronha, as dos Abrolhos, a da Trindade, e as 

Falkland ou Malvinas, próximas ás costas ficão a de Itamaracá, 

a de Itaparica, a do Governador, a Grande, a de S. Sebastião, a 

de Santo Amaro, a de S. Francisco, a de Santa Catharina, e o 

archipelago de Magalhães cujas ilhas principaes são: a Terra do 

Fogo e a ilha dos Estados. Ella tem o grande estuário de Prata, 

bahias e algunas como a bahia da Traição, as lagoas Norte e 

Manguaba, a bahia de Todos os Santos, a do Espírito Santo, a de 

Porto Seguro a do Rio de Janeiro, a de Paranaguá, a lagoa dos 

Patos, a bahia Branca, o golfo de S. Mathias, e o de S. Jorge; as 
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extremidades das costas fórmão o Cabo Branco, a Ponta de 

Pedras, o Cabo de S. Thomé, o Frio, o de Santa Maria, o de 

Santo Antonio, o Corrientes, o das Virgens, o Freward e o Horn. 

Nas costas de oeste ficão o archipelago de Gallapagos e 

as ilhas de João Fernandes, e proximas ficão as ilhas das 

Perolas, a de Chiloé, e o archipelago da Madre de Deus. Esta 

costa ao norte tem poucas sinuosidades e as que tem fórmão o 

golfo de Panamá, o de Guayaquil, as bahias de Mexilhões, e 

Talcahuana, para o sul uma serie de ilhas marginando as costas 

fórma numerosos canaes, bahias, e golfos como o golfo de El 

Ancud e o de Penhas, as terras geralmente uniformes tem mais 

notáveis os cabos Rumena, o Farinha, o Branco e o S. Francisco. 

 

 

Relevo 

 

 

A região septemtrional comprehende dois mássicos; o 

Missouri-Mexicano e o Alleghenico. O primeiro estende-se do 

norte ao sul pela parte occidental; suas montanhas fórmão o 

systema Missouri-Mexicano cujas cadeiras principaes são as 

montanhas Rochosas e a Serra Nevada dos Estados Unidos, a 

Serra Aladre no Mexico e as montanhas de Guatemala na 

America Central; os montes mais elevados são o S. Elias no 

território de Alaska e o Popacatepell no Mexico, nellas se achão 

numerosos vulcões como a Jorulo no Mexico, a d’Agua e do 

Fogo na America central, além do S. Elias e do Popacatepell; do 

monte Flathead, para leste se prolougão collinas de pequena 

elevação que passão entre o mar de Hudson e o S. Lourenço. 

Suas vertentes dão para o Pacifico, para o Arctico e para o 

Atlantico. Pela vertente do oceano Arctico que é larga plana e 

uma vasta steppe coberta de gelos e lagos como o dos Escravos, 

Grande Urso, Atabasca e Winipego, correm o Mack enzie e o 

Nelson. Pela do Atlantico tambem larga e plana correm o S. 
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Lourenço vasta massa d’agua que fórma os lagos Superior, 

Machigan, Huron, o Saint-Claire, o Erié e o Ontario, correm 

mais o Mississipi e o Bravo Del Norte; os pincipaes affluentes 

do Mississipi são; o Missouri, o Arkansas e o Vermelho, nella se 

acha a vasta planície que vai das montanhas Rochosas aos 

Alleghenis que tem steppes e desertos arenosos entre o Mexico e 

os Estados-Unidos. 

Pela vertente do oeste estreita e prolongada correm o 

Oregon e o Colorado. Sobre o platô dos Estados-Unidos está o 

lago Salgado, no do Mexico o Tezcuco, no da America central o 

Nicaragua. 

O mássico Alleghenico occupa pequena parte de leste 

dos Estados-Unidos; suas montanhas fórmão o systema 

Alleghenico cuja cadeia principal é a dos montes Alleghenys ou 

Apallaches. Suas vertentes dão para o S. Lourenço para o 

Mississipi e para o Atlantico. Pela vertente do Atlantico correm 

pequenos rios como o Hudson e o Potomac; para o Mississipi 

corre o Ohio com seo affluente o Tenessee. 

Nas ilhas da America Meridional os mais notáveis 

mássicos são: o Arctico e o das Antilhas. No Arctico é notável o 

monte Parry. No das Antilhas as vertentes são pouco 

importantes, as ilhas são em geral montanhosas, os montes mais 

notáveis são o Patrillo em Cuba e o volcão de S. Vicente; os rios 

são de pequena importancia. 

 

______ 

 

 

A região meridional fórma-se de tres mássicos, o 

Andino, o Brasileiro e o Guienoico. 

O Audino estende-se do cabo Froward ao isthmo de 

Panamá pela parte occidental da America. Suas montanhas 

fórmão o systema dos Andes que é uma extensa cadea com dois 

platôs, o do lago Titicaca e o de Quito, della se ramificão na 
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Bolivia uma cadea para leste e no Equador duas que vão ao cabo 

Pariá e so cabo Codero; é uma cadea volcanica cujos volcões 

principaes são: o Aotisana, o Pechineha, o Cotopaxi, e o 

Cayambé no Equador, o Arequipa e o Guatatieri no Perú, e o 

Aconcagna no Chili; os picos mais elevados são: o Lerina no 

Perú, o Nevado de Soroata e o Illinani na Bolivia, e o 

Chimhorazo no Equador. 

 

O massiço Brasileiro occupa o Brasil, o Paraguay, e o 

Uruguay; suas montanhas fórmão o Systema Brazileiro cujas 

cadeas principaes são: a das Vertentes que com os nomes de 

serra da Borbunema, de Ibiapaba, do Piauhi, dos Pyreneos, e dos 

Parceis, estende-se do cabo S. Roque a oeste de Matto Grosso, 

tendo seo pico mais elevado ao sul de Goyaz; a serra da 

Chapada e a da Canastra; a dos Aymorés, da Mantiqueira, de 

Paranapiacaba, a de Cubatão, do Mar, e Coxilla Grande que 

seguem pela costa; na serra de Mantiqueira estão os montes 

mais elevados que são: o Itacolomi e o Itatiaia ao sul de Minas. 

Este mássico contém o platô dos Paricis e o do S. Francisco 

donde numerosos rios descem em cachoeiras. 

 

O massiço Guiennico occupa uma pequena parte do 

norte. Suas montanhas fórmão o systema de Parimá que é uma 

cadea seguida com o nome de Tumucumaque, Acarahi e 

Paracaina, e segue até aos Andes pelos montes Tunuhi; os 

montes mais elevados são: o Duida e o Roreima. 

 

As terras da America fórmão duas vertentes geraes 

divididas pelo dorso da cordilheira dos Andes. 

A vertente do oeste estreita montuosa, tem os desertos de 

Sechura no Peru e o de Atacama entre a Bolivia e o Chili, 

correm por ella sómente rios pequenos como o Rimac no Perú, o 

Maipo e o Biobio no Chili que desaguão no Pacifico. 
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A vertente de leste abrange a maior parte da America do 

Sul, contém as vastas planícies do Orenoco, do Amazonas, do 

Prato, os campos dos Paricis e os pampas da Patagonia; sobre o 

plató da Bolivia fica o lago Tricaca, nas fontes do Amazonas e o 

logo Lauri, na Venezuela o Maracaibo, entre o Brasil e a Bolivia 

a lagoa Xaraes, no Paraguay a lagoa Ibera, e nas planicies da 

Republica Argentina o lago Behedero, e o Los Porongos, nas 

immediações do Amazonas e communicando com elle as lagoas 

Campinas, Surubiú, Urubucuara, no Maranhão a lagoa 

Burigiatina, e a da Malta, nas Alagoas a do Norte e a Manguaba, 

No Rio de Janeiro a Fea, no Rio Grande do Sul a dos Patos e a 

Mirim. Por ella correm o Magdalena para o mar das Antilhas, e 

para o Atlantico o Orenoco, o Essequibo, o Demerary, o Maroni, 

o Oyapock, o Araguari, o Amazonas, o Tocantins com seu 

affluente o Araguaya, o Mearim, o Itapicurú, o Parnahyba, o 

Jaguaribe, o Parahyba do Norte, o S. Francisco, o Itapicurú, o 

Paraguassú, o Gequitinhonha, o Doce, o Parahyba do Sul, o 

Jacuhi, o Jaguarão, o Arroio Chui, o Paraná e o Rio Negro. As 

bacias mais importantes são a do Amazonas e a do Paraná. O 

Amazonas começa com o nome de Ucayale ou Velho Maranhão 

corre pela Bolivia e pelo Perú entra no Brazil com o nome de 

Solimões e depois de receber o Rio Negro toma o nome de 

Amazonas; seos principaes affluentes são da esquerda o 

Tunguragua, o Japurá, o Negro, o Jamundá e o Trombetas, e da 

direita o Javari, o Tefé, o Purús, o Madeira, o Tapajós e o 

Xingú; a bacia do Amazonas communica com a do Orenoco 

pelo canal Cassiquiari entre o Orenoco e o Rio Negro; e com a 

do Paraná pelos banhados que ligão as fontes do Madeira e 

Tapajós com as do S. Lourenço affluente do Paraguay. O Paraná 

começa com o nome de Rio Grande ao sul de Minas, e depois de 

receber numerosos affluentes deságua no Atlantico pelo vasto 

estuário do Rio da Prta; seos principaes affluentes da esquerda 

são: o Tieté, o Paranapanema, o Iguassú e o Uruguay, e da 

direita o Parnahyba, Igarei, o Paraguay e o Salgado; o Paraguay 
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tem a esquerda o S. Lourenço cujo principal affluente é o 

Cuiabá; e á direita o Pylcomaio, e o Vermelho. 

Os massiços insulares são pequenos e de pouca 

importancia. 

 

 

Clima e Producções 

 

 

A America atravessando todas as zonas experimenta 

todos os climas; as regiões do norte cheias de lagos cobertas de 

gelo, batidas dos ventos polares são extremamente frias; os 

paizes situados nas zonas temperadas tem o clima ameno; os 

situados na zona torrida tem o clima ardente modificado pela 

grande massa de seos enormes rios e de suas florestas; em geral 

o clima é salubre, mas nas margens dos rios e nas costas do 

Mexico e America Central reinão molestias endemicas. 

 

Suas producções são as mais ricas e variadas do mundo. 

Seo solo sem desertos e bem regado é coberto de vegetação 

desde a herva rasteira das regiões do norte até as florestas 

gigantescas de Mississipi e do Amazonas que contém as 

melhores madeiras de construcção, marcinaria, tinturaria, e 

medicinaes e plantas alimenticias; são proprios da America o 

páo Brasil e o campeche, a ipecacuanha, a jalapa, o guayaco, a 

quina, a salsaparrilha, a borracha, a herva-mate, a mandioca, o 

cacáo e a baunilha; a maior flor, a regina victoria é propria do 

Amazonas; são cultivadas todas as plantas da Europa, e das 

outras partes do mundo. 

 

O reino animal si não conta animaes gigantescos como o 

elephante ou ferozes como o leão tem todavia grande variedade, 

riqueza e luxo nas especies, o maior animal é o bisão das 

florestas do norte, e os mais ferozes o urso e o jaguar; são muito 
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notaveis a renna ou rangifer que puchão os trenós dos 

esquimáos, o castor, a ihana, a alpaca e a vicunha cuja pelle é 

preciosa nas manufacturas, as balêas cuja pesca é uma grande 

industria na Groelandia, e o bacalháo, na Terra Nova. 

O reino animal é um dos mais ricos do mundo; tem 

abundantes minas de ouro no Brasil e nos Estados-Unidos, prata 

no Brasil, no Mexico, no Perú, e no Chile, de diamantes no 

Brasil, de esmeraldas no Perú e na Colombia, carvão de pedra e 

petróleo muito exploradas nos Estados Unidos e apenas 

descobertas no Brasil, e de ferro muito explorado nos Estados 

Unidos e pouco no Brasil. 

 

b) EUROPA 

 

Limites, Posição, Superficie e Extensão 

 

 A Europa é uma grande península adherente á Ásia 

comprehendida entre o oceano Arctico, o Atlantico, o mar 

Mediterrâneo e seos mares; é separada das regiões da Ásia pela 

valle que vae do mar de Azof ao mar Cáspio occupado pelo 

Manych e lagos salgados, do Cáspio vai ao Arctico pelo valle 

em que corre o Emba, o Tobol, o Irich e o Obi; esses valles são 

extremamente baixos, tem a depressão do Cáspio e muitos lagos 

pequenos. 

 A extremidade septemtrional da Europa e cabo Norakin 

toca o paralello de 71º norte e a mas meridional a ponta de 

Torifa fica no 36º norte; na extremidade occidental o cabo Roca 

está a 11º e 50º de longitude occidental de Pariz e a mais oriental 

a 65º no meridiano que passa pelo Obi; com a Inglaterra o 

meridiano occidental é o de 12º4’ longitude occidental. A 

Europa atravessa duas terças partes da zona temperada e uma 

pequena tirada frigida do norte. 
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Ella occupa uma superficie de 9,778,000 kilometros 

quadrados e em sua maior extenção do cabo S. Vicente ao 

estreito de Kara tem 5,300 kilometros. 

 

 

Costas 

 

A linha de limites imprime á Europa uma fórma oblonga 

de nordeste a sudoeste e varia de modo que fórma numerosos 

mediterraneos e não menos peninsulas como a Scandinava, a 

Cimbrica ou a Jutlandia, a Morea, que se liga pelo isthmo de 

Corintho, a Hellenica e a Crimea ou Taurica que se liga pelo 

isthmo de Perecop. 

 

Na costa do norte proximas ficão as ilhas da Nova 

Zembla, a de Kualguef, as de Mageroe e afastadas as de 

Spitzberg. A costa é tortuosa e além do mar Branco tem o golfo 

de Tchescaia, o de Mezen, o de Onega, e o de Waranger; nos 

prolongamentos fórma-se o cabo Kanin, o Sviatoi, e o Norte. 

 

Na costa de oeste fica junto ás costas o archipelago 

Noruego no Oceano Atlantico, o Dinamarquez cujas ilçhas 

principaes são Sceland, e Fionia, as ilhas de Aland, Gotland, 

Dago, Osel, Buruholm e Rugen no mar Baltico, á de Heligoland, 

as de Zelandia no mar do Norte; as Anglo Normandas cujas 

principaes são Jersey e Guernesey no mar da Mancha, a de Ré, a 

de Oleron no mar de Gasconha e afastadas da costa as ilhas 

Feroe, as Shetland, as Orcadas, as Hebridas, a Gran-Bretanha, a 

Irlanda, a silhas Sorlingas ou Scily, e as dos Açores no 

Atlantico, a de Man e a de Anglesea no mar da Irlanda. 

 

A costa da Noruega é recortada de numerosos fiords 

estreitos e longos entre as ilhas como o de West, o de 

Throndiem; as da Suecia até á França as da Irlanda e da Gran-
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Bretanha são sinuosas e baixas, tém muitas lagunas, e o golfo de 

Christiania, o de Bothoia, o de Finlandia, o de Riga, o de 

Dantzig, o Limfiord, o da Zuiderzee, o de Clyde, o de Bristol; as 

da Hespanha e Portugal tem as bahias de Vigo, Aveiro e 

Setubal; as saliencias mais notaveis são o cabo Lindness na 

Noruega, o Falsterbo na Suecia, o Skagen na Dinamarca, o Clear 

na ?Irlanda, o Landsend na Inglaterra, o Hogue e o Finisterra na 

França, o Ortegal e o Finisterra na Hespanha, e da Roca, 

Espichel e o S. Vicente em Portugal. 

Na costa do sul ficáo as ilhas Baleares cujas maiores são 

Mayorca e Minorca, a Corsega e Sardenha e a Sicilia no 

Mediterraneo, a ilha dElba, as de Lipari no mar da Sicilia, as 

Illiricas no Adriatico, as Jonicas no mar Jonio, as Cycladas, 

Egina e Negroponto no Archipelago, Malta e Candia na bacia 

oriental do Mediterraneo. 

A costa do sul tem muitas sinuosidades que fórmão os 

golfos de Lião, Genova, Tarente, e Vanesa na Italia, o de 

Lepanto e de Athenas, na Grecia, o de Salonica e o de Odessa na 

Rusia; as costas são baixas e alagadas ao sul da França, nas 

margens do Adriatico e do mar Negro, as quaes contém lagunas 

como a de Thau na França, as de Venesa na Italia e a de 

Akerman na Russia. Nos recortes prolongão-se os cabos de 

Tarifa, S. Martinho, e o Creuss na Hespanha, o Corso na 

Corsega, o Teulada na Sardenha, o Passaro na Sicilia, o 

Spartimento e o Leuca na Italia, o Matapan e o Malio na Grecia. 

A leste a Europa só é banhada pelo Caspio que fica 

abaixo do nivel do mar, tem as margens alagadas e paludosas e 

sobre elle se prolonga o cabo Apcheron extremidade oriental do 

Caucaso. 

 

Relevo 

 

A Europa comprehende 5 massiços que são o 

Escandinavo, o Francez, o Iberico, o Alpino, e o Russo. 
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O massiço Escandinavo comprehende a Suecia e a 

Noruega e a Laponia Russa. Suas montanhas fórmão o systema 

Escandinavo cuja cadea principal é a dos montes Kaelen, 

Dofrinas e Thulianos que se bifurcão ao sul; o Sneehalloen é o 

monte mais elevado. 

 

O massiço Francez occupa a França. Suas montanhas 

fórmão o systema Gallo Francico cujas cadeas principaes são a 

dos Vosgos e a das Cevennas; nestas se achão terrenos contendo 

as crateras de volcões extinctos nas montanhas do Auvergne, e o 

monte mais elevado do systema que é o Puy de Sane com 1886 

metros. 

O massiço Iberico comprehende a peninsula Iberica e 

parte do sul da França. Suas montanhas fórmão o systema 

Iberico cujas cadeas principaes são a dos Pyreneos e Cantabros, 

a serra de Estrella, a serra de Monchique e de Toledo, a Morena 

e a Nevada; os montes mais elevados são o cerro de Muhacen 

com 3,500 metros na serra Nevada; o Maldito e o Perdido, os 

Pyreneos 3,400 metros. 

 

O massiço Alpino comprehende toda a região da Europa 

que se estende da França á Russia. Suas montanhas fórmão tres 

systemas: o dos Alpes, o Hercinio – Carpatho, e o Hellenico. As 

cadeas principaes dos Alpes são os Apeninos na Italia, a dos 

Alpes que passão pela Italia, França, e Suissa, e a do Jura entre a 

Suissa e a França; a cadea dos Apeninos de que os montes da 

Sicilia são ramificações é volcanica, contém o Vesuvio perto de 

Napoles, o Etna ou Gibel na Sicilia, o Stromboli, Volcano e 

outros nas ilhas Lipari; na Suissa forma-se um alto paltó 

contendo muitos lagos e geleiras; os montes mais altos são o 

Branco com 1810 metros de altura, nos Peninos, o Cenis com 

2,000 metros nos Alpes, o Simplon 2,000 metros nos Alpes 

Helvecios, e o Cavallo nos Apeninos. As cadeas principaes do 

Hercinio Carnatho são a dos Carpathos na Hungria, a dos 
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Sudetos, os montes da Moravia e os da Bohemia na Austria, e a 

Floresta negra na Allemanha; o monte mais elevado é o Ruska 

Pojana na Transilvania; este systema contém o plató da Hungria. 

As cadeas principaes do systema Hellenico são a Occidental ou 

do Pindo, e a dos Balkans que segue d'esta para leste; o monte 

mais elevado deste systema é o Olympo na Thessalia. 

 

O massiço Russo compŕehende terras da Russia e parte 

da Siberia. Suas montanhas fórmão o systema Uraliano cujas 

cadeas principaes são a dos montes Poyas ou Uraes, as collinas 

de Waldai e Chemokonski. 

 

As inclinações das terras da Europa fórmão duas 

vertentes geraes cuja linha de divisão das aguas vai do cabo 

Tarifa ao estreito de Kara, passando pela serra Nevada, Alpes, 

Hercinios, collinas de Waldai e Chemokonski, e Uraes do norte. 

 

A vertente do noroeste é geralmente plana, contém as 

planicies baixas da França, da Allemanha e da Russia, nas quaes 

se achão as landes arenosas da França e as regiões geladas da 

Russia e da Suecia; contém numerosos lagos as regiões da 

Russia e da Suecia, e o plató Suisso; os principaes lagos são o 

Ladoga e o Onega na Russia, o Melarn o Wetern, e o Wenern na 

Sueci, e de Constança, e o de Zurich na Suissa. Por ella correm 

o Guadalquivir na Hespanha, o Guadiana, o Tejo, o Douro e o 

Minho na Hespanha e Portugal, o Gironda que se fórma do 

Garona com o Dordonha, o Loire, e o Senna na França, o 

Escalda e o Mosa na França, Belgica e Hollanda, o Rheno na 

Suissa, Allemanha e Hollanda, o Elba e o Oder na Austria e 

Allemanha, o Vistula e o Niermen na Russia e Allemanha, o 

Dwina do Sul, o Neva, o Dwina do Norte e o Petchora na 

Russia, o Tornea entre a Russia e a Suecia, e Glomen na 

Noruega. 
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A vertente de sueste é montanhosa a oeste e tem a leste a 

planície do Danubio com as steppes da Hungria e a immensa 

planície da Russia com as steppes do Volga e do Ural; tem 

alguns lagos na Italia, na Suissa a na Turquia; os principaes são: 

o de Genebra entre a Suissa e a Italia, o Como, o Maior, o 

Logano, o Guarda e o Fucino na Italia, o Balaton na Hungria, o 

Seutari na Turquia. Por Ella correm o Ebro na Hespanha, o 

Rhodano na Suissa e na França, o Arno, o Tibre, o Pó e o Adige 

na Itaba, o Danubio na Allemanha, na Austria, na Servia, na 

Bulgaria e na Roumania, o Dniester na Austria e na Russia, o 

Dnieper, o Don, o Volga e o Ural na Russia; suas águas 

despejão no mar Mediterraneo e suas dependencias, no mar de 

Marmara, no mar de Azof, e no mar Caspio. 

 

Os mais notáveis dos massiços insulares são o Britanico, 

o de Spitzberg, o da Nova Zembla, o dos Açores, o Sardo-Corso 

e o Cretense. O Britanico comprehende as montanhas das ilhas 

Britanicas; as cadeias principaes são a dos Grampians na 

Escossia, a dos Cheviots entre a Escossia e a Inglaterra e as de 

Coru waillis e as do sul da Irlanda, o monte mais alto é o 

Benevis nos Grampians, a Escossia é um terreno montanhoso 

atravessado de lagos como o Lhomond e de rios pequenos como 

o Tweed; a Inglaterra é plana a leste, montanhosa a oeste e tem 

alguns rios como o Humber, o Tamisa, e o Savern, a Irlanda é 

geralmente plana e contém numerosos lagos como o Neag e o 

Shannon. O massiço boreal no archipelago de Spitzberg tem o 

monte Horne. O da Nova Zembla tem o volcão Saryticheff. O 

dos Açores tem o Grande pico na ilha do Pico. O Sardo-Corso é 

uma cadeia seguida do norte da Corsega ou sul da Sardenha; 

seos montes mais elevados são e Rotondo e o Cinto na Corsega. 

O Cretense é uma cadeia em direcção de leste a oeste e tem 

notável o monte Ida. 
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Clima e Producções 

 

 

 A Europa tem clima muito frio nas regiões do norte, 

Rússia e Suécia que passão cerca de nove mezes cobertas de 

gelo; desenho para o sul o clima vai se tornando mais brando até 

que na península Ibérica, na Italiana e na Hellenica experimenta-

se o clima doce das regiçoes tropicaes; em latitude idêntica a 

Europa é menos fria que a Ásia de maneira que são cultivados 

seos campos nas mesmas latitudes em que a Ásia apenas tem 

vegetação enfesada no meio dos gelos. 

  

A temperatura não soffre súbitas mudanças, o ar é em 

geral salubre; os paizes do sul porém são batulos pleos ventos 

pestilentos da África como o Sirocco na Itália. 

  

A Europa não apresenta quer no reino animal quer no 

reino vegetal a magnificencia da Ásia e da América; seo solo só 

produz á custa de immenso esforço do lavrador; mas tem 

aclimado todas as plantas alimentícias das outras regiões; o 

linho, o trigo, a uva, a azeitona, a beterraba que produz assucar, 

e os fructos são os principaes productos; suas florestas são 

pobres. Os mais notáveis dos animaes são o javali, o lobo, o 

camello, o urso, o búfalo da Itália, a renna, a camurça, o merino, 

o bicho da seda, as abelhas, o eider, é abundante a criação de 

animaes domésticos como o boi, o cavallo, os porcos, as 

gallinhas. No reino mineral a Europa está muito explorada e tem 

abundantes minas de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo, 

carvão de pedra, mármores das mais ricas espécies, prata e todas 

as espécies de mineraes utilisados na industria humana, são 

poucas as pedras preciosas, o ouro que só existe nos Uraes e na 

Áustria, e a prata na Hespanha, Áustria e Turquia. 
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c) ASIA 

 

 

Limites, Posição, Superficie e Extensão 

 

 

 A Ásia tem por limites o oceano Arctico ao norte, e 

Pacifico a leste, o Indico, ao sul e a oeste o Mediterrâneo, o mar 

Vermelho, o do Archipelago, o de Marmara, o vaalle do 

Manitch e do Kuma, o mar Cáspio e o valle que do mar Cáspio 

vai ao Arctico pelo Emba, Tobol, Irtch e Obi. 

 Ella se comprehende entre 2 e 78º de latitude norte, entre 

o parallelo do cabo Burú e o do cabo Severovost chnoi 

(Sagrado), entre o meridiano de 24º a leste e de 173º a oeste do 

de Pariz marcados no cabo Baba e no Oriental. Atravessa a parte 

septemtrional da zona tórrida, a temperada e uma pequena 

porção da zona frigida, ambas do norte. 

 Sua superficie é de 41.177.800 kilometros quadrados sua 

maior extensão do cabo Oriental ao estreito de Babelmandeb é 

de 8.600 kilometros e do cabo Sagrado ao România 6.000. 

 

 

Costas 

 

 A Ásia é uma região triangular com dous apêndices 

meridionaes o Indostão e a Arábia. Sua linha de limites muito 

tortuosa imprime-lhe fórma muito irregular, e a par de grandes 

penínsulas tem muitos mediterrâneos, das penínsulas são mais 

notáveis a de Kamtchatka, a de Corea, a Índia Sinica com 

Malaca seo apêndice ligada pelo isthmo de Kraw, o Indostão 

com a de Guzerate, a Arábia com a so Sinai, e a Anatólia. 

 Na costa do norte ficão as ilhas de Liakof e a terra de 

Wrangel ainda mal explorada. E recortada não só por golfos 

como pelos estuários dos grandes rios da Siberia, são mais 
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notaveis o golfo de Obi, o de Jenissei o de Taimurskaia e o de 

Borkaia; suas extremidades tem os cabos Severo, Sviatoi, e 

Yakan. 

 A costa de leste tem o archipelago das Kurilhas e a ilha 

de Tarrakai no mar de Okotsk, o archipelago do Japão cujas 

ilhas principaes são Niphon, Yeso, Kiu-Siu, e Sikoff nos 

contornos do mar do Japão, o archipelago de Lieu Hong Kong, 

Macau, Hainan, e Singapura no mar da China. Tem recortes e 

saliências successivas que fórmão o golfo de Anadir e o de 

Penginsk na Sibéria, a bahia de Yocoama no Japão, o golfo de 

Petchili e o de Cantão na China, o de Tonkin entre a China e o 

Indo-China, e o de Sião no Indo-China, assim como o cabo, 

Oriental sobre o estreito de Behring, o Lopatka em 

Kamtchatcka, O Providencia na Corea, e Cambodje e o România 

na Indo-China. 

 

 Na costa do sul ficão o archipelago de Andaman, o de 

Nicobar e a ilha de Ceylão no mar de Bengala, as Laquedivas e 

Maldivas no oceano Indico, a de Ormuz e as de Bahreim no 

golfo Pérsico. Nella se fórma o golfo de Martaban no Indo-

China, o de Manaar entre Ceylão e o Indostão, o de Camabaia 

no Indostão, bem como os cabos Negraes no Indo-China, o 

Comorim no Indostão, o Rasalgat na Arábia. 

  

Na costa occidental fica a ilha de Perim no mar 

Vermelho que é semeado de muitas outras, a de Chipre e a de 

Bhodes no mar Mediterrâneo, Metelin e outras espalhadas no 

Archipelago. E’ uma costa escarpada muito recortada e bordada 

de ilhas não só na Arábia como na Turquia, entre os golfos são 

principaes o de Akaban na Arábia, o de Alexandretta e o de 

Smirna na Turquia, entre os cabos são principaes o Mahomed na 

península do Sinai, e o Baba na Anatólia. As costas de mar 

Cáspio são baixas e espraiadas, o golfo mais notável é o de 

Mertvoi. 
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Relevo 

 

 

 A Ásia fórma tres mássicos, o Central, o da Arábia e o 

do Dekkan. 

  

O grande mássico Central começa estreito na Anatólia e 

vai se alargando para leste, é coroado de um vastissino plató que 

se alarga da Pérsia ao Afghanistan e do Thibet á Mongólia, as 

cadeias que o cercão encontrão-se formando o plató da Amenia 

na Turquia, o de Parmir no Turqueslan e o de Langtan na China. 

Suas montanhas fórmão tres systemas 1º. O Tauro-Caucasico 

cujas cadeias principaes são a do Cáucaso na Rússia, a do Tauro 

e a do Líbano na Turquia; os montes mais elevados são o Elbrus 

com 5600 metros no Cancaso, e o Ararat (5500 metros). 2º. O 

Hymalayo cujo centro está no plató de Pamir entre o Turquestan 

e Afghanistan, d’ahi se ramificão os montes Hindskoh pelo 

Afghanistan e pela Pérsia, os montes Tianchan pela China, os 

montes Knenlun pela Bukaria e os montes Karakorun e 

Hymalaya pelo Thibet e norte do Indostão; os montes mais 

elevados estão no Hymalaya e são o Evereste com (8830 

metros), o Katischin-ginga, o Dawaladgiri, o Jawair que medem 

mais de 8000 metros. 3º. O Altaico que é uma estensa 

cordilheira que passa na China e na Sibéria com os nomes de 

montes Altai, Stanovoi e Jablonoi; o monte mais elevado é o 

Altai-iniro nos montes Altai com 3500 metros. Neste mássico 

são volcanicas as regiões da Armênia, do Tian-Chan e do 

Kamtchatka, os volcões mais notáveis são e Demavend ao sul do 

mar Cáspio, o Scibão na Armênia, o Echikbach e o Pechan no 

Tian-Chan, o Klutcheveskoi e o Avatcha no Kamtchatcka. Tem 

duas vertentes oceânicas alem das vertentes interiores do plató 

Persa e do Plató Central. 
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 A vertente do norte inclinada para o mar Negro, mar 

Cáspio, mar de Aral e oceano Arctico tem a leste a vasta 

planície da Sibéria, steppe submergida nos gelos e a oeste as 

steppes arenosas dos Khirgiz; por ella correm o Kyzil-Irmak na 

Turquia d’Asia, o Kur na Rússia, o Amon-Daria e o Sir-Daria no 

Turquestão, o Obi, Jenissei e o Lena na Sibéria; contem nas 

proximidades das montanhas muitos lagos cujos principaes são 

o mar de Aral, o lago Balkachi, Daizango e o Baikal. 

 A vertente de sueste inclinada para o Pacifico, Indico e 

Mediterrâneo tem as planícies de Sennaar, do Indostão e de leste 

da China, o mar Morto na Turquia, e o Thoung Thing na China 

são os lagos mais importantes; por ella correm o Tigre e o 

Euphrates que se reúnem formando o Chat-el-arab na Turquia, o 

Indo e o Ganges no Indostão, o Bramaputura no Thibet e no 

Indostão, o Irauady, o Saluão, o Menan e o Meykong na China e 

Indo-China, o Yangtse-Kiang, o Hoang-bo e o Peyhu na China, 

o Amur ou Saghalien na China e na Sibéria. 

 A vertente da Pérsia tem o deserto Salgado o lago Van na 

Armênia, o Urmiah na Pérsia e o Zerreh no Afghanistan; em 

suas áreas perdem-se muitos rios e no Zerreh deságua e Elmend. 

A vertente central tem o vasto deserto de Gobi na Mongólia, o 

lago Lop, o Koukonoor e o Paltê; o rio principal é o Tarin que 

deságua no lago Lop. 

 

 O massiço da Arábia é coroado pelas montanhas do 

systema Arábico cujas cadeias principaes são a Marítima ao 

longo do mar Vermelho e a El-Ared no interior; as costas são 

povoadas e tem pequenos rios, o centro é um immenso deserto 

onde os rios se somen no areaes e levantão-se ondas de areia 

como no mar. 

 

 O massiço do Dekkam é um vasto plató cercado de um 

lado pelos Gattes occidentaes e do outro pelos Gattes orientaes; 

tem duas vertentes cuja linha de divisão das águas é formada 
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pelo Gattes occidentaes, a vertente do oeste é estreita e só tem 

de notável o Nerbudah que corre na planície do norte; a vertente 

de leste é larga tem toda a planície do plató; por ella correm o 

Manahadi, o Godavery, e o Kistnah que descem do plató por 

cascatas nos Gattes orientaes. 

 

 

Clima e Producções 

 

 

 A Ásia tem na Sibéria uma das regiões mais frias do 

globo, batida pelos ventos gélidos do polo que varrem sua 

immensa planície; as regiões occidentaes gosão do clima doce 

da zona temperada; na Pérsia, na China e na Arábia tem as 

ardentias dos desertos e para o sul o clima ardente das regiões 

intertropicaes, com a humidade de seos grandes rios. 

 

 Sua vegetação é esplendida, o chá, a camphora, as 

resinas e plantas aromáticas, as de tinturaria e de marcenaria, as 

especiarias são os productos especiaes no reino vegetal; são 

originarias da Ásia as principaes plantas cultivadas na Europa e 

transplantadas para a América, como o trigo, o arroz, as fructas, 

o café e a canna de assucar. 

 

 O reino animal é muito rico tambem, não só de espécies 

variadas e lindas como de animaes corpulentos e ferozes; na 

Ásia vive o elephante, o rhinoceronte, o tigre real, a abestruz, as 

cabras do Thibet e da Pérsia que dão pello sedoso, além de 

excellentes raças de cavallos, bois e carneiros domésticos. O 

reino mineral é abundante de ouro e prata na Sibéria, pedras 

preciosas na Índia, o Kaolim e o petunzé de que se fabrica a 

mais fins porcellana, bem como de todos os metaes, pedras e 

rochas empregadas nas artes humanas. 
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d) AFRICA 

 

 

Limites, Posição, Superficie e Extensão 

 

 

 A Africa fórma uma grande região presa ao antigo 

continente pelas terras do isthmo de Suez sobre o qual abre-se 

hoje o canal do mesmo nome. 

 São seus limites o Mediterraneo ao norte, o Atlantico a 

oeste, o Austral ao sul e o Indico com o mar Vermelho a leste. 

 Ella vai do parallelo de 35º sul no cabo das Agulhas ao 

de 38º norte no cabo Bom, e do meridiano da 19º de oeste no 

cabo Verde ao de 49º leste no cabo Guardaful. Atravessa de sul 

a norte toda a zona tórrida e de um e outro lado occupa um 

aporção das zonas juxcta-tropicaes. 

 Abrange uma superficie de 29.000.000 de kilometros 

quadrados, tendo 7.200 kilometros de Tunis ao Cabo da Bóa 

Esperança. 

 

Costas 

 

 A Africa é larga ao norte e estreita-se para o sul; apenas 

um grande seio a oeste o golfo de Guiné e pequenas 

sinuosidades lhe alterão a regularidade das costas. 

 Na costa de norte tem algumas pequenas ilhas como 

Gerbi. E’ costa arenosa a leste e alta a oeste, tem o golfo de 

Sidra em Tripoli, o de Cabes e o de Tunis em Tunis e nas boccas 

do Nilo lagunas de que Menzalé e Marcotis são as principaes; o 

cabo Bom e o Branco em Tunis e a Ponta d’Africa em Marrocos 

são os cabos mais notáveis. 

 Ao longo da costa de oeste fica o archipelago da 

Madeira, o das Canarias cujas principaes são S. Antão, S. 

Vicente e S. Thiago, a ilha de Gorea, o archipelago dos 
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Bissagós, a de Ascensão e a de Santa Helena no oceano 

Atlantico, e as de Tristão da Cunha no oceano Austral. E’ uma 

costa sinuosa e baixa, tem o golfo de Benin, o de Biafra, 

numerosas babias como a da Mesa e lagunas nas embocaduras 

dos rins; seos cabos mais notáveis são o Gers e o Num em 

Marrocos, o Bojador e o Branco no Sahara, o Verde na 

Senegambia, o Lopes em Guiné, o Negro na Cimbebasia e o da 

Bóa Esperança na Colonia do Cabo. 

 

 A costa de leste tem a ilha de Madagascar, as Comores, 

as Mascarenhas cujas principaes são Mauricia em de França, 

Bourbon ou da Reunião, e Rodrigo, as Comores, as Almirantas, 

as Seychelles, Socotorá e um grande numero de pequenas ilhas 

muito juntas á costa como a de Zanzibar no oceano Indico e a de 

Dablac no mar Vermelho; não tem sinuosidades profundas, mas 

sim pequenas babias como a da Lagoa, a de Sofala; nas 

saliências mais notáveis tem o cabo das Agulhas, extremidade 

meridional da Africa, o Corrientes, o Delgado, o Orfui, e o 

Guardafui. 

 

 

Relevo 

 

 

 No estado em que se achão os conhecimentos physicos 

da Africa não se podem precisar seos systemas orographicos. O 

massiço do Allas está bem determinado; duas cadeias paralellas 

fórmão um baboleiro no meio cheio de lagos como o Chergui na 

Algeria, como uma vertente para o Mediterraneo e oceano 

Atlantico pela qual correm os rios que descem do plató, como o 

Medgerdah em Tunis, e Shelifona Algeria e o Moluiah em 

Marrocos; a outra vertente dá para o Sahara em cujas areias 

perdem-se os rios que della descem ou accumulão-se as águas 

formando lagos como o Melghigh na Argelia e o Ludeah em 
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Tunis, o ponto mais elevado deste systema é o Miltsio com 

3.500 metros em Marrocos. 

  

O resto da Africa parece formar um vasto massiço com 

um immenso taboleiro ladeado pelos montes Konga, Kamerom 

na Senegambia e Guiné, serra de Moçamba no Congo, montes 

Nieweld na Colonia do Cabo, Uallamba na Cafraria e Sofala, 

montes Lupata em Moçambique e Zanguebar, montes da Lua na 

região dos lagos e montes da Alyssinia na Abyssinia; os montes 

mais elevados são o monte Kamerab na Abyssinia, o 

Kilimandjaro com mais de 6.000 metros de altura e o Kenia nos 

montes Lupata. O terreno é geralmente montanhosa e volcanico 

na Abyssinia onde se acha o volcão de Ankober e o Zebbel Teir 

no mar Vermelho e no Congo onde se acha o Mulundú-Zambi; a 

região interior do Zanzibar e Moçambique contém muitos e 

grandes lagos cujos principaes são o Victoria-Nianza ou 

Ukerecê, o Alberto-Nianza ou Motanzigé, o Tanganika e o 

Niassa, além desses há o Kairum no Egypto, o Tzano ou 

Bembea na Abyssinia, o Tchad e o Djebon no Sudan e o lagami 

na Cafraria. São planícies arenosas e desertas o Sahara vasto 

mar de areia, a Cimbelasia, os Karrus na Hotentocia e a costa de 

Ajan. Os rios deste massiço correm para o mar Mediterraneo, 

para o Atlantico e para o Indico, descendo em cataractas pelos 

taludes do plató central; são mais notáveis o Nilo que corre do 

interior pela Abyssinia, Nubia e Egypto, o Senegal e o Gambia 

na Senegambia, o Niger no Sudan e na Guiné, o Conga ou Zaire 

e o Coanza no Congo, o Orange na Colonia do Cabo, o Limpopo 

na Cafraria, o Zambeze em Moçambique, o Lofige em 

Zamzibar; o lago Tchad recebe tambem o Chari no Suntlan. 

  

Os massiços insulares mais importantes são: 1º. O de 

Madagascar que tem a cadeia dos Ambostimenes, o lago 

Antsiamac e pequenos rios em suas vertentes estreitas. 2º. O das 

Canarias composto de pequenas ilhas volcanicas onde o volcão 
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de Teyde em Teneriffe e o da Coroa em Lancerota são os 

accidentes mais notáveis, 3º. O do Cabo-Verde composto de 

ilhas volcanicas onde o volcão do Vogo é o mais notável, 4º. A 

das Mascarenhas composto tambem de ilhas volcanicas cujo 

ponto mais elevado é o Piton das Neves na ilha Bourbom, 5º. O 

das Comores tambem formado de ilhas volcanicas. 

 

 

Clima e Producções 

 

 

 A Africa tem a Barbaria, o Egypto e parte do Sahara na 

zona temperada do norte; a Hotentocia, o Cabo e a Cafraria na 

zona temperada do sul, todas as outras regiões estão na zona 

tórrida. Seu clima é portanto muito ardente; a falta de grandes 

rios, os numerosos e extensos desertos concorrem para tornar o 

clima ainda mais ardente, as mudanças de temperatura são 

bruscas, e só nas altas montanhas se encontrão neves; os 

desertos são hatidos por furacões que levantão ondas de areia 

sob as quaes se submergem caravanas inteiras; o chansim, o 

samiel ou simum são ventos pestilentos que soprão na região 

deserta do Sahara ao Egypto; o céo é sempre limpo e regiões há 

como o Egypto onde nunca chove. 

  

Não obstante seos desertos, a Africa tem espessas 

florestas; o óleo da palma, a tâmara, arvores de resina como a 

gomma arábica, a gulta percha, o cautechuc, o chi que produz 

manteiga vegetal, madeiras preciosas como o ébano, o sândalo, 

o teck etc., e as plantas cultivadas como o algodão, a canna de 

assucar são os principaes productos vegetaes. Na Africa vivem 

animaes dos mais ferozes e corpulentos, o carnello que é o navio 

do deserto, o zebú boi que tem bossa, o elephante, o 

rhinoceronte, o hypopotamo, girafa, a zebra, o leão, o bofalo, o 

tigre, a hyena, o chacal, a panthera, a abestruz, os crocodilos e 
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os gafanhotos são os principaes entre os animaes. E’ pouco 

conhecida sua riqueza mineral; estão exploradas minas de 

diamante no Cabo, carvão de pedra na Colonia do Natal, é 

abundante e ouro nos rios, o cobre em Bengueela, o ferro em 

Angola e no Sudan, o chumbo em Argel, a prata no Atlas e o 

mercúrio em Tunis. 

 

 

e) OCEANIA 

 

 

Limites, Posição, Superficie 

 

 

 A Oceania se acha comprehendida entre as águas do 

Indico, do Atlantico e do Pacifico. 

 Está situada em 32º e 30º de latitude norte no paralello 

da ilha Crespo e 58º de latitude sul no paralello da ilha 

Esmeralda; sua longitude é de 93º leste no meridiano de Achem 

e 105º oeste de Pariz no meridiano de Salas. Estende-se por duas 

terças partes da zona temperada do sul atravessa a zona tórrida e 

occupa uma parte da temperada do norte. Sua maior massa de 

terra acha-se no hemispherico meridional na zona tórrida. 

 Ella occupa uma superficie de 10.000.000 kilometros 

quadrados. 

 

Costas 

 

 A Oceania se compõe da Australia ou novíssimo 

continente e das ilhas espalhadas no oceano Pacifico. O 

continente tem geralmente as costas pouco sinuosas assim como 

as ilhas, os golfos e bahias mais notáveis são o golfo de 

Carpentaria ao norte do continente, a Bahia Botanica a leste, o 

golfo de Spencer e o de S. Vicente ao sul, a Bahia de Manilha 
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em Luçon, o golfo de Boni, o de Tolo e o de Tomini em 

Celebes, e ode Geetwinck na Papuasia. Os prolongamentos mais 

notáveis de suas costas são o península de Carpentaria ao norte 

do continente, a de York ao sul, a de Dory na Papuasia e as 

quatro de Celebes, o cabo York ao norte do continente, o Wilson 

ao sul, o Lewin a sudoeste, o de Aken em Java, o Dato em 

Bornéo e o Norte na Nova Zelandia. 

 

 

Relevo 

 

Os massiços mais notáveis são: 1º. O continental, de que 

apenas se conhece e pouco a parte oriental; esta é atravessada de 

norte a sul pelos Alpes Australianos ou montanhas Azues cujo 

monte mais elevado é o Kosciusku; pela vertente do oeste corre 

o Murray com seo afluente o Darling; da parte occidental 

conhece-se uma vasta planície ao sul coberta de lagos cujos 

principaes são o Gregory, o Gardner e o Torrens, e deserta para 

o norte. 2º. O das ilhas da Malasia que parece prolongar-se pela 

Papuasia até a Nova Caledonia, os montes mais notáveis são: o 

Hercules na Papuasia, com 10.810 metros de altura, o Sago e o 

Opluir em Sumatra; é uma região volcanica onde se conta para 

mais de 35 volcões em actividade; suas vertentes são estreitas, 

tem lagos pequenos como o Kinibalo em Bornéo e o Dubão em 

Sumatra e os rios mais importantes são o Sisk e o Singkel em 

Sumatra, o Bangermassing e o Pontianak em Bornéo e o Tajo 

em Luçon. 3º. O de Saniwich composto de ilhas volcanicas onde 

o Mona-Loa e o Mona-Kua com mais de 4.000 metros são os 

volcões mais notáveis. 4º. O da Nova Zelandia composto de 

duas grandes ilhas separadas pelo estreito de Cook e 

atravessadas por montanhas de norte a sul. 5º. O das terras 

Antarcticas ao qual do meio dos gelos surgem o Erebus e o 

Terror volcões dos mais activos do globo. 
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Clima e Producções 

 

 A Oceania posto que situada na zona torrida gosa em 

suas ilhas de um clima agradável onde os ardores do sol são 

amenisados pelos ventos do mar cuja temperatura é mais 

constante. Na Australia o clima é doce, mas está sujeito a 

securas longas que suffocão e são seguidas de tempestades 

acompanhas de saraivas. O clima é são na Australia, e insolubre 

nas ilhas da Sonda onde a febre amarella é endêmica. 

 As regiões da Oceania são geralmente ferteis, os 

bambus e juncos, o aloés, o cedro, o ébano, o sândalo, as 

especiarias nas Molucas, a arvore do pão e as plantas cultivadas 

como o café, o fumo, o algodão etc.; são os principaes animaes 

da Oceania. As abundantes minas de ouro da Australia, o carvão 

de pedra, o ferro, e o diamante são os principaes productos 

mineraes. 
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GEOGRAPHIA POLITICA 
 

 

I 

 

 

DAS RAÇAS HUMANAS 

 

 

 

 Os homens, tivessem ou não procedido de um só par, 

apresentão sensíveis differenças em sua constituição physica ás 

quaes se achão tambem ligadas differenças Moraes. 

 

 As differenças physicas constituem as raças que são as 

seguintes: 1ª a Caucasica ou Branca cujos principaes 

característicos são côr branca da pelle, rosto oval, ângulo facial 

aberto, olhos horisontaes, cabellos finos, lisos ou levemente 

annellados, máximo desenvolvimento moral constantemente 

progressivo. As principaes famílias são: o céltico, o árabe, o 

turco, o hellenico, o germânico ou gothico, o esclavonico, o 

indostânico, o semítico, o latino, e o circassiano que contem os 

lypos mais bellos da raça. 2ª a Mongolica cujos característicos 

principaes são: cor amarella da pelle, cabellos negros e duros, 

rosto achatado e largo, olhos pequenos afastados e oblíquos, 

desenvolvimento moral estacionário. As principais famílias são: 

os mogores, os chins, os mandehús, os japoneses, os magyares 

da Hungria e os povos arcticos samoyedas, finnezes e 

esquimáos. 3ª a Malaia cujos característicos principaes são: côr 

azeitenada, cabellos anellados, fronte alta, talhe bem feito. 4ª a 

Americana cujos características principaes são: côr de cobre, 

fronte deprimida, cabellos negros lusidios e duros. As principaes 

famílias são: os azteques do Mexico os Incas do Perú, os 

lapoias, os guarauis, os pueiches ou patagões os cheruquis e os 
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iroquezes. 5ª a Ethope cujos característicos principaes são: côr 

negra, fronte estreita e deprimida, cabellos lanosos ecara pinhos. 

As principaes famílias são: os ethiopes, os da costa (Guiné), os 

de Angola, os cafres, e os hotentoles, os australianos. Nesta raça 

o desenvolvimento moral vai sendo menor até se encontrarem 

povos como o da Australia cuja vida muito se aproxima da dos 

brutos e quase não tem linguagem. 

 

 

II 

 

 

DESENVOLVIMENTO MORAL 

 

 

Segundo seo desenvolvimento moral os povos se 

classificão em civilisados, bárbaros e selvagens. São povos 

civilisados os que dão á suas faculdades todo o 

desenvolvimento, caminhando progressivamente nos 

melhoramentos moraes e materiaes, já aperfeiçoando a língua e 

enriquecendo a litteratura, já estabelecendo governo e legislação 

bem concebidos, já cultivando as sciencias, as artes, as 

industrias e todos os meios de tornar a vida mais activa, mais 

agradável e commoda. Entre os povos civilisados os europeus e 

seos descendentes fazem rápidos progressos, os asiáticos 

conservão-se estacionários por muito tempo. São povos 

bárbaros os que conhecem e cultivão as artes e industrias mais 

necessárias á vida, tem fórmas de governo regular porém 

simples e absoluto. São povos selvagens os que pouco tem 

desenvolvido suas faculdades moraes e materiaes, vivem no 

estado rude primitivo sem habitações permanentes e dados á 

caça, á pesca, e a guerra; alguns são anthropophagos. 
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III 

 

 

NAÇÃO E GOVERNO 

 

 

Os homens vivem agrupados em famílias, tribus ou 

nações por laços mais ou menos estreitos comforme seo 

desenvolvimento moral. 

 

Nação é a totalidade de indivíduos sujeitos ao mesmo 

governo. Tambem se chama nação qualquer grupamento de 

povos com características comuns. A nação e o território por ella 

occupado chama-se um Estado. Governo é a autoridade que dá 

direccçãoao Estado, e lei a prescrição jurídica diatada na 

autoridade do mais forte que dirige as emprezas ou aventuras a 

que se entregão e dicta sua vontade aos subditos. O governo dos 

povos bárbaros e civilisados é organisado sob certas normas 

mais ou menos racionais que constituem as differentes fórmas 

de governo das quaes as principaes são: 1º. O governo 

monarchico aquelle em que o summo poder é endeferido a um 

individuo que tem autoridade e privilegios sobre todos. O 

governo monarchico é absoluto quando a vontade do soberado 

não tem limitação; é constitucional quando as attribuições do 

soberano e dos poderes públicos são regulados por uma lei 

fundamental que se chama constituição. 2º. O governo 

republicano é exercido por magistrados eleitos. Nos governos 

regularmente constituídos os poderes são divididos em 

legislativo e executivo; o legislativo é exercido por uma ou mais 

corporações a quem compete fazer as leis; e o executivo por 

magistrados a quem compete executal-a. Quando vários estados 

independentes quanto a certas relações s elegão sob um regimem 

commum fórmão uma confederação. 
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IV 

 

 

DAS RELIGIÕES 

 

 

 Religião é o conhecimento de Deus e do culto que lhe é 

devido. 

 Os povos mais adiantados em civilisação reconhecem 

como Deus uma só entidade espiritual, outros reconhecem mais 

de uma entidade como deuses, outros finalmente adorão os 

astros, os animaes, os elementos e outros seres da creação. 

 As principaes religiões são: 1º. O Christianismo religião 

ensinada por Jesus-Christo e propagada pelos apóstolos seos 

discípulos; as principaes egrejas são a Catholica que reconhece 

por chefe o Papa de Roma, a Lutherana cuja doutrina foi 

ensinada por Luthero, a Calvinista cuja doutrina foi ensinada 

por Calvino, a Anglicana instituída pelo rei de Inglaterra 

Henrique 8º, a Grega ou orthodoxa instituída por Phocio 

patriarcha de Constantinopla que se separou de Roma; há 

tambem innumeras seitas protestante no occidente e outras 

divergentes no oriente. 

 2º. O Judaismo, ensinado por Moysés cujos princípios 

são acceitos pelo christianismo. 

 3º. O Mahometismo ensinado por Mahomet sob os 

princípios do judaísmo e de christianismo; suas principaes seitas 

são a dos schiitas e a dos sunnitas. 

 4º. O Brahmanismo que reconhece um deus principal 

Para-Brahama e enetidades divinas inferiores que prosidem aos 

differentes elementos. 

 5º. O Budhismo reforma do Brahamanismo por Budha 

tornando aquella religião mais racional. 

6º. A religião de Confucio ensinada na China por este 

philosopo. 
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7º. O culto de Sinto que reconhece o Géo ou o Sol como 

deus principal. 

8º. O culto dos espiritos espécie de philosophia 

racionalista da China. 

9º. O Magismo cujos deuses principaes são: Ornuz o 

principio do bem e Ahriman o principio do mal. 

10º. O Nanekismo fundada por Nanek com praticas do 

islamismo e do brahmanismo. 

11º. O sabeismo ou adoração dos astros originada entre 

os sabêos na Arabia. 

12º. O Fetchismo que consiste na adoração dos seres 

creados que existem na terra. 

 

 

V 

 

AMERICA 

 

 

 Nada se conhece sobre a historia da America que indique 

como e quando foi ella povoada. No século 10 e 11 a 

Groenlandia e as costas de nordeste da Nova Bretanha forão 

povoadas por normandos dinamarquezes e noruegos; no século 

15 foi ella definitivamente descoberta por Christovão Colombo 

em 12 de outubro de 1492 ao norte e por Pedro Alvares Cabral 

ao sul em 22 de abril de 1500. Existia uma população de raça 

differente das conhecidas com uma civilisação adiantada nas 

regiões do Mexico e do Peru e em estado de selvageria primitiva 

em todos os mais logares. Os hespanhoes e os portuguezes forão 

os principaes colonisadores da America; os onglezes colonisárão 

a costa de leste dos Estados-Unidos, e os francezes a Nova 

Bretanha e o sul dos Estados-Unidos (Luisiania). A maior parte 

das colonias se constituirão naçlões independentes até ao 

principio deste século. 
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Divisão 

 

 A America comprehende nações independentes, colonias 

europeas, e tribus indígenas errantes no interior. As nações 

independentes são na America do Norte; os Estados-Unidos da 

America do Norte, o Mexico, Guatemala, S. Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Haiti e S. Domingos; na 

America do Sul; o Brazil, o Paraguay, o Uruguay, a Republica 

Argentina, o Chile, a Bolivia, o Perú, o Equador, a Colombia e a 

Venezuela. As colonias europeas são possessões inglezas, 

hespanholas, francezas, dinamarquezas, hollandezas e suecas. 

 

População, Raças, Linguas e Religiões 

 

 A população da America regula cerca de 96.000.000 

habitantes. As raças preponderantes são as do colonisadores 

europeos principalmente a dos inglezes, hespanhoes, 

portuguezes e francezes; as raças indígenas só preponderarão no 

Mexico, e nas colonias hespanholas da America meridional. Os 

povos civilisados fallão as línguas das nações de que se 

originmárão, e das línguas indígenas são mais cultivadas as da 

nações indígenas que mais crusárão como o Guarany, o 

araucanio e o azteque. A religião mais espalhada é a catholica 

nas colinias hespanholas e portuguezas, os differentes ritos 

protestantes são seguidos pelos povos de origem ingleza; os 

indígenas que não se submetterão ao christianismo são 

fetchistas. 

 

Vias de communicação 

 

 Boas estradas de rodagem na America só existem nos 

Estados Unidos e no Canadá. 
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 Estradas de ferro possuem-n’as quase todos os paizes 

principalmente os Estados Unidos, o Canadá, o Brazil e a 

Republica Argentina, são mais notáveis a Grande Estrada do 

Pacíficos com 5190 kilometros, a Estrada de Ferro Central do 

Brazil, e a que atravessa os Andes de Buenos Ayres a 

Valparaiso. Canaes artificiaes os mais importantes são de 

Weland que corta a cascata da Nicagara nos Estados Unidos, o 

do Ohio que estabelece communicação entre o mar de Canadá e 

o Mississipi, e o Desaguadero notável construcção hydraulica 

que evita as inundações dos lagos que cercão a idade do Mexico. 

Todos os paizes da America se achão em communicação por 

meio do telegrapho não só entre si como com a Europa, Asia, 

Africa e Oceania. 

 

 

Commercio e Industria 

 

 O Commercio da America é muito activo e estende-se 

por todos os paizes do globo; a marinha mercante dos Estados-

Unidos é uma das mais consideráveis do globo e suas praças 

commerciaes os maiores emporios do comercio. 

 As principaes industrias da America são a agricultura, a 

creação de gado, a mineração, o corte de madeiras, a extracção 

de substancias vegetaes agrestes, a pesca do bacalhão; a 

industria fabril é muito desenvolvida nos Estados Unidos que 

fabrica todos os productos industriaes e vai nascendo nos demais 

paizes principalmente a de tecidos. 

 

 

BRAZIL 

 

 O Brazil é uma republica federativa. Limita-se com o 

Atlantico, o Uruguay, a Republica Argentina, o Paraguay, a 

Bolivia, o Perú, a Colombia, a Venesuela, e as colenna. 
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Descoberto por Pedro Alvares Cabral em 21 de abril de 1300 era 

occupado por tribus selvagens; foi colonisado pelos portuguezes 

sob cujo domínio esteve até 7 de setembro de 1822 em que se 

fez imperio independente; no 2º reinado foi proclamada a 

republica federativa a 15 de novembro de 1889. Sua superficie é 

de cerca de 9.000.000 de kilometros quadrados, tem 6.000 

kilometros de costa, 4400 metros de extensão do forte de 

Marabitanas no rio Negro ao Morro de Castilhas na fronteira do 

Uruguay, e 4100 metros do Cabo Branco na Parahyba ao rio 

Javary. Sua população é de 12.000.000 de habitantes na maior 

parte descendentes dos portugueses e dos crusamentos com os 

africanos e indígenas. Sua capital é Rio de Janeiro situada na 

Bahia do mesmo nome, com 400.000 habitantes e uma das 

cidades mais activas da America. Suas cidades principaes são: 

Bahia e Pernambuco com cerca de 150.000 habitantes. Para com 

35.000, Maranhão com 30.000, Ceará com 18.000 kilometros, 

Maceió com 16.000 habitantes, S. Paulo com 20.000 habitantes, 

Santos, Porto Alegre com 25.000 habitantes, Uruguayana no rio 

Uruguay, Ouro Preto com 20.000 habitantes, Diamantina, S. 

João d’Elrei; as quaes são tambem as cidades mais commerciaes 

e industriosas. 

 

 

 

URUGUAY 

 

 

 

 O Uruguay é uma republica unitária. Limita-se com o 

Brazil, a Republica Argentina e o Atlantico. Colonisado pelos 

portuguezes foi depois cedido aos hespanhoes; annexou-se ao 

Brazil como província e fez-se depois independente. Sua 

superficie é de 187.000 kilometros quadrados. Sua população de 

438.000 habitantes de raça hespanhola com muita mistura da 
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raça indígena. Suas cidades principaes são Montevidéo com 

120.000 habitantes uma das maiores praças commerciaes da 

America do sul, Colonia do Sacramento, Paysandú, e Salto na 

margem do rio Uruguay. 

 

 

PARAGUAY 

 

 

 E’ uma republica unitária. Limita-se com o Brazil, a 

Republica Argentina e a Bolivia. Colonisado pelos jesuítas 

hespanhoes fez-se independente sob o governo do dictador 

França em 1810, depois da guerra com o Brazil aboliu-se a 

dictadura. Sua superficie é de 238.000 kilometros quadrados. 

Sua população é de 300.000 habitantes de raça hespanhola com 

preponderância dos indígenas guaranis. Suas cidades principaes 

são: Assumpção, capital, sobre o rio Paraguay com 20.000 

habitantes, Pilar, Rosario e Conceição. 

 

 

REPUBLICA ARGENTINA 

 

 

 A Republica Argentina ou Confederação do Rio da Prata 

é uma republica federativa. E’ limitada pela Bolivia, Paraguay, 

Brasil, Uruguay, oceano Atlantico e Chile. Foi colonisada pelos 

Hespanhoes e fez-se independente em 1810. Sua superficie é de 

2.800.000 kilometros quadrados, comprehendendo o territorio 

argentino da Patagonia que tem cerca de 700.000 kilometros 

quadrados. Sua população é de mais de 2.300.000 habitantes, 

entre os quaes prepondera a raça hespanhola e a indígena que 

fallão geralmente o hespanhol e seguem a religião catholica; é 

sempre crescente a immigração. As cidades principaes são 

Buenos-Ayres na margem direita de estuário do Rio da Prata, 
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capital, com 300.000 habitantes, segundo porto commercial da 

America do Sul, Cordova com fábricas de tecidos com 30.000 

habitantes, Rosario com 20.000 habitantes, Santa Fé com 20.000 

habitantes, S. João de La Frontera com 20.000 habitantes, as 

mais industriosas e commerciaes da província. 

 

 

CHILE 

 

 O Chile é uma republica unitária. Tem por limites a 

Bolivia, a republica Argentina e o oceano Pacifico. Foi 

colonisado pelos Hespanhoes e fez-se independentemente em 

1818. Sua superficie é de 537.700 kilometros quadrados 

comprehendendo a Patagonia chilena. Sua população é de mais 

de 2.200.000 habitantes entre os quaes são preponderantes os 

hespanhoes e os araucanios, fallão geralmente o hespanhol e 

seguem a religião catholica. Suas cidades principaes são: 

Santiago em uma campina banhada pelo Maipo affluente do 

Mapocha, capital, com 150.000 habitantes, Valparaiso com 

100.000 habitantes porto de Santiago e um dos mais 

commerciaes do Pacifico. Conceição com 19.000 habitantes na 

Bahia de Talcahuano, o melhor porto da republica, Talca, 

Coquinho, Valdivio. S. Carlos na ilha de Chiloé e Punta-arenas 

na península de Brunswick sobre o estreito de Magalhães. 

 

 

BOLIVIA 

 

 E’ uma republica unitária. Tem por limites o Brasil, e 

Paraguay, a Republica Argentina, o Chile, o Pacifico e o Perú. 

Foi colonisada pelos hespanhoes e fez-se independente em 1825. 

Sua superficie é de cerca 1.200.000 kilometros quadrados. A 

população é de mais de 2.300.000 habitantes entre os quaes 

preponderão os hespanhoes e a raça indígena; fallão o hespanhol 
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e seguem a religião catholica. Suas cidades principaes são 

Chuquisaca ou Sucro ou La Plata capital, com 25.000 

habitantes, á margem esquerda do Cachimayo que deságua no 

Pilchomayo affluente do Paraguay, Cochabamba com 40.000 

habitantes, Potosi com 20.000 habitantes, junto á ricas minas de 

prata. La Paz com 26.000 habitantes, Santa Cruz de La Sierra 

com 10.000 e Cobijá, unico porto da republica. 

 

 

PERU 

 

 O Perú é uma republica unitária. Seus limites são o 

Equador, o Brasil, a Bolivia, e o Pacifico. Era sede do imperio  

dos Incas povos de civilisação adiantada, foi conquistado pelos 

Hespanhoes em 1532 e fez-se independente em 1824. Sua 

superficie é de mais de 1.100.000 kilometro quadrados. Sua 

população de mais de 3.000.000 de habitantes, descendem da 

raça hespanhola e indígena; fallão hespanhol e seguem a religião 

catholica. Suas cidades principaes são: Lima, capital, com 

120.000 habitantes a 10 kilometros do mar no Valle do Rimac, 

Calhau com 30.000 habitantes porto de Lima, e o segundo porto 

da America meridional no Pacifico, Mayabamba empório do 

commercio interior, Loreto no Amazonas, Arequipa com 30.000 

habitantes e manufactureira, Cuzco com 20.000 habitantes 

antiga capital dos Incas, Serro de Pasco perto de minas 

abundantes. 

 

EQUADOR 

 

 

 O Equador é uma republica unitária. Tem por limites a 

Colombia, o Perú, e o Pacifico. Colonisado pelos hespanhóes, 

com a Colombia e a Venezuela constituiu se em estado 

independente do qual se desmembrou em 1830. Sua superficie é 
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de mais de 600.000 kilometros quadrados. Sua população é de 

950.000 habitantes em geral catholicos e fallando o hespanhol. 

Suas cidades principaes são: Quito capital com 80.000 

habitantes no alto do platô, cercada pelos volcões Pechincha, 

Caiambé, Antisana, e Cotopaxi, Guayaquil com 25.000 

habitantes, um dos portos mais commerciaes do Pacifico, 

Cuença com 25.000 habitantes industriosa, Loxa com mattas de 

quina. 

 

COLOMBIA 

 

 

 A Colombia é uma republica federativa. Tem por limites 

o mar das Antilhas, a Venezuela, o Brasil, o Equador, o 

Pacifico, e Costa Rica. Foi colonisada pelos hespanhóis, com o 

Equador, e Venezuela em 1819 fez-se independente constituindo 

um só estado, que ficou reduzido ao actual estado de Colombia 

ou Nova Granada depois da separação do Equador e da 

Venezuela em 1830. Sua superficie é de 830.000 kilometros 

quadrados. Sua populaação é de 3.000.000 de habitantes de raça 

hespanhola e indígena, falião o hespanhol e seguem a religião 

catholica. Suas cidades principaes: Santa Fé de Bogotá, capital, 

com 50.000 habitantes á margem do Bogotá affluente do 

Magdalena, tem perto a cascata de Tequendama com 180 metros 

de altura e duas pontes naturaes de pedra no vale do Icononzo, 

Medelin com 20.000 habitantes, Carthagena, com bom porto e 

commercio, Aspinwal ou Colombo e Panamá extremidades da 

Estrada de Ferro que liga o Pacifico ao mar das Antilhas. 

 

 

VENEZUELA 

 

 E’ uma republica federativa. Tem por limites o mar pás 

Antilhas e o Atlantico, a Guienna ingleza, o Brasil, e a 
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Colombia. Foi colonisada pelos hespanhóes, fez parte da 

confederação da Colombia da qual se separou em 1830. Tem 

mais de 1.100.000 kilometros quadrados de superficie. A 

população é de mais de 2.000.000 de habitantes de raça 

hespanhola e indígena, fala o hespanhol e segue o catholicismo. 

Suas cidades principaes são: Caracas capital com 53.000 

habitantes a 18 kilometros do mar das Antilhas numa elevação 

de 120 metros, La Guayra com 7.000 habitantes, porto de 

Caracas e o mais commercial da republica, Valencia com 8.000 

habitantes, Barquisimeto com 25.000 habitantes, Maracaiba com 

20.000 habitantes, Bolivar outr’ora Angostura sobre o Orenoco 

com 8.000 habitantes. 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

 

 

 Os Estados-Unidos da America do Norte fórmão uma 

republica federativa, á qual está annexo o território de Alaska. 

Tem por limites o Atlantico, o mar do Mexico, o Pacifico e a 

Nova Bretanha. Começou a ser colonisado seo território na costa 

de leste pelos inglezes, e ao sul pelos hespanhoes na Florida e 

pelos francezes na Luiziania, em 1776 se fizerão independentes 

reunindo-se as differentes colonias em uma confederação. Sua 

superficie é de 9.331.260 kilometros quadrados. Sua população 

em geral de raça ingleza que é a preponderante, francesa, e 

hespanhola, falla as línguas dos povos de que se originarão e 

segue o christianismo em todos os seos ritos; na California há 

grande numero de chinezes; os indígenas pouco cruzarão e 

tendem a desapparecer. Suas cidades principaes são Washington 

com 132.000 habitantes, capital, Boston com 350.000 

habitantes, no Manachussets Providencia com 100.000 

habitantes em Rode Island, New-York com 1.200.000 de 

habitantes, e Brooklin com 560.000 em New-York, Philadelphia 
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com mais de 900.000 habitantes na Pensylvania, Baltimure com 

270.000 habitantes no Maryland, Cincinati com 210.000 

habitantes no Ohio, Millwaukce a margem occidental de lago 

Michigan com 100.000 habitantes no Wisconsin, Chicago com 

500.000 habitantes a sudoeste do lago Michigan no Illinois, S. 

Luiz a margem do Missisipi com 500.000 habitantes no Missuri, 

New-Orleans com 200.000 habitantes na Luiziania, S. Francisco 

o primeiro porto do Pacifico com 200.000 habitantes na 

California, Nova Atkangel na ilha Sitka capital do território de 

Alaska. 

 

 

MÉXICO 

 

 

 E’ uma republica federativa. Tem por limites os Estados-

Unidos, o mar do Mexico, Guatemala, e o Pacifico. Era 

occupado por povos de uma civilisação relativamente adiantada 

quando descoberto pelos hespanhoes foi conquistado por 

Fernando Cortez, fez-se independente em 1824 como imperio, o 

partido opposto ao imperador Iturbide proclamou a republica 

que triumphou em 1824; em 1863 depois da guerra com os 

francezes foi feito imperio sob o sceptro de Maximiltano da casa 

da Asutria; uma revolução nacional aboliu o imperio fusilando 

Maximiliano em 1867, e restabeleceu a republica federativa. Sua 

superficie é de 2.000.000 de kilometros quadrados. Sua 

população é de 10.000.000 de habitantes a raça predominante é 

a hespanhola muito crusada com a indígena, fallão o hespanhol e 

seguem o catholicismo. As cidades principaes são: Mexico ao 

occidente do lago Tezeuco, capital, com 250.000 habitantes, 

Guadalaxara com 80.000 habitantes, La Poebla com 75.000, 

Guanaxuato com 65.000 habitantes, Queretaro com 50.000 

habitantes, Potosi com 43.000 habitantes Tampico de 

Tamaulipas com 19.000 habitantes, o melhor porto da 
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Republica, Vera Cruz com 14.000 no mar do Mexico, 

Tehuantepec no Pacifico e Suchill no mar do Mexico extremos 

da estrada de ferro que liga estes dois mares, Guaymas no golfo 

de California. 

 

GUATEMALA 

 

 

 E’ uma republica unitária. Tem por limites o Mexico, 

Balisa ingleza, o mar das Antilhas, Honduras, S. Salvador e o 

Pacifico. Foi colonisada pleos hespanhoes, fez-se independente 

em 1823 constituindo um só Estado com as outras republicas da 

America Central que em 1840 se desmembrarão nas republicas 

actuaes. Sua superficie é de 120.000 kilometros quadrados. Sua 

população é de 1.250.000 habitantes de raça hespanhola crusada 

com a raça indígena, fallão o hespanhol e seguem o 

catholicismo. As cidades principaes são: Nova Guatemala, 

capital, com 56.000 habitantes em uma elevação perto dos 

volcões d’Agua e do Fogo, Quetzaltenango com 20.000 

habitantes, S. José porto de Guatemala no Pacifico, Isabal e S. 

Thomaz unicos portos da republica no Atlantico. 

 

 

S. SALVADOR 

 

 E’ uma republica unitária. Seos limites são Guatemala, 

Honduras, Nicaragua e o Pacifico. Colonisada pelos hespanhóes 

libertou-se fazendo parte da Confederação da America Central 

de 1823 a 1840. Sua superficie é de 18.700 kilometros 

quadrados. Sua população é de 600.000 habitantes de raça 

hespanhola e indígena, fallão hespanhol e são catholicos. Suas 

cidades principaes são: S. Salvador, capital, com 20.000 

habitantes á margem do rio Bermenilho, Sonsonante com 10.000 
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habitantes muito commercial, Drivon de Acajutla porto no 

Pacifico, e União na Bahia da Fonseca. 

 

HONDURAS 

 

 E’ uma republica unitaria. São seos limites o mar das 

Antilhas, Nicaragua, S. Salvador, Guatemala. Foi colonisada 

pelos hespanhóes, fez parte da Confederação da America 

Central da qual se desmembrou em 1840. Sua superficie é de 

120.000 kilometros quadrados. Sua população é de 350.000 

habitantes principalmente de raça hespanhola e indígena, faltão 

o hespanhol e seguem o catholicismo. Suas cidades principaes 

são: Comayagua, capital, com 18.000 habitantes no Valle do rio 

Ulua, Truxillo e Omoa portos no golfo de Honduras, e Amapala 

na Bahia da Fonseca. 

 

NICARAGUA 

 

 E’ uma republica unitaria. São seos limites o mar das 

Antilhas, Costa Rica, o Pacifico, S. Salvador e Honduras. Foi 

colonisada pelos hespanhoes, tornou-se independente faznedo 

parte da Confederação da America Central da qual se 

desmembrou em 1840. Sua superficie é de 138.800 kilometros 

quadrados. Sua população é de 400.000 habitantes 

principalmente de raça hespanhola e indígena, fallão o 

hespanhol e seguem o catholicismo. As cidades principaes são: 

Managua, capital, com 12.000 habitantes á margem do lago do 

mesmo nome, Leão com 35.000 habitantes, Realejo porto 

importante no Pacifico. 

 

COSTA RICA 

 

 E’ uma republica unitaria. Tem por limites o mar das 

Antilhas, a Colombia, o Pacifico, e Nicaragua. Foi colonisada 



71 

 

pelos hespanhoes, tornou-se independente, fazendo parte da 

Confederação da America Central do qual se desmembrou em 

1840. Sua superficie é de 52.000 kilometros quadrados. Sua 

população é de 180.000 habitantes principalmente de raça 

hespanhoes e indígena; falla o hespanhol e segue o catholicismo. 

Suas cidades principaes são: S. José da Costa Rica, capital, com 

25.000 habitantes, Punta-Arenas no Pacifico e Limon no mar 

das Antilhas. 

 

 

HAITI 

 

 E’ uma republica unitaria. São seos limites o Atlantico, a 

republica de S. Domingos e o mar das Antilhas. Foi colonisada 

pelos hespanhoes, depois pelos francezes fez-se in dependente 

em 1801 e ficou anarchisada dorante muitos annos. Sua 

superficie é de 24.000 kilometros quadrados. Sua população é de 

550.000 habitantes nos quaes prepondera a raça negra, fallão o 

francez e seguem o catholicismo. Sua capital é Porto do Principe 

na costa occidental no golfo de La Gonave com 27.000 

habitantes. 

 

 

S. DOMINGOS 

 

 E’ uma republica unitaria. São seos limites o Atlantico, o 

mar das Antilhas e Haiti. Foi colonisada pelos hespanhoes fez-se 

independente do Haiti em 1830, ficando durante alguns annos 

anarchisada. Sua superficie é de 46.000 kilometros quadrados. 

Tem 136.000 habitantes principalmente negros e mulatos, fallão 

o hespanhol e seguem o catholicismo. Sua capital é S. 

Domingos com 16.000 habitantes na costa oriental primeira 

cidade fundada pelos hespanhoes na America. 
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COLONIAS INGLEZAS 

 

 

As colonias inglezas na America são a Nova Bretanha, 

Terra Nova, as Bermudas, as Lucayas, as Antilhas inglezas, 

Balisa, a Guianna ingleza, e as Falkland. 

 

Nova Bretanha 

 

 A Nova Bretanha fórma a Confederação do Canadá com 

governo constitucional representativo próprio sob a suzerania da 

Inglaterra que nomea o governador geral. São seos limites o 

Oceano Arctico, o mar de Baffin, o Atlantico, os Estados-

Unidos, o Pacifico e o Territorio de Alaska. Foi colonisada pelos 

franceses, conquistada depois pelos inglezes, a parte do oeste foi 

explorada pela companhia das pelles e em 1869 annexada ao 

domínio do Canadá, que é uma nação sob o protectorado da 

Inglaterra. Sua superficie é de 8.300.000 kilometros quadrados. 

Sua população é de 4.300.000 habitantes dos quaes mais de 

3.000.000 são do Canadá; as raças preponderantes são a 

franceza e a ingleza; fallão o francez e o inglez e seguem na 

maior parte o catholicismo. Suas cidades principaes são: Otawa, 

capital, á margem do rio Otawa affluente do S. Lourenço com 

27.000 habitantes, Montreal com mais de 100.000 habitantes, 

Quebec com 62.000 habitantes, Toronto com 86.000 habitantes, 

Halifax com 35.000 habitantes, Forte-York na foz de Nelson 

capital do território da Bahia de Hudson. 

 

Terra Nova 

 

 No archipelago da Terra Nova tem a Inglaterra todas as 

ilhas menos S. Pedro e Miqueton, sua capital é S. João com 

30.000 habitantes empório do commercio e pesca do bacalináo. 
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Bermudas 

 

 São perto de 100 ilhas com importantes estabelecimentos 

da marinha ingleza; tem 15.000 habitantes, sua capital é 

Hamilton na ilha Bermuda. 

 

Lucayas 

 

O archipelago das Lucayas fórma um governo com 40.000 

habitantes, tendo por capital Nassau em Nova Providencia com 

6.000 habitantes. 

 

Antilhas Inglezas 

 

 As Antilhas inglezas com uma população de 1.400.000 

habitantes fórmão 4 governos que são: 1º o da Jamaica com 

11.000 kilometros quadrados e 580.000 habitantes na maior 

parte negros, e tem por capital Kingstown com 30.000 

habitantes em uma Bahia maginifica. 2º. o da Trindade cuja 

capital é Spanishtawn com 12.000 habitantes chamada por seo 

clima o paraiso das Antilhas. 3º. o da Barbada cuja capital é 

Bridgetown em Barbada com 35.000 habitantes. 4º a de Antiga, 

cuja capital é Jehnstown com 16.000 habitantes. 

 

Balisa 

 

 E’ um pequeno território com 26.000 habitantes, fórma 

um governo dependente do governo da Jamaica, sua capital é 

Balisa na foz do rio do mesmo nome. 

 

Guienna Ingleza 

 

 Tem por limites e Atlantico, a Guienna hollandesa, e 

Brasil, e a Venezuela. Sua superficie é de 50.000 kilometros 
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quadrados. Sua população é de 250.000 habitantes na maior 

parte negros. Sua capital Genigetown ou Demerary com 25.000 

habitantes, na embocadura do rio do mesmo nome. 

 

Falkland 

 

 Estas ilhas estão n aposse da Inglaterra mas são 

reclamadas pela republica Argentina; sua população regula 800 

habitantes e sua capital é Stanley na Falkland oriental. 

 

 

COLONIAS HESPANHOLAS 

 

 As colonias hespanholas da America fórmão dois 

governos. 1º. O de Cuba com 119.000 kilometros quadrados, 

mais de 1.400.000 habitantes de raça hespanhola e negros. Suas 

cidades principaes são: Havana, capital, com 230.000 habitantes, 

S. Thiago de Cuba, com 40.000 habitantes e Matanzas com 

30.000. 2º. O de Porto Rico que comprehende as Virgens 

hespanholas com mais de 9.300 kilometros quadrados e 754.000 

habitantes; sua capital é S. João de Porto Rico com 20.000 

habitantes. 

 

 

COLONIAS FRANCEZAS 

 

 Comprehendem 1º. A Guienna limitada pelo Atlantico, 

Brasil, e Guienna hollandeza, com uma superficie de 121.000 

kilometros quadrados e 30.000 habitantes pela maior parte 

homens de côr, negros e indígenas. Sua capital é Cayenna com 

5.000 habitantes na ilha do mesmo nome. 2º. S. Pedro e 

Miquelou pequenas ilhas na costa da Nova Bretanha estação dos 

navios francezes que fazem a pesca do bacalhão; sua capital é S. 

Pedro na ilha do mesmo nome com 800 habitantes. 3º. As 
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Antilhas francezas com uma população de 360.000 habitantes e 

fórmão 2 governos o de Martinica e o de Guadelupe. Suas 

cidades principaes são: Fort-royal com 22.000 habitantes na 

Martinica capital do governo deste nome, S. Pedro, com 12.000 

habitantes em Guadelupe capital, do governo deste nome, Pointe 

a pitre com 18.000 habitantes tambem em Guadelupe, Gustavia 

com 10.000 habitantes na ilha de S. Bartholomeo pertencente a 

este ultimo governo. 

 

 

COLONIAS DINAMARQUEZAS 

 

 

 Comprehendem-se 1º. a Groenlandia com 11.000 

habitantes em quase sua totalidade esquimáos; os principaes 

estabelecimentos são Godhaven na ilba Disco, Upernavick, 

Godthaab o mai importante e Jutianshaab o mais antigo. 2º. A 

Islandia notável por seos volcões entre os quaes o Hecla e suas 

fontes thermaes como a Geyser, com 72.000 habitantes 

descendentes de uma antiga colônia de scandinavos, sua capital 

é Reykiavick com 900 habitantes. 3º. As Antilhas que são: S. 

Thomaz, Santa Cruz e S. João com 40.000 habitantes, suas 

cidades principaes são: Christianstadt com 5.000 habitantes na 

Ilha de Santa Cruz, e S. Thomaz na ilha do mesmo nome uma 

das principaes estações da navegação a vapor nas Antilhas. 

 

 

COLONIAS HOLLANDEZAS 

 

 

 Comprehendem 1º a Guienna limitada pelo Atlantico, 

Guienna franceza, Brazil, e Guienna Ingleza; com 120.000 

kilometros quadrados e 70.000 habitantes em grande parte 

índios e negros; suas cidades principaes são Paramaribu sobre o 
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rio Surinan capital com 2.000 habitantes, Savaná habitada por 

judeos agricultores. 2º as Antilhas que são Curação, Bons Aures, 

Santo Eustaquio e outras com 42.500 habitantes, formando dois 

governos cujas capitães são Santo Eustaquio com 6.000 

habitantes na ilha do mesmo nome, e Willemstadt com 10.000 

habitantes em Curação. 

 

 

VI 

 

EUROPA 

 

Historia 

 

Habilitada de tempos immemoriaes por povos que parece 

procedentes da Asia Central, denominados Arias e depois Indo-

Germanicos, passados em diversas migrações sob o nome de 

pelasgos, celtas, seythas e germanos, a Europa foi a parte do 

mundo, cujos habitantes mais se desenvolverão em civilisação. 

Começou na Grecia, apropriando-se os gregos dos progressos 

dos chaldeos, persas, egypcios e phenicios; da Grecia passou aos 

romanos que dominarão todo o mundo delles conhecido. No 

século quinto da era christã os bárbaros germanos invadirão o 

imperio romano e fundarão varios estados, acceitando a 

civilisação romana e diffundindo-a por toda a Europa; como 

excepção ficarão na Turquia os turcos que difficilmente vão 

cedendo á influencia europea. 

 

 

Divisão 

 

A Europa comprehende os seguintes estados, ao norte; a 

Inglaterra, a Dinamarca, e a Suecia com a Noruega; no centro a 

França, a Belgica, a Hollanda, a Suissa, a Allemanha, a Austria, 
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e Monaco; ao sul Portugal, a Hespanha, Andorra, a Italia, e S. 

Marino; no oriente a Russia, a Roumania, a Servia, a Bulgaria, o 

Montenegro, a Turquia e a Grecia. 

 

 

População, Raças, Linguas e Religiões 

 

 A população da Europa regula por 235.000.000 de 

habitantes. As raças principaes da população europea são a 

germânica, a slava, e a neo-latina que abrangem a maior parte, a 

hellenica, a turca, a laponia, a magyare e a céltica. As principaes 

línguas falladas são o allemão, as línguas scandinavas, o inglez, 

o flamengo, o francez, o portuguez, o hespanhol, o italiano, o 

grego, o valaquio, o turco e o russo. Com excepção dos turcos 

mahometanos dos laponios fetchistas, a população da Europa 

segue o christianismo, sendo em geral protestantes os povos de 

origem germânica, catholicos os neo-latinos, scismaticos os 

gregos e russos. 

 

 

Vias de communicação 

 

 A Europa está toda cortada de boas estradas de rodagem, 

vias férreas, canaes artificiaes, e telegraphos, e seos mares 

sulcados de navios e vapores que põem em rápida 

communicação os pontos os mais longínquos da Europa como 

das outras partes do mundo, a península escandianva, a ibérica e 

a Turquia são as regiões menos cortadas de vias de 

communicação. Entre os cannaes são mais notáveis o do 

Languedoc que communica o Mediterraneo com o Atlantico 

entre Tolosa e Agde na França, o de Monsieor entre o Rheno e o 

Rhodano, o de Koubenski entre o Dwina do norte e o Volga. 

Entre as estradas de ferro é notável a serie que liga Pariz a S. 

Petersburgo com 2820 kilometros. 
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Commercio e Industrias 

 

 O commercio da Europa estende-se a todas as regiões do 

globo, devido á actividade superior de seos habitantes e 

favorecido por todos os recursos que a arte e a industria humana 

tem inventado; a Inglaterra, a França, a Allemanha e a Austria, 

são seos principaes interpostos. 

 São cultivadas na Europa todas as industrias que tem 

feito extraordinários progressos; as fabricas de tecidos, de ferro, 

aço, metaes, vidros, lança, objectos de arte e luxo produzem 

tudo quanto existe de mais útil e delicado. A Inglaterra, a 

França, a Allemanha, a Austria, a Suissa, a Belgica e a Hollanda 

primão sobre todas as nações. 

 

 

INGLATERRA 

 

 

 E’ uma monarchia constitucional representativa, sob a 

denominação de Reino Unido da Grão Bretanha e Irlanda e 

Imperio das Indias. Comprehende o archipelago Britanico e 

possessões em todas as partes do mundo. E’ limitada pelo 

Atlantico, mar do Norte, e da Mancha. Era occupada por povos 

celtas, foi dominada pelos romanos, no desmembramento do 

imperio foi occupada pelos anglos e saxões e mais tarde pelos 

normandos; os vários reinos primitivos forão dominados pelo de 

Londres que uniu todo o archipelago. Sua superficie é de 

315.400 kilometros quadrados ou de mais de 20 milhões, 

comprehendendo todo o imperio. Sua população é de 35 milhões 

de habitantes de raça ingleza crusamento de bretões, anglos, 

saxões e normandos; de raça céltica na Irlanda, pictas na 

Escossia, Kimriz no paiz de Galfes e outras, fallando línguas 

distinctas das quaes o inglez é a mais generalisada e seguindo a 
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religião anglicana na Inglaterra, a presbyteriana na Escossia e a 

catholica da Irlanda. Sua capital é Londres com mais de 

3.800.000 habitantes sobre o Tamisa, a primeira cidade de todo 

o globo em riqueza, commercio e industria. Suas cidades 

principaes são na Inglaterra; Liverpool sobre o Mersey com 

550.000 habitantes, segundo porto commercial do reino, Bristol 

sobre o Savern com 210.000 habitantes, Manchester, com 

540.000 habitantes primeira cidade manufactureira da Inglaterra, 

Berminghan com 390.000 habitantes, Leeds com 312.000 

habitantes, Sheffeld com 300.000 habitantes, Southampton 

principal estação da navegação transatlântica, Cambridge com 

universidade celebre; na Escossia; Edimbourg com 268.000 

habitantes capital, Glasgow com 580 mil habitantes; na Irlanda; 

Dublio com 320.000 habitantes capital, Belfast com 175.000 

habitantes; nas ilhas Anglo-Normandas, Saint Helier na ilha de 

Heligoland Oberland; na Hespanha Gibraltar com 16.000 

habitantes; em Malta, La Valetta com 50.000 habitantes. 

 

 

DINAMARCA 

 

 

E’ uma monarchia constitucional representativa. Tem por 

limites o mar do Norte, o Skager-Rack, o Cathegal, o Sund, o 

Baltico e a Russia. Era habitada pelos Cimbros e Danezes, 

recebendo o influxo do christianismo e da civilisação romana 

pelas relações com os povos romanos, foi na idade media, sob 

Canuto o grande, um estado poderoso que dominava sobre a 

Suecia, Noruega e Inglaterra que successivamente se separarão. 

Sua superficie é de 39.000 kilometros quadrados. Sua população 

é de 2.000.000 de habitantes, de raça scandinava que se prende 

ao tronco germânico; fallão o dinamarquez dialecto derivado da 

língua primitiva dos escaldas ou escandinavos, e seguem o 

Intheranismo. Sua capital é Copenhague nas ilhas Seeland e 
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Amager com 235.000 habitantes; suas cidades principaes são; 

Odensee com 20.000 habitantes na ilha da Fionia, Elseneur 

sobre o Sund, Torshann com 800 habitantes na ilha Stromes 

capital das Feroer. 

 

 

SUECIA E NORUEGA 

 

 

 E’ uma monarchia constitucional representativa, 

comprehendendo dois estados distinctos sob a coroa do rei da 

Suecia. E’ limitada pela Russia, mar Baltico, Sund, Cattegal, 

Skager-Rack, mar do Norte, oceano Atlantico a Arctico. A 

Suecia e a Noruega erão occupadas pelos scandinavos que 

entrando para a civilisação europea, ora formarão reinos 

distinctos, ora com a Dinamarca, formarão um só estado; os 

nornegos fizerão no século décimo viagens longínquas até a 

Islandia, Groenlandia, e terra do Lavrador, a Suecia teve o seo 

período de grandeza no principio do século dezoito sob o 

sceptro de Carlus XII; em 1814 a Noruega foi desmembrada da 

Dinamarca e ligada a Suecia até hoje. Sua superficie é de 

764.000 kilometros quadrados. Sua população é de 6.400.000 

habitantes de raça scandinava e de raça laponia nas regiões do 

norte; fallando vários dialectos scandinavos e laponios, seguindo 

o lutheranismo, e os laponios o fetchismo. A capital da Suecia é 

Stockholmo edificada sobre ilhas no lago Melaro com mais de 

300.000 habitantes, a da Noruega é Christiania sobre as lagunas 

do mesmo nome com 100.000 habitantes; as cidades principaes 

são; na Suecia Gothembourg com 78.000 habitantes, Malmo, 

Hernosand a mais importante na região do norte; na Noruega, 

Bergen com 36.000 habitantes, Tromsoe estação principal da 

navegação a vapor das costas do norte. 
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FRANÇA 

 

 

 E’ uma republica unitária, comprehende além de seo 

território possessões em todas as partes do mundo. São seos 

limites a Belgica, a Allemanha, a Suissa, a Italia, e o mar 

Mediterraneo, a Hespanha, o mar de Gasconha e o da Mancha. 

Era habitada por povos celtas; com o nome de Gallias, foi 

conquistada pelos romanos sob Julio Cesar, desmembrado o 

imperio foi em 449 occupada pelos francos sob Meroveo cuja 

dymnastia em vários ramos reinou até Luiz XVI levado ao 

cadafalso pela revolução em 1795. Constitui-se então em 

republica, Napoleão a fez imperio em seo favor de 1808 a 1814; 

com a queda de Napoleão restaurou-se a família de Bourbom 

que foi em 1830 substituida pela de Orleans, tambem deposta 

em 1848 para dar lugar á republica; Napoleão III restabeleceu o 

imperio em 1852 a 1870 em que foi de novo proclamada a 

republica. Sua superficie é de mais de 500.000 kilometros 

quadrados que se elevão a cerca de 1.200.000 com as 

possessões. Sua população é de 27.000.000 de habitantes que 

com a das colonias passa de 45 milhões; a raça preponderante na 

França é a que resultou do crusamento dos francos, borguinhões 

e wisigsdos com os antigos habitantes do paiz; conservão-se 

estes ainda em seo estudo primitivo na Bretanha e nos Pyreneos; 

fallão o francez que conta vários dalectos, o céltico na Bretanha, 

o basco nos Pyreneos, o allemão, o italiano e o flamengo nas 

províncias limitrophes da Allemanha, Italia e Belgica; seguem 

geralmente o catholicismo e o protestantismo de Calvino. Sua 

capital é Pariz com cerca de 2.000.000 de habitantes sobre o 

Senna. Suas cidades principaes são: Lyão na confluência do 

Rhodano com o Saone com 376.000 habitantes, Marselha no 

Mediterraneo com 360.000 habitantes, Bordeos sobre o Garouna 

com 220.000 habitantes, Lille com 163.000 habitantes, Tolosa 

com 130.000 habitantes, Ruão com 105.000 habitantes, Havre 
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porto sobre o Senna, Versailles, Toulon um dos principaes 

portos militares, e na Corsega Bastia. 

 

 

BELGICA 

 

 

 E’ uma monarchia constitucional representativa sob o 

titulo de reino. São seos limites o mar do Norte, a Hollanda, a 

Allemanha e a França. Fez parte da Gallia Romana; depois do 

desmembramento do imperio sob o nome de Flandres foi feudo 

da França, da Allemanha e da Hespanha, Napoleão I fez della 

com a Hollanda o reino dos Paizes Baixos, em 1830 constitui-se 

reino independente. Sua superficie é de 30.000 kilometros 

quadrados. Sua população é de 5.500.000 habitantes oriundos 

dos antigos belgas constituindo duas raças principaes os 

flamengos mais approximidados dos allemães e fallão o 

flamengo, e os wallon; o francez é a língua official; seguem 

geralmente o catholicismo. Sua capital é Bruxelas sobre o 

Sannelafluente do Dyle que com o Nethe fórma o Ruppel 

afluente do Escalda com 195.000 habitantes; suas cidades 

principaes são: Antuerpia ou Anvers com 160.000 habitantes, 

Liége com 120.000 habitantes, Gand com 131.000 habitantes, 

Ostende porto no mar do Norte. 

 

 

HOLLANDA 

 

 

 E’ uma monarchia constitucional representativa sob a 

denominação de reino. Comprehende além do território do 

reino, mais o Luxemburgo e colonias na America, e Oceania. 

São seos limites a Allemaha, a Belgica, e o mar do Norte. Era 

occupada pelos batavos de raça germânico, entrou nas 
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conquistas de Carlos Magno, como parte de Flandres foi 

successivamente feudo da França, da Allemanha, e da 

Hespanha; sob o domínio da Hespanha, fez-se republica 

independente, Napoleão a reuniu com a Belgica e formou o 

reino dos Paizes Baixos que depois da separação da Belgica 

ficou sendo  o da Hollanda. Sua superficie é de 33.000 

kilometros quadrados. Sua população é de 4.000.000 de 

habitantes, principalmente flamengos de pura raça germânica, 

seguindo o calvinismo e fallando o hollandez. Sua capital é 

Haya com 123.000 habitantes; suas cidades principaes são: 

Amsterdam uma das principaes praças do commercio com 

328.000 habitantes, Rotterdam com 118.000, Utrecht com 

60.000, e Aarlem. 

 O Grão ducado do Luxemburgo é um estado neutro entre 

a Allemanha e a Belgica com governo independente sob a coroa 

do rei da Hollanda, constituindo na dissolução da Confederação 

germânica; tem 260.000 habitantes que fallão o allemão, o 

francez, e o vallon e seguem o catholicismo. Sua capital é 

Luxemburgo com 16.000 habitantes. 

 

 

ALLEMANHA 

 

 

 A Allemanha é um imperio federativo composto de 

estados independentes sob a coroa da dymnastia prussiana. 

Comprehende 4 reinos, 6 gráos ducados, 5 ducados, 7 

principados, 3 cidades livres, e 1 provincia imperial que é a 

Alsacia conquistada á França em 1870. Foi conquistada aos 

bárbaros principalmente saxões por Carlos Magno, por sua 

morte coube a um de seos filhos e separou-se desde então da 

França formando um imperio electivo composto de innumeros 

pequenos feudos. Tinha a coroa imperial a casa da Austria 

quando Napoleão I dissolveu o Imperio, fez o archiduque 
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d’Austria imperador da Austria, e creou a Confederação do 

Norte. Com a queda de Napoleão constituirão-se vários reinos 

na Allemanha e restabeleu-se a influencia da Asutria. A Prussia 

fez cahir esta depois da batalha de Sadowa 1864 e depois da 

guerra com a França em 1870 os Estados se confederação e 

restabelecerão o imperio germânico sob a dymnastia da Prussia. 

Sua superficie é de 540.000 kilometros quadrados. Sua 

população é de 45.000.000 de habitantes de pura raça germânica 

principalmente são slavos os das províncias conquistadas á 

Polonia e francezes os da Alsacia e Lorena; o catholicismo 

domina na Baviera, no Grão ducado de Baden, nas províncias 

polcas, e na Alsacia, o protestantismo de Lutero no resto da 

Allemanha; há considerável numero de judeos em todo o 

imperio. 

 

 Os principaes Estados da Allemanha são: 

 

1º O reino da Prussia que tem 318.000 kilometros 

quadrados, 27.000.000 de habitantes. Suas cidades principaes 

são: Berlin, capital, com 1.122.000 habitantes sobre o Spreo que 

deságua no Havel affluente do Eibe, Breslau com 273.000 

habitantes, Colonia com 145.000 no Rheno, Kenigsberg com 

140.000 habitantes, Dautzig com 100.000 habitantes no Baltico, 

Hanoover com 106.000 habitantes, capital do extincto reino, 

Francfort sobre o Meno com 100.000 habitantes, antiga capital 

da Confederação do Norte, Altona com 85.000 habitantes sobre 

o Elba. 

2º Reino da Baviera. Tem 75.859 kilometros quadrados e 

5.284.000 habitantes; suas cidades principaes são: Munich sobre 

o Isar affluente do Danubio com 230.000 habitantes, capital, 

Augsburg com mais de 50.000 habitantes, Nuremberg com mais 

de 90.000. 

3º Reino de Saxonia. Tem 14.992 kilometros quadrados 

e perto de 3.000.000 de habitantes; suas cidades principaes são: 
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Dresda sobre o Elba, capital, com 220.000 habitantes, e Leipzig 

com 125.000. 

4º Reino de Wurtemberg. Tem 19.503 kilometros 

quadrados e 1.911.000 hab. suas cidades principais são Stutgard 

capital sobre o Necker affluente do Rbeno e Ulm. 

5º Grão ducado de Baden tem 1.570.000 habitantes; sua 

capital é Carlsruhe com 40.000 habitantes. 

6º Grão Ducado de Hesse Darmstadt com 936.000 

habitantes, capital Darmstadt sobre o Elba. 

7º Cidade livre de Hamburgo sobre o Elba com 450.000 

habita mais incluindo todo o território. 

8º Cidade livre de Bremen sobre o Weser com 156.000 

habitantes. 

9º Cidade livre de Lubeck sobre o Trava com 63.000 

habitantes. 

10º Alsacia Lorena, província conquistada á França e 

annexada aos domínios do imperio com 14.508 kilometros 

quadrados e 1.566.000 habitantes catholicos, suas cidades 

principaes são Strasburgo com 104.000 habitantes capital e Metz 

e Muihouse. 

 

 

AUSTRIA 

 

 

 O imperio da Austria é uma monarchia constitucional 

representativa; comprehende paizes da coroa da Austria e paizes 

do reino da Hungria que tem administração e leis distinctas, sob 

o sceptro do imperador d’Austria. E’ limitado pela Allemanha, 

Russia, Romania, Servia, Turquia, mar Adriatico, Italia, e 

Suissa. Em parte foi dominada pelos romanos; no 

desmembramento do imperio foi successivamente occupada 

pelos Godos, Hunos, e Avaros, constituiu vários reinos 

independentes como o de Hungria, o da Bohemia e o da 
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Moraiva; o archiducado d’Austria em cuja dymnastia 

permaneceu a coroa da Allemanha absorveu-os e annexou parte 

da Polonia, desmembrado o imperio Allemão por Napoleão I o 

arquiduque d’Austria fez-se imperador. Sua superficie é de 

624.000 kilometros quadrados. Sua população é de 38.000.000 

de habitantes dos quaes 15.000.000 pertencem aos paizes 

húngaros; as raças preponderantes são: 1º os allemães que fallão 

o allemão e seguem o catholicismo e poucos o protestantismo. 

2º os slavos que fallão vários dialectos slavos e seguem o 

catholicismo, alguns são protestantes e do rito grego. 3º os 

magyares que fallão o húngaro e são catholicos e poucos do rito 

grego. 4º os italianos que são catholicos. 5º os romanos que são 

catholicos, do rito grego e protestantes. Suas cidades principaes 

são nos paizes Austriacos; Vienna, capital com 705.000 

habitantes sobre o Danubio, Trieste com 120.000 habitantes 

porto no Adriatico, Praga com 200.000 habitantes capital da 

Bohemia, Bruno, capital da Moravia, Cracovia antiga capital da 

Polonia, Zara e Cattaro portos no Adriatico; nos paizes 

Hungaros Buda Pesth ou Offen sobre o Danubio capital de 

Hungria com 270.000 habitantes, Presburgo, Kremnistz com 

minas de ouro e prata, Debreczin a mais importante na parte 

oriental, Agram, Fiurme no golfo da Carnero, Pancsova a mais 

povoada nos Confins militares. 

 

 

SUISSA 

 

 

 E’ uma republica federativa. São seos limites a 

Allemanha a Austria, a Italia, e a França. 

 Foi provincia romana com o nome a Helvecia, fez parte 

do imperio de Carlos-Magno, na partilha coube á Allemanha de 

que se fez independente em 1308, tendo luctado por sua 

independência durante muito annos, nos quaes se constituiu em 
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republica federativa. Sua superficie é de 41.000 kilometros 

quadrados. Sua população é ded 3.000.000 de habitantes dos 

quaes mais da metade da raça allemã fallão o allemão e são 

protestantes; um quarto são francezes, fallão o francez e são 

catholicos, um décimo são italianos fallão italiano e o romanche 

dialecto mesclado do italiano e francez e são catholicos. Suas 

cidades principaes são Berna capital com 44.000 habitantes 

sobre o Aur affluente do Rheno, Basilea com 60.000 habitantes, 

Genebra com 68.000 Zurich com 57.000. 

 

 

MONACO 

 

 

 E’ um pequeno principado encravado na França com 

7.000 habitantes; suas cidades principaes são Monaco com 

3.000 habitantes e Monte Carlo. 

 

 

PORTUGAL 

 

 

 E’ uma monarchia constitucional representativa sob a 

denominação de reino; comprehende tambem possessões na 

Africa, na Asia e na Oceania. São seos limites, o Atlantico e a 

Hespanha. Fez parte do governo da Luzitania província romana, 

entrou no domínio dos suevos, wisigodos e mouros quando estes 

povos conquistarão a Hespanha, o conde D. Henrique senhor do 

Porto estendeu seos domínios para o sul; seo filho Affonso 

Henriques fez so acclamar rei de Portugal consquistando elle e 

seos successores o pçaiz aos mouros; no século 14 começárão os 

portuguezes a fazer descobertas que levarão seo imperio a todas 

as partes do mundo. Sua superficie é de 90.000 kilometros 

quadrados. Sua população é de 4.300.000 habitantes de raça 
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originada dos antigos iberos romanos e wisigodos com os 

elementos árabes e mouros; fallão o portuguez e são catholicos. 

Suas cidades principaes são Lisboa capital sobre o Tejo com 

246.000 habitantes, Porto com mais de 100.000 habitantes, 

Braga com 20.000 habitantes, Guimarães, Aveiro, Faro; e nos 

Açores Ponta Delgada com 18.000 habitantes, capital na ilha de 

S. Miguel, e Angra na Terceira; o archipelago tem 262.000 

habitantes. 

 

 

HESPANHA 

 

 

 E’ uma monarchia constitucional representativa sob o 

titulo de reino; comprehende possessões na Africa, America e 

Oceania. São seos limites o mar de Gasconha, a França, o 

Mediterraneo, o Atlantico e Portugal. Era habitada pelos iberos 

quando foi reduzida a província romana, no desmembramento 

do imperio foi occupada pelos visigodos e vândalos que 

constituirão vários reinos, foi conquistada pelos árabes e 

mouros, e depois reconquistada pelos wisigodos; os vários 

reinos forão dominados pelo de Castella que unificou a 

Hespanha; no século 15 fez-se notável por suas viagens e 

descobertas que lhe derão grande imperio nas cinco partes do 

mundo; em 1869 fez-se republica sendo depois restaurada a 

monarchia. Sua superficie é de 508.000 kilometros quadrados. 

Sua população é de 17.000.000 de habitantes, hespanhóes 

resultantes do crusamento de antigos iberos com os romanos, 

wisigodos, e vândalos, árabes e mouros, que fallão o hespanhol, 

concervão-se puros os elementos célticos nas províncias bascas 

onde se falta o basco e mais puros os elementos gothicos nas 

províncias dos Pyreneos, onde se fallão dialectos prevençaes; 

são geralmente catholicos. Suas cidades principaes são: Madrid, 

capital com 397.000 habitantes sobre o Manzanares, affluente 
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do Tejo, Sevilha com 130.000 habitantes, porto commercial, 

Malaga com 100.000 habitantes, Valencia com 150.000 

habitantes, Barcelona com 250.000 habitantes, Cadix com 

65.000 habitantes, Cordova com 50.000 habitantes, Carthagena 

com 176.000 habitantes, Corunha e Vigo bons porto, no 

Atlantico e Palma com 92.000 habitantes na ilha Mayorca nas 

Baleares. 

 

 

ANDORRA 

 

 

 E’ uma republica enerarada em Hespanha sob o 

proteclorado da França e do Bispo de Urgel na Hespanha. Foi 

feudo dos Bispos de Urgel desde o século 9º edstes reservando-

se os disimos e a direcção espiritual abandonarão aos cidadãos a 

administração que s efoi tornando CAD avez mais autonômica. 

Tem 300 kilometros quadrados e 14.000 habitantes de raça 

catalã, fallão esta língua e seguem o catholicismo; sua capital é 

Andorra com 2.000 habitantes sobre o Balira que corre para o 

Segre affluente do Ebro. 

 

 

ITALIA 

 

 

 E’ uma monarchia constitucional representativa sob o 

titulo de reino. São seos limites a Suissa, a Austria, e Adriatico, 

o Jonio, o Mediterraneo, o mar da Sicilia e a França. Foi 

habitada por povos de origem pelasgica reunidos em domínio 

commum pelos reis de Roma, constituída em republica e depois 

em imperio dominou o mundo conhecido; desmembrado o 

imperio a Italia dividiu-se em pequenos estados, occupada pelos 

Lombardos, Ostrogrados e Normandos, submettida muitas vezes 



90 

 

em partes a Allemanha, á França e á Austria, foi finalmente 

unificada por Victor Emanuel e Garibaldi neste século. Sua 

superficie é de 300.000 kilometros quadrados. Sua população é 

de 28.500.000 habitantes que constituem a raça italiana mistura 

dos elementos pelasgicos, gaulezes e germânicos; fallão o 

italiano com muitos dialectos e são catholicos. Saus cidades 

principaes são: Roma com 272.000 habitantes, capital, sobre o 

Tibre, Napoles com 463.000 habitantes, Milão antiga capital da 

Lombardia com 322.000 habitantes, Turim antiga capital da 

Sardenha com 226.000 habitantes, Florença com 230.000 

habitantes, antiga capital da Toscana, Genova com 130.000 

habitantes, Veneza com 130.000 habitantes, Bolonha com 

115.000 habitantes; na Sicilia; Palermo com 200.000 habitantes, 

Messina com 70.000; na Sardenha; Cagliari, na ilha do Elba 

Porto Ferrajo. 

 

 

SÃO MARINO 

 

 E’ uma pequena republica, resto das antigas divisões 

fendaes da Italia; data do século 10 e graças á protecção dos 

duques de Urbino e depois do Papa e da França conservou até 

hoje suas immunidades de cidade livre; está encravada na Italia, 

no Monte Titano entre o rio Marechia e o Conca, tem 62 

kilometros quadrados com 8.000 habitantes; sua capital é S. 

Marino que contém o tumulo do santo deste nome. 

 

 

RUSSIA 

 

 E’ uma monarchia absoluto, o imperador tem o titulo de 

Czar e antocrata de todas as Russias. São seos limites o Oceano 

Arctico, a Sibéria, o mar Caspio, o Cáucaso, o mar Negro, a 

Romania, a Austria, a Russia, o mar Balatico e a Suecia. Desde 
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tempos immemoriaes foi occupado por povos Scythas e Slavos e 

conhecida por Sarmácia. Os normandos waregos sob o 

commando de Iturick e seos irmãos estabelecerão-se em 

Novgorod e fundarão estudos que desde então engrandecerão-se 

e tornarão-se poder sob os Tartaros dominarão sobre os estados 

russos; João 3º grão duque de Moscou venceu os Tartaros e 

estendeu seo domínio; Pedro I unificou a Russia a Fe-la entrar 

no espírito da civilisação europea. Sua superficie é de 5.500.000 

kilometros quadrados. Sua população é de 84.000.000 de 

habitantes de slavos russos em maior numero, slavos polacos, 

finezes e lapões, tártaros, caucásicos, judeos e allemães fallando 

cada um sua língua distincta seguindo os russos e os caucásicos 

o rito gego, os palacos o catholico, os laponios são fetchitsas, os 

tártaros mahometanos e os allemães protestantes. Saus cidades 

principaes são: S. Petersburgo capital sobre a Neva com 876.000 

habitantes, Moscow com 612.000 habitantes, Varsoviam, capital 

da Polonia com 340.000 habitantes, Odessa no mar Negro com 

194.000 habitantes, Astrakan na foz do Volga com 50.000 

habitantes, Kasan com 80.000 habitantes, Riga com 100.000 

habitantes sobre o Dwina, Arkangel o melhor porto do mar 

Branco, Kiew antiga capital no Dnieper com 130.000 habitantes. 

 

 

ROMANIA 

 

 

 E’ uma monarchia constitucional representativa com o 

titulo de reino e compõe-se de Mohlavia e da Valachia. São seos 

limites a Russia, o mar Negro, a Bulgaria, a Servia e a Austria. 

Foi a antiga província romana da Dacia, soffreu devastações de 

todos os povos bárbaros que atacarão o oriente principalmente 

slavos, hulgaros, hunos e turcos; do século 13 ou 14 se 

reconstituiu de novo sob o domínio da Polonia, da Hungria e da 

Turquia, em 1829 ficou sob o domínio da Turquia e 
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protectorado da Russia; em 1856 as grandes potencias a fizerão 

independente pagando tributo á Turquia, em 1878 o tratado de 

Berlim reconheceu sua independência e a Romania se constituiu 

reino. Sua superficie é de 130.000 kilometrps quadrados. Sua 

população é de 5.500.000 habitantes de mixtura da antiga raça 

dacia ou geta com colonias roamnas e povos siavos, fallão o 

valachio língua neo-latina, são christãos do rito grego, tendo 

grande numero de judeos, e poucos catholicos. Suas cidades 

principaes são: na Valachia Bucharest com 220.000 habitantes, 

Giurgevo seo porto sobre o Danubio; e na Moldavia Jassy com 

90.000 habitantes, Galacz com 80.000. 

 

 

SERVIA 

 

 

 E’ uma monarchia constitucional representativa com o 

titulo de reino. São seos limites a Austria, a Romania, a Bulgaria 

e a Turquia. Foi parte da Mesia antiga província romana, foi 

occupada successivamente pelos godos e pelos sérvios, estes 

constituirão um estado vassalo do imperio do Oriente e que no 

século 14 estendeo seo domínio sobre o oriente, cahio sob o 

domínio dos turcos do qual se libertou constituindo-se reino 

independente em virtude do tratado de Berlim em 1878. Sua 

superficie é de 18.000 kilometros quadrados. Sua população é de 

176.000 habitantes de raça slava e religião grega e fallão um 

dialecto slavo. Suas cidades principaes são: Belgrado capital, na 

confluência do Sava com o Danubio com 30.000 habitantes e 

Semendria. 

 

MONTENEGRO 

 

 E’ uma monarchia absoluta com o titulo de principado. 

Está eneravado nas províncias da Bosnia, Albania e Dalmacia. 
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Fez parte da Servia, quando esta foi conquistada pelos turcos o 

Montenegro resistiu, mal sujeito sempre pelos turcos, foi sua 

independência reconhecida pelo tratado de Berlim. Sua 

superficie é de 9.030 kilometros quadrados. Sua população é de 

236.000 habitantes de raça slava; fallão um dialecto slavo e são 

muitos do rito grego e poucos do rito catholico. Saus cidades 

principaes são: Cetinhe sobre ásperas montanhas com 2.000 

habitantes, Dulcigno porto código pelo tratado de Berlim. 

 

 

BULGARIA 

 

 

 E’ um principado vassalo e tributário da Turquia. São 

seos limites a Romania, o mar Negro, a Turquia e a Servia. Fez 

parte do imperio romano, foi devastada pelos slavos e 

conquistada pelos turcos, o tratado de Berlim (1878) a erigiu em 

principado vassalo da Turquia. Sua superficie é de 63.835 

kilometros quadrados. Sua população é de 2.000.000 de 

habitantes slavos, que fallão um dialecto slavo e são christãos do 

rito grego. Suas cidades principaes são: Solia capital com 20.000 

habitantes, Varna no mar Negro e Silistria no Danubio. 

 

 

TURQUIA 

 

 

 E’ uma monarchia moderada com o titulo de imperio. 

São seos limites o mar Negro, o mar de Marmara, o do 

Archipelago, a Grecia, o mar o Jonio, o Adriatico, a Austria, a 

Servia e a Bulgaria. E’ conhecida desade a mais alta antiguidade 

com o nome de Thracia Macedonia, Thessalia e Epiro que 

formarão o imperio macedônio com a Grecia; forão depois 

convertidas em províncias romanas; dividido o imperio 
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Constantinopla foi sede do Oriente, invadido pelos slavos, e 

godos foi successivamente desmembrado até que os turcos 

conquistarão Constantinopla onde se estabelecerão em 1453; 

estes forão perdendo successivamente a Grecia e os principados 

danubianos. Sua superficie é de 150.000 kilometros quadrados 

de raça turca, grega, slava, e albaneza que seguem o 

mahometismo e o christianismo do rito grego e catholico; fallão 

o turco, o grego e dialectos slavos. Saus cidades principaes são: 

Constantinopla com 700.000 habitantes, capital sobre o 

Bosphoro, Andrinopla com 110.000 habitantes, Saloniça com 

70.000 habitantes, Philipopolis com 30.000 habitantes. 

 

 

GRECIA 

 

 

 E’ uma monarchia constitucional representativa com o 

titulo de reino. São seos limites o Archipelago, o Mediterraneo, 

o Jonio e a Turquia. Conhecida desde a mais alta antiguidade, 

foi o berço da civilisação na Europa; dividida em muitos estados 

ora reinos ora republicas entre os quaes se tornarão celebres 

Alhenas e Sparta que derão leis á Grecia foi unificada sob 

Alexandre; os romanos a conquistarão, na divisão do imperio 

ficou ao imperio do Oriente, foi dominada pelos turcos dos 

quaes se fez independente em 1830 e em 1864 se lhe annexarão 

as ilhas Jonias. Sua superficie é de 63.000 kilometros quadrados. 

Sua população é de 200.000 habitantes de raça hellenica 

misturada com slavos, fallão o grego moderno e são christãos do 

rito grego e alguns catholicos. Suas cidades principaes são: 

Athenas capital com 65.000 habitantes, distante do Pireo seo 

porto que tem 21.000 habitantes, Nauplia com 15.000 

habitantes, Hydra na ilha do mesmo nome, Patras com 34.000 

habitantes, Hermonopolis ou Syra com 21.000 habitantes, Corfu 
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com 15.000 habitantes antiga capital das ilhas Jonias, Zante com 

20.000 habitantes na ilha deste nome. 

 

 

VII 

 

ASIA 

 

 

Historia 

 

 A Asia é conhecida desde a mais alta antiguidade, o 

occidente esteve sempre em contacto com a Europa e lhe 

precedeu em civilisação; o oriente, India, China, e Japão, 

progrediu em civilisação separado dos povos do occidente pelos 

desertos. Florescerão nos tempos antigos os phenicios, os 

assyrios e babylonios, os persas, e os hebreos, que formárão 

imperios poderosos, dos povos do oriente apenas se conhecia a 

India pelas conquistas de Alexandre e dos romanos, e só 

entrárão essas nações em commmercio com o occidente depois 

das viajens dos portuguezes á India pelo sul da Africa. A 

civilisação grandiosa da China e da India cessou de progredir, os 

povos celebres da antiguidade estão hoje em decadência e 

muitas tribus vivem em estado de rude barbaria. 

 

 

Divisão 

 

 A Asia comprehende estados independentes que são: a 

China, o Japão, os da Indo-China, os de Indostão, os da Arabia, 

a Persia, o Beluchistan, o Afghanistan e os de Turquestan; 

possessões russas, possessões turcas, possessões inglezas, 

possessões francezas, e possessões portuguezas. 
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População, Raças, Línguas e Religiões 

 

A população da Asia é de 900.000.000 de habitantes, é 

muito falível o calculo da população asiática que pôde ser muito 

menor. As raças preponderantes na Asia são: os Samoyedas ao 

norte, os Mandehus, os Chinezes, os Japonezes e os Ainos a 

leste, os Kemoys, e os Hindos ao sul, os Arabes, os Chananeus, 

os Judeos e os Georgios, a oeste, os Persas, os Guebros, os 

Tartaros, os Mongoes e os Turcomanos no centro. 

 

 

Vias de Communicação 

 

 Outr’ora a Asia tinha importantes estradas por onde se 

transportavão em caravanas os produtos de suas industrias que 

alimentávão o commercio do Mediterraneo e do mar Vermelho; 

depois que o commercio começou a ser feito diretamente pelo 

mar, as estradas forão abandonadas, mas ainda restão algumas 

boas estradas macadamizadas; a China e a India tem bons 

canaes e custosos, o mais notável é o Imperial na China que data 

do século 13 e vai de Pekin a Cantão; vias férreas só tem as 

colonias europeas, os estados indígenas se recusão a adoptar 

esse meio de transporte, apenas o Japão e a China o adoptarão; 

as colonias europeas se achão ligadas com a Europa e entre si 

por linhas telegráficas sendo mais notáveis as que vão de 

Constantinopla á India, e da Russia ao Japão. A marinha 

mercante estrangeira sulca os mares e põe a Asia em 

comunicação rápida com o resto do mundo. 

 

 

Commercio e Industria 

 

 O commercio da Asia, que consiste em produtos naturaes 

preciosos e que não existem na Europa, em objeto de artes e 
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manufacturas, é muito activo; mas em geral as nações asiáticas 

só concedem alguns portos ou praças abertos ao commercio 

estrangeiro. 

 

 Sua industria é muito animada e em muitos ramos como 

nas sêdas de Damasco, Persia, India e China, os tecidos de lã de 

Cachemira, os tapetes da Persia, a porcelana da China, as 

perfumarias da Persia, os incensos da Arabia; a agricultura é 

muito aniamada principalmente na India e na China, seos 

principaes produtos são: o café, o arroz, o chá e o algodão e o 

opio; nas regiões do norte a criação de animaes e a caça deles 

para lhes tirar as pelles são as principaes ocupações. 

 

 

CHINA 

 

 

 E’ uma monarchia absoluta sob o titulo de imperio. 

Compreende a China própria com a Mandchuvia núcleo do 

imperio, paizes tributários que são: a Mongolia, o Thibal, a 

Dzungaria, e o reino de Corea que é vassalo. São seos limites a 

Siberia, o mar do Japão, o mar Amarello, o mar Azul, o mar da 

China, a Indo-China, o Indostão, e o Turquestan. A China tem 

existência e civilização que datão da mais remota com os povos 

do occidente. Sua superficie é de mais de 11.000.000 de 

quilômetros quadrados. Sua população é de cerca de 

500.000.000 de habitantes que alguns baixão até á metade, de 

chineses, mandehús, mongolios, e thibetanos, a língua mais 

geralmente falada é a chineza, e as religiões mais cultivadas são 

a de Confucio que é a dos letrados, o budhismo, o brahmanismo, 

o islamismo, e o christianismo. Suas cidades principaes são: 

Pekin capital sobre o Pey-ho com 2.000.000 de habitantes, Nan-

Kin a cidade sabia com 1.000.000 de habitantes, Sutcheú com 

1.000.000 de habitantes, Changhai e Cantão portos abertos ao 
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commercio estrangeiro; na Mongolia Urga capital, no Thibet 

Lassa com 80.000 habitantes, capital, na Corea Hanyang capital. 

 

 

JAPÃO 

 

 

 E’ uma monarchia moderada; o imperador é o mikado 

chefe espiritual. São seos limites o Pacifico, o mar do Japão e o 

Amarello. A organisação politica e a civilisação do Japão datão 

da mais alta antiguidade, mas só no século 16 depois das 

descobertas dos portuguezes entrou em relação com os povos do 

occidente. Sua superficie é de 382.000 kilometros quadrados. 

Sua população é de 36.000.000 de habitantes, de japonezes e 

ainos das ilha de Matsmai, a língua mais geralmente falada é o 

japonez, e as religiões mais geralmente seguidas são o sintismo 

e o budhismo, os selvagens do norte são fehchistas. Suas cidades 

principaes são: Yedo com 812.000 habitantes capital, Miako ou 

Kioto com 230.000 habitantes, Osaka com 281.000 habitantes, e 

Yokoama e Nagasaki abertas ao commercio estrangeiro, 

Matsmai na ilha de Yeso. 

 O reino de Lieukien é vassalo do Japão tem 500.000 

habitantes quase selvagens; sua capital é Cheuli. 

 

 

INDO-CHINA 

 

 

 Os estados principaes da Indo-China são: o imperio de 

Annam, o imperio dos Birmans, o reino de Sião, o de 

Cambodge, o de Perack, o de Salangor, o de Iljohor, o de 

Pahang, o de Rhumbo e outros de península de Malaca, com 

governo monarchico absoluto, constantemente influenciados 

pela intervenção dos francezes e inglezes. Os povos da Indo-
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China são da família chineza e da raça malaia, encontrão-se nas 

montanhas os kemoys de raça branca ; a religião de Confucio é 

seguida pelos letrados no imperio de Annom, o budhismo é 

seguido em todos os estados. 

 O imperio do Annam tem 440.500 kilometros quadrados 

e 21 milhões de habitantes, suas cidades principaes são Hué na 

Cochinchina com 50.000 habitantes capital, e Anoi ou Kescho 

no Tonquin com 120.000 habitantes. 

 O imperio dos Birmans tem 475.000 kilometros 

quadrados com 4 milhões de habitantes. Suas cidades pricipaes 

são: Mandalê à margem do Irauadi, tem 90.000 habitantes e é a 

capital, Ava e Amarapura. 

 O reino de Sião tem 726.000 kilometros quadrados e 6 

milhões de habitantes. Suas cidades principaes são: Bongkok 

capital com 600.000 de habitantes, e Sião sobre o Menan. 

 O reino de Combodge que é vassalo da França tem 1 

milhão de habitantes. Suas cidades principaes são: Oudong a 

cidade sagrada, Pumon-penha a capital civil, e Kompot. 

 Os estados da pensinsula de Malaca tem 500.000 

habitantes, suas capitães mais importantes são Perack do reino 

de Perack, Kolong do de Salongor. 

 

 

INDOSTÃO 

 

 

 Os estados principaes do Indostão são o reino de Nepal, 

o de Buton, e a de Cachemira, apenas ligados á Inglaterra por 

tratados, o do Dekon, o de Mysore, o de Kochin, o de 

Travancore, e o de Seindiah, e outros vassalos da Inglaterra. O 

governo destes estados é monarchico absoluto. A raça hindu 

typo originário da raça branca ou indo-germanica é a 

preponderante no Indostão; fallão vários dialectos derivados do 

sânscrito, os mais geraes são o indostani e o bengali; seguem o 
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brahmanisnmo, o budhismo e o nanckismo, que são reformas do 

primeiro, o mahometismo, e os vários ritos do christianismo. 

  

O Nepal tem 780 kilometros e 2.5000.000 habitantes, sua 

capital é Katmandú. 

 O Butan tem 1.800.000 habitantes, sua capital é 

Tassisudon. 

 Cachemira tem 1.000.000 de habitantes, sua capital é 

Cachemira. 

 O Deckan tem por cidades principaes Hayderabad 

capital, Golconda e Elora com celebridades históricas. 

 O Mysor tem por capital Maissur. 

 Cochin tem por capital Cochin. 

 Travancore tem por capital Trivanderam. 

 Scindiah tem por capital Gualior. 

 

 

ARABIA 

 

 

 Os principais estados independentes da Arabia são o 

imanato de Mascate, o de Yemen e o estado dos Wahabitas que 

dominão a maior parte da Arabia; os beduínos, e outras tribos 

nômades errão indômitos nos desertos sem fôrma de governo 

regular. E’ preponderanmte a raça árabe que fala o árabe e segue 

o mahometismo que ahi teve sua origem. Sua superficie é de 

2.000.000 de quilômetros quadrados, e sua população de 8. 

Milhões de habitantes. As cidades principaes são Mascate com 

50.000 habitantes, residência do iman de Mascate, Sana com 

40.000 habitantes capital do Yemen, Riad no centro da capital 

dos Wahabitas. 
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PERSIA 

 

 

 E’ uma monarchia absoluta; o rei tem o titulo de schah. 

São seos limites a Russia Caucasica, o mar Caspio, o 

Turquestan, o Afghanistan, o Beluchistao, o Golfo Persico e a 

Turquia Asiatica. Compreende o território da antiga Media da 

Persia e da Bactrina, a Media depois de fazer parte do imperio 

assyrio teve seo período de grandeza com Cyaxaro, Cyro tirou 

os persas da obscuridade e fundou o imperio que se estendeu do 

Caucaso ao Egypto e do Mediterraneo á India; Alexandre 

destruiu esse imperio que foi dominado pelos romanos e 

restabeleceu-se com os Parthos e com os Persas; os turcos o 

conquistarão e reduzirão ao islamismo e o conservarão no estado 

actual, Zoroastro um dos maiores sábios da antiguidade deu leis 

religiosas, Moraes e civis á Persia. Sua superficie é de 1.650.000 

habitantes. Sua população é de 7.500.000 habitantes persas na 

maior parte turcomanos, árabes, armênios, judeos e guebros ou 

persas antigos; a língua mais falada é o parsi alterado no Persa 

moderno, o zenda língua dos sábios; são mahometanos schiitas, 

na maior parte, os guebras são scetarios da antiga religião do 

fogo. Suas cidades principaes são o Teheran com 200.000 

habitantes capital, Tauriz com 160.000 habitantes, Balfruch a 

mais industriosas com 100.000 habitantes, Abucher porto no 

golfo persico. 

 

 

AFGHANISTAN 

  

 

 E’ uma monarchia moderada composta de varios estados 

feudatários do rei da Cabul. São seos limites o Turquestan, a 

India, o Beluchistan, e a Persia. Outr’ora submetidos aos 

grandes imperios visinhos os Afghaas forão na idade media 
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consquistadores. Tamelran teve no Herat sua capital, no seculo 

18 tiverão uma grandesa efêmera. Sua superficie é de 700.000 

kilometros quadrados. Sua população é de 6000.000 de 

habitantes afghans, persas, belutchis que seguem o islamismo da 

seita de Omar, fallão o afghan ou puchtú e a persa. Suas cidades 

principaes são: Cabul com 60.000 habitantes capital, Candahar 

com 100.000 habitantes, Herat com 60.000 habitantes. 

 

 

BELLUCHISTAN 

 

 

 E’ uma confederação de estados feudais que reconhecem 

a suzerania do rei de Kelat. São seus limites o Afghanistan, a 

India, o Mar de Oman, e a Persia. Povo nomande os beluchis 

têm estado submetidos aos imperios visinhos, no secto 18 fazião 

parte do imperio afghan do qual foram desmembrados pela 

politica ingleza. Sua superficie é de 350.000 kilometros 

quadrados. Sua população é de 2.000.000 de habitantes 

principalmente beluchis, persas e indus que seguem o 

mahomestismo e fallão dialectos do sânscrito, e o persa. Suas 

cidades principaes são Kelat com 20.000 habitantes capital. 

 

 

TURQUESTAN 

 

 

 Comoprehende vários estados sujeitos á influencia da 

Russia cujos principais são os kanatos de Bukara, Khokand, kiva 

e Kashgar com governo absoluto. E’ habitado pelos turcomanos 

e bukhares que na idade media se celebrisarão pelas devastações 

que fizeram, as religiões dominantes são: o mahometismo, o 

judaísmo e o christianismo. Tem uma superficie de 3.000.000 de 

quilômetros quadrados e população de 9.000.000 de habitantes. 
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Suas cidades principaes são: Bokhara com 150.000 habitantes, 

Khiva, Kokand, Kaschgar muito commerciantes capitães dos 

respectivos kanatos. 

 

 

POSSESSÕES RUSSAS 

 

 Comprehendem a Siberia, o Turquestan russo, o Paiz do 

Caneaso. 

 A Siberia foi adquirida por consquistas depois que os 

Russos vencerão os Tartaros. Sua superficie é de 12 milhões de 

kilometros quadrados. Sua população é de 4 milhões de 

habitantes. Suas cidades principaes são Tobolsk com 30 mil 

habitantes, Irkutsk com 30 mil habitantes, Kiatka empório do 

commercio com a China, e Nicolaief na mancha de Tarrakal. 

 O Turquestan foi adquirido por constantes invasões sobre 

os kans-turcomanos. Sua superficie é de 3 milhões de kilometros 

quadrados. Sua população é de 5 milhões de habitantes. Suas 

cidades principaes são: Tashkend com 100 mil habitantes, e lili 

ou Goldja. 

 O Paiz do Cancaso tem 575 mil kilometros quadrados e 

cerca de 4 milhões de habitantes. Saus cidades principaes são: 

Tiflis capital com 104 mil habitantes, Bakú no mar Caspio, 

Batum no mar Negro. 

 

 

POSSESSÕES TURCAS 

 

 Comprehendem a Turquia asiática a parte da Arabia. 

 A Turquia asiática tem uma superficie é de 1.000.000 

kilometros quadrados e cerca de 16 milhões de habitantes. Suas 

cidades principaes são: Trebisonda no mar Negro, Sinyrna com 

130 mil habitantes no Archipelago, Damasco com 150 mil 

habitantes, Belém, Nasareth, e Jerusalém celebres na historia do 
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christianismo, Bagdad com 100 mil habitantes, e Alepo com 100 

mil habitantes no Mediterraneo. 

 Na Arabia os Turcos tem domínio ao Hedjaz e no Yemen 

tendo sujeitos 1.500.000 habitantes. Suas cidades principaes são: 

Mecca com 30 mil habitantes, Medina com 16 mil habitantes, 

Djidah e Yambo, portos no mar Vermelho. 

 

 

POSSESSÕES INGLEZAS 

 

 

 Estão situadas na Arabia, no Indostão, na Indo-China, na 

China, no Betuchistan, e no Mediterraneo. 

 Na Arabia a Inglaterra possue a cidade de Adén com 30 

mil habitantes e tem vassallos o imans e cheks visinhos. 

 No Indostão tem possessões directas e estados vassallos. 

As possessões directas tem uma superficie de 2.200.000 

kilometros quadrados e a população de 198 milhões de 

habitantes. Suas cidades principaes são: Calcutá com 882 mil 

habitantes, Bomboim, com 753 mil habitantes. Madrasta com 

403 mil habitantes, Colombo na ilha de Ceylão. 

 Na Indo-China a Inglaterra possue a Birmania e Malacca 

com cerca de 2.500.000 de habitantes. Suas cidades principaes 

são: Rangum capital da Birmania com 108 mil habitantes, 

Malacca na península de Malacca e Singapura na ilha de 

Singapura com 12 mil habitantes. 

 Na China tem a cidade de Hong-Kong com 80 mil 

habitantes. 

 No Beluchistan tem a província de Gandava, capital 

Gandava. 

 No Mediterraneo tem a ilha de Chypre, capital Nikosia 

com 20 mil habitantes. 
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POSSESSÕES FRANCEZAS 

 

 Estão no Indostão e na Indo-china. 

 No Indostão tem cinco cidades cuja capital é Pondichery 

com 113 mil habitantes. 

 Na Indo-china tem a Cochinchina francesa e direito de 

protectorado sobre o Cambodje e o Toukin. Sua população é de 

1.500.000 habitantes e sua capital Sargoe. 

 

 

POSSESSÕES PORTUGUEZAS 

 

 Estão no Indostão e na China. 

 As do Indostão tem uma população de 500 mil 

habitantes. Suas cidades principaes são: Pangin ou Nova Góa 

capital, e Diu. 

 Na China possue a cidade de Macau com 35 mil 

habitantes na ilha Kiang-Chan. 

 

VIII 

 

AFRICA 

 

Historia 

 

O norte da Africa foi com o occidente da Asia e o sul da 

Europa o centro da civilisação occidental que teve por theatro a 

bacia do Mediterraneo. O Egypto possue uam historia desde a 

mais remota antiguidade; seos sábios ensinarão a moral e as 

sciencias transmitidas á Grecia; Carthago colônia phenicia 

estendeu o commercio por todas as costas do Mediterraneo; os 

Arabes fundarão na região do Nilo e do Atlas o núcleo de seu 

imperio; os portuguezes levarão suas viagens e descobertas do 

século 14 por deante a todoas as costas da Africa e as tednerão 
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pelo interior; os exploradores, viajantes e missionários tem 

ddatado o domínio das nações europeas e dos Estados-Unidos e 

conseguido modificar a selgeria dos africanos. 

 

 

Divisão 

 

 A Africa comprehende as seguintes nações: Marrocos, 

Tunis, Tripoli, Egypto, as nações do Sahara, Abyssinia, as dos 

Somolis, as do Zanguebar, a dos Hovas, Anjuan, as dos Cafres, 

as dos Hotentotes, as da Cimbebasia, as do Congo, as de Guiné, 

a Liberia, as da Senegambia, as do Congo, as de Guiné, a 

Liberia, as da Senegambia, as do Sudan, e as do interior; 

possessões francezas, inglezas, portuguezas, hespanholas, e 

arabes. 

 

População, Raças, Liguas e Religiões 

 

 A população da Africa regula por 150.000.000 de 

habitantes e talvez desça a 80.000.000 sendo muito incertos os 

dados para seo calculo. As raças preponderantes são: os árabes, 

os berberes, os mouros, os coptas, os núbios e os abyssinios, os 

negros e os cafres; as línguas mais geralmente falladas são: a 

berbere, a mandinga, a do congo, a dos cafres, e o gheez da 

Abyssinia; os povos do norte e do Sudan são mahometanos, a 

maior parte da população é fetchistas, os abyssinios e os colonos 

europeus e seos descendentes são christãos; há na Abyssinia 

muitos judeos. 

 

Vias de communicação 

 

 Entre os canaes artificiaes do Egypto, onde os ha no 

delta, nota-se o canal de Suez que vai de Porto Said a Suez e 

communica o Mediterraneo com o mar Vermelho há apenas 
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algumas estradas na colônia do Cabo e na Mogolia, vias férreas 

achão-se algumas nas colonias europeas e no Egypto, a mais 

importante é a que vai do Cabo Suez e Alexandria; as costas 

estão em directa com os outros portos do mundo pela navegação 

a vapor e por fios telegraphicos; o interior não tem 

melhoramento algum material. 

 

Commercio e Industrias 

 

 O commercio interior é muito activo e se faz por meio de 

caravanas, consiste principalmente em outro e Martin o exterior 

é tambem muito animado e consiste principalmente na 

exportação de gêneros coloniaes. Com excepção das colonias 

europeas onde são cultivadas algumas industrias, as mais 

notáveis das industrias indígenas são: os tecidos de lã e algoão 

de Achanti e as obras de metal e outras dos povos de 

Madagascar. 

 

 

MARROCOS 

 

 E’ uma monarchia absoluta cujo soberano toma o titulo 

de sultão ou imperador. São seos limites, o Atlantico, o 

Mediterraneo, a Algeria e o Sahara. Fez parte dos domínios 

carthaginezes e depois dos romanos, foi occupado pelos 

vândalos e depois pelos arabaes; no desmembramento do 

califado formon vários reinos que se submetterão depois. Sua 

superficie é de 812.000 kilometros quadrados. Sua população é 

de 6.000.000 de habitantes mouros que seguem o mahometismo. 

Suas cidades principaes são Marrocos com 80.000 habitantes, 

Mogador o primeiro porto do imperio. Fez, Tafilet. 

 O estado do Sidihescham é vassalo de Marrocos, sua 

capital é Talento. 
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TUNIS 

 

 E’ uma monarchia moderada cujo chefe se reconhece 

vassallo da Turquia e admitte o protectorado da França. São seos 

limites a Algeria, o Mediterraneo Tripoli e o Sabara. Sua 

superficie é de 116.000 kilometros quadrados. Sua população de 

2.100.000 habitantes mahometanos. Suas cidades principaes são 

Tunis com 125.000 habitantes capital. Cabes com 20.000 

habitantes, Bengazy capital do Barcah, Murzock capital do 

Fezzan o Ghadamés empório do commercio interior. 

 

 

TRIPOLI 

 

 

 E’ uma regencia tributaria da Turquia comprehendendo 

por sua vez sultanias vassallas tambem da Turquia. São seos 

limites o Mediterraneo, o Egypto, o Sahara e Tunis. Sua 

superfície é de 1.000.000 de kilometros quadrados. Sua 

população é de 1.000.000 de habitantes mahometanos. Suas 

cidades principaes são Tripoli capital com 20.000 habitantes, 

Bengazy capital do Barcah, Murzuck capital do Fezzam e 

Ghadamés emporio do commercio interior. 

 

 

EGYPTO 

 

 É uma monarchia moderada que reconhece a suserania 

do sultao da Turquia, seo chefe intitula-as Khediva. O Egypto 

compreende o Egypto próprio, a Nubia, e o Sudan. São seos 

limites o Mediterraneo, o isthmo de Suez, o mar Vermelho, a 

Abyssinia, a região dos Lagos, o Sudan, o Sahara, e Tripoli. O 

Egypto possue civilisação e organização politica que datão da 

mais alta antiguidade, seos faraós são celebres na historia por 
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suas conquistas e pelos monumentos que deixárão como as 

pyramides, os obeliscos, e as grandes cidades; depois foi 

conquistado pelos persas e por Alexandre, por moris deste 

tornou-se estado independente sob a dynnastia dos Ptolomeos 

que foi desthronada por Cezar e o Egypto reduzido a província 

romana, foi conquistado pelos árabes a depois pelos turcos; na 

decadência do imperio turco o Egypto conseguiu prestar apenas 

vassalagem á Turquia ficando independente quanto a seo 

governo e administração. Sua superficie é de 350.000 kilometros 

quadrados ou de 2.250.000 kilometros comprehendendo a Nubia 

e o Sudan. Sua população é de 5.500.000 de habitantes ou 

15.000.000 comprehendendo todos os domínios, as raças 

preponderantes são os turcos, os coptas, os árabes, e os núbios 

ou ethiopes, são mahometanos e fetchistas. Suas cidades 

principaes são no Egypto; Catro capital sobre o Nilo com 

350.000 habitantes, Tantah com 60.000 habitantes, Damieta no 

delta do Nilo, Suez e Porto Said extremidades do canal de Suez, 

Assuan, Kosseir no mar Vermelho; na Nubia; Kartum com 

50.000 habitantes capital, Novo-Dongolah, Senaar, e Suakin 

porto no mar Vermelho; no Sudan Obeid capital do Kordofan, e 

Tendelty capital do Darfur; no alto Nilo o Egypto mantém 

guarnições em Gondokoro. 

 

 

SAHARA 

 

 

 O Sahara compreende os Mouros, os Tuaregs, e os 

Tibbos em tribos nômades, sob o regimen do despotismo do 

mais forte, seguindo o mahometismo, com uma população de 

um milhão de habitantes. Seos estabelecimentos principaes são: 

Ain-Salah, Agably e Tagazza pertencentes aos Mouros, Ghat, no 

Oasis de Ghat, Aghades no de Ahir ou Asbem pertencentes os 
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Tuaregos, Bilmo e Aghaden pertencentes aos Tibbos, estes 

vivem na maior parte em cavernas. 

 

 

ABYSSINIA 

 

 E’ uma monarchia composta de vários estados que 

reconhecem a suserania do soberano de Gandar que se intitula 

imperador. São seos limites a Nubia, o mar Vermelho, a costa de 

Adel. Sua superficie é de 788.000 kilometros quadrados. Sua 

população de 4.000.000 de habitantes abexinz, gallas, e judeos 

que seguem o christianismo e o fetichismo. Suas cidades 

principaes são Gondar capital no Anhara, Axum e Antalo no 

Tigré, Ankober no Choa e Massuab porto no mar Vermelho. 

 

 

SOMOLIS 

 Os somolis constituem varias nações em estados de 

barbaria, contão uns 500.000 habitantes que são fetchistas e 

mahometanos. Suas cidades principaes são: Berbera e Zesta. 

 

 

ZANGUEBAR 

 

 Os povos do Zanguebar bárbaros que vivem do 

commercio de escravos, ouro e marfim fórmão varias nações 

submetidas ao sultão de Zanzibar, são geralmente mahometanos. 

Suas cidades principaes são: Zamzibar com 80.000 habitantes 

capital, Mombaça, Quiloa, Melinde, Brava, e Magadoxo. 

 

HOVAS 

 

 Os Hovas são os povos predominantes em Madagascar 

que conta cerca de 3.500.000 habitantes, fórmão uma monarchia 
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absoluta e são christãos. Suas cidades principaes são Tananarivo 

com 80.000 habitantes, e Tamatave. 

 

 

ANJUAN 

 

 Fórma uma monarchia absoluta nas ilhas Comores. Sua 

população é de 20.000 habitantes que seguem o mahometismo, 

sua capital é Makhadi. 

 

 

CAFRES 

 

 Os cafres são povos bárbaros que constituem varias 

nações cujas principaes são: a dos Mololotos, os Betzuanas e os 

Zulús, constantemente influenciados por missionários ingleses, 

alemães e francezes, com uma população de 3.000.000 de 

habitantes mahometanos e fetchistas. Suas povoações principaes 

são: Nova Litakú, Kurritchane e Makow. 

 

 

ORANGE 

 

 E’ uma republica formada por povos de origem 

hollandeza que fugirão ao domínio inglez no Cabo; está entre o 

Cabo e a Cafraria. Sua superficie é de 108.000 kilometros 

quadrados. Sua população é de 133.000 habitantes protestantes. 

Sua capital é Bloenfonteim com 2.300 habitantes. 

 

 

HOTENTORES 

 

 São povos que vivem errantes, de uma raça semelhante a 

mongolia, influenciados pelos missionários ingleses, 
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compreendendo as tribos dos hotentores, namaquas, koranos, 

bechuanas, e os snabs ou boschiwens que são sumamente 

estúpidos. Suas povoações principaes são: Nais, Guiquatown ou 

Klaarwater e Pella. 

 

CIMBEBASIA 

 

 A Cimbebasia é percorrida pelos ovampos e damaras 

selvagens e fetchistas. 

 

 

CONGO 

 

 O Congo na parte que não está submetida aos 

portugueses fórma varias nações de povos selvagens e fetchistas 

com governo despótico; as principaes são: o Congo capital 

Ambassia, o Banza Congo, ou S. Salvador, o Loango capital 

Loango, o Cacongo e o Engoyo. 

 

 

GUINÉ 

 

 Conta varias nações de povos selvagens e fetchistas com 

governo despótico; as principaes são: o Achanti que é a nação 

mais poderosa, capital Cumassia, o Dahomey capital Abomey, e 

Benin capital Benin. 

 

LIBEGIA 

 

 E’ uma republica fundada por norte-americanos para 

abolição do trafico humano. Tem 37.200 kilometros quadrados e 

1.058.000 habitantes dos quaes 18.000 negros civilisados que 

são christãos e os outros fetchistas. Sua capital é Menrovia. 
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SENEGAMBIA 

 

 A parte não sujeita ás nações europeas fórma nações 

indígenas independentes ou sujeitas ás metrópoles coloniaes. 

Sua população é de 10.000.000 de habitantes mahometanos e 

fetchistas. As principaes nações são: o Futatoro capital Timbo, e 

o Bambuck capital Farbana. 

 

SUDAN 

 

 Compreende varias nações de povos bárbaros 

mahometanos e fetchistas com uma população de 10 milhões de 

habitantes. As principaes são: o Uaday capital Uara, o Alto-

Bambarra capital Sego, o Baixo-Bambarra capital Sego, o 

Baixo-Bambarra capital Djeni, o Tombactú capital Tombuctú, o 

Borgú capital Bussa, o Yarriba capital Abeokuta ou Katunga, os 

Fellatas capital Wurno, o Bornu capital Kuka. 

 

POVOS DO INTERIOR 

 

 No interior da Africa desde a região do Alto Nilo e do 

Sudan á Cafraria existem populações imensas de povos 

selvagens, fetchistas e ferozes apenas conehcidos pelos 

exploradores e missionarios; ahi ao norte do Zambeze existiu o 

antigo imperio do Monomotapa. Os povos mais celebres 

actualmente são os do estado de Mocaranga capital Zimbaoé, os 

Makololos cidade principal Seschekê e o estado livre do Congo. 

 

POSSESSÕES FRANCEZAS 

 

 Compreendem a Alegeria, as colonias da Senegambia, a 

de Gabon em Guiné e a da Comores e a da Reunião. 

 A Algeria tem uma superficie de 430.000 kilometros 

quadrados, e uma população de 2.800.000 habitantes, que 
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seguem o mahometismo e o christianismo. Suas cidades 

principaes são: Alger capital com 65.000 habitantes Oran, 

Constantina, e Philippeville ou Stora. 

 A colônia da Senegambia tem o território do Senegal, o 

de Gorea, e nações indígenas vassallas. Suas cidades principaes 

são: S. Luiz com 15.000 habitantes e Dakar estação dos vapores 

transatlânticos. 

 O estabelecimento de Gabon em Guiné é um pequeno 

forte que protege o commercio francez. 

 As Comores tem por capital Dzaudi. 

 Bourbon ou Reunião tem 220.000 habitantes e tem por 

capital S. Diniz com 30.000. 

 

 

POSSESSÕES INGLEZAS 

 

 

 Compreendem o Cabo, a Africa Occidental, Ascenção, 

Santa Helena, e Tristão da Cunha, e as ilhas do oceano Indico. 

 O cabo tem uma população de 1.142.000 habitantes em 

uma superficie de 820.000 kilometros quadrados e abrange os 

Basatos na Hotentecia, a Cafraria marítima, a Colonia do Natal, 

e o território do Transwaal. Suas cidades principaes são Cabo 

capital da colônia com 50.000 habitantes, Grahmstown capital 

da província de Uitenhagen, East London capital da Cafraria 

Maritima, Pietermaritzburgo capital da colônia do Natal, e 

Potchefstrom no Transwaal. 

 O governo da Africa occidental compreende as colonias 

do Gambia, a Serra Leôa, e as de Guiné com uma população de 

400.000 habitantes; suas cidades principaes são Santa Maria de 

Bathurst no Gambia capital, Freetown capital dos 

estabelecimentos de Guiné, Ajudá no Dahomey, Lagos 

importante cidade no reino de Benin. 
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  As ilhas de Ascenção, Santa Helena e Tristão da Cunha 

tem por capital Jamestown em Santa Helena. 

 A ilha Mauricia tem 350.000 habitantes, sua capital é 

Porto Luiz com 50.000 habitantes. 

 As Seychelles tem por capital Mahé na ilha do mesmo 

nome e as Almirantes tem por capital Porto Victoria. 

 Em Socotorá existe um pequeno estabelecimento. 

 

POSSESSÕES PORTUGUEZAS 

 

 Compreenhendem as ilhas da Madeira, as de Cabo 

Verde, as dos Bissagos, o forte de Ajudá, as ilhas de S. Thomé e 

Principe, o governo de Loanda, e o de Moçambique com uma 

população de 2.500.000 habitantes. 

 As ilhas da Madeira com 120.000 habitantes, tem por 

capital Funchal com 20.000 habitantes. 

 As do Cabo Verde tem por cidades principaes Villa da 

Praia na ilha de Sant’Iago capital, e Porto-Grande em S. 

Vicente. 

 As dos Bissagós na costa da Senegambia tem por capital 

Cacheu. 

 O forte de Ajudá é situado em Guiné no Dahomey. 

 As ilhas de S. Thomé e Principe tem por capital 

Panoasan. 

 O governo geral de Angola tem 2.000.000 de habitantes 

e tem por cidades principaes S. Paulo de Assumpção de Loanda 

capital em Angola, S. Philippe de Benguella e Mossamedes em 

Benguella. 

 O governo geral de Moçambique que compreende 

Moçambique e Sofala tem uma população de 300.000 

habitantes, tem por cidades principaes Moçambique capital, 

Mossuril, Inhambane, Sofala, Sena, Quilimane, e Lourenço 

Marques. 
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POSSESSÕES HESPANHOLAS 

 

 Compreendem presídios em Marrocos, as Canarias, e as 

ilhas de Fernando Pé e Anno-Bom. 

 Os presídios em Marrocos são cinco cujo principal é 

Ceuta. 

 As Canarias tem por cidades principaes Santa Cruz 

capital em Teneriffe com 10.000 habitantes, e Palma na Canaria 

com 9.000 habitantes. 

 

POSSESSÕES ÁRABES 

 

 O iman de Mascate domina sobre a ilha de Socotorá cuja 

capital é Tamarida. 

 

IX 

 

OCEANIA 

 

Historia 

 

A Oceania só foi conhecida dos povos do occidente no 

século 15 depois das descobertas dos portuguezes, que aportarão 

primeiro nas ilhas da Sonda e nas Molucas e ahi encontrarão os 

malaios em começo de civilisação; o continente só foi 

descoberto no principio do século 17; as ilhas da Malasia forão 

theatro dos feitos heróicos dos portuguezes; os hespanhóes, os 

hollandezes, os inglezes e os francezes seguirão os passos dos 

primeiros descobridores; os Estados-Unidos e a Allemanha 

procurão tambem estabelecer-se na Oceania; as missões 

catholicas e protestantes tem feito progressos nas ilhas da 

Polynesia; os estados independentes submettidos pelos 

conquistadores europeus tendem a desapparecer, as tribus 

selvagens do continente e das ilhas errão indomitas. 
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Divisão 

 

A Oceania comprehende nações independentes 

influenciadas pelas metrópoles coloniaes, tribus errantes sem 

fórma regular do governo no continente, na Papuasia, e nas ilhas 

da Polynesia e mesmo nas ilhas submettidas às nações 

estrangeiras, possessões inglezas, hollandezas, hespanholas, 

francezas, portuguezas e dos Estados-Unidos. 

 

 

População, Raças, Línguas e Religiões 

 

A população da Oceania regula cerca de 35.000.000 de 

habitantes, as raças preponderantes são os malaias, que existem 

nas ilhas da Malasia, são povos meio civilisados, activos e 

industriosos, os polynesios que aprece crusamento com os 

malaios são povos intelligentes, industriosos e navegadores, os 

papuas crusamento em que predominão os australianos, e os 

povos mais embrutecidos e cujas fórmas são as mais 

imperfeitas. As línguas malaias e as polynesias são as mais 

geralmente falladas, as australianas tem uma linguagem 

rudimentar. Os povos malaios seguem o budhismo, o 

brahmanismo, e as religiões da China e do Japão, outros são 

mahometanos, os mais povos são fetchistas, as colonias tem as 

religiões de suas metropoles. 

 

Vias de Communicação 

 

Na Australia e nas colonias hollandezas ha algumas boas 

estradas e vias ferreas, as colonias estrangeiras estão em 

communicação com o resto do mundo por navegação a vapor e 

pelo telegrapho, sendo notável o que atravessa a Australia do 

norte a sul. 
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Commercio e Industria 

 

Só os malaios possuem industrias que consistem em 

obras de ouro, de madeiras e estafos e productos agrícolas. O 

commercio da Oceania é muito activo e consiste em carvão de 

pedra, ouro, e productos agrícolas como o algodão, e assucar, o 

arroz, o café, o fumo, as especiarias, a camphora, e as plantas e 

resinas aromáticas. 

 

 

NAÇÕES INDEPENDENTES 

 

As principaes são: 

O reino de Siak em Sumatra com 600.000 habitantes, 

capital Siak. 

O de Achem em Sumatra reduzido a sua capital que é 

Achem. 

O paiz dos Bartas em Sumatra cuja cidade principal é 

Singkel. 

O reino de Varuni ou Bornéo em Bornéo com 400.000 

habitantes, capital Bornéo. 

O de Colti em Bornéo com 200.000 habitantes, capital 

Colti. 

O estado de Sarawak em Bornéo governado por um 

inglez com 250.000 habitantes, capital Sarawak. 

O reino de Salú que domina sobre vasto território em 

Bornéo e no archipelago de Sulú, tem 200.000 habitantes. Sua 

capital é Bewan na ilha Holo. 

O reino de Mindanáo na ilha deste nome com 200.000 

habitantes, capital Selegan. 

O reino de Hawai monarchia constitucional 

representativa estabelecida nas ilhas de Sandwich, cujos 

habitantes progridem em civilisação, graças á influencia da 

Inglaterra e dos Estados-Unidos, são catholicos e protestantes e 
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alguns ainda fetchistas; tem uma população de 68.000 

habitantes. Sua capital é Hocolulu n ailha Wnahoo com 15.000 

habitantes. 

O reino de Tonga nas ilhas deste nome, tambem em 

constante progresso, com governo constitucional e religião 

christã; tem 24.000 habitantes. Sua capital é Nequalofa. 

O reino de Taiti nas ilhas do mesmo nome, monarchia 

constitucional sob o protectorado da França, com 14.000 

habitantes que são christãos e progridem constantemente. Sua 

capital é Papeiti na ilha de Taiti com 10.000 habitantes. 

 

 

POSSESSÕES INGLEZAS 

 

 

As principaes possessões inglezas são: 

A Australia que comprehende: a Nova-Galles Meridional 

com 751.000 habitantes, capital Sydney com 224.000 habitantes 

na bahia Botanica; a Australia Feliz ou Victoria com 862.000 

habitantes, capital Melbourne com 283.000 habitantes na bahia 

de Porta Philippe; a Australia occidental com 31.000 habitantes 

capital Perth na foz do rio dos Cysnes; Queensland com 226.000 

habitantes capital Brishane; o território do Norte, e a terra 

Alexandra estão deshabitados. 

A Tasmania em terra de Van Diemen com 116.000 

habitantes capital II Bart-town na foz do Derwant. 

A Nova Zelandia com 490.000 habitantes capital 

Auckland. 

A ilha de Lahivan junto a Bornéo capital Labwan. 

O grupo de Norfolk. 

Fudji ou Viti annexados aos domínios inglezes e mal 

sujeitas. 
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POSSESSÕES HOLLANDEZAS 

 

Fórmão um governo geral com população de 28 milhões 

de habitantes, numa superficie de 1.860.000 kilometros 

quadrados; comprehendem Sumatra, Java, e outras ilhas da 

Sonda, parte de Bornéo e Celebes, Amboina e outras das 

Molucas, aprte de Timor e da Papuasia. Suas cidades principaes 

são Batavia com 103.000 habitantes capital, e Surubaya em 

Java; Padang e Benkoulen em Sumatra, Bandjermassing e 

Pontianak em Bornéo, Macassar em Celebes, Amboina em 

Amboina. 

POSSESSÕES HESPANHOLAS 

 

Fórmão um governo geral com cerca de 4 a 6 milhões de 

habitantes e comprehendem as Philippinas, as Carolinas, Pálaos, 

e as Mariannas. Suas cidades principaes são Manilha com 

270.000 habitantes capital em Luçon Agagno na ilha Guam nas 

Mariannas. 

POSSESSÕES FRANCEZAS 

 

Comprehendem a Nova Caledonia, o archipelago das 

Marquezas, e o protectorado de Tuamotu, com uma população 

de 72.000 habitantes. Sua capital é Numéa ou Porto de França 

na ilha dos Pinheiros. 

 

POSSESSÕES PORTUGUEZAS 

 

Comprehendem parte de Timor e a ilha de Kambing com 

300.000 habitantes, capital Dilly. 

 

POSSESSÕES DOS ESTADOS-UNIDOS 

 

 Tem algumas ilhas do grupo de Marshall e do de Gilbert 

e a ilha de Brook junto de Sandwich. 
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COSMOGRAPHIA 
 

 

 

PRELIMINARES 

 

 

 Cosmographia é a sciencia que tem por objecto a 

descripção do universo. Distingue-se da Astronomia que estuda 

as leis que regem os phenomenos celestes. Os corpos esphericos, 

soltos, movendo-se regularmente no espaço chamão-se astros. 

Elles se dividem em tres ordens; estrellas, planetas e cometas. 

Estrellas são astros luminosos de si mesmos e que parece 

immoveis no espaço. Planetas são astros opacos que se movem 

em torno do sol ou de outros planetas, descrevendo elipses. 

Cometas são astros nebulosos que se movem em torno do sol 

descrevendo parabolas. 

 

 

I 

 

 

SYSTEMA DO UNIVERSO 

 

 

 O espaço celeste, este espaço vasio sem limites, que 

vemos sob o aspecto de uma abóboda sobre nossas cabeças, está 

povoado de uma immensidade de corpos chamados astros e de 

corpusculos cuja ecistencia apenas suspeitamos por seos 

phenomenos. Os corpos celestes achão-se distribuídos em 

grandes grupos que vemos sob o aspecto de nuvens 

esbranquiçadas, e contém numerosas estrellas e provavelmente 

planetas girando em torno uns dos outros e denominão 

nebulosas. A nebulosa a que pertencemos, cujas estrellas mais 
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distantes fórmão a via-lactea, contém innumeraveis estrellas, 

entre as quaes o sol que serve de centro ao nosso systema 

planetário, único que conhecemos. Os corpos celestes sustentão-

se em equilíbrio no espaço em virtude da força de attracção e 

repulsão de que são dotados. Força de attração é aquelle em 

virtude da qual os corpos tendem a se aproximar dos outros; ella 

dobra na rasão directa das massas e na inversa do qaudrado das 

distancias. Força de repulsão é aquella em virtude da qual os 

corpos tendem a se afastar dos outros; ella dobra na rasão directa 

do quadrado da velocidade e na inversa do quadrado das 

distancias. 

 

 No systema solar o sol é o centro dos movimentos; em 

torno delle girão os plenetas principaes e em torno destes os 

satélites descrevendo ellipses de que os astros centraes occupão 

um dos focos; este systema chama-se de Copernico celebre 

astronomo que o ensinou no século 16 contra a opinião de 

Ptolomeu astrônomo egypcio que ensinou ser a terra o centro 

dos movimentos e girar em torno della o sol, as estrellas e os 

planetas. 

 

 

II 

 

 

ESPHERA CELESTE 

 

 

 O aspecto sob que vemos o espaço celeste é apparente e 

devido á nossa vista e á posição em que nos achamos na terra. A 

visão aparente do espaço celeste dá-lhe o aspecto de uma 

esphera occa dentro da qual estão todos os corpos conhecidos; 

em virtude dos movimentos da terra a esphera celeste parece 

girar em torno de si mesma durante 24 horas. Para facilitar a 
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descripção da esphera se traçados na esphera celeste vários 

pontos e linhas a uma facha. Os principios pontos são: os polos, 

o ponto culminante dos astros, os equinocios, os solsticios, o 

senith e o nadir. As principaes linhas são: o eixo, o equador e os 

parallellos com os tropicos e circulos polares, os meridianos 

com os coluros, a eclíptica, e o horisonte; a facha e o xodraco. 

  

Os polos são os pontos que se conservão fixos durante o 

movimento diurno da esphera celeste; são o do norte mareado 

pela estrella polar e o do sul que não tem estrella nenhuma 

notável proxima. Ponto culmimante dos astros é aquelle a que 

um astro chega quando mais se eleva sobre o horisonte. Os 

equinócios são os pontos onde a ecliptoca corta o equador, 

marca igualmente de dia e de noute para toda a terra quando ella 

ahi chega. Os solstícios são os pontos a que o sol chega quando 

mais de afasta do equador quer para o norte quer para o sul. 

Zenith é o ponto do horisonte que fica sobre a cabeça do 

observador; nadir o polo opposto do horisonte. Eixo da esphera 

celeste é a linha em torno da qual se movem os pontos da 

esphera celeste, suas extremidades estão nos polos; o eixo 

celeste confunde-se com o terrestre, mas matematicamente 

supõe-se ter o sol por centro. Equador é o circulo que passa a 

igual distancia dos polos; e divide a esphera celeste em dous 

hemispherios, o do norte e o do sul. Parallellos são os círculos 

que passão a igual distancia do equador; os mais notáveis são os 

trópicos que passão pelos pontos dos solstícios e tem os nomes 

dos signos de Cancer e de Capricornio por onde passão, e os 

circulos polares que passão a 23º28 dos polos. Os meridianos 

são circulos perpendiculares ao equador e passão pelos polos; os 

mais notáveis são os coluros que passão pelos pontos dos 

equinicios e dos solstícios. Ecliptica é a linha descripta pela terra 

no movimento annual. Horisonte é a linha circular formada do 

encontro apparente do céo com a terra onde termina o alcance da 

vista; o horisonte racional se considera passando pelo centro da 
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terra; passando pela superficie da terra chama-se visual; os polos 

do horisonte são o zenith e o nadir. Zodiaco é uma facha que 

contém as orbitas dos grandes planetas conhecidos, e de quase 

todos os planetoides; elle divide-se em 12 partes que se chamão 

signos do Zodiaco, e tem os nomes das constellações que nelle 

se achão e são os de Aries, Touros, Gemini, Cancer, Leo, Virge, 

Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornius, Aquarius e Pisces. 

 

 

 

 

III 

 

 

NEBULOSAS E ESTRELLAS 

 

 

 Nebulosas são nuvens esbranquiçadas immoveis no 

espaço celeste. Suppõe-se serem agglomeração de estrellas 

longínquas, formando mundos differentes do nosso, porque 

observadas ao telescópio as nuvens se resolvem em estrellas. 

Algumas porém não se resolvem, sem duvida pela distancia a 

que se achão e pela fraqueza dos instrumentos. A mais notável 

nebulosa é a Via Lactea que envolve as estrellas a cujo grupo 

pertence-o sol; e atravessa a esphera celeste do norte a sul, 

também se chama Caminho de S. Thiago, Galaxia, Rio Celeste. 

As mais nebulosas tem fórmas as mais esquisitas e são 

principaes a do Crab na constellação do Touro, a do Escudo de 

Sobieski, a dos Câes de Caça, a do Leão, e a Nuvem de 

Magalhães no Cruzeiro. 

  

Estrellas são astros que brilhão com luz própria e parece 

guardarem igual distancia entre si. São dotadas de movimentos 

que se torna quase imperceptível por causa da distancia a que se 
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achão de nós. Nos grupos estellares telescópicos aprecia-se a 

deslocação das estrellas que a fórmão. As estrellas se distribuem 

em grupos que se chamão constellações. As mais notaveis são 

no Zodiaco a do Carneiro, a do Touro, a dos Gemeos, o do 

Carangueijo, a do Leão, a da Virgem, a da Balança, a do 

Escorpião, a do Sagittario, a do Capricornio, a do Aquario e a 

dos Peixes, no norte a da Pequena Ursa, a da Grande Ursa, a 

Cassiopea, a do Carreiro, a da Lyra, a do Cocheiro, a da Aguia, 

a do Pequeno Cão, a de Hercules; no sul a do Grande Cão, a da 

Balêa, a de Eridan, a de Orion, a do Navio, a do Centauro, e o 

Cruzeiro do sul. As estrellas de cada constellação se denominão 

pelas letras do alphabeto grego, depois pelas do alphabeto 

árabes; as mais brilhantes tem nomes especiaes como a Sirius no 

Grande Cão, Canopo no Navio, Arcturus no Carreiro, Rigel no 

Orion, a Cabra no Cocheiro, Weba na Lyra, Proeyon ao Pequeno 

Cao, Achernar no Eridan, Aldebaran no Touro, Antares no 

Escorpião, Altair na Aguia, Espiga na Virgem, Fomalhaut no 

Peixe Austral, Castor e Pollux nos Gemeos, Regulo no Leão. 

Conforme o brilho as estrellas se dividem em 16 grandezas 

sendo de 1ª. as mais brilhantes que são cerca de 20. As estrellas 

têem em geral cor branca azulada, algumas porém são 

vermelhas como a Aldebaran, outras amarellas como a Cabra. 

Há estrellas que mudão de brilho passando periodicamente de 

uma para outra grandeza; as mais notáveis periodicas são Algol 

em Perseo e a Mira na Balea; algumas talvez por seo periodo 

longo parece terem desapparecido depois de brolhar por algum 

tempo como a dos reis magos, e a de 1572 na Cassiopea. A 

estrella mais próxima de nós a alpha do Centauro, está a 8 

trilhões de léguas 211.330 mil vezes mais distantes que o sol; 

sua luz gasta tres annos e 8 mezes para nos chegar. 
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O sol é a estrella que serva de centro a nosso systema 

planetário. Seo volume é 1.400.000 vezes maior que o da terra; 

sua luz percorre 77.000 leguas métricas por segundo e gasta 

8’13” para chegar-nos. O sol tem movimento de translação que 

faz em direcção á cosntellação de Hercules, em tempo ainda não 

calculado; e movimento de rotação que faz em 25 dias e meio. O 

movimento que elle faz em torono da terra durante o dia e sobre 

a eclíptica durante o anno é apparente. 

 

 

 

V 

 

 

PLANETAS 

 

 

 São astros opacos que descrevem elipses em torno do sol 

ou de outros planetas. Por isso se dividem em principaes 

movem-se em torno do sol; os satellites; os principaes movem-

se em torno do sol; os satellites em torno de outros planetas. Os 

planetas tem dous movimentos, o de rotação em torno de seo 

eixo, e o de revolução em torno do sol ou de outro planeta. Os 

planetas principaes em virtude do modo porque seo movimento 

é observado da Terra tem appatentemente ora movimento 

directo do occidente para o oriente, ora retrogrado para o 

occidente, ficando em estação na mudança das direcções. Os 

planetas principaes conhecidos são: Mercurio, Venus, Terra, 

Marte, os planetóides em numero superior a 100, Jupiter, 

Saturno, Urano e Neptuno. Os satellites são a Lua que gira em 

torno da Terra, 4 de Jupiter, 8 de Saturno, 8 de Urano, e 2 de 

Neptuno. 
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 Mercúrio é sempre visto pouco afastado do sol, disto 

delle 59 milhões de kilometros, seo volume é 0,050 do da Terra, 

faz sua rotação em 21 horas e 5º e sua revolução em 88 dias. 

  

Venus é o mais brilhante dos planetas, também só se 

afasta do sol na distancia de 3 horas, dista delle 110 milhões de 

kilometros, seo volume é 0,957 do da Terra, faz sua rotação em 

23’ e 21’ e sua revolução em 365 dias 5h, 49’. 

  

Marte percorre toda a esphera celeste, tem a côr 

vermelha, dista do sol 234 milhões de kilometros, seo volume é 

0,140 do da terra, faz sua rotação em 24h, 37’ e sua revolução 

em 1 annos e 321 dias. 

  

Os planetoides só são vistos ao telescopio, alguns são 

menores que a Lua, distão do sol 336 a 520 milhões de 

kilometros e fazem sua revolução de 3 a 6 annos; forão 

descobertos no principio deste século. 

  

Jupiter tem quase o mesmo brilho de Venus, percorre 

toda a esphera celeste, dista do sol 798 milhões de kilometros, 

seo volume é 1400 vezes o da Terra, faz sua rotação em 9h, e 

30’ e sua revolução em 11 annos e 314 dias. 

  

Saturno, brilhar como estrella de 2ª grandeza, é cercada 

de um grande annel, dista do sol 1764 milhões de kilometros, 

seo volume é 734 vezes o da Terra, faz sua rotação em 10h. 16’e 

sua revolução em 29 annos e 167 dias. 

  

Urano foi descoberto no principio deste século, percorre 

toda a esphera celeste, brilha como estrella de 6ª grandeza, tem a 

côr esbranquiçada, dista do sol 2943 milhões de kilometros, seo 

volume é 82 vezes o da Terra, faz sua rotação em cerca de 10 

horas e sua revolução em 84 annos e 5 dias. 
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 Neptuno foi descoberto no principio deste século, 

percorre toda a esphera celeste, asó é visto ao telescópio, dista 

do sol 4500 kilometros, seo volume é 110 vezes o da Terra, faz 

sua rotação em cerca de 10 horas e sua revolução em 164 annos 

e 225 dias. 

 

VI 

 

COMETAS 

 

 

 Cometas são astros nebulosos que descrevem parábolas 

em seo trajecto. Compõe se de nucleo, cauda e comma que nem 

sempre se achão reunidos no mesmo astro.  Nucleo é o ponto 

mais condensado do cometa, cauda é a nebulosidade que se 

estende após o nucleo; comma ou cabelleira é o circulo 

nebuloso que cerca o cometa. 

 Os cometas mais notáveis são o de Encke que gasta em 

sua revolução 3 annos, 3 mezes e 26 dias, o de Biela que gasta 6 

annos e meio, o de Faye que gasta 7 annos e meio, o de Halley 

que gasta 76 annos, o de Pous que gasta 875 annos. 

 

 

VII 

 

AEROLITHOS, BÓLIDOS, ESTRELLAS CADENTES E LUZ 

ZODIACAL 

 

 

 Aerolithos são pedras compostas de vários metaes que 

caem do espaço. Bolidos são globos de fogo se accendem e 

desapparecem rapidamente no ar. Estrellas cadentes são pontos 

luminosos que se vêem correr repentinamente no ar. Luz 

zodiacal é uma facha luminosa que envolve o sol na direcção do 
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Zodiaco com a fórma elíptica. Estes phenomenos suppõem-se 

devidos a uma zona de corpúsculos que girão em torno do sol 

Ed em contacto com a atmosphera se incendião. 

 

 

VIII 

 

DA TERRA 

 

 

Figura, dimensóes e movimentos 

 

 

 A Terra é um astro da ordem dos planetas. Tem a figura 

espherica achatada para os polos. O modo porque se observão os 

objectos em distancia, as viagens dos navegadores em torno da 

terra, a sombra que ella projecta sobre a lua provão sua 

redondeza. A differença nas oscillações do pendulo provão o 

achatamento; a differença entre o diâmetro dos polos e o do 

equador é de 21 kilometros. 

 A superficie da Terra é de 570 milhões de kilometros 

quadrados; a circumferencia do equador tem 40.000 kilometros; 

o raio 6366 kilometros. 

  A Terra tem dous movimentos reaes o de rotação e o de 

translação. O de rotação executa-se em 23h. 56, gastando 28 

kilometros por minuto ou 15º por hora; o de translação executa-

se em 365 dias 5h. 48’ 45” 30” gastando 30.400 metros ou 7,6 

leguas por segundo. As leis da attracção universal, o movimento 

do pendulo, o achatamento dos polos provão o movimento de 

rotação. As leis da attração universal, os phenomenos da estação 

e retrogradação dos planetas, a renovação annual do aspecto do 

céo provão o movimento de translação. 
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Dias e annos 

 

 

 Dia, em uma accepção, é o tempo que a terra gasta para 

fazer uma rotação completa; contada entre duas passagens 

consecutivas de uma estrella pelo mesmo meridiano chama-se 

dia sideral e tem 23h. 56’ 4”; contada entre duas passagens 

consecutivas do sol por um mesmo meridiano chama-se dia 

astronomico e tem uma differença que vacilla entre 21”. Este 

tomado em termo médio é o que serve para a medida civil de 

tempo e chama-se dia civil. 

  

Dia, em outra accepção, é o tempo que o sol gasta sobre 

o horisonte. Este dia no equador tem invariavelmente 12 horas, e 

do equador para os polos varia augmentando em um 

hemispherio quando o sol está sobre elle e diminuindo para 

aquelle hemispherio de que o sol se aparta; até aos círculos 

polares os dias augmentão de 12 a 24 horas; nos trópicos a 

differença é sómente de 2 ½ horas; dos circulos polares para os 

polos o dia solar varia de 1 a 6 mezes. A duração do dia solar 

cresce tambem pelo crepusculo que é a luz que o sol dá depois 

de se pôr e pela aurora que é a luz que o sol dá antes de nascer; 

o sol pela retracção dá luz quando ainda está 18º abaixo do 

horisonte. 

  

Anno é o tempo contado em uma revolução completa da 

Terra. Chama se tropico ou equinoxial quando contado entre 

dous equinócios consecutivos no mesmo ponto, tem 365 dias 5h. 

48’ 55” 30”. Chama-se sideral quando contado entre duas 

coincidências consecutivas com a mesma estrella, é maior que o 

tropico 20’ 20” pelo que tem 365 dias 6h. 9’. A differença 

resulta da precessão dos equinócios, devida á influencia do Sol e 

da Lua que alteráo o paralelismo do eixo da Terra. 
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Estações 

 

 Chamão-se estações as mudanças de temperaturas que a 

terra experimenta nos differentes pontos de sua orbita. São 

quatro, o verão que marca o Maximo calor, o inverno o maximo 

frio; o outomno a passagem do verão para o inverno, e a 

primavera a passagem do inverno para o verão. Os lactos qie 

originão as mudanças das estações são: 1º. ser a orbita da terra 

obliqua sobre o equador; 2º. ser o eixo da Terra sempre parallelo 

a si mesmo com uma pequena oscilação; 3º. cair um feixe de 

raios solares perpendicularmente sobre a terra e outros tanto 

mais oblíquos quanto mais de afastão do feixe perpendicular; 4º. 

produzirem os raios solares o maximo calor sendo 

perpendiculares e tanto menor quanto mais oblíquos. 

 As estações são oppostas nos dois hemispherio; de 21 de 

março em que a Terra chega ao ponto do equinocio a 22 de 

junho em que elle chega ao ponto do solsticio dá-se o outomno 

para o hemispherio do sul e a primavera para o do norte; de 22 

de junho a 22 de setembro em que a terra chega ao outro 

equinócio dá-se o inverno para o hemispherio do sul e o verão 

para o do norte; de 22 de setembro a 22 de dezembro em que a 

terra chega ao outro solsticio dá-se a primavera para o 

hemispherio do sul e o outomno para o do norte de 22 de 

dezembro a 21 de março dá-se o verão para o hemispherio do 

sul e o inverno para o do norte. 

 

 

IX 

 

LUA 

 

 A Lua é o satellite da Terra e reflecte a luz que recobe do 

sul. Dista da Terra 382.620 kilometros ou 60 vezes o raio 



132 

 

terrestre. E’ redonda como os de mais corpos celestes; seo 

volume é igual a um cincoenta avos do da Terra. 

  

Tem dous movimentos que executa no mesmo tempo, o 

de rotação sobre seo eixo, e o de translação em torno da Terra; 

neste movimento gasta 27 dias 7h. 43’ 5”. 

  

A orbita da Lua é inclinada sobre a da Terra de 5º 9º a 5º 

18” os pontos em que ellas se cortão chamão-se nós; denomina-

se ascendente aquelle a que a Lua chega quando passa para o 

norte e descendente aquelle a que ella chega quando passa para 

o sul; apogeo é o ponto em que a Lua mais de afasta da Terra; 

perigeo aquelle em que mais se aproxima della. 

  

Chamão-se phases o modo porque a Lua se mostra 

alluminada. As phases são a lua nova, conjuncção os 1ª. syzigia, 

o crescente ou 1ª. quadratura, a lua cheia ou plenilusio, a 

opposição, ou 2ª. syzigia, e o minguante ou 2ª. quadratura. A lua 

nova dá-se quando a lua está entre a Terra e o Sol e acha-se 

obscurecida; a lua cheia dá-se quando a terra está entre a lua e o 

sol, a lua está toda alluminada, as outras phases dão-se nas 

posições intermédias. As phases se repetem com o intervallo de 

29 dias 12h 44”, maior que o de uam revolução lunar, porque 

em virtude da deslocação da terra em sua orbita é necessário que 

a lua percorra mais um pequeno espaço para chegar de novo á 

conjuncção ou opposição seguinte. 

 

X 

 

ECLIPSES 

  

Eclipse é o obscurecimento passageiro de um astro por 

interposição de outro. Quando o eclipse é de uma estrella 

chama-se occultação. Os eclipses podem ser de sol ou da lua. 
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Da-se o eclipse do sol quando a lua passa entre o sol e a terra; 

da-se o eclipse da lua quando a terra passa entre a lua e o sol; o 

astro intermedio priva o outro de receber os raios do sol. Em 

cada conjuncção haveria um eclipse do sol, e em cada opposição 

um eclipse da lua, se sempre nesses dias a orbita da lua 

coincidisse com a da terra. Como os nós se repetem aos mesmos 

pontos ao fim de 18 annos e 10 dias, depois desse período os 

eclipses se repetem iguaes. 

 Os eclipses podem ser totaes ou parciaes; no eclipse 

total o astro é completamente obscurecido e resulta de so achar a 

linha dos centros passando pelo observador; no eclipse parcial o 

astro só em parte é obscurecido; e resulta de hão passar a linha 

dos centros no ponto do observador. O sol tem eclipse annular 

quando no eclipse total a lua está mais afastada da terra e seo 

disco menor que o do sol não o cobre totalmente. Em cada anno 

não há mais de 7 nem menos de 2 eclipses. 


