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INTRODUCÇÃO
1
 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

Dou hoje a luz à terceira edição dos Elementos de 

Geographia geral e Cosmographia, publicados em virtude do 

artigo 22 da resolução provincial nº. 424 8 de junho de 1861, e 

approvados unanimamente pela congregação do lycêo desta 

província em sessão do 1° de _ daquele anno. 

Esta nova edição acha-se mais correta, muito mais 

correta, muito mais de accordo com os progressos da sciencia. _ 

d’esta obra acha-se um pouco alterado. Dividido _ geraes, 

subdivididas em capítulos. 

Primeira parte contém os Principios geraes da sciencia. 

Ela trata da Geographia Geral physica e descriptiva. 

            As tem 5 secções correspondentes ás 5 partes 

subdivididas _ 

Trata da Geografia geral politica descriptiva. 

Subdivide em 5 secções correspondente às 5 _ mundo. 

Trata da Geographia particular do Brasil subdivide em 

duas secções – physica e politica. 

_ trata da Cosmographia subdividida em 2 partes, a 1ª 

destinada aos alunos da Eschola Normal _ curso de 

preparatórios, e a 2ª exclusivamente e últimos. 

A esta ultima parte, para tornar o estudo menos _ e mais 

completo, accrescentei alguns capítulos _ materiais que se 

acham contidas na Astronomia solar do Dr. J. H. Fabre, seguida 

nos collegios e instrução da mocidade em França. 

                                                 
1
 Na intodução e em algumas partes da obra transcrita há expressões que não 

foram identificadas, por estarem ilegíveis no original. Neste caso, o traço _ 

(underline) no decorrer da transcrição será uma indicação de que trechos não 

foram reconhecidos. 
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Creio que este compendio assim confeccionado melhor 

preencherá o fim para que é destinado. 

Advirto, porém que os alumnos da Eschola Normal não 

devem ser obrigados a aprender da Geographia propriamente 

dita mais do que aquillo que contem no Atlas elementar para o 

uso das aulas primarias pelo Dr. João Eislão da Silva Lisbôa; 

tambem como não devem ser obrigados a aprender a superficie 

de todos os países do mundo, nem o nome de todas as cidades 

mencionadas nesta obra; basta que não ignorem a superficie dos 

países mais notáveis da Europa e América e que entre as cidades 

decorrem os nomes das capitais e de uma ou outra cidade mui 

notavel, como, por exemplo, nos Estados-Unidos do N. além da 

capital as cidades de New York, Philadelphia e Boston; na 

Inglaterra além das capitais do reino, da Irlanda e Escossia as 

cidades de Licerpool, Menchester e Glascoro e 

conseguintemente do artigo do appendice relativo as 

curiosidades artificiaes somente as que dicerem respeito as a 

qualquer das cidades decoradas; e ainda assim se preceder-lhes 

este signal. 

 E quanto aos alumnos de preparatorios _ aperfeiçoar os 

estudos de Geographia particular, considerando entre outras a 

Geographia phisica, politica e _ por E. Levasson, sobre o relevo 

do solo, sua fertilidade _ e producções aplicação _ industrias, 

commercio e civilização de cada paiz _ ; estudo este que se 

tornará facilimo e rapido de que o primeiro. 

 As figuras da parte astronomica citadas são as do _ 

elementar do dr. J. E. da Silva Lisbôa ou da _ astronomia 

illustrada por Asa Smith para uso dos collegios publicos e 

municipaes dos Estados-Unidos do Norte, as mui poucas que ahi 

não se encontram achar-se-hão nas obras de Delanauy, de Fabre 

e Arago, as quaes figuras lente ou professor poderá ensinar a 

construir; visto com a carestia das respectivas lithographias não 

permitte ainda  que vão appensas. 

 

Maceió 1° de março de 1885 

 

 

 

O AUTOR 
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ELEMENTOS 
 

DA 

 

GEOGRAPHIA GERAL 
 

 

 

 

PARTE PRIMEIRA 
 

 

CAPITULO I 

 

PRELIMINARES 

 

MESTRE – O que é Geographia? 

DICIPULO – Geographia (do grego ge terra e grapho eu 

descrevo) é a sciencia que descreve a Terra sem se occupar de 

sua estructura interior. 

Toma o nome de: 

Chorographia, quando descreve as coisas principaes de 

qualquer região. 

Topographia, quando desce a descripção de miudezas 

locaes. 

Orographia, quando descreve as montanhas e serras. 

Hydrographia, quando descreve a parte liquida. 

M – E m quantas partes se divide? 

D – Em quatro partes: physica, politica, mathemática ou 

astronomica e histórica. 

M – O que é Gographia physica? 

D – E a que trata da terra em si mesma, da sua estructura 

interior, ou de sua superficie, de seu aspecto natural, isto é, 

como um corpo composto de parte solida, liquida e gazosa, 

habitado pelos seres de três reinos da natureza. 

M – O que é Geographia politica? 

D – É a que trata do conhecimento dos diversos estados 

do mundo, de seus limites, de suas divisoes, dos povos que 
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encerram, sua origem, gráo de civilisação, natureza e principios 

fundamentais de seus governos, religião; enfim do que na 

superficie da Terra é obra do homem. 

M – Não haverá alguma outra sciencia politica com que 

se confunda esta parte da Geographia? 

D – Ha, e denomina-se Statística (do Latim states, 

estado) na qual estuda-se um paiz tambem debaixo das estações 

de sua extensão, população, agricultura, industria, commercio 

em ultima analyse sob todos os pontos de vista, podem ao 

homem de estado; n´esta sciencia, porém, os factos se acham 

expressos por termos numéricos. 

M – O que é Geographia mathematica ou astronomica? 

D – E a que considerando a terra um astro, trata da sua 

figura, dimensões, posições, movimentos dos phenomenos 

principaes d´ahi resultantes, e de vários circulos, linhas e pontos. 

M – O que é Geographia histórica? 

D – E a que descreve a terra em relação ao tempo, 

mostrando as diversas phases porque tem ella passado em 

differentes epochas. 

 

 

CAPITULO II 

 

PRELIMINARES 

 

(Continuação) 

 

MESTRE – O que se chama Terra? 

DISCIPULO – Chama-se terra o mundo que habitamos, 

o qual tem a figura de uma laranja ou uma bola achatada no 

sentido de um dos seus diâmetros. 

M – Na vasta extensão da superficie que ella nos 

offerece como poderemos determinar a direcção em que estar 

um lugar ou ponto relativamente a outro? 

D – Servindo-nos principalmente dos 4 pontos cardeaes: 

norte ou sepertrião, sul ou meio-dia; éste; leste; nascente ou 

oriente, oeste, poente ou occidente. O nascente é o ponto onde o 

sol apparece pela manhã; o occidente em que desapparece no 

fim do dia; o norte o que nos fica em frente quando temos o 

nascente á nossa direita e o occidente á esquerda; e o sul o 
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diametralmente opposto ao norte. Nos mappas e nas cartas 

geographicas regulares, o norte (N) está no alto da carta, o sul 

(S) em baixo, o este (E) à direita, e o oeste (O) a esquerda de 

quem os lê. 

M – O que se chama eixo? 

D – Chama-se a recta que se imagina passando pelo 

planêta Terra, e em torno da qual esta executa em pouco de 24 

horas o seu movimento diurno de rotação. 

M – E pólos? 

D – Denominam-se os extremos do eixo, um do norte e 

outro do sul, segundo se acha ao norte ou ao sul do sul do 

equador. 

M – Que se chama equador? 

D – O circulo que se imagina traçado 

perpendicularmente ao eixo da Terra, passando pelo centro 

desta, e dividindo-a em dois hemispherios, um do N. ou 

septentrional, outro do S. ou meridional. 

M – Que se chama meridiano? 

D – Qualquer circulo que passar pelos pólos e pelos 

extremos da vertical do observador, dividindo a Terra em dois 

hemispherios, um oriental e outro occidental. 

M – Que se chamam trópicos? 

D – Chamam-se assim dois círculos parallelos ao 

equador, e que se imaginam traçados a 23° e 28° deste, um ao N. 

e outro ao S., tomando o primeiro o nome de tropico de câncer e 

o segundo o de tropico de capricórnio. 

M – Que se chamam círculos polares? 

D – Chamam-se dois círculos parallelos ao equador, 

menores que os trópicos, e que se imaginam traçados a 23° e 28° 

do pólo respectivo: o do N. denomina-se circulo polar arctico e 

o do S. circulo polar antarctico. 

M – Os trópicos e círculos polares em quantas secções, 

faixas ou cintas dividem a Terra? 

D – Em 5, que tomam o nome de conas. A que fica entre 

os trópicos chama-se tórrida, as que ficam entre os trópicos e 

círculos polares temperadas, e as que ficam entre cada um 

circulo polar e o pólo do mesmo lado frigidas ou glaciaes do N. 

ou do S., segundo tambem o hemispherio em que se acham. 
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CAPITULO III 

 

PRELIMINARES 

 

(Continuação) 

 

MESTRE – Quaes são as grandes divisões em que os 

geographos teem repartido a Terra ou mundo? 

DISCIPULO – São: Europa, Ásia, África, América, 

Oceania. 

M – De que se compõe phisicamente a Terra? 

D – De três partes: Solida, liquida e gazosa, que são a 

terra propriamente dita, as aguas e a atmosphera, achando-se a 

superficie, que tem 510 milhões de kilometros quadrados, assim 

dividida: 134 milhões de terra e 376 d´agua, ou pouco mais de 

1/4 de terra e pouco mais 3/4 d´agua. 

M – A parte solida como se acha subdividida? 

D – Em três vastíssimas extensões cercadas d´agua 

salgada por todos os lados e que se denominam continentes e em 

outras menores tambem cercadas d´agua por todos os lados e 

que se denominam ilhas, se se são grandes, ilhéos, ilhotas, se 

são pequenas. 

M – Quaes são esses três continentes? 

D – São – o Velho ou Antigo, onde existe a maior parte 

da Europa, Asia e Africa, assim chamado por ser a primeira 

porção da Terra conhecida pelos europeus, o Novo, onde existe a 

maior parte da America, assim chamado por ter sido, para 

melhor dizer, descoberto por Christovão Colombo em 1492, e o 

Novissimo, que é a Nova Hollanda, assim chamado por ter sido 

descoberto por pellos hollandezes em 1605. 

M – Que nomes se dão as partes mais importantes de que 

se compõem os continenetes e as ilhas? 

D – Os seguintes: 

Região – que é qualquer extensão considerável de terra. 

Paiz – a extensão de terra occupada por uma nação 

inteira. 
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 Archipelago – a reunião de gruós de ilhas. 

 Peninsula – uma porção de terra cercada d´agua, menos 

por um lado, pelo qual se prende a um continente ou a uma ilha. 

 Lathino – uma língua de terra, que prende uma península 

a um continente ou a uma ilha. 

 Ponta – a porção de terra, que avança para o mar com 

pouca elevação. 

 Cabo – a porção estreita de terra, que entra pelo mar em 

elevação notavel, e maior que a da ponta. Tambem defini-se 

uma península pequena e sessil, isto é, sem isthmo. 

 Monte – uma porção de terra consideravelmente elevada 

sobre o solo adjacente. Tambem se emprega na accepção de 

montanha; mas n´este caso a palavra monte antecede sempre a 

um nome próprio; por exemplo, monte Líbano, monte Cenis. 

 Montanha – monte grande em geral de mais de 2000 pés 

de altura. 

 Oileiro, morro, colina
1
 (-)

2
 - o monte pequeno. 

 Serra – o monte alongado e de grande elevação. 

 Serrania – a serra com ramificações pelos lados. 

 Corda de montes ou cordilheira – a continuação de 

serras com poucas ramificações pelos lados, ligadas umas ás 

outras e estendendo-se no sentido do comprimento. 

 Systema de montes – a reunião de grupos de montes 

ligados uns aos outros, geralmente fallando. 

 Nos montes distingui-se a parte inferior (-)
3
 denomina 

base, falda, raiz, esobpé, os lados que se denominam flancos e 

encostas, e o (-)
4
 nomes de cimo, cume e summidade e vários 

outros, segundo a sua forma e substancia, como os de cabeço, 

pico, agulha, dente, pyramide, ballão, cylindro, breecha &.     

 O ponto, onde cadeias de montes se reúnem, chama-se 

nó a linha dos vertices crista, espinhaço ou arso superficie 

superior e convexa da elevação atravessada pela crista; as 

separações mais ou menos profundas dos vertices passagens, 

                                                 
1
 Balbi propõe o nome de collinas para os montes que não execedem a 2000 

pés; o de montanhas baixas ou de 1ª ordem os de 2000 a 4000; o de 

montanhas medias ou de 2ª ordem os de 4000 a 6000; o de montes alpicos os 

de 6000 a 10.000; e finalmente d’ahi em diante o de montanhas gigantescas. 
2
 Ilegível. 

3
 Ilegivel. 

4
 Ilegivel. 
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quebradas (mais propriamente roturas, precipícios, saltos, de 

alcantiladas elevações). Portas, pylas, forca, Boqueirões; e 

quando são estreitas tomam algumas os nomes de desfiladeiros, 

collo garganta, thertofylas &. 

Volcão – uma abertura na costa do globo, superficial ou 

submarinha, a qual em intervallos variáveis, ou de continuo, 

vomita ou somente faíscas e fumos ou fogo, fumo, cinzas, 

materiais inflammaveis, e até ar. 

Quando esses materiais sahem com ruído, estrondo e 

tremor de terra, se diz que o volcão está em erupção; pelo que 

chama-se activo o que apresenta erupções, e extincto o que não 

as tem. 

Os volcões conhecidos são quase todos situados sobre o 

vertice de montanhas; razão porque os geographos em geral 

definem o volcão o monte ou montanha de forma cônica 

truncada ou infundibuliforme, que vomita fogo, faíscas, fumo, 

materias inflammadas. 

Para exemplo dos volcões que não são montes e nem 

montanhas, citarei a Pietra-Mala, e de Bariggazzo, que lançam 

ligeiras chamas; e para exemplo dos da outra classe, citarei o 

Elna, o Vezuncio, e os submarinos, que são montes ou 

montanhas que, que se elevam do fundo do mar. 

Cratera – a bôcca ou abertura do volcão, d’onde correm 

e sahem as materias arremessadas. 

Solfatara – a cratera do volcão extincto e que ainda 

evapora substancias sulfurosas. Tambem chamam-se os solos 

volcanicos, que não teem fornecido erupções desde os tempos 

historicos, e d´onde vêem-se sair grande quantidade de vapores 

e aguasmuito quentes, como os campos phlégreenses de 

Pouzzole no antigo reino de Nápoles. 

M – Quantas crateras podem ter um volcão? 

D – Póde ter mais de uma, como o de Teneriffe; porém 

impossivel é marcar-se a distancia entre uma e outra para que 

sejam o indicio de um só ou de dous volcões distinctos; pelo que 

alguns geographos tem resolvido dividi-los em duas classes 

essencialmente diferentes: volcões centraes e cadeias 

volcanicas.  Os primeiros formam sempre o centro de um grande 

numero de erupções, que teem lugar ao redor d´elles em todos 

os sentidos de uma maneira regular; os segundos se acham as 

mais das vezes a pouca distancia uns dos outros em ùa mesma 



11 

 

direção, como as chaminés de uma grande fornalha; contam-se 

as vezes 20 ou 30, e mais, volcões assim dispostos e occupando 

uma extensão considerável da Terra. 

Lavas – as materias derretidas que correm das bordas da 

cratéra ou das fendas que abrem nas encostas ou fraudas do 

volcão, ou que são arremessadas pela cratera. 

Caverna – uma concavidade subterrânea em forma de 

abobada. 

Gruta – cavidade entre penhascos, susceptível de 

habitar-se, ou cavidade nas rochas marítimas e por onde entra o 

mar. 

Furna – uma cova profunda, escura e medonha. 

Stalactites – congelações vítreas ou pétreas formadas 

pelo deposito das águas calcareas, que filtram pelos fundos das 

cavernas e grutas. 

Mássiço ou plateau – terreno elevado com descida pouco 

sensivel e que consiste quase sempre o nucleo dos continentes. 

Planície – a superficie da terra sem elevação, que se 

representa parallela ao horizonte. 

Chã, taboleiro, chapada, assentada, - explanada a que 

fica em cima do monte ou serra. 

Campo, campina, várzea – denominam-se as planicies 

em geral cultivadas. Tambem dá-se o nome de várzea à planicie 

adjacente aos rios, seus affluentes e riachos. 

Gandara – planícies areicutas e astereis. 

Paramo – uma longa campina deserta. 

Insua, lesira, Paul, pântano, marmel – as planícies 

alagadas. 

Vale – que fica entre montes, ou entre duas cadeias de 

montanhas. 

Bacia fluval – o conjuncto de todos os terrenos 

percorridos por um rio e seus affluentes. 

Alveo ou leito – a parte cavada do terreno sempre coberta 

pelo rio, ou seu aflluente ou riacho. 

Thalweg – o ponto mais profundo do leito do rio 

principal, que recebeas diversas correntes de uma bacia fluvial. 
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Origem, manacial, vertente – o lugar onde nascem as 

aguas correntes. 

Margens são os terrenos adjacentes que limitam 

lateralmente os rios, seus aflluentes, riachos, ou que 

circunscrevem os lagos e lagoas. 

As margens dos rios, aflluentes e riachos denominam-se 

direita e esquerda, segundo ficam ao lado direito ou esquerdo da 

pessoa que n´elles desce; e a dos lagos e lagoas tomam os nomes 

dos pontos cardeaes. 

Costas ou litoral – chamam-se os terrenos que ficam a 

beira-mar. 

Ribas – são as costas escarpadas ou alcantiladas, com 

penhascos ou sem elles. 

Praias, ribeiras ou dunas – o litoral de medões de areia. 

Recifes – são lanços de penedias, que se estendem ao 

longo do litoral, mais ou menos elevados acima do nível do mar. 

Molhe – espécie de caldeira ou paredes para abrigar os 

navios dos temporaes: differe do recife por ser este sempre obra 

da natureza. 

Bancos, baixos, baixios, restingas, parceis, alfaques – 

são medões de areia submarinos, ou terrenos de pedras ou 

conchas e areia a pouca altura d´agua e um pouco afastados das 

costas. 

Rochedo – monte de pedra bruta à borda do mar. 

Cachopos, escolhos e vigias – padras ou penhascos à flor 

d´agua e um tanto elevados á sua superficie. 

Deltas – terras que ficam entre os braços extremos dos 

rios e o mar, assim chamados por se assemelharem a um Deus 

grego. 

Steppes – na Russia e Asia são vastas planicies mais ou 

menos elevadas, ora desprovidas de arvores e cobertas de 

hervanços, ora se fazendo notar por afflorescencias salinas 

semelhantes à da neve habitadas as vezes por animaes 

selvagens, povos pastores ou nomades. 

Bruyeres – na Europa chamam-se pequenas steppes, 

onde uma só planta chamada bruyere domina ou abafa todas as 

outras, como a planície que se estende desde a jutlandia até a 

embocadura do Escalda. 

Landes – na França são steppes: vastas planícies estereis 

ou que só produzem plantas inuteis, como juncos, Caniços, 
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fetos, bruyeres &, e são devidas as areias levadas sobre as costas 

pelas aguas ou pelos ventos. As mais famosas são as de 

Bordeaux. 

Arendaes – chamam-se as steppes da Hespanha. 

Savanas – chamam-se as steppes da America do Norte, 

onde se encontram o bisão, o boi almiscarado e os búfalos 

selvagens, que se nutrem das vastas hervas, que ahinascem e 

crescem espontaneamente. 

Llanos – chamam-se em Nova Granada e Venezuela 

planicies nas proximidades dos rios, as quaes occupam uma 

extensão de mais de 20.000 leguas quadradas, nuas em certas 

epochas, como o deserto de Sahara, em outras cobertas de 

verduras, como as steppes d´Asia Central, depois de terem sido 

em parte inundadas durante o inverno; habitadas por 

innumeraveis rebanhos de bois, cavallos, e muitos selvagens que 

vivem em luta com o leão sem crinas ou juba, o tigre do Brasil, 

o crocodilo, enormes serpentes &. 

Pompas – chamam-se as planícies do Peru e do rio da 

Prata, semelhantes aos llanos de Venezuela e Nova Granada, e 3 

vezes maiores que estes, cobertas de florestas e de abrolhos, 

onde pastam numerosos rebanhos, de cavallos selvagens, e onde 

pássaros da família dos casoaes e caes selvagens vivem em 

sociedade em buracos subterrâneos: ellas são tambem habitadas 

por homens semi-selvagens, que se chamam gaúchos. 

Campos geraes – no Rio Grande do Sul, karrous na 

Africa, djengle na India e haideu no norte d´Allemanha são 

tambem steppes, algumas das quaes verdadeiros llanos ou 

pampas, como os campos geraes do Rio Grande do Sul. 

Desertos – extensas regiões sem vegetaes e sem 

habitantes, compostas de areia a mais arida, atravessadas de 

quando em vez por pequenos bandos ou rebanhos de abestruzes 

ou de gazellas, leões e pantheras.  

Oasis – planícies verdejantes, cobertas em geral de 

tamarinheiros, regadas, habitadas, algumas vezes, e collocadas 

no meio dos desertos como ilhas perdidas em mares de areia. 

M – A parte liquida da Terra como se acha subdividida?  

D – Em Mar, lagos e aguas correntes. 

M – Que é Mar? 
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D – Mar, ou Oceano geral, como impropriamente Balbi, 

é a totalidade das aguas salgadas que occupam quase as 3/4 

partes do globo. 

M – Que são lagos?  

D – Lagos são porções, geralmente fallando, 

pormanentes d´agua salgada ou dôce cercadas de terra por todos 

os lados e quase sempre sem communicação sensivel com o 

mar. 

M – Como se dividem os lagos? 

D – Em 4 classes 1° dos que recebem aguas correntes e 

não teem desaguadouro, e chamam-se Caspianos, como o 

Titicaca; 2° dos que recebem aguas correntes, e teem 

desaguadouro,  como o lago Constança, o Genebra e os do 

Canadá; 3º dos que teem desaguadouro e não recebem aguas 

correntes, e são origens de rios, affluentes etc. , como o lago 

Selinger, origem do Volga, ou o Manassarovar, origem do 

Sutledigi, confluente do Indo; 4° dos que não teem 

desaguadouro e não recebem aguas correntes, como o d´Albano 

perto de Roma. 

M – Que são aguas correntes?  

D – Chamam-se as aguas doces ou potáveis, que se 

deslisam em planos inclinados. Tambem chamam-se correntes 

as aguas salgadas que correm em certas direcçõs no oceano. 

M – Como se subdivide o Mar? 

D – Em 5 vastissimas extensões, que banham as costas 

dos continentes e que se denominam oceanos, que representam 

para a água o que os continentes representam para a terra. 

M – Quaes são estes 5 oceanos? 

D – São: o Arctico
1
, que banha toda a zona glacial 

arctica, o Antarctico
2
, que banha toda a zona glacial antarctica, o 

Grande Oceano ou Pacífico
3
, que estendendo-se de um a outro 

circulo polar, banha pelo E e S. o Novissimo continente, pelo E 

o velho e pelo O o Nôvo; o Atlantico
4
, 

[...]
5
 

                                                 
1
 Tem perto de 10 milhões de kilometros quadrados. 

2
 Tem 75 milhões de kilometros quadrados. 

3
 Tem perto de 140 milhões de kilômetros quadrados. 

4
 Tem perto de 70 milhões de kilometros quadrados. 

5
 As páginas 15 a 18 foram extraviadas. 
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M – De que se compõe ella? 

D – De uã mistura invariável de gaz oxigênio e gaz ozolo 

na razão de 21 partes do primeiro e 79 do segundo, com uma 

diminuta e variável quantidade de gaz acido carbônico, e uma 

outra parte ainda mais variavel d´agua em vapor, alem das 

emanações terrestres, que viciam. 

M – Qual é a sua densidade?  

D – E de 10.466 vezes menor que a do mercúrio, e a 

mais densa nas camadas inferiores e progressivamente menos 

densa nas superiores. 

M – Qual é o seu peso? 

D – E de 6.263 quatrilhões de kilogramas; a 

milhionésima parte do pêso da Terra
1
. 

M – Como se denominam os seus phenomenos? 

D – Meteòros. 

M – E a sciencia que d´elles se occupa? 

D – Meteorologia. 

M – Como se dividem os meteoros?  

D – Dividem-se em aereos propriamente ditos, que são 

os ventos; aquosos, que são as nevoas, nuvens, orvalho, sereno, 

chuva, nebrina, geada, neve, granizo, caramelo (verglas) e a 

saraiva; luminosos, que são o arco-iris, mirage, parhelios, 

paraseleues e corôas; e os ignes ou electricos, que são o trovão, 

raio, relâmpago, estrellas cadentes, fogos fátuos, auroras 

borecas, acrolithos, bolides. 

M – D´estes phenomenos quaes são os que nos devem 

occupar? 

D – Os aereos propriamente ditos ou ventos e os 

aquosos; os demais fazem parte mais especialmente do curso de 

Phisica. 

M – Qual a causa que produz a ordem dos phenomenos 

aereos ou ventos?    

D – O calorico que, rarefazendo o ar e sua diminuição ou 

frio condensando-o, produz um vácuo na atmosphera no lugar 

onde Ella se rarefaz e outro onde Ella se condensa; pelo que as 

columnas do ar circunvisinho deslocando-se tendem a preencher 

esses vácuos, segundo a lei da Phisica. 

 

                                                 
1
 Estes 4 algarismos são seguidos de 15 cifras ou zeros. 
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M – Como se podem dividir os ventos? 

D – Em regulares e irregulares. 

M – Quais são os regulares? 

D – São os que sopram em todo ou metade do anno em 

grande extensão da Terra, ou em certos lugares, em certas 

epochas e em direcção determinada; e n`estes casos chamam-se 

geraes: taes são os alizeos ou ventos constantetes, que sopram 

de N E. e S E. e de E. para O. Entre os tropicos, ou antes entre 

30° de latitude S. ; os semestraes ou monções, que reinam no 

Oceano Indico e sopram 6 mezes de N E. e 6 mezes de S O; e 

bem assim são regulares os diários ou brisas, que chamam-se 

periodicos, por soprarem em hora certa e determinada. 

M – Quaes são os irregulares?  

D – São os que sopram em todos os lugares; mas em 

horas incertas e com velocidade variável. 

M – Não ha outros ventos particulares que teem nomes 

especiaes? 

D – Ha o terrivel simoun, que é um vento quente e 

suffocantedo grande deserto d`Asia e do Sahara, onde toma o 

nome de kamsin no Egipto e de harmattan sobre a costa 

ocidental d´Africa; o solano de Hespanha e o sirocco d´Algeria 

e da Italia, os quaes são tambem ventos quentes, que sopram do 

Sahara ou do Mediterraneo e, atravessando os Alpes, tornam-se 

o fohn; o mistral, vento frio, que sopra de NO. na Europa; os 

etesios, que sopram do Sahara no estio e do Mediterraneo no 

inverno; os pampeiros nos pampas do Prata &. 

M – A que são devidos os ventos alizeos? 

D – Á força centrifuga, que accumula na região 

equatorial grande massa de ar; á acção abrasadora dos raios 

solares n´essa região, pelo que as partes inferiores d´essa massa 

se elevam ás regiões superiores, estabelecendo um vácuo, que é 

preenchido pelas correntes de ar frio dos polos (ou ventos 

alizeos de NE. no hemispherio do N. e de SE. No hemispherio 

do S); e finalmente á differença de ligeireza entre o movimento 

de rotação da Terra e da atmosphera; differença que se torna 

maior na região intertropical, e que por isso dá lugar ao grande 

alizeo, que sopra constantemente de E, para O; visto o 

movimento da terra ser de O para E. 
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M – A zona dos ventos de NE. é separada da de SE ? 

D – Sim; pela zona das camas, que se acha no 

hemispherio boreal, e se estende do 3.º ao 9.º grão, variando 

segundo as estações, a qual é devida a que, sendo ahi o calor 

muito intenso pela presença do equador thermal, que a atravessa, 

a grande força de ascenção neutralista todas as outras causas de 

correntes, e produz ora uma calma absoluta, ora tempestades ou 

cyclones. 

M – A que são devidas as monções e as brisas?  

D – A differenças tambem de temperaturas. Quando o 

hemispherio do N. é illuminado do equinoxio da primavera ao 

equinoxio do outono, o vasto massiço central d’Asia é 

fortemente esquentado e uma constante corrente de ar do mar 

para alli afflue, a fim de substituir o ar que se tem elevado ás 

regiões superiores; e então temos a monção de SO. a N E; e 

quando o hemispherio do S. é illuminado do esquinoxio do 

outono ao esquinoxio da primavera, o massiço d’Africa australé 

por sua vez fortemente esquentado e phenomeno análogo se 

reproduz, mas em sentido inverso; e então temos a monção de 

NE. a SO. 

A brisa do mar, que sopra em direcção perpendicular a 

costa durante o dia e a brisa de terra, que sopra em direcção 

opposta durante a noute, são devidas; a primeira, a que a terra 

attinge uma temperatura superior á do mar quando o sol dardeja 

seus raios, e nélla se produz um vacuo, por assim dizer, em 

virtude da columna de ar ascendente e que é preenchido por 

outra columna de ar que vem do mar, onde, estabelecendo-se um 

segundo vácuo, é este preenchido por essa columna de ar 

ascendente, que volta por uma contra-corrente na direcção do 

mar; e a segunda, a que durante a noute a terra perde o seu calor 

mais rapidamente que o mar e sua temperatura tornando-se 

inversa, as correntes de ar pela mesma razão tornam-se inversas. 

M – E os demais ventos periodicos e irregulares? 

D – Todos teem ainda a sua origem nas differenças de 

temperaturas. 

M – Segundo a sua velocidade como se denominam os 

ventos? 

D – Tem-se dado diversas denominações; mas todas 

podem se reduzir a brando, cuja velocidade é de pouco mais de 

2 leguas maritimas por hora, forte, cuja velocidade é de mais de 
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5 e 1/2 leguas por hora, e tempestade, cuja velocidade é de mais 

de 12 leguas por hora, e furacão, cuja velocidade vacilla entre 

12 e pouco mais de 30 leguas por hora.  

N´estas ultimas, classes distinguem-se o cyclone pelo seu 

movimento gyratorio, e a tromba, a qual é constituida por uma 

grande massa de vapores nas camadas inferiores da atmosphera, 

e que as mais das vezes é animada de um movimento gyratorio 

muito rápido para desenraizar arvores e destruir tudo que 

encontra, despejando ao mesmo tempo em sua carreira chuva, e 

até saraiva, relâmpagos e raios: ella apparece tanto em terra, 

como no mar; e aqui apresenta um aspecto bem notavel:- as 

águas do mar agitam-se, encapellam-se e elevam-se em forma 

de cone, cujo vertice unindo-se ao de outro cone formado pelas 

nuvens que se abaixam, constitue-se uma columna continua do 

mar ás nuvens, parecendo que esta columna é formada pela 

aspiração das aguas do mar por essas mesmas nuvens; quando é 

formada de vapores condensados;  

M – Nauticamente como se designam os ventos? 

D – Designam-se pelos pontos do horizonte; mas não 

como as correntes d´agua pelos pontos para onde se 

encaminham e sim por aquelles d´onde elles veem. 

Assim a corrente d´agua que se dirige para o N. chama-

se corrente do N; 

entretanto que o vento do N. é directamente opposto á corrente 

d´agua do N. e corresponde á corrente dágua que vem do S. 

M – Qual é a causa que produz a ordem dos phenomenos 

aquosos? 

D – A condensação dos vapores aquosos pelo 

resfriamento. Assim: 

- As nevoas são vapores simplesmente condensados. 

- As nuvens são vapores condensados em pequenos 

globulos transparentes, e carregados pelo vento. 

- O orvalho são vapores que se condensam e se desfazem 

em gottinhas d´agua, as quaes durante a noite e de madrugada se 

depositam sobre os corpos. 

- O sereno é uma precipitação d´agua sob forma de 

chuva muito fina sem apparencia de nuvem. 
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- A chuva são nuvens que se desfazem em agua por não 

poderem mais suster-se na atmosphera; o que tem lugar se o 

vento que as carrega as leva a regiões mais frias, ou se ellas 

encontram outro vento que sopre d´essas regiões, ou se o sol se 

occulta abaixo do horizonte. 

D´aqui se infere que as regiões, onde as chuvas são mais 

abundantes, como as zonas das calmas, na qual, dando-se 

frequentemente súbitos resfriamentos, tornam-se ellas 

torrenciaes. 

Na região marítima dos ventos alizeos reina serenidade 

constante. 

Na das monções as chuvas são periódicas; por quanto a 

monção do SO. vindo do mar traz a chuva, e a do NE. vindo do 

plateau asiático é seca. 

Nos continentes durante o inverno, as cuvas são quasi 

continuas, e no estio, a terra esquentando-se mais do que a água, 

os vapores não se condensam e a chuva é então desconhecida; e 

por isso nas regiões intertropicaes só ha duas estações-inverno e 

estio-, durando cada uma de 5 a 6 mezes. 

E nas zonas temperadas do N. os ventos de SO. Levam a 

chuva a parte occidental do Velho e Novo continente, e os 

ventos de SE levam-na a parte oriental; mas como elles ao 

primeiro encontro das costas occidentaes em virtude da 

condensação descarregam quasi toda a agua que conduzem, 

chegam quasi sêccos ás partes centraes; e eis porque as chuvas 

ao passo que são freqüentes nos climas continentaes ou nas 

regiões collocadas no centro dos continentes. 

- A nebrina e a geada são vapores aquosos 

atmosphericos que condensam em flocos sobre os corpos em 

uma temperatura abaixo de zero, sem terem passado pelo estado 

liquido. 

- A neve é a agua solidificada em pequenos erystaes 

estrellados, diversamente ramificados e fluctuando na 

atmosphera. 

- O granizo ou saraiva miúda são pequenitas pedras de 

gelo de forma arrendondada, resultante da congelação das 

gottinhas das nuvens em um ar agitado. 

- Caramelo ou regelo (verglas) é uma camada de gelo 

unida e transparente que se deposita sobre o solo e superficie 

dos corpos. Para que se forme é necessário que achando-se o 
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solo abaixo de zero, depois de alguns dias de frio contínuo 

venha a cahir um pouco de chuva, que se congela  

immediatamente; mas se cai em mui grande quantidade, o solo 

esquenta-se  e elle  não se forma. 

- A saraiva é um montão de glóbulos de gelo compactos, 

mais ou menos volumosos, que caiem da atmosphera: sua 

grossura varia entre o tamanho de uma avelã e de um ôvo de 

pombo, do peso de 200 a 300 gramas; ella é precursora das 

tempestades. 

 

CAPITULO V 

 

PRELIMINARES 

 

(Continuação) 

 

Do clima physico, da temperatura, das neves perpetuas, das 

geleiras e avalanches, e das linhas isorthemicas, isothères e 

isochimenes. 

 

MESTRE – O que se denomina clima physico?  

DISCIPULO – O todo das qualidades atmosphéricas que 

um lugar qualquer da Terra possue, as quaes são, 

principalmente, caracterizadas pelo gráo de calor e humidade. 

M – Qual é a temperatura da Terra? 

D – A temperatura da Terra é variável: e provém de suas 

emanações internas, e mui principalmente da luz solar que, 

obrando sobre a matéria, decompõe-se em raios caloríferos ou 

que produzem o calor, e raios luminosos, que não produzem o 

calor, e que são em número de sete com as seguintes cores-rôxa, 

alaranjada, amarella, verde, índigo, azul e vermelho-; 

decompondo-se a luz tanto mais, quanto mais denso é o corpo 

ou meio material que atravessa, e quanto mais perto da vertical 

ella obra. 

A temperatura da Terra vai crescendo á medida que se 

abaixa da superficie; ou pela existência de materias em ignição 

no seu centro, ou pela existência de um foco de calor enérgico a 

uma pequena distancia abaixo de sua superficie, fixado pelas 

diversas acções e reacções clímicas e correntes electricas. 
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M – Que se entende por neves perpetuas? 

D – São as neves que se accumulam nas altas montanhas 

e nas zonas glaciaes? 

M – Que se entende por geleiras? 

D – Chamam-se as camadas de gêlo águas geladas 

accumuladas debaixo das neves perpetuas e que mantem por seu 

derretimento gradual correntes d’agua. 

M – Que espessura pode ter as geleiras? 

D – Variável, segundo a sua extensão: frequentemente 

chega ella a 30 metros, e em certos lugares, como no mar de 

gêlo ao pé de Montavert, chega de 200 a 230 metros. 

M – Que se entende por avalanches? 

D – Grandes moles de neve, que se despenham do cimo 

de altas montanhas rolando com grande velocidade para as 

planicies adjacentes, destruindo e arrasando em sua carreira tudo 

o que encontram. 

M – Que se entende por linhas isothermicas?  

D – Chamam-se segundo Humboldt, certas curvas, que 

se imaginam traçadas a 5 grãos uma da outra no globo terrestre e 

que representam a temperatura media igual durante o anno 

inteiro: ellas são traçadas ao N. ou ao S. de uma outra curva 

denominada equador thermal, que reúne todos os pontos que 

teem a temperatura media annual mais elevada. 

M – E onde se acha traçado o equador thermal? 

D – No gráo 28 da carta. 

M – E será paralello ao equador terrestre? 

D – Não: elle começa aos 5.º ao S. do equador terrestre, 

na parte occidental do oceano pacífico, com uma temperatura 

media de 29º, 3; corta aos 157º de longitude occidental o 

equador terrestre e o meridiano magnetico, que passa pela ilha 

de Hawaii no archipelago de Sandwich,e, seguindo sempre para 

o hemispherio do N. corta o isthmo de Panamá; descrevo uma 

grande curva ao N. da America do S. subindo até aos 14º; desce 

quase parallelamente ao equador terrestre; atravessa a Africa, ao 

N. do golfo de Guiné, onde a temperatura excede os 31º; torna a 

subir até aos 15º; atravessa o S. do Indostão; e, depois de cortar 

no golfo de Bragala aos 90° de longitude oriental e 8° de 

longitude N. o equador magnético, passa pelo hemispherio do S. 

, seguindo por entre Malaca, as ilhas de Sonda, e as Molucas, 
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approximam-se das ilhas Salomão, e  torna a cortar o equador 

terrestre aos  157° de longitude occidental. 

(Vide a carta).  

M – Como se denomina o espaço comprehendido entre 

duas linhas isothermicas? 

D – Zona isothermica: constituindo as 6 comprehendidas 

entre o circulo polar e o equador thermal 6 climas physicos, e 

todas as outras do circulo polar em diante um só clima physico, 

os quaes climas denominam-se – abrasador, quente, dôce, 

temperado, frio, muito frio e gelado.  

Segundo as differenças de temperatura entre o estio e o 

inverno os climas physicos ainda se dividem em constantes, se 

essa differença não excede de 6 a 8 gráos, como são em geral os 

das ilhas ou marítimos: variaveis, se ella eleva-se de 16 a 20 

gráos, como os de Paris e Londres; e em geral os continentaes: e 

em excessivos , se ella eleva-se a mais de 30 gráos como os de 

Pékin e New- York. 

M – As linhas isothermicas, determinando a temperatura 

media igual do anno, bastarão para determinar o clima de um 

lugar?  

D – Não: porque essa temperatura pode resultar tanto de 

um estio e de um inverno temperados, como de um estio muito 

quente e de um inverno muito frio; e por isso tem-se admittido 

linhas differenciaes, as quaes se denominam isotheres (de igual 

estio), que indicam uma temperatura media de estio, qualquer 

que seja o rigor do inverno, e isochimenes (de igual inverno), 

que indicam uma temperatura media de inverno, qualquer que 

seja o rigor do estio. 

M – Pela simples inspeção da carta de Humboldt quaes 

são os factos notaveis que d’ella inferem-se? 

D – Os seguintes: 

1° Que as linhas isothermicas do hemisfério do N. são 

mais sinuosas que as do hemisfério do S., as quaes approximam-

se do parallelismo; o que resulta para as primeiras da acção 

quente do golfo stream e da acção refrigerante da mais vasta 

extensão dos continentes, e para as segundas dos vastos mares 

do hemispherio do S. 
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2° Que em latitudes iguaes a temperatura é geralmente 

mais baixa no hemispherio do S. do que no do N. 

3° Que no hemispherio do N. todas as linhas 

isothermicas que se approximam do polo se alongam cada vez 

mais de E para O., e que alem da linha -15° ha desdobramento 

em duas linhas distinctas ao redor de dois pontos, que se 

denominam polos do frio, e cuja temperatura media é de -25°, 

ou 25° abaixo de zero, o qual é situado no circulo polar. Um 

d’esses polos está collocado perto das ilhas Parry na America e 

o outro na Asia aos 80°, pouco mais ou menos de latitude N. Ha 

quem affirme, como Kane, que alem existe um mar livre de 

gelos. 

M – Quaes as causas que influem sobre essas linhas? 

D – Influe a latitude; por quanto, em virtude da direcção 

e ausencia dos raios solares, a temperatura da atmosphera 

augmenta ou diminue segundo as zonas, as estações e as horas 

em um mesmo dia e lugar; mas não influe somente ella obrasse 

só, as linhas isothermicas serião todas parallelas ; o que não se 

dá. São essas outras causas: 

1° A altitude, que produz um abaixamento de 

temperatura quase mil vezes mais rapido que a latitude. 

Assim é que nas costas do mar não se encontram as 

neves perpetuas senão nas regiões polares; no entretanto se as 

encontram nas altas montanhas, quer das zonas temperadas, quer 

das zonas torrida; por exemplo, nos Alpes, onde o limite inferior 

d’ellas é na altura de 4,500 metros; e nota-se que no monte 

Branco ha o abaixamento de um gráo para uma altura de 144 

metros e no Chimboraso para a de 218 metros; por conseguinte 

o termo medio do resfriamento pelas alturas é, pouco mais ou 

menos, de um gráo para 181 metros de altura. 

Este phenomeno é devido a que o ar ambiente vai 

tornando-se mais rarefeito á medida que se sobem as alturas, e a 

luz solar refractando-se menos, o poder absorvente diminue; a 

que o solo pelo seu afastamento não pode aquecer o ar pelo seu 

contacto; ao grande poder diathermane dos gazes, que dão 

passagem ao calorico raionante como de corpos displanos 

deixam passar a luz; e a diminuição de pressão, em virtude da 

qual o ar quente e os vapores que se elevam do solo se dilatam 

consideravelmente; a dilatação que é origem de frio intenso pelo 

desprendimento do calorico latente. 
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2° A proximidade do mar. A temperatura do mar é 

sempre mais elevada que a da atmosfera, não só sob os tropicos, 

como sob as regiões polares. Sua uniformidade é tal, a que 

differença entre o maximo e o minimo de um dia não excede a 2 

ou 3 gráos; entretanto que nos climas continentaes esta 

differença pode ir a 12 ou 15 gráos. 

Alem disto o mar pode-se justamenete considerar um 

immenso reservatorio de calorico accumulado durante o verão e 

que se distribue pelas terras vizinhas durante o inverno. 

Ainda mais as aguas do mar evaporando-se 

continuamente e em grande quantidade, essas terras cobrem-se 

de nuvens, que são verdadeiros chapéos de sol ou antiparos, que 

não só moderam a acção dos raios solares, como diminuem o 

raionamento d’essas mesmas terras para os espaços celestes; e 

essas nuvens transformando-se pela condensação em chuva, esta 

ao cair desenvolve o calorico latente contidos nos vapores 

aquosos e tende a elevar a temperatura d’essas paragens. 

3º A direção dos ventos e das correntes marítimas. Os 

ventos e as correntes maritimas levam o frio e o calor das 

regiões frias e quentes, d’onde partem, aos lugares por onde 

passam. Assim: - Os ventos que sopram das regiões polares 

resfriam a planicie da Russsia, e os que sopram das regiões do 

Sahara aquecem o S. da Europa; e as aguas quentes do golfo 

Stream, que parte do Mechico, dão á costa occidental da Europa 

uma temperatura mais elevada que a da oriental da America do 

Norte na mesma latitude. 

4º E varias condições locaes, como a composição 

geologica do solo, a exposição ao N., ao S, a E, e ao O, á 

natureza das culturas, a vizinhança de pântanos, florestas e 

montanhas. Basta lembrar, quanto á primeira, que o poder 

diathermane dos corpos varia segundo a sua natureza; e quanto a 

ultima, que os ventos frios que sopram das cumiadas dos Alpes 

vão cair ao longe sobre a cidade de Leão ao passo que as cidades 

que demoram perto de suas fraldas ficam resguardadas. 
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CAPITULO VI 

 

PRELIMINARES 

 

(Continuação) 

 

Da crosta terrestre, formação da terra, composição 

da crosta, rochas, sua divisão geral e composição, 

natureza do solo, fosseis, terremotos e volcões. 
 

MESTRE – Considerada em seu todo como se pode 

dividir geologicamente a terra? 

DISCIPULO – Pode-se dividir em quatro partes: 1ª a 

parte central ou a massa interna, sobre a qual não se pode sinão 

formar conjecturas mais ou menos provaveis; 2ª a crosta ou 

casca mineral, que cobre immediatamente a massa interna; 3ª as 

aguas, que cobrem mais quasi os tres quartos da sua superficie; e 

4ª a atmosphera, que a abraça em toda a sua extensão. 

M – Como se formou a terra? 

D – Suppõe-se que a terra era em seu comêço um globo 

incandescente; sua superficie resfriando-se com o andar dos 

tempos deu lugar a formação de uma crosta sólida, cuja a 

espessura parece não exceder a 50 kilometros; que  esta crosta 

ao principio semifluida, experimentando a acção da força 

centrifuga, originaria do movimento de rotação, achatou-se no 

sentido de um dos seus diametros (o eixo) e tornou-se bojuda no 

equador; que, continuando o resfriamento, toda agua, que então 

se achava em estado de vapor na atmosphera, precipitou-se em 

estado liquido, e, depois de longas alternativas, ficou occupando 

a maior parte da crosta.  

M – Qual é a composição d’essa crosta? 

D – Compõe-se de terrenos que, segundo a ordem de sua 

formação, dividem-se em primitivos, de transicção, 

secundarios, terciarios e quaternarios ou de alluvião. 
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M – Quaes são os terrenos primitivos? 

D – São os que, para bem dizer constituem o esqueleto 

da terra: são terrenos compostos de duas ordens de rochas: umas 

formadas de camadas não estratificadas ou não superpostas, em 

geral fortemente inclinadas e deslocadas, de textura crystalina 

ou vitrea, denominadas plutonicas; porque foram levantadas do 

interior do glôbo pelas forças expansivas desenvolvidas pelo 

calor subterraneo: e são de granito, porphyro, gneis, 

micachistos, schisto talcoso e shisto argilo
1
: e outras formadas 

de camadas estratificadas ou superpostas, de textura crystalina, 

denominadas neptusianas; porque foram formadas pelo mar, 

cujas aguas em uma temperatura muito elevada batendo de 

encontro ás rochas plutonicas, d’estas destacara-se uma poeira 

que se depositara como o limon; e são de silicatos e schistos 

crystalinos (gneiss, shistos micacios e talcosos). 

Todos estes terrenos compõem os mássiços das 

montanhas, são atravessados de veios metallicos, encerram 

muitas substancias mineraes em cristaes disseminados, e são 

desprovidos de fosseis, não se encontrando o menor vestígio de 

vida vegetal ou animal; d’onde o nome de terrenos azoicos. 

Os massiços do Brazil, Goyana, uma grande parte dos 

grandes lagos da America, os massicos d’Asia menor, do 

Dekhan, o centro da França, a Bretanha, a Corsega, os Alpes 

orientaes, os montes da Scandinavia, Finlandia, os montes Uraes 

& são em grande parte formados de terrenos primitivos. 

M – O que entendeis por fosseis? 

D – Entendem-se hoje por fosseis restos de corpos 

organizados- vegetaes e animaes- que se encontram nas camadas 

da terra envoltos em massas molles ou pedregosas; corpos que 

viveram a maior parte em epochas tão afastadas, que não temos 

meio algum para apreciar com exactidão a sua antiguidade; 

alguns ainda mesmo petrificados apresentam suas formas 

primitivas; outros apenas a sua estampa; e outros finalmente, 

havendo sido destruídos por causas diversas, são representados 

pela conformação dos lugares que occuparam. 

 

 

                                                 
1
 Differe da argilla em que não é susceptível de deluir-se n’agua e tem a 

propriedade de poder reduzir-se pelo corte a folhas mais ou menos finas. 
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M – Quaes são os terrenos da transicção? 

D – São os que se acham collocados acima dos 

primitivos ou ligados a estes, quando as camadas d’estes são 

inclinadas ao horizonte, e dividem-se em dois systemas: 1º de 

transicção inferior ou cambriano e 2º de transicção superior ou 

siluriano, nome que se origina do paíz de Galles, antigo país dos 

silures.   

O primeiro systema compõe-se de schistos argillosos, 

schistos siliçosos, schistos negros, verdadeiras ardosias, grés, ou 

pedra lioz ou de cantaria ou caleareos muito duros, e o segundo 

systema compõe-se de grauwache ou pedra de cantaria 

denominada psammita com depositos de anthracites ou carvão 

de pedra incombustível, de shistos argilosos, calcareos e marne a 

trilobite e marmores. 

Em grande numero de localidades as erupções de granito 

e porphyro tem atravessado os schistos e os calcareos. 

Os veios metallicos são abundantes n’estes terrenos: 

n’elles exploram-se as minas de estanho oxidado, de cobre 

pyritoso, galenas ou minas de chumbo &. 

Todos estes terrenos de transicção, em geral, são rochas 

estratificadas ou neptunianas ou de sedimentos 

metamorphoseados em terras crystalinas: d’onde o nome de 

terrenos metamorphicos; e como n’elles é que começam a ser 

encontrados fosseis, as mais das vezes crystallizados, de 

vegetaes e animaes, em estado rudimentar, como de diversas 

espécies de fetos, de zoophitos, de diversos generos de coraes e 

madrepérolas, de molluscos, de crustaceos trílobites, que não se 

encontra nos terrenos secundarios, e de peixes pertencentes a 

uma família completamente extincta os – sauroides, por isso 

tem-se-lhe dado o nome de terrenos paleozóicos. 

Formam elles vastas camadas da ilha de Ceylão, do sul 

do Brasil, do Mechico, dos Vosgos, Alleghanys &. 

M – Quaes são os terrenos secundarios? 

D – São terrenos essencialmente compostos de 

formações marinhas de sedimento e se compõem de rochas 

calcareas cheias de restos orgânicos e de rochas arenaceas ou de 

materiais de transporte como grés, areias, argillas, alternando 

com as primeiras de tal sorte, que nos terrenos inferiores 

dominam as materias arenaceas e nos superiores as materias 

calcareas, e se estendem desde os que encerram a carvão da terra 
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até o craie ou giz ou greda. N’estes terrenos encontram-se em 

abundância fosseis de animais marinhos, cuja raça é desde muito 

extntcta, de esqueletos insectos e de  reptis gigantescos da 

ordem dos saurienos. É raro encontrarem-se restos de pássaros, 

apenas no período cretaceo começam a apparecer nas costas 

alguns pernilongos; e bem assim é raro encontrarem-se restos de 

mamiferos. Entre as plantas encontram-se algumas 

monocotyledoneas (palmeiras e liliaceas arborescentes), 

coníferas, cryptogamas vasculares e nada ou quasi nada das 

verdadeiras dicotyledoneas. 

Estes terrenos dividem-se em muitas epochas, de que 

cada um conta muitos andares: a epocha do trias ou epocha dos 

terrenos carboniferos e que deve o seu nome á sua subdivisão 

em tres andares, como o deconiano, que origina seu nome do 

condado de Devon, ou terreno do velho grés vermelho, o de 

calcareo carbonifero, e o de carvão de pedra; a epocha dos 

saliferos, dos juramicos, que originam seu nome do monte Jura, 

e dos cretaceos, que deve seu nome a craie ou greda. 

Os terrenos carboniferos attestam ainda n’este período 

uma poderosa vegetação: porque o carvão de pedra é formado 

de restos vegetaes, principalmente de fetos e algemas coníferas 

accumuladas durante séculos nas savanas pantanosas ou nas 

lagunas, fortemente comprimidos pela superposição das 

camadas superiores. 

Na Thuringia, na Inglaterra central, no Jura e nos Vosgos 

dominam os terrenos secundarios.  

M – Quaes são os terrenos terciarios? 

D – São os terrenos compostos de camadas alteraadas de 

grés, argilla, calcareos, trachytes &. N’este período a flora e a 

fauna são muito mais abundantes que no período secundario; são 

caracterisados pela abundancia de restos de passaros, 

mamiferos, numerosas conchas; e pela vez apparecem as plantas 

dicotyledoneas, esqueletos, por assim dizer, de passaros, grandes 

mamiferos herbivoros (anoplotherium, paleotherium, 

megatherium, mastodonte N.) girafas, elephantes e carnivoros, 

como a hyena e o urso, que não pertencem mais às espécies 

existentes (mammonth, elephante cabelludo das margens do 

Neva, a hyena e o urso das cavernas) e de balêas delphins e 

phocas. 
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M – Quaes são os terrenos quaternarios ou de alluviões? 

D – São terrenos lacustres, marínhos ou de alluviões dos 

grandes rios, formadas de camadas de cascalhos, areias, limons 

contendo calhaus rolados, blocos de rochas esparsos e 

innumeros restos orgânicos. 

Em suas camadas mais antigas encontram-se ossadas de 

grandes animaes, como de elephantes, rhinocerontes, 

hyppopotamos, tigres &, e nas mais recentes encontram-se 

fosseis de animaes domesticos e da especie humana 

acompanhados de instrumentos de industria, como machados de 

pedra bruta, polida, e bronze. 

Foi no começo d’este periodo que a terra passou por uma 

grande e nova revolução, em virtude da qual formaram-se as 

montanhas de um systema, que comprehende a cadeia dos Alpes 

orientaes, do monte Branco à Hungria. 

Em uma epocha d’este mesmo periodo a Europa gozava 

um clima muito frio (periodo glacial); o que deu lugar a que dos 

animaes, que então a habitavam, grande quantidade ahi 

perecessem, e os que escaparam procurassem os climas 

intertropicaes. Em seguida veio outra epocha em que as massas 

de gelo, como, por exemplo, as grandes massas que occupavam 

os lugares do lago de Genebra e dos lagos da Italia derreteram-

se, formaram-se correntes d’agua, e cataclysmas se deram 

arrojando as aguas as camadas superiores para outros pontos; e 

accrescendo que a America separou-se da Europa para dar 

passagem ao Atlantico, e d’Asia para communicar o Glacial 

Arctico com o pacifico, o mediterraneo e o mar Caspio 

seccaram-se em grande parte para dar lugar ao apparecimento do 

Sahara e das vastas steppes da Russia; e d’est’arte tomou a 

crosta da Terra a forma approximada da actual.  

 M – E porque não actual? 

D – Porque ainda continuam a obrar sobre ella os agentes 

exteriores e interiores que operaram todas as phases por que tem 

ella passado. 
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M – Quaes são esses agentes exteriores? 

D – São o ar e a agua e os reinos orgânicos vegetal 

animal; o que é de facil intuição. 

M – E quaes são esses agentes interiores? 

D – São aquelles, cuja sede está abaixo da crosta e a que 

chamei massa interna, e que se manifestam pelos seus effeitos, 

como os tremores de terra, ou terremotos, os levantamentos e 

abaixamentos do solo e as erupções volcanicas. 

M – O que são terremotos? 

D – Terremotos são abalos súbitos, mais ou menos 

violentos; movimentos oscillatorios mais ou menos rapidos, que 

os agentes interiores imprimem à crosta da terra, e que ora 

limitam-se a um pequeno circulo, ora se propagam a longas 

distancias com uma velocidade incrivel.  Elles se annunciam 

ordinariamente por meio de ruídos subterrâneos, que se 

comparam com os estrondos de muitos carros rodando sobre um 

pavimento; estrondos que se succedem com mais ou menos 

força e mais ou menos rapidez: duram alguns segundos ou 

muitos minutos. 

M – Quaes tem sido os mais celebres? 

D – O de 1783, que arruinou a Calabria, o de 1755, que 

destruio Lisbôa, o de 1746, que destruio a capital do Perú, o de 

1884, que fez grandes estragos e produzio sensiveis alterações 

nas costas e montanhas de Java, e o de 1885, que produzio 

grandes inundações e estragos em varios pontos da Hespanha. 

M – Quaes são os levantamentos e abaixamentos que se 

teem modernamente produzido? 

D – O levantamento de 1759 no Mexico, e que _ 

apparecer o novo volcão Jorullo em uma planicie de 3 a 4 

milhas quadradas, elevando-se o solo a 500 pés de altura; o 

levantamento de 1538 na Campania, e que fez apparecer o 

Monte-Nuovo com 149 metros de altura; o levantamento de 

1707, que fez erguer-se uma ilha nova perto de Santorin; e o de 

1822, que fez elevar-se toda a costa do Chili sobre uma extensão 

superior a 30 leguas. Quanto aos abaixamentos do solo; observa-

se que a crosta [terrestre sofre um movimento de balanço; de 

sorte que aos levantamentos em uns pontos succedem-se 

depressões ou abaixamentos em outros; assim é que se explica a 

formação dos grandes lagos ao pé dos Alpes e da grande 

depressão ao N. d’Asia; depressão que é denominada de um lado 
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pelo Caucaso e d’outro pelos massiços e montanhas da Persia e 

do interior d’ Ásia; assim é finalmente que se explica a 

formação dos valles entre as diversas cadeias de montanhas de 

que se compõe um systema. 

M – E como influem os volcões
1
 ou antes as suas 

erupções? 

D – Influem pelos terremotos, que as vezes produzem, e 

que, abrindo cavidades na superficie do solo, já teem por ellas 

subvertido cidades inteiras, como Sodoma, Gomorrha, Adama e 

Seboim, das quaes as sedes se acham hoje occuppadas pelo lago 

Asphaltita ou Mar Morto. Influem ainda pelas chuvas de cinzas 

e areias volcanicas, que produzem muitas vezes sobre o solo 

camadas muito espessas que, amassadas pela agua, constituem 

os Infos volcanicos, não fallando de outras materias, muito 

principalmente das lavas
2
, que de concomitancia com cinzas em 

sua carreira as vezes vertiginosa teem inundado cidades inteiras, 

como outr’ora (no 1º de novembro de 79) as do Vesuvio em 

meio de terremotos horriveis até seus tectos inundaram Stabia, 

Herculano e Pompéa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Veja Volcões, pgs.10 e 11. 

2
 As larvas não são outra cousa mais do que matéria prima das trachytes ou 

dos basaltos ou marmores negros em estado de fusão mais perfeita. 

As trachyles são rochas compostas de uma pasta terrosa de feldspath 

esbranquiçado ou cinzento, cellular e áspero ao tocar, envolvendo 

frequentemente crystaes afilados e golpeados de feldspath vitroso, como as 

obsidianas ou vidros volcanicos e a pedra porosa chamada pedra pomes. 

Os basaltos são rochas de estrutura granulosa ou compacta, compostas do 

feldspath e de um mineral negro chamado pyroxene. 
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CAPITULO VII 

 

PRELIMINARES 

 

(Continuação) 

 

Dos seres que povoam a Terra 

e influencia do clima physico sobre sua distribuição 

geographica. 
 

 

MESTRE – Quaes são os seres que povoam a terra? 

DISCIPULO – Os seres que povoam a terra são 

orgânicos e inorgânicos ou brutos, e se acham distribuidos em 

tres grandes grupos chamados- reino animal, vegetal e mineral, e 

que se distinguem pelas seguintes propriedades: 

O animal é o ser organizado dotado de sensibilidade e 

locomoção, isto é, transporta-se por si mesmo de um lugar para 

o outro. 

O vegetal é o ser organizado, que não é dotado de 

sensibilidade e locomoção. 

O mineral é o ser inorgânico ou bruto, que não é dotado 

de vida. 

Os animaes são terrestres, volaleis, aquáticos e 

amphibios. O seu estudo pertence á Zoologia. 

Os vegetaes são arvores, arbustos ou hervas. O seu 

estudo pertence á Botanica.  

Os mineraes compõem a parte solida da Terra e podem- 

se dividir em terras, pedras, combustíveis e metaes. O seu 

estudo pertence á Mineralogia. 

M – O clima physico tem alguma influencia sobre a 

distribuição geographica dos seres pela superficie da terra? 

D – A excepção dos seres do reino mineral, que não são 

sujeitos ás leis da climatura e são distribuidos indifferentemente 

pela massa do glôbo, embora somente em localidades chamadas 

mineiras e dependentes das leis da formação, todos os mais seres 

são a ellas sujeitos. 
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A força productiva da natureza descançando sobre a luz 

solar, sobre o calor resultante da acção d’esta sobre a materia, e 

mais ainda sobre a constituição physica, humidade do solo e 

humidade da atmosphera, é facil de comprehender-se que todo 

ser vegetal ou animal é destinado a viver sob certas e 

determinadas latitudes e não pode transgredir impunemente esta 

lei universal da natureza imposta pela organização ao nascer. 

Assim é que o luxo da vegetação e as formas gigantescas 

das plantas são geraes na zona tórrida, principalmente no S da 

temperada do N. da temperada do S. As arvores maiores do 

mundo até hoje conhecidas são: o castanheiro de S. Vicente e a 

baobab ou arvore gigante na Africa, o castanheiro da Sicilia na 

Europa, as platanos do Mexico na America do N., os cedros do 

Libano na Syria, e muitas das que vegetam nas margens do 

Amazonas. 

Alem disso na zona torrida abundam as plantas resinosas, 

gommo-resinosas, de essencias as mais fragrantes e venenos os 

mais subtis, como a arvore da tamara, a mangueira, o cajueiro, 

as palmeiras, a arvore da camphora, do incenso, da myrrha, da 

canella, a cassia, e as que produzem os elementos com que se 

compõe o curare; n’esta mesma zona e ao N. da temperatura do 

S. abundam as bananeiras e a arvore do pão; ao N. da zona 

temperada do N. a aveia e a cevada só produzem em alguns 

terrenos expostos; porque bastam 2 ou 3 mezes de calor para 

amadurecerem: em toda esta zona vegeta o trigo  e no seu 

centro, alem do trigo, d’aveia e cevada, o centeio o trigo 

mourisco (sarrasin), o espelta (epeautre-aveia, cevada & 

allemã), o lupulo, o linho e o canhamo, com os quaes se fazem 

tecidos e cerdas; no seu centro ainda e ao S. vegetam a batata e 

a betterraba; na zona torrida ainda no S. da temperada do N. e 

no N. da temperada do S. podem vegetar (e somente vegetam) o 

fumo (que na Europa vejeta na Russia meridional, Roumania, 

Turquia, Allemanha do N. e Palatinado), o café, a chicorea (que 

na Europa se cultiva na Belgica e Hollanda), o algodão (que na 

Europa vegeta nas peninsulas do Mediterraneo, principalmente 

na peninsula Helenica), a canna de assucar, o milho, o feijão, a 

mandioca, a figueira, a amoreira, a amendoeira, a oliveira, a 

laranjeira, o limoeiro, nogreta (que na Europa central e 

meridional vejeta sobre os terrenos elevados e sobre as encostas 

inferiores das montanhas), a vinha a qual ele só vejeta até a 
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altitude de Paris (48° e 50°), os salgueiros que vivem somente 

até os 68° de latitude, os pinheiros, ate os 70°, o chôpo, a faía e 

o carvalho até os 62° e no E., da Europa perto dos Uraes 

somente até os 55°; e ahi,- na Europa- o ananazeiro só vejeta nas 

estufas; finalmente nos climas hyperboreos só vejetam musgos, 

em compensação porem na zona glacial do S. o oceano em 

algumas paragens offerece o espectaculo d’essas florestas 

submarinhas formadas pelo fucus giganteus, que se reputa o 

colosso do reino vegetal. 

O que fica dito em relação ás zonas tem inteira 

applicação ás altas montanhas, que participam de todos os 

climas, segundo as alturas; d’aqui a deducção concatenada da 

influencia prodigiosa das zonas isothermicas, isothéres e 

isochimenes sobre a distribuição dos vegetaes as superficie do 

glôbo. 

Baseando-se sobre estes principios, o botanico Schow 

dividido toda a superficie do glôbo em 25 reinos 

phythographicos, a cada um dos quaes se deu dois nomes, um 

botanico ou geographico, formado dos nomes das plantas mais 

numerosas ou da posição geographica do territorio, outro 

historico, formado de nomes dos mais celebres botanieses; por 

exemplo, o reino das umbelliferas e das cruciferas ou o reino de 

Lynéo, que é o mais vasto e abraça quasi toda a Europa, um 

terço d’Asia e mais de um quarto da america do N. 

Os animaes de formas mais gigantescas e de mais força 

vivem nas florestas virgens do equador. Ahi, na zona torrida, 

acham-se os maiores quadrupedes, como o elephante, o 

dromedario, o rhinoceronte, e o hyppopotamo; os carnivoros 

mais ferozes e de mais força, como o tigre, a panthera, o leão, o 

leopardo, a hyena, a onça, os reptis mais gigantescos, como a 

bôa d’America e a python da Malasia; os vermes e insectos, 

como a barata, o bicho de pé e a formiga de roça do Brazil; os 

zoophitos do mar são mais abundantes, diminuem em numero e 

suas especies variam á medida que se sobe em latitude. Na zona 

temperada do N. encontram-se os vermes de sêda, e na glacial 

do N. estanceiam o feroz urso branco e os animaes reniferos , 

abundando o seu oceano, e muito mais o da glacial do S. em 

enormes celacios e rebanhos de phocas e lobos marinhos. 
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Os passaros e os peixes tambem seguem as mesmas leis 

da distribuição geographica. Os passaros, cujas especies são 

mais ricas e suas côres mais sumptuosas vivem no equador, e 

apesar de algumas especies serem cosmopolita, todavia observa-

se que para elles existem limites geographicos bem sensiveis; e 

os peixes tambem variam nas diversas zonas, e as vezes na 

mesma zona, segundo a latitude; sirva de exemplo o bacalhao, 

que não existe em todas as latitudes e que abunda 

excessivamente nos bancos da Terra Nova. 

Emfim o homem, posto que pela sua constituição 

organica, seja o animal por essencia cosmopolita, todavia está 

sujeito ás leis da distribuição geographica- pelas modificações 

da especie, as quaes constituem as diversas raças. 

 

CAPITULO VIII 

 

PRELIMINARES 

 

(Continuação) 

 

Classificação dos povos segundo as  

suas differenças physicas, as linguas 

que faltam, e seu progresso material, 

intellectual e aperfeiçoamento moral. 
 

 

MESTRE – Como se classificam os povos segundo as 

suas differenças physicas?  

DISCIPULO – Elles dividem-se geralmente em 5 raças, 

que são: 

1ª Caucasica ou branca, cujos caracteres physicos 

fundamentaes são: - cor mais ou menos branca, fronte elevada, 

rosto oval, nariz longo ou aquilino, angulo facial de 80 a 90º, as 

maçans ponco salientes, bocca moderadamente fendida, olhos 

bem abertos e pouco mais ou menos horizontaes, e cabellos 

finos, lisos ou annelados. Esta variedade divide-se se sinta em 3 

ramos: 1° o celtico quase extincto; o arabe, aborigeno do SO, 

d’Asia e N. d’ Africa; e 3º o scythico, que se subdivide no 

indiano ao S. e O. d’Asia, tartaro ao NO. d’Asia e SE. da 
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Europa, germanico, tudesco ou gothico ao N. da Europa e na 

America, pelasgico e  helenos, dos quaes descendem os grêgos, 

ao S.; o esclavonico ou sarmata a E. da mesma Europa, os 

bascas nos Pyreneos, e a semitica, da que descendem os judeus 

espalhados por todo o mundo
1
. 

2ª Mongolica ou amarella, cujos caracteres physicos são: 

côr amarellenta ou de um amarello escuro de fuligem ou 

azeitona mais ou menos carregado, cabellos negros raros e hirtos 

ou duros, rosto achatado, largo nas maçans estreito no mento, 

olhos afastados, vesgos e acanhados, nariz pouco proeminente 

na face, orelhas grandes e muito destacadas, cabeça conica ou 

quadrangular, maxillas salientes. Ella occupa os paizes mais 

septentriosas da Europa, Asia, e America. Os povos mais 

notaveis d’essa raça são os mogores, typo de raça, os chins, os 

thibetanos, os mantchus, os japonezes, os indo-chins, os 

magyares da Hungria, os finnezes e os samoyedas. 

3ª Malaia ou azeitonada, cujos caracteres physicos são: 

cor azeitonada, fronte alta, nariz curto, grosso e algumas vezes 

achatado, bocca muito grande, maxilla superior um pouco 

saliente, cabellos annelados, talhe bem feito, statura mediana e 

quadrada. Ella occupa a península de Malaca, as ilhas da Indias 

Orientaes, todas as do Grande Oceano, uma parte da Oceania e a 

ilha de Madagascar. 

4ª Americana ou cor de cobre, cujos caracteres physicos 

são: cor de cobre, nariz aquilino, ou chato, fronte singularmente 

deprimida, olho grande e escuro, cabellos negros, luzidos e 

duros. Esta variedade ou raça comprehende os indígenas 

d’America, excepto os esquimaos, que são da raça mongólica, e 

algumas tribus sobre a costa do NO. 

 

                                                 
1
 A raça germanica pode-se reduzir a dois grandes troncos ou famílias 

principaes: - grego- latina, que domina em quase toda a parte meridional, e a 

germanica propriamente dita, no centro, Inglaterra, Hollanda e Belgica. 5° 

Ethiope ou negra, cujos caracteres physicos são: côr negra, ou fula, fronte 

estreita, deprimida, olho humilde e redondo, cabelos encarapinhados, 

lanosos, ou duros e corridos. Esta variedade comprehende todos os negros d’ 

Africa, Oceania, Asia e America e é indigena d’ Africa. Os nêgros de 

cabellos corridos e lanosos encontram-se nas ilhas do lago Tchad e na terra 

dos Papuas ou Nova Guiné. 

 



41 

 

5ª Ethiope ou nêgra, cujos caracteres physicos são: cor 

nêgra, ou fula, fronte estreita, deprimida, olho humilde e 

redondo, cabellos encarapinhados, lanosos, ou duros e 

corridos. Esat variedade comprehende todos os nêgros d’Africa, 

Oceania, Asia e America, e é indígena d’Africa. Os nêgros d 

cabellos corridos e lanosos encontram-se nas ilhas do lago 

Tchad e na terra dos Papuas ou Nova Guiné. 

M – Como se classificam os povos ethnographicamente? 

D – E muito difficil fazer-se uma classificação 

ethnographica regular; por que muitas línguas ainda são 

ignoradas. Balbi, por exemplo, calcula em 2.000 o numero das 

línguas conhecidas, e em, pouco mais ou menos, 5.000 dialectos 

(maneiras diversas de pronunciar uma lingua) outros porem, 

como Chauchard e Muntz,calculam numero em 3.064. 

Segundo Balbi das 860 linguas que poude classificar 153 

pertencem á Asia, 53 á Europa, 115 á Africa, 117 á Oceania e 

422 á America, numero este que Chauchard e Muntz elevam a 

438, abrangendo mais de 2.000 dialectos. 

As principaes das línguas falladas ou mais conhecidas 

são: o chinez, o árabe, o turco, o persa, o hebraico, e o sansckril, 

que pertencem á Asia, o allemão, o inglez, o francez, o 

hespanhol, o portuguez, o russo, o grego, o latim e a basca á 

Europa, a malaia á Oceania, o tupy e Guarany á parte 

d’America, o copta quase extinto ao Egypto. 

M – Como se classificam os povos segundo o seu 

progresso material, intellectual e aperfeiçoamento moral? 

D – Em selvagens, bárbaros e civilizados. 

M – O que são povos selvagens?  

D – São os que ignoram ou conhecem mui 

imperfeitamente a arte de escrever e as outras mais necessarias á 

vida; mantem o menor numero de relações com outros povos; e 

em geral são dados á pesca, caça ou pastoricia; vivem n’um 

estado nômade e pugnando pela liberdade natural: alguns são ate 

antropophagos, ou comem carne humana. 

M – O que são povos barbaros? 

D – São os que conhecem a arte de escrever e as outras 

mais necessárias a vida e não tem língua polida, nem legislação 

bem conhecida; dão grande apreço à profissão da guerra e pouco 

ao estudo e aperfeiçoamento das sciencias e artes. 
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M – E civilisados? 

D – São os que teem lingua polida, legislação bem 

conhecida, governo activo e previdente; teem em grande estima 

as sciencias e artes, marchando o seu progresso material e 

intellectual, mais ou menos, a par do aperfeiçoamento moral. 

M – Quantas especies de civilisação ha no globo? 

D – Duas: a europeia e a asiatica, ambas as quaes 

distinguem-se entre si pela sua moral, usos e costumes. 

 

 

CAPITULO IX 

 

PRELIMINARES 

 

(Continuação) 

 

MESTRE – O que é nação? 

DISCIPULO – Esta palavra tem tres accepções; uma 

geographica, outra ethnographica e outra politica. 

Segundo a geographica dá-se o nome de nação a todos os 

habitantes de uma região que tem limites naturaes independentes 

das divisões politicas a que pertencem e das linguas que fallam; 

por exemplo, os índios, que se chamam todos os habitantes 

comprehendidos entre Himalaya, o oceano Indico, o Indo e o 

Ganges. 

Segundo a ethnographica dá-se o nome de nação aos 

habitantes de uma região qualquer, os quaes fallam uã mesma 

lingua e seus díversos díalectos independente das grandes 

distancias que os separam, das divisões politicas a que 

pertencem, da religião que professam, e do estado de civilisação 

em que se acham; por exemplo, os hespanhoes espalhados pelo 

globo. 

Finalmente segundo a politica dá-se o nome de nação a 

uma quantidade grande de famílias, que habitam um 

determinado terreno, e vivem sujeitas ao mesmo supremo 

governo. 
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M – O que se entende por lei?  

D – A manifestação da vontade do soberano, que sempre 

se presume fundada nos principios de justiça e dictada por 

utilidade publica.  

M – O que se entende por soberano? 

D – O que exerce o poder social. 

M – O que é soberania?  

D – É o poder ou direito que tem uã nação de se reger. 

M – O que se entende por politica? 

D – Relativamente ás nações é a arte de governar. Ella 

regula o emprego de todos os meios de que uã nação se serve 

para assegurar a sua conservação e augmentar o seu poder e 

prosperidade; e divide-se em interna, se refere á propria nação, e 

externa, se diz respeito ás outras nações. 

M – E o que é governo?  

D – É a autoridade que dá direcção ao estado ou nação.  

M – O que é forma de governo? 

D – É a maneira por que essa autoridade está constituida. 

M – Quaes são as principaes formas de governo? 

D – A monarchica e a republicana; 

M – O que é governo monarchico? 

D – É aquelle em que o summo poder está na pessoa de 

um só individuo. 

M – O que é governo republicano?  

D – É aquelle em que o summo poder está nas mãos de 

muitos, entre os quaes ha um com o titulo de presidente, o qual 

em geral é eleito pelo povo. 

M – Quantas especies ha de governo monarchico?  

D – Tres; a saber: absoluto, limitado ou moderado e 

constitucional representativo.  

M – Qual é o absoluto? 

D – É o que não é restringido por lei alguma; e todavia 

n’elle o monarcha regula-se pelo fim da sociedade. 

M – Qual é o limitado ou moderado?  

D – É aquelle em que os actos do monarcha são 

restringidos pela lei. 
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M – Qual é o constitucional representativo? 

D – É aquelle em que a vontade do monarcha regula-se 

pela constituição politica e assembléas legislativas cujos 

membros são escolhidos por elle e pelo povo e se denominam 

representantes da nação. 

M – O que se entende por constituição politica?  

D – O pacto social de uã nação, feito pelo poder 

soberano e que regula a forma de governo e determina os meios 

que emprega para assegurar sua estabilidade. 

M – Que nomes se dão aos monarchas? 

D – Dão-se os de imperadores e reis, como nos paizes 

cultos da Europa e na América, de sultão, padchah ou grão-

senhor, como na Turquia, de czar, como na Rússia Kans no 

Belutchistan e Afganistan, kubo ou taícum o que exerce o poder 

temporal e dari ou micado o que exerce o poder espiritual no 

Japão, schat na Pérsia, imans e cherifes os chefes da arabia, 

beys
1
 os chefes turcomanos, cheiks ou emirs os dos drusas, 

sirdars os das hordas belutches, radjaks em Timor, khediva no 

Egyto etc. Alem disto os soberanos asiaticos ostentam títulos 

vãos e emphaticos como o de imperador dos imperadores, rei 

dos reis, filho augusto do Céo, filho do Sol, primo da Lua 

etc.,etc. 

M – E que nomes se dão aos seus delegados? 

D – Na Turquia o seu primeiro ministro chama-se grão-

visir, os ministros de estado teem os titulos de mouchir e visir, 

seu almirante capitão pacha, todos os empregados da 

magistratura e das chancellarias effendi, seu ministro dos 

estrangeiros reis-effendi, o cheikhul islam, chefes dos memos 

(corpo judiciario e religioso) e o mufti, alto funccionario, que, 

como o grão-visir, tem o titulo de alteza. Além disto os 

presidentes de provincia na Turquia chamam-se Valys, na China 

mandarins. 

M – A reunião dos representantes da nação tem os 

mesmos nomes nos differentes paizes? 

D – Não; na Allemanha chama-se reichstag ou dies, em 

Portugal e Hespanha côrtes, no Brazil camaras ou assembléas 

                                                 
1
 Na Turquia bey tambem é um titulo honorifico, que se dá a todos os filhos 

dos pachas e aos officiaes superiores. 
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legislativas em outros paizes parlamentos estados-geraes, 

congresso. 

M – Que nomes teem as nações em referencia á extenção 

de seu território? 

D – Em geral chama-se imperio, se o território no paiz 

occupado pela nação é muito extenso, e reino se é pouco 

extenso. 

M – As monarchias segundo a elevação do monarcha ao 

throno não teem nomes especiaes que as distinguem. 

D – Ellas disignam-se hereditárias, se o sceotro passa por 

sucessão para individuos da mesma familia, e electivas, se quem 

escolhe o chefe do estado é um grupo de individuos 

privilegiados denominados grandes eleitores, ou é a maioria dos 

suffragios da nação.  

M – Quantas especies ha de governo republicano?  

D – Três; a saber: aristocrático, democratico e mixto. 

M – Qual é o aristocratico? 

D – É aquelle em que o supremo poder se acha nas mãos 

de certas classes privilegiadas. 

M – Qual é o democratico? 

D – É aquelle em que o supremo poder se acha nas mãos 

de todos os membros da nação, e então chama-se democratico 

puro, ou nas mãos de alguns escolhidos por eleição de todas as 

classes, e então chama-se democratico representativo. 

M – Qual é o mixto?  

D – É aquelle em que o supremo poder se acha 

promiscuamente nas mãos de individuos de differentes estados 

da sociedade, privilegiados e não privilegiados. 

M – Como se denomina o abuso do poder? 

D – Em geral tyrania e particularmente despotismo na 

monarchia, oligarchia na republica aristocrática e ochlocracia na 

democracia. 

M – O que se entende por confederação? 

D – A união de differentes estados, quer monarchicos, 

quer republicanos, e quer monarchicos e republicanos com 

certos e determinados fins, de ordinario sob uma autoridade 

commum. 
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M – Como se dividem os estados ou nações segundo o 

seu poder?  

D – Em soberanos e meio-soberanos. 

M – Quaes são os soberanos?  

D – São os independentes; isto é, que não reconhecem 

autoridade estranha no exercicio de seus direitos, e destinguem-

se em potencias e estados de 2ª, 3ª, 4ª, etc, categoria. 

M – Quaes são os meio-soberanos?  

D – São os que reconhecem autoridade estranha no 

exercicio dos seus direitos, e destinguem-se em vassallos ou 

sujeitos, tributarios e protegidos. 

M – O que se entende por industria?  

D – O trabalho que se occupa de produzir riquezas. 

M – Como se podem dividir as industrias?  

D – Em industria agricola, manufactora ou fabril, 

estrativa e commercial. 

M – Qual é a agricola? 

D – É a que diz respeito ao amanho das terras, 

fornecendo não só generos alimentares, como materias primas 

ou productos brutos das plantações, ás manufacturas ou fabricas. 

M – Qual é a manufactora ou fabril? 

D – É a que transforma a matéria prima, tiradas dos tres 

reinos da natureza, em objectos d’ arte apropriados ao uso do 

homem. 

M – Qual é a extrativa? 

D – È a que se occupa na obtenção das materias primas, 

tirando-as dos tres reinos da natureza para as manufacturas ou 

fabricas, uso e alimentação do homem. 

M – Qual é a commercial. 

D – È a que se troca ou permuta os productos das 

diversas industrias e os transporta de uns para outros lugares, 

por terra ou por agua; divide-se em commercio interno e 

externo. O commercio externo chama-se ainda de exportação, 

ou importação, quando um paiz transporta para outro os seus 

generos nacionaes, ou quando para o mesmo paiz se transportam 

generos de outros. Tambem se diz que o commercio é activo, 

quando o valor da exportação, ou venda, é maior que o da 

importação, ou compra; e passivo, quando o d’esta excede o 

d’aquella. 
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M – O que se entende por forças e recursos de uã nação? 

D – A somma dos meios de que ella dispõe para manter 

sua segurança, independência, e prosperidade. 

M – O que se chama riqueza de uã nação? 

D – A somma dos valores provenientes dos productos do 

seu solo e das suas industrias. 

M – O que é população? 

D – É a quantidade de individuos que habitam uã nação; 

e chama-se absoluta, se diz respeito à totalidade dos seus 

habitantes, e relativa, se diz respeito ao numero de habitantes 

que occupam uma certa e determinada superficie do paiz tomada 

por unidade: por ex., os que correspondem a uma legua 

quadrada, repartida a sua totalidade pelo numero de leguas 

quadradas que contem todo o paiz. 

 

 

CAPITULO X 

 

PRELIMINARES 

 

(Continuação) 

 

 

MESTRE – O que é religião? 

DISCIPULO – É a crença da existencia de um poder 

superior ou sobrenatural e do culto que lhe é devido. 

M – Quantas são as religiões? 

D – Muitas; mas todas reduzem-se a duas classes: 

MONOTHEISMO, que só admitte a existencia de um Deus 

único, e POLYTHEISMO, que admitte a existencia de muitos 

deuses, e se denomina tambem paganismo ou idolatria. 

M – Quaes são as religiões comprehendidas na primeira 

classe, no MONOTHEISMO?  

D – São as seguintes: 

1ª Christianismo, instituido por Jesus Christo. 

2ª Judaismo, professado pelos israelitas espalhados por 

todo o mundo. 

 

 



48 

 

3ª Mahometismo, Islamismo ou Musulmanismo, fundado 

por Mahomet ou Mafoma em 622 de Christo. 

M – Quaes são as igrejas, de que se compõe o 

Chriscianismo? 

D – São: 

1ª Igreja catholica-apostolica-romana ou do Occidente, 

cujo chefe é o Papa, e seu livro chama-se Biblia. 

2ª Igreja grêga ou do Oriente, subdividida em - 

Orthodoxa, cujos chefes são na Russia o imperador e na Turquia 

e Grecia o patriarcha de Constantinopla, começada em 859 por 

Phocio, que, sendo leigo, em 6 dias tomou todas as ordens e 

chegou a occupar o cargo de Patriarcha em Constantinopla, e 

definitivamente estabelecida em 1053 pelo patriarcha Miguel 

Cerulario. 

- Nestoriana ou chaldaica, que admitte duas naturezas e 

duas pessoas em Jesus Christo, fundada pelo Patriarcha 

Theodoro de Mopsueste e propagada depois de sua morte em 

428 por seu DISCIPULO Nestorius. 

- Entychiana ou monophysta (partidista de uma só 

natureza em Jesus Christo), propaganda em 448 por Eutychio, 

archimandrita ou abbade de um mosteiro da visinhança de 

Constantinopla, a qual se subdivide em 3 ramos principaes: 

jacobistas, coptas e armenios. 

- Maronita, cujo chefe é o patriarcha de Antiochia, o 

qual reside em Cannobin no Libano. 

3ª Igreja protestante. Assim chamada em razão de 

solemne protesto, que o Marquez de Brandeburgo e alguns 

príncipes d’Allemanha fizeram contra uma lei da diota de Spira 

em 1529, a qual lei prohibia a propagação do lutheranismo e de 

innovações em matéria de religião. Esta igreja não reconhece a 

autoridade do Papa, e se subdivide em um grande numero de 

seitas, das quaes as principaes são: 

- Lutheranismo, fundada em 1517 por Martin Luthero, 

monge da ordem de S. Agostinho, por occasião do Papa Leão X 

encarregar os frades da ordem de S. Domingos entre os quaes 

distinguia-se o pregador João Tetzel, de pregarem a concessão 

de indulgencias aquelles que contribuissem para as despezas da 

basílica de S. Pedro em Roma. Luthero havia sido carregado 

pelo commissario geral na Allemanha João Staupitz de pregar 

contra os frades de S. Domingos. Esta seita tambem se 
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denomina Igreja evangélica ou Confissão de Augsbourg; porque 

em 1530 os seus defensores apresentaram na dieta de Augsbourg 

a sua confissão de fé redigida por Melanchiton, amigo intimo de 

Luthero, a qual foi rejeitada pelo imperador Carlos V e os 

estados catholicos. 

Esta seita só admitte os sacramentos do baptismo, da 

eucharistia debaixo de duas espécies, rejeita o culto dos santos, 

o purgatório, a missa e a communhão debaixo de uma só 

espécie, a confissão, e dogma da transubstanciação, a hierarchia 

ecclesiastica, a posse de bens temporaes para o clero. 

- Calvinismo ou Igreja reformada, instituída pelo cônego 

francez João Calvino, natural de Noyon. Os seus sectários 

antigamente denominavam-se huguenotes. São seus ramos o 

puritanismo na Inglaterra e o presbiterianismo na Escossia. 

Esta seita rejeita a hierarchia ecclesiastica, todo culto 

exterior, a missa, o dogma da presença real, a invocação dos 

santos, e admitte a predistinação absoluta dos escolhidos e 

condemnados, recusando assim o livre arbítrio. 

- Igreja evangelica, propriamente dita, que é uma fusão 

do lutheranismo e calvinismo. Esta fusão começou no ducado de 

Nassau em 1817, depois têve lugar em Pariz, na Prussia e 

Allemanha. 

- Angelicana ou episcopal, que é a única que conserva a 

hierarchia dos bispos, que considera de instituição divina, cujo 

chefe é actualmente a rainha da Inglaterra. Foi fundada em 

1534, no pontificado de Clemente VII e reinado de Henrique 

VIII, depois do casamento d’este rei com Anna Bolena, 

approvado por Thomaz Crammer, arcebispo de Centerbury, 

sendo repudiada pelo mesmo Henrique VIII sua mulher 

Catharina, filha de Fernando e Isabel de Hespanha e tia do 

imperador Carlos V. 

Esta seita adopta quase todos os dogmas do calvinismo. 

- A dos anabaptistas, fundada por Nie Storck, 

DISCIPULO de Luthero e depois seu adversário. Elles chamam-

se seminnonitas na Hollanda. 

Esta seita rejeita o baptismo das creanças. 
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- A dos quahes ou iremedores, que se intitulam 

Sociedade christã dos amigos, fundada em Inglaterra por 

Georges Fox. 

Esta seita rejeita todo sacramento, não admite culto 

exterior e hierarchia ecclesiastica. Seus adeptos reunidos em 

sollas desprovidas de ornamentos esperam com todo 

recolhimento a chegada do Espirito Santo, e logo que algum 

d’elles tem a inspiração se annuncia por um tremor, levanta-se e 

faz uma predica. Elles não prestam juramento, não tomam parte 

na guerra, condemnam o espetáculo, o canto, os jogos de azar, a 

cassa, não descobrem a cabeça e são mui sobrios. 

- Socinianismo, fundada pelos dois rimãos Sócin-Lucio e 

Fausto em 1525 e 1539. 

Esta seita é um ramo da de Arius, que fora pregada em 

312 e que combatia a Trindade e negava a divindade de Jesus 

Christo. Ella rejeita a Trindade, o pecado original, a 

predestinação e agraça. Seus livros são os catheismos de 

Rakow
1
. 

M – Quaes são as seitas principaes de que se compõe o 

Judaismo? 

D – São duas as suas seitas – harcitas e rabbinos ou 

almuldistas -, e só reconhecem a revelação feita por Deus a 

Moysés e aos prophetas. Seus templos denominam-se 

synagogas, e seu livro Velho Testamento. 

M – O que é Mahometismo? 

D – E’ uã mistura de judaísmo e christianismo. Seus 

templos chamam-se mesquitas e seu livro Alcorão. E as suas 

principaes seitas são a dos sunnitas, ou sectários de Omar, e a 

dos schyytas ou sectários de Ali
2
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Foi esta depravada e escandalosissima seita a origem dos horrorosos crimes 

commettidos por um grupo de allemães fanáticos nestes últimos annos no Rio 

Grande do Sul. 
2
 Ali era primo de Mahomet e casado com a filha d’este de nome Fatima, e 

Omar, 2º califa, era primo em 3º grão de Mahomet e tambem um de seus 

sogros, o qual destruído 4000 templos christãos e editicon 1400 mesquitas. 
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Esta seita admitte a immortalidade d’alma, o juízo final, 

um paraizo de gosos todos sensuaes, a predestinação. O 

fatalismo, a polygamia, e guarda a sexta-feira. Seus preceitos 

são: a circuncisão, a oração, a esmola, a ablação, o jejum e o 

sacrifício em algumas occasiões solemnes, e a abstinência do 

vinho e de todo licor fermentado. 

M – Quaes são as religiões comprehendidas na segunda 

classe, no POLYTHEISMO? 

D – São, além de outras, as seguintes: 

1ª Brahmanismo, que reconhece Pera-Brahma como 

Deus principal, que delega os seus poderes em Brahma, Vichnu 

e Chita e outras muitas divindades inferiores. O primeiro preside 

á terra, o segundo a agua e o terceiro ao fogo. Seus livros 

sagrados chamam-se Veda, e admittem a divisão do povo em 4 

castas principaes: - 1ª a dos brahmines, que se compõe dos 

sacerdotes, sábios e funccionarios públicos, 2ª a dos kjaatrias, ou 

dos guerreiros, 3ª a dos visas, que compõe-se dos  agricultores e 

commerciantes, e 4ª a dos sondras, que se compõe de indivíduos 

das outras profissões, onde se acham os parías, casta dos 

infelizes. Seus templos denominam-se pagodes. 

2ª Bradhismo, que é o brahmanismo reformado por 

Badha 1000 annos antes de Jesus Christo; e rejeita a divisão do 

povo em castas. 

3ª Samaneismo, chamavismo ou lamanismo, que é um 

ramo do budbismo e tem por pontífice Delai-lama, que os seus 

Sectarios suppõem que nunca morre. 

4ª Religião de Confucio ou dos lettrados da China, Indo 

China e Japão, e que reconhece por divindade tudo quanto 

compõe o universo: não tem imagens, nem sacerdotes, e seu 

patriarcha é o imperador. 

5ª O culto de Sinto, a mais antiga do Japão. 

Esta seita reconhece por Deus principal Tien (o Céo ou o 

Sol) e muitos deuses inferiores; presta culto à virtude o divinisa 

os grandes homens. Os seus sacerdotes abstem-se de toda 

nutrição animal. 

6ª O culto dos espíritos, a mais antiga da China e seguida 

tambem no Japão, Indo-China e entre os tungazes. Os seus 

sacerdotes chamam-se doutores da razão. 

7ª Magismo ou religião de Zoroastro ou dos adoradores 

do fôgo, fundada do XIII ao VI século antes de Jesus Christo. 
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Esta seita admitte dous principios – Ormuz, que preside o 

bem e Akriman o mal. Seus livros chamam-se Nosks e Zeuda-

Texto, e seus sacerdotes magos. 

8ª Nauzkismo, religião dos seikhs, fundada por Nanck no 

século XV, a qual e uma mistura de brahmanismo e isnmísmo, 

reconhece ao mesmo tempo o Vedas e o Alcorão. O seu grão 

pontífice reside em Amretsyr no Lahore, no Indostão. 

9ª Saleismo, ou a adoração dos astros, a qual téve origem 

entre os sabeos, povos do antigo reino de Saba ou Mara ou 

Mariaba, hoje Mareb ou Sabbinh, na Arabia, entre Masentes e a 

Arabia Feliz ou Yémen, perto da costa de O. 

10ª Fetichismo ou adoração dos seres vivos ou 

inanimados que existem na Terra: é a religião dos povos mais 

embrutecidos. 

 

 

CAPITULO XI 

 

PRELIMINARES 

 

Mapas ou cartas geográficas 

 

MESTRE – Para o estudo da Geographia de que se 

servem os geographos? 

DISCIPULO – Além do globo terrestre, do globo celeste 

da esphera armillar, servem-se de figuras planas chamadas 

cartas. 

M – Como se appellidam ellas? 

D – Appellidam-se geographicas propriamente ditas, 

Hydrographicas e orographicas. 

M – Que é uma carta geographica? 

D – E’ um desenho de terras, das aguas nellas contidas, e 

das que banham-nas exteriormente. 

M – Que é uma carta hydrographica? 

D – E’ um desenho de qualquer porção do mar com a 

designação dos bancos, baixos, baixios, cachopos, recifes. 
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M – Estes oceanos que mares formam? 

D – O Glacial Aretico forma o mar Branco e o Atlantico 

o mar do Norte
1
, o de Irlanda, o da Mancha ou Canal de 

Inglaterra
2
 e o mar Mediterraneo

3
; o mar do Norte por sua vez 

forma o Baltico
4
: o Mediterraneo forma o mar da Sicilia ou mar 

Tyrrhenio, o Jonio, o Adriatico, o Archipelago ou mar Egêo ou 

mar Branco dos Turcos, o de Marmora, antiga Propontida, o 

Nêgro, outr’ora Ponto Euvino
5
 e o Azof, outr’ora Paluz Maotis. 

M – E são somente estes oceanos e mares que banham-

na? 

D – Não: ha um outro que se determina Casplo, ou tr’ora 

mar Hyrcano
6
, e que não formam e nem é visivelmente formado 

por oceanos ou mar algum. 

M – Quaes os principaes golfos e bahias formados por 

esses oceanos e mares? 

D – O golfo de Gasconha, ou Bahia de Biscaia ou mar 

Cantabrio, formado pelo Atlantico; os de Teheshaia e Warenger 

pelo Glacial Arctico; os de Mezen, Divina, Onega e Kandalaks 

pelo mar Branco; os de Bothnia, Finlandia, Liconia ou Riga e 

Dantzick pelo Baltico; o de Zuyderzée pelo mar do Norte; os de 

Valença, Leão e Genova pelo Mediterraneo; o de Napoles pelo 

mar da Sicilia; o de Tarento e Leponto pelo Jonio; o de Veneza 

pelo Adriatico; o de Egina e Salonica pelo Archipelago; e o de 

Odessa pelo mar Nêgro. 

M – Quaes os seus canaes e estreitos principaes? 

D – O estreito de Waigatz no Glacial Arctico; o de 

Shager-Rack ou canal da Jatlandia entre a Jutlandia e a 

Noruega; o Cathegal entre a Jutlandia e a Suecia, o Sund
7
 entre 

a ilha de Seeland e a Suecia; o grande Belt entre a ilha de 

Seeland e a de Fionia; o pequeno Belt en
8
  

                                                 
1
 Excede a 600.000 kilometros quadrados. 

2
 Perto de 73.000 kilometros quadrados. 

3
 Mais de 2 milhões e meio de kilometros quadrados. 

4
 Perto de 400.000 kilometros quadrados. 

5
 500.000 kilometros quadrados. 

6
 1.200 kilometros de N. a S. e 300 de E a O. 

7
 4 e ½ quilômetros de largura. 

8
 As páginas 54 e 55 foram extraviadas. 
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tre a Fionia e a Jutlandia, os quaes communicam o mar norte 

com o Baltico; o passo de Calais ou estreito de Douwer
1
 entre a 

França e a Inglaterra, o qual communica o mar do Norte com o 

mar da Mancha; o canal do Norte e o de S. Jorge, os quaes 

communicam o mar de Irlanda como Atlantico; o estreito de 

Gibraltar, que comunica o Mediterraneo com o Atlantico; o de 

Bonifacio entre a Corsega e a Sardanha e que communica o mar 

da Sicilia com o Mediterraneo; o pharo de Messina entre a 

Calabria e a Sicilia e que communica o mar da Sicilia com o 

Jonio; o canal de Otranto á entrada do Adriatico; o canal de 

Negroponto entre a ilha d’este nome e a Grecia; o estreito de 

Gallipoli ou dos Dardanello, outr’ora Hellesponto
2
, entre a 

Turquia da Europa e da Asia, e que communica o Archipelago 

com o mar de Marmara; o canal de Constantinopla ou 

Bosphoro
3
, que communica o mar de Marmara com o mar 

Nêgro; e o estreito de Jenizale ou Caffa, que communica o mar 

Nêgro com o mar de Azof. 

M – Quaes as suas vertentes? 

 D – São duas as geraes; a saber, a de NO, que se inclina 

para os oceanos Arctico e Atlantico e a do SE. para o 

Mediterraneo e mar Caspio. 

 M – Qual a linha de divisão das suas aguas? 

D – E’ a grande curva, que partindo dos montes Uraes ao 

NE de S. Petersbourg segue em ziguezague para o SO, para a 

ponta de Tarifa, no estreito de Gibraltar, onde fenece, passando 

por todos os montes situados na mesma direcção; e a 7 gráos, 

pouco mais ou menos, a E. de S. Petersbourg dá uma 

ramificação, que se encaminha para a cabo do Norte na Laponia, 

d’onde desce e vai fenecer no cabo Naze ou Lindness, passando 

pelos montes Olometz e montes da Laponia na Russia, e 

percorrendo os Alpes Scandinavos ou montanhas Dofrinas na 

Suecia e Noruega. 

                                                 
1
 34 kilometros de largura. 

2
 50 kilometros de comprimento sobre 5 a 6 de largura. Em abydos, hoje 

Nagara, outr’ora Xerxes fez construir sua dupla ponte de barcos para a 

passagem do seu exercito. 
3
 30 kilometros de comprimento sobre 4 de largura. Entre os castellos de 

Roumalia e d’Anatolia, edificados por Mahom o canal tem de largura 

somente 550 metros; foi ahi lançado a ponte de Dario para fazer passar o seu 

exercito de 700,000 homens para combater os seythas. 
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M – Quem são seus lagos principaes? 

D – Na Russia Onega, Suima, Ladoya, Bielo e Peipus; na 

Suecia, o Meler, Vener e Wetter; na Suissa o de Constança, 

Genebra ou Leman, Neufehatel, Zurich e o de Lucerna ou dos 

Quatro cantões; na Hungria o de Neuztedel e Balaton; entre a 

Suissa e a Italia o Maior, Lugano e Como; na Italia o Gurla, 

Peruza, Bolsena e Celano ou Fucino, na Turquia o de Sentari; 

na Escossia o de Lemond; na Irlanda o Neag; em Portugal a 

Lagôa Escura. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

PRELIMINARES 

 

Rios, affluentes e lagunas 

 

 

 MESTRE – Quaes são os seus rios principaes; que paizes 

atravessam; e que mares lançam? 

 DISCIPULO – são: 

 

RIOS PAIZES OCEANOS E 

MARES 

Kara Russia Oceano G. Arctico 

Petchora Russia Oceano G. Arctico 

Divina do N. Russia Mar Branco 

Tornéa Russia e Suecia Baltico 

Glammen Noruega Shager-Rack 

Neva Russia Baltico 

Divina do S. Russia Baltico 

Niemen Russia e Prussia Baltico 

Vistula Austria, Polonia e 

Prussia 

Baltico 

Oder Austria e Prussia Baltico 

Elba Austria e Allemanha Mar do Norte 

Weser Allemanha Mar do Norte 

Rheno Suiça, Allemanha e 

Holl 

Mar do Norte 
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Mosa França e Países-

Baixos 

Mar do Norte 

Escalde França e Países-

Baixos 

Mar do Norte 

Tamisa Inglaterra Mar do Norte 

Tweed Inglaterra e Escossia Mar do Norte 

Tay Escossia Mar do Norte 

Clyde Escossia Mar de Irlanda 

Somma França Mancha 

Sena França Mancha 

Saverna Inglaterra Atlantico 

Shannon Irlanda Atlantico 

Loira França Atlantico 

Charenta França Atlantico 

Gironda ou 

Garona 

França Atlantico 

Adur França Atlantico 

Minho Portugal e Hespanha Atlantico 

Douro Portugal e Hespanha Atlantico 

Tejo Portugal e Hespanha Atlantico 

Nondêgo Portugal Atlantico 

Guadiana Portugal e Hespanha Atlantico 

Guadalquivir Hespanha Atlantico 

Ebro Hespanha Mediterraneo 

Rhodano Suissa e França Mediterraneo 

Tibre Italia Mar da Sicília 

Arno Italia Mar da Sicília 

Pó Italia Adriático 

Adige Italia Adriático 

Vardar Turquia Achipelago 

Marília Turquia Achipelago 

Danubio Allemª, Austª, Turqª e 

Russia 

Mar Négro 

Dníester Russia Mar Négro 

Dníester Russia Mar Négro 

Don Russia Atol 

Valgo Russia Caspio 

Ural ou Jaik Russia Caspio 
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M – Quaos os seus confluentes principaes? 

 D – São: 

 Spréa – da margem direita do Elba. 

 Meno – da margem direita do Rhono. 

Etc. e a configuração das costas ou das terras por elle banhadas. 

 M – Que se entende por cartas orographicas? 

 D – As que representam sòmente os montes, montanhas, 

serras e volcões. 

 M – Como se dividem as cartas geograhicas? 

 D – Em mappa-mundi ou universal, cartas geraes e 

particulares. 

 M – Que é mappa-mundi ou carta universal? 

 D – E’ a que representa toda Terra dividida em dous 

hemispherios. Tambem chama-se plani-esphera, se a superficie 

da Terra é representada não convexa, mas como se fora plana. 

 M – Que são cartas geraes? 

 D – São as que representam uma grande parte da 

superficie da Terra, como a Europa, por exemplo. 

 M – E particulares? 

 D – As que representam uma pequena porção da 

superficie da Terra. Dão-se-lhes tambem os nomes de 

chorographicas, se representam apenas as cousas principaes de 

qualquer região, e topographicas são minuciosas; isto é e 

descem a miudezas locaes. 

 M – Como se chama uma coleção de cartas geographicas 

contendo o mappa-mundi? 

 D – Chama-se atlas. 

 M – Que se chama o petipe? 

 D – E’uma linha, que quase sempre vem na carta 

geographica, e que se acha dividida em partes iguaes, cada uma 

das quaes representa uma légua, milha, kilometro, ou outra 

medida de extensilo, e serve para indicar a relação em que a 

carta está para com a grandeza real da Terra. 
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PARTE SEGUNDA 
 

SECÇÃO I 

EUROPA 
CAPITULO I 

 

Situação, divisão geographica, oceanos, mares, 

golfos, bahias, canaes, estreitos, vertentes, linha de 

divisão das águas e lagos. 
 

 MESTRE – Qual é a situação physica da Europa? 

 DISCIPULO – Acha-se situada no hemispherio do N., 

occupando a parte continental todo o NO do Antigo continente 

ou Velho mundo. 

 M – Qual a sua divisão geographica? 

 D – Divide-se em 15 regiões principaes, das quaes 12 

occidentaes e 3 orientaes; a saber: 

 

3 ao N. Inglaterra 

 Dinamarca 

 Suecia com a Noruega 

  

6 no Centro França 

 Belgica 

 Hollanda 

 Allemanha com a Prussia 

 Suissa 

 Austria com a Hungria 

  

3 ao Sul Portugal 

 Hespanha 

 Italia 

  

3 a E. Russia com a Polonia 

 Turquia com os estados 

danubianos, Bulguria, Servia e 

Montenegro, Grecia 

 M – Quaes os oceanos que banham-na? 

 D – O Glacial Artico ao N, e o Atlantico ao O. 
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Era da margem esquerda do Rhene 

Moselle  

Itar  

Inn  

Leck da margem direita do Danubio 

Drava  

Sava  

Theise da margem esquerda do Danubio 

Pruth  

Avbe  

Marne da margem direita do Sena. 

Oise  

Yanne da margem esquerda do Sena 

Euro  

Vienna  

Indro da margem esquerda do Loira 

Cher  

Allier  

Mayenna da margem direita do Loira 

  

Mansanares da margem direita do Tejo. 

Zezêre  

Lis da margem esquerda do Escalda 

Kama da margem esquerda do Volga 

Oha que recebe á esquerda o Moscou 

deságua á direita do Volga. 

Saona da margem direita do Rhodano. 

Tarn e Lot da margem direita do Garona. 

Dordonha  

Adda da margem esquerda do Pò. 

Tessino  

 

 M – Quaes as lagunas principaes? 

 D – A de Liimfiord na Jutlandia, a de Veneza na Venecia, 

a de Comachio ao S. da embocadura do Pó a de Missolonghí na 

Grecia e a de Aherman na foz do Dniester. 
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CAPITULO III 

 

 

Ilhas, peninsulas, Inthmos e cabos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTRE – Quaes as suas pricipaes ilhas e archipelagos? 

DISCIPULO – No Glacial Artico as de Spitzberg, as de 

Nova Zembla 
1
, a de Kalgoniev, as de Loffoden

2
; no Atlantico as 

de Feroe
3
, as Shetland

4
, as Orcadas

5
, as Hebridas

6
, a Islandia, a 

Grão Bretanha, a Irlanda, as Scilly ou Sorlingas
7
, a de 

Noirmontier, deRé, d’Oleron, as dos Açôres
8
; no mar Baltico as 

de Aland
9
, a de Dago, Oesel, Gotland, Oland, Iornholm, Rugem 

e as dinamarquezas
10

; no mar do Norte a de Heligoland, os 

grupos de Texel e Zelandia; no mar da Mancha as anglo-

normandas
11

; no mar de Irlanda a de Man e Angleses; no 

Mediterraneo as balcares
12

, as Hyeres ao S. da França, a 

Corsega, Sardenha, Sicilia, as de Malta, a de Cerino e Candia; 

no mar da Sicilia a d’Elba e as Eoleas ou de Lipari, no Jonio as 

                                                 
1
São 2. 

2
 9 inhabitadas. 

3
 22, das quaes 17 habitadas. 

4
 90, das quaes 58 habitadas. 

5
 67, das quaes 29 habitadas. 

6
 300, das quaes 86 habitadas. 

7
 145, das quaes 6 habitadas. 

8
 9, entre as quaes notam se a de St. Marie, S, Miguel, S. Jorge, Pico, Fayal e 

Terceira. 
9
 60. 

10
 São principaes – Secland, Fionia, Laaland e Falster. 

11
 Wight, d’Aurigny, Guérnesey e Jersey. 

12
 Mayorca, Minorca, Formentara e Iviça. 
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jônicas
1
; ao Adriatico as illyricas

2
; no Archipelago a de 

Negroponio, as sporadas occidentaes
3
 e as eycladas

4
; e no mar 

de Marmara a de Marmara. 

M – Quaes as peninsulas principaes? 

D – A Seandinavia, formada pela Suecia e Noruega, a 

Iberica, formada pela Hespanha e Portugal, a Italica, a Slevo 

Helenica ou oriental, formada pela Turquia e Grecia, a 

Jutlandia na Dinamarca, na Grecia a Morêa, a Crimèa na Russia 

e a triplice chalcidica na Turquia. 

M – Quaes os seus isthmos? 

D – O de Corintho na Moréa e o de Perecop na Criméa. 

M – Quaes os seus cabos mais notaveis? 

D – O do Norte na ilha Magere. Nive ou Lindneas no S. 

da Noruega. Shageu ao N. da Jatlandia. Lisardo ao SO, da 

Inglaterra. Clear ao SO, da Irlanda, Hogue ao NO, da França, 

Finisterra e Ortegal ao NO, Hespanha, Roca, Espichel e S. 

Vicente ao O de Portugal, Trafalgar e a ponta de Tarifi no S. da 

Hespanha, o Curso ao N da Corsega, o Teulada ao S. da 

Sardenha, o Passaro ao S. da Sicilia, o Spartivento e S. Maria de 

Leuca ao S. da Italia, o Matapan ao S. da Moréa na Grecia, e o 

Kersoneso na Criméa na Russia. 
 

 

 

CAPITULO IV 

 

Montanhas, massiços, desertos, 

steppes e volcões  
 

MESTRE – A quantos systemas podem-se reduzir as 

suas montanhas? 

 

 

                                                 
1
São 6 – Corfú, Paxu, Santa Moura, Cephalonia Teaki, Zante –; pois que a 

de Cerigo incluída no numero das ilhas jonicas se acha no Mediterraneo. 
2
 Entre ellas notam se – Veglia e Cherso –. 

3
 As principaes são Lemmos ou Stalimena, Tasso, Imbro, Egina e Hydra. 

4
 Assim chamadas por formarem um circulo em torno de Delos, das quaes as 

principaes são – Delos, Andros, Tinos, Naxce, Paros, Céos, Milos, Syros e 

Santoriu. 
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DISCIPULO – A 13; 8 continentaes e 5 insulares. 

M – Quaes são os continentaes? 

D – São: 

 

1º O Systema Alpico. Este systema é o maior da Europa e 

comprehende todas as serras que se ramificam na França, Italia, 

Suissa e parte d’Austria. As suas serras mais notáveis são - os 

Alpes propriamente ditos entre a França e Italia
1
, os Penninos o 

NO do Piemonte, os Apenninos, separados d’estes pelo Colo de 

Tenda, na península da Italia. Lepontiannos ou Helveccios na 

Suissa. Jura entre a Suissa e a França. Rheticos, Noricos, da 

Carniola e Julianos ao NR da Italia e na Austria. Os seus 

montes principaes são nos Alpes propriamente ditos, de S. a N., 

o Viso, Cenis, Pequeno S. Bernardo; nos Penninos Branco (o 2º 

mais elevado da Europa com 4,810 metros de altura), em cuja 

base existe o famoso mar de gelo, Grande S. Bernardo, Rosa e 

Cervino: nos Helvecios o Simplou, Finsterahora e S. Golhardo; 

nos Apenninos o monte Cavallo ou Corno, que é o pico mais 

elevado, e, alem de outros, o S. Angelo, que domina o 

promontório Gargano. 

2º Iberico. Comprehende-as serras da península Iberica. 

As suas cadêas principaes são: Purinêos entre a França e 

Hespanha e que continuam para o occidente com o nome de 

cantabrios montanhas das Asturias; a Central (Cantalrica a O. 

celtiberica entre o Douro e o Tejo), onde se acham as serras dos 

Gredos na Hespanha, da Estrella e Monte Junto em Portugal: a 

de Toledo, onde se acham os Montes Claros, Caldeirão, e 

Monchique em Portugal: a Morena; e finalmente a Belica, onde 

se acha a Nevada, na Nova Granada. Os seus montes principaes 

são o Nethou ou Malahaseu com 3.555 metros em Granada, o 

Maldito e o Perdido nos Pyrinèos. 

3º Scondinacico. Comprehende todas as montanhas da 

Suecia e Noruega, onde se acham os Alpes Scandinavos tambem 

chamados Konlen, Thoulianos e montanhas Dofrinas, cujo 

ponto culminante é o Sneehallan (barrete de neve). 

 

                                                 
1
 Estendem-se do lago de Genebra ao Mediterraneo sobre o comprimento de 

370 kilometros sobre a largura media de 200 kilometros. 
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4º Slavo-Helenico ou Alpes orientaes. Comprehende as 

montanhas da Turquia e Grecia, formando duas cadêas 

principaes, occidental, onde se acham o Olympo, que é o ponto 

culminante do systema, Montenegro e Pornaso, e a oriental, 

onde se acham as montanhas Balhan ou Hemmus. 

5º Hereynio Carpatho. Comprehende todas as cadèas que 

se ramificam a L, N e O, d’Austria e parte da Allemanha. As 

cadêas principaes são: – os Carpathos na Hungria, Sudélos ou 

dos Gigantes na Austria, Hereynios e Floresta-nègra em Bade, 

na Allemanha. O ponto culminante d’este systema é o Budosh 

na Transylania. 

6º Uralense. Comprehende as cadèas d’entre a Russia e a 

Siberia, com 500 leguas de extensão. 

7º Cancasiano. Prolonga-se desde o mar Nêgro ao mar 

Caspio. O ponto culminante d’este systema é o Elbrouz com 

5,646 metros, o qual em geral collocam na Asin. 

8º  Gallo-Francico. Comprehende as montanhas ao N. da 

Garona, como as Cevenas e Vosgos. 

 

M – Quaes são os insulares? 

D – São: – 

 

1º Britanico. Comprehende as montanhas da Grão-

Bretanha. As suas cadeias principaes são – os Grampiaus na 

Escossia, os Cheviotz entre a Inglaterra e Escossia, cujo ponto 

culminante é o Ben-Nevis, e os montes do paiz de Gales. 

2º Sardo-Corso-Siciliano. – Comprehende todas as 

montanhas da Sardenha, Corsega e Sicilia, principalmente. Os 

pontos culminantes d’este systema são – o Etna na Sicilia, e o 

Rotundo na Corsega. 

3º Açorico. – Comprehende as montanhas dos Açores, 

cujo pico mais elevado é o Grande pico na ilha do mesmo nome. 

4º Boreal. – Comprehende todas as montanhas das ilhas 

borenes, cujo pico elevado é o monte Horue na Spitzberg. 

5º O de Candia e Negroponto. – Comprehende os montes 

de Candia, Negroponto e das ilhas do Archipelago. O ponto 

culminante d’este systema é o monte Ida em Candia. 
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M – Quaes os seus masssiços principaes? 

D – São os de Russia central, da Turquia, Hungria, 

Suissa e Hespanha. 

M – Quaes os seus desertos, steppes, lands e charaecas 

principaes? 

D – São as steppes da Russia, Criméa e Hungria as lands 

e charnecas da Suecia, Dinamarca, França e Napoles. 

M – Quaes os seus volcões principaes? 

D – A Europa contem, inclusive as ilhas dos Açores, 14 

volcões activos, sendo 1 no continente e os mais nas ilhas, dos 

quaes os principaes são: – o Etna ou Gibel na Sicilia, o Vesuvio 

perto de Napoles, o Hecla entre os 8 da Islandia, do Pico e S. 

Jorge nos Açôres, o Stromboli em uma das ilhas de Lipari, o 

Saryticheff, na Nova Zembia e o submarino ao sul da ilha de 

Santorial. 

 

 

CAPITULO V 

 

Limites, aspecto physico, clima,  

fertilidade, riqueza e producções 

do seu solo 
 

 MESTRE – Quaes são os limites da Europa? 

 DISCIPULO – A Europa limita-se ao N, com o oceano 

Glacial Arctico; a E. e SE. com a Azia pelo rio Kara, montes 

Uraes, rio Ural, mar Cáspio e o Caucaso; ao S. com o oceano 

Atlantico, Mediterraneo, Archipelago, mar de Marmara e mar 

Nêgro, e ao O, como oceano Atlantico
1
.  

M – Qual o seu aspecto physico? 

 D – Tem a forma de uma península que resolve-as quasi 

toda em penninsulas, presa á Azia pelos montes Urnes e a 

cordilheira do Caucaso; é montanhosa ao N. S. e O seguindo as 

suas grandes cadeias de montanhas, como as do resto do Velho 

continente, em geral o rumo de EO apresenta três vastas 

superficies planas; a 1ª comprehendida entre uma recta tirada 

dew Londres aos montes Uraes, passando por Moscow, e outra 

                                                 
1
 Vide a carta geral da Europa, onde também vide os limites das regiões 

mencioandas na pg. 5, quando d’ellas se tratar. 
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tirada de Paris ao N. do mar Caspio; a 2ª na Russia acima ou N. 

das montanhas Waldaii e Chemokonski; e a 3ª desde a Hungria 

até a foz do Danubio no mar Nêgro e d’este mar e da cordilheira 

do Caucaso até aquella recta de Paris ao N do mar Caspio; e 

alem d’isto contem muitos e grandes lagos ao N e no centro; só 

a Russia nos governos de Olonetz e Archangel contem perto de 

3,500. Suas costas são ao N. S. e O. todas banhadas e 

entrecortadas por mares, alguns dos quaes introduzem-se pelas 

terras à longa distancia, e seu interior é sulcado em muitas e 

diversas direcções por um grande número de rios, affluentes, 

canaes artificiaes navegáveis e de irregação, não fallando da 

immensa rêde de vias férreas estendida nos paizes centraes e no 

de NO. 

 

 M – Qual o seu clima? 

  

D – Em geral temperado, e sua atmosphera por toda parte 

dôce e sã; ao que devem os seus habitantes a sua belleza, força 

physica e superioridade intellectual. Ao N o inverno o mais 

rigoroso não é tão frio e duradouro como na Siberia ou na 

America Septentrional, e a terra produz fructos e trigo em 

latitude que o solo d’Asia e America fica coberto de gelo ou só 

produz musgo e arbustos definhados. Ahi não se conhece 

experimentalmente o furor das tempestades das Indias, nem a 

passagem súbita de extremo calor a um frio extremo como soe 

acontecer na Asia e America; todavia por causa da disposição de 

suas montanhas temperatura é pouco uniforme em longas 

extensões meridianas de N. a S., d’onde resultam os contrastes 

que apresentam entre si seus diversos povos. O céo não tem 

aquelle brilho deslumbrante dos trópicos, mas em compensação 

seus habitantes não são continuamente dizimados, como os 

d’Asia, Africa e America, por moléstias endêmicas e 

contagiosas, como a peste d’Asia e Africa, o cholera-morbus 

das Indias e a febre amarella de Sião, Java a Antilhas. 

  

M – Qual é a fertilidade, riqueza e producções do seu 

solo? 

  

D – Não é tão fertil como a Asia e America. Ella não 

offerece a grandeza e magniticencia d’estas regiões, nem luxo 
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igual de vegetação. Ahi não se encontram, como na Asia e 

Africa, esses oceanos de areia, vastos túmulos que de vivente 

nada encerram; suas montanhas, seus rios, suas planícies estão 

muito aquém das outras partes do mundo; suas florestas virgens 

da America; sua riqueza actual é antes devida aos esforços do 

homem laborioso do que á fertilidade do solo; pois quase todas 

as plantas e fructos que produz hoje em abundancia são 

exóticos. Assim, o trigo, o café, cha, o arroz, o linho, essa 

variedade immensa e preciosa de peras e pomos, o limão, a uva, 

o melão, o figo, o pecêgo, a lima, a roman e a laranja são 

indígenas d’Asia, a batata, o milho e o fumo d’America. Uma 

das plantas hoje bastante cultivadas é a beterraba, que produz 

muito assucar. Entre as arvores principaes de suas florestas 

bastaria apontar a faia, o carcalho, o freixo, a Tilia, o erable, o 

ulmo, o salgueiro, o choupo, o pinheiro, e o castanheiro. 

 

 Os seus maiores animaes são anãos ao pé dos gigantes 

d’Asia e Africa, e seus habitantes não são expostos a essa praga 

de insectos muitas vezes perigosos e sempre prejudiciaes, e nem 

conhecem a necessidade de defender incessantemente sua vida 

contra os ataques de animaes ferozes e reptis, como os da zona 

tórrida; todavia o seu reino animal é mais rico que o vegetal; 

pois, á excepção do pavão, importado d’Asia pelos romanos, e 

da gallinha da India, que, apezar de seu nome é originaria 

d’America, os outros animaes domésticos e selvagens ora 

existentes ahi existiam desde tempo immemoriaes. De seu fauno 

citarei apenas o javali, o lôbo, a raposa, o touro primitivo, 

camello (Russia), o urso (Pyrinêos e Alpes), a cobra montez ou 

cammurça, a lebre, o abutre (Alpas), o oufalo selvagem (S. da 

Italia), a gazella (Carpathos), a renna (Laponia), o asno (S.), o 

cavallo europêo (raça árabe), porcos, as ovelhas (do Saxo), os 

merinos (Hespanha), a marmota ou rato montez, o coelho, os 

vermes de sêda (S.), as abelhas, a águia, o falcão, e o rouxinol. 

  

Finalmente o reino mineral é muito menos rico que o 

d’Asia, é pobre de pedras preciosas: ás perolas, agathas, 

saphiras, topázios, esmeraldas, turquesas, granadas e 

diamantes (o qual dizem existir nos Uraes, onde tambem dizem 

encontrar-se o ouro, como encontra-se na Austria e outros 

paizes) substituem o ferro, cobre, estanho, zinco, nikel e coball, 
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arsênico (na Suecia), chumbo e carvão de pedra, além da Turfa, 

haolin (na Inglaterra), mármores, basalto, granito e castine ou 

spath fusível, de variegadas cores, jaspe, alabastro, porphyro, 

ardósia graphita, plombagina e pedra calcaria. Ahi encontram-

se ainda a prata (Hespanha, Austria e Turquia) em não pequena 

quantidade, a platine, mercúrio, antimônio, suas gemmas, 

enxofre, petróleo, calamina, lavas, a terra pouzzolane (Napoles) 

e a pedra lapis commensis (Suissa). 

 

 

 

 

SECÇÃO II 

 

ASIA 
 

CAPITULO I 
 

Situação, divisão geographica, oceanos, 

mares, golfos, bahias, canaes, estreitos, 

vertentes, linha de divisão 

das águas e lagos  
 

 

 

 MESTRE – Qual é a situação physica d’Asia? 

 DISCIPULO – Acha-se situada no hemispherio do N., 

occupando quase toda a parte do NE, do Antigo continente ou 

Velho mundo. 

 M – Qual a sua divisão geographica? 

 D – Divide-se em 12 regiões principaes, a saber: 

  

  

1 ao N Siberia 

  

2 ao L China 

 Japão 
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 Paizes do Cancaso 

3 a O Turquia asiática 

 Arabia 

  

 Tartaria independente 

4 no Cent Persia 

 Afghanistan 

 Belutchislan 

  

2 ao S Indostão ou India d’aquem do Gungés. 

 India Skinica ou India além do Ganges. 

 

 M – Quaes os oceanos que banham-na? 

 D – O Glacial Arctico, o Grande oceano ou oceano 

Pacifico e o oceano Indico. 

 M – Que mares formam estes oceanos? 

 D – O Glacial Arctico forma o mar de Kara, o Pacifico 

os mares do Behring, de Okkotsh, do Japão, o mar Amarello, o 

mar Azul e o mar da China, e o oceano Indico forma o mar 

Vermêlho. 

 M – E são somente estes os mares que banham-na? 

 D – Não; banham-na ainda os mares Caspio, Nègro, de 

Marmara, Archipelago, o Mediterraneo, e o Aral, a que alguns 

geographos dão o nome de lago. 

 M – Quaes são os principaes golfos e bahias formados 

por esses oceanos e mares? 

 D – São: os golfos de Karão Obi, formados pelo Glacial 

Arctico; o de Anadir, pelo mar de Behringo de Penshiga, pelo 

mar de Okhotsk, e Petchili, pelo mar Amarello, os de Tonhin e 

de Sião, pelo mar da China, os de Martabão, de Bengata, 

Mannaar, Camboya, de Oman, Persico e Aden, pelo oceano 

Indico, e o Alexandrella, pelo Mediterraneo. 

 M – Quaes os seus canaes e estreitos principaes? 

 D – São: o estreito de Behring entre a Asia e a America, 

o de la Peyrouse entre a ilha de Tarrakai e a de Yesso, o de 

Tsongar entre esta ilha e a de Niphon, a mancha da Tchoka ou 

Tarrakai entre esta ilha e a China, o de Corèa entre a Coréa e o 

Japão, o canal da Formosa entre esta ilha e a China, o estreito de 

Malaca entre a Indo-China e a ilha de Sumatra, o de Palk entre a 

ilha de Ceylão e o Indostão, o de Ormuz á entrada do golfo 
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Persico, o de Babel-Mandeb
1
 e o canal de Snez entre a Arabia a 

Africa, o de Dardanellos e o canal de Constantinopla entre a 

Turquia da Europa e d’Asia. 

 M – Quaes são as suas vertentes? 

 D – São quatro geraes, que se inclinam para os oceanos 

Arctico, Pacifico e Indico, e para o Mediterraneo. 

 M – Qual é a linha de divisão de suas aguas? 

 D – E’ impossível presentemente dar-se a linha exacta 

que separa estas vertentes; todavia parece ser a curva que se 

estende desde o cabo Oriental no estreito de Behring ao isthmo 

de Suez, passando pelos montes Stanovoi, Tian-Chau, Koenlun, 

Bolor, parte do Himalaya, o Hindo-Koh septentrional e as mais 

altas elevações do systema Tauro-Caucaso. 

 M – Quaes os seus Lages principaes? 

 D – São: – o Asphalti ou mar Môrto S. de Jerusalém, o 

Van na Turquia, o Urmia na Persia, o Balkachi e Azaiiang entre 

a Siberia e a China, o Baikal, na Siberia, e Thonng-Thing, o 

maior lago da China o Kukn-noor ou Lago Azul no centro da 

China. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

Rios, affluentes e lagunas 
 

 

 MESTRE – Quaes os seus rios principaes; que paizes 

atravessam, e em que oceanos e mares se lançam? 

 DISCIPULO – São: –  

 

RIOS PAIZES OCEANOS E 

MARES 

Jenissei China e Siberia Oceano Gl. Arcl. 

Obi Siberia // 

Lena // // 

Amonr ou Sagha // // 

                                                 
1
 Quer dizer Porta das lagrimas. Tem 20 milhas de largura e 52 kilometros 

de comprimento. 
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Lien (o Nêgro) China Pacífico ou na M. 

de Tarrahay 

Pey-ho (rio branco) // G. de Petchili 

Hoang-ho (rio 

Amarelo) 

// Mar Amarello 

Kiang-ho (rio Azul) // Mar Azul 

Yan-Tse-Kiang 

(filho do mar) 

// Archipelago 

Mei-Kong ou 

Cambodje 

Indo-China Mar da China 

Menan ou Xing-Mãi // // ou no G. de Sião 

Talvão // Oc. Indico ou no G. 

de Matabão 

Fraouaddy // // 

Bramaputra Indostão // ou no G. de 

Bengala 

Ganges ou Mita-

Moran (rio-Dôce)
1
 

// Oc. Indico ou no G. 

de Bengala 

Godavery e Kavery // // 

Indo ou Sindh // Golfo de Oman 

 

 

 

RIOS PAIZES OCEANOS E 

MARES 

Tigre Turquia Asiatica Golfo Persico 

Euphrates // // 

Chatei-Arab // // 

Ryzil-Irmah // Mar-Nègro 

Mendres // Archipelago 

Jordão (hoje 

Orden) 

// Mar-Môrto 

Kur Paizes do Caucaso Mar Caspio 

Amour-Daria ou 

Djihonn ou Oxus 

Turquestão Mar Aral 

                                                 
1
 A 80 leguas de sua embocadura este rio divide-se em dous braços 

principaes, dos quaues o de O. chama-se Hougli ou Sagrado, e formam um 

grande delta atrassado por uma multidão de pequenos braços, e largo de 65 

leguas na costa do mar. Esta região chama-se Sunderbund; é pouco habitada, 

e é pátria. 
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Sir-Daria (antigo 

Jaxartes) 

// // 

Tarim China Lago Lop 

  

M – Quaes os seus affluentes principaes? 

 D – São: 

 Irtich – da margem esquerda do Obi. 

  Kaboul – da margem direita do Indo. 

 Pendjab, formado pó affluentes, entre os quaes notam-se 

o Susledje e o Hydaspe – da margem esquerda do Indo. 

 Araxes – da margem direita do Kur. 

 M – Quaes são as suas principaes lagunes? 

 D – Entre ellas aponta-se Bachwater, vasto estuário na 

costa do Malabar. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

Ilhas, peninsulas, Isthmos e cabos 
 

 

 MESTRE – Quaes são as suas principaes ilhas e 

archipelagos? 

 DISCIPULO – São: no Glacial Arctico as de Liaihour ou 

Nova Siberia; no mar de Behring a de S Lourenço; no mar de 

Okhotsk as Kurilhas
1
; no Pacifico as japonezas

2
, a de Tarrakai 

ou Saghalieu, e as Liconkhicon
3
; na entrada do mar da China a 

Formosa; no mar da China a de Heinam, Hong-Kong e Macáo; 

no golfo de Bangala as de Audaman
4
 e Nicobar

5
; no golfo de 

Oman a de Bombaim, Gôa e as Laquedivas
6
; no oceano Indico 

as Maldivas
7
 e a de Ceylão

1
; no golfo Persico as de Ormuz, 

                                                 
1
 26. 

2
 Mais de 3.000, das quaes as principaes são 4 – a de Niphon, yesso, Kiousiou 

ou Saikof e a Sikokf. 
3
 37. 

4
 E’ uma grande cercada de outras muito pequenas. 

5
 Compõe-se de 7 grandes ilhas e 12 ilhotas. 

6
 Das quaes sómente 10 são habitadas. 

7
 12.000 ilhotas e bancos, dos quaes apenas 40 os 50 são habitados. 
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Bahrain e Karak; no mar Vermelho as Teer e Camarem; no 

Mediterraneo as de Chypre e Rhodes; e no Archipelago as 

Sporadas orientaes
2
. 

 M – Quaes são as peninsulas principaes? 

 D – São: a Oriental ou Indo-China ou Transgangetica, a 

Occidental ou Indostão, a Arabia, Anatolia na Turquia, as duas 

Samoyedas e Kamtchatha na Siberia, Coréa na China, Malaca 

na Indo-China, Dehhan e Guzerate no Indostão. 

 M – Quaes os seus isthmos? 

 D – São: o de Krân na Malaca e o de Suez na Arabia. 

 M – Quaes os seus cabos mais notáveis? 

 D – São: o de Norte ou Sagrado ou Severo-Vostochnol 

ao N. da Siberia, o Oriental no estreito de Behring, o Lopatha ao 

S. de Kamtchatka, e da Providencia na Coréa, o Camboje na 

Indo-China, o Romania ao S. da Malaca, o Comorim no S. do 

Indostão, o Rosalgal na Arabia, o Baba na Anatolia, no 

Archipelago, e o Ras-Mohammel, que forma a extremidade da 

Arabia Petria comprehendida entre o golfo de Suez e o de 

Acabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
1
 Com 275 milhas de extensão, 150 milhas na sua maior largura e 24,448 

milhas quadradas de superfície. 
2
 Das quaes as principaes são Mytelim, Chio, Samos e Cós. 
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CAPITULO IV 

 

 

Montanhas, massiços, depressões, 

desertos, steppes e volcões 
 

 

 

 

MESTRE – A quantos systemas podem se reduzir as suas 

montanhas? 

DISCIPULO – A 9; 6 continentes e 3 insulares. 

 M – Quaes são os continentaes? 

 D – São: 

 1º Systema Altaico. Este systema comprehende as serras 

do N. da China, do Turquestão, S e SE da Siberia. As suas serras 

mais notáveis são o grande pequeno Altai e o Stanovoi. 

 2º O Bolor-Himalaya. Comprehende diversas serras que 

se ramificam na China, ao N. do Indostão, na Indo-china, 

Turquestão, Afghanistão, Belutchistan e Persia. As suas cadèas 

principaes são a E. da Bolor-Tag (montanha de gêlo) o Tian-

Chan ou Montes Celeste e o Kuenlun; a O. o Hindon-Kouch 

septentrional e o Hindon-Kouch meridional; e ao S. na Indo-

China, os Mogs, que prolongam-se para o N. na China com o 

nome de montes Kings, os quaes com o Koenlum, a Bolor-tag e 

Himalaya circumdam o Thibet e limitam a E. o deserto de 

Chamo ou de Gobi. Os seus montes mais elevados acham-se na 

cadea de Himalaya e são os mais altos do globo; a saber: - o 

Everest ou Gaurisankar com 8,832 metros de altura, entre a 

cidade Catmandou e o Katschin-Dginga no Sikkim, este, o 

Dhavala-Giri, Javahir, Tchonmulari, os quaes todos medem 

uma extensão de 8.170 a 8.580 metros de altura, e perto de 200 

outros que excedem a 6.000 metros, cujas summidades nenhum 

homem tem jamais subido. 

 3º Touro-Caucaso. Comprehende as cadêas da Russia 

Caucasica e Turquia occidental. As suas cadèas principaes são: 

o Caucaso, Touro, Libano e Carmello. O pico mais elevado 

excepto o Elbrans, é o Araral no Caucaso, em 5,500 metros. 
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 4º Arabico. Comprehende as montanhas da Arabia. As 

suas serras principais são a maritima ao O. e a El-Ared no 

centro. 

 5º Indico. Comprehende todas as montanhas do Indostão 

ao S. dos Ganges. As suas servas principaes são as Galles e 

Azues. 

 6º Uraliano. Comprehende todas as serras entre a Russia 

Européa e a Asiatica. Esta cordilheira tem 300 leguas de 

extensão. 

 M – Quaes os insulares? 

 D – São: 

 1º O Maritimo oriental. Comprehende todas as 

montanhas do Japão, Kurilhas, Tarrakai, Formosa, Hainau e 

demais ilhas do Pacífico
1
. 

 2º O Maritimo occidental. Comprehende as montanhas 

de todas as ilhas d’Asia existentes no Mediterraneo e 

Archipelago, com as de Chypre, Mytelim, Rholes e Chio. 

 3º O Austral. Comprehende as montanhas de Cylão, cujo 

ponto mais elevado é o Pico de Adão. 

 M – Quaes os seus platós? 

 D – Os mais notáveis são o da Tartaria, Tibet, Monzelia, 

o vasto deserto de Gobi, o Dekkan, a Armenia, Georgia, a parte 

oriental da Asia Menor e o Gedrosio-Paropannisio no 

Beluichistan e Afganistan. 

 M – Quaes são as suas maiores depressões? 

 D – A Asia apresenta as mais profundas depressões de 

glôbo, que são a bacia do mar Môrto ou Asphaltila, cujo nível 

está a 453 metros abaixo do oceano, e as bacias do mar Caspio e 

Aral, cujo nível está de 25 a 41 metros abaixo do oceano. 

 M – Quaes os seus desertos e steppes? 

 D – Ha muitos; porém os mais notáveis são: o deserto de 

Gobi e o de Tarim no centro, as steppes da Siberia e a do 

Khirgis no Turquestão. 

M – Quaes os seus volcões principaes? 

 D – A Asia contém 33 activos, sendo 9 no continente e 

21 nas ilhas. As Kurilhas teem 10, Kantehatka 6, dos quaes o 

                                                 
1
 Os autores, em geral, fazem pertencer a este systema as montanhas 

volcanicas de Kamtchatka e até a que se estende da mancha de Turrakai ao S. 

da Coréa. 
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mais elevado e activo é o Klutschew, segue-se o Aratha, o Japão 

tem 9, o archipelago de Lieou-Kieu 1 além disto tem-se no 

centro do continente o Echickbak, no Tian-Chan, o Demaxend, 

incompletamente extineto, medindo uma altura de mais de 5.850 

metros a cima do mar Caspio, na cadea do Elbrouz, entre o mar 

Caspio e a planície da Persia, e, finalmente o Seibão na 

Armenia. 

 

 

CAPITULO V 

 

Limites, aspecto physico, clima, 

fertilidade, riqueza e producções do seu 

solo 
 

 

MESTRE – Quaes os seus limites? 

DISCIPULO – Limita-se ao N. com o oceano Glacial 

Arctico; ao S, com o oceano Indico; a E. com o Pacifico; e ao O. 

com o mar Vermelho, o isthmo de Suez, Mediterraneo, 

Archipelago, mar de Marmara, mar Nègro, monte Caucaso, mar 

Caspio, rio Ural, montes Uraes e rio Kara. 

M – Qual o seu aspecto physico? 

D – Todo o centro d’Asia, desde as costas do mar Nègro 

até o oceano Pacifico, entre os 30 e 50 de latitude N. forma um 

immenso plateaz ou massiço elevadíssimo de 2 a 3.000 metros 

acima do nível do mar, o qual em nenhuma parte é interrompido 

por valles, e é bordado de extensas montanhas ainda mais 

elevadas, d’onde correm muitos e grandes rios. Este massiço não 

tem rio algum importante. Sua parte de E é a mais elevada e é 

uma região muito fria, desprovida de arvores e sujeita a 

tempestades as mais violentas, e a parte de O. desce para o 

Mediterraneo formando terrados e planícies intermédias. Uma 

facha immensa de desertos arenosos, que, salvas algumas 

interrupções, parecem ser a continuação do deserto de Sahara, a 

cinge e atravessando esse mássiço de NE a SO. Ao N. apresenta 

uma vasta planície inclinada para o Glacial Arctico, pantanosa, 

esteril, coberta de gêlo eterno, bordada ao S. E e O. por extensas 

cordilheiras de altas montanhas. A costa banhada pelo mar do 
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Japão termina por declives extremamente rápidos. Ao S no 

Indostão, apresenta ainda um vasto massiço estéril – o Dekkan – 

circumdado de altas montanhas, o qual do lado de E. (na costa 

do Coromandel) se abaixa formando muitos pendores suaves, 

nus, estereis, que distam do mar 26 a 28 leguas, e do lado de O. 

uma costa do Malabar) immensas rochas escarpadas cobertas de 

florestas e afastadas do mar 10 a 14 até 20 leguas. Emfim ao O. 

ainda apresenta a Asia as maiores depressões do globo – as 

bacias do mar Caspio, que tem 24,000 léguas quadradas se 

superficie e 265 leguas de comprimento, do mar Arol, que tem 

3.000 leguas quadradas, e do lago Asphaltita ou mar Môrto, que 

tem 100 kilometros de comprimento e 25 de largura. 

M – Qual o seu clima? 

D – Tem todos os climas. Ella pelos seus paizes 

septentrionais toca as regiões polares cobertas de gelo eterno e 

ao S. chega até sob os trópicos de visinhança do equador. 

M – Qual a fertilidade, riqeuza e producções do seu solo? 

D – Não apresenta a luxuriante de vegetação d’America, 

e postoque o seu interior seja, por assim dizer, desfavorável á 

cultura das arvores, todavia ella possue uma grande numero de 

productos que lhe são peculiares, ou ao menos não se 

conseguem com a mesma fertilidade e tão primorosos em outra 

qualquer parte: ella é a pátria do cha, das especiarias as mais 

delicadas, dos venenos os mais subtis e efficazes e das melhoras 

substanciais de tinturaria; a ella debe a Europa, como vimos, as 

suas plantas as mais preciosas e fructos os mais delicados, como 

trigo, cevada, café, cha, arroz de que o mais estimado é o 

vermelho de Kastamouni, linho, pecego, laranja, &; possue a 

paponla branca, que dá o ópio, o djeriá ou grão da Persia, o 

qual forneceu uma bella cor amarella, o loureiro, que dá a 

camphora, arvore da myrrha, do incenso, do sebo, sândalo, a 

figueira da India, teah, canna de assucar, algodão branco e 

amarello, tabaco, sésamo, que dá um óleo estimado, ruiva do 

tintureiro, açafrão, terebinlho, vinho, noz de galha, oliveira, 

rhuiberbo, canna da India, diversas especies de palmeiras, como 

o coqueiro (cocos nucifera); possue uam flora bella e riquíssima, 

sendo celebres as rosas do Indostão e Cachemira, pátria das 

essências de rosas; enfim produz uam infinidade de outras 

plantas uteis; de sorte que em riqueza de productos d’esta ordem 

nenhuma outra parte do mundo a excede. 
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O reino animal é tambem muito rico. Ahi se encontram 

todas as espécies de animaes: o elephante, o rhinoceronte, tigre 

real, leão, búfalo, camello e dromidario selvagem, o boi 

granhador, o porta-almiscar, zebellina, urso polar ou urso 

branco, javali, panthera, chacal, leopardo, arminhos, esquilos, 

axis, lebre, antílope, o faizão, o argus, o abestruz ou ema na 

Arubia, bellas espécies de cavallos, entre os quaes distinguem-se 

os árabes e os mongóis, os quaes são tigrinos e malhados como 

o leopardo, bellas espécies de burros, de cabras na Cachemira, e 

Thibet, de carneiros de cauda carnuda e cabras de vêllo de sêda 

na Persia, porcos da India, pombos e gallinhas selvagens, 

pavões, vermes de sêda, muitas abêlhas, entre as serpentes a 

serpente corônda das Indias muito perigosa e que se apanha por 

meio da musica, a serpente gigante ou real (boa constrictor), 

que muitas vezes tem 22 pés de comprimento, e finalmente seus 

mares abundam em balêas, as costas em tartarugas e as 

proximidades de algumas ilhas em nacar ou madreperolas, 

perolas (até prétas), sendo as mais afamadas as de Ceytão e 

Japão, onde encontram-se róseas ou vermelhas. 

O reino mineral é afamado desde os tempos 

immemoriaes por suas riquezas em metaes, e pedrarias 

(principalmente nas Indias e na Siberia), ouro, cobre, ferro, 

prata, estanho, etc. diamantes, saphiras, rubins, turquezas, 

calcedonias, topázios, crystaes da rocha, amethistas, 

hyacinthos, algas marinhas, chrysolitas, opalas, ônix, felt-spath 

verde, granodas de muitas cores lápis, Inzuli, corallinas, 

agathas etc, bem como mármores, porphyro, jaspe, alabastro, 

ardósias, o knolin e o petunzé, terra com que se fabrica a 

porcellana, careão de pedra, petróleo etc, encontram-se 

finalmente na Siberia fosseis de períodos desconhecidos do 

globo; por exemplo, de elephantes de grandeza colossal. 
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SECÇÃO III 

AFRICA 
CAPITULO I 

 

Situação, divisão geographica, oceanos, mares, 

golfos, bahias, canaes, estreitos, vertentes, linha de 

divisão das águas e lagos 
 

 

 MESTRE – Qual é a situação physica d’Africa? 

 DISCIPULO – Acha-se situada mais da metade no 

hemispherio do N. e o resto no hemispherio do S. occupando a 

parte do Antigo continente o Velho mundo ao S. da Europa. 

 M – Qual a sua divisão geographica? 

 D – Divide-se em 18 regiões principaes; a saber: 

 

1 ao N Barbaria 

 Egypto 

3 ao NE Nubia 

 Abyssinia 

2 ao NO Sahara 

 Senegambia 

 Guiné septentrional ou Costa da 

Mina 

3 ao SO Guinè meridional, 

impropriamente Congo  

 Costa deserta da Cimbebusia 

1 no Centro Sondon ou Negricia 

 Somal com as costas de Ajan e 

Adel 

 Zanguebar 

5 ao SE Moçambique 

 Monomotapa ou Moçaranga 

 Sofala 

 Governo do Cabo da Bòa-

Esperança 

3 ao S Cafraria 

 Hollentolia 
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L – Quaes os oceanos que banham-na? 

D – O Atlantico, o Indico e o Austral. 

M – Que mares formam estes oceanos? 

D – O Atlantico forma o Mediterraneo, e o Indico
1
 o mar 

vermelho
2
. 

M – Quaes os principaes golfos e bahias formados por 

esses oceanos e mares? 

D – São os seguintes: 

O de Sidra e Cabes, formados pelo Mediterraneo, o de 

Guiné pelo Atlantico, o de Benin e Biafra por esse mesmo golfo, 

a Bahia da Lagôa e o golfo de Adeu pelo oceano indico, e o de 

Suez pelo mar Vermelho. 

M – Quaes os seus canaes e estreitos principaes? 

D – São: o estreito de Gibraltar entre a Barbaria e a 

Hespanha, o canal de Moçambique entre o Moçambique e ailha 

de Madagascar, e o estreito de Babel-Mandeb á entrada do mar 

Vermelho. 

M – Quaes são as suas vertentes? 

D – São quatro geraes, que se inclinam para o mar 

Mediterraneo, o Atlantico, Austral e Indico. 

M – Qual a linha de divisão de suas águas? 

D – Parece ser a curva, que, começando no isthmo de 

Suez, passa pelos montes Arabicos, montes da Abyssinia, 

montes Al-Quamar ou da Lua, pelo O. da Guiné meridional e da 

Canbebasia, NO. e O. da Hottentotia, onde passa pelos montes 

Uatlamba, Lupata ou Espinhaço do mundo, e vai fenecer no 

Cabo da Boa-Esperança. 

M – Quaes os seus lagos principaes? 

D – São: o Kairum no Egypto, Dembéa ou Tzana na 

Abyssinia, o Tchad
3
 na Negricia, o Djebon atravessado pelo 

Djoliba, o Victoria Nyanza, ou Ouheroné, o Alberto Nyanza ou 

Mcontan e o Tanganyika ao O. do Zanguebar e Moçambique e 

ao NE da bacia do Congo ou Zaire, o Nyassi, que serve de 

escoadouro ao Chiré, o Ngami ao S. da bacia do Zambeze, o 

Ludeak em Tunis, o Chegui na Argelia, o Iugami na Cafraria e o 

Autscianac em Madagascar. 

                                                 
1
 Com 550 milhões de hectares. 

2
 Com 2.600 kilometros de comprimento e 240 de largura. 

3
 Com 41.850 kilometros quadrados e a 250 metros a cima do nível do mar. 
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CAPITULO II 

 

Rios, affluentes e lagunas 
 

 MESTRE – Quaes os seus rios principaes: que paizes 

atravessam e em que oceanos, mares e lagos se lançam? 

 DISCIPULO – São: 

 

RIOS PAIZES OCEANOS E 

MARES 

Nilo Abyssinia, Nub e 

Egypto 

Mar Mediterraneo 

Medjerdak Tunis // 

Scheliff Alyeria // 

Lixus Marrocos Oc. Atlantico 

Senegal Senegambia // 

Gambia // // 

Serra Leoa // e Guiné sept. // 

Niger ou Dialli-Bá 

ou Djoliba
1
 

// Sondan Atlantico ou no G 

de Guiné 

Congo ou Zaire Guiné meridional // 

Coanza // // 

Orange Hottentolia e Cabo // 

Zambize Monomotapa Oceano Indico 

Limpopo Cafraria // 

Jeú Sondan Lago Tchad 

Chary // // 

 

 M – Quaes os seus affluentes principaes? 

 D – São: o Falemé do Senegal, o Benoné do Niger e o 

Chiré do Zambeze. 

 M – Quaes as lagunas principaes? 

 D – As mais notáveis são: Marcolis, Burlos e Menzaleh 

no delta do Nillo. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Em sua embocadura toma o nome de Quorra. 
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CAPITULO III 

 

Ilhas, peninsulas, isthmos e cabos 
 

MESTRE – Quaes são as suas principaes ilhas e 

archipelagos? 

DISCIPULO – São: no Atlantico as da Madeira
1
, 

Canarias
2
, as do Cabo Verde

3
, o archipelago de Bissagós, a ilha 

de S. Luis, Gorea, Fernando Pó, S.Thomé, do Principe, Anno 

Bom, Ascenção e Santa Helena; no oceano Indico a de 

Madagascar, Mascarenhas
4
, as Comores, as Seychelles

5
 

divididas em dous grupos – Almirantes e Mahé – a do Zanzeber 

e a de Socotorá, no mar Vermêlho entre as muitas que ahi 

existem de Dahalac; e no oceano Austral as de Tristão da 

Cunha. 

M – Quaes as peninsulas principaes? 

D – A Africa por si só formava uma grande península, 

hoje, porem, esta cortada pelo afamado canal de Suez (obra 

gigantesca e reputada outr’ora impossível e perigosa). 

M – Quaes os seus isthmos? 

D – O de Suez, que tem 25 leguas de largura. 

M – Quaes os seus cabos mais notáveis? 

D – São: o cabo Bom e Branco em Tunis, Spartel no 

estreito de Gibraltar, em Marrocos, Bojador e Branco no Sahara, 

Verde na Senegambia, das Palmas na Guiné septentrional, 

Lopez e Negro na Guiné meridional, Frio, Boa-Esperança e das 

Agulhas ao S. do governo do Cabo, das Correntes na costa de 

Sofala, Delgado no Moçambique, Orfuy e Guardafuy na costa 

de Ajan. 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 As mais notáveis são – Madeira e Porto Santo. 

2
 Entre as quaes notam-se – Canaria, Palma, Ferro, Lancerote e Teneriffe. 

3
 Entre as quaes notam-se – Santo Antão, S,Vicente, Sant’lago, Fogo e Sal. 

4
 Das quaes as mais notáveis são – Bourbon ou da Reunião, Mauricia e 

Rodrigo. 
5
 Em numero do 30. 
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CAPITULO IV 

 

 

Montanhas, massiços, depressões, 

desertos, steppes e volcões 

 

 

 

 MESTRE – A quantos systemas se podem reduzir as suas 

montanhas? 

 DISCIPULO – A 8 continentes e 4 insulares. 

 M – Quaes são os continentaes? 

 D – São: 

 1º Systema Atlantico. Comprehende todas as montanhas 

que descrevem um arco de circulo estende-se ao longo do litoral 

do N. d’Africa – desde ao NO. Do Sahara até o golfo de Cabes. 

Esta immensa cadêa toma o nome de grande Atlas nos arredores 

de Fez, e cujo ponto mais elevado é o monte Miltsin (3,500 

metros), e de pequeno Atlas desde o estreito de Gibraltar até o 

golfo de Cabes. 

 2º Abyssinico. Abrange todas as montanhas da 

Abyssinia, Nubia, Egypto e S. da Abyssinia. As suas cadeas 

principaes são os Alpes abyssinicos na Abyssinia, os montes Al-

Quamar ou montes da Lua, que dão 1º uma ramificação, 

chamada cadea Troglodytica, ou cadea Arabica ou Mocaltam, 

que acompanha a margem direita do Nilo em toda a extensão, do 

seu curso, e segue a costa de O. do mar Vermelho até o isthmo 

de Suez, e cujo ponto mais elevado é o monte Kamerab (2,000 

metros); 2º uma outra cadea, chamada Lybica, que acompanha a 

margem esquerda d’esse rio e vai por alguns ramos unir-se ao N. 

com o pequeno Atlas. 

 3º Negricio. Abrange todas as montanhas da 

Senegambia, do Soudan ou Negricia, da Guiné septentrional e 

meridional. As suas cadeas principaes são – a serra Leoa entre a 

Guiné septentrional e a Senegambia, os montes Kongs, que 

separam a Guiné septentrional do Soudan, a serra Comprida, que 

se prolonga pela costa occidental na região do equador. 
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4º Austral. Abrange todas as montanhas dos paizes do S, 

e que se prolonga pelo lado de E. As suas cadeas principaes são 

os montes Uatlamba, Lupata ou Espinhaço do mundo, que se 

prolongam desde o cabo da Boa-Esperança até o cabo 

Guardafuy, e cujo pico mais elevado é o Kilimandjaro com 

6,160 metros de altura, e depois o Kenia – perto do equador - ; 

os Montes de neve na Hottentopia, e a Mesa do Cabo com o pico 

do Diabo no governo do Cabo. 

 M – Quaes são os insulares? 

 D – São: 

 1º O das Canarias, cujo ponto mais elevado é o pico de 

Teneriffe. 

 2º O do archipelago do Cabo Verde, cujo pico mais 

elevado é volcão da ilha de Fogo. 

 3º O do grupo de Guine, cujo ponto mais elevado é o 

pico da ilha de Fernando Pó. 

 4º O do archipelago de Madagascar, cuja serra principal 

é a de Ambostimense na ilha de Madagascar, sendo o pico mais 

elevado d’este systema o Piton das neves na ilha Bourbon. 

 M – Quaes os seus massiços? 

 D – São: os de Marrocos, Argelia, Abyssinia e Cabo da 

Boa-Esperança. 

 M – Quaes os seus desertos? 

 D – São: o grande deserto de Sahara, o maior do globo, 

com 220,000 leguas quadradas, pouco mais ou menos, a costa 

de Ajan, a Cimbebasia, os Karrous na Hottentotia, o grande 

deserto da Lybia ao O. da Nubia e do Egypto, e que é um 

prolongamento do Sahara, os da Nubia, Nitro e Barck em 

Tripoli e Angad na Argelia. 

 M – Quaes os seus volcões principaes? 

 D – São: o de Ankober na Abyssinia, o Monlondon 

Zambé ou das Almas na Guiné meridional, entre os reinos de 

Angola e Benguela, o pico de Teyde ou Teneriffe na ilha do 

mesmo nome, o da Coroa na ilha de Lanceroto nas Canarias, o 

do Fogo no archipelago do Cabo-Verde, o da ilha de Bourbon, 

os da ilhas Comor, Ascenção, Madagascar e Zibbel-Teir do mar 

Vermêlho. 
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CAPITULO V 

 

Limites, aspecto physico, clima, 

fertilidade, riqueza e producções 

do seu solo 
 

 MESTRE – Quaes os seus limites? 

 DISCIPULO – Limita-se ao N. com o Mediterraneo; ao 

S. com o oceano Asutral; a E. com a Asia, mar Vermelho e 

oceano Indico; e a O. com o Atlantico. 

 M – Qual o seu aspecto physico? 

 D – E’ uma vasta península prêsa á Asia pelo isthmo de 

Suez, e se assemelha a um quarto de presunto. A quarta parte de 

sua superficie, pouco mais ou menos consiste em immensos 

desertos arenosos, onde apenas encontram-se alguns Oasis de 

longe em longe; é montanhosa ao N., S. , E. e O; no centro se 

encontram dous grandes lagos; e poucos são os mares e rios que 

banham-na. 

 M – Qual o seu clima? 

 D – E’ geralmente quente e sêcco: de sorte que em 

relação á sua superficie tem menos correntes d’agua que a 

Europa, Asia e America. 

 Distingem-se muitas zonas climatericas; a saber: 1ª a 

zona Mediterranea, 2ª a Sahariana, 3ª a do Soudan ou do 

grande platean ou massiços, 4ª a das costas, situadas entre os 

trópicos, e 5ª a austral. 

 E’ assim que a neve e o gelo são cousas raras nas 

planícies e só encontram-se nas mais altas montanhas; não 

obstante a temperatura desce algumas vezes abaixo de O. sobre 

os platós ainda mesmo pouco elevados. O inverno é substituído 

pela estação das chuvas, e durante todo o resto do anno o céo é 

quase sempre sem nuvens e o sol de um ardor extremo. O calor 

é mais forte nos paizes arenosos, principalmente a E. No Cabo 

da Boa-Esperança as mudanças de temperatura são muito 

bruscas; entre os trópicos reinam os ventos alizeos ou d’Este; 

nos desertos os furacões são freqüentes, e elevam no ar as areias 

em forma de ondas e collinas, que obscurecem a atmosphera e 

submergem caravanas inteiras: o samum suffoca pelo seu sopro 

quente. O aspecto inflammado da atmosphera, um cheiro 
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sulfuroso e phosphorico, um ruído scintillante do ar são os seus 

precursores; os animais tornam-se inquietos á sua 

approximação, e todo que por elle é tocado cae morto. O meio 

de preservar-se d’elle é lançar-se de bruço com o rosto collado á 

terra, e apezar d’isto sente-se o corpo alquebrado de cansaço, 

todos os membros tremem e o corpo cobre-se de um suor 

copioso. Este vento sopra ordinariamente ao quarto de hora. Os 

egypcios chamam-se Chamsin e Cramsin, os árabes e os persas 

Smum, Samum ou Samiel, e os italianos Sirocco, que, por ter 

atravessado o Mediterraneo e menos suffocante e perigoso. 

 M – Qual a fertilidade, riqueza e producções do seu solo? 

 D – Apezar dos seus desertos, espessas florestas cobrem 

as regiões banhadas pelos seus rios e nas regiões aridas espessos 

pinhaes servem de asylo a toda sorte de animaes malfazejos. 

Encerra differentes espécies de palmeiras, que fornecem óleo, 

como o óleo de palma principalmente o coqueiro e a da tamara, 

que compõem uma grande parte de suas vastas florestas; varias 

espécies de arvores de gomma, como a gomma arábica; produz 

a gomma fóssil copal, a cera, o caontchoue e a gutta percha, o 

lichen, que dá a tintura vermelha ou violeta conhecida sob o 

nome de orcella, bananeiras, a mandioca, inhame, batatas, o 

chi, que produz a manteiga vegetal, madeiras preciosas, como o 

ébano e o sandalo, o pão tech, que se encontra principalmente 

na visinhança da Serra Leoa, a arvore gigante – o boabab -, cujo 

tronco mede as vezes 100 pés de circumferencia, e o mais 

gigantesco castanheiro ou arvore do mundo (em S. Vicente, no 

Cabo Verde); produz algodão, que existe até em estado 

selvagem, café, arroz, milho, trigo, cevada, linho, indogo, canna 

de assucar, sésamo, fumo, pimenta, cação, a figueira da India, a 

arachide, de que na Europa extrae-se oleo comestível, a arvore 

que dá a noz de gouro, que é uma espécie de castanha usada 

como café o como condimento acidulado, procurado no Soudan 

como entre nós o limão; muitas drogas, como a cássia, o senne, 

o incenso e a myrrha; e a vinha, desconhecida sob a linha 

equatorial, vegeta ao N e S. 

Seus immensos desertos são a verdadeira pátria dos 

grandes quadrupelos carnívoros e herbívoros. Entre os uteis ao 

homem encontram-se o camelo dromidario de uma e duas 

bossas, o qual os árabes chamam o navio do deserto; por que 

sem elle os grandes desertos seriam inacessíveis, o Zebu ou boi 
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de bossa, o cavalho, o burro e o jumento, que distinguem so pela 

sua belleza. Entre os animaes selvagens inoffensivos encontram-

se na parte meridional o elephante em numero considerável, tal, 

que o commercio de seus dentes tem dado nome a uma parte da 

Guiné septentrional, e bem assim o rhinoceronte e o 

hippopotamo, que, assim como o elephante, fornecem o marfim. 

A girafa ou camelo leopardo, o mais alto dos animaes, sómente 

ahi se encontra, e tambem a zebra rajada de branco e preto, e 

que se assemelha ao burro; porém é mais bolla e feroz. É mais 

abundante do que as outras partes do mundo em animaes 

ferozes: os leões acham-se á borda dos desertos, o búfalo, o 

tigre, a hyena, o chacal, o leopardo e a panthera. Esses desertos 

são ainda a morada de um grande pássaro – o abestruz – cujas 

pennas exportam-se em grande quantidade. Os mais rápidos de 

todos os animaes, por exemplo, as gazellas, habitam o N, e os 

antílopes o S. Alem disto em muitas montanhas encontram-se o 

urso, o lynce e a raposa, como nas margens do Nilo (raramente) 

o hippopotamo; nos pantanaes e rios os crocodilos e serpentes 

monstruosas em grande abundancia; e immensas nuvens de 

gafanhotos, de que se alimentam os árabes vagabundos, assolam 

de quando em vez os seus campos. As abelhas de Madagascar 

dão um mel verde muito estimado. 

 Quanto finalmente ao reino mineral; sua riqueza é pouco 

conhecida; todavia sabe-se que abunda em ouro nas areias dos 

rios, cobre em Benguela, no paiz dos pequenos namaquas em 

Bambarra &., e ferro em Angola e no Atlas, em Bornou e S. na 

ilha de Madagascar; e tem-se encontrado mercúrio em Tunis, 

chumbo em Argol, prata em algumas partes do Atlas, onde 

tambem se tem encontrado mármore, pedra calcarea e sal 

gemma muito puro, e nas montanhas que limitam o Egypto em 

outros pontos esmeraldas, chalcedonias, corallinas, sardônicas, 

onyxs, amethystas, o diamante, principalmente de cor amarella 

(ligeiramente), em ricas minas ao S, no paiz dos bassoutos ao 

NE. do Cabo da Boa-Esperança, o carvão de pedra na colônia 

de Natal e rubins na ilha de Madagascar. 
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SECÇÃO IV 

 

AMERICA 

 

CAPÍTULO I 

 

 

Situação, divisão geographica, oceanos, 

mares, golfos, bahias, canaes, 

estreitos, vertentes, linhas de divisão das 

águas e lagos 
 

 

MESTRE – Qual é a situação physica d’America? 

DISCIPULO – Acha-se situada em ambos os 

hemispherios –N e S-, occupando a parte do globo 

comprehendida entre o E. d’Asia e Oceania e o O. da Europa e 

Africa. 

M. – Qual a sua divisão geographica? 

D – A America septentrional divide-se em 6 regiões 

principais: a saber: 

 

2 ao N { Terras Arcticas 

             Nova Bretanha 

 

1 no Centro – Estados-Unidos do N. ou União 

 

2 ao S. { Mexico  

               America Central 

 

1 no Atlantico – Antilhas 

 

A America meridional dividi-se em 14 regiões 

principais; a saber: 

 

5 ao N. {Colombia 

               Venezuela 

               As 3 Guyanas 
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4 ao O. {Equador 

              Peru 

              Bolivia ou Alto Peru 

             Chile 

 

4 a E.    {Brasil 

              Republica Argentina 

              Republica do Paraguay 

              Republica oriental do Uruguay 

 

1 ao S. – Patagonia 

M – Quaes os oceanos que banhava? 

D – O oceano Glacial Arctico, e Atlantico, o Pacifico e o 

Austral. 

M – Que mares formam estes oceanos? 

D – O glacial Arctico forma o mar Polar e o de Hudsou 

ao N., o mar de Baffin ao NE, e o Atlantico forma o mar dos 

Esquimáos ao NE. do Lavrador, o mar das Antilhas a E.; e o 

Pacifico fromam o mar de Cook e o Bearing ao NO. 

M – Quase os principaes golfos e bahias formados por 

esses oceanos e mares? 

D – São: - o golfo de Kolzebue formado pelo Glacial 

Arctico; o de Bristol e Nortou pelo mar de Behring; além de 

muitas outras, a bahia de  James pelo mar de Hudson; o golfo de 

s. Lourenço, as bahias de Fundy, Delanares, Chesapeack, 

Guajará, Todos os Santos, Nicteroy, Angra dos Reis, os golfos 

de santo Antonio ou S. Mathias e o de s. Jorge, formados pelo 

oceano Athantico; os de Guayaquil, Panamá, Tchuantepec e da 

Califórnia, formados pelo pacifico; a bahia de Houduras,os 

golfos de Darien, de Maracaybo e Pariá, formados pelo mar das 

Antilhas, que com o Atlantico forma o golfo do Mexico, que por 

sua vez forma tambem a Bahia de Campeche ou de veras Cruz. 

M – Quaes os seus canaes e estreitos principais? 

D – São: o estreito de Lancaster-Barros entre a ilha de 

Cumberland e a Davon septentrional, o de Banks entre a Terra 

do mesmo nome e a ilha de Melville, o canal de Fox à entrada 

do mar Hudson, entre as ilhas de Cumberland e Southampton, o 

de Hudson ao N. do Lavrador, o de Daxis, que communica o 

Atlantico com o mar de Badin, o de Belle-lle entre a Terra Nova 

e o Lavrador, o de Florida entre a Florida e a Ilha de Cabo, o 
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canal de Bahama entre a Florida e as ilhas de Bahama ou 

Lacayas, o canal de Yucatan entre a ilha de Cuba e a península 

de Yucatan, o estreito de Magalhões, que separa a America da 

Terra do Fogo, o de Lemaire entre esta ilha e a dos Estados, e o 

de Behring entre a America e a Asia. 

M – Quaes são as suas vertentes? 

D – Ha três vertentes geraes, uma para o Glacial Artico, 

outra para o Atlantico, e outra finalmente para o Pacifico. 

M – Qual é a linha de divisão das suas águas? 

D – É a linha curva que se estende de cabo Occidental no 

estreito de Behring ao cabo Feoward na Patagonia, percorrendo 

todo o systema das Andes, não fallando da que percorre o lado 

E. dos Estados-Unidos ou União e das que pertencem ao 

systema brasílico. 

M – quaes os seus lagos principais? 

D – São: - o grande Urso, o dos Escravos, o grande 

Winipeg, o das Montanhas e o da Chuva na Nova Bretanha. O 

Superior, Michigan, Huron, Erié e Outario entre a Nova 

Bretanha e os Estados-Unidos do N., o Salgado entre os montes 

da California e os Rochosos, o Tezenco e Chapada no Mexico, o 

Nicaragua na America central e o Tilicaca no Peru. 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

Rios, affluentes e lagunas 
 

 

MESTRE. – Quaes os seus rios principaes: que paizes 

atravessam e em que oceanos, mares e lagos se lançam. 

DISCIPULOS. – São: 

 

RIOS PAIZES OCEANOS, MAR E 

LAGOS 

Machesie Nova Bretanha Oc. Glacial Arct. 

O de Mine de 

Cobre 

// // 
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Nelson Nova Bretanha Mar de Hudson 

S. Lourenço // Estados Unidos 

do N. 

Atlantico 

Hudson // // 

Potanac // // 

Mississipi // G. do Mexico 

Branco del Norte // e Mexico // 

Oregon
1
 Estdos Unidos do 

N. 

Grandes Oceanos 

Colorado // G. da California 

Maydalena Nova 

Graenda 

Mar das Antilhas 

Orenece Venezuela Atlantico 

Oyapork Gayana Franceza 

e Brasil 

// 

Amazonas
2
 Peru e Brasil // 

Tocantins
3
 // // 

S. Francisco // // 

Rio da Prata
4
 Rep. Arg e 

Uruguay 

 

Paraná // Paraguay e 

Brasil 

 

Uraguay // Uruguay e //  

Negro // Arg e Patagonia // 

Jequitinhonha ou 

Belmonte 

Brasil // 

Doce // // 

Parahyba do sul // // 

Parnahyba // // 

Jacuhy // Lagoas dos Patos 

Jaguarão // Lagoa Mirim. 

 

 

 

 

                                                 
1
 O maior rio da America que deságua no Pacifico. 

2
 O Amazonas em seu começo é o rio Tumguragua e não Ucayalé. 

3
 O Tocantins desemboca no Atlantico, formando a Bahia de Guajaria, e 

communica-se com o Amazonas por um braço chamado Tajiperé. 
4
 O rio da Prata é formado pelo Paraná e Uruguay é antes um golfo. 
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M – Quaes os seus affluentes principais? 

D – São: 

 

Ucayalé  

Jacarí  

Juriá  

Teffe confluentes da margem direta do Amazonas 

Perus  

Madeira
1
  

Tapajos  

Xingu  

Trombetas  

Nhamendá confluentes da margem esquerda do 

Amazonas 

Negro  

Yapura Iça  

Missonri confluentes da margem direita do Mississipi 

Arhanza  

Okio confluentes da margem esquerda do 

Mississipi. 

Parnahyba confluentes da margem direita do Paraná 

Paraguay  

Tietá  

Pranapanema confluentes da margem esquerda do Paraná 

Iguasá ou 

Coritiba 

 

Araguaya confluentes à esquerda do Tocantins. 

Ibieny  

Negro confluentes da margem esquerda do Uruguay 

Quaraim  

Verde  

Das velhas confluentes da margem esquerda de S. 

Francisco. 

Carinhanha  

Moxotó confluentes da margem esquerda do S. 

Francisco 

 

M – Quaes as suas lagunas principaes? 

                                                 
1
 É formado pelos afluentes Mamoré e Guaporé. 
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D – A America é a parte do mundo que oferece maior 

numero de lagunas e as mais vasta que se conhece; todo o litoral 

anglo-americano ao longo do Atlantico e toda a costa do golfo 

do Mexico é uma serie, por assim dizer, não interrompida de 

lagunas. As mais notáveis são: - a Bahia Chesapeacke e a laguna 

de Long Island nos Estados Unidos do N., a de Pensaola e 

Mobile no golfo do Mexico, a magnífica laguna de Maracaybe 

em Venezuela, a dos Patos e Mirin, que communicam-se por um 

canal natural chamado rio de s. Gonçalo, ao S. do Brasil, a de 

Xarates, formada pelas correntes do Paraguay, a qual e antes um 

vasto pântano, que se estende a mais de 100 milhas sobre o 

territórios da Bolovia e do Brasil a de Soracá no Pará, 

finalmente a laguna de Iberá na província de Corriente, entre 

Corriente e a Candelaria (expressão ilegível) da confluência de 

Paraná com o Paraguay. 

 

 

CAPITULO III 

 

Ilhas, peninsulas, isthmos e cabos 
 

MESTRE – Quaes são as suas principais ilhas e 

archipelagos? 

DISCIPULOS – São: - No Glacial Aactico a ilha de 

Melville, do Principe Patrick, de Decon seplentrional, os 

grandes da Geogia seplentrional, da Groelendia (terra verde) as 

Terras de Banks, do Principe Alberto e Victoria, o Boothia-

Feliz, Norte Somerdet, o archipelago de Baffiu-Parry, a ilha de 

Cumberland, de Southemptou e de João Mageu: no Atlantico a 

de Terra-Nova, Cabo Bretão, do Principe Eduardo, Anticosti, S. 

Pedro e Miquelon – na entrada e dentro do golfo de S. Lourenço 

-, a ilha Long Islana nas costas dos Estados Unidos do N., o 

archipelagos das Bermudas
1
 detroate da costa, o das Lucayas ou 

de Bahama
2
 o das Antilhas, que se dividem em grandes 

Antilhas, das quaes, as principaes são: Cuba, Jamaice, Haity ou 

S.a Domingos e Poro-Rico – em pequenas Antilhas, que se 

                                                 
1
 São 300. 

2
 Perto de 500 das quaes as mais notáveis dão Grade Bahama, Grande, S. 

Salvador, ou Guanahani, Grande Providencia e S. André.  
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subdivididas em três grupos, - 1ª a das Virgens
1
, 2ª o das de 

Berlamento
2
. 3ª o de Sotaceato

3
; na costa do Brasil a de Marajó, 

Cavianas, S. Luiz, as de Fernando de Noranha, Itamaracá, 

Itaparica, Abrolaos, da Tinadade. Grande de Governador; 

Paqaelô, S. Francisco, e Santa Catharina; ao oceano Austral o 

archipelago de Falktand ou Malnino, Nova Georgia do S. o 

Archipelago de Magalhães, dos quaes as mais notáveis são – a 

Terra do Fogo e a Ilha dos estados, o das Sheland do S., as 

Orcadas. do S., as de Sandwitch do S., o archipelago de Madre 

de Deus e a ilha de Alexandre I; no Grande oceanos o 

archipelagos de Chiloé, o grupo de João Fernandes, o 

archipelago  de Gallapagos, o grupo de Revilla Gigedo, as 

Chinchas no Perú, as Perolas no golfo de Panamá, a ilha de 

Quadra e Vancouver, o archipelago California, o do Principe de 

Galles, o de Kodiak, a ilha da Rainha Carlota, a Sitha, o 

archipelago das Alentianas; e flualmente no mar de Behring 

entre outras a grande ilha de Nounivok, S. Paulo e S. Jorge, e no 

centro do Brasil a ilha de Sant’Ana ou Bananal. 

M – Quaes são as peninsulas principais? 

D – São: - as duas Americas do Norte e do Sul. a Terra 

do Lacrador, da Melville e a Arcadalia ou a Nova Escorsia na 

Nova Bretanha, a Florida nos estado Unidos do N., California e 

Yahatan no Mexico, a Bransnich na Patagonia ao S. e Alasca ao 

NO. 

M. – Quaes os seus isthmos? 

D – O de Panamá, que une as duas Americas. 

M – Quaes os seus cabos mais notáveis? 

D – São: a ponta Barrow ao N. dos Estados Unidos do N. 

ou ha ex-America Russa, o Occidental ou do Principe de Galles 

ao N. da America septentrional, Chudleigh ao N, e Carlos a E. 

do Lavrador, Sable ao S. da Nova Escorcia, Cod e Hatteras nos 

Estados-Unidos do N. Farenvel ao S. da Groelandia, Tancha ao 

S. da Florida, Santo Antonio ao NO. de Cuba, Catoche um 

                                                 
1
 De 40 ou 60, das quaes as princiapis são Santa crua, S. Tomaz, Anegada e 

Torlola. 
2
 As maiores são – Trindade, Martinica, Guadalupe, Dominica – e entre as 

outras notam-se – Antigoa, Barbada, Barbuda, S. Bartholomeu, S. Eustaquio, 

S. Christovão, S. Vicente, Santa Luzia, Mouserrale, Desejada, Maria Galante, 

Granada, Granadilhas e Tabago 
3
 Entre as quaes notam-se Margarida, Coração e Buén-Ayres. 
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Yukatan, Graças a Dios na America central, de Orange, do 

Norte, de S. Roque, Santo Agostinho, S. Thomé e Frio no Brasil, 

Santo Antonio e Santa Maria no Rio da Prata, Fronvard ao S. da 

Patagonia, Hora em uma das ilhas do archipelago de Magalhães, 

Branco no Perú, Corrientes no Mexico e S. Lucas ao S. da 

California. 

 

 

CAPITULO IV 

 

Montanhas, massicos, desertos, steppes 

e volcões 
 

 

MESTRE – A quantos systemas podem se reduzir as suas 

montanhas? 

DISCIPULO – A S; 5 continentes e 3 insulares. 

M – Quaes são os continentaes? 

D – São: 

1º Systema dos Andes. Este systema comprehende a 

cordilheira de montanhas que se estende desde o cabo Froward 

até o isthomo de Panamá. Os seus picos mais elevados são o 

Lerima com 7.900 metros de altura ao S. do Perú, o volcão 

Aconcagua com 7.200 no Chile, o Necada de Sorata com 6.500 

na Bolivia, o Chimborazo com 6.300 no equador, o volcão 

Popocatepell com 5.400 no Mexico
1
. 

2º O Missouri-Mexicano. Comprehende a cordilheira de 

montanhas que se estende desde o isthmo de Panamá até o cabo 

Occidental. As serras principaes são: Madre, dos Mimbres, 

montes da California e serra Verde no Mexico. Necada na 

California da União, montes Rackosos ou Colombianos e 

Oceanicos na União e America Ingleza. O pico mais elevado 

d’este systema é o volcão Popocatepell com 5.400 metros – no 

Mexico. 

 

                                                 
1
 Segundo o Atlas do Dr. J. E. da Silva Lisbôa; segundo porém o Atlas de 

Dufour de 1859 os mais altos são o Nevada de Sorata com 7,697 metros de 

altura, o Illimani com 7,376. Ambos na Bolivia, o Aconcagua com 7,359, e 

Chimboruzo com 6,628 e o Colopori com 6,052. 
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3ª O Allegaenico. Comprehende as montanhas dos 

estados Unidos do N. e E. do Mississipi. As suas serras 

principaes são os Apallaches ou montes Alleghanys e montanhs 

Acues e E. 

4ª O Parimá ou das Guyanas. Comprehende as serras 

que se ramifleam no N. do Amazonas com os nomes de Parimá, 

Pacaraina, Acary e Tumucuraque. 

5ª Brasilico. Comprehende todas as serras do Brasil, 

Praguay e Rio da prata. As suas cordilheiras principaes são: - a 

Central ou do Espinhaço ou da Mantiqueira a E., so S. 

Francisco, com alguns pontos culminantes, como o Itatinga com 

2.994 metros de altura e o Itacolomi com 1.759 perto de Ouro 

Preto: a das Vertentes ao O. do S. Francisco e que se estende 

desde o N. do cabo S. Roque até o S. de Minas e Gaynaz: e a 

serra do Mar, que se estende, nas proximidades da costa, desde 

o rio Grande do Norte (pode-se assim dizer) até o Rio-Grande 

do Sul. 

M – Quaes são os insulares? 

D – São: 

1ª O Arctico. Comprehende todas as montanhas das ilhas 

Arcticas. O seu ponto eulminantes são os Cornos do Cerro na 

Groelandia. 

2ª O Antarctico. Comprehende todas as montanhas das 

ilhas do S. da America no oceano Austral. O seu ponto 

culminante é o pico de S. João na Nova Shetland. 

3ª O Antilhano. Comprehende todas as montanhas das 

Antilhas. O seu ponto culminante é o monte Patrillo em Cuba. 

M – Quaes os seus platós? 

D – Além de outros muitos notam-se o Mexicano, o 

Peruciano, a bacia do Titicaca, o Colambiano, o Central da 

America do S., o Brasilico &. 

M – Quaes as suas planicies e valles? 

D – A America contém os mais vastos do mundo entre os 

quaes notam-se o de Mississipi, o do Amazonas, a planicie do 

Prata, grande parte da qual toma o nome da pampa do Rio da 

Prata, a do Orenoco, que comprehende ao Lhanos da Nova 

Grande e Venezuela, os campos Perreiras em Matto Grosso, o 

do Norte no Novo México e o de S. Francisco. Os mais 

profundos são os de Cauca, Magdalena e Quilo na Colombia. 
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M – Quaes os seus desertos ou antes steppes? 

D – Os principais são o de Alacama e Scchuza no Pará, 

os Pareris no Brasil, as pampas do Rio da Prata, e os lhanos da 

Colombia, não fallande das regiões Arcticas, de grande parte 

antiga America Russa, da Nova Bretanha e da Patagonia, que 

são ímmensas solidões quase sempre coberta de gelo. 

M – Quaes os seus volcões principais? 

D – Ha 68 activos, sendo 53 no continente, dos quaes 

apontarei – o Antisame, Pichincha e Coloprei no equador, 

arquipa e Gualalicri no Peru, Aceucayna no Chile, s. Salvador, 

d’Agua e do fogo na America central, Popocatepell, Orisaba e 

Jorulo no Mexico, o Elias e Bom tempo na antiga America 

Russa, o Eski na ilha de João Mayen, o S. Vicente nas Antilhas e 

os 4 das Aleutianas. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

Limites, aspecto physico, clima, 

fertilidade, riqueza e producções 

do seu solo 
 

 

 

MESTRE. – Quaes são os limites da America? 

DISCIPULOS. – A America limita-se no N. com o 

oceano Glacial Arctico, ao S. com o oceano Austral; a E. com o 

Atlantico: e no O. com o Pacifico. 

M – Qual o seu aspecto physico? 

D – As regiões polares do N. constituem vários grupos 

de ilhas, muitas das quaes ainda não se acham no todo 

exploradas, e ali o gelo é eterno. A parte continental apresenta a 

configuração de duas vastas peninsulas presas por isthima de 

250 kilometros de comprimento e em águas lugares de 60 de 

largura, atravessado por uma Via férrea de 81 kilometros indo 

de Aspinnall sobre o golfo do México a Paramá sobre o 

Pacifico, a qual põe d’estarte em communicação os dois oceanos 

que banham-na. A península do N. apresenta suas costas mui 
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recortadas por mares, golfos e bahias, um numero excessivo de 

lagos, e em lagos a maior massa d’água does existente no globo: 

a do S., porém apresenta as suas costas pouco recortadas e 

termina em ponta, como a Africa: e ambas em contraposição ao 

Velho mundo, que é o solo das chapadas, apresentam extensas 

planicies e valles suleados por grande numero de rios, os 

maiores do mundo, e são atravessadas em toda a sua extensão e 

sem interrupção de N. a S. e ao longo de sua costa Oce, por uma 

immensa cadêa de montanhas, a qual começa e termina por 

baisa collinas, e em vez de seguirem o ramo EO. seguem o de 

NS.: cadê está que offerece picos elevadíssimos cobertos de gêlo 

eterno o grande numero de volcões activas. Alem d’esta 

immensa cadea varias outras atravessa-nas ao longo de sua costa 

de E., atravessando ainda em diversos sentidos e península do 

S., na qual se acham os mais vastos e elevados platós ou 

mássicos do continente. 

M – Qual o seu clima? 

D – Posto que a America se estenda quase de uma a 

outro pólo, e por isso deva apresentar os climas mais variados, 

todavia em latitudes iguaes os em clima mais frio do que o das 

outras partes do mundo; e por causa da disposição NS, de suas 

montanhas sua temperatura é harmônica e uniforme em longas 

extensões de norte-sul; d’onde resulta a homogeneidade de seus 

habitantes. Os ventos mais frequentes são de O., e o frio o mais 

violento se faz sentir com os de N. e NO. A costa de O. tem um 

clima mais doce que a de E., por se achar ao abrigo de altas 

montanhas, não soffrendo, como esta, sem defesa a acção dos 

ventos gelados; cumprindo notar que na America do N. elle é 

muito mais rigoroso nossa costa desde a latitude 50º; a terra nua 

e estéril conserva o aspecto de um inverno perpetuo, frequantes 

nevoeiros nugmentam a obseuridade, e os gelos parecem ahi 

eternos. Nas regiões centraes a inconstância do tempo é notavel 

pelas mudanças súbitas de temperatura. As intertropicaes não 

são tão abrasadosra com as d’Africa; porque em geral de pouca 

largura, são banhadas pelos oceanos sobre uma grande extensão, 

são muito elevadas acima do nível do mar, são cobertas de 

immensas florestas e banhadas por muitos lagos, muitos rios, e 

os maiores do mundo. 
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M – Qual a fertilidade, riqueza e producções do seu solo? 

D – O seu solo é em geral de uma fertilidade proligiosa. 

Não tendo um só deserto de areia, suas immensas planicies são 

cobertas de vegetação, a mais rica e a mais variada, desde o 

mais rasteiro hervanço das regiões polares até as arvores 

gigantescas e seculares do Amazonas. Alem das preciosas 

madeiras de construção civil e naval existentes no Brasil, 

principalmente como o louro, cedro, sicupira, sapucaya, 

imbiriba, mandaló, peroba, Manoel Alves, páo d’arco, páo 

ferro, pão de jangada, vinhatico, coração de nêgro, maria-préta 

e jacarandá; de tinturaria, como o páo brasil e o páo campeche, 

medicinaes, como a ipecacuanha, jalapa, guayaco, 

salsaparrilha, quina, copahiba, tabaco e a herva-mate; e 

alimentícias, como o milho, o feijão, batata e a mandioca, 

possue 26 variedades de carcalhos, pinheiros, salgueiros, 

cyprestes, platanos, nogueiras, castanheiros, ulmos, faias, 

vidoeiras, bordos, larix, reunidos em immensas florestas e cujas 

capacidades são diferentes das conhecidas na Europa; possue em 

fim a magnolia, a tulipa, a acacia e muitos arbustos que dão 

bonitas flores. A maior flor do mundo a – Regian Victoria – 

vegeta na Amazonas. As zonas temperadas são enriquecidas de 

cereaes, legumes e arvores frutiferas do Velho continente, e a 

zona torrida de muitas espécies de palmeiras, bananeiras, 

amanazeiras, cacoeiros, cajueiros, algodoeiros, coqueiros, 

grande variedade de cactos como o aloés, a pileira, a 

baumilheira portariam de outras partes do mundo o trigo, o 

linho, o canhamo, o arroz, a cevada, a laranjeira, o limoeiroi, a 

limeira, o cafeeiro, o cha, a oliveira, a cana de açucar, a cadeira, 

a oliveira e muitas outras plantas fritiferas, e levaram em trosa 

para os seus paizes o milho, a batata e o fumo. 

O reino animal é menos favorecido; de sorte que os 

animais originais d’estas regiões parecem ser das raças 

degeneradas das nobres e vigorosas espécies do Velho mundo. 

Não se encontram o elephante, o rhinoceronte, o leão, o tigre, a 

hyena, a zebra, a girafa e o camello; abunda porém, de maneia 

verdadeiramente inerivel, em insetos, reptis e aninaes 

amphibios. Quase todos os animais domésticos tem sido 

importante, como o cavalo, o burro, a mula, o boi, a cabra, o cão 

eo gato. Entre os animais indígenas notam-se nas regiões do N. 

uma quantidade prodigiosa de rangiferes ou reanas, especie de 
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animal veloz, como o veado, de que se servem os equimáos, 

como os lapões e finnezes, para puchar os seus trenós e cuja 

carne comem; o cão, de que tambem elles servem-se para puhar 

os mesmos trenós; o boi uma espécies de touro selvagem, o boi, 

uma espécie de touro selvagem, o boi almiscurado, o urso 

branco, o urso escuro, a lontra, o castor, o lobo, a Ihana, a 

vicunha, a alpaca, a lebre, o jaguar, a anta, a raposa azul e de 

varias cores, o gato selvagem, o perú selvagem, a gallinha 

branca, a sarigué, o antílope, a perdiz selvagem, uma infinidade 

de passaros marinhos e presa, e uma raça especial de cão na 

Terra Nova. Encontram-se tambem em vários outros muitas aves 

de prêsa, como o abestruz, o condor nos píncaros nevados das 

Andes, o qual tem até 25 pés de comprimento, uma variedade 

assaz grande de macacos, de papagaios, araras, tucanos, colibris 

e outras aves. Entres os insetos notam-se formigas, mariposas, 

mosquitos, abelhas, e a cochonilha em grande quantidade no 

Mexico; entre os repteis a giboya e a cascavel; e entre os 

amfibios os crocodilos e as tartaruga, as quaes infestam as 

margens do Amazonas. Em seus mares, principalmente perto e 

nas regiões polares, paseam-se a balea, a balea polar, o leão 

marinho, cavalo marinho, vacca marinha, acreia, golfinho, 

tubarão, leão marinho, espadorte, peixe electrico, a phoca, 

perola no golfo de Panamá, hareque e o bacalhão nos bancos da 

Terra Nova, que d’eles são inesgotáveis. 

O reino mineral é abundantissimo de minerais preciosos. 

Ricas minas de ouro, prata e mercúrio existem no Mexico, Peru, 

Chile e Brasil, sendo excedidas as da California somente pelas 

da Autralia, descobertas em 1851; de platina na Colombia; de 

cobre nos Estados Unidos do N., Chile, Santiago de Cuba, 

Bolivia e Brasil; ferro, chumbo e zinco nos Estados Unidos do 

N.; diamantes e mais pedras preciosas no Brasil; a esmeralda no 

Perú e em Nova Granada, onde existe uma rica mina; carvão de 

pedra, enxofre, saes, mármores e petróleo nos Estados-Unidos 

do N., Brasil e outros paizes. 
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SECÇÃO V 

 

OCEANIA 

 

CAPITULO I 

 

 

Situação, divisão geographica, oceanos, 

mares, golfos, bahias, cannaes, 

estreitos, vertentes, linha de divisão das 

águas e lagos 
 

 

 

 MESTRE – Qual é a situação physica da Oceania? 

 DISCIPULO – Acha-se situada em ambos os hemisférios 

N. e S., occupando a parte do globo comprehendida entre o E. e 

o S E. d’asia e o O. d’america. 

 M – Qual a sua disposição geographica? 

 D – Divide-se em 4 regiões: a saber: 

 Malasia ou Notasia ou Oceania occidental, ao NO. 

 Australasia ou Melanesia ou Oceania central, ao SO. 

 Polynesia ou Oceania oriental, ao N. e E. 

 Terraz Antarcticas ou Oceania austral, ao S. 

 M – Quaes os oceanos que banham-na? 

 D – O Grande oceano ou Pacifico, o Indico e o Austral. 

 M – Que mares formam estes oceanos? 

 D – O Pacifico formna na Malasia os mares da China, de 

Mindanáo, Celebes, Java, Banda ou das Molucas, e ao NE 

d’Australia o de Coral; o oceano Índico o de Lanchidol ou 

d’Australia ou de Sumbava-Timor; e este com o das Molucas 

forma por sua vez o de Arafura ou da Nova Guiné entre esta ilha 

e a Nova Hollanda. 

 M – Quaes os principaes golfos e bahias formados por 

seus oceanos e mares? 
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 D – São: - Ao N. da Nova Hollanda a de Carpentaria 

formado pelo mar de Arafura, o de King pelo de Sambava-

Timor, ao s. o da Spencer pelo oceano Austral, a Bahia de 

Geeleinh ao N. da Nova guiné pelo Grande oceano, e a da 

Procidencia ao S. pelo mar de Arafura e Molucas, a dos Cães 

Marinhos pelo oceano Índico, e as três de Celebes pelo mar das 

Molucas. 

 M – Quaes os seus cannaes e estreitos principaes? 

 D – São: - o de Malaca entre a península do mesmo 

nome e a ilha de Sumatra, o de Singapura entre a ilha d’este 

nome e Malaca, o de Sonda entre as ilhas de Sumatra e Java, o 

de Macassar entre Boruéo e Célebes, o de Torres
1
 entre a Nova 

Hollanda e a Nova Guiné, o de Bass entre a Nova Hollanda e a 

ilha de Van-Diemen ou Tasmania, o de Dampier entre a Nova 

Guiné e o archipelago da Nova Bretanha e o de Cook entre as 

duas grandes ilhas da Nova Zelandia. 

 M – Ques as suas vertentes? 

 D – São muitas, e todas se inclinam para os oceanos 

Pacifico, Indico, austral e mares por elles formados. 

 M – Qual a linha de divisão de suas águas? 

 D – Ha muitas, e difficil é descrevel-as. 

 M – Ques os seus lagos principaes? 

 D – São: o Gairdner, Torrens, Eyre, Gregory, Frome & 

na Austrália, o Kiney-Balls em Borneo, o Lent-Dunau em 

Sumatra e o Arthur na Terra de Diemen. 

 

 

CAPITULO II 

 

Rios, e affluentes 
 

 

MESTRE – Quaes os seus rios principaes; que regiões 

atravessam e em que oceanos e mares se lançam? 

DISCIPULO – São: 

 

 

 

                                                 
1
 Cerca de 31 leguas de largura. 
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RIOS REGIÕES OCEANOS E MARES 

   

Marrey ou 

Goolva 

Nova Hollanda Oceano Austral 

Brisbone // Grande oceano 

O de 

Richemond 

// // 

Alberto // G de Carpentaria 

Dervent Terra de Van-

Diemea. 

Oceano Austral 

Siak Sumotra Oceano Indico ou Estreito 

de Malaes 

Singhel // Oceano Indico 

Banjermanzing Boraeo Mar de Java 

Pontianah // Mar da China 

 

M – Quaes os seus affluentes principaes? 

D – São: - o Darling e o Lachlan – da margem direita do 

Murray. 

 

CAPITULO III 

 

Continente, ilhas, peninsulas, 

istmos e cabos 
 

MESTRE – Qual é o seu continente e as principaes ilhas 

e archipelagos? 

DISCIPULO – São:- 

Na Malasia ou Notsia o archipelago das Phillipinas das 

quês as principaes são – Luçon, Mindanáo e Palazau – a de 

Sonda
1
, das quaes as principaes são - Sumatra, Java, Sumbava e 

Timor –, o de Bornéo
2
, o de Celebes e o das Molucas, que se 

divide em tres grupos – o de Gilolo ou Molucas propriamente 

ditas, o de Benda e o de Amboina –. 

Na Australasia ou Malanasia o continente da Nova 

Hollanda
3
, as ilhas Nova Guiné ou Papuasia

1
, Nova Caledonia, 

                                                 
1
 N’uma extensão de 5.000 kilometros. 

2
 Esta ilha tem 748.000 kilometros quadrados de superfície. 

3
 Tem mais de 7 milhões e meio de kilometros quadrados. 
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Tasmania ou Van-Diemen, o archipelago da Nova Bretanha, de 

Salomão ou Terra das Arsacides, o da Lusiada ao SE. da Nova 

Guine o de Lapeyrouse ou da Rainha Carlota ou de Santa Cruz, 

o das Novas Hebridas ou do Espirito Santo ou de Quiros ou 

grandes cycladas, e o de Fidji ou Viti
2
 e a Nova Zelandia ou 

Tasmania. do S. composta destas ilhas, sendo duas maiores - a 

Te-lha-Mawi ou Nova-Ulster. ou ilha do norte e a Ti-nai-

Pounamou ou Nova Munster ou ilha do Meio – e a ilha do sul ou 

ilha Stewart. 

Na Polynesia septentrional
3
 o archipelago de Magalhães, 

o das Mariannas o dos Ladrões, a das Pelen. ou Palaos, o das 

carolinas ou Novas Philippinas, o de Malgrave ou de Marshall, 

que compõe-se dos grupos da Ralach e Ralich, o de Gilbert e a 

de Hawai ou de Sandwich: e na meridional – o archipelago de 

Tonga ou dos amigos, o de Hamôa ou de Bougainville ou dos 

Navegantes, o de Cook, o do Taiti ou da Sociedade, o de N-H ou 

das Mendanas ou Marquezas, o de Pomoton ou Perigoso ou das 

Ilhas Baixas, e finalmente entre as sporadas a ilha de Pascoa e a 

de Sala-Gomez, as mais orientaes da Oceania. 

Nas terras Antarcticas as Terras Euderby, Sabrina, 

Adelia e Victoria. 

M – Quaes são as suas peninsulas principaes? 

D – São: Na Nova Hollanda de York na Terra de Flinders 

e a de Peron na Endreacht, a de Dory na Papuazia e a de Banks 

na ilha do Meio, na Tasmania do S. 

M – Quaes os seus isthmos? 

D – Não ha notáveis. 

M – Quaes os seus cabos principaes? 

D – São: - o de Achez e a ponta de Diamante em Sumatra 

o de S. Nicoláo e o Java, Dato em Bornéo, de Yerk ao N.. Wessel 

ao NO., Wilson ao SE.. Lewin a Carier no O. – da Nova 

Hollanda. Catastrophe ao S.. na embocadura do golfo de 

Spencer, e Sul ao S. de Dieman. 

 

 

 

                                                                                                         
1
 Tem 600.000 kilometros quadrados. 

2
 200. 

3
 Ao grupo das suas pequenas ilhas de NO, dá-se tambem o nome de 

Micronezia.             



104 

 

CAPITULO IV 

 

Montanhas, massiços, desertos, steppes e volcões 
 

MESTRE. – Quaes as montanhas principaes? 

DISCIPULO – As mais notáveis são os Alpes 

Australleanos ou montanhas Azues na Australia em montanhas 

elevado é o Kosciusko, e os montes Parey, onde se acham os 

volcões Erebus e Terror na Terra Victoria. Os picos mais 

elevados são Hercules com 19 819 metros de altura na Nova 

Guiné
1
, o Gounoug Sago em 4.571 e o Ophir com 4222 em 

Sumatra, o Mauna-Loa com 4,250 e o Manna-Kéa com 4.099 na 

ilha de Hawai. 

M – Quaes são os seus desertos? 

D – Não ha desertos propriamente dito senão na 

Austrália ao longo das suas costas de N. a S., mas ha vastas 

solidões. 

M – Quaes os seus volcões principaes? 

D – Ha, seguramente, 170, e não mais: - Java possue 

mais de 46, das quaes 14 em actividade, Sumatra 6, Laçon 4, as 

Molucas 8, Nova Guiné 2, a Terra da Victoria 2, que são o 

Ercbus e o Terror, Bornéo 1, Nova Zelandia 1, Sandwick 2, que 

são o Mauna-Loa e o Mauna-Kéa, e na Australia nota-se o de 

Nova Galles. 

 

CAPITULO V 

 

Limites, aspecto physico, clima, fertilidade, riqueza 

e producções de seu solo. 
 

MESTRE – Quaes os limites da Oceania? 

DISCIPULO – Limita-se ao N. com o oceano indico, 

estreito de Malaca, mar da China, ilha Formosa, archipelago do 

Japão o oceano Pacifico; ao s. com o oceano austral e a E. com o 

oceano Pacifico; e ao O. com o oceano Indico . 

M – Qual o seu aspecto physico? 

                                                 
1
 Descoberto no centro da Nova Guiné pelo capitão J.A. La.. em 1941, e 

segundo elle 1248 metros mais elevado que o Everest  que elle calcula em 

9570 metros de altura, ou antes 32,743 pés, tendo o Everest 29.012 pés. 
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D – É o de im immenso archipelago de ilhas espalhadas 

em mar sem limites, entre as quaes nota-se uma, a mais vasta de 

todas, - a Nova Hollanda -, cujas costas oferecem alguns 

recortes sendo o maior ao N. um aspecto desagradável, com uma 

praia arenosa e sem Florestas; e a 86 leguas do mar [vêem-se] 

elevar as suas montanhas, as – montanhas Azues –, cujos picos 

não parecem exceder a altura de 10.000 pés; e além estenderem-

se platôs, que em geral se inclinam para o N. o seu interior é 

pouco conhecido, e todavia nenhum rio, ou lago, possue em 

relação a sua grande superficie, e sua vegetação é Arida e pobre. 

A região do grupo das ilhas de Sonda é toda volcanica, 

montanhosa, eriçada de picopos, dos quaes muitos llançam 

ainda lavas, vapores, água quente e lama; é cortada em pendores 

rápidos sobre a vertente meridional; no O. e N., estende-se em 

massiços cobertos de steppes e florestas, cuja vegetação é tão 

luxuriosa, que os raios do sol custam penetrar, e são povoadas 

de macacos, papagaios e tigres. 

A região de Bornéo é baixa e em geral pantanosa e 

coberta de arvores na parte central. 

E as regiões das Molucas. Philippinas, da Nova guiné são 

montanhosas e volcanicas. 

M – Qual o seu clima? 

D – É variado, por causa da sua extensão. Na Austrália, 

posto que seja em geral frio na Nova Galles, ao S., soffre-se 

muitas vezes uma sequidão longa e continua, os animaes 

morrem suffocados e os espinoes se inflamam, os calores são 

seguidos de grandes tempestades acompanhadas de saraiva  e 

algumas vezes de ligeiros tremores de terra. As mudanças 

súbitas de temperatura sãofrequetes. Na Australia Ella é em 

geral são. Mas nas ilhas de Sonda, em Java, principalmente, é 

péssimo, pelas febres que reinam endeminentemente, como a 

febre amarella, que dizimam frequentemente a população; pelo 

que sessa ilha é appellidada o tumulo dos europêos. 

M – Qual a fertilidade, natureza e producções do seu 

solo? 

D – É muito fertil, e bem notavel a fecundidade dos 

homens e animaes. Na Malasia encontram-se vastas e espessas 

florestas de bambus, muitas palmeiras, madeiras preciosas, 

como o aloés, cedro, sândalo, páo campreche, ébano e páo 

ferro, muitas espécies de juncos, nas Molucas principalmente, 
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abundancia de arvore de noz-moscada, de cravo, canella, 

pimenta e camphora; na Australia muitas ervas da gomma; e em 

toda a Oceania muita arvore de  páo e bananas . Além d’isto 

produz café, canna de assucar, tabaco, índigo, algodão, arroz, 

milho e sagú, e o cha em Java. 

O reino animal na Australia é extremamente pobre, ahi 

encomtram-se o kanguroos, o maior dos mamíferos do 

continente, o ornithorhynco, que é bizarro, tem pé e meio de 

comprimento e o bico de pato, a aguia azul das montanhas, de 3 

pés de altura, o casoar, de uma ligeresa extrema, co dous lobos 

curtos, e suas pennas são pellos córneos, o cysne negro, que tem 

as extremidades das azas brancas, o qual tambem se encontra na 

Malasia e na Papuazia, onde se encontra tambem a bella ave do 

paraíso, como nas Molucas, e o carneiro merinó na Austrália. 

Enfim na Malasia endontram-se ainda o búfalo, o tigre negro 

(em Java), o javali, o rhinoceronte, unicorme, o touro selvagem, 

o chacal, o avis, o leopardo ou gato selvagem, muitos reptis 

perigosos, como o gênero boas, crocodilos e diversas especies 

de macacos, que não se encontram na Australia, bem como ahi 

não se encontram grandes animaes de presa e nem ruminantes, 

mas em compensação tem muitos cães, gatos e ratos. Os mares 

conteem abundancia de baléas, delphins, cães marinhos, ostras, 

carangueijos, tartarugas, madrepérolas e corães, os quaes 

formam bancos perigosos ao longo das costas. 

Quanto ao reino mineral; encontram-se carvão de pedra, 

ferro, estanho, sal gemma, algumas pedras prediosas como o 

diamante, e ouro em abundancia, principalmente em Celebes, 

Bornéo, Sumatra, na Papuazia e na Nova Hollanda, cujas minas 

descobertas em 1851 reputam-se ainda hoje muito mais 

abundantes do que as da California, descobertas em 1848. 
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APENDICE 
 

Notabilidades physicas 
 

MESTRE – Quaes são as ilhas maiores do mundo? 

DISCIPULO – São: 

Groelandia, que tem 60 gráos de longitude (se não mais) 

e 20 de latitude, e cuja superficie avalia-se em 1 milhão de 

kilometros quadrados. 

Bornéo, que tem 1280 kilometros de comprimento e 

1.200 de largura, e 748.000 kilometros quadrados. 

Madagascar, que tem 1.700 kilometros de comprimento 

e 580 de largura e 690.000 kil. Quadrados. 

Papuccio ou Nova Guiné, que tem perto de 2.000 

kilometros (400 leguas) de comprimento e é muito desigual em 

sua largura, cuja maior extensão talvez não exceda a 700 

kilometros (130leguas), com 40 milhas geographicas quadradas 

de superficie, ou 600.000 kilometros quadrados. 

M – Quaes as peninsulas maiores do mundo? 

D – São: a Africa, as duas Americas e a Europa. 

M – Quaes as peninsulas maiores do mundo? 

D – O Hercules com 10,819 metros de altura – no centro 

da Nova Guiné -, Everest ou Gaurinsankar com 8,840 ou, 

segundo o capitão Lawson, 9,570, pouco mais, o Katschin -, 

Djinga, Dharkalagiri, Jawahir, Tchoumulari e Dapsang, os 

quaes teem de 8,400 a 8,625 metros de altura, - na cordilheira 

Himalaya, entre o Indostão e a China -, o Lerima com 

7,900metros de altura ao s. do Perú, o volcão Aconcagua com 

7,200 no Chile, o Nevada de Sorata e o Illimani com 6,500, ou 

pouco mais, na Bolivia, o Chimborazo com 6,300 no equador, e 

o volcão Popocatepell com 5,400 no Mexico. 

M – Quantos volcões activos e extinctos ha no globo? 

D – Segundo Humboldt, ha 225 activos e 182 extinctos, 

e, segundo Arago, ha 175 activos somente, dos quaes 12 

pertencem a Europa, 6 a Africa, 33 a Asia, 62 a America e 62 a 

Oceania. 

M – Quaes os volcões mais boreaes e austraes? 

D – O Sarytcheff na Nova Zembia e o Esk na ilha de João 

Mayeu, o Erebus e o Terror na Terra Victoria do S. 
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M – Quaes são os maiores desertos do mundo? 

D – O de Sahara na Africa, o qual tem 220.000 leguas 

quadradas, ou 7 milhões e meio de kilometros quadrados , o de 

Gobi no centro d’Asia. 

M – Quaes as mais elevadas e vastas steppes? 

D – São as que estendem em comprimento de 2,000 

leguas ao S. do Altaí – desde a muralha da China ao mas ou lago 

Aral –. 

M – Quaes os maiores rios? 

D – São: -  

Amazonas, que tem 1,230 leguas de curso e 30 de largura 

na sua foz, sendo a sua maior largura acima de Marajó de 11 

léguas: - na America do sul. 

Mississipi (Mãe das águas), que tem 1,280 leguas de 

curso e 1,600 a 3,000 metros de largura- depois que recebe o 

Missouri:- na America do Norte. 

Yang-tsé-kiang ou rio Azul, que tem 838 ou 1,000 leguas 

de curso, 2 kilometros de largura e 30 na sua embocadura: - na 

China. 

Nilo, que tem 900 leguas de curso e 1,200 a 3,000 metros 

de largura, e deságua por 7 boccas :- na áfrica. 

Amour ou Saghalien, que tem perto de 800 leguas de 

curso: - na China. 

Huang-ho ou rio Amarello, que tem 720 leguas de curso 

a 600 a 1,200 metros de largura:- na china. 

Volga, que tem 700 leguas de curso e deságua por 

70boccas: na Europa. 

Lena, que tem 640 leguas de curso:- na Siberia. 

Danubio, que tem 630 leguas de curso, e despeja por três 

boccas (outr’ora seis) perto de duas vezes por anno tanta água 

mais do que todos os ribeiros d frança; a superficie do seu delta 

tem 2,700 kilometros quadrados:- na Europa. 

Jenissei, que tem 628 leguas de curso:- na Siberia. 

Obi, que tem pouco mais ou menos, 600 leguas de 

curso:- na Siberia. 

Ural ou Jaik, que tem mais de 500 leguas de curso:- 

entre a Europa e Ásia. 

M – Quaes os maiores lagos? 

D – São:- o Superior com 5.500 leguas quadradas, - nos 

Estados-Unidos do N., o Aral com 3,000 – na Asia, o Huron 
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com 2,110, o Michigan com 2,100, o Ontario com 1,618, o Eriê 

com 1,390, - nos Estados-Unidos do N., e o Baikal com 140 

leguas de comprimento e 7 a 20 de largura- na Sibéria. 

M – Qual é a maior massa d’agua doce exeistente no 

globo? 

D – É o mar do Canada, que assim se chama a reunião 

dos lagos superior, Huron, Michigan, Saint-Clair, Eriê e Ontario, 

entre os Estados-Unidos do N. e a Nova Bretanha ou America 

ingleza. 

 

 

Verdadeiras curiosidades physicas 
 

 

MESTRE – Quaes são as principaes curiosiodades 

physicas do globo? 

DISCIPULO – São: 

O abysmo de Maelstron, redemoinho que submerge os 

navios que se lhe approximam e produz um grande estrondo, 

que se ouve a muitas léguas: existe ao s. das ilhas de Leffoden. 

A fonte de Geyser na Eslandia, a qual arroja de si uma 

columna d’agua fervendo até a altura de 120 a 200 pés. 

A famosa calçada dos gigantes, reunião admirável de 

columnas basálticas na Irlanda. 

A gruta de Fingal, formada de stalactites na ilha de 

Staffa, uma das Hebridas. 

A gruta do cão, junto á Puzzola, cujo vapor mata a 

qualquer animal pouco elevado á superficie da terra. 

As vastas cavernas de Melidhoni, sobre as quebradas 

ocidentaes do monte Ida, na ilha de Creta, onde em 1822 mais 

de 300 hellenos, quase todas as mulheres, meninos e velhos se 

tinham refugiado e pereceram asphixiados pelo fumo do fogo, 

que os turcos accenderam adiante da sua estreita abertura. 

A cascata de mármore de Terni, formada pelo velino na 

Italia. 

O Solfolara ou Valle de enxôfre, que retumba quando 

nelle se pisa, na Italia. 

A fonte fervente de Viterbo, na Italia. 
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O lago Aguano, cujas águas fervem sempre, na Italia. 

O monte Pezulipo, furado naturalmente de uma a outra 

parte, na Italia. 

As mais celebres cataractas do mundo:- as do Nilo e 

Senegal na Africa, do Niagra, no Mississipi, do Missouri, do 

Magdalena, Paulo Affonso, a das Sete-Quedas ou Guajará, entre 

a província do Paraná e o Paraguay, formada pelo rio Paraná, e 

cujo estrondo ouve-se a cinco léguas de distancia – na America, 

as de Schaffouse e de Standback nas Suissa, d’Orco no Piemonte 

e a de Clyde na Escossia. 
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PARTE TERCEIRA 
 

 

POPULAÇÃO DO GLÔBO 
 

 

MESTRE – Qual é a população do globo? 

DISCIPLO – a população do globo monta, ouco, mais ou 

menos, a 1,436 milhões de habitantes, repartida assim pelas 5 

partes do mundo: 

 

Europa 325,000,000 

Asia 900,000,000
1
 

Africa 80,000,000
2
 

America 96,000,000 

Oceania 35,000,000 

  

Somma 1,436,000,000 

 

E pelas 5 raças assim, pouco mais ou menos: 

 

Caucasica 369,000,000 

Mongolica 552,000,000 

Ethiope 205,000,000 

Malaia 176,000,000 

India- americana mais de 1,000,000 

                                              

Somma pouco mais de 1,303,000,000 

  

O que falta para completar a população do globo 

pertence as raças mixtas. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Há quem avalie em muito menos. 

2
 Sua população é muito incerta; há quem a tenha elevado a 155 e até a 200 

milhões de habitantes. 
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SECÇÃO I 

EUROPA 

 

CAPITULO I 

 

Grandeza relativa, superficie, extensão, canaes 

artificiaes, estradas, vias fereas, telegraphos 

electricos, applicação e grão de adiantamento nas 

industrias, commercio, civilisção, população 

absoluta e relativa, governo, potencias e religião 
 

MESTRE – Qual é a grandesa relativa da Europa e a sua 

superficie? 

DISCIPLO – A Europa é a menor das 5 partes do 

mundo, e tem 10 milhões de kilometros quadrados, sendo 

9.530,000 no continente e o resto nas ilhas. 

M – Qual a sua extensão? 

D – È de 5,400 kilometros de comprimento – desde a 

embocadura do rio Kara, ao NE. Da Rússia até o cabo de s. 

Vicente, ao SO. De Portugal, e de 3,900 kilometros de largura- 

desde o cabo Norte da ilha Mageroe, ao N. da Suécia. Até o 

cabo Matapan, ao S. da Moréa, na Grecia. 

M – Quaes são os seus cannaes artificiaes? 

D – A Europa contém muitos; no que excede a todas as 

partes do mundo, distinguindo-se pelo numero que encerram a 

Inglaterra, Paizes Baixos, Austria, allemanha e Italia. Dentre os 

mais notáveis apontarei na França o de Languedoc com 50 

leguas de extensão, entre Tolosa sobre o Garonna e Agde sobre 

o Mediterraneo, fazendo d1este’-arte a junção d’este mar com o 

atlântico (obra gigantesca executada no reinado de Luiz XIV), e 

o de Monsienr, que une o Rhodano ao Rheno, fazendo a juncção 

do mar do Norte com o Mediterraneo; na Escossia o Cale donio, 

que une o mar do Norte ao atlântico; na Grã Bretanha o Grande 

tronco, que une o Trent ao Mersey, e o Grande junção entre 

Londres e Oxford; na Irlanda o Grande canal e o Canal real, 

que unem Dublin ao Shanon, e d’est’arte fazem a juncção do 

mar de Irlanda com o Atlantico; na Russia o Koubenski ou 

Duque Alexandre de Wurtemberg, que communica o Duwina do 

N. com o Volga, fazendo d’est’arte a juncção do mar Branco 
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com o mar Cáspio, e o que se dirige do Volga á Moscow sobre 

uma linha de 52 leguas; e finalmente na península Iberica o 

Imperial, que tem mais de 30 leguas de extensão desde Tudela 

em Navarra á Saragossa cem Aragão – (obra tambem soberba 

mandada fazer por Carlos V).  

M – Quaes as suas estradas? 

D – A excepção da Turquia e da península Scandinavia 

toda a Europa é cortada por muitas e bellas estradas de 

rodagem,entre as quaes são dignas  de menção pelos prodígios 

d’arte as vias militares do Monte Cenis, simplon, S. Bernardo, 

S. gothard e spliigen, obras de Francisco II e Napoleão. 

M – Quaes as suas vias ferreas? 

D – A excepção tambem da Turquia, das peninsulas 

Scandinavia e Iberica, toda a Europa apresenta uã magnífica 

rêde de vias férreas, principalmente na Inglarterra, França, 

allemanha, Belgica, Hollanda, Áustria e Italia septentrional. Ha 

uma serie d’estas linhas, cuja extensão total é de 2,820 kil., e 

que ligam Paris à S. Petersbourg, passando em colônia, Berlin, 

Koenigsberg, eydtkun, Kowno, Lantwaroff e Dunaburgo; e entre 

as outras mais notáveis podem-se citar, na França a de Paris ao 

Havre, pasando em Ruão, de Paris à Marselha, passando por 

Chalons e Leão; na Áustria o grande caminho de Fernando- de 

Vienna à  Bocknia-, na Gallicia; na allemanha a de Berlin à 

Hambourg; e na Rússia a de s. Petersbourg à Moscow, e a de 

Varsovia á de Fernando, na Áustria. 

M – Quaes os seus telegraphos electricos? 

D – Os telegraphos electricos hoje se estendem na 

Europs de uma á outra extremidade, e até ás duas Américas á 

Asia. Os paizes mais adiantados a este repeito são ainda a 

Inglatera, frança, allemanha, Belgica, Hollanda e Áustria; e a 

primeira terra européa que se unio á America pelo telegrapho foi 

a Irlanda em 1858. 

M – Qual é a sua applicação e grão de adiantamento nas 

industrias? 
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D – A Europa é muito industriosa. – Os progressos que 

tem feito nas sciencias naturaes, especialmente na mineralogia, 

botânica, chimica e physica applicada á mechanica, que ha 

multiplicado ao infinito as forças do homem, diminuindo os 

braços, teem prodigiosamente segmentado e barateado os 

productos de suas industrias a ponto de exportal-os, depois de 

prover as  necessidades de seus habitantes, para todo o mundo. 

A frente de suas nações mais industriosas marcha a Inglaterra 

que, apesar de ter feito grandes progressos na agricultura e têl-a 

em muita estima, pode-se dizer, é excessivamente 

manufactureira ou fabril, distinguindo-se as suas manufacturas 

nas fabricas pela applicação da machina a vapor; seguem-na 

depois a França, Allemanha, Áustria, Hollanda, Felgica, suissa e 

Lombardia. Os seus povos marítimos, principalmente inglezes, 

francezes, scandinavos, hollandezes, hispanhões e italianos, 

distinguem-se pela sua applicação á pesca do hareng e 

bacalhao, da baléa, do thow, das sardinhas e do coral; e alguns 

paizes ha ainda que se distinguem por certos productos 

industriaes, cujos valores excedem os dos productos dos das 

outras industrias no todo ou na maior parte: assim, em Portugal 

os vinhos, e na França os vinhos e a aguardente excedem em 

valores os de todos as outras industrias, na Inglaterra a cerveja e 

aguardente, se não excedem igualam em valores aos das 

manufacturas de algodão, e na Lombardia a creação dos vermes 

de sêda sobe de renda annualmente a milhões de francos. 

M – Qual o seu commercio? 

D – É muito activo, devido isto ao grande numero de 

mares, rios que banham-na à immensa rêde de canaes 

navegáveis, estradas e vias férreas, que  a cortam em diversos 

sentidos, á applicação do vapor á navegação, e aos telegraphos 

electricos, que  a põem em communicação  com todos os povos 

do mundo. A Inglaterra marcha ainda á frente, não só do seu 

commercio, como do de todas as nações; depois d’ella seguem 

se a França, Allemanha(onde se distingue a cidade de 

Hamburgo), Hollanda, Portugal, Belgica, Italia, Austria e 

Rússia. 

M – Qual o seu estado de civilisação? 

D – É a parte do mundo mais civilisada; collocando- Vo 

á frente de seus paizes a Allemanha, por achar-se n’ella muito 

mais derramada a instrucção pelo povo, e marchar o 
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desenvolvimento do progresso material e intellectual a par do 

aperfeiçoamento do progresso material e intellectual a par do 

aperfeiçoamento moral. 

M – Qual a sua população absoluta e relativa? 

D – A absoluta monta 325.000,000 de habitantes, e 

atrelativa a 82 por kilometro quadrado. 

M – Qual o seu governo? 

D – Ha todas as formas de governo; mas o que 

predomina é o monarchico, constitucional representativo e 

hereditário, de que são typos o da Inglaterra e Belgica, notnado-

se apenas uã monarchia absoluta, que é a Russia. 

M – Quaes são as suas grandes potencias? 

D – São:- a Allemanha, Inglaterra, França, Rússia, 

Austria e Italia. 

M – Qual a sua religião dominante? 

D – O christianismo, excepto na Turquia e algumas 

províncias da Russia, onde tambem se abraça o mahometismo, e 

no Cáucaso e Finlândia, onde reina entre algumas hordas a 

idolatria. 

 

CAPITULO II 

 

Divisão politica 
 

MESTRES – Como se divide politicamente a Europa? 

DISCIPULO – A Europa divide-se politicamente em 20 

estados soberanos
1
, 25 meio soberanos e possessões. 

M – Quaes são os estados soberanos? 

D – São: 

 

 

 

 

                                                 
1
 Contando n’esta numero o reino da Prussia, o qual, embora faça parte do 

império d’Allemanha, todavia é d’ella o estado preponderante, e de facto pais 

soberano não contando os insignificantes principoados catholicos do 

Liechtenstein, capital Vaduz, e de Monaco,  e as republiquetas catholicas de 

S. Mariano e Andorra; por quanto a população de primeiro não excede de 

10,000 hab., a do segundo não chega a 8,000 hab., e finalmente  contando a 

Suecia e Noruega como um só estado. 
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I 

Imperio da Russia, capital S. Petersboury com 876,000 

habitantes. 

Superficie. – Perto de 5 milhões e meio de kilometros 

quadrados. 

População – 84.000,000 de habitantes, 

compreheendendo o reino da Polonia com pouco mais de 7 

milhões, o grão-ducado da Finlândia com pouco mais de 7 

milhões, e a parte européa das províncias do Cáucaso com 1 

milhão e meio. 

Governo – Monarchico, hereditário e absoluto. 

Religião – Christã Greco-russa, de que é chefe supremo 

o imperdor; reinando todavia o catholicismo na Polonia, 

olutheranismo na Finlandia, o islamismo nas províncias de SE. 

E o judaísmo nas de O. 

Divisão politica – O império divide-se em 75 governos, 

8 provincias, 9 territorios e 2 districtos sob o nome de paizes 

vassalos; na Europa, porem, existem somente 68 governos, 1 

provincia e 7 territorios; a saber, á Russia propriamente dita 

pertencem 40 governos, 1 provincia e 4 territorios; ao grão-

ducado da Finlandia 8 governos; ao reino da Polonia 10 

governos; e ao Cáucaso 1 governo e 3 territorios. 

A Russia propriamente dita subdivide-se em: - Grande 

Russia – 19 governos, Pequena Rússia – 4, Russia oriental-10 e 

3 terr., Rússia meridional – 4, 1 prov. e 1 terr., Russia 

occidental- 8, e Rússia Beltica-4. 

(vide a carta respectiva do atlas geographico). 

Cidades principaes – a Russia conta 44 cidades de 30 a 

100 mil habitantes, como Kasan, Astrakan, Kroustedt (praça 

forte de S. Petersbourg) e Helsingford, cap. Da Finlandia; e 

conta 9 cidades (inclusive a capital) de mais de 100.000 hab. 

Como Moscow, antiga cap., com 642,000 hab., Varsovia, cap. 

Da Poloni, com 349,000hab. e Odessa com 194,000 hab. 

Lugar notavel Sebastopol, na Crimea. 

(vide a carta respectiva) 

II 

Imperio d’Allemanha, capital Berlin com 1.122,000 

habitantes. 

Superficie – Pouco mais de 510,000 kilometros 

quadrados. 
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População – 45.000,000 de habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário, cosntitucioanl 

representativo, e federativo, excepção feita das 3 cidades livres- 

Lubeck, Bremen e Hambourg -, que são republicas. 

Religião – O protestantismo domina em toda Allemanha, 

dominando a igreja evangélica na allemanha do N., e o 

catholicismo na Posnania, Baviera, grão-ducado de Baden e na 

Alsace-Lorraine. 

Divisão politica – Divide-se em 4 reinos. 6 grãos-

ducados, 5 ducados, 7 principdos, 3 cidades livres e um império- 

Alsace Loraine
1
-. (vide carta respectiva) 

Cidades principaes – A Allemanha conta 54 cidades de 

30 a 100 mil habitantes, como Meiz, Lubeck e Nuremberg; e 14 

(inclusive a capital) de mais de 100 mil hab., como Hambourg 

com 290.000 hab., Munick com 230.000 hab., Dresda com 

220.000 hab., Leipzig com 150.000 hab., Francfort sobre o 

Mexo, Stuttgard, Brenna e Strazbourg. (vide a carta respectiva). 

 

III 

Imperio Austro-Hungaro, capital vienna com 705,000 

habitantes. 

Superficie – Pouco mais de 642,000 kilometros 

quadrados. 

População – 38.000,000 de habitantes, dos quaes 15 

milhões pertencem a Hungria e Transylvania. 

Governo – Monarchico, hereditário, constitutucional 

representativo. 

Religião – Catholica, a qual conta 11 arcepispados. 

Divisão politica – Divide-se: 1º em paizes cisleithanos, 

isto é, d’aquem ou O. do Leitha, confluente do Danúbio, a que 

se ajuntam a Dalmácia ao S., a Bakovim e a Galicia ou 

províncias polacas a e., ao todo 15 paizes; 2ª em paizes 

thransleithanos, ou paizes da corôa húngara, comprehendendo a 

Hungria; e 3ª a Bósnia e Herzegaclas, Transylvania, Confins 

militares, Croacia e Esclaconia.  

(Vide a carta respectiva). 

                                                 
1
 O paiz do imperio Alsace-Lorraine, cap. Strasbourg com 104,000 

habitantes, tem 14.508 kilometros quadrados de superfície, 1.588,000 hab.; 

segue o catholicismo; divide-se em 3 departamentos subdividisos em 22 

circulos; e sua cidade principal é Metz. 
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Cidades principaes – O império conta 20 cidades de 30 a 

100 mil habitantes, como Gratz, cap. Da Styvia, Presbourg, 

antiga cap. Da Hungria, Brunn, cap. da Moravia, Crecocia, Lintz 

(praça forte e estratégica). E Klausembourg, cap. da 

Transylvnia; e conta 59 (inclusive a capital) de mais de 100 mil 

hab., como Budapest ou Offen., cap. da Hungria, Praga, cap. da 

Bohemia, Trieste, cap. da Istria e Trieste, e Lemberg, cap. da 

Gallicia. 

Lugares notáveis – Austerlitz e Sadowa. 

(Vide a carta respectiva). 

 

IV 

 

Imperio da Turquia, capital, Constantinopla (Stamboul 

dos turcos e Bysancio dos grêgos) com 700,000 ou 1 milhão de 

habitantes ( com população fluctuante), dos quase 116,000 hab. 

Pertencem ao bairro asiático. 

Superficie – 150.000 kilometros quadrados
1
. 

População – 5 milhões de habitantes, pouco mais ou 

menos. 

Governo – Monarchico, hereditário, constitutcional 

representativo. 

Religião – A do estado é o mahometismo d seita de 

Omar; o christianimso é seguido por grande parte da população. 

Divisão politica – Não contando com a província 

autônoma d Roumelia oriental, os paizes occupados pela Áustria 

e Grecia e o principado da Bulgária, divide-se em 7 vileyets ou 

províncias, formando as ilhas do mediterrâneo 1 e a Creta outro. 

(vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A Turquia conta 3 cidades de 30 a 

100 mil habitantes- Gallipoli, Philippopoli e Salonice –, e 2 

(inclusive a capital) de mais de 100 mil hab., como Andrinopla 

ou Edriné com 110.000 hab. 

(Vide a carta respectiva). 

 

                                                 
1
 Excluindos-se a bosnia e Herzegovina, occupadas pela Austria-Hungria, o 

sul do Epiro e a Tessalia, cedidas a Grecia pelo tractado de 2 de julho de 

1891, e o principado tributarioda Bulgaria, inclusive a provincia autônoma da 

Roumelia oriental. 
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V 

 

Reino Unido da Grã Bretanha, capital Londres com 

3.814,000 habitantes. 

Superficie – O império britannico, metrópole e colônias, 

tem mais de 20 milhões de kilometros quadrados; o reino Unido, 

porem, 315,000 kil. q. 

População – o império todo tem mais de 200 milhões de 

habitantes; o reino Unido, porem, 35 milhões, dos quaes perto 

de 4 milhões para a Escossia e de 5 a ½ para a Irlanda. 

Governo – Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo. 

Religião – A Snglicana na Inglaterra propriamente dita, 

protestantismo na Escossia e catholicismo na Irlanda. 

Divisão politica – Divide-se em 4 partes: - 1.ª Inglaterra 

propriamente dita com o paiz de galles, comprehendendo 52 

condados, dos quaes 12 pertencem ao paiz de Galles; 2.ª 

Escossia, comprehendendo 32 condados; 3.ª a Irlanda, 

comprehendendo 32 condados repartidos pelas 4 grandes 

províncias – Ulster ao N., Connaught ao O., Leinster a E. e  

Munster ao S.; 4.ª Região das ilhas, que é constituída pelas ilhas 

de Man e normandas, que tem uma administração e instituições 

particulares. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A Inglaterra conta cerca de 32 

cidades de mais de 50.000 habitantes, como York, Canterboury, 

Oxford, Cambridge, Plymouth e Sauthampton; 16 de mais  de 

100,000 hab., como Bradford, Blefast, Newcastle, Portsmouth e 

Dundee; 3 de mais  de 200,000 hab., como Edimbourg, cap. da 

Escossia, Bristol e Skeffield; e finalmente 7 (inclusive a capital) 

de mais de 300,000 hab., como Liverpool com 552,000 hab., 

Manchester-Salford com 518,000 hab., Glascow  com 11.000 

hab., Birmingham, Dublin, cap. Da Irlanda, e Leeds. 

(Vide a carta respectiva). 

 

VI 

Reino da Prussia, capital Berlin com 1.122,000 

habitantes. 
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Superficie – 348,000 kilometros quadrados. 

População – 27,000,000 de habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo. 

Religião – Protestante evangélica. 

Divisão politica – Divide-se 1º em 8 provincias antigas 

subdivididas em 26 governos e estes em círculos, mais o 

principado de Hohenzollern e o território de Lade; 2º em paizes 

consquistados
1
. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – Breslan, cap. da Silesia, em 

273,000 hab., Colonia, cap. da província do Rhemo, em 145,000 

hab., Koenigsberg, cap. da Prussia oriental, com 140,000 hab., 

Magdebourg, cap. do Saxo, Hanover, Stettin, cap. da Pomerania, 

Posea cap. da Posnania, Munster, cap. da Westphalia, Mayença 

ou Mognacia e Coblença. 

(Vide a carta respectiva). 

 

VII 

 Reino da Dinamarca, capital Copenhague com 235,000 

habitantes. 

Superficie – 143,000 kilometros quadrados. 

População – 2,096,000 habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo. 

Religião – Lutherana. O paiz é dividido 

eclesiasticamente em 7 dioceses, sendo 3 no archipelago 

dinamarquez e ilha de Bornholm e 4 na Jutlandia. 

Divisão politica – divide-se em 5 paizes: - Seeland, 

Fionia, Laland, Bornholm e Jutlandia. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A Dinamarca conta somente uam 

cidade de mais de 100,000 habiotantes, - a capital -, e 2 de 

pouco mais de 20,000 hab., como Aarhnus e Odensee, cap. da 

Fionia; as de mais são muito menos povoadas, como Aalborg, 

                                                 
1
 O ex-reino de Hanover, cap. Hanover, comprehendendo 6 provincias; os 

ducados de Lanenbourg, Holstein e Sleswig, cap. Sleswig, ducado de Hesse-

Nassan, cap. Cassel e Wiesbaden, a ex-cidade livre de Francfort sobre o 

Meno e o antigo, principado Hesse-Hambourg. 
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Etsenenr (Helsingor), Viborg, Roeshild, sepultura dos reis, e 

Reihiavih, cap. da Islandia. 

(Vide a carta respectiva). 

 

VIII 

 Reino da Suecia e Noruega, capital Stochholmo com 

316,000 habitantes, (inclusive a cidade do campo). 

 Superficie – 500,000 kilometros quadrados. 

 População – 6.400,000 habitantes. 

 Governo – Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo tendo cada um d’estes reinos sua organisação 

politica inteiramente independente. 

 Religião – Lutherana. 

 Divisão politica – A Suecia divide-se em 24 laens ou 

prefeituras, distribuídas pelas três secções geographicas 

seguintes: - Norrland ou paiz do N., Suecia própria, paiz do 

centro, e Gothia, paiz do S. 

 A Noruega divide-se em 17 baliados, distribuídos pelas 

secções geographicas seguin tes: - Nordlandens ou paiz do N., 

Nordenfields ou paiz ao N. das montanhas, e Soedenfields ou 

paiz ao S. das montanhas. 

 (Vide a carta respectiva). 

 Cidades principaes – A Suecia conta apenas uma cidade 

de mais de 100,000 habitantes – a capital - , e 2 de pouco mais 

de 30,000 hab., como Gothembourg e Malmo; as demais são 

muito menos povoadas, como Upsala, Carlscrona, Calmar e 

Lund. 

 A Noruega conta apenas 2 cidades de mais de 30,000 

hab., como Christiania, cap. com 76,000 hab., e Bergen com 

38,000 hab. 

 (Vide a carta respectiva). 

 

IX 

 

 Reino da Hollanda ou dos Paizes Baixos, capitaes La-

Haya com 123,000 habitantes e Amsterdam com 328,000 hab. 

 Superficie – 33,000 kilometros quadrados. 

 População – 4,000,000 de habitantes. 
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Governo – Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo. 

Religião – Calvinista. 

Divisão politica – Dovide-se em 11 provincias. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A Hollanda conta 5 cidades de 

mais de 39,000 habitantes, como Utreeshi, Groalaga, Leyde e 

Haardem, 3 (inclusive as capitaes) de mais de 100,000 hab., 

como Relterdam com 157,000 hab. 

(Vide a carta respectiva). 

 

X 

Reino da Belgica, capital Bravellas com 95,000 

habitantes (inclusive seus 8 arrebaldos). 

Superficie – 30,000 kilometros quadrados. 

População – 5 milhões e meio de habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo. 

Religião – Catholica. Contem 5 bispados e 1 arcebispado 

– Melinas -. 

Divisão politica – Divide-se em 9 provincias. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A Belgica conta 5 cidades de mais 

de 30,000 habitantes, como Malinas, Levaina e Bruges, e conta 

4 (inclusive a capital) d emais de 100,000 hab., como Aweers, 

Gund e Llege. 

Lugar notavel Walerloo. 

(Vide a carta respectiva). 

XI 

Reino de Portugal, capital Lisbôa com 216,000 

habitantes (inclusive os arrebaldes Belem, Olicares &). 

Superficie – 90,000 kilometros quadrados. 

População – 4,318,000 habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário constitucional 

representativo. 

Religião – Catholica. Contem 14 bispados e 3 

arcebispados – Lisbôa, Reura e Braga -. 

Divisão Politica – Divide-se em 8 provincias, 

subdivididas em 21 districtos, constituindo as ilhas dos Açores 

uma província e as ilhas da Madeira outra. 
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(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – Portugal conta apenas uma cidade 

de 100,000 habitantes – a do Pôrto -, e uma outra de mais de 

100,000 hab. – a capital -; todas as demais, excepção feita de 

mui poucas que teem de 10 a 20 mil hab., são mui pouco 

povoadas, e são dignas de menção Braga, Coimbra e Elvas. 

Lugares notáveis Cintra e Mafra. 

(Vide a carta respectiva). 

 

XII 

Reino da Hespanha, capital Madrid com 397,000 

habitantes. 

Superficie – 598,000 kilometros quadrados. 

População – 17,000,000 de habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica – Divide-se em 49 provincias, 

subdivisões das antigas províncias históricas restadas como 

circumscripções militares ou capitanias geraes, formando as 

ilhas Baleares 1 provincia e as Canarias outra. As antigas 

províncias eram em numero de 15. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A Hespanha conta 20 cidades de 30 

a 100 mil habitantes, como Granada, Cadix, Cordova, Badajoz 

e Tolêdo, e 5 (inclusive a capital) de mais de 100,000 hab., 

como Barcelona, Valença, Sevilha, e Malaga. 

(Vide a carta respectiva). 

 

XIII 

Reino da Italia, capital Roma com 272,000 habitantes. 

Superficie – 300,000 kiloemtros quadrados. 

População – 28 milhões e meio de habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo. 

Religião – Catholica. Contem 47 arcebispados 

subdividos em 208 bispados e prelaturas independentes. A 

população eclesiastica compõe-se de 100,000 sacerdotes. 
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Divisão politica – Divide-se em 73 provincias 

designadas pelos nomes de suas respectivas capitaes e repartidas 

em 11 grandes divisões
1
. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A Italia conta 18 cidades de 30 a 

100 mil habitantes, como Ferrara, Padas, Vergas, Barcena, 

Pisa e Pavia, e 9 (inclusive a capital) de mais de 100,000 hab., 

que são, - Napoles, antiga cap. do reino das Duas Sicilias, com 

453,000 hab., Milão, antiga cap. da Lombardia, com 322,000 

hab., Turia, antiga capital dos Estados sardos ou do Piemonte, 

com 225,000 hab. Palermo, cap. da Sicilia, com 206,000 hab., 

Florença, antiga cap. da Toscana (como foi do reino de 1831 a 

1870), com 130,000 hab., Genbes, Veneza, Bolonha e Messina. 

Lugares notáveis Mantea, Carrara, Magenla, Mirreape, 

Lodi, Arcola, Solferino e Campofornio. 

(Vide a carta respectiva). 

 

XIV 

Reino da Grecia, capital Athenas com 63,000 

habitantes
2
. 

Superficie – 65,000 kilometros quadrados. 

População – 2,068,000 habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo. 

Religião – Christã, orthodoxo grega, independente da 

patriarcha de Constantinopla e administrada por um sínodo, que 

tem sua sede na capital e é presedido por um arcebispo 

metropolitano. A religião catholica domina entre as famílias 

bourguezas de Naxos e outras eycladus e das ilhas jônias, e 

conta 2 arcebispos e 4 bispos. 

Divisão politica – A Grecia divide-se em partes: 

 

 

 

                                                 
1
 Dividia-se antes de sua completa unificação, segundo E, Levasseur e o 

Almanack de Goths de 1883 em 60 provincias, tendo então por capital 

Florcaça. 
2
 Se incluir-se o Pireo, que tem pouco mais de 21,000 hab., e que lhe fica a 5 

milhas de distancia, vira a ter 86,000 hab. 
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1ª Grecia propriamente dita comprehendendo 10 

monarchias, subdivididas em 49 eparchias, e mais os distrietos 

de Thessalia e Eplro
1
; 2ª as ilhas jonias, comprehendendo 3 

monarchias, subdivididas em 4 eparchias. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A Grecia conta apenas 5 cidades de 

10 a 25.000 habitantes, como Petras, Larissa, cap. da Thessalia, 

Hermonpolis ou Syra, Corfon e Zaute, e uma de mais de 50,000 

hab. – a capital -. 

(Vide a carta respectiva). 

 

XV 

Republica da França, capital Paris
2
 com 1,0986,000 

habitantes. 

Superficie – Pouco mais de 500,000 kilometros 

quadrados. 

População – 37,000,000 de habitantes. 

Governo – Republicano. 

Religião – Ha em França três cultos reconhecidos pelo 

estado e mantidos à sua custa: - o catholico, protestante e 

israelita. 

A igreja catholica conta 84 dioceses, sendo 17 

arcebispados e 67 bispados. 

Divisão politica – Divide-se em 86 departamentos ou 

prefeituras (mais o arredondamento ou districto de Belfort), os 

quaes tomam os nomes em geral dos mares, rios e seus 

affluentes, de ambos no mesmo tempo, dos montes e sua 

respectiva situação, subdivididos em 382 arredondamentos ou 

subprefeituras, 2,865 cantões e 36,000 communas. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A França conta 38 cidades de 30 a 

100,000 habitantes, como Havre, Versailles, Orleans e os portos 

militares – Tonlon, Brest, Lorient, e Cherbourg -, e 9 (inclusive 

a capital) de mais de 100,000) hab., como Ledo com 376,000 

hab. Marsella com 330,000 hab., Bordenas com 221,000 hab. 

Toulonse e Rondo. 

                                                 
1
 Cedidos pela Turquia à Grecia, em virtude da convenção assignada aos 2 de 

julho de 1881. 
2
 Estende-se sobre uam superfície de 78 kilometros quadrados, atravessada 

pelo Sena. 
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Lugares notáveis Fontenebleas e Sedan. 

(Vide a carta respectiva). 

 

XVI 

Confederação Helvetica ou Republica da Suissa, 

capital Berae com 44,000 habitantes. 

Superficie – Pouco mais de 41,000 kilometros quadrados. 

População – Cerca de 3,000,000 de habitantes. 

Governo – Republicano federativo. 

Religião – Metade catholica e metade calvinista. 

Divisão politica – Divide-se em 22 cantões, que formam 

27 republicas, sendo os cantões distribuídos assim: - 6 ao N., 2 

ao S., E., 3 a O, e 8 no centro. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A Suissa conta 4 (inclusive a 

capital) cidades de mais de 30,000 habitantes, como, Basiles 

com 61,000 hab., Geneora com 50,000 hab., e Lausana, e 

nenhuma de 100,000 hab. 

(Vide a carta respectiva). 

 

XVII 

Reino da Romania,
1
, capital Bekarest com 221,000 

habitantes. 

Superficie – 130,000 kilometros quadrados. 

População – Perto de 5 milhões e meio de habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo. 

Religião – Orthodoxa grega, independente do patriarcha 

de Constantinopla, e reconhece como seus chefes os dois 

arcebispos de Bakarest e Jassy. 

Divisão politica – Divide-se em 33 districtos ou 

departamentos, 164 arredondamentos ou plasi, 62 communas 

urbanas e 3,020 ruraes. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

 

                                                 
1
 Comprehende os dois antigos principados danubia nos – Moldaria e 

Valachia -. 
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Cidades principaes – A Roumania conta apenas 4 

cidades da mais de 30,000 habitantes, como Jassy, cap. da 

Moldavia, com cerca de 90,000 hab., e Galatz com  80,000 hab., 

e uma de mais de 200,000 hab. – a capital -. 

(Vide a carta respectiva). 

 

XVIII 

Reino da Servia, capital Belgrado com 30,000 

habitantes. 

Superficie – 48,000 kilometros quadrados. 

População – 1,760,000 habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário na família 

Obrenoviteh, constitucional representativo. 

Religião – Orthodoxa grega, que reconhece por chefe 

nominal o patriarcha de Constantinopla; mas considera-se 

autocephala e governa-se por um synodo composto do arcebispo 

de Balgrado e os três bipos do reino. 

Divisão politica – Divide-se em 17 departamentos ou 

círculos, subdivididos em 62 cartões e 1,033 communas, as 

quaes teem cada uma o seu parlamento particular, cuja 

autonomia é quase absoluta nos negócios locaes. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – As cidades da Servia são pouco 

povoadas; depois da capital pode-se mencionar Semendria ou 

Sméderevo com 10,000 habitantes. 

(Vide a carta respectiva). 

 

XIX 

Principado do Monte Nêgro, capital Celtigne com 

2,000 habitantes. 

Superficie – 9,030 kilometros quadrados. 

População – 236,000 habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário segundo a ordem da 

primogenitura masculina na família de Petrovich Niégoch, e 

absoluto; é antes uma mistura bizarra de democracia, feudalismo 

e absolutismo. 

Religião – Orthodoxa grega. O príncipe (Kaiaz) 

accumulava o titulo de bispo (Vladika); mas, querendo cazar-se 

o príncipe Danilo, delegou o episcopado a um de seus primos. 
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Divisão militar e administrativa – divide-se em 8 nahiés; 

4 constituem a parte oriental ou os Berda e os outros 4 a 

occidental ou Montanha Nègra propriamente dita. Na capto um 

nahié todos os outros se dividem em tribus, subdivididas em 

famílias. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – O Monte Nêgro conta apenas 

dignas de manção, alem da capital, Pogoritza com 4,000 

habitantes e Dulcigno, porto marítimo, com 3,000 hab. 

 

XX 

Grão Ducado de Luxembourgo, capital Luxembourg 

com 16,000 habitantes
1
. 

Superficie – 2,587 kilometros qaudrados. 

População – 210,000 habitantes. 

Governo – Monarchico, hereditário na casa d’Orange 

Nassau, constitucional representativo. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica – divide-se em cantões. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – Uma única cidade existe-a capital. 

(Vide a carta respectiva). 

MESTRE – Quaes são os principaes estados meio-

soberanos? 

DISCIPULO – São: 

 

 

 

 

 

 

Allemanha 

 

 

 

 

 

 

1. Reino da Baviera, capital Munich 

com 230,000 habitantes. Superficie – 

75,859 kilometros quadrados. População 

– 5,284,000 hab., Governo – 

Monarchico, hereditário, constitucional 

representativo. Religião – Catholica 

protestante. Divisão politica – 8 circulos 

subdivididos em districtos. Cidades 

                                                 
1
 O paiz declarado neutro, sua capital deixou de ser uma cidade fortificada ou 

praça forte federal. O rei da Hollanda, seu grão duque, nomêa o seu governo. 
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Allemanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principaes – Angsbourg e Batisbonna. 

(Vide a carta respectiva). 

 

2. Reino de Saxonia, capital Dresda 

com 220,000 hab. Superficie – 14,992 

kil. Q. População – Perto de milhões 

hab. Governo – Monarchico, hereditário, 

constitucional representativo. Religião – 

Protestante. Divisão politica – 4 

governos e grandes baliados. Cidade 

principal – Leipzig. 

(Vide a carta respectiva). 

3. Reino de Wurtemberg, capital 

Stultgard com 117,000 hab. Superficie – 

19,503 kil. q. População – 1,971,000 

hab. Governo – Monarchico, hereditário, 

constitucional representativo. Religião – 

Protestante e catholica. Divisão politica 

– 4 circulos subdivididos em baliados. 

Cidade principal – Ulm. 

(Vide a carta respectiva). 

4. Grão-ducado de Bade, capital 

Carlsruhe. População – 1,570,000 hab. 

Divisão politica – 4 districtos 

subdivididos em 11 circulos. (Vide a 

carta respectiva). 

5. Grão-ducado de Hesse-

Darmstadt, capital Darmstadt. 

População – 936,000 hab. Divisão 

politica – 3 provincias. 

(Vide a carta respectiva). 

6. Cidade livre hanseatica, ou 

republica de Hambourg. 
População de toda a republica – 453,000 

hab. e da cidade propriamente dita – 

290,000 hab. 

(Vide a carta respectiva). 
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Allemanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turquia 

 

 

 

7. Cidade livre hanseatica, ou 

republica de Brema. População de 

toda a republica – 156,000 hab. e da 

cidade propriamente dita – 112,000 hab. 

(Vide a carta respectiva). 

8. Cidade livre hanseatica, ou 

republica de Lubeck. População de 

toda a republica – 63,500 hab. e da 

cidade propriamente dita – 51,000 hab. 

(Vide a carta respectiva). 

9. Principado da Bulgaria, capital 

Sofia com 20,541 hab. Superficie – 

63,865 kil. q. População – 2,000,000 

hab. Governo – Monarchico, hereditário, 

constitucional representativo sob a 

soberania da Sublime-Porta. Religião – 

Grêga oriental. Divisão politica – 4 

circulos subdivididos em baliados. 

Cidades principaes – Varna e Silistria. 

(Vide a carta respectiva). 

 

MESTRE – Quaes são as possessões? 

DISCIPULO – São: 

 

Inglaterra, que é 

representada pelo 

archipelago 

britanico, q’ 

compõe-se das ilhas 

Grã-Bretanha, 

Irlanda, Orcadas, 

Shetland, Hebridas, 

as do mar de Irlanda 

– Man e Anglesea -, 

as anglo – 

normandas – Wight, 

 

 

 

 

 

Possue a ilha de Heligoland defronte 

da embocadura do Elba, o grupo de 

Malta, cão. La Valella ou Malta, com 

46,000 hab. (com formidáveis 

fortificações e estação da esquadra 

ingleza no Mediterraneo), Gibraltar na 

provincia de Cadix, em Hespanha (uma 
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d’Aurigny, 

Guernesey e Jersey -

, e aos Sorlingas ou 

Scilly ao S. O. da 

Gra-Bretanha. 

 

França 

 

 

Russia 

 

 

 

Dinamarca 

 

 

Suecia 

 

Allemanha 

 

Hollanda 

 

Hespanha 

 

Portugal 

 

Italia 

 

 

Austria 

 

Grecia 

 

 

Turquia 

das praças mais fortes do globo). 

 

 

 

 

 

As ilhas de Noirmoutier, Ré, Oleron, 

as Hyeres e a Corsega, cap. Ajaccio. 

 

O grupo de Nova Zembla e os 

archipelagos de Spitzberg e de Aland, 

Dago, Oesel, a Polonia e Finlandia. 

 

A ilha de Bornholm no Baltico, as 

de Feróe e Islandia no Atlantico, e Sylt 

no mar do Norte. 

 

Oland, Gothland e o archipelago 

noroego. 

 

Ilha de Rugen no Baltico. 

 

O grupo de Texel e o de Zelandia. 

 

As ilhas baleares. 

 

O archipelago dos Açóres. 

 

As ilhas d’Elba, cap. Pórto Ferrajo, 

Sardenha, cap. Cagliari, Sicilia, cap. 

Palermo, e as de Lipari. 

 

As ilhas illyricas. 

 

As ilhas jonias, Negroponto, as 

cycladas e as sporadas occidentaes. 

 

A ilha de Lennos ou Stalimena e a 

Candia. 

(Vide as cartas respectivas). 
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SECÇÃO II 

ASIA 

 

CAPÍTULO I 

 

Grandeza relativa, superficie, extensão, 

canaes artificiaes, estradas, vias ferreas, 

telegraphos electricos, applicação 

e gráo de adiantamento nas industrias, 

commercio, civilisação, população 

absoluta e relativa, governo, 

potencias e religião 
 

MESTRE – Qual é a grandeza relativa d’Asia, e sua 

superficie? 

DISCIPULO – A Asia é a maior das 5 partes do mundo, 

e tem de superficie perto de 42 e ½ milhões de kilometros 

quadrados, inclusive as ilhas. 

M – Qual a sua extensão? 

D – E’ pouco mais de 1,600 kilometros de comprimento 

– desde o cabo Oriental (Siberia) no estreito de Babel – Mandeb 

(Arabia) -, e de 8,500 kilometros de largura – desde o 

promontório Sagrado ou cabo Severo – Vostokhnei (Siberia) ao 

cabo Romania (Indo-China) -. 

M – Quaes os seus canaes artificiaes? 

D – A China e a India offerecem muitos canaes 

navegáveis; porem os mais notáveis são – o Imperial, executado 

em 1252 pelo conquistador da China – Koublai-Kan, príncipe 

dos mongols, e que começa em Pekin e se dirige a cidade de 

Cantão sob a forma de um triangulo rectangulo, medindo uma 

extensão de 500 leguas, pouco mais ou menos, e o grande canal 

do Gange, o qual vai desde Hurdwar à Cawupore, medindo uma 

extensão de 1,440 kilometros. 

M – Quaes as suas estradas? 

D – A Asia não offerece hoje magníficas estradas, como 

as do tempo de Herodoto; depois que o commercio marítimo 

ligou directamente a China e a India, a Asia e a Europa, as 

vantagens da via marítima, muito menos longa e custosa e muito 

mais segura, as teem feito pouco a pouco abandonar. 
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A Asia occidental não possue, por assim dizer, estradas; 

os transportes se fazem nas costas de burros, mulos e camêlos 

atravez dos desertos ou das gargantas das montanhas; os 

trajectos das caravanas acham-se traçados pela natureza. 

A Siberia não possue senão uma só estrada, sendo os rios 

as outras vias de communicação; sua verdadeira estrada é a de 

Klachla a Ehaterinenbourg. 

A China no interior tem poucas estradas grandes, e a 

mais importante é a que conduz de Tching-tou-fon à Pekin e que 

liga o Tibet à capital do império; a maior parte das outras são 

caminhos estreitos de 1 a 2 metros de larguras, bem 

conservados, macadamisados ou calçados de lages. 

A Indo-China é tambem desprovida de grandes estradas. 

Na India, porem, os inglezes teem começado a construir 

algumas macadamisadas; - de Calenllá à Bombay, de Rombay á 

Madras &. 

E o Japão tem mui bellas estradas conservadas com 

grande cuidado, as quaes são bordadas de arvores, 

principalmente a grande estrada de Nangasaki à Hakodadé por 

Yedo. 

M – Quaes as suas vias-ferreas? 

D – A India possue uma vasta réde de vias férreas, que 

medem uam extensão superior a 10,000 kilometros, e suas linhas 

principaes são – a de Calcuttá à Dacca e a grande linha de 

Calcuttá à Peschanver por Delhi -; e o Japão tem uma via 

férrea, que une Yedo à Osaka e Yedo à Yohohamo. 

M – Quaes os seus telegraphos electricos? 

D – A India possue uma vasta rede telegraphica, que 

mede uma extensão superior a 22.000 kilometros; e a mais 

notavel é a linha que liga Constantinopla à India, seguindo pelo 

Valle do Euphrates até Bombay e Calcuttá. Uma outra linha 

tambem une o Japão à Russia, Hong-hong e Singapura. 

M – Que se estende por escalas do Levante? 

D – Chamam-se assim os portos do Mediterraneo e mar 

Nêgro que servem de cabeça das estradas do interior, 

estabelecendo d’est’arte relações directas entre a marinha e as 

caravanas. 
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 M – Qual a sua applicação e grão de adiantamento nas 

industrias? 

 D – Os povos mais cultos, como os índios, chinezes, 

japonezas, coreanos, turcos, tártaros, usbecks da Boukaria e os 

persas são muito adiantados em certos ramos de industria. 

 Assim; a agricultura é muito aperfeiçoada entre os 

chineses e japoneses; são admiráveis os estofos de sêda lisa, 

lavrada e bordada de Damasco, Persia, India, China e Japão, os 

tecidos de algodão de Mossoul, Alêpo, Magalipatinam, Madros 

e China, os tecidos de lã e chalés de Cachemira e Persia, os 

tapetes de Broussa, Patna e da Persia, as obras de flores e laca da 

China, os bordados de ouro e prata de Surate, as obras de 

filigrana, flores artificiaes, papel pintado e esteiras de outras 

partes da India, as telas pintadas, os setins, a preparação de 

coiros, sabres, ferros, obras de caldeiraria, ollaria e perfumarias 

da Persia, as obras de vidro e xarão, papel pintado e os tecidos 

de crepe do Japão, as armas brancas da India, China e Japão, a 

porcellana e o verniz da China e Japão; artefactos todos esses 

que são custosamente comprados pelo luxo europeo; muito 

embora a Europa leve a palma nos diversos ramos de industria, 

sendo excedida em alguns sòmente pela excelência da matéria 

prima. 

 Esse grão de aperfeiçoamento em que se vêem alguns 

d’esses povos, os índios e os chinezes, é de tempos ha 

memoriaes; de mais de 4.000 annos. 

 E’ assim que os chinezes, tendo conhecimento, ha muito 

tempo antes dos europeos, da pólvora, da imprensa, da bussola e 

outras invenções, se acham presentemente fieis ás suas velhas 

tradições, e despressam tudo o que não existe entre elles, 

conservando-se muito a quem do movimento impresso pelos 

europeus ás artes e ás sciencias. Seus conhecimentos náuticos 

são nenhuns; e só com o auxilio dos missionários europeos elles 

podem compor um calendário. Sua arte militar é muito atrazada, 

e sua muzica é estrepitosa e sem harmonia. Elles imitam os 

quadros da natureza com muita fidelidade, é verdade; mas não 

teem idéia da perspectiva e censuram as pinturas europeas pelas 

sombras, que tomam por manchasse imperfeições. Finalmente a 

sua architectura é insignificante. 
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M – Qual o seu commercio? 

 D – E’ muito activo, desde a mais remota antiguidade; 

em todos os tempos as nações que teem entretido commercio 

com ella, especialmente com a India, teem sido as mais ricas. 

Assim foram o Egypto, Veneza, a liga hansiatica da Allemanha, 

Portugal, e hoje o é a Inglaterra. O commercio interior é muito 

florescente nos paizes centraes, como o Turkestan e parte da 

Russia asiática, e o interior e marítimo no Japão, China e Coréa. 

Este ultimo poderia ser mais extenso nestes paizes, se não fora o 

preconceito de se conservarem ainda muitos de seus portos 

fechados aos estrangeiros, a pezar dos tratados celebrados entre 

estas nações e os Estados-Unidos do N. e a França; de sorte que,  

pode-se dizer, as nações asiáticas, que conservam todos os seus 

portos abertos aos estrangeiros, são a India, Arabia, Persia, Asia 

ottomana e o SO. da Russia asiática. 

 M – Qual a sua civilisação? 

 D – A civilisação d’Asia é sui generis. Os povos 

asiáticos differem dos européos em sua maneira de alimentar-

esse, em suas vestes, usos e costumes. 

 Assim; - em geral elles alimentam-se com arroz, peixe e 

legumes, e alguns, como os nômades da Tartaria, alimentam-se 

com leite de bêsta, e em certos paizes, como a China, e povo 

como sem escrúpulo ratos, vermes, animaes mortos de moléstias 

e afogados, e os ricos comem cães pequenos, ninhos da 

salangana etc., e os mandehouc comem com prazer e 

preferência a carne de Cavallo. Os chinezes, annamans e 

japonezes em suas mesas não se servem de colher, faca e garfo, 

como nós, e sim de espêtos de pão ou de marfim, e os últimos 

nem admittem á mesa toalha e guardanapos. 

 Assim; - os habitos da classe baixa em muitos paizes, 

como entre os hindous ou índios, os birmans e malaios limitam-

se a uma tanga, e das outras classes são em geral para os homens 

e mulheres grandes vestidos (até sem forma especial, como entre 

os birmans), saias compridas ou curtas, vabe-chambres, ou 

muitos vestidos uns sobre os outros, compridas camisas, collêtes 

curtos ou mui compridos, preso tudo á cintura por um cinto de 

tecido ou de coiro ou um chale, calças, calções, calçolas largas, 

prenas tambem em baixo na perna, mantos, mantém, caponas 

com ou sem capuz, capotes, sobretudos de mangas largas ou 

estreitas; habitos todos esses de diversas côres; sendo todavia 
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muito estimadas entre uns, como os árabes, a cor amarella, 

entre os chinezes as cores azul,  preta e violeta, reservando estes 

o branco para o luto, como o fazem os japonezes e annamans, 

reservando ainda estes últimos e os chinezes a cor amarella 

esverdinahda para a família real, e os siamezes para esta e os 

militares a encarnada. Todos esses habitos são feitos de 

algodão, mankin, pannos chilados, linho, panno fino, séda, setim 

ou velludo e alguns são até bordados a ouro ou prata; e para o 

inverno nos climas frios são guarnecidos de pelles de carneiro, 

cabra, raposa, Martha, zeballina etc. Alguns não trazem chapéos, 

como os siamezes, ou só trazem-nos durante a chuva, como os 

japonezes; outros trazem bonnets redondos e afunilados, com 

tranças cahidas em derredor da borda ou beira, como os hurdos, 

ovaes ou afunilados, como os chinezes, ou turbantes, como os 

árabes e turcos, ou trôços formados de lenços, e até rajados de 

diversas cores, como os mesmos árabes e hindous. Alguns 

andam descalços, ou trazem alparcas, como os karians da Malaia 

e os bedoninos da Arabia, ou batas de coiro ou de panno, de 

setim etc., como os hurdos e chinezes, ou sapatos de bicos 

compridos e arrebitados. Alguns trazem tambem grandes leques 

á semelhança de grandes folhas redondas com seus pecíolos 

respectivos, ou á semelhança dos nossos, como os birmans e 

japonezes. 

 Assim: - alguns rapam os cabellos da cabeça e até das 

sobrancelhas, conservando só um tudo atraz de cada orelha, 

como os persas, ou nas fontes, como os japonezes, ou no alto da 

cabeça, como os chinezes, que amarram-se deixam-no cahir em 

fôrma de trança sobre as costas. Ha n’as mulheres que cobrem-

se de véos, só deixando apparecerem os olhos, como entre os 

persas, outras que se pintam, como as japonezas, e desde a 

idade de 7 annos, como as chinezas, entre as quaes é objecto de 

luxo tambem o pé pequeno; para o que em creança, ao nascer, 

mettem-se-lhes os pós em sapatos muito justos e muito 

consistentes; de sorte quem quando ellas crescem, conservam o 

passo vacilante e mui difficil. E’ ainda objecto de luxo entre os 

birmans pintarem-se os dentes de preto, entre os chinezes deixar 

crescerem as unhas da mão esquerda, principalmente do dedo 

mínimo, as quaes tomam as vezes dimensões superiores a 8 

pollegadas de comprimento , e entre os hindous trazerem jóias 
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de brilhantes e outras pedras preciosas na jarreteira, e até anneis 

atravez das cartilagens do nariz. 

 Assim, finalmente: - os habitantes d’Asia occidental e 

parte da meridional passam como effeminados, ociosos, 

cobardes e sensuaes; os da Asia central, Siberia e parte da 

Arabia, como mais selvagens, occupando-se de caçar, guardar 

seus rebanhos e rapinar; os chins e japonezes passam por 

incommunicaveis, e os malaios como rapinadores e assassinos, 

não esquecendo os thugs ou estranguladores, do Indostão. Entre 

os hindous ha ainda mais o costume bárbaro e cruel de se 

queimarem ou se enterrarem vivas as viúvas com os cadáveres 

dos seus maridos, sendo encarregados de accender a fogueira ou 

lançar-lhes a terra por cima os seus próprios filhos e parentes 

mais próximos; entre os chinezes, principalmente, os paes teem 

o direito de vida e morte sobre os seus filhos e podem vendel-os; 

entre a maior parte d’esses povos asiáticos as mulheres são 

tratadas como verdadeiras escravas, entre todos reina a 

polygania, e até a polyandria, como no Malabar e no Tibet; 

todos em geral, e (cousa notavel) até as próprias mulheres, 

andam diariamente armadas de punhal, sabres e pistolas, como 

signal evidente de valentia ou prova de que a sua vida se acha 

continuamente ameaçada!... Os súbditos, como na China, para 

fallar aos seus soberanos curvam os joelhos e a cabeça até 

encostal-a em terra, e assim se conservam todo o tempo em que 

estão em suas presenças. Finalmente as penas dos códigos 

criminaes são em geral aviltantes e muito rigorosas, como na 

China, onde os crimes são punidos com a bastonada, a cangne, 

(supplicio de madeira com uns buracos, onde o sentenciado 

mette a cabeça e os braços), o desterro, a tiragem dos navios e a 

morte. Foi daqui sem duvida que os barbarascos e os russos 

tiraram as suas penas da bastonada e do knout. 

 M – Qual a sua população absoluta e relativa? 
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 D – A absoluta monta a 900,000,000 de habitantes, e a 

relativa a 21 por kilometro quadrado. 

M – Qual o seu governo? 

D – O governo que predomina é monarchico absoluto, 

excepto no Belutchistan, que forma uma confederação 

aristocratica. 

M – Quaes são as suas grandes potencias? 

D – São a China, o Indostão (posto que possessão 

européa), o Japão e a Persia. 

M – Qual a sua religião predominante? 

D – Sessenta milhões seguem o monotheismo e o resto o 

polytheismo, sendo as crenças mais derramadas o boudhismo, o 

brahmanismo e islamismo. 

 

CAPITULO II 

 

Divisão politica 
 

MESTRE – Como se divide politicamente a Asia? 

DISCIPULO – A Asia divide-se politicamente em 11 

estados soberanos principaes, 4 regiões habitadas por vários 

povos independentes, cada uma das quês não constitue um 

estado, e em estados menos soberanos, sujeitos vassalos, ou 

tributários, e possessões. 

M – Quaes são os estados soberanos? 

D – são: 

I 

Império da China, capital Pekin, parte do rio Pesho, 

com 2,000,000 de habitantes (inclusive os arrebaldes). 

Superficie – Todo o imperio tem mais de 11 milhões e 

meio de kilometros quadrados, e a China propriamente dita 

3,360,000 kil. q. 

População – Todo o império tem cerca de 590 milhões 

de habitantes, e a China propriamente dita 980 milhões de hab. 

Governo – Monarchico, hereditário, absoluto e, 

despolitico. 

Religião – A de Confuelo, que é a religião dos lettrados, 

e cujo chefe é o imperador; o budhismo e brahmanismo nos 

paizes tributários; o islamismo, o christianismo e o culto dos 

espíritos contam tambem muitos crentes. 
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Divisão politica – A China divide-se em três partes, 

subdivididas em muitas províncias; a saber: 

1º China própria ou império do meio com 18 provincias, 

formando 8 governos gernes e 3 provinciaes, à frente dos quaes 

estão 8 governadores geraes, 12 governadores dependentes e 3 

governadores provinciaes independentes. A administração 

militar de cada província está a cargo de um general chinez e um 

general tártaro de grão mais elevado e de autoridade menor. 

2º Paizes sujeitos ou vassallos. 

3º Paizes tributários. 

Cidades principaes – A China conta muitas cidades de 

mais de 100,000 habitantes e umas 10 inclusive a capital de 

mais de 1 milhão hab., entre as quaes Sou-tcheou-fou com 3 

milhões hab., Yang-tcheou-fou com 2 milhões hab., Cantão com 

1 milhão e meio hab., Nan-king com 1 milhão hab., e Hang-

tcheou-fou
1
 com 1 milhão hab. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

II 

Imperio do Japão,
2
, capital Toquio ou Yedo com 

812,000 habitantes, residência actual do imperador – tenno dari 

ou mikado –. 

Superficie – 382,000 kilometros quadrados. 

População – 36,000,000 de habitantes. 

Governo – Monarchico moderado. O poder supremo 

pertence actualmente ao mikado (imperador), ao qual estão 

sujeitos todos os príncipes do paiz; pois que o koubo ou taleum 

ou soberano temporal é hoje simples chefe do exercito e 

executor das ordens do mikado. 

 

 

 

                                                 
1
 Esta cidade e Sou-tcheou-fou são reputadas pelos chins os dous paraizes da 

China. 
2
 E’ um archipelago composto, como ficou dito à pg. 72, de mais de 3,000 

ilhas ou antes 3,85 ilhas, pela maior parte estéreis, constituindo o Japão 

propriamente dito as 4 grandes ilhas – Nippon ou Niphon, Yeso, Kiousiou ou 

Suikof e a Sikokf. 
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Religião – Sintismo, budhismo. Chamenismo, e religião 

de Confuelo, a dos espíritos, e fetichismo entre os selvagens. 

Divisão politica – Comprehendendo-se a ilha de Yeno e 

as Kourllhas divide-se o império em 41 ken (districtos ruraes) o 

3 fon (districtos urbanos ou de residência), que de Toquio ou 

Yedo, Kioto ou Miako e Osaka. 

Cidades principaes – O Japão conta 24 cidades de 30 a 

100,000 habitantes, como Nangasaki na ilha de Kloufou e 

Matsmui na de Yeno, e 6 (inclusive a capital) de mais de 

100,000 hab., como Osaka com 281,000 hab., e Kiota ou Miako 

com 230,000 hab. 

(Vide a carta respectiva). 

 

III 

Império ou reino de Annam, capital Hué, na 

Cochinchina, com 50,000 habitantes. 

Superficie – 440,500 kilometros quadrados. 

População – 21 milhões de habitantes, dos quaes 15 

milhões em Tonkin. 

Governo – Monarchia ilimitada, Tonkin e Cochinchina
1
 

tem cada uma um vice-rei, a e a frente a cada província se ha um 

governador. 

Religião – Budhismo, seguindo a maior parte das classes 

instruídas a doutrina de Confucio. 

A religião catholica é seguida por 500,000 hab., com 

direccção de 6 bispos. 

Cidades principaes – Hanoi os Kescho, capital do 

Tonquin, com 120,000 hab., o Turana n’uma soberba Bahia. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

IV 

Império dos Rirmans, capital Mandalé com pouco mais 

de 90,000 habitantes
2
. 

Superficie – 475,000 kilometros quadrados. 

 

                                                 
1
 Bem as 6 provincias cedidas PA Vrnnan. 

2
 Kata forma, por assim dizer, com Ava e Amurapura uam só cidade, 

abrangendo todas 400,000 hab. 
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População – 4.000,000 (?) de habitantes
1
. 

Governo – Monarchico absoluto. 

Religião – Boudhismo. 

Cidades principaes – Ava e Amarapura, antigas capitaes, 

consideradas de per si, e Sagaing defronte de Ava. 

(Vide carta respectiva). 

 

V 

Reino de Sião, capital Bangkok com 600,000 habitantes. 

Superficie – 726,850 kilometros quadrados (inclusive os 

estados tributários) ou 539,600 (sem estes). 

População – 5 a 6 milhões de habitantes. 

Governo – Monarchico absoluto. 

Religião – Boudhismo. 

Divisão politica – Divide-se em 41 provincias, 

administradas cada uma por um governador com o titulo de 

phraya (conselheiro de 1ª. Classe) ou de pra (conselheiro de 2ª. 

Classe). 

Cidade principal – Sião, antiga capital, em uma ilha do 

Meinan. 

(Vide a carta respectiva). 

 

VI 

Reino da Persia, capital Tcheran com 200,000 

habitantes. 

Superficie – 1.650,000 kilometros quadrados. 

População – Pouco mais de 7 milhões e meio de 

habitantes
2
. 

Governo – Monarchico absoluto. O seu soberano toma o 

nome de Schah. 

Religião – Islamismo da seita de Ali ou schyita, e por 

isso muito odiada dos turcos, que são da seita sunita. 

Divisão politica – Divide-se em 11 provincias. 

(Vide a carta respectiva). 

                                                 
1
 Hoje muito reduzida por terem sido cedidos aos inglezes os reinos Assam, 

Aracam, Pegá, Martabam, e as provincias de Malacca e Tenasserim, 

constituindo uma presidência ou província com o nome de Birmania 

britannica, cuja capital é Rangonn. 
2
Segundo o Almanack de Gotha de 1883. 
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Cidades principaes – A Persia conta 11 cidades de 39 a 

100,000 habitantes, como Hamadan, antiga capital dos medas, e 

Chiraz, cp. De Farsistan, perto das ruínas de Persepolis, cada 

uma com 30,000 hab., Ispahan, antiga cap. Do reino, o Meched, 

cap. Do Khorassan, cada uma com 60,000 hab., e Tauriz, capital 

de Aderbeidjan, com 165,000 hab. 

(Vide a carta respectiva). 

 

VII 

Afghanistan ou reino de Caboul, capital Caboul com 

60,000 habitantes. 

Superficie – 4.000,000 de kilometros quadrados. 

População – 5 a 6 milhões de habitantes. 

Governo – Monarchia aristocratica moderada. 

Religião – Mahometismo da seita de Omar. 

Divisão politica – Divide-se em Afghanistan ou Caboul 

propiro, reino de Kandahar, Seistan, reino de Heral e parte do 

Turkestan, incluisve o kanato de Khoundoac. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – Kandakar, antiga capital, Gazath, 

antiga capital do império dos gazenevides, Dpellalabad, capital 

do Seistan, e Heral, antiga cap. do império da Tamerlan. 

(Vide a carta respectiva). 

 

VIII 

Reino de Nepaul, capital Katmandou. 

Superficie – 780 kilometro de E. a O. e 170 do N. a S. 

População – 2.500,000 habitantes. 

Governo – Monarchico absoluto, e, embora 

independente, é ligado à Inglaterra por tractados. 

Religião – Boudhismo e brahmanismo. 

Cidades principaes – A mais notavel é a capital. 

(Vide a carta respectiva). 

 

IX 

Reino do Butan, capital Tassissadon. 

Superficie - (?) 

População – 1.800,000 habitantes. 

Governo – Monarchico absoluto, e, embora 

independente, e ligado a Inglaterra por tractados. 
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Religião – Boudhismo. 

Cidades principaes – A mais notavel é a capital. 

(Vide a carta respectiva). 

 

X 

Reino de Kachemira, capital, Kachemira (Sarinagar). 

Superficie - (?) 

População – Perto de 1.000,000 de habitantes. 

Governo – Absoluto. 

Religião – Mahometismo e budhismo. 

(Vide a carta respectiva). 

XI 

Reino de Cambodje, capital sagrada Ondsag e capital 

politica Pnom-penh. 

Superficie - (?). 

População – 1.000,000 de habitantes. 

Governo – Absoluto. 

Religião – A mesma de Sião. 

Cidades principaes – Alem das capitaes, Kampot no 

golfo de Sião. 

(Vide a carta respectiva). 

MESTRE – Quaes são as regiões habitadas por povos 

independentes e q’não constituem estados cada uma de per si? 

DISCIPULO – São: 

 

Região de Turkestan, capitaes diversas como Bukkara 

com 150,000 habitantes. 

Superficie – 2.000,000 de kilometros quadrados. 

População – 9 milhões de habitantes. 

Governo – Absoluto e despótico. 

Religião – A dominante é o mahometismo, seguem-se o 

judaismo, christianismo e armênios schismáticos. 

Divisão politica – O paiz não é um estado único; é uma 

agglomeração de tribus ou povoações turca e boukhares em 

parte nomalas e em parte sedentárias, formando estas ultimas 

um grande numero de estados distinctos, designados sob o nome 

de Jekanalos, cujos principaes são – os de Boukhers, Khallez e 

khing – em grande parte sujeitos à Russia. 

Cidade principal – Balkh. 

(Vide a carta respectiva). 
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II 

Região ou confederação do Brlonihistan, capital Kelet 

com 20,000 habitantes. 

Superficie – 359,000 kilometros quadrados. 

População – 2.000,000 habitantes. 

Governo – não é propriamente um estado; mas uma 

região habitrada por algumas tribus de pastores entre os quaes 

dominao os beloutehis, cujos chefes chamados Aerdars são de 

um chefe supremo, que reside em Kelat. O schah da Persia 

ocupa a parte occidental e os inglezes tem guarnição na oriental. 

Cidades principaes – além da capital Gandoza, que é a 

cap. Da província de Kitch- Gandava, possessão ingleza. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

III 

Região da Arábia Independente, capitaes Mescate, cap. 

Do Oman, com 50,000 habitantes, e Riadh ou Derreych, cap. 

Dos Wahabitas, com 30,000 hab. 

Superficie – 2.000,000 de kilometros quadrados. 

População – 8 milhões de habitantes. 

Governo – Absoluto nos estados sedentários e republica 

aristocrática entre os povos nomadas. 

O paiz é occupado por tribus meio sedentárias ou 

nomadas; não forma, em regra, um estado constituído; mas 

quase todo o Nedjed reconhece a autoridade dos Wahabitas e o 

Oman está sob o domínio do iman de Mescate, o qual possui 

igualemte uma parte da costa do Iran. 

Divisão politica – Contem os estados de Oman, que 

encontra o imanato de Mascate e Barriz ou Bahr-Abad, que 

comprehende o Nedjed e se compõe de vastos desertos situados 

no centro da Arábia. 

Cidades principaes – além das capitaes, El-Katif. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

IV 

Região da Malaeca Independente, capitaes diversas, 

como Perack, Kolong &. 

Superficie,- (?) 
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População – 500,000 habitantes. 

Governo – Monarchico despótico. 

Religião – Boudhismo. 

Divisão politica – compreende os reinos de Perack, 

Sabojar, Djahor, Pahang e Rhumbo. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – Alem de Perack, cap. Do reino do 

mesmo nome, e Kolong, cap. Do reino de Salangor, as capitaes 

dos demais reinos, as quaes teem os mesmos nomes d’estes. 

(Vide a carta respectiva). 

 

MESTRE – Quaes são os principaes estados meio 

soberanos? 

DISCIPULO – São:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandchuria, cap. Ching-yang ou 

Moukden. População – 12 milhões hab. 

Mongolia, cap. Ourga, cidade principal 

Maimatchin. População – 2 milhões de                                 

hab. 

Reino de Tibet, cap.Lhassa. População 

– 6 milhões hab. 

Reino Corèa, (paiz vassallo) cap. Han-

yang-tching. População – Pouco mais de 16        

milhões hab
1
. 

Reino das ilhas de Lieou-Kieou, 

cap. Cheú-li na maior das ilhas, cidade principal 

Napa-Kiang. População – 500,000hab. (quase 

selvagens)
2
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vide o almanach de Gotha de 1883. 

2
 Segundo o almanack de Gotha pertence ao Japão e é vassallo da China. 
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China 

 

 

Dzoungaria, ou paiz das Kirghizes 

chinezes, com 600.000hab. 

Turkestan chinez ou dEste ou 

Pequena Bukharia ou Thian-chan-nan-

lau (paiz ao S. dos montes celestes) cap. 

Yarkand, cidade principal kaschgar. População 

– 580,000 hab. 

Paiz de Khoukhou-nour, ao SE. Da 

Pequena Bukharia, N.. do Tibet e O. da China. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

 

 

Turquia 

 

Principado hereditário de Samos, 

(uma das sporaes, orientaes, cap.      Samos. 

População – 40,000 hab. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglaterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reino de Nidzan ou Dekhan. Cap. 

Hayderabad, cidade principaes Galconda, 

Aurengabad e Flora. 

Reino de Mysore, cap. ..., cidade 

principal Bangalor. 

Reino de Kochin, cap. Kochin. 

Reino de Travaacóu, cap. 

Tricanderan. 

Reino de Holkar, cap. Indore. 

Estados Radjeputes, cap. Djeypor. 

Estados de Bundelkund, cap. Banda, 

cidade principal Punnak. 

Principado de Scindiah cap. Gualior. 
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Inglaterra 

Reino de Laos Annonita, (paiz 

vassalo, cap. Male. 

Reino das Laquedivas. 
(Vide a carta respectiva). 

 

R. de 

Annan 

 

Reino de Laos Annonita. 

Territorio das tribus 

independentes de Hoi. 
(Vide a carta respectiva). 

 

R. de Sião 

 

Estado de Laos Siamez, Estado de 

Malacca Siameza. 
(Vide a carta respectiva). 

 

MESTRE – Quaes são as posssessões asiáticas 

proprimente ditas? 

DISCIPULO – São: 

 

 

China 

As ilhas Formosa, Hainan e a maior parte da 

Kianf-Shan. 

(Vide a carta respectiva). 

 

Japão 

A parte meridional das Karilhas e da ilha de 

Tarrakal. 

(Vide a carta respectiva). 

 

MESTRE – Que população abragem as possesões 

europeas e quaes são ellas? 

DISCIPULO – As possessões européas abrangem uma 

população de 318.080,000 almas e são ellas: 

 

 

 

 

Inglaterra 

 

 

 

A India ingleza, não comprehendendo 

os estados tributários e vassallos, apresenta uma 

superficie demais de 2.200,000 kil,q. e uma 

população de 198 milhões hab.; 

comprehendendo, porem, os estados tributários e 

vassallos, apresenta uma superficie de 3.774,000 

kil. q. e uma população de 252 milhoes e meio 

hab. 
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Inglaterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governo – Absoluto nos estados su- Jeitos 

aos principaes hindous, e, moderado nas 

possessões inglezas propriamente ditas. 

Religião – Brahamanismo, boudhismo, 

mahometismo, christianismo, judaísmo, 

magismo e manekismo. 

Divisão – Divide-se em dois governos; o 

da ilha de Ceylão (Taprobana) com 2 milhões 

hab., cap.Colombo, e o do continente 

comprehendendo as possessões immediatas, 

formando 3 presidencias subdivididas em 11 

provincias; a saber, a presidência de Bengala, 

cap. Calcuttá com 892,000hab., a de Bombaim, 

cap. Do mesmo nome com 753,000hab., e a de 

Madrasta, cap. Tambem do mesmo nome com 

405,000 hab. Estas possessões immediatas são 

adminstradas por um governador geral com o 

titulo de vice-rei da India, o qual reside em 

Calcuttá. 

As possessões mediatas são gorvernadas 

por príncipes hindous vassallos e protegidos 

pela Inglaterra. 

A Inglaterra possue na India 

Transgangetica ou Indo-China cerca de 

2.500,000 hab. Nos reinos de Assam, Aracan, 

Pegú, Martabam e nas províncias de Malacca e 

tenasserim. 

Possue mais do Beloutchistan a província 

de Katch-Gandava, cap. Gandava. 

E finalmente possue as ilhas de Andamam, 

de Nicobar, Hong-Kong, Singapura, Poulo-

Pinang,. Perin, Camarão e Chipre. 

 (Vide a carta respectiva). 
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Imperio 

Ottomano 

 

 

 

 

A Asia ottomana abrange uma 

superficie de 1.889,000 kil.q., ou pouco mais, q’ 

comprehende 17.000,000 hab., dos quaes 14 

milhões para a Turquia propriamente dita e perto 

de 1 milhão e meio para a Arabia. 

Governo – Monarchico moderado. 

Religião – Mahometismo da seita de Omar, 

christianismo e judaísmo. 

Divisão – divide-se em 18 governos geraes 

designados sob o nome de cyalets ou vylayotes, 

repartidos por 7 regiões : a saber:- Anatolia ou 

Ásia menor e ilhas do Mediterrâneo- 8; 

cidades principaes Smyrna 150,000 hab., 

Bronssa 60,000 hab., Trebison da Sinope e 

Rhodes. 

Imperio Ottomano Armenia, 

Kourdistan e Mesopotamia ou 

Adjezira – 3 cidades principaes Erzeroum, 

Van, Diarbekir e Mossul. sobre o Tigre. 

Babylonia ou Irak-Araby-1; cidades 

principaes Bagdad 100,000 hab e Bassoro sobre 

o Chat-el-Arab. 

Syria - 4; cidades principaes Damasco 

150,000 hab., Alepo 100,000 hab. Beyroot (poto 

de Damasco) e Jerusalem 28.000 hab. 

Arabia (inclusive o paiz do Sinai e o 

Hedjaz ou Lahassa – Bar – Abab) - 2 , que são o 

Hedjaz, cap. Djeddah; cidades principaes 

Mecca, Medina e Jambo (poto de Medina); e o 

Yemen, cap. Meka. 

(Vide a carta respectiva). 
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Império 

da Russia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Russia asiática abrange uma 

superficie de 16.000,000 kil. q., que 

comprehendem 13.000,000hab. 

Governo – absoluto e despótico. 

Religião – Christã grega, mahometismo, 

budhismo e fetichismo. 

Divisão – Divide-se nas três regiões 

seguintes: 

 

 

1ª. Siberia com 12 milhões e meio 

kil.q. e 4 milhões de hab. Comprehende os 

governos de Tobolsk, Tomsk, Jeuisselsk, 

Irkoutsk e Yakoutsk e as províncias de 

Transbalkalia, do Amour e do Litoral, e a Ella 

pertencem o archipelago da Nova Sibéria ou de 

Liakof, a parte septentrional das Kurilhas e da 

ilha de Tarrakal; suas cidades principaes teem 

os mesmos nomes d’aquelles governos. 

 

2ª. Asia central com 3 milhões kil.q. 

e 5 milhões hab. Comprehendendo as Steppes 

dos Kirgkizes  com 4 provincias e o Turkestan 

russo com as  províncias de Syr-Darla e Amour 

– Doria e de Ili ou Kouldja: suas cidades 

principaes são – Khokhand 125,000 hab. À 

esquerda do Syr-Daria, Khiva à esquerda do 

Amour-Daria, Samarkand,Taschkend 100,000 

hab. Na província de Syr-Daria, e Ili ou Kouldja, 

antiga cap. Da fronteira  quando pertencente à 

China. 

 

 

3ª. Russia Transcaucasica com 

575,000 kil.q. e perto de 4 milhões hab. 

Comprehende 6 governos -  o de Abbassia, 

Mingrelia, Iremethia, Georgia, Chirwan e 

Armenia: suas cidades principaes são – Tiflis 
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Império 

da Russia 

104,000 hab. Erivas, Raku (praça forte) e as de 

Ardakaw, Kars (praça forte) e Batom no mar 

Nêgro
1
. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

França 

 

A Asia franceza abrange uma 

população de 1.882,000 hab., distribuídos por 

60.000 kil.q. D’ essa população pouco mais de 1 

milhão e meio pertence à Baixa-cochinchina  e o 

resto à India, onde apenas conta as 5 cidades – 

Pendichery 133,000 hab., cap. dos 

estabelecimentos francezes no Indostão ou 

India, Karikal sobre a costa do Coromandel, no 

delta do Kavery, Mahé na costa do Malabar, 

Chandernagor sobre a direita do Hoogly, ligada 

a Calcutta por uma via  ferrea, e Yunnon perto 

da embocadura do Godavery; e conta  mais 7 

lojas ou feitorias inhabitadas, que se alugam, 

como Sorate, Calicutt e Meznlipaltam. A França 

possue ainda a ilha montanhosa e coberta de 

mattas Paulo-Condore, e é protectora dos reinos 

de Cambodje e Tonkin. 

A capital das colônias francezas na Indo-

China é Saigon, na Baixa Cochinchina. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Estas cidades foram cedidas pela Turquia, em virtude do Tractado de S. 

Stephano e congresso de Berlin de 1828.                                        
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Portugal 

 

A Asia portuguesa abrange uma 

população de 500,000 hab. denominados por um 

território de passo de 4,000 kil. q. 

Na India Portugal possue Pangim ou 

Nova Gôa, cap., Gôa (em ruinas), Damão, 

Salcéte e Bardez, as ilhas de Angediva e Diu, e 

ao S. da China Macáo, na ilha Ktang-Shon. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

SECÇÃO III 

AFRICA 

 

CAPÍTULO I 

 

Grandeza relativa, superficie, extensão, 

canaes artificiaes, estradas, vias ferreas, telegraphos 

electricos, applicação e gráo de adiantamento nas 

industrias, commercio, civilisação, população 

absoluta e relativa, governo, 

potencias e religião  
 

MESTRE – Qual é a grandeza relativa d’africa e a sua 

superficie? 

DISCIPULO – É a terceira parte do mundo em 

grandezas, e tem approximandamente 30 milhões de kilometros 

quadrados. 

M – Qual a sua extensão? 

D – A Africa, cortada pelo equador em duas partes 

desiguaes, de que a maior pertence ao hemisfério boreal, 

estende-se de 1,850 kilomentros (1,069 leg. Matr.) de 

comprimento – desde a esta Hom em Tunis até a das Agulhas no 

Cabo da Bôa Esperança, e de 7,470 kilometros (1,867 leg. 

Metros de largura) desde o Cabo verde até o d’ Orfui e tem mas 

de 6,000 leguas de circunferencia. 

M – Quaes os seus cannaes artificiaes? 

D – So existem no Egypto, e qausi todos são destinados a 

irregação. Os principaes são – entre os cannaes do Delta o de 
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Mahmoudieh, indo de Afteh à Alexandria, com 77 kilometros, e 

o de Ouady, indo de Boulak ao canal de Suez, e alem d’estes o 

de José com 130 milhas de comprimento, o de Abu-Meneggy 

com 100 milhas e o de Cleopatra com 43; todavia no isthmo de 

Suez ha um grande canal do mesmo nome, que communica o 

mar Vermelho com o Mediterraneo, obra esta gigantesca, muito 

tempo julga da perigosa, e em que dispenderam-se milhares de 

contos. 

M – Quaes as suas estradas?  

D – Hoje apenas notam-se algumas boas estradas nos 

pizes africanos, principalmente no Cabo da Bôa-Esperaça e na 

Argelia (Mauritania Caesarienses) &., tendo desapparecido no 

Egyto as bellas estradas dos tempos pharaós e carthaginezes. 

M – Quaes as sua vias férreas? 

D – Alem das que existem em pequeno numero nas 

colonias européas mais adiantadas, ha a via ferrea que vai 

d’Alexandria sobre o Mediterraneo ao Cairo por Tantah, do 

Cairo à Suez sobre o mar Vermelho, e que envia diversos 

ramaes para as cidades do Delta e sobre o Fayoum, e 

comprimento total é de mais de 1,200 kilometros; e uma outra 

linha acha-se projectada do Cairo à Khartoum. 

M – Qual a sua applicação e gráo de addiantamento nas 

industrias? 

D – Os paizes que se acham mais em contacto com a 

Europa são os mais industriosos; assim o Egypto e toda a 

barbaria e o Cabo da Bôa Esperança; todavia os povos do 

Achanti e outros fabricam estofos de lã e algodão e preparam 

pelles e outros objectos procurados, e os de Madagascar 

fabricam quase todos os productos europêos, principalmente 

obras de netal. 

M – Qual o seu commercio? 

D – O commercio interior é muito activo e se faz por 

meio de caravanas; o exterior limita-se, por assim dizer, à troca 

de certos generos europêos, como aguardente, armas de fôgo, 

(expressão ilegivel), espelhos, sal &., pelo ouro em pó, marfim, 

(expressão ilegivel), pennas de abestruz, pelles, trigo, vinhos do 

Cabo da bôa Esperança e das ilhas, não fallando de alguns 

productos, (expressão ilegivel) e do Egypto, o qual exporta hoje 

muito algodão e açúcar de canas. O trafico via ainda existe no 

interior. Os africanos em geral tem horror ao mar, e por isso só 
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os argelinos, os turnezinos e egypcios possuíam navios, os quaes 

são tripolados por esropôos, excoptuando-se ainda os povos das 

Madagascar e do Soumal que praticam a pirataria. 

M – Qual o seu estado de civilização? 

D – Só os estados da Barbaria, o Egyto e as colonias 

européas pode-se considerar civilisados, nos demais os povos 

são barbararos ou selvagens e ferozes e até antropólogos; a 

polygamia é gral entre todos, á excepção dos christãos; e a 

Abyssinia distingue-se por seus reprovados costumes e prtaicas 

popullares em relação á mulher. 

M – Qual a sua população absoluta e ralativa?  

D – A população absoluta é toda Hypothetica analise de 

50 a 155 milhoes de habitantes, e relativa de 2 a5 por kilometro 

quadrado. 

M – Qual o seu governo?  

D – Nos estados independentes, va-llos e tributários da 

Barbarias e no Egyto é absoluto, exemplo na regência da Tunis, 

onde é constitucional e hereditário; os estados coloniaes regram-

se pelo de sua metrópoles. 

M – Qual a sua religião? 

D – O indumismo ao N. e m algumas áreas do Nigféria e 

Nubin; os coptas do Egyto pertencem á igreja christã do 

Oriente; os abyasinos seguem o christianismo, porem misturado 

com um grande numero de praticas judaicas; os colonos 

europêos e seus descendentes seguem a religião da metrópole, e 

no resto d’Africa o mais grosseiro paganismo, usando algumas 

nações da Nigricia até dos sacrificios humanos. 

 

 

 

Divisão politica 
 

 

CAPITULO III 

 

 

MESTRE – Como se divide politicamente a Africa? 

DISCIPULO – A Africa divide-se politicamnete em 

estados soberanos propriamente ditos em estados indigenas 
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d’Africa central e meridional quase inteiramnete barbaros, em 

estados meio soberanos e possessões. 

M – Quaes são os estados soberanos propriamente ditos? 

D – São:  

 

I 

Imperio de Marrocos, capital Marrocos com 80,000 de 

habitantes. 

Superficie – Comprehendendo o Teval, 812,00 

kilometros quadrados. 

População – 6,140,00 habitantes 

Governo – Monarchia despótica, cujo soberano toma o 

nome do sultão ou imperador; 

Divisão politica – divide-se em império de Marrocos, 

propriamente dirto e reionos de Fez e Tafillet subdivididos em 

províncias e districtos. 

Cidades pirncipaes – O império conta com apenas uma 

cidade de 100,000 habitantes, que é Fez, residência imperial,e as 

outras são mui pouco povoadas, como Mequinez, a preferida das 

três residências imperieaes, Magador, primeira praça maritima, 

Tanger e Talflet. 

Lugar notavel – Alcacequieir. 

(Vide a carta respectiva). 

 

II 

Pequeno estudo de Syd- Ileseham, capital Telnis, ao S. 

do imperio de Marrocos. 

(Vide a carta de respecticva). 

 

III 

Reino dos Ilowas (Madagasear), capital Atananarivo 

ou Tamalare com 80,00 habitantes. 

Superficie – Comprehendidas as peguenas ilhas 

adjacentes, perto de 600,0 kilometros quandrados; 

População – 3,600,000 habitantes. 

Governo – Monarchia absoluta. 

Religião – Christão 

Cidade principal – Tamalare, situada na costa oriental e 

cercada de fortificações importantes. 

(Vide a carta respectiva). 
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IV 

Reino d’ Abyssinin, capital Anhober. 

Superficie – 788,00 kilometros quadrados. 

População – 3 a 4 milhoes de habitantes  

Governo – Monarchia despótica. 

Religião – Christianismo pertencente a esta monophysita 

ou entyehiana, sendo abraçada polygenia. 

Divisão politica – A Abyssinia, cujos diversos estados 

indepemdentes – Tigre, Amahara, Chôe e o reiono Ankeber um 

paiz dos Gallas - , em que se dividia , tinham-se reunidos son 

um mesmo sceptro, acha-se de nôvo em dissolução depois da 

derrota e morte de Théodoros. 

(Vide a carta respectiva). 

Cidades principaes – A Abyssinin, além da capital conta 

apenas dignas de menção Acheum, cap. do reino de Ankober, ao 

S., ocupado pelos Galles, e Assrah porto no mar Vermelho. 

(Vide a carta respectiva). 

 

V 

Suitanato de Zanzibar, capital Zarcithar com 80,00 

habitantes. 

Superficie - (?) 

População – de 100 a 200 mil habitantes. 

Governo – Monarchia despótica. 

Religião – Islamismo. 

Cidades principaes – Mombaça, Quilôa, Melinde, Bratà 

e Megadore. 

(Vide a carta respectiva). 

 

VI 

Paiz de Somal ou das somolis e berheres d’Afirca 

oriental, na costa da Adel. 

Superficie – (?)  

População- 500,000 habitantes. 

Governo – despótico. 

Religião – islamismo e fetichismo. 

Cidades principaes – Berbera, Zéila e Tujurá. 

 (Vide a carta respectiva). 
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VII 

Saltanato de Anjonan
1
, Capital Makhedos. 

Superficie- (?) 

População – 20,000habitantes 

Governo – despótico 

Religião – Islamismo 

Cidade principaes – Nenhuma. 

(Vide a carta respectiva).  

 

VIII 

Republica da Liberia, capital Menrovia na bahia 

Mesurado com 3,000 habitantes. 

Superficie – 37,200 kilomentros quadrados 

População – Negros civilisados 18,000 e indígenas 

100,00; ao todo 1,038,00 habitantes. 

Governo – Rpublicano. 

Religião – Christianismo entre os negros civilizados e 

fetichismo entre os indígenas. 

Cidades principaes – Nenhuma. 

(Vide a carta respectiva). 

 

IX 

Republica d’Orange, capital Bloemfontein com 2,500 

habitanrtes 

Superficie – 108,000 kilometros quadrados  

População – Mais de 183,500 habitantes 

Governo- republicano 

Religião – protestante 

Divisão politica – Divide-se em 13 districtos governados 

por magistrados chamados de landárosis. 

Cidades principaes – Nenhuma notavel. 

(Vide a carta respectiva). 

MESTRE – Quaes são os estados indígenas d’Africa 

central e meridional? 

DISCIPULO – São inúmeros; assim: 

  A região da Guiné, com 8,000,00 de habitantes – à 

ceptentrional,  que começa na serra Leôa e termina no Lopez, 

com a extesão de 3,00 kilometros, e cujas costas segundo a 

                                                 
1
 Compõe-se da ilhas Comores, exemplo Mayotta. 
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natureza do trafico ordinário tomam os nomes de  costa da 

pimenta, costa dos dentes ou do marfim, costa d’ouro e costa 

dos escravos,cotem muitos estados independentes, como o 

império de Achanti , cap. Cumassia, os reinos de Dahomey, cap. 

Ahomey, e Benin, cap. Benin. A meridional contem, entre outros 

estados independentes, e reino do Congo propriamnete dito, cap. 

Ambasia ou Bonza-Congo (S. Salvador dos portugueses), reino 

de Loango, que se divide em Loango propriamnete dito e em 

reinos de Cacongo e de En-Goyo, cap. Loanfo, e cidade 

principal Cabinda sobre o Atlantico. 

O governo predominante dos estados indígenas da Guiné 

é o monarchico despótico, e a religião mahaestismo entre 

pessoas, é geralmente o fetochismo. 

(Vide a carta respectiva). 

A região do Sudan ou Nigéria, com a população 

provalvel de 10,000,000 de habitantes contem o Oxaday , capital 

Oxareh , que é hoje o estado mais poderoso do centro e Alto  

Bambarra, cap. Djeni, o reino de Tombouctou, cap. 

Tombouctou, a confederação de Borgou, cap. Bussa, o reino de 

Yarriba, cap. Wurno, e cidades principaes Sakatou, antiga cap., 

e Kano, e o imperio de Bornou, cap. Kouka.  

O governo d’esta região é despótico, e a religião o 

mahametismo entre poucos, e geralmente o fetichismi. 

(Vide a carta respectiva)  

A região da Senegambia, com a popuklação de 

10,000,000 de habitantes,- contem vários estados como de 

Kager os reinos de Fota-tora ou fata- Scarga cap. Timbo, o de 

Bombuh, cap. Ferhana. 

O seu governo e religião, à excepção dos estados 

coloniaes europeos, são os mesmos da Guiné e Nigricia. 

(Vide a carta respectiva). 

A região do Sahara ou Grande deserto, com a 

população de 1,000,000 de habitantes, de povos nomadas e 

errantes, e uma superficie de 220,000 leguas quadrados. Os seus 

estabelecimentos principaes existem no vasio dos desertos do 

Tuzai, que contem algumas 400 povoações, de Tagazza , de 

Ghat,  de Akir , cuja capital é Aghades, e dos Tibbos ou deserto 

da Lybia,  cuja capital é Bilma. 
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O governo nos estabelecimentos é despótico e a religião 

é mahometiso. 

(Vide a carta respectiva). 

A região da Cimbebasia ou Ovampo, - com população 

incerta-, contendo diversas nações independentes, a maior parte 

selvagens e fetichistas: é uma das entas mais Arida d’Africa , 

habitada ao N. pelos ovampos e ao S. pelo demaras. 

(Vide a carta respectiva). 

A região da Hottentotia, - com população incerta –

habitada pelos hotleniotes, raça especial que se assemelha aos 

magores, e dividem-se em hottentotes propriamente 

ditos,namaquas, koranas e bechuanas, numerosas missões 

inglezas existentes entre elles: suas povoações principaes são - 

Niais, Griquattonn ou Klaarnater e Pella, à esquerda do rio 

Orange. Os mais miseráveis entre os hottentotes são os saabs e 

os boschimans (homens das mattas), povos selvagens. 

(Vide a carta respectiva). 

A região do antigo império de Monomotapa, - com 

população incerta -, contem, entre outros criados, o de 

Mecaranga, cap. Zimbard. 

O governo d’este região é desportico e a região a mesma 

que a dos enfres. (vide a carta respectiva) 

A região da Cafraria interior,-  com a população de 

300,00,000 de habitantes- , povoada por multidão de nações 

independentes, excepção feita das populações europêas, contem, 

entre outros, os reinos de Molobos, Matebolis, Betzuanos e 

Zalus, e suas praças principaes são New-Litakon, Kurritchane e 

Macon.  

Os governos d’esta região são despótico e a religião é a 

mesma da Nigricia. Os inglezes, allemães e francezes teem 

estabelecido ahi muitas missões com optimos resultados. 

(Vide a carta respectiva).  

 

MESTRE – Quaes são os estados meio soberanos dignos 

de nação? 

DISCIPULO – São: 
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Turquia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeneia de Tunis, capital Tunis com 

152,00 habitantes. 

Superficien – Pouco mais de 116,00 

kilometros quadrados. População – 

2,100,00habitantes; Governo – Monarchico, 

constitucional representativo, e sob o protectorado 

da França - sua chefe supremo toma o nome de 

bey. Religião – Mahometismo. Cidades principaes- 

Cabes no Golfo do mesmo nome e Kaírican, 

central. 

(Vide a carta respectiva) 

 

 

 

 

Egypto, capital Cairo com 350,00 

habitantes. Superficie – Pouco mais de 1 milhão de 

kilometros quadrado. População – Mais de 5 e 12 

milhões de habitantes. Governo – monarchico 

absoluto, vassallo e trbutário da Turquia: seu chefe 

supremo denomina-se khediça. Religião – 

Islamismo, christianismo e judaísmo. Divisão 

politica – Geographicamente divide-se em Baixo-

Egypto ou Bahari (delta dos antigos, Medio- 

Egypto ou Wosiani (herptomidia) no centro, e Alto-

Egypto (Thebaida), e politica e administrativamente 

em 25 provincias ou naziries ou moudyricks, sendo 

15 na primeira parte, 6 na segunda e 4 na terceira. 

Cidades principaes – O Egypto conta apenas 2 

cidades de mais de 100,00hab. – a capital, e 

Alezandria com 212,000 hab.-, todas as demais são 

muito menos povoadas, como Tautes com 60,00 

hab.. Damiella, Rosetla, Swez, Port-Said, 

Heliopolis (antiga cidade saneta e sabia) e 

masaurak- no Baixo-Egypto, medinel-el- Fayoum 

(antigo Crocodilopolis) - no Médio Egypto, Syout e 
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Turquia 
 

Assuan - no Alto Egypto. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

MESTRE – Quaes são as possessões africanas 

propriamente ditas? 

DISCIPULO – São: -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Egipto 
 

O Soudan, capital Kartoum, (Nubia).  

Superficie – 2,000,000 de kilometros 

quadrados.  

População – 10,800,000 habitantes.  

Religião – A mesma do Egypto e o fetichimo. 

Divisão politica – Divide-se 1.* Núbia co 

1,000,000 hab. A qual comprehende os antigos 

estados de Drigolak , Chendy , Halfey &., e 2.* antigo 

reino de Seumar , Kordofan  com 300,000 hab., 

Defour   com 4,000,000 hab., e outros paizes da 

Ethiopia ao SO. Do Sennaar, com o oassis de Sinak, 

onde está o templo de Jupiter Ammon, e os oasis de 

Sinah, Odjelah e Cossei,  porto no mar Vermelho, 

todos elles reunidos contando 6 milhões e meio hab., 

pouco mais ou menos. 

Cidades importantes – Marakak ou Nova 

Dongolak e Sonakia, porto no mar vermelho, na 

Nubia, Sennaar no Seannar, Obeid, cap. do Kordofan 

e Cobbeh ou Tendelty, cap. do Darfour. 

(Vide a carta respectiva). 

 

Abyssinia Ilha de Bablac no mar Vermelho. 

(Vide a carta respectiva). 

 

MESTRE – Quaes são as posssessões europêas e 

asiáticas? 

DISCIPULO- são:  

 

 

Turquia 

 

O Vilayet de Tripoli, cap. Tripoli. 

Superficie – Pouco mais de um milhão de 

kilometros quadrados. População – 1,00,000 de 



162 

 

 

 

 

Turquia 

 

 

habitantes. Governo – E’ uma dependencia da 

Turquia e administrado por um bey ou pacha. 

Religião – Islamismo. Divisão politica – Divide-se 

em 3 provincias – Tripoli, cap. Tripoli, Burca cap. 

Bengazy, e o Fezzan, formando uma grande oasis 

no interior, cap. Mourzouk. Cidades principaes – 

Alem das mencionadas, Ghadamés, ponto onde se 

encontram e se cruzam a maior parte das caravanas 

e grande mercado do deserto. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

França 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

População das colonias – 3,290,000 

habitantes derramados por uma superficie de 686,144 

kilometros quadrados. 

 

 

 

Algeria ou Argelia, capital Alger. Superficie 

– 430,000 kil. q. População – 2,867,000 hab. 

Governo – O da França. E’ administrada por um 

governo geral civil, que commanda as forças de terra 

e mar, assistido de um consêlho superior composto 

dos principaes funccionarios e conselheiros eleitos. 

Religião – Mahometismo e christianismo. Divisão 

politica – Divide-se em 3 departamentos – Oran, 

Alger e Constantina. Cidades principaes – Oran, 

cap. do respectivo departamento, Constantina (praça 

forte), tambem cap. do respectivo departamento, 

Bona, Philippeville ou Stora, porto importante e 

Bugia. 

 

A frança possui ainda a colonia da 

Senegambia, inclusive o arredondamento de Goréa, 

cap. S. Luiz, e que comprehende o reino de Dakar, 

vassallo, o estabelecimento de Gabon, na Guiné 

septentrional; as ilhas de Mayotta, cap. Dzaúde, 
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França 

 
 

Nossi-Bé e Santa Maria de Madagascar, 

constituindo todas um governo, e a ilha da Reunião, 

cuja sede do governo é S., Diniz ao N. da ilha. 

(Vide a carta respectiva.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglaterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

População das colonias – perto de 

2.700,000 habitantes. 

Colonia do cabo da Bôa 

Esperança, capital Cap-Tonn. Superficie – 

820,000 kilometros quadrados. População – 

1,142,000 habitantes. Governo – O mesmo da 

Inglaterra. Religião – A da metropole. Divisão 

politica – Divide-se em 3 provincias. Cidades 

principaes – Constança, Grahm’s-tonn, capital 

da provincia oriental de Uitenhagem, e Porto-

Elisabeth na bahia da Lagôa. 

A Inglaterra possue ainda o paiz dos 

Basoulos e dos Criques – na Hottentotia -; a 

Cafraria maritima, que forma a 3ª provincia ao 

S., cap. East-London (Londres oriental); a colinia 

de Natal, cap. Pietermaritzburg; a colonia da 

Serra Leôa, cap. Free-tonn; alguns 

estabeleciemntos na costa d’ouro e dos escravos, 

incluindo-se as possessões dinamarquezas 

cedidas à Inglaterra e cuja cap. Cap.-Coast (Cabo 

Corso), Christiansborg, ant. cap., e Lagos; 

possessões estas que com a Serra Leôa, grande 

parte da bacia do Gambia e alguns 

estabelecimentos nas respectivas costas (cuja. é 

Santa Maria de Balthurst) formam o governo de 

Wast-Africa-Seltlements com uma população de 

400,000 hab.; possue ainda mais as ilhas de 
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Inglaterra 

 
 

Ascensão, Stª Helena, cap. James-tonn, o grupo 

de Tristãoda Cunha, a Nova Amsterdam e S. 

Paulo, a ilha Mauricia, cap. Porto Luiz, Rodrigo, 

as Seychelles e Almirantas, cap. Porto Victoria; e 

finalmente um pequeno estabelecimento na ilha 

de Socotá. 

(Vide a carta respectiva.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal 

 

 

 

 

 

 
 

População das colonias – 2.570,000 

habitantes derramados por uma superficie de mais 

de 1.800,000 kilometros quadrados. 

Portugal possue na Guiné septentrional S. 

João Baptista de Ajudá; na Guiné meridional os 

reinos de Angola e Ambriz, cap. S. Paulo de 

Assumpção de Loanda, e de Benguella, cap. S. 

Philippe de Benguella, e a colonia de Mossamedes 

em Beguella, abrangendo estes ultimos estados 

desde o começo do reino de Angola até o limite da 

colonia de Mossamedes uma superficie de 800,000 

kil. q. com 2.000,000 hab.; possue ainda 

Moçambique, Sofala &, abrangendo a superficie de 

1.000,000 kil. q. com 300,000 hab., cap. 

Moçambique, cidades principaes Inhambana, 

Sofala, Sena sobre o Zambeze, Quilimane e 

Lourenzo – Marquez, cap. Funchal, a SE., e Porto 

Santo, e as de S. Thomé, do Príncipe e o 

archipelago de Bissagós na costa da Senegambia. 

(Vide a carta respectiva.) 
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Hespanha 

 

 
 

População das colonias – 271,500 

habitantes.  

A Hespanha possue alguns presidios nas 

costas de Marrocos, como Ceuta, praça forte, 

defronte de Gibraltar, Mellila &., parte da 

provincia de Tetwan, as Canarias, que formam 

uma provincia, e cujas cidades principaes são 

Santa Cruz e Palma -, e as ilhas de Fernando Pó 

e Anno Bom. 

 (Vide a carta respectiva.) 

  

 

 

Hollanda 

 
 

Os hollandezes possuem na costa do ouro 

algumas cidades fortes, cuja capital é Elmina ou 

S. Jorge de Mina, em terras da republica de Fanti, 

parte do imperio de Achanti. 

 (Vide a carta respectiva.) 

  

 

Arabia 

O iman de Mascate possue a maior parte 

do ilha de Socotará, cap. Tamarida. 

 (Vide a carta respectiva.) 

 

SECÇÃO IV 

AMERICA 

CAPITULO I 

 

Grandeza relativa, superficie, extensão, 

canaes artificiaes, estradas, 

vias ferreas, telegraphos electricos, 

applicação e gráo de adiantamento nas industrias, 

commercio, civilisação, população 

absoluta e relativa, governo, 

potencias e religião 
 

MESTRE – Qual a grandeza relativa d’ America e sua 

absoluta? 
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DISCIPULO – A America depois as Asia é a maior parte 

do mundo, e tem 40 milhoes de Kilonmetros quadrados 

inclusive a das ilhas, avaliada em 2 milhoes. 

M – Qual a sua extensão? 

D – É de 14,000 kilometros de cumprimento – desde 

cabo Froward ao S. da Patagonia ao Cabo Ocidental ou do 

príncipe de Galles no estreito de Behring, e de 5.000 kilometros 

de lagura- desde o cabo de S. Roque no Barsil ao cabo Branco 

no Perú. 

M – Quaes são os seus canaes artificiaes? 

D – São na America ingelza, no alto Canadá eo canal de 

Weland com 12 leguas de extensão, o qual estabelece uma 

comunicação entre os lagos Erié e Ontario, são de evitar a queda 

do Niagara, que sahe do lago Erié e se lança no Ontario depois 

de um curso de 12 leguas, e se forma essa cataracta que tem de 

130 a 160 pés de altura, e o canal Rideau de 53 leguas, e que une 

o Kingston sobre o lago Ontario ao Ottawa, Confluente do S. 

Lourenço: nos Estados-Unidos do N. entre os seus 

numerosissimos que podem-se citar o grande canal de Erit com 

118 leguas em New-york e que junta o rio Hudson ao lago Erié, 

o da Pensylvania entre o Delawaea e o Ohio,imensa linha mais 

de 220 leguas e que atravessa a cadêa dos mosntes Alleguanys, 

o de Washington ou Chesapeake e Ohio de 124 leguas e que 

junta o Potomac ao Ohio, e o de Ohio com 100 leguas de 

estensão e que junta o lago Erié ao Ohio e estabelece d’est”arte 

uma comunicação entre o mar do Canadá e o Mississipi: e no 

Mexico o Desaguadouro uma das primeiras construções 

hydraulicas do mundo, feita para evitar as inundações dos lagos 

que ficam em torno da capital. 

M – Quaes as suas estradas? 

D – Onde as ha propriamente ditas é no Canadá e 

Estados-Uniodos do N., que offerecem muitas. 

M – Quaes as suas vias férreas? 

D – A parto da America que mais as contem são os 

Estados-Unidos do N. que as possuem em maior numero de que 

o resto do mundo: d’ellas citarei a Great-Pacific-Bail-Boad, 

que mede 5,190 kilometros e mais de 1,000 leguas de extensão 

de New-York a S. Francisco da California, pondo d’est’arte em 

comunicação o Atlantico com o Pacifico, e a de Baltimore ao 

Ohio, a qual tem de extensão mais de 80 leguas. No Brasil, 
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Chile Confederação do Prata, Canadá e Cuba tambem existem 

algumas, sendo as principaes do Brasil de Pedro II  ou do Rio de 

Janeiro á  Minas e as que se acham em construção do Recife e 

Bahia  ao Juazeiro etc., limites das respectivas provincias. 

 

M – Quaes os seus telegraphos eletricos? 

 

D – Ha vários: porem os mais notáveis são os cabos 

transatlanticos do N. e S., que communicam a America ingleza 

ou Estados- Unidos do N. e o Brasil com a cidade de Londres. 

 

M – Qual a sua applicação e gráo de adianatamento nas 

industrias? 

 

D – As nações modernas da America em geral são 

industriosas como as europêas, de que foram colônias: os 

Estados-Unidos do N. porém são muito mais industriosos que 

muitas nações da Europa, e paracem até exceder n’este ponto os 

inglezes, só os tcheroquezes se podem considerar industriosos, 

pelo seu gráo de adiantamento, os demais como barbararos e 

selvagens não teem, por assim dizer, outra industria senão a da 

caça e pesca. 

 

M – Qual o seu commercio? 

 

D – E’ muito activo: a ainda n’este ponto não ha nação 

que exceda à União ou Estados Unidos do N., que só tem rival 

no mundo a Inglaterra: - New- York é indubitavelmente a 

segunda praça commecial do glôbo, principalmente ao depois 

dos tractados ultimamente celebrados com a China e, 

especialmente, com o Japão. 

 

A America recebe da Europa produtos manufaturados 

como tecidos de lan, algodão, linho, can hamo, e sêda; 

machinas, ferro, estenho, chumbo e aço, roupas, vinhos, 

substancias espirituosas e cha da China e Japão. Exporta 

madeiras em pranchões e taboados para construção e 

marcenaria, e de tinturaria, como páo de acaju, de ebano, páo 

brasil, campeche: algodão, tabaco, trigo, farinha, assuear, 

café, carne salgada (charquí), indigo, anil, baunilha, cacáo, 
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borracha, herva-mate, quina, ipecacuanha, salsaparrilha, 

jalapa, cochonilha, cravo, outras especiarias e drogas 

medicinaes; gado, pelles diversas, por ex., de lamas, alpacas, 

vicunha, e chinchilla, coiros, graxa, sêbos, pennas de abestruz, 

bacalhao, peixes séccos &; ouro, prata, cobre, diamante, 

esmeralda e outras pedras preciosas, nitrato de soda, carvão de 

pedra e petroleo ou oleo mineral
1
 e guano

2
. Entre o N. e S. ha 

um commercio activo de viveres – trigo, arroz, farinhas, 

bacalhao, peixes diversos, carnes salgadas, exportados pelo N. 

em troca do assucar, café, tabaco, lan bruta e coiros do S. 

 

M – Qual o seu estado de civilisação? 

 

D – A mais civilizada das nações modernas d’ America é 

a União ou Estados-Unidos do N. que rivalisa com a mais 

civilizada da Europa, seguem-se depois o Brasil e todas as 

republicas de origem hespanhola, d’entre as quaes sobresai o 

Chile, onde a insctrucção se acha muito mais derramada pelo 

povo, até do que no próprio Brasil. Quanto á America indígena, 

outr’ora existiam tres povos, que não invejavam a civilização da 

Europa, sua contemporâneas e eram elles os mexicanos, 

peruanos e araucuanos, hoje porém conservar-se ella no estado 

barbaro e selvagem, excepto os tcheroquezes no centro da 

União, os quaes são assaz civilizados: pois teem escholas 

publicas, bibliotecas, musêo, imprensa, etc. A mór parte das 

indígenas vivem quase nus, erotizando apennas certas partes do 

corpo com penas, ou tangas, excepto os das regiões arcticas, 

onde elles, e até as proprias mulheres, vestem calças e 

cumpridos gibões de pelle. Quasi todos, principalmente no 

Brasil, pintam-se em geral de vermelho: e alguns ha, como os 

botocudos e os maxouranas, que fazem buracos nas orelhas, nas 

cartilagens do nariz e nos lábios e n’elles atravessam pedaços de 

cortiça e outros objectos, como pennas e ossos. Os da ilha de 

Saristscheeff, descoberta por Kotzebue, trazem até dous buracos 

no lado da bocca, pelos quaes atravessam dentes de cavallo 

marinho engatados em pedaços de vidro azul, que tambem 

                                                 
1
 Há quem afirme que os Estados-Unidos do N. possuem uma superficie de 

terrenos carboniferos exploraveis 8 vezes maior que a do resto do glôbo. 
2
 Nas ilhas do Perú e Chile. 
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trazem em outros lugares do rosto; e que lhes dá um aspecto 

horrível. Ha muitos ainda antropophago. Suas armas são em 

geral: o arco e setta. 

M – Qual a sua população absoluta e relativa? 

D – A sua população absoluta monta a 96,000,000 de 

habitantes e a relativa a poço mais de 9 hao., por kilometros 

quadrados. 

M – Qual o seu governo?  

D – O governo que predomina na America é o 

republicano federativo, existindo sómente a monarchia no 

Brasil. As colônias seguem o governode suas metrópoles. 

M – Qual a sua religião? 

D – A religião que predomina é o christianismo, de 

dentro de mas diversas fórmulas, sendo seguido o catholicismo 

nos paízes que foram colônias portuguezas, francezas e 

hespanholas. Os indígenas são idolatras. 

 

 

CAPITULO II 

 

Divisão politica 
 

 

MESTRE – Como se divide politicamente a America? 

DISCIPULO – A America divide-se politicamente em 19 

estados independentes, pertencendo 9 a America do Norte e 10 a 

America do Sul, colônias e possessões. 

M – Quaes são os estados independentes da America do 

Norte? 

D – São: 

 

I 

A Confederação Americana do Norte ou Estados-

Unidos do Norte ou união Norte-Americana, Capital 

Washigton com 147,00 habitantes. 

Superficie – 9,331,3360 kilometros quadrados. 

População – Perto de 50 milhões e meio de habitantes. 

Governo – Republicano federativo  

Religião – Não ha religião de estado: mais a décima 

parte da sua população abraça o catholicismo. 



170 

 

Divsão politica – divide-se atualemnte em 33 cidades um 

distrito federal e 8 territorios destribuidos assim: - 17 estados e 

distrito federal e o districto federal a E., 19 estados e 3 

territorios no centro, e 3 estados e 5 territorios a O.  

Cada estado tem seu governo particular e composto de 

um senado, camara de representantes, governador electivo e 

juízes elevtivos resarvadas ao governo federal: constituindo 

d’est’arte cada um d’elles uma republica independente e todos 

junetos a Confederação União. 

Cada territotio pode ser elevado a estado logo que sua 

população attinja a 60,000 habitantes (vide a carta respectiva) 

Cidades principaes – os Estados- Unidos do Norte 

comtam 4 cidades de mais de 5000,000 habitantes : 6 de 200 a 

500,000 hab. : 10 de 100 a 200,000 hab., e 44 de 30 a 100,000 

hab., a saber : - New-York (primeiro porto d’America e um dos 

maiores portos do mundo, sobre a ilha de Mahuhaitan com 

Hudson no O. e o East River a E.,) com 1,206,000 hab. : reunida 

porem à Brooklyn (sobre a ilha de Loug- lelandg), de que é 

separada pelo east River, e que tem 566,000 hab., e mais à 

Jersey-City, de que é separada pelo Hudson, e que tem cerca de 

82,000 hab., as quaes são seus verdadeiros arrebaldes, virá a ter 

1851,000 hab,; Philadelphia (quarto porto) com pouco mais de 

850,00 hab, Chicago com 503,000 hab., Boston ( segundo porto 

e cidade mui notavel) , S. Luiz e Baltimore , S. Francisco da 

Califórnia e nova orleans (terceiro porto), cada uma com mais 

de 200,000,000 hab., Charleston ( porto de commercio e praça 

forte) (vide a carta respectiva) 

 

 

II 

Mexico, capital Mexico com 241,000 habitantes. 

Superficie – 2,000,000 de kilometros quadrados. 

População – 10,000,000 de habitantes. 

Governo – Republica federativo. 

Religião – Não ha religião de estado: todavia predomina 

o catholicismo. 
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Superficie – 9.000,000 de kilometros quadrados. 

População – Pouco mais de 10.000,000 de habitantes
1
. 

Governo – Monarchico, hereditario, constitucional 

representativo. 

Religião – Catholica. 

Divisão administrativa – Divide-se em 20 provincias e 

um municipio neutro, e as provincias em municipios. 

Cidades principaes – O imperio do Brasil conta apenas 3 

(inclusive a capital) cidades de mais de 100,000 habitantes 2 de 

pouco mais de 30,000 hab.; e 2 de pouco mais de 20,000 hab.; a 

saber: - São Salvador com 129,000 hab., Recife com 116,000 

hab., Belem com 35,000 hab., S. Luiz do Maranhão com 31,000 

hab., Pôrto Alegre com 25,000 hab. e Ouro Préto com 20,000 

hab. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

II 

Estados-Unidos da Colombia ou Nova Granada e 

Panamá, capital Santa Fé de Bogotá
2
 com 40,000 habitantes. 

Superficie – 880,000 kilometros quadrados. 

População – 3.000,000 de habitantes. 

Governo – Republicano federativo. 

Religião – Catholica. 

Divisão Politica e administrativa – Divide-se em 9 

estados e 10 territorios. 

Cidades principaes - Popayan
3
, Panamá, Cartkagema e 

Aspinxal. 

(Vide a carta respectiva). 

 

 

III 

Estados-Unidos de Venezuela, capital Caracas com 

55,000 habitantes. 

Superficie – Pouco mais de 1,113,000 kilometros 

quadrados. 

                                                 
1
 Neste numero não se acham incluidos mais de um milhão de indios. 

2
 A 4 leguas fica a magnifica cascata de Tequendana com 180 pés de altura. 

3
 Perto dos volcões – Puracé e Sotára -. 
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Divisão politica e administrativa – Divide-se em 10 

departamentos. 

Cidades principaes – Cojutupec, Sonsonate e S. Salvador 

(em ruinas). 

(Vide a carta respectiva). 

V 

Republica de Nicaragua, capital Managua com 12,000 

habitantes. 

Superficie – 133,000 kilometros quadrados. 

População – 300,000 habitantes. 

Governo – Republicano. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 5 

departamentos. 

Cidades principaes – Leão, Nicaragua, S. joão do Sul e 

Realêjo. 

(Vide a carta respectiva). 

VI 

Republica de Honduras, capital Comayagua com 

12,000 habitantes. 

Superficie – 120,480 kilometros quadrados. 

População – 350,000 habitantes. 

Governo – Republicano. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 7 

departamentos. 

Cidades principaes – Truxillo e Omoa. 

(Vide a carta respectiva). 

VII 

Republica da Costa Rica, capital S. Luiz da Costa rica 

com 12,000 habitantes. 

Superficie – 52,000 kilometros quadrados. 

População – 105,000 habitantes. 

Governo – Republicano. 

Religião – Catholica 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 6 

provincias. 

Cidades principaes – Punta – Arenas e Carthago 

(arruinada pelo terremoto de 1841). 

(Vide a carta respectiva). 
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Ilha do 

Haiti 

VIII 

Republica do Haiti, capital Porto do Principe, 

a O. da ilha, com 27,000 habitantes. 

Superficie – 24,000 kilometros quadrados. 

População – 550,000 habitantes. 

Governo – Republicano. A lingua usada é a 

franceza. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se 

em 5 departamentos. 

Cidades principaes – Nenhuma alem da 

capital. 

(Vide a carta respectiva). 

 

IX 

Republica de S. Domingos, capital S. 

Domingos, a E. da ilha com 16,000 habitantes. 

Superficie – 46,000 kilometros quadrados. 

População – 136,000 habitantes, nêgros e 

mulatos. 

Governo – Republicano. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se 

em 5 provincias e 4 districtos maritimos. 

Cidades principaes – Nenhuma alem da 

capital. 

 

  

MESTRE – quaes são os estados independentes da 

America do Sul? 

DISICIPULO – São: 

I 

Imperio do Brasil, capital. S. Sebastião ou Rio de 

Janeiro com 275,000 habitantes
1
. 

 

                                                 
1
 Segundo o recenseamento de 1872; no entretanto hoje affirma-se que tem 

cerca de 420,000 habitantes, sendo a cidade mais povoada da America do 

Sul. 
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Superficie – 9.000,000 de kilometros quadrados. 

População – Pouco mais de 10.000,000 de habitantes
1
. 

Governo – Monarchico, hereditario, constitucional 

representativo. 

Religião – Catholica. 

Dividão administrativa – divide-se em 20 provincias e 

um municipio neutro, e as provincias em municipios. 

Cidades principaes – O imperio do Brasil conta apenas 3 

(inclusive a capital) cidades de mais de 100,000 habitantes; 2 de 

pouco mais de 30,000 hab., e 2 de pouco mais de 20,000 hab., a 

saber: São Salvador com 129,000 hab., Recife com 116,000 

hab., Belem com 35,000 hab., S. Luiz do Maranhão com 31,000 

hab., Pôrto Alegre com 25,000 ha., e Ouro Prêto com 20,000 

hab. 

(Vide a carta respectiva). 

 

II 

Estados-Unidos da Colombia ou Nova Granada e 

Panamá, capital Santa Fé de Bogotá
2
 com 40,000 habitantes. 

Superficie – 830,000 kilometros quadrados. 

População – 3.000,000 de habitantes. 

Governo – Republicano federativo. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 9 

estados e 10 territorios. 

Cidades principaes – Popayan
3
, Panamá, Carthagen a 

Aspinnal. 

(Vide a carta respectiva). 

 

III 

Estados-Unidos de Venezuela, capital Caracas com 

55,000 habitantes. 

Superficie – Pouco mais de 1,113,000 kilometros 

quadrados. 

 

 

                                                 
1
 Neste numero não se acham incluidos mais de um milhão de indios. 

2
 A 4 leguas fica a magnifica cascata de Tequendana com 480 pés de altura. 

3
 Perto dos volcões – Puracé e Sotára -. 
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População – 2,075,000 habitantes. 

Governo – Republicano federativo. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 8 

grandes estados, um districto federal, uma colonia e 5 territorios. 

Cidades principaes – Valencia, Maracalao, Cumana, 

Bolivar ou S. Thomé de Angostura. 

Guayara é o porto de Caracas. 

(Vide a carta respectiva). 

 

IV 

Republica do Equador, capital Quito
1
 com 76,000 

habitantes. 

Superficie – 644,000 kilometros quadrados, ou pouco 

menos. 

População – 950,000 habitantes. 

Governo – Republica unitaria. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 3 

districtos – de Quito, Gnayaquil e assuay – subdivididos em 12 

provincias. 

Cidades principaes – Guayaquil, Cuença, Loxa e 

Ambato e NE. do Chimborazo. 

(Vide a carta respectiva). 

 

V 

Republica do Perú, capital Lima com 121,000 

habitantes. 

Superficie – 1,120,000 kilometros qaudrados. 

População – Pouco mais de 3.000,000 de habitantes. 

Governo – Republica democratica. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 3 

provincias litoraes e 21 departamentos. 

Cidades principaes – Calhao, Arequipá, Caxamarca, 

Moyabamba, Cuzco (antiga capital dos ineas), Puno, á margem 

do lago Titicaca, e Arica ao S. 

(Vide a carta respectiva). 

                                                 
1
 Na vertente meridional do Pichincha com 2,050 metros de altura. 
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VI 

Republica da Bolivia, capital Sucre ou Chuquisaca ou 

La Plata com 25,000 habitantes. 

Superficie – Cerca de 1.300,000 kilometros quadrados. 

População – 2.325,000 habitantes. 

Governo – Republica democratica 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 9 

departamentos. 

Cidades principaes – La Paz de Ayacucho
1
, antiga cap., 

com 26,000 habitantes, Cochabamba, Potosi
2
, Santa Cruz de la 

Sierra e Cobija ou Puerto la Mar, único porto da republica. 

Lugar notavel – Tiaguanaco, ao pé do lago Titicaca. 

(Vide a carta respectiva). 

 

VII 

Republica do Chile, capital Santiago com 150,000 

habitantes. 

Superficie – 537,000 kilometros quadrados, 

comprehende a Terra do Fôgo e a parte respectiva da Patagonia 

cedida pelos argentinos. 

População – 2.223,000 habitantes. 

Governo – Republica democratica. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 17 

provincias e 2 territorios. 

Cidades principaes – Valparaiso, antiga cap., Valdivia 

(bom pôrto), Conceição (o melhor pôrto), Talca, Serená, 

Capiapó, Coquimbo e S. Carlos no grupo das ilhas de Chiloé. 

(Vide a carta respectiva). 

 

VIII 

Republica Argentina ou Confederação do Rio da 

Prata, capital Buenos-Ayres com 290,000 habitantes. 

 

 

                                                 
1
 Visinha dos picos de Soratá e Illimani. 

2
 Com uma das mais ricas minas de prata do glôbo, explorada desde 1545. 
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Superficie – 2.836,000 kilometros quadrados, incluidos 

os territorios e parte da Patagonia
1
, que é pouco mais de 3 vezes 

maior que a do Chile, e é calculada em 693,035 kilometros 

quadrados. 

População – 2.540,000. 

Governo – Republica federativa. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 14 

republicas ou provincias e 2 territorios indianos. 

Cidades principaes – La Plata, cap. da provincia de 

Buenos-Ayres, Cordova, S. Miguel de Tucuman, Corrientes, 

Santa Fé, defronte da cap., de Entre-Rios – La Bajada ou 

Paraná, S. João de la Frontera, Rosario, Rioja, Catamarca e 

Mendoza. 

Lugares notaveis – Monte Caseros, Toneleiro e 

Riachuelo. 

(Vide a carta respectiva). 

 

IX 

Republica Oriental do Uruguay (antiga Provincia 

Cysplatina do Brasil), capital Montevidéo com 105,000 

habitantes. 

Superficie – 187,000 kilometros quadrados. 

População – 438,000 habitantes. 

Governo – Republicano. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 13 

departamentos. 

Cidades principaes – Colonia do Sacramento a NE. de 

Montevidéo, Maldonado à entrada do Prata, Paysandú à 

margem esquerda do Uruguay e Salto tambem à margem 

esquerda do Uruguay. 

(Vide a carta respectiva). 

X 

Republica do Paraguay, capital Assumpção com 20,000 

habitantes. 

Superficie – 238,290 kilometros quadrados. 

População – 294,000 habitantes. 

                                                 
1
 Pelo tractado concluido em Buenos-Ayres em 23 de julho de 1881 entre a 

Republica Argentina e o Chile. 



178 

 

Governo – Republicano. 

Religião – Catholica. 

Divisão politica e administrativa – Divide-se em 25 

departamentos. 

Cidades principaes – Villa Rica, outr’ora segunda cidade 

do paiz e hoje em ruinas, Villa occidental ou Villa Hayes, 

defronte de Assumpção, Pilar, Rosario, S. Pedro e Conceição. 

Lugares notaveis – Tuyuty, Curupaity, Humaitá, 

Valentinas, Itororó e Aquidaban. 

(Vide a carta respectiva). 

MESTRE – Quaes são as possessões americanas 

propriamente ditas? 

DISICIPULO – São: 

 

Estados Unidos 

do Norte 

As ilhas Rhodes e Longa, as do 

Principe de Galles, de Kodiah, 

Alencianas e do mar de Behering. 

Brasil As ilhas de suas costas, as de 

Fernado de Noronha e Trindade. 

Chile As ilhas de Chiloé e João 

Fernandes. 

Equador As ilhas Galapagos. 

Estados Unidos 

da Colombia 

As ilhas das Perolas. 

Venezuela A ilha Margarida. 

Mexico As ilhas de Revilla Gigêdo. 

 

MESTRE – Quaes são as possessões e colonias 

propriamnete ditas europeas? 

DISCIPULO – São: 

 

 

Inglaterra 

A America ingleza comprehende uma 

superficie de 8.700,000 kil. q. e pouco mais de 6 

milhões ha., a saber: 
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Inglaterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio do Canadá ou 

Confederação da Nova Bretanha, cap. 

Ottawa com 27,000 hab. Superficie – 8.300,000 

kil. q. População – 4.324,000 hab. Governo – 

Moderado, constituindo uma confederação 

autonoma, à cuja frente se acha um governador 

geral nomeado pela Inglaterra, e é este o único 

laço que a une à metropole. Cada governo ou 

provincia em que se divide tem sua assembléa 

legislativa. Religião – A catholica é a dominante. 

Divisão – A Nova Bretanha divide-se em duas 

partes; 1ª um vasto territorio desde as montanhas 

Rochosas ao mar ou bahia de Hudson, 

pertencente à Companhia das  pelles da bahia 

de Hudson; 2ª Dominio do Canadá, territorio 

directamente sujeito à Inglaterra, e é esta parte 

que se divide em 7 governos ou provincias; a 

saber: - Alto Canadá ou Ontavio, Baixo Canadá 

ou Quebec, Nova-Escossia, novo Brunswich, 

Manitoba, territorio do NO. E Colombia 

britanica. Cidades principaes – A America 

ingleza conta uma cidade de mais de 100,000 

hab. e 7 de mais de 20,000 hab., a saber: - 

Montréal, assente perto do confluente do Ottawa, 

sobre o lado E. da ilha do mesmo nome, com 

107,000 hab. e Quebec sobre o confluente do 

ribeiro S. Carlos e do S. Lourenço, dividida em 

cidade alta e baixa. Cap. 62,000 hab, - no Baixo 

Canadá -; Toronto ou New-York, sobre a margem 

septentrional do mesmo lago, 86,000 hab. e  

Hamilton, a O. do lago Ontario – no Alto Canadá 

-; Halifax, sobre uma bella bahia, cap. da 

Escossia; Fredericks – Tonn, sobre o rio S. João, 

cap. do Novo Brunswick; Nova Westminster – na 

Colombia britannica -; e no territorio da 

Companhia das pelles notam-se os 

estabelecimentos de Forte Wliam e Forte York. 
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Inglaterra 
 

As colonias inglezas propriamente ditas 

são: - a Guyana ingleza ou colonia de Demerary 

com 221,000 kil. q. e 250,000 hab., cap. George-

Tonn; a Honduras britancia na peninsula de 

Yucatan, cap. Baliza; as ilhas arcticas 

occidentaes; a do Cabo Bretão, cap Sydney; a do 

Principe Eduardo, cap Charlotte Tonn; o 

archipelago da Terra Nova (exclusive S. Pedro e 

Miquelon), cap. S. João; as ilhas Turcas e 

Bahama, cap. Nassau; as Bermudas
1
, cap. 

Hamilton na ilha Bermuda; as Antilhas inglezas 

ou Indias occidentaes, que são: a Jamaica (grande 

Antilha) com 11,000 kil. q e 580,000 hab., cap. 

Kingston ou Spanishto nn, tres ilhas do grupo das 

Virgens, como Anegada e Tortola; um grande 

numero das pequenas Antilhas de Barlavento, 

como Anguilla, Nevis, Barbuda, Antigoa, 

Montserrat, Dominica, S. Christovão, S. Luzia, S. 

Vicente, Barbada, Granada e Granadinas, Tabago 

e Trindade; as de Falkland; a de Quadra e 

Vancouver e da Rainha Carlota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 São em numero de 300 a 400. 
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Hespanha 

 

A America hespanhola comprehende 

um superficie de 130,000 kil. q. e 2.200,000 hab., 

a saber: - as grandes Antilhas – Cuba com 

119,000 kil. q, e 1.425,000 hab., cap. Havana 

230,000 hab., e cidade principal S. Thiago de 

Cuba, e Pórto Rico com 9,300 kil. q. e 754,000 

hab., cap. S. João de Pórto Rico; e finalmente 

duas ilhas do gbrupo das Virgens. 

 

 

 

 

França 

 

A america francesa comprehende uma 

superficie de pouco mais de 124,000 kil. q. e 

390,000 hab., a saber: a Guyana francesa com 

121,000 kil. q e 27,000 hab., cap. Cayenna; as 

ilhas de S. Pedro e Miquelon, Guadalupe e suas 

dependencias, Desejada e Maria Galante, as 

Santas, Martinica, cap. Forte Real, e parte de S. 

Martinho. 

 

 

 

 

 

Hollanda 

A America neerlandeza comprehende 

uma superficie de 122,000 kil. q. e 112,000 hab., 

a saber: - a Guyananeerlandeza ou colonia de 

Surunam com 120,000 kil. q. e 70,000 hab., cap. 

Paramaribo; a colonia de Curaçáo ou Antilhas 

neerlandezas com 42,500 hab., cap. Willemstad 

na ilha de Curaçáo, sendo as demais ilhas 

Bonayres, Aruba, Sobá, S. Eustachio e parte da 

ilha de S. Martinho. 

 

 

Suecia 

A America sueca comprehende uma 

superficie de 20 kil. q. e 3,000 hab., a saber: a 

ilha de S. Bartholomeu, cap. Gustavia. 
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Dinamarca 

A America dinamarqueza 

comprehende um superficie de pouco mais de 

88,000 kil. q. e possue mais de 44,000 hab.,
1
 a 

saber: - a Groenlandia (sómente o território livre 

de gêlos) com alguns estabelecimentos na costa 

occidental, como Gothash, Julianshnab, 

Frederischaab, Upernawick; a ilha de João 

Mayen inhabitada, rodeada e coberta de gêlo 

quase todo o anno e frequentada por navios 

baleeiros; e as tres ilhas do grupo das Virgens – 

Santa Cruz, S. Thomaz e S. João -. 

 

 

 

SECÇÃO V 

 

OCEANIA 

 

CAPITULO I 

 

 

Grandeza relativa, superficie, extensão, canaes 

artificiaes, estradas, vias ferreas, telegraphos 

electricos, applicação e gráo de adiantamento nas 

industrias, commercio, civilisação, população 

absoluta e relativa, governo, potencias e religião 
 

 MESTRE – qual a grandeza relativa da Oceania e sua 

superficie? 

 DISCIPULO – Depois da Europa é a menor parte do 

mundo; tem 11 milhões de kilometros quadrados, pouco mais ou 

menos, sendo 7,660,000 para a Australia ou Nova Hollanda. 

 M – Qual a sua extensão? 

                                                 
1
 Não incluindo a Islandia, que, seguindo alguns geographos, collocámos na 

Europa. Há quem dá para a Groenlandia 51,000 hab., sendo 50,000 

esquimáos e 1,000 dinamarquezes, mas preferivel seguir o Almanach de 

Gotha. 
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 D – E’ de 17,500 kilometros de comprimento – desde a 

extremidade occidental de Sumatra até a ilha de Sala-Gomez a 

mais oriental das sporadas meridionaes polynesicas o de 12 a 

13,000 kilometros de N. a S. – desde o 30º de latitude Boreal ao 

55º de latitude austral. 

 M – Quaes os seus canaes artificiaes? 

 D – A Oceania não possue canal algum consideravel que 

mereça menção. 

 M – Quaes as suas estradas? 

 D – As que existem encontram-se, por assim dizer, na 

Nova Galles meridional, na Diemenia e em algumas ilhas da 

Malasia ou Notasia, onde distingue-se a soberba calçada que 

atravessa a ilha de Java em todo o seu comprimento de E. a O. 

 M – Quaes as suas vias ferreas? 

 D – Existem algumas na Nova-Galles e em Java, mas 

não são notaveis. 

 M – Quaes os seus telegraphos electricos? 

 D – O mais notavel é o que une a Australia á Singapura, 

e em seguida à Europa. 

 M – Qual a sua applicação e gráo de adiantamento nas 

industrias? 

 D – Os mais industriosos são os europêos, asiaticos e os 

habitantes mais civilisados de suas colonias. Entre os naturaes 

os nêgros são em geral embrutecidos e vivem nos bosques como 

os orangotangos; das outras raças os mais industriosos são os 

povos da Notasia, onde encontram-se alguns, como em Sumatra 

e nas Philippinas, com grande habilidade para a ourivesaria, 

relojoaria etc., distinguindos entre suas obras as joias, 

ornamentos de ouro e prata, obras de filigrana, os lenços 

bordados, e como estes outros objectos de luxo, - tapêtes de 

sédas, quinquilharias, perfumarias, vidros, chapéos de palha, etc. 

 Os massacares distinguem-se pela sua habilidade na arte 

de tecer e tingir estofos e pelo seu genio nautico; os bourguis 

pela sua instrucção e aptidão para o commercio; os malaios de 

Bornéo e os javanezes tambem sabem talhar e polir diamantes e 

outras pedras preciosas; e os ultimos sabem ainda trabalhar com 

muita habilidade em obras de madeira; por exemplo, em moveis 

Dos polynesios os mais industriosos são os do 

archipelago de Viti dos Amigos, da Sociedade, os de Sandwich e 

os das Carolinas, que até possuem teiar; cumprindo todavia 
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notar que entre os polynesios mais civilisados é ignorada a arte 

de oleiro, entretanto que é ella exercida pelos paponas de Dory e 

os habitantes do archipelago de Vili; mas em compensação são 

insignes na arte da tatonage; isto é, de gravar na pelle, e de uã 

maneira indelevel, diversos desenhos e caracteres; distinguindo-

se entre elles ‘nest’arte os da Nova-Zelandia. Os polynesios em 

geral teem muita propensão para a esculptura; e, para attestal-o, 

se não se reputam bastantes essas pinturas, notarei os 

ornamentos que se observam em suas pirogas, vemos, tambores, 

etc., no que tambem são insignes algumas tribus nêgras da 

Australia, principalmente do archipelago da Nova Bretanha e de 

Salomão. 

  

M – Qual o seu commercio? 

  

D – E’ muito activo, principalmente na Malasia ou 

Notasia. Emfim é feito em grande escala em todas as possessões 

estrangeiras. entre os seus habitantes estrangeiros como mais 

commerciantes disitnguem-se os chinezes, inglezes e 

hollandezes. 

  

As colonias inglezas da Australia exportam ouro
1
, sua 

principal riqueza mineral, carvão de pedra, petroleo, cobre, 

chumbo, madeiras para construcção e marcenaria especialmente 

páo sandalo e cedro vermêlho, o phorminm tenaz ou canhamo 

da Zelandia, com que se fazem alguns tecidos e esteiras, lan de 

carneiro, sua principal riqueza agricola, sébo, pelles, azeite de 

baléa e farinhas. 

  

As hollandezas e hespanholas exportam estanho, ferro 

trabalhado, o café e o assucar, que constituem a grande riqueza 

de Java, algodão (mui pouco), indigo, tabaco, arroz, sagon, 

farinhas, cha, especiarias (pimenta, cravo, canella, cominho, 

noz-moscada, macis), a abaca ou canhamo de Manilha, benjoim 

(resina do páo teck), camphora, opio, gulla-percha, gommas 

diversas e tartaruga. 

  

                                                 
1
 Seu valor é de 300 milhões de francos por anno. 
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A Polynesia exporta arroz, café, assucar (mui pouco) e 

madeiras de marcenaria. Entre os indigenas apenas merecem 

menção como povos commerciantes os habitantes da Nova-

Zelandia, das Carolinas occidentaes, dos archipelagos de 

Sandnuich e Taiti. 

Os tres grandes portos commerciantes da Oceania são 

Batavia, Sydneu e Melbourne. 

M – Qual a sua civilisação? 

D – As colonias européas e asiaticas são bastante 

civilisadas. Entre os indigenas os mais civilisados são os 

Sandnwich e Taiti. A pirataria é mui usada entre todos; e alguns 

são até antropophagos, andam quase nús, e são muito immoraes. 

De todas as raças a nêgra, como já o disse, é a mais 

embrutecida. Assim: entre os nêgros da Papouasia as mulheres 

são escravas, matam os filhos para não amamental-os, e quando 

morrem são enterrados com os filhos que amamentavam: e, 

alem de marcarem o corpo com desenhos indeleveis, elles 

trazem anneis osseos atraves das cartilhagens do nariz, e logo 

que entram na virilidade arrancam (aos homens) dous dentes na 

maxilla superior. As armas de que se servem todos os indigenas, 

alem de escudos de madeira, são o arco e flecha, como entre os 

habitantes do archipelago de Laperouse e de Mangowien, a 

lança, como entre os do archipelago de Tonga, de Noukahiwa, 

da ilha de Massacre, e da Papouasia ou Nova-Guiné. 

A alimentação d’esses povos consiste geralmnete na 

fructa da arvore do pão e bananas. 

M – Qual a sua população absoluta e relativa? 

D – A absoluta monta de 33 a 35.000,000 de habitantes, 

e a relativa a pouco mais de 3 habitantes por kil. q. 

M – Qual o seu governo? 

D – Ha todas as formas de governo; mas em geral 

predomina a monarchia despotica, notando-se que os estados de 

Celebes são republicas aristocraticas, o de Sandwich é uã 

monarchia constitucional e representativa, que entre os estados 

da Nova-Zelandia, de Hawai e Taiti os sacerdotes gozam de 

grande autoridade, tanta, quanta a dos chefes; e finalmente que 

na Malasia e Polynesia as mulheres, ainda mesmo entre as 

nações que professam o islamismo, gozam de grandes 

prerogativas e tomam parte activa nos negocios publicos; e entre 

os bourguis e macassares gozam de direitos iguaes aos dos 
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homens; e até ha estados que são governados por mulheres. Nas 

colonias o governi é mais livre; ellas regem-se pelo de suas 

metropoles. 

M – Qual a sua religião? 

 D – O islamismo é a mais derramada; todavia nas 

colonias reina a religião das metropoles; entre os povos asiaticos 

as religiões da China e Japão; emfim entre os indigenas reina o 

polytheismo e o fetichismo, os mais grosseiros, accrescentando-

se que na mór parte das regiões da Polynesia, da Nova-Zelandia 

e em muitas outras da Malasia acha-se a pratica barbara e 

selvagem dos sacrificios humanos. 

 

 

CAPITULO II 

 

Divisão politica 
 

MESTRE – Como se divide politicamente a Oceania? 

DISCIPULO – A Oceania divide-se politicamente em 

muitos pequenos estados e territorios independentes e colonias. 

M – Quaes são os principaes estados independentes? 

D – São: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumatra 
 

I 

 

Reino de Siak ou Kamper – com 

600,000 habitantes, cap. Siak. 

 

II 

 

Reino de Achen – outr’ora com 

2.000,000 de habitantes, e hôje reduzido à 

capital Achen, que tem 8.000 casas, e nos 

seus arredores. 

 

III 

 

Paiz dos Battaz, cujo pôrto 

principal é – Singkel. 
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Bornéo 
 

IV 

Sultania de Bornéo ou reino de 

Varaná – com 400,000 habitantes, capital 

Bornéo. 

V 

Reino de Cotti – com 200,000 de 

habitantes, capital Cotti. 

VI 

Principado de Sarawak – com 

230,000 habitantes, capital Sarawak, o qual 

é governado por um inglez. 

 

 

Bornéo e 

archipelago 

de Soulou 
 

VII 

Reino de Soulon – com 200,000 

habitantes, capital Soulon ou Benan, na ilha 

de Holó, o qual compõe-se do archipelago 

de Soulon e de um vásto territorio ao NE. 

de Bornéo. 

 

 

 

 

 

Hindanáo 

VIII 

Reino de Mindanáo – com 

200,000 habitantes, capital Selangan, o qual 

occupa a maior parte da costa occidental da 

ilha de Mindanáo. 

IX 

Reino de Hawaí – com 68,000 

habitantes, capital Honolulu, na ilha de 

Wonhoo, com 15,000 hab. Governo – 

Monarchico, constitucional e representativo. 

Religião – Idolatria, protestante e catholica. 

 

 

 

Polynesia 

 

 

 

 

X 

Reino Unido das ilhas de Tonga 

– com 24,000 habitantes, capital 

Nonhonalofa. Governo – Monarchico, 

constitucional. Religião – Christã. 

XI 

Reino de Taiti, na ilha do mesmo 

nome do archipelago da sociedade, com 

14,000 habitantes, capital Palpell com 
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Polynesia 

10,000 hab. Governo – Monarchico, 

constitucional, sob o protectorado da 

França. Religião – Christã. 

 

 MESTRE – Quaes são os territorios independentes? 

 DISCIPULO – Os territorios independentes são em 

grande numero, existem no interior e litoral de differentes ilhas, 

e são habitadas por tribos selvagens, cuja população avalia-se 

em 2.000,000 de almas. 

 M – Quaes são as colonias? 

 D – São: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglaterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

População das colonias – Cerca de 2 ou 

de 3.000,000 de habitantes
1
 derramados por uma 

superficie de pouco mais de 8 milhões de 

kilometros quadrados. 

Sete são as colonias principaes, sendo 5 no 

continente da Nova Hollanda, a saber: - Nova 

Galles do Sul com 800,000 kil. q. e 751,000 

hab. cap. Sydarg, no porto Jackson, na bahia 

Botanica (Botany-Bay), com 224,000 hab., 

Australia Feliz ou Victoria com 227,000 

kil. q. e 862,000 hab. cap. Melbourne, na bahia 

de Port-Philippe, com 283,000 hab., Australia 

meridional com 983,000 kil. q. e 276,000 hab., 

cap. Adelaide, na costa oriental do golfp S. 

Vicente, com 40,000 hab., Australia 

occidental com 2.527,000 kil. q. e 31,000 hab., 

cap. Perth, na foz do rio dos Cysnes (Swan-

River); e Queesland com 1.729,000 kil. q e 

226,000 hab., cap. Brisbane. 

 

 

                                                 
1
 Segundo E. Levasseur 1.950,000 hab., o Almach de Gotha, porem, dá 

3.000,000 hab. 



189 

 

 

 

 

 

 

Inglaterra 

 

A estas colonias accrescente-se o territorio 

do Norte e o de Alexandria no centro com 2 e ½ 

milhões de kil. q., pouco mais ou menos, 

inhabitados. 

As outras duas colinias são: a Tasmania ou 

Terra de Van-Diemen com pouco mais de 68,000 

kil. q. e 116,000 hab., cap. Hobart-Toann, na foz 

do Derwant, e a Nova-Zelandia com 272,000 kil. 

q. e 490,000 hab., dividida em muitas provincias, 

cap. Auckland. 

Alem d’essas 7 colonias (que dividen-se em 

condados) accrescentem-se as pequenas ilhas de 

Norfolk, Labonan e as de Fidji ou Viti (em 

numero de 200) com 122,000 hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollanda 

 

 

 

 

 

 

 

População das colonias neerlandezas 

– Cerca de 23 ou de 28 milhões de habitantes
1
 

derramados por uma superficie de 1.860,000 

kilometros quadrados, capital Balavia com 

103,000 hab. 

São ellas: - as ilhas de Sonda – Java e 

Madoura com 132,000 kil. q. e pouco mais de 

19.300,000 hab.
2
, sendo 19 milhões indigenas, e 

cujas cidades principaes, alem da capital, são – 

Socrabaya com 120,000 hab. e Samarang com 

69,000 hab., e as seguintes cuja superficie total 

abrange mais de 1.700,000 kil. q. e de 8 milhões 

de hab.; a saber: - a parte central e meridional de 

Sumatra, cujas residencias principaes são – 

                                                 
1
 Segundo, E. Levasscur, ou o Almanachde Gotha de 1883. 

2
 Segdo E. Levasscur 16 milhões. 
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Hollanda 

Padang, Palembang e Benhosleu; as ilhas visinhas 

Banca e Billiton; uma parte das costas de Bornéo 

ao SE., cuja residencia principal é Bandjer, 

massing, e a O., cuja residencia principal é 

Pontianak; certas partes da ilha de Celebes, cujas 

residencias principaes são – Mocassar e Menado; 

as Molucas, Ternate, Amboina e Banda, cap. 

Amboina; Bali, Sumbava, Flôres e a parte 

occidental de Timor; julgando-se ainda os 

hollandezes com direito à posse da metade da 

Nova – Guiné ou Paponasia, sem comtudo 

possuil-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hespanha 

 

 

 

 

 

 

 

População das colonias – Cerca de 4 

ou de 6.344,000 habitantes
1
 derramados por uma 

superficie de 298,000 kilometros qaudrados, 

capital da capitania geral Manilha com 270,000 

hab., na ilha de Luçon. 

São ellas: - as ilhas Philippinas (sendo uma 

parte na de Palvan) com 296,000 kil. q. e 

6.800,000 hab.
2
, dos quaes mais de 1 milhão 

independentes; as Carolinas, Paláos e 

Marianas, sobre as quaes o dominio hespanhol é 

puramente nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 E. Levassecur calcula em pouco mais de 4 milhões. 

2
 Segundo o Almanach de Gotha de 1883. 
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França 

 

 

População das colonias – Mais de 

72,000 habitantes derramados por uma 

superficie de 30,000 kilometros quadrados, 

(exceptuando o protostorado de Taiti e 

Tonamotou). 

São ellas: a Nova Galedonia, sendo a ilha 

principal d’este grupo a dos Pinheiros, cujo 

porto principal Nouméa ou Porto de França é 

residencia do governador, e o archipelago de 

Noukahiva. 

 

 

 

 

 

Portugal 

 

População das colonias – 300,000 

habitantes derramdos por uma superficie de 

16,000 kilometros quadrados. 

São ellas: - parte de Timor; Dilly na costa 

do N. é a residencia do governador; e mais a ilha 

de Kambing. 

 

 

 

 

Estados-

Unidos 

Os Estados-Unidos do Norte possuem 

algumas pequenas ilhas dos grupos de Gilbert e 

Marshall, onde exploram o guano, e a ilha de 

Brook a O. das ilhas de Hawaí. 
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APENDICE 
 

Notabilidades politicas 
 

 MESTRE – Quaes são as primeiras potencias do mundo? 

 DISCIPULO – São: - a Allemanha, Estados-Unidos 

Norte-Americanos, Inglaterra, Russia, França, Austria e China. 

 M – Quaes os maiores estados do mundo? 

 D – São: 1º Inglaterra e suas possessões. 2º imperio da 

Russia, 3º imperio da China, 4º Estados-Unidos Norte 

Americanos e 5º o imperio do Brasil. 

 M – Quaes as nações mais populosas? 

 D – São: - 1ª a China, 2ª Russia, 3ª Estados-Unidos do 

Norte, 4ª Allemanha, 5ª Austria, 6ª França, 7ª Inglaterra e 8ª 

Japão; será porém a Inglaterra a segunda, se levarem-se em 

linha de conta todas as suas possessões fora da Europa
1
. 

 M – Quaes as nações mais commerciantes? 

 D – São: - a Inglaterra e Estados-Unidos do Norte. 

 M – Quaes as cidades mais populosas? 

 D – São: 

 

 

Londres 3,814,000 

hab. 

Hang-tchcon-

fon  

1.000,000 

hab. 

  Calcutá 802,000 

Sou-tcheon-fon
2
 3.000,000 S. Peters-bourg 876,000 

Yang-tchcon-fon 2.000,000 Philadelphia 846,000 

Pekin (com os 

arrebaldes) 

Paris 

2.000,000 

 

1.986,000 

Yedo
3
 

Tching-ton-fon 

 

800,000 

Cantão 1.500,000 Bombaím 753,000 

New-York 1.206,000 Vienna 705,000 

Berlin 1.122,000 Constantinopla 700,000 

Nanhia 1.000,000   

 

  

                                                 
1
 Vide as respectivas populações na parte política. 

2
 Kata cidade da China é por alguns calculada em 1.200,000 habitantes. 

3
 Ha quem lhe dê 1.800,000 habitantes. 
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M – Quaes são as cidades mais commerciantes? 

 D – São: - Londres e New-York. 

 M – Qual a forma de governo que predomina no mundo? 

 D – A monarchia. 

 M – Qual a religião mais espalhada? 

 D – O christianismo. 

 M – Quaes as cidades que mais templos contém? 

 D – São: - Miako, entre os pagãos, a qual contém 6,000 

templos dedicados a Hinto e Boudha, Constantinopla, que, além 

dos templos christãos, arianos, etc., contém 344 mesquitas, 

Moscow, entre os christãos, a qual contém 360 igrejas. 

 

Verdadeiras curiosidades artificiaes 

 
 MESTRE – Quaes são os monumentos e edifícios mais 

curiosos existentes no glôbo? 

 DISCIPULO – Não se podem enumerar. Em geral o 

mundo antigo acha-se representado no Egypto e Roma, a idade 

media na Hespanha, e tambem em Constantinopla, a moderna e 

contemporanea em Paris, Londres, Vienna, Berlin, S. 

Petersbourg e Estados-Unidos do Norte, que encerram os mais 

bellos monumentos e edificios d’essas épochas, salvas mui raras 

execpções. Todavia apontarei: 

 As 4 pyramides de Gizéh, no Egypto, das quaes a maior – 

a de Cheops – tem 473 pés de altura e 753 de cada lado em sua 

base; segue-se a de Chéphren. 

As muralhas da China de mais de 450 leguas de extensão 

com 25 pés de altura e 24 de largura em sua base, tendo de 300 

em 300 passos e dos dois lados torres conicas, que excedem á 

muralha 12 a 23 pés; ella vai de Pekin á Sou-tcheou-fou. 

A torre de porcellana (faiença) de Nankin, octogona, de 

9 andares, tendo uma altura de 300 palmos. 

 O canal Imperal da China com 500 leguas de 

extensão. 

 O canal do Panamá em via de construcção. 

 O canal de Suez. 

 O tunnel do monte Cenis. 

 O tunnel de Londres. 
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A projectada torre de ferro de Philadelphia, em 

construcção talvez, ou já concluida, a qual medirá 1,000 pés de 

altura. 

A via ferrea do Pacifico de mais de 1.000 leguas, de New 

York a S. Francisco da California -. 

O valle dos tumulos, a O. da cordilheira Mocattam, 

d’onde se vê uã immensa floresta de arvores petrificadas, sendo 

as suas bases de ferro não malleavel, floresta que afirmam ter 

vinte leguas de comprimento e cinco ou seis de largura. 

A ermida de Fribourg, na Suecia, aberta em uã rocha 

viva por um só homem em 25 annos. 

A salla dos espelhos, em Erivan. 

O longo caes (10 kil.) de Liverpool, todo bordado de 

docas, escaleres e navios. 

O palacio de Botala, residencia de Dalai-Lama, no Tibet, 

e que tem 10 mil sallas com torres e obeliscos forrados de ouro e 

prata. 

O extenso palacio de Konbo, imperador do Japão e que é 

uma cidadella. 

O imperal o Imperador da China, com 4 kilometros de 

circumferencia. 

O Vaticano, ou palacio do Papa, com a basilica de S. 

Pedro, em Roma, o maior templo do christianismo. 

Os castellos reaes – Tulherias e Louvre –, em Pariz. 

O immenso palacio de crystal – da exposição – em 

Londres. 

O de Versalles, o mais bello da França e uma residencia 

das mais maguinificas do glôbo. 

O de Luxembourg com seu bello jardim, em Paris. 

O do Escurial, em Hespanha, a 10 leguas de Madrid, 

edificio immenso, meio castello, meio convento, mandado erigir 

por Philippe II no seculo XVI, e que custou 23 milhões. 

O immenso palacio de Mafra, a algumas leguas a O. de 

Cántra, construído em 1717 por D. João V, que queria eelvar um 

monumento digno de rivalisar com o Escurial. 

O Pitti, velho palacio ou degli Officí, em Florença 

contendo a galeria dos Medicis, numerosos palacios pertencendo 

a particulares. 

O de Alhambra de Granada, antigo palacio dos reis 

mouros. 
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O de inverno, em S. Petersbourg. 

O de marmore do czar da Russia. 

O castello imperial d’Austria, que encerra muitos 

edificios, das quaes alguns um bellos. 

O Seav-Souci, castello real da Prussia, com uma rica 

galeria de quadros, a 2 kiloemtros ao NO. de Potsdam, mandado 

edificar por Frederico II em 1745. 

O de marmore do Doge de Veneza. 

O famoso palacio de Koenigsberg, que tem uma salla a 

mais vasta sem pilares. 

O magnifico palacio do governador de Calcuttá. 

Os da justiça (Relação) de Bruxellas e de Londres. 

O da justiça e Sancta capella, em Paris. 

Os bellos palacios de marmore branco de Genova, 

ornados de esculpturas e pinturas, encerrando muitas colleções, 

algumas das quaes magnificas. 

Os bellos palacios, estatuas, quadros e varios outros 

monumentos de Florença. 

O capilolio de Washington, o mais bello monumento dos 

Estados-Unidos do Norte, feito de marmore branco. 

O Campidoglio ou o Capitolio moderno, construido 

segundo os planos de Miguel Angelo; comprehende os palacios 

dos antigos senadores de Roma, magistrados municipaes e o 

museu. 

Entre as casas de camaras: 

 A casa da camara de New-York. 

 Hotel da ville de Paris. 

 A da camara municipal de Bruxellas. 

 A de Frankfort sobre o Meno. 

Entre os theatros: 

 O grande theatro de S. Petersbourg. 

 O theatro de S. Carlos, em Napoles, o maior da 

Italia. 

 O theatro de Scala, em Milão. 

 Grande Opera de Paris. 

Entre os exemplos: 

A basilica de S. Pedro, em Roma, o maior templo do 

christianismo. 
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 A igreja de S. Paulo, em Londres, o maior templo do 

protestantismo, construída de 1876 a 1710. 

 A cathedral de Milão, segundo templo do christianismo 

em belleza e vastidão. 

 A igreja de Santa Maria dos MarTyres, a mais vasta de 

Roma, outr’ora o Pantheon, construída a 1,800 annos por 

Agrippa, valido de Augusto. 

 A cathedral Notre-Dame de Paris. 

A igreja da Magdalena, em Paris, soberbo edifício em 

estylo grego e que Napoleão pretendeu converter em templo da 

Gloria. 

A de Santa Genoveva ou o Pantheón francez, um dos 

mais magníficos edifícios de Paris, no alto da montanha de 

Santa Genoveva, construída em forma de cruz grega, precedida 

de um vasto pórtico ornado com 22 columnas corinthias, e 

coberto por uma immensa cupola, que termina em u’s elegante 

lanterna; foi mandada erigir por Luiz XV em 1757. 

Santa Sophia, em Constantinopla, com 170 columnas de 

mármore, granito e porphyro, a qual os turcos dizem ser a mais 

bella do mundo, mandada edificar pelo imperador Justiniano. 

A mesquita de Selin II, em Andrinopola, e que excede a 

de Santa Sophia de Constantinopla. 

A igreja de S. Isac, em S. Peterbourg, junto da qual se 

acha a colossul estatua de Pedro o Grande, mandada erigir por 

Catharina II. 

A de Nossa senhora de Kasan, em S. Petersbourg. 

A de Santa Sophia, em Kiew, na Russia. 

A de Wilna, na Russia, com umj tumulo de prata do S. 

Cassemiro pesando 3.000 arrateis. 

A de Moscow com um candelabro de prata pesando 

2,800 libras. 

A abbadia de Weslminster, em Londres, em cujo palácio 

funcciona o Parlamento, educada por Henrique III e Eduardo I. 

O Castello de Mafra com uã magnifica igreja de 

marmore e um vasto covento.. 

O convento da Batalha, do mais bello estylo gothico, a 3 

leguas de Alcobaça, mandado construir por D. João I em 1,386 

em memoria da victoria de Aljubarrota. 

A Cathedral de York, na Inglaterra, uma das mais vastas 

e mais bellas igrêjas gothicas da Europa. 
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A igreja de S. Basilico Vassali Biagenol, conhecida por 

cathedral da proteção da Virgem, mandada construir em 1554 

por Ivan o o terrivel depois da victoria de Kasan, e que offerece 

todas as côres do arco ires. 

A de S. Estevão, uma das mais celebres do mundo e mais 

bella de Ytonna d’Austria. 

A de Strasbourg, na Allemanha, celebre em toda a 

Europa. 

A de Colonia, na Allemanha, cuja immensa abobada da 

nave é suspensa sobre 100 maguideas columnas. 

A de Pisa na Italia, celebre pela sua torre inalterada. 

A cathedral de Ruão, em França, estylo gothico de uma 

architectura imponenta. 

A de Reins, em França, obra prima da architectura 

gothica. 

A de Amiens, em França. 

A de Evreux, em França, de estylo romano e gothico, as 

mais interessantes. 

A de Ameers, na Belgica, com uma torre de 144 pés de 

altura. 

A de Sevilha, na Hespanha, com 82 altares. 

A de Cordova, na Hespanha, dividida interiormente em 

19 naves, com 850 columnas de marmore e 100 capellas. 

A basilica de S. Marcos de Veneza, notavel por suas 

capitaes e suas 500 columnas de marmore, cuja porta principal é 

ornada dos celebres 4 cavallos de bronze, outr’ora construidos 

de Constantinopla. 

A igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença, notavel 

por sua extensão e riqueza dos marmores que a revestem de 

todos os lados; a cupola é octogona e tem 400 pés de altura. Esta 

igreja foi construida em 154 annos. 

A cathedral do Mexico. 

O magnifico templo de Foé, na China. 

O pagode de Vichnou, primeira maravilha do 

architectura indica, em Djaggernat no golfo de Bengala. 

A mesquita de Oran, na Argelia. 

A mesquita de Ispahan, na Persia. 
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Entre os cemiterios: 

Os de Pére-Lachaise, Montmarice e Montparnase, em 

Paris. 

O de Constantinopla. 

O de Genova. 

Entre os passeios públicos: - 

Os boulevards de Paris. 

A avenida dos campos Blyseos, em Paris. 

O bosque de Bolonha, em Paris. 

Os grandes parques (praças ajardinadas) de Londres. 

As magníficas pontes, como a ponte de pedra de 

Trafegar, de Londres. 

As magníficas pontes de Paris. 

Entre os hospitaes: 

O hotel de Dien, os dos inválidos e o Val de Grace, em 

Paris. 

O grande hospital de Vienna. 

Entre as cidadellas: 

O Kremlin, em Moscow, o qual encerra, além do palácio 

imperial, o do arcebispo e a cathedral de Assumpção, onde os 

czares eram coroados, o campanário de Ivan Veliki com 32 

sinos e um immenso sino, que pesa 165,000 kilogrammas, e é o 

maior da Europa. 

O Serralho, em Constantinopla, grande como uma cidade 

e que encerra as grandes administrações. 

A torre de Londres, uma espécie de cidadella contendo 

muitos edifícios e cercada de um largo fósseo. 

Entre outras obras e edifícios: 

O magnífico mercado e soberbo aqueducio de 

Philadelphia. 

O grande hotel das nações, em New York. 

O bello instituto de Londres. 

A universidade de Londres. 

As bolsas de Londres, Paris, Bruxellas e Liverpool. 

O Arco do Triumpho, em Paris. 

O thesouro e a casa da moeda, em Londres. 

Finalmente entre as ruínas: 

As ruínas de Palmira, na Palestina. 

As de Karmak, no Egypto. 

As de Persepolis, na Persia. 
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As de Nakhtchevan, onde se vêem a torre dos khans, 

duodecagona, de 96 pés de circumferemcia e 70 de altura, com 

seus tijolos azues e lindos arabescos, a antiga porta do castello 

dos atabecks, e perto do monte Ararat o tumulo de Noé, para 

onde concorrem peregrinos de todas as nações. 

As do Colyseo ou Amphitheatro de Vespasiano, dos 

banhos de Caracalla, dos arcos de Constantino e de Septimo 

Severo, e os restos do Forum, em Roma. 

As do templo de Theseo, em Athenas. 

As do Pàrthenon, templo dos templos, typo único, 

exclusivo do bello nas artes de architectura e esculptura, 

edificado por Setinus, de ordem de Pericles, e decorado por 

Phidias.  
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Nota à pg. 165 
 

Mr. E. Levasseur em sua obra, publicada em 1878, em 

opposição ao que refere o professor L. H. Conezza na quinta 

edição de seus Novos Pontos de Geographia e Cosmographia, 

publicados ultimamente no Rio de Janeiro, e q’ transcrevi à pg. 

165, dá como cedidas à Inglaterra todas as possessões 

hollandezas alli referidas, inclusive Elmina; opinião esta que se 

acha tacitamente confirmada pelo Almanach de Gotha, que na 

estatística das colônias neerlandezas não menciona uma só na 

Africa. 
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GEOGRAFIA PARTICULAR 

 

BRASIL 
 

SECÇÃO I 

 

PARTE PHYSICA 
 

CAPITULO I 

 

Situação, occeano, mares, golfos, bahias, cannes, extreitos, 

vertentes, linhas de divisão das aguas e lagos. 

 

MESTRE – Qual é a situação physica do Brasil? 

DISCIPULO – O Brasil acha-se situado em sua maior 

parte no hemispherio do S., occupando o E. da America 

ocidental, no Novo Mundo.  

M. – Quaes são os occeanos e mares que banham-n’o? 

D. – Somente o occeano Atlantico a K. 

M. – Quaes os seus golfos e bahias principaes? 

D. – São: - as bahias de Santa Roza e Guajará no Pará, 

de S. Maria e S. José no Maranhão, da Traição na Parahyba do 

Norte, a de Todos os Santos na Bahia, a de Nitheroi e 

 Angra dos reis no Rio de Janeiro, a de Paranaguá no 

Paraná e a de Santa Catharina em Santa Catharina. 

M. – Quaes os seus canaes e extreitos principaes? 

D. – São: - o canal do Norte, entre o continente e a ilha 

Caviana, a do Sul, entre as ilhas Caviana, Mexiana e a de 

Marajó, Tagypurú, que communica o Tocantins com o 

Amazonas, o Rio de S. Gonçalo, que communica a lagoa Miriam 

com a dos Patos, e o Rio Grande de S. Pedro, que communica 

esta lagoa com o Atlhantico. 

M. – Quaes as suas vertentes? 

D. – Só tem uma, que se inclina para o mesmo 

Atlhancico. 
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M. – Qual a linha de divisão de suas aguas? 

D. – E’ a curva que, partindo de O., passa pela 

cordilheira dos Parecis, bifurca-se ao S. de Goyaz, depois de ter 

dado uma ramificação para o S., e assim bifurcada segue para o 

N., em busca do Amazonas e do cabo de S. Roque. 

M. – Quaes os seus lagos e lagoas principaes? 

D. – São: - a lagoa Saracá no Amazonas, Grande, 

Campinas e Urabuacara no Pará, Burigiatina e do Mato no 

Maranhão, a Juparaná no Espírito-Santo, Araruana, Fêa, 

Saquarema e Maricá no Rio de Janeiro, a de Patos, que tem 46 

leguas de comprimento sobre 10 de altura, a Mirim, que tem 46 

de comprimento, a Mangueira no Rio Grande do Sul, a Xaráes, 

entre a Bolívia, Matto Grosso e o Paraguay, a Grande na ilha 

Bananal, e as pequenas nas lagoas Mundahú ou do Norte, 

Maguaba ou do Sul, Gequiá, Comprida e Boassica nas Alagôas. 

 

CAPITULO II 

 

Rios affluentes e lagunas 
 

MESTRE. – Quaes os seus rios principaes? 

DISCIPULO. - São: 

Amazonas, que nasce no lago Lauri no Pará com o nome 

de Tuaguragua ou Velho Maranhão, entra no Brasil em 

Tabatinga, conserva o nome de Maranhão ou toma o nome de 

Solimões até a cidade de Manáos, na barra do Rio Nêgro, e d’ahi 

em diante o do Amazonas até desaguar no Atlantico, depois de 

um curso de 1,250 leguas, por sua foz de 50 leguas de largura. 

Tocantins, que nasce em Goyaz da conffluencia dos rios 

Araguaya á esquerda e Maranhão á direita, communica à 

esquerda com o Amazonas por um canal chamado Tagyparé, e 

vai desaguar no Atlantico entre a ilha de Marajó e a ponta de 

Tegiciosa, 25 leguas abaixo de Belem, depois de 220 leguas do 

curso, a contar das conffluencias d’aquelles affluentes. 

Paraná, que nasce ao S. de Minas-Geraes, da 

conffluencia dos Grande, que nasce na serra da Mantiqueira em 

Minas-Geraes, e Paranahyba, que nasce em Goyaz e reunindo os 

do Uruguay, depois de um curso de 750 leguas vai desaguar no 

Atlantico por uma embocadura ou golfo de 40 leguas de largura, 

o qual se denomina Rio da Prata. 
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S. Francisco, que nasce na serra das canastras, em 

Minas-Geraes, separa a Bahia de Pernambuco, Alagôas de 

Sergipe, e depois de um curso de 450 leguas vai desaguar no 

Atlantico. 

Oyapok, que nasce na serra Tumucanac ou Tumucurac, 

entre o Brasil e a Guyana franceza, e deságua no Atlantico, 

pouco distante das 50 bôcas do Orenoco. 

Gurupy, que separa o Pará do Maranhão. 

Turyassú, que nasce ao S. da serra da desordem e 

deságua porto de 20 leguas ao N. da bahia de S. Marcos. 

Mearim, que nasce no Maranhão e desegua na bahia de 

S. Marcos. 

Itapicurú, que nasce no Maranhão e deságua na bahia de 

S. José. 

Parahyba, que nasce na serra da Tabatinga, em Goyaz, 

banha a cidade de Theresina e deságua no Atlantico por 4 bocas, 

depois de uma curso de 330 leguas, abaixo da cidade da 

Parahyba, formando um delta com um archipelago de ilhas, das 

quaes as maiores são – a Grande, Canarias, caju e Grande do 

Paulino -. 

Jaguaribe, que nasce na serra da Bôa-Vista, no Ceará, e 

deságua no Atlantico, abaixo da cidade do Aracaty, que lhe fica 

á direita, depois de um curso de 120 leguas. 

Iguarassu, que separa o Ceará do Piauhy. 

Parahyba do Norte, que nasce na Parahyba e deságua no 

Atlantico, abaixo da cidade da Parahyba que lhe fica á direita, 4 

leguas ao S. do cabo de S. Roque. 

Apody, que nasce no Rio-Grande do Norte, recebe á 

direita o Upanema, á esquerda o Mossoró e deságua no 

Atlantico, em Mossoró. 

Guajú, que separa a Parahyba do Rio-Grande do Norte. 

Poteny ou Rio Grande, que nasce no Rio-Grande do 

Norte, e desagua no Atlantico por uma embocadura muito 

estreita. 

IpojucaI, que nasce em Pernambuco, a cima de Cimbres, 

que lhe fica á direita, e deságua no Atlantico. 

Capibaribe, que nasce a O. do Brejo, em Pernambuco, 

atravessa o Recife, e reunindo-se ao Bebiribe, que nasce atraz de 

Ilinda, deságua no Atlantico. 
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Uma, que nasce a O. de Guaranhus, em Pernambuco, e 

deságua ao N. da foz do riacho pirassinunga, que separa para 

aquella província da de Alagôas. 

Sergipe, que nasce em Sergipe e deságua no atlântico. 

Vasabarris ou Itaporanga, que nasce em Sergipe, 

deságua no Atlantico, depois de ter estabelecido communicação 

com o Sergipe. 

Real, que separa a bahia de Sergipe. 

Itapicurú grande, que nasce na Bahia, na Jabobina, e 

deságua no Atlantico depois de um curso de 140 leguas. 

Paraguassú, que nasce na chapada, na Bahia, banha a 

cidade da Cachoeira e S. Felix e deságua na bahia de Todos os 

Santos. 

Rio de Contas ou Jussiape, que nasce na serra da 

Tromba, na Bahia, e deságua no Atlantico. 

Pardo, que nasce em Minas, divide-se em dous grandes 

braços, um dos quaes com o nome de Patique communica com o 

Jequitinhonha por dous canaes naturaes, e vai desaguar no 

Atlantico, abaixo da Villa de Belmonte, que lhe fica à direita. 

Mucury, que nasce em Minhas e separa a Bahia do 

Espirito-Santo. 

Doce, que nasce na Barbacena, em Minas, banha o 

Espirito-Santo e deságua por duas bocas perto de s. Matheus. 

Itabapuana q’separa o Rio de Janeiro do Espirito-Santo. 

Parahyba do Sul, que nasce na serra Bocaina, no Rio de 

Janeiro, banha as cidades de campos e S. João da Barra, que lhe 

ficam á direita, e deságua no Atlantico, depois de um curso de 

140 leguas. 

Iguape, que nasce no Paraná, no prolongamento da serra 

Paranapiacaba, banha o Parana e S. Paulo e deságua no 

Atlantico. 

Sahi, que separa Santa Catharina do Paraná. 

Mampituba, que separa Santa Catharina do Rio grande 

do Sul.   
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Rio de S. Gonçalo, que faz a juncção da lagôa Mirim 

com a de Patos: é antes um canal. 

Rio-Grande, que faz a juncção da lagôa dos Patos com o 

Atlantico: tem duas léguas de comprimento e uma de largura: é 

antes um canal. 

Jucuhy, que nasce no Rio-Grande do Sul e desagua na 

lagôa dos Patos. 

Jaguarão, que desagua na lagôa Mirim. 

M. – Quaes são os seus affluentes? 

D. – Os principaes acham-se mencionados à pg. 91. 

M. – Quaes as suas principaes lagunas? 

D. – São os lagos e lagôas já referidos. 

 

 

CAPITULO III 

 

Ilhas e cabos 
 

 

MESTRE. – Quaes as suas ilhas e archipelagos? 

DISCIPULO. – São: - o archipelago de Fernando de 

Noronha (1) a 60 leguas do cado de S. Roque, a da Trindade a 

150 leguas do cabo de S. Thomé, Marajó ou joannes 37 leguas 

de comprimento e 27 de largura, Caviana e Mexiana, na foz do 

Amazonas, Maracá ao N. d’esta foz, a Canapijó, perto da foz do 

Tocantins, S. Pedro e S. Luiz no Maranhão, Tamaracá, o Aleixo 

em Pernambuco, Itaparica, Mare, Frade, Cajahyba e Medo na 

Bahia, Espírito-Santo no Espirito Santo, Abrolhos – defronte de 

Caravelhas, ao S. da Bahia, Grande, do Governador e Paquetá 

no Rio de Janeiro, S. Sebastião, Santos, S. Amaro e Cananés em 

S. Paulo, S. Francisco e S. Catharina em Santa Catharina, e 

Bananal e Santª Anna – entre Goyaz e Matto-Grosso. 

M. – Quaes os seus cabos principaes? 

D. – São: - o de Orange, do Norte na ilha Maracá, Raso e 

Maquary na foz do Amazonas, no Pará, S. Roque no Rio Grande 

do Norte, Branco na Parahyba, S. Agostinho em Pernambuco, a 

ponta de Santo Antonio na Bahia, S. Tomé e Frio no Rio de 

Janeiro, e Santa Martha em Santa Catharina. 
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CAPÍTULO IV 

 

Montanhas, massiços, desertos e sieppes. 
 

 

MESTRE – Quaes os seus systemas de montes? 

DISCIPULO – Dous são os systemas de montes que se 

ramificam no Brasil – o de Paraná, que limita-se no X e NO. 

pelas serras Paracaina, Acuray, Tumucuraca, e Araracora, que é 

bordada pelo Yapura ou Caquetá, affluente do Amazonas, e o 

Brasilier, que compõem-se de 3 cadeiras principaes; a saber: - 

1.º A cordilheira central, cujo só existe em Minas-

Geraes, a qual estende-se para o N. até os limites septentrionaes 

de Sergipe, sommando, em um trajeto, em Minas-Geraes os 

nomes de serra da Mantiqueira, do Espinhaço e do Grão 

Miguel, na Bahia o de serra das Almas, Chapada, Sincorá e 

Itauba, e em Sergipe o de Itabaiana e Nêgra, e para o S. 

encaminha-se para S. Paulo com o nome de Bonito, Izabel e 

Parahitinga. Nesta cordilheira central nascem ainda as serras de 

Itacotomi de Ouro Preto, Piedade, Serro Frio, e em direcção á 

Goyaz a das Canastras, da Matta da Corda e Andrequice. 

2.º A cordilheira das vertentes, que ramificando-se E. e 

O., estende-se desde o Rio-Grande do Norte até o S. de Goyaz, 

onde encontra-se com a central, tomando em seu trajecto os 

nomes de Borborema na Parahyba e Rio-Grande do Norte, de 

Cayriris novos no Rio-Grande do Norte, e cujo nó ou centro é a 

serra Araripe entre o ceará e Piauhy, Ceará e Pernambuco e 

Parahyba, o de Cayriris velhos e Imburanas entre a Parahyba e 

Pernambuco, Vêrmelha e dos Dois Irmãos entre Pernambuco e 

Piauhy entre a Bahia e Piauhy, Chapada das mangabeiras, entre 

o Maranhão, Piauhy e Goyaz, Tabatinga entre a Bahia e Goyaz, 

e Santa Martha em Goyaz.[...]
1
 

                                                 
1
 As páginas 207 a 210 foram extraviadas. 
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DISCIPULO – E’ o maior paiz da d’America do Sul 

2.200,000 de kilometros quadrados
1
. 

M. – Qual a sua extensão? 

D. – E’ de 4,400 kilometros de N. a S. – desde o forte de 

montanhas no rio Negro ou morro de Castilhos, fronteira da 

republica do Uruguay, - e, de 4,100 kilometros de E. a O. – 

desde o cabo Branco da Parahyba á corrente do Javary no alto 

Amazonas -; e suas costas tem – 6,666 kilometros e 1,200 

lagoas, pouco mais ou menos, - desde o cabo Orange até o fim 

do Arroyo Chuy. 

M. – Quaes os seus canais artificiaes? 

D. – Poucos são os que existem, e estes mesmos são no 

Rio de Janeiro: a saber, o Parana, Iguassú, Itaguahy, Magé e o 

Nogueira em Campos.  

M. – Quaes as suas estradas? 

D. – Poucas são as que existem: notando-se apenas como 

dignas de menção a estrada – União e Industria – desde 

Petropóles até Juiz de Fôra em Minas, a qual é uma excellente 

estrada de rolagem macademisada e construida com o maior 

esmero, e a estrada da Graciosa, que liga o porto de Astonina á 

Curitiba no Paraná. 

M. – Quaes as suas vias ferreas? 

D. – As principaes são: - a de Pedro II, que deve ligar o 

Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas-Geraes, a da Bahia com 

destino no rio de S. Francisco, a de Pernambuco com destino ao 

Juazeiro no Rio de Janeiro no mesmo rio e á Boa-Vista, a de S. 

Paulo destinada a ligar o porto de Santos ao interior da 

província, a de Cantagallo, que deverá ir de Villa-Nova á Nova 

Friburgo no Rio de Janeiro, a de Mauá, que liga o porto de 

Mauá na bahia do Rio de Janeiro, á raiz da serra de Petrópolis. 

M. – Quaes os seus telegraphos electricos? 

D. – Acha-se em construção um que terá de percorrer 

toda a costa, dos fallando dos transatlanticos, que ligam as suas 

principaes praças á Europa. 

 

                                                 
1
 A cifra oficial é de 12.676,744 Kilometros quadrados: calculo esse assaz de 

exagerado, como bem faz ver o Almeida de Gotha de 1876, o qual dá a cifra 

de pouco mais de 8 milhões e meio. 
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M. – Qual a sua applicação e gráo de adiantamento das 

industrias? 

D. – Os brasileiros são assaz industriosos: mas as suas 

industrias ainda não assumiram o gráo de aperfeiçoamento que 

era para desejar. De todas ellas a mais rica e desenvolvida é a 

agricola: a fabril ou manufactureira é muito reduzida, e todavia 

contam-se algumas fábricas de diversos generos, como de 

tecidos de algodão, lã e linho, galão, papel branco e pintado, 

cidros, oleados, sabão, rapé, charutos, oleo de ticino, polvora, 

fundições de ferro, etc. Entre essas fabricas merecem menção a 

de tecido de algodão de  Santo Aleixo e de fiação de Santa 

Thereza no Rio de Janeiro, as de Todos os Santos, Nossa 

Senhora do Amparo, Santo Antonio do Queimado, Modelo e 

Conceição na Bahia, a de Fernão Velho nas Alagôas, a de Canna 

no Reino na de Minas-Geraes, a da polvora na raiz da serra da 

Estrella, a de fundição de ferro de S. João do Ipanema, a de 

armas da Conceição no Rio de Janeiro. A creação do gado 

vacum, cavallar, muar e ovelhum acha-se entregue ás unicas 

forças da natureza; e a industria extractiva a certos respeitos, por 

ex., a mineração,  se acha quasi abandonada. 

M. – Qual o seu comercio? 

D. – E’ muito activo e augmenta consideravelmente em 

proporção do desenvolvimento das forças productivas. 

A exportação consiste em café, assucar, algodão, fumo, 

aguardente, couro, cacáo, gomma elastica, graxa, sebo, oleo de 

capahiba, arroz, tapioca, madeiras, ipecacuanha, salaparrilha, 

cêra de carnauba,ouro, diamante, etc.: assim – as províncias do 

rio de S. Francisco á S. Paulo, inclusive Minas-Geraes, e a do 

Ceará, exportam café; as de S. Paulo até o Maranhão o assucar 

e o algodão; as do Rio Grande do Sul, S. Paulo, Goyaz, Minas- 

Geraes a as da Parahyba e Maranhão, como mais criadoras de 

gado, couro; a Bahia, o fumo e diamantes; Minas-Geraes e 

Matto Grosso o ouro; o Pará o cacáo,  a salsaparrilha, e a 

gomma elástica; o Ceará a  cêra de carnaúba; Matto-Grosso a 

ipecacuanha; o Rio-Grande do Sul  a herva mate etc.; 

convindo todavia observar que as províncias ao S. da Bahia 

exportam mais café do que assucar e muito pouco o algodão, o 

qual é exportado em mais alta escala das Alagôas para o N. até o 

Maranhão. 
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A importação consiste em trigo, vinhos, cervéja, licores, 

tecidos diversos, ferro, quinquilharias, e muitos outros produtos 

estrangeiros. As nações com que o Brasil entretusa mais 

relações commerciaes são: - a Inglaterra, Estados-Unidos do 

Norte, Portugal, Allemanha e França. 

O valor official da exportação do café eleva-se 

annualmente a mais de 117 mil contos de réis; a do algodão a 

mais de 15 mil contos de réis; o do assucar a mais de 18 mil 

contos de réis; o da gomma elastica a mais de 14 mil contos de 

réis; o do fumo e seus preparados a mais de 6 mil contos de réis; 

o da herva mate a mais de 1,760 contos de réis; o do cacáo a 

mais de 1,300 contos de réis; o de madeira de construção a mais 

de 710 contos de réis; o da aguardente a mais de 574 contos de 

réis;  o do ouro a mais de 1,000 contos de réis; e o de 

diamante a mais de 755 contos de réis. 

O movimento commercial com o estrangeiro é de mais 

de 332 mil contos de réis  annuaes; mais de 168 de 

importação  e mais de 193 de exportação. 

M. – Qual o seu estado de civilisação? 

D. – Ainda se acha um pouco atrasado; pois a instrução 

não esta derramada pela população; a mòr parte dos habitantes 

do centro e da raça nêgra ignoram completamente a arte de ler e 

escrever, bem como ignoram-nas os indigenas, entre os quaes 

encontram-se ainda muitos no estado selvagem e até 

antropophagos: todavia o Brasil conta já varios estabelecimentos 

litterarios, dos quaes os principaes são: - as duas academias de 

medicina no Rio de Janeiro e Bahia, as duas de direito em S. 

Paulo e Pernambuco, a das bellas artes, de musica, de marinha, 

militar e eschola central do exercito, os institutos commercial, 

dos meninos cegos e surdos mudos, e o collegio de Pedro II – no 

Rio de Janeiro, seminarios episcopaes nas sedes do arcebispado 

e bispádos, lycêus nas capitaes de quasi todas as províncias, e 

algumas bibliothecas publicas . 

M. – Qual a sua população absoluta e relativa? 

D. – A sua população absoluta monta a 10.086,000 hab., 

não incidindo mais de um milhão de indios, e a relativa a pouco 

mais de 1 habitante por kilometro quadrado. 
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M. – Qual o seu governo? 

D. – Monarchico, hereditario, constitucional e 

representativo. 

A lei fundamental é de 25 de março de 1824, modificada 

pelos actos addicionaes de doze de agosto de 1834 e 12 de maio 

de 1840. Segundo ella quatro são os poderes do imperio: -o 

moderador, executivo, legislativo e judiciario, comodelegações 

da nação. O Imperador exerce por si o poder moderador, por 

intermedio dos ministros o executivo, o legislativo com as duas 

camaras – a dos deputados, eleita de 4 em 4 annos, e a dos 

senadores, vitalícia -, e o judiciario é exercido por magistrados 

vitalícios, juizes quatriennaes, juizes de paz e promotores 

publicos, por tribunaes, como o jury, juntas commerciaes e 

supremo tribunal militar, e nas causas mixtas e espirituaes pela 

relação ecclesiatica e vigarios foraneos. O monarcha toma o 

nome de Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 

Brasil, e sua pessôa é inviolavel e sagrada, não sendo portanto 

responsavel pelos seus actos. 

M. – Qual é a dynastia reinante? 

D. – E’ a Bragança, que reina em Portugal desde 1640 e 

no Brasil desde 7 de setembro de 1822. Reina actualmente o Sr. 

D. Pedro II, que nasceu aos 2 de dezembro de 1825 e começou a 

reinar aos 23 de julho de 1811. A herdeira presumptiva da corda 

é Serenissima Princeza Imperial D. Izabel, que nasceu aos 29 de 

julho de 1816 e casou-se com o Sr. Conde d’Eu aoos 15 de 

outubro de 1834. 

M. – Qual a sua força publica? 

D. – A sua força publica divide-se em força de terra e 

mar: - a de terra compõe-se permanente de linha, o qual em 

tempo de paz conta 16,000 praças de pret., e em tempo de guerra 

32,000, das tres armas – infanteris, cavalharia e arthilharia - , 

além de um corpo scientifico de engenheiros; da guarda nacional 

activa e de reserva, que conta cerca de 500,000 praças; dos 

corpos policiaes das províncias, os quaes contam perto de 8,500; 

e a do mar compõe-se de pouco mais de 64 vasos de guerra com 

400 bocas de fôgo, pouco mais ou menos doa quaes 52 são 

movidos a vapor com força superior a 6,000 cavallos, sendo 

d’esses navios 15 encouraçados com a força de, pouco mais ou 

menos, 3.000 cavallos, montando toda a força naval activa nas 

cirscunstancias ordinárias a 3,000 praças de marinha praças de 



215 

 

pret de corpos de marinha embarcados, e a 6,000 em 

cirscunstancias extraornidarias.  

 

M. – Quaes os seus arsenais de guerra? 

 

D. – Ha um na côrte com 13 officinas, tão importantes, 

que occupam em tempos ordinarios 690 operarios e mais de 

1,000 nos extraordinarios: são suas dependencias a fabrica 

d’armas de fortaleza da Conceição e o laboratorio 

pyrotechinicos do forte do Campinho. Ha – os tambem com 

laboratorios pyrotechinicos nas províncias do Pará, Maranhão, 

Pernambuco, Bahia, Matto-Grosso, Santa Catharina e S. Pedro 

do Rio Grande do Sul. 

 

M. – Quaes os seus arsenais da marinha? 

 

D. – Ha um na côrte com 13 officinas, cujos trabalhos 

occupam 2,300 operarios varias secções de carpinteiros e 

pedreiros, que constituem a directoria das obras civis militantes, 

na qual empregam-se 660 operarios. 

 

O arsenal contém um estaleiro para a construcção de 

vasos de guerra, e na ilha das cobras mais cinco destinadas a de 

monitores. Esta ilha possue dois diques abertos em rocha.As 

províncias do Pará, Pernambuco, Bahia e Matto-Grosso 

possuem tambem arsenal da marinha. 

 

M. – Quaes as suas colinas militares? 

 

D. – As principaes são: - a de Obidos no Pará, a de 

Avanhandare em S. Paulo, a de S. Pedro  de Alcantara do 

Garupy no Maranhão, a de Urucú em Minas-Geraes, a de Jatahy 

no Paraná e a de Santa Thereza em Santa Catharina. 

 

M. – Quaes os seus pesídios militares? 

 

D. – São: - o da ilha de Fernando de Noronha, Santa 

Marta, santa Leoponina e Juruperem (estrada do Pará por 

Maranhão e Goyaz). 
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M. – Quaes as suas fortalezas? 

D. – Outr’ora existiam 135, mas somente d’estas 14 

achavam-se em bom estado, montando 1, 563 peças, e hoje 

algumas d’essas mesmas 14 acham-se em pessimo estado. 

M. – Quaes os seus pharóes? 

D. – A sua costa contem 16 pharóes e 12 pharoletes. 

M. – Quaes são os postos do exercito? 

D. – São: - de alferes, tenentes, capitão, major, tenente-

coronel, coronel, brigadeiro, marechal de campo, tenente-

general e marechal do exercito. 

M. – Quaes são os postos da marinha? 

D. – São: - de guarda marinha, segundo-tenente, 

primeiro-tenente, capitão-tenente, capitão de fragata, capitão 

de mar e guerra, chefe de divisão, chefe de esquadra, vice-

almirante e almirante. 

M. – Quaes os títulos heralditos do Brasil? 

D. – Estes títulos são geralmente pessoas e a maior parte 

concedidos por donativos pecuniários em favor de obras 

publicas, ou por serviços prestados à emancipação de escravos 

etc., e são elles: - o de barão, visconde, conde, marques e o 

grande do império. O titulo de duque só foi dado a uma filha 

natural de Pedro I e ao marechal do exercito marque de Caxias. 

M. – Quaes são as ordens civis e militares – de 

condecorações – existentes no império? 

D. – Existem 6 meramente henorificas; a saber, tres 

adoptadas das orden portuguezas – a de S. Bento de AvisI, e a de 

S. Thiago da Espada, fundadas por D. Affonso I, e a  Nosso 

senhor Jesus Chisto por D. Diniz - ; e três creadas por D. Pedro 

I – a da imperial ordem do cruzeiro, por decreto de 1.º de 

dezembro de 1821, com os gráos de gráos-cruz, designitario, 

official e cavalleiro, a de Pedro I, por decreto de 16 de abril de 

1826, com os gráos –cruz, commendador e cavalleiro, e a 

imperial ordem da Rosa, por decreto de 17 de outubro de 1829, 

com gráos de gráos-cruz, grande dignitário, dignitário, 

commendador, official e cavalleiro. 

M. – Qual a sua receita publica? 

D. – Ella divide-se em geral, provincial e municipal, e 

provém de impostos directos e indirectos, os quaes, se são 

fornecidos pela assembleia geral, chamam-se impostos geraes; e 

pelas assembleias provinciaes, impostos provinciaes. 
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A receita ou renda geral monta annualmente (termo -

medio) a pouco mais de 130,000 contos de réis; a provincial de 

25 a 30,000 contos de réis, e a municipal a cerca de 6,000 contos 

de réis. 

 

M. – Qual a sua despeza publica? 

 

D. – Esta monta a pouco mais de 140,000 contos de réis. 

 

M. – A receita e despeza da fazenda nacional a quem 

estão incumbidos? 

 

D. – A um tribunal com denominação de thesouro 

nacional, cujo presidente é o ministro da fazenda, e são-lhe 

subordinadas para o mesmo fim uma thesouraria em cada 

província, diversas repartições subalternas e em cada municipio 

agentes especiaes. 

 

M. – Qual a sua dívida pública? 

 

D. – Ella divide-se em activa e passiva, e ambas em 

interna e externa. 

 

A divida activa, isto é, o que deve o Brasil, a qual é 

fluctuante, liquida e iliquida, em papel-moeda, em bilhetes de -

thesouro, e em emprestimos a diversos cofres, monta a mais de 

1.000,000 contos de réis, sendo mais da metade interna.
1
   

 

M. – A quem é incumbido o pagamento do capital e 

juros da divida interna, fundada por lei e representada por 

apolice? 

 

D - A uma repartição independente do thesouro nacional 

e que se denomina – caixa de amortisação, administrada por 

uma junta, pressidida pelo ministro da fazenda, e composta de 

um inspetor geral e 5 capitalistas nacionais possuidores de 

apolices, o qual caixa tem nas províncias suas filiais, que são as 

thesourarias. 

                                                 
1
 Hoje, em 1886. 
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M. – Qual a sua religião? 

D. – E’ a catholica-apostolica-romana, sendo toleradas as 

demais, sem offensa á religião do estado. 

 

M. - De quantos gráos consta a instrução publica? 

D. – De tres: - scientifica ou superior, secundaria ou 

preparatoria, e primaria. 

 

A superior é dada pelas faculdades juridicas de S. Paulo 

e Recife, as quaes são dos gráos de bacharel e doutor em 

sciencias sociais e juridicas; pelas faculdades medicas do Rio de 

Janeiro e da Bahia, que dão o gráo de doutor em medicina e de 

pharmaceutico; pela eschola polytheccnica do Rio de Janeiro; 

pela academia de marinha da côrte; pela eschola de minas de 

Ouro Preto; e seminarios episcopaes, que existem em quasi 

todas as dioceses, e são subvencionados pelo governo, menos os 

de S. Paulo e Rio de Janeiro. 

 

A secundaria é dada pelo internato e externato do Pedro 

II na côrte, o qual confere o gráo de bacharel em bellas lettras; 

pelos collegios das artes das academias de direito; pelas escolas 

militares do Rio-Grande do Sul e da côrte; pelos lycêus publicos 

das províncias; pelos colegios de empresas particulares; pelos 

institutos religiosos para mulheres, e finalmente pelas diversas 

casas de recolhidas em algumas províncias e casas de educação 

na diocese do Rio-Grande do Sul. 

 

E a primaria acha-se, por assim dizer, dividida em 1.º e 

2.º gráo, abrangendo o 1.º somente a lectuta, escripta, 

arithimetica elementar e grammatica portuguesa, e o 2.º o estudo 

mais completo da arithimetica e grammatica nacional, 

pedagogia, calligraphia, noções de geographia geral, a particular 

do Brasil, historia d’este paiz etc. – é dada por cerca de 8,000 

escholas publicas e particulares frequentadas por 250,000 

alunnos de ambos os sexos. 

 

M. – Como se divide o Brasil? 

D. – O Brasil admitte 4 grandes divisões: a saber: - 

ecclesiastica, judiciaria, administrativa e politica. 
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M. – Como se divide ecclesiasticamente o Brasil? 

D. – O Brasil forma uma província ecclesiastica com um 

metropolitano, que é o arcebispo da Bahia, e 11 bispados 

subdivididos em cerca de 1,700 parochias e 18 curatos. 

O arcebispado e bispados são:- 

1.º Diocese de S. Salvador, abrangendo a Bahia e 

Sergipe: comprehende mais de 205 parochias e 1 curato. 

2.º Diocese de S. Sebastião do Rio de Janeiro, 

abrangendo parte de Minas-Geraes, Rio de Janeiro, Espirito-

Santo e Santa Catharina: comprehende muito mais de 200 

parochias e 3 curatos. 

3.º Diocese de S. Salvador de Olinda, abrangendo 

Pernambuco, Alagôas, Parahyba, Rio-Grande do Norte e a 

freguesia de Santa Januaria em Minas-Geraes: comprehende 

mais de 180 parochias e 1 curato. 

4.º Diocese de S. Luiz do Maranhão, abrangendo o 

Maranhão e Piauhy: comprehende mais de 90 parochias. 

5.º Diocese de Santa Maria do Belem do Grão Pará, 

abrangendo o Pará e o alto Amazonas: comprehende mais de 

154 parochias. 

6.º Diocese da Nossa Senhora da Assunpção de S. Paulo, 

abrangendo S. Paulo, Paraná e parte de Minas-Geraes: 

comprehende cerca de 200 parochias e 2 curatos. 

7.º Diocese de Nossa Senhora do Carmo de Mariana, 

abrangendo parte de Minas-Geraes: comprehende perto de 200 

parochias e 2 curatos.
1
  

8.º Diocese de Sant’Anna de Goyaz, abrangendo Goyaz, 

parte de Minas-Geraes, e disputa com Cuyabá e Matto-Grosso o 

territorio de Sant’Anna da Paranahyba: comprehende cerca de 

70 parochias. 

9.º Diocese do Senhor Bom Jesus do Cuyabá, 

abrangendo Matto-Grosso: comprehende 16 parochias. 

10.º Diocese de S. Pedro do Rio-Grande, abrangendo o 

Rio-Grande do Sul: comprehende mais de 80 parochias e 9 

curatos. 

                                                 
1
 Toda a província do Minas-Gerais contem pouco mais de 420 parochias e 2 

curatos. 
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11.º Diocese do Santo Antonio de Diamantina, 

abrangendo a maior parte do territorio do N. de Minas-Geraes 

compehende cerca de 70 parochias. 

12.ª Diocese de Nossa senhora d’Assumpção do Ceará, 

abrangendo o Ceará: comprehende cerca de 70 parochias. 

M. – Qual a sua divisão judiciaria? 

D. – Divide-se em 1.º em um supremotribunal de justiça, 

cujos membros em numero de 17 são desembargadores e 

denominam-se ministros; 2.º em um supremo tribunal de justiça 

militar presidido pelo Imperador e cujos membros denominam-

se conselheiros; 3.] em 11 tribuaes de appellações ou relações, 

cujos membros denominam-se  desembargadores, e existem no 

Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Goyaz, Matto grosso e 

Minas-Geraes; 4.º em 7 juntas commerciaes, que compõem-se 

de juízes tirados das respectivas relações e deputados eleitos, 

sendo 1 presidente, 2 secretarios lettrados, 6 deputados 

commerciantes e 2 supplentes nas províncias, as quaes são Pará, 

Maranhão, ceará, Pernambuco, Bahia e Rio grande do Sul, 5 

juizados de orphões, 5 commercio, 4 de provedores de capellas e 

resíduos, 3 dos feitos da fazenda nacional, 2 auditores de guerra 

e 1 de marinha, exercidos por juízes de direito; 5.º em mais de 

400 comarcas de primeira, segunda e terceira entrância, e mais 

de 600 termos judiciaes; 6.º em cerca de 400 juizados 

municipaes, e 7.º em perto de 2.400 julgados de paz. 

M. – Qual a sua divisão administrativa? 

D. – Divide-se em um município neutro de 20 

provincias, subdivididas em cerca de 800 municipios, sendo 

perto de 300 cidades e mais de 500 villas, sedes das comarcas 

municipaes, encarregadas da administração econômica dos 

respectivos municípios. 

M. – Qual a suas divisão politica? 

D. – Divide-se em tantos districtos eleitoraes, quantos 

são os seus deputados geraes; elegendo cada districto um 

deputado geral e um numero de deputados provinciaes 

geralmente igual para todos os districtos de cada província 

elegendo tambem esta por sua vez – em lista tríplice que é 

submettida à escolha imperial -, os senadores ou membros de 

camera vitalicia. 

 

 



221 

 

As eleições são pelo systema directo – de um gráo. 

M. – Qual o numero dos representantes da nação e dos 

deputados provinciaes? 

D. – Actualmente os senadores são em numero de 60, os 

deputados geraes de 125 e os provinciaes de 578. 

 

 

CAPITULO II 

 

Descripção do municipio neutro e províncias 
 

MESTRE. – Qual é o município neutro e quaes são as 

províncias? 

DISCIPULO. – São: -  

 

I 

 

Municipio neutro 
 

Situação. – Esta situado no territorio da província do Rio 

de Janeiro, tendo por limites ao N. a costa septentrional da bahia 

de Nictheroy, o rito Mirity e Pavuna e affluentes Guandaú-

Mirim: ao S. o Atlantico; a L. a bahia de Nictheroy; e a O. o Rio 

Guandaú. 

Elle comprehende a capital do imperio – S. Sebastião – e 

seus arrabaldes. Esta cidade é a côrte, onde reside o Imperador, 

é a séde do governo imperial, da assembléa geral, dos supremos 

tribunaes de justiça, de 1 relação, de 1 junta commercial, do 

thesouro nacional, de 1 alfandega; é a séde finalmente do bispo 

da diocese – capellão-mor da familia imperial -. 

Superficie. – Todo o municipo tem 1,334 kilometros 

quadrados. 

População. – 274,972 habitantes.
1
  

Rendas. – A geral é de pouco mais de 58 mil contos e a 

municipal é de mais de mil contos. 

 

 

                                                 
1
 Affirma-se que tem hoje 420,000 habitantes. 
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Divisão ecclesiástica. – 19 freguezias, sendo d’estas 11 

dentro da cidade e o resto fòra, e mais um curato. 

Divisão judiciaria. – Alem do supremo tribunal de 

justiça, do conselho supremo militar e de justiça, de uma 

relação, de uma junta commercial, contém uma comarca com 10 

varas, a saber, - 1 juiz dos feitos da fazenda, 2 do commercio, 2 

civis, 2 de orphãos, 1 provedoria de capellas e 2 auditorias - , e 

25 julgados de paz. 

Natabilidades. – Os edifícios mais notaveis são: - o paço 

de S. Christovão, os palácios Izabel, Leopoldina, a eschola 

militar, os arsenaes de guerra e marinha, a praça do commercio, 

alfândega, cada da moeda, banco do Brasil, a secretaria da 

agricultura, typographia nacional, correio, hospicio de Pedro II, 

hospitaes de misericordia, dos Lazaros e da sociedade 

portuguesa de beneficiencia, o musêo da historia natural, a casa 

da camara municipal, os quarteis do campo da Acclamação, os 

da Praia Vermêlha, os da policia, os theatros de S. Pedro, 

Gymnasio, S. Luiz e Pedro II, os salões de bailes de Cassino, 

club e Pavilhão fluminense. 

Os melhores templos são: - as igrejas da Candelaria, de 

S. Francisco de Paula, Sacramento, do Carmo e Capella 

imperial, que é cathedral, os conventos de S. Bento e Santo 

Antonio. 

São ainda dignos de menção: - a estrada de Pedro II, o 

aqueduto da Carioca, a caixa d’agua do Pedregulho, o passeio 

publico, o bello jardim da Acclamação, a estatua aquestre de 

Pedro I, collocada no centro da praça da constituição, onde 

existe um jardim, e a do patriarcha da independencia – José 

Bonifacio – no largo de S. Francisco de Paula. 

Os seus arrebaldes – Engelho Velho, Tijuca, S. 

Clemente, Botafôgo, Rio – comprido, Jardim-Botanico, Villa-

Izabel e Andarahy (Grande e Pequeno) são encantadores. 

O seu porto é um dos mais vastos, seguros e bellos do 

mundo, e é frequentado por navios de todas as nações. 

 

II 

Pará 
 

Limites. – Ao N. o Atlantico: ao S. Matto-Grosso e 

Goyaz; ao L. o Maranhão pelo Gurupy; e o O. o Alto  Amazonas 
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pelo Nhamundá etc., e as Goyanas franceza, hollandeza e 

ingleza pelas serras Tumuluraque e Acaray. 

Superficie. – 1.148.000 kilometros quadrados. 

População. – 320,000 habitantes. 

Renda. – A geral é annualmente de 10,000 contos de 

réis, e a provincial de 2,800 contos de réis. 

Divisão ecclesiastica. – Um bispado com a província do 

Alto Amazonas, e tem cerca de 80 freguezias. 

Divisão judiciaria. – Uma relação, uma junta 

commercial, 17 comarcas, 19 termos e perto de 90 julgados de 

paz. 

Divisão administrativa. – 30 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: Belém (capital com 35,000 

habitantes, á margem direita da bahia Guajará, séde do governo 

e do bispado, com uma alfandega, bom porto, jardim botanico, 

musêo, bibliotheca, lycêo (com 17 cadeiras), eschola normal 

para os professores primários, instituto, seminarios, e varios 

edifícios regulares; Bragança, a 3 leguas da costa, na margem do 

Caeté; Caucutá, bahanda pelo Tocantins; Macapá, ao N. com 

uma excelente fortaleza; Santarém, á margem direita do 

Tapajoz; Obidos á margem esquerda do Amazonas e a 200 

leguas da capital, com importantes fortificações; e Vigia, sobre 

Guajará e a 15 leguas da capital. 

Representação. – 3 senadores 6 deputados geraes e 30 

provinciaes. 

III 

Maranhão 
 

Limites. – Ao N. o Atlantico; ao S. Goyaz pelo 

Tocantins, Chapada das mangabeiras e o rio Manoel Alves 

Grande; a L. Piauhy pelo Parnahyba; e ao O. Pará pelo Garapy. 

Superficie. – 158,000 kilometros quadrados. 

População. – 500,000 habitantes. 

Rendas. – A geral é de 2,758 contos de réis, e a 

provincial cerca de 700 contos de réis. 

Divisão ecclesiastica. – Um bispado com o Piauhy, e tem 

cerca de 56 freguezias. 

Divisão judiciaria. – 1 relação, 1 junta commercial, 22 

comarcas, 24 termos, (contendo a capital 1 vara commercial, 1 

civel e 1 provedoria de capellas e cerca de 80 julzados de paz. 
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 Divisão administrativa.- 39 municípios, sendo cidades e 

villas.  As cidades principaes são: - S. Luiz, capital) com 31.000 

habitantes, na ilha, sobre a confluencia dos rios Bacanga e Anil, 

sobre  uã magnífica bahia, é sede do governo e do bispado, tem 

excellente porto, jardim, botânico, musêo, lycêo (com 

11cadeiras), collegio de aprendizes marinheiros e casa de 

educandos artífices, bibliotheca e bellos edifícios particulares: 

Alcantara, a 4 leguas em frente da capital; Vianna, na margem 

da lagôa Aquiry; Caxias a 80 leguas, sobre a margem direita do  

Itapicuru; Carolina, á margem direita do Tocantins: Tury Assú. 

 Representação – 3 senadores, 6 deputados geraes; e 30 

provinciaes. 

 

IV 

Piauhy 
  

Limites.- Ao N. o Atlantico: ao S. a Bahia pela serra 

Piauhy: ao SE Pernambuco pela serra Dous irmãos e Vermêlha; 

ao SO. Goyaz pela serra Chapada das mangabeiras; a L. Ceará 

pela serra grande Ibiapada e Araripe: e ao O. e NO. Maranhão 

pelo Parnahyba. 

Superficie.- 392.000 kilometros quadrados. 

Dimensões da costa.- 5 leguas. 

População.- 250.000 habitantes. 

Rendas.- A geral é de 183.000$000 réis, e a provincial é 

de 280.000$000 réis. 

Divisão eclesiástica.- Faz parte do bispado do Maranhão, 

tem 1 vigararia gerale contem mais de 30 freguezias. 

 Divisão judiciária- 17 comarcas, 17 termos e mais de 34 

julgados de paz. 

 Direito administrativo.- 27 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: Theresina capital) com 8,000 

habitantes, sobre a margem direita da Parnahyba, perto da foz do 

Porti: Oeiras (antiga Mocha: Parnahyba, a 4 leguas da foz do 

rio; e a Amarante seu porto é a Amarração. 

 Representação.- 1 senador, 3 deputados geraes e 24 

provinciaes. 
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V 

Ceará 
 

Limites. - Ao N. o Atlantico; ao S. Pernambuco pela 

serra Araripe; a L. Rio Grande do Norte e parahyba pela serra 

Ibiapada e do Apody; e ao O. Piauhy pela serra Grande Ibiapada 

e Araripe. 

Superficie.104,000 kilometros quadrados. 

População.- 722.000 habitantes. 

 Rendas.- A geral é de 1.666:000$000 réis, e a provincial 

é de 518:000$000 réis. 

Divisão eclesiástica.- 1 bispado com uma vigária geral e 

63 freguezias. 

 Divisão judiciária.- 1 relação, 1 junta commercial, 27 

comarcas e 31 termos (tendo a capital 2 varas cíveis), e mais 122 

julgados de paz. 

 Divisão administrativa.- 51 municípios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: - Fortaleza (capital) com 

18,000 habitantes, séde do governo e do bispado, com 

alfandega, lycêo, ruas muito bem calçadas e alinhadas, 

brilhantemente illuminadas a gaz, sendo a sua illuminação a 

melhor do imperio, excellente casaria, uã boa cathedral e muito 

bons edificios publicos; Aracaty, a 8 milhas da embocadura do 

Jaguaribe, sobre a margem direita; Icá, sobre o Salgado, a 50 

leguas de Aracaty; Sobral, sobre a margem esquerda de Acaracú  

e a 20 leguas do oceano; Crato, a 80 léguas do oceano: Granja, á 

esquerda do Camocim: Quixeramobim; e Baturité, a 16 leguas 

da capital. 

Representação.- 4 senadores, 8 deputados geraes e 32 

provinciaes. 

 

VI 

Rio Grande do Norte 
 

Limites.- Ao N. e L. o Atlantico; ao S. a Parahyba pelo 

rio Guajú e a serra de Luiz Gomes; ao O. pelo Apody e a serra 

do mesmo nome.  

Superficie.- 58,000 kilometros quadrados. 
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População.- 240 habitantes. 

Rendas.- A geral é de 103.000$000 réis, e a provincial é 

de 150.000$000 réis. 

Divisão eclesiastica.- Faz parte do bispado de 

Pernambuco e tem mais de 28 freguezias. 

Divisão judiciária.- 13 comarcas, 15 termos e cerca de 

40 julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 24 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: Natal (capital) com 6,000 

habitantes, á margem direita do Potengi e a 1 legua da costa, 

onde se acha um forte arruinado com o nome de Forte dos Reis 

Magos, com pessimo porto, uma alfandega e um athenêo; S. 

José de Mipibú: Assis; Imperatriz; e Principe.  

Representação.- 1 senador, 2 deputados geraes e 22 

provinciaes. 

 

VII 

Parahyba 
 

Limites.- Ao N. Rio Grande do Norte pelo rio Guajú e a 

serra de Luiz Gomes; ao S. Pernambuco pelo rio Abiahy e serra 

dos Cayriris, Borborema e das Imburanas; a L. o Atlantico; e ao 

O. o Ceará pela serra Ibiapaba. 

Superficie.- 75, 000 kilometros quadrados. 

População.- 376.000 habitantes. 

Rendas.- A geral é de mais de 260.000$000 réis, e a 

provicial é de 500.000$000 réis. 

Divisão eclesiástica.- Faz parte do bispado de 

Pernambuco e contem mais de 42 freguezias. 

Divisão judiciária.- 20 comarcas, 23 termos e mias de 60 

julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 26 municipios, sendo cidades e 

villas.as cidades principaes são:- Parahyba (capital) com 16,000 

habitantes, a margem direita do rio do mesmo nome e a 3 leguas 

da costa, cujo porto é defendido por um forte de nome 

Cabedello é dividida é 2 bairros-cidade alta e cidade baixa, a 

qual denominam-se Varadouro, tem alguns templos bons, e 

communica-se com o interior da província por uma grande ponte 

de ferro; Mamanguape; Brejo d’ Areia; Souza; Pombal sobre a 
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margem direita do Piancó, affuente do rio Piranhas; Bananeiras; 

e Cajazeiras. 

Representação.- 2 senadores, 5 deputados geraes e 30 

provinciaes. 

 

VIII 

Pernambuco 
 

Limites.-Ao N. Parahyba pelo rio Abiahy, serra das 

Imburanas, Borborema, dos Cayriris, e Ceará pela serra Araripe; 

ao S. Alagoas pelo riacho Pirassinunga confluente  do Una- 

Jacuhipe-, e Taquara, confluente d’este, e Bahia pelo S. 

Francisco desde a barra do affluentes d’este – o Moxotó- até o 

lugar Páo d’ Arara; a L. o Atlantico e Alagoas; e ao O. e SO. 

Pianhy pelas serras Vermelha, dos Dous Irmãos, e Bahia. 

Superficie.- 129,000 kilometros quadrados. 

População.- 850.000 habitantes. 

Renda.- A geral é de mais de 9.043.000$000 réis, e a 

provincial é de 2.000:000$000 réis. 

Divisão eclesiástica.- 1 bispado, mais de 73 freguezias e 

1 curato. 

Divisão judiciária.- 1 relação, 1 junta commercial, 38 

comarcas, 42 termos, (contando a capital 1 vara dos feitos da 

fazenda, 1 commercial, 1 civil, 1 de orphãos e 1 provedoria de 

capellas) e mais de 150 julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 46 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são:- Recife (capital) com 117,000 

habitantes, na confluência dos rios Capibaribe e Beberibe que a 

dividem com 3 bairros ligados por 4 pontes, sendo 2 de ferro, 

com formosos e bellos arrabaldes denominados Apipucos, 

Monteiros, Passagem da Magdalena, Manguinho, Caxangá etc., 

um porto formado por um recife, defendida por 3 fortes- das 

Cinco Pontas, Buraco e Brum.-, com alfandegas, uma academia 

de direito, um gymnasio, um collegio das artes, associações 

commerciaes, bibloitecas, bons templos e edifícios públicos, e é 

reputada a 3ª do império em população, riqueza e commercio: 

Olinda antiga capital onde existem o seminário e a sé; S. Pedro 

de  Goyana a 13 leguas da capital, a 2ª cidade da província; 

Santo Antão ou Victoria, 9 leguas a O. Rio Formosa a 18 leguas 
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ao S. do Recife; Nazareth da Matta; Narazeth do Cabo: 

Limoeiro; Caruarú e Itambé. 

Representação.- 6 senadores, 13 deputados geraes d 39 

provinciaes. 

 

 

IX 

Alagôas 
  

 

Limites.- Ao N. e NO. as comarcas do Rio Formoso, 

Palmares (Agua Prêta) e Guaranhuns, pertencentes a 

Pernambuco pelo riacho Pirassinunga- da foz até a nascença por 

uma linha recta d’esta a barra do confluente da margem direita 

do Una- o rio Jacuhype-, e por este acima até a barra do 

confluente da margem esquerda- o Taquara, por este até sua 

nascença, e finalmente pela serra de Capim passando a linha 

divisória 1 legua acima da lage de Canhôto entre Garanhuns e 

Quebrangulo e entre Papacaça e Palmeira dos Indios e, tomando 

o rumo quase EO. até chegar ao rio Moxotó, passa 4 léguas ao 

S. de Águas Bellas e 1 a 2 ao N. de Matta Grande; ao S. as 

comarcas de Propriá de Sergipe  e a de Joazeiro da Bahia pelo 

rio S. Francisco; a L. o Atlantico; e ao O. a comarca de Tacaratú 

de Pernambuco pelo Moxotó.  

Superficie.- 39,000 kilometros quadrados. 

 População.- 349.000 habitantes. 

Renda.- A geral monta a 1,000 contos de réis, a 

provincial a 700.000$000 réis (termo medio) e a municipal a 

45:000 $000 réis. 

Divisão eclesiástica.- Faz parte do bispado de 

Pernambuco e tem 31 freguezias. 

Divisão judiciária.- 14 comarcas, 22 termos, e 52 

julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 20 municipios, sendo 7 cidades 

e 19 villas e mais de 100 povoações. As cidades são:- Maceió 

(capital) com 16,000 habitantes, com uma alfandega, lycêo e 

alguns bons edifícios publicos o palacête d’Assemblea 

provincial, o consulado. Com uma ponte de ferro, a cadeia, a 

thesouraria geral, o asylo de mendicidade, o asylo das orphans, a 

igreja de Nossa Senhora dos Prazeres e a ponte de ferro sobre o 
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riacho Maceió; Penêdo, á margem esquerda do S. Francisco, a 2ª 

da provincia, com uma alfandega; Alagôas (Antiga capital); 

pilar na margem N. e O. da lagôa Manguaba ou do Sul; S. 

Miguel dos Campos; Pão de Assucar; e Passo de Camaragibe. 

As villas são:- Porto Calvo, Porto de Pedras, Maragogy, S. Luis, 

Santa Luzia do Norte, Atalaia, Muricy, Assembléa ou Riacho do 

Meio, Imperatriz, S. José da Lage, Quebramgulo, Palmeira, 

Anadia, Coruripe, Traipú, Matta grande ou Psluo Affonso, Agua 

branca, Bello Monte e Ipioca.  

Representação- 2 senadores, 5 deputados geraes e 30 

provinciaes. 

 

 

X 

Sergipe 
 

 

Limites.- Ao N. Alagoas pelo rio de S. Francisco ao S. 

Bahia pelos rios Xingó e Real e a L. o Atlantico; e ao O. a 

Bahia. 

Superficie.- 39,000 kilometros quadrados. 

População.- 320,000 habitantes. 

Renda.- A geral é de 300 contos de réis, e  a provincial 

de 600 contos de réis. 

Divisão eclesiástica.- Faz parte do arcebispado da Bahia 

e tem mais de 32 freguezias. 

Divisão judiciária.- 12 comarcas, 18 termos e mais de 30 

julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 29 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: - Aracaju (capital) cidade 

muito nova (de 1855) sobre a margem direita do Cotinguiba uã 

praia pouco salubre; Laranjeiras, a mais importante  e 

commerciante da província; Estancia cortada pelas aguas do 

Piapitinga; S. Cristovão (antiga capital) a 5 leguas da capital; 

Maroim; Propriá e Lagarto. 

Representação.- 2 senadores, 4 deputados,geraes e 24 

provinciaes. 

 

 

 



230 

 

XI 

Bahia 
 

Limites.- Ao N. Sergipe pelo rio Xingó e Real, Alagoas e 

Pernambuco pelo S. Francisco; ao NO. o Piauhy pela serra 

Piauhy e dos Dois irmãos; ao S. o Espirito Santo pelo Mucury, e 

Minas Geraes pelos affluentes do S. Francisco – Verde e 

Carinhanha, a serra das Almas e a serra dos Aymorés; a L. o 

Atlantico; e ao O. Goyaz pela serra Tabatinga. 

Superficie.- 427.000 kilometros quadrados. 

População.- 1:400.000 habitantes. 

Rendas.- A geral é de 9.996:000$000 réis, a provincial é 

de 1.790:000$000 réis, e a municipal é de 190:000$000 réis. 

Divisão eclesiastica.- Um arcepispado, cerca de 180 

freguezias e 1 curato. 

Divisão judiciária-. 1 relação, 1 junta commercial, 41 

comarcas, 59 termos, (contendo a capital 1 vara dos feitos da 

fazenda, 1 commercial, 1 de orphãos, 1 civel e uma provedoria 

de capellas) e perto de 300 julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 75 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: -S. Salvador (capital) com 129 

habitantes, a 2ª cidade do império, collocada sobre a bahia de 

Todos os Santos, defendida por 7 fortes, sendo o mais notavel o 

forte do mar, edificada em amphitheatro, dividida em cidade alta  

que é a parte mais povoada, baixa, que é, por assim dizer, o 

bairro commercial; tem bellos arrabaldes, como a Victoria, 

Barra, Estrada- Nova, Calçada e Bom-Fim; tem uma afandega, 3 

bancos commerciaes e 5 estabelecimentos de credito; diversas 

fabricas- de fiar, tecer, de rapé, sabão e charutos-; musêo, 

passeio público (o melhor do imperio), gabinete de história 

natural, uma grande bibliotheca publica, gabinêtes de leitura, 

uma faculdade de medicina, um licêo com 16 aulas, que confere 

o titulo provincial de bacharel em bellas lettras, e um seminário: 

tem 10 freguezias e algumas S.- igrejas, entre as quaes 

distinguem-se a Conceição da Praia- a catedral, a Penha e o 

convento de S. Francisco, alma de outros conventos. 

Recolhimentos e hospitaes e bons edificios publicos e 

particulares; Cachoeira, a 16 leguas da capital, á margem 

esquerda do Paraguassú: Santo Amaro, a 14 leguas da capital, 

sobre o Sergipe- mirim; Nazareth a 18 leguas da capital, 
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considerada o celeiro da Bahia; Valença com uma grande 

fabrica de algodão: Maragogipe, a 8 leguas da capital: S. 

Francisco; Abrantes; Caravellas; Camamú; e Lençóes. 

Representação.- 7 senadores, 14 deputados geraes e 42 

provinciaes. 

 

 

XII 

Espirito-Santo 
 

 

Limites.- Ao N. Bahia pelo rio Mucury; ao S. Rio de 

Janeiro pelo rio Itabapuana; a L. o Atlantico; e ao O. Minas-

Geraes pela serra dos Aymorês.  

Superficie.- 45.000 kilometros quardrados. 

População.- 90.000 habitantes. 

Rendas.- A geral é de 107:000$000 réis, e  aprovincial de 

85:000$000 réis. 

Divisão eclesiástica.- Faz parte do bispado do Rio de 

Janeiro e tem mais de 26 freguezias.   

Divisão judiciária .- 6 comarcas, 9 termos e cerca de 28 

julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 13 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidade principaes são: - Victoria (capital) com 6.000 

habitantes, sobre o lado oriental da ilha do mesmo nome; S. 

Matheos; e Itapemirim. Villa notavel- Espirito Santo (antiga 

capital). 

Representação.- 1 senador, 2 deputados geraes e 20 

proviciaes. 

 

 

XIII 

Rio de Janeiro 
 

 

Limites.- Ao N. o Espirito –Santo pelo Itabapuana e 

Minas-Geraes pelo affluente Prêto, rio Parahyba do Sul e a serra 

Mantiqueira; ao SE. e E. o Atlantico; e ao O. S. Paulo pela 

mesma serra, a da Bocain, a do Mar e Geral. 
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Superficie.- 69.000 kilometros quadrados. 

População.- 783.000 habitantes. 

Rendas.- A geral é de 2 mil contos de réis, a provincial 

de 4.000:000$000 réis, e a municipal de 340:000$000 réis. 

Divisão eclesiástica.- Faz parte do bispado da corte e 

tem mais de 126 freguezias e 1 curato. 

Divisão judiciária.- 24 comarcas, 34 termos e 32 

julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 34 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidade principaes são- Nicteroy (capital, outrora Villa 

da Praia Grande) com 15,000 habitantes, sobre a bahia do Rio de 

Janeiro, e entre seus arrebaldes conta-se o de S. Domingos; S. 

salvador de Campos, a  mais rica e povoada da provincia; S. 

João da Barra; Angra; Parety; Cabo Frio;, a mais antiga da 

província; Petropolis, sobre a serra da Estrella; Rezende; 

Macahé; Cantagallo; Magé; Itaborahy; Parahyba do Sul; 

Vassouras; Valença; e Barra Mansa. 

Representação.- 6 senadores, 12 deputados geraes e 45 

provinciaes, inclusive os senadores e deputados geraes do 

município neutro. 

 

 

XIV 

S. Paulo 
  

 

Limites.- Ao N. Minas-geraes pela serra da Mantiqueira e 

pelo rio Grande ou Paraná; ao NO. com Matto-grosso pelo 

Paranahyba ou Paraná; ao NE.  o Rio de Janeiro; ao S. o Paraná 

pelo rio Paranapanema; a L. o Atlantico; e ao O. Matto-Grosso 

pelo Paraná. 

Superficie.- 271.000 kilometros quadrados. 

População.- 900.000 habitantes. 

Rendas.- A geral é de mais de 5,200:000$000 réis, a 

provincial de 4,200:000$000 réis, pouco mais ou menos, e a 

municipal de 200:000$000 réis. 

Divisão eclesiástica.- Fórma um bispado com o Paraná, 

com uma vigária geral, e contém mais de 152 freguezias e 1 

curato. 
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Divisão judiciária.- Uma relação, 46 comarcas, 62 

termos (tendo a capital 2 varas crimes) e mais de 160 julgados 

de paz. 

Divisão administrativa.- 96 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: S. Paulo (capital) com 20,000 

habitantes, sobre o Tamandatahy, a 12 leguas de Santos, com 

três conventos, um seminário, a Sé episcopal, um banco 

commercial, uma a cademia de direito, collegio de artes, maui 

bons edificios e um bello passeio publico;  Santos muito 

importante pelo seu porto e alfandega; Sorocaba; Taubaté; 

Ubatuba, Guaratinguetá; Pindamonhagaba; Lorena; Amparo; 

Iguape; Mogy das cruzes; Mogy-Mirim, Itapetininga; Bananal; 

S. José do Rio Claro; e Franca do Imperdador. 

Representação.- 4 senadores, 9 deputados geraes, e 36 

provinciaes. 

 

XV 

Paraná 
 

Limites.- Ao N. S. Paulo Paranapanema; ao S. Santa 

Catharina e republica Argentina pelo rio Sahy e Iguassú: a L. 

Santa Catharina e o Atlantico; e ao O. Matto-Grosso e Paraguay 

pelo rio Paraná. 

Superficie.-222,000 kilometros quadrados. 

População- 130,000 habitantes. 

Rendas.- A geral 332:000$000 réis, a provincial 

310:000$000 réis, e a municipal 54:000$000 réis. 

Divisão eclesiástica.- pertence ao bispado de S. Paulo, e 

tem mais de 30 freguezias e 1 curato. 

Divisão judiciaria.- 9 comarcas, 10 termos e mais de 30 

julgados de paz.  

Divisão administrativa.- 18 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: - Curitiba (capital), sobre a 

assentada de Cubatão: Paranaguá, com um bom porto e 

alfândega: Antonina; Castro; Ponta-Grossa; Guarapuava, 

Morrêtes; Lapa; e Campo Largo. 

Representação.-1 senador, 2 deputados geraes e 20 

provinciaes. 
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XVI 

Santa Catarina 
 

 

 

Limites.- Ao N. o Paraná pelo rio Sá pelo rio Sahy, 

affluente Negro do Iguassú e Iguassú: ao S. Rio Grande do Sul 

pelo rio Mampituba e rio Uruguay; a L. o Atlantico; e ao O. 

Entre rios pelo santo Antônio-guassú, affluente da esquerda do 

Iguassú, e pelo Peperê-guassú, affluente da direita do Uruguay. 

Superficie.- 74.000 kilometros quadrados. 

População.- 180.000 habitantes. 

Rendas.- A geral é de 552:000$000 réis, e a provincial é 

de 254:000$000. 

Divisão eclesiástica.- Pertence ao bispado do Rio de 

Janeiro, e tem mais de 46 freguezias e 1 curato. 

Divisão judiciária.- 9 comarcas, 12 termos e 50 julgados 

de paz, pouco  mais ou menos. 

Divisão administrativa.- 12 municipio, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: - desterro (capital) com 6.000 

hab., entre dous morros, na ilha de santa Catharina, fronteira á 

terra firme, regada por três ribeiros atravessados por pontes; S. 

Francisco, sobre a praia occidental da ilha do mesmo nome; 

Laguna sobre a margem oriental da lagôa do mesmo nome; S. 

José sobre a terra firme, na bahia da cidade do Desterro; Lages, 

sobre a serra; Itajahy; e Joinville. 

Representação.- 1 senador, 2 deputados geraes e 20 

provinciaes. 

 

 

XVII 

Rio Grande do Sul 
 

 

 

Limites.- Ao N. Santa Catharina pelo rio Mampituba e 

rio uruguay; ao S. a republica oriental pelos affluentes Quaraim 

e Taquarembó, e rios Jaguarão, Chuy e S. Miguel; a L. o 

Atlantico; e ao O. a republica Argentina pelo rio uruguay. 

Superficie.- 237,000 kilometros quadrados.  
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População.- 580 habitantes. 

Rendas.- A geral é de 4.872:000$000 réis, a provincial 

de 1.000:000$000 réis, e a provincial de 222:000$ réis. 

Divisão eclesiastica.- Fórma um bispado, contendo mais 

de 80 freguezias e 9 curados. 

Divisão judiciaria.- 1 relação, 1 junta commercial, 32 

comarcas, 37 termos (tendo a capital 2 varas cíveis e 1 auditoria 

de guerra) , e mais de 150 julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 38 municipios, sendo cidades e 

villas. As principaes cidades são: - Porto Alegre (capital) com 

25.00 habitantes, á margem esquerda do Jacuhy, ao N. da lagôa 

Viamão, que é continuação da lagôa dos Patos, com uma 

alfândega, um grande arsenal de guerra, bons quarteis e hospital 

da misericórdia e um elegante theatro; Rio grande (antiga 

capital), á entrada da barra,de fronte. da Villa de S. Jose do 

Norte, que se acha na península formada pela lagôa dos patos e 

o Atlantico; Pelotas, ao O. do rio de S. Gonçalo: Rio Pardo, á 

margem esquerda do Jacuhy, na conffluência do rio de seu 

nome, onde se acha uma eschola militar preparatoria; Jaguarão, 

á esquerda do rio Jaguarão; S. Leopoldo, ao N. de Porto Alegre ; 

Cachoeira, á margem esquerda do Jacuhy; Caçapava; S. Gabriel; 

mais ao S. Bagé, Alegrêle e Pyratiny (capital da republica da 

revolta de 1835), lugar notavel Urugayana, com uma alfandega. 

Representação.- 3 senadores, 6 deputados geraes e 39 

provinciaes. 

 

XVIII 

Alto Amazonas 
 

Limites.- Ao N. Guyana ingleza pela serra Acaray, 

Venezuella pela serra Pacaraina, e Nova Granada; ao S. a 

Bolivia e Matto-grosso, em parte pelo Madeira e seu affluente 

Giparana ou Machado, e Uruguatás, affluentes á esquerda de 

tapajoz; a L. o Pará pelo Nhamundá ou Jamundá, serra Parintins 

e Tapajoz; e ao O. Nova Granada, Equador, em parte pela serra 

Araracoara, e Yapura ou Caqueti, e Perú pelo Javary. 

Superficie.- 1.897,000 kilometros quedrados.  
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População.- 58,00 habitantes.
1
 

 Rendas.- A geral é de mais de 796 contos de réis, e a 

provincial de 1.765 contos de réis. 

 Divisão eclesiástica.- Pertence ao bispado de Pará, 

constitue uma comarca eclesiástica com uma vigária e 24 

freguezias. 

Divisão judicial.- 6 comarcas, 11 termos, cerca de 30 

julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 14 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: Manáos (capital) com 4.000 

habitantes , 3 leguas acima da barra do rio Nêgro e a margem 

esquerda d’este, com uma alfândega, lycêo e seminário; Maués, 

na comarca da capital; Itacoatiara; Parintins e Egaz  ou Teffé, á 

margem do Teffe, affluente da mesma margem do Amazonas, na 

comarca de Solimões, Lugar notavel Tabatinga, com forte, a 

margem esquerda do Amazonas, ao extremar com o Perú. 

Representação.- 1 senador, 2 deputados geraes e 20 

provincias. 

 

 

XIX 

Matto-Grósso 
 

 

 Limites.- Ao N. Alto Amazonas pelo Madeira e sem 

affluente Giparaná ou Machado, Tapajoz e seu affluente á 

esquerda o Uruguatás, e o Grão-Pará pelo Paratininga, affluente 

á direita do Tapajoz, Xingú e seus affluentes; ao S. Paraná pelo 

rio Paraná, Paraguay pelos rios  e Iguarei, Apa e serra Maracajú; 

a L. S. Paulo pelo rio Paraná, Minas-Geraes pelo Paranahyba, e 

Goyaz pelo Araguaya; e ao O. Bolivia pelos rios Paraguay, 

Guaporé, Madeira e serra de Albuquerque ou dos Dourados. 

  

 

 

                                                 
1
 Convém notar que nesta província muitos índios, como os dos rios Uoracá e 

Diemeny, denominados baficurás e xirianas etc. Deixaram de ser 

recenseados, como deixou de ser recenceada parte da população do interior 

do Pará. 
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Superficie.- 1,380.000 kilometros quadrados. 

População.- 60.000 habitantes.  

Rendas.- A geral é de cerca de 300 contos de rei, e a 

provincial é de mais de 120:000$000 réis. 

Divisão eclesiástica.- 1 bispado com 7 comarcas 

ecclesiasticas e 16 frequezias. 

Divisão judiciária.- 1 relação, 6 comarcas, 6 termos e 

perto de 20 julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 9 municipios, sendo cidades e 

villas. As cidades principaes são: - Cuyabá (capital) com 12.000 

habitantes, á margem esquerda do rio de mesmo nome e que é 

conffluente da margem direita do S. Lourenço de Paraguahy; 

Paconé ao S.; e Matto Grôsso (outr’ora Villa Bella) á margem 

direita do Guaporé e a 100 leguas da capital.. Lugar notavel 

Forte de Coimbra, sobre o Paraguahy, sobre um monte, onde 

existe a gruta chamada de Inferno. 

Representação.- 1 senador, 2 deputados geraes e 22 

provinciaes. 

 

XX 

Goyaz 
 

 Limites.- Ao N. acha-se encravada entre o Pará e o 

Maranhão, tendo por limites o Tocantins, seu affluente da 

margem direita- Manoel Alves Grande-, e da esquerda o 

Araguaya- ; ao S. Minas- Geraes pelo Paranahyba, Matto-

Grosso pêlo affluente d’este da direita – o Apurê- a L. Maranhão 

e Piauhy pelos rios em primeiro lugar mencionados e pela serra 

Chapada das mangabeiras , Bahia e Minas-Geraes pelas serras 

da Tabatinga, Parannah, Araras e Andrequice; e ao O. Matto-

Grôsso pelo Araguaya. 

Superficie.- 747.000 kilometros quadrados. 

População.- 160.000 habitantes.  

Rendas.- A geral é de mais de 50:000$000 réis, a 

provincial de mais de 150:000$000. 

Divisão eclesiastica.- 1 bispado com 5 comarcas 

ecclesiasticas e mais de 60 freguezias. 

Divisão judiciária.- Uma relação, 16 comarcas, 18 

termos e mais de 70 julgados de paz. 
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Divisão administrativa.- 31 municipios, sendo cidades e 

villas. As principaes cidades são: - Goyaz, (capital, outr’ora 

Villa Bôa) com 5.000 habitantes, atravessada pelo rio vermelho, 

affluente da margem direita do Araguaya; Meia Ponte; Bom-

fim; calalão; palma; Porto imperial; e Bôa-Vista do Tocantins. 

Representação.- 1 senador, 2 deputados geraes, e 22 

provinciaes. 

 

 

XXI 

Minas-Geraes 
  

 

Limites.- Ao N. Bahia pelos rios Carinhanha e Verde, 

affluente do S. Francisco; ao S. Rio de Janeiro e S. Paulo pelo 

rio Parahyba e seu affluente da margem esquerda o Parahybuna 

e Prêto, affluente d’este da margem direita, serra Montinqueira e 

o rio Grande ou Paraná; a L. Bahia e Espirito Santo pela serra 

dos Aymorés; e ao O. Goyas e matto-Grôsso pelas serras 

Tabatinga, Paranan, Araras e Andrequice e o Paranahyba, 

affluente da margem direita do Paraná. 

 Superficie.-575 kilometros quadrados. 

População.- 2.000.000 habitantes. 

Rendas.- A geral é cerca de 2 mil contos de réis  e a  

provincial 1.200.000$000 réis. 

Divisão eclesiastica.-  Compõe-se de 2 bispados- de 

Marianna e Diamantina-, contendo mais de 420 freguezias e 2 

curatos. 

Divisão judiciária.- Uma relação, 55 comarcas, 73 

termos e cerca 600 julgados de paz. 

Divisão administrativa.- 79 municipios, sendo cidades e 

villas. As principaes cidades são:- Ouro-preto (capital, outr’ora 

Villa Rica) com 20,000 habitantes, sobre a serra e a 83 leguas da 

corte, com bibliotheca, Lycêo, jardim botanico, casas bem 

construídas, alguns edifícios públicos soffriveis, 12 templos e 14 

chafarizes; Mariana a 2 leguas de Ouro Preto, com um 

seminário; Diamantina, a segunda da província em população e 

commercio; Barbacena, perto da serra da Mantiqueira, a terceira 

da província, com mui bons edificios, uma das mais bellas e 

aprasiveis situações do império seu clima mui saudavel, 
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collocada sobre o cume de 2 montes, q’ estão a 3530 pés acima 

do Atlantico; S. João d’El Rei, a mais commercial da provincia e 

com as suas ruas bem calçadas; Lavras, serro, Conceição; 

Sabará; Campanha, Pouso-Alegre; Parahybuna; Bagagem; Mar 

de Hespanha; Leoplodina; Bacpendy; Grão-Mogol; santa Luzia; 

Uberaba; Minas Novas; Montes Claros de Formigas; S. Pailo de 

Mariahé; Queluz; e Juiz de Fora. 

 Representação.- 10 senadores, 20 deputados geraes 40  

provinviaes. 
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GEOGRAPHIA MATHEMATICA 
 

 

SECÇÃO 

 

 
CAPITULO I 

 

 

Do systema do universo 
 

 

 MESTRE – o que se entende por astro? 

 DISCIPULO – Astro (do grego astron) é o nome dado a 

todos os corpos luminosos que caminham regularmente nos 

espaços celestes, quer a sua seja própria, quer emprestada. 

 M – Como se dividem os astros? 

 D – Dividem-se em três grandes classes, que são: - 

estrêlas ou fixas, planêtas e comêtas.  

 M – O que são estrelas ou fixas? 

 D – São astros luminosos, que brilham com luz própria e 

scintillante ou tremula, como o brilhante, e que acham-se a 

distancias consideráveis entre si e nós. 

 M – E ha astros fixos? 

 D – Não: as estrelas, porém, chamam-se fixas; porque 

observadas superficialmente parecem conservar sempre a 

memsa posição em relação uma á outra e a nós; no entanto que 

realmente ellas se movem; assim é que o Sol, por exemplo, se 

encaminha para a constelação de Hercules com a ligeireza de 

7,200 leguas métricas por hora ou 2 por segundo, e Sirio com a 

de 36,000 leguas métricas por hora ou 5 por segundo. 

 M – A que é devido esse fenômeno aparente de fixidade? 

 D – Á imensa distancia em que ellas se acham, a qual 

annulla á nossas vistas o efeito dos seus deslocamentos. 

 M – O que são planêtas? 

 D – São astros errantes e opacos, isto é, que não brilham 

com luz própria, e que descrevem em geral do occidente para o 

oriente em torno de uma estrela ou fixa, de que recebem luz e 
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calor, elipses pouco prolongadas e que muita se aproximam do 

circulo, as quaes se denominam orbitas. 

 M – Porque dizeis em geral? 

 D – Porque os satélites de Urano gyram do oriente para o 

occidente. 

 M – O que são comêtas? 

 D – São astros errantes, que gyram em todos os rumos, 

descrevendo em torno de uma estrela ou fixa ellipses muito 

alongadas, as quaes tambem se denominam orbitas. 

 M – O que se entende por systema solar ou planêtario. 

 D – Entende-se a reunião de uma estrela ou fixa e de 

todos os planêtas e comêtas que lhe gyram em torno. 

 M – Quantos systemas solares existem? 

 D – Tantos, quantas são as estrelas. 

 M – O que se entende por systema stellar? 

 D – A reunião de uma estrela maior e de todas as 

menores que lhe gyram em torno. 

 M – E que nome se dá á reunião de todos os systemas 

sobre os planetarios e stellares? 

 D – Sem o espaço imenso em que se acham colocados 

quaes ilhas perdidas em mar sem limites, dá-se o nome de 

systema celeste, e com esse espaço o de universo ou cosmos. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

Do nosso systema planetário ou solar 

e das leis que o regem 
  

 

MESTRE – De que se compõe o nosso systema 

planetário ou solar? 

 DISCIPULO – Compõe-se de uma estrela ou fixa – o Sol 

de 143 planêtas e um numero assaz considerável de comêtas. 
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Do Sol 
 

 MESTRE – O que è o Sol? 

 DISCIPULO – E’ a estrela ou fixa que mais perto está da 

Terra, á que dá luz e calor, e é maior do que ella 1.407,000 

vezes; seu pezo é de 1,900 octilliões
1
 de kilogrammas ou 

355,000 vezes o da Terra; sua luz percorre 77,000 leguas 

métricas ou de 4 kilometros por segundo, e gasta 8’13” para 

chegar a nós. 

 M – Que movimentos tem o Sol? 

 D – Renes apenas dous: - o de translação, que, levando 

comsigo todos os astros do seu systema, executa de O. para E, 

em milhões de séculos em torno de um centro desconhecido, e o 

de rotação, que executa tambem de O. para E, em 25 dias e 

meio em torno do seu eixo; e aparentes outros dous: - um 

diurno, que executa de E. para O. em torno da Terra no espaço 

de uma dia, e que é devido ao movimento da Terra sobre si 

mesma, e outro proprio, que executa tambem de E. para O., 

passando sucessivamente diante de certo numero de estrelas no 

curso de um anno, no fim do qual ele volta á frente da mesma 

estrela, e que é devido ao movimento de revolução da Terra em 

torno d’elle. 

 

 

Dos Planêtas 
 

 

 MESTRE – Como se dividem os planêtas? 

 DISCIPULO – Dividem-se em apparentes ou visíveis a 

olho despido de instrumento e telescopicos ou visíveis somente 

com auxilio de instrumentos; em inferiores, se traçam suas 

orbitas entre a Terra e o Sol como centro, e intramercuriaes, se 

traçam-nas entre Mercurio e o Sol; em primarios, se gyram 

imediatamente em torno da estrella ou fixa que representa de 

centro, e secundarios, satellites ou luas, se gyram em torno de 

outros, que os arrastam em seu giro em torno da referida estrela 

ou fixa. 

                                                 
1
 Escreve-se este numero acompanhando-o de mais 27 cifras ou zeros á 

direita. 
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 M – Quaes são os apparentes? 

 D – São: - os grandes, á exceção de Noptuno. 

 M – Quaes são os telescópicos? 

 D – São Neptuno, os asteroides e os satellites, à exceção 

da luz. 

 M – Quaes são os inferiores? 

 D – São: - Mercurio e Venus. 

 M – Quaes são os superiores? 

 D – Todos os demais, de Marte em diante. 

 M – Quaes são os intramercuriaes? 

 D – Sua existência ainda é tida como hypothetica, apesar 

do dr. Lescarbault aos 25 de março de 1859 haver descoberto 

um, a que dera o nome de Vulcano
1
. 

 M – quantos são os primários? 

 D – São em numero presentemente de 120, sendo 8 

grandes e 112 pequenos, que se denominam asteroides ou 

planetoides. 

 M – Quaes são os 8 grandes? 

 D – São: - a Terra, Mercurio, Venus, Marte, Jupiter, 

Saturno, Urano e Nepturno. 

 M – Quaes são os principaes dos pequenos? 

 D – São: - Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Flora e 

Maximiliana. 

 M – Qual é o número dos secundários, satélites ou luas? 

 D – 21 a 23. 

 M – Qual é a distancia dos planêtas primários ao Sol? 

 D – Cada um d’elles acha-se a milhões de quilômetros, 

como se vê na taboa seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Por ser tida ainda como hypothetica a existência d’estes astros nenhuma 

obra elementar de astronomia traz esta ordem. 
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CLASSE NOMES DISTANCIA DO 

SOL 

  em milhões de 

quilômetros. 

 Mercurio 59 

Inferiores Venus 110 

 Terra 152 

P
L

A
N

Ê
T

A
S

 

  

Marte 234 

1º Asteroide Flora 336 

Ceres 

E
n
tr

e Pallas 

Juno 

Vesta 

Superiores Ultimo e 

Maximiliana 

520 

 Jupiter (4 satellites) 708 

 Saturno (8 sat.) 1,464 

 Urano (8 sat.) 2,943 

 Nepturno (2 sat.) 4,500 

  

 

M – Não havera algum processo ou methodo mnemônico 

simples, que, sem sobrecarregar a memoria de números, permita 

achar as distancias planetárias? 

 D – Ha: e é elle conhecido sob o nome de lei de Titins e 

Bode, que conssite em uma serie de números, que representam 

as distancias de todos os planêtas primários ao Sol, tomando-se 

por um só os asteroides ou planetoides. Eil-a. 

 

 

 

4 4 10 10 

Mercurio Venus Terra Marte 

28 52 100  

Asteroides Jupiter Saturno  

100  388  

Urano  Nepturno  
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M – Como faz-se aplicação d’esta lei? 

 D – Assim: - Para converter estes valores relativos em 

quilômetros, por exemplo, convem lembrar que a distancia da 

Terra ao Sol representada por 10 é de 152.000,000 kilômetros; e 

feito isto, querendo-se saber a distancia de Jupiter ao Sol, 

multiplica-se o numero 32 a que corresponde Jupiter, pela 

decima parte de 152.000,000, isto é, 52 X 15.200,000 – 

790.400,000; querendo-se ainda saber a distancia de Neptuno ao 

Sol, multiplica-se o numero 388, a que corresponde Neptuno, 

pela decima parte de 152,000,000, isto é 388 X 15,200,000 = 

5,897,600,000; e assim por diante.  

 M – Mas a distancia de Jupiter ao Sol não é de 

790.400,000 kilômetros, e sim de 798,000,000 kilometros 

diferença de perto de 8 milhões para menos, e a de Neptuno não 

é de 5,897,600,000 kilomentros, e sim de 4,590,000,000 

(diferença de perto de 1,308 milhões para mais); d’onde se-vê, 

neste ultimo caso, por exemplo que, se a Terra está afastada do 

Sol na razão de 10, Neptuno deverá estar na de 302 e jamais na 

de 388: logo essa serie, não designado a relação numérica real 

das distancias planetárias, não merece o nome de lei. 

 D – Em verdade a palavra lei é impropria em vista de sua 

deficiência; mas a esta suppre a lembrança de que ella se não dá 

realidades, dá aproximações e nem outra cousa se devéra esperar 

de uma combinação enganosa destinada somente para aliviar a 

memoria. 

 M – E como se pode obter essa serie de números? 

 D – Obtem-se acrescentando-se o numero 4 a cada termo 

da progressão geométrica: 

 

0 ¨ 3 : 6 : 12 : 24 : 48 : 96 : 192 : 384. 

 

 M – Qual é o volume e a massa d’essses planêtas 

tomados os da Terra por unidades? 

 D – Constam da taboa seguinte: 
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CLASSE NOMES  DISTANCIA DO 

SOL 

   da terra igual a 1 

 Mercurio  0,000     0,175 

Inferiores Venus  0,957     0,885 

 Terra  1,060     1,000 

P
L

A
N

Ê
T

A
S

 

   

Marte  0,140     0,132 

1º Asteroide Flora  336 

Ceres  

 

 

M
u
it

o
 

p
eq

u
en

o
 

Pallas 1
1
 

2,000 

Juno  

Vesta  

Superiores Ultimo e 

Maximiliana 

  

 Jupiter  1, 414     338 

 Saturno  734         101 

 Urano  82           15 

 Nepturno  110         21 

 

 M – E não haverá tambem um meio fácil de fazer-se uma 

ideia aproximada da grandeza d’estes planêtas? 

 D – Ha: - representando-se o Sol como uam esfera de 3 

palmos de diâmetro, achando-se Mercurio na distancia de 27 

metros do Sol e os outros planêtas em suas respectivas 

distancias proporcionaes a esta, Mercurio será representado por 

uma semente de mostarda, Venus por uma pimenta do reino, a 

Terra por um grão pequeno de milho, Marte por uma grossa 

cabeça de alfinéte, os asteroides por grãos de area, Jupiter por 

uma laranja mêa, Saturno por uma laranja grande, Urano por 

                                                 
1
 Os maiores asteroides são Ceres, Pallas, Juno e Vesta, que são quase do 

tamanho da Lua, e cujos raios, segundo Fabre, vacilam entre 50 e 100 leguas 

métricas, segundo Herschel, são menores ainda, e finalmente, segundo 

Schroeter, excedem do dobro em alguns d’elles. Arago considera Vesta o 

maior, brilhando como uma estrela da 5ª á 6ª grandeza, Cortambert e 

Desdouits consideram Pallar o maior; todos os demais asteroides são mui 

pequenos  e brilham como estrelas da 8ª até a 14ª grandeza, como Flora e 

Atalante. 



247 

 

uma lima pequena da Persia e Nepturno por uma lima mêa da 

Persia. 

 M – E a que tempo executam esses astros os seus 

movimentos de rotação em torno dos seus eixos e de translação 

em torno do Sol? 

 D – Executam em tempos que constam da taboa 

seguinte: 

 

 

CLASSE NOMES ROTAÇÃO TRANSLAÇÃO 

  Em torno de 

seu eixo. 

Em torno do Sol. 

 Mercurio 24 h 5º 88 d 

Inferiores Venus 23 h 21º 225 d 

 Terra 23 h 56º 365 d 5 h 49º 

P
L

A
N

Ê
T

A
S

 

   

Marte 24 h 37º Quase 2 ann. 

1º Asteroide 

Flora 

 3 annos 3 m. e 8 

dias. 

Ceres 

E
n
tr

e 

 

 

Pallas 

Juno 

Vesta 

Superiores Ultimo e 

Maximiliana 

 6 annos e 4m. 

 Jupiter 9 h 50º Perto de 12 annos. 

 Saturno 10 h 16º Perto de 29 annos 

e meio 

 Urano  Pouco mais de 84 

annos. 

 Nepturno  Pouco menos de 

165 annos. 

 

 

D’aqui vê-se que os planêtas que estão mais perto do Sol 

teem, regra geral, o movimento de rotação menos veloz e o 

movimento de translação ao contrario mais veloz. 
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M – Como se distinguem entre si os 7 ultimos planêtas 

primarios? 

D – Assim: -  

Mercurio acha-se engolfado nos raios do Sol; pelo que 

devera experimentar um gráo de calor tal, capaz de fundir o 

chumbo, se não fôra, provavelmente, a natureza de sua 

atmosfera, brilha como uma estrela de 3ª grandeza, e tem phases 

como a Lua. 

Venus, tambem chamada estrella d’alva ou Lucifer, 

estrella da tarde ou Vesper e estrela do Pastor: brilha com uma 

luz superior á das mais belas estrellas da 1ª grandeza, e tem 

phases como a Lua. 

Marte é de côr vermêlha e muito menos brilhante que 

Venus, e apresenta o fenômeno das phases, mas ninguém o-vê 

crescendo como a Lua. 

Jupiter tem 4 luas, umas das quaes eclipsa-se de 42 h e 

28’ em 42 h. e 28’, e é notavel pela vivacidade de sua luz, a qual 

no perigo excede á de Venus. 

Saturno tem 8 luas, das quaes uma, que se denomina 

Titen, é 9 vezes mais volumosa que a nossa lua; é cercado de um 

annel luminoso composto de muitos anneis concêntricos, 

formando tres zonas, cuja largura total é de 12,000 leguas de 4 

kilometros, o espaço vasio entre elle e o planêta é de 7,500, e a 

sua espessura avalia-se em umas 100; annel este que é tambem 

dotado de movimento de rotação, que é executado ao mesmo 

tempo que o do planêta em torno de um eixo comum, como se 

ambos formassem uma só peça; brilha como uma estrela de 2ª 

grandeza. 

Urano (descoberto por Herschel em 1781) tem 8 luas, 6 

das quaes descobertas por Herschel mesmo. O que ha de curioso 

nestas 8 luas é que todas ellas gyram do oriente para o occidente 

e sobre uam inclinação singularmente pronunciada. A pezar de 

sua immensa distancia da Terra é visto, posto que raras vezes, 

sem instrumento, e então brilha como uma estrela da 5ª ou 6ª 

grandeza. 

Neptuno (descoberto por M. Galle em Berlin sobre as 

indicações de Le Verrier em 1846) tem duas luas, não é visível a 

olho despido de instrumento e é o planêta mais distante do nosso 

systema; brilha como uma estrella da 8ª grandeza. 
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M – Como se distinguem entre si os asteroides 

mencionados na taboa? 

D – Ceres (descoberto por Piazzi em Palermo em 1801 e 

de uma côr um pouco avermelhada, sua orbita forma com a 

ecliptica um angulo de pouco mais de 10º e meio; brilha como 

uma estrela da 8ª grandeza. 

Pallas (descoberto por Olbers em Bremo em 1802) é de 

uma bela côr amarela, sua orbita forma com a ecliptica o maior 

angulo de 31º 42’ 41”; brilha como uma estrela de 7ª grandeza. 

Juno (descoberto por Harding em Lilionthal em 1804) é 

de côr avermelhada, sua orbita forma com a ecliptica um angulo 

de pouco mais de 13º 3’ 21” brilha como uma estrela da 8ª 

grandeza. 

Vesta (descoberto por Olbars em Brema em 1807) é de 

côr amarelada e pallida, porem mais brilhante que Pallas e Juno, 

sua orbita forma com a ecliptica um angulo de pouco mais de 7ª 

8ª, brilha como uma estrela da 5ª e 6ª grandeza. 

Flora (descoberto por Find em Londres em 1817) é de 

uma côr as vezes avermelhada, sua orbita forma com a ecliptica 

um angulo de 5º 53, e distingue-se de todos os outros por ser o 

asteroide que está mais perto de nós – 84 milhões de léguas 

métricas - ; brilha como uma estrela de 8ª á 9ª grandeza. 

Maximiliana (descoberto por Tempel em Marselha em 

1861) descreve uma orbita, que forma com a ecliptica um 

angulo de perto de 3º e meio, e distingue-se de todos os outros 

por ser o que mais longe está de nós – 130 milhões de léguas 

métricas. 

 

Dos Comêtas 
 

MESTRE – Qual é o número dos cometas até hoje 

conhecidos? 

Discipulo – Calculam-se em milhões os que circulam 

aquem da orbita de Neptuno; mas os que se acham registradas 

andam por 800, e d’estes somente de 197 teem sido calculadas 

as orbitas, como: 

O de Bache que leva 3 annos, 3 mezes e 26 dias a 

descrever a sua orbita; sua maior distancia ao Sol (aphelia), é de 

4 vezes a da Terra a este astro, e a sua menor distancia 

(periphelia) de quase um terço d’esta ultima distancia. 
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O de Biella, 6 annos e meio; em sua aphelia está a 6, 20 e 

em sua periphelia a 0.86, toamndo-se como 1 a distancia media 

da Terra ao Sol. Este comêta em 1846 e 1852 apresentou o 

phenomeno espantoso e até hoje inexplicavel – de devidir-se em 

2bametades perfeitamente semelantes e depois reunirem-se estas 

de nôvo em um só corpo como d’antes. 

 

O de Faye, perto de 7 annos e meio; em suas aphelia está 

a 1,7 e na periphelia do Sol. 

O de Halley, 76 annos e um mez em sua aphelia está a 

35,3 e na periphelia e 58 vezes a distancia da Torre ao Sul. 

O de 1811 descoberto por Pona em Marselha, 875 annos. 

O de 1880, mais de 38 seculos, segundo Sacke. 

O de 7 de julho de 1814 com mil annos: 

 

M – Qual é a côr dos cométas? 

 

D – Em geral é branca como a do Sol e da maior parte 

das estrellas: dasporém alguns vermelhos e outros amarellos. 

 

M – De quantas partes consta um comêta? 

 

D – De tres: o nucleo, que é a ponta central mais 

luminosa, a cabelleira, que é a nebulosidade que cerca a o 

nucleo, os quaes reunidos chama-se cabeça do comêta, e 

finalmente a cauda ou caudas, que é a parte luminosa que o 

acompanha; não sendo todavia essenciaes, pois que alguma, ou 

algumas, pode faltar completamente, visto como ha comêtas 

sem nucleo, sem cabelleiros, sem cauda, e até sem cabelleira e 

cauda, confundindo-se neste caso com uma estrella, ou planêta, 

dos quaes distingue-se pelos seus movimentos. 

M – Dissestes caudas; ha comètas de mais de uma 

cauda? 

D – Sim: o de 1714 apresentava 6 caudas abertas á 

semelhança de um leque. 

M – Qual é a direcção da cauda? 

D – Em geral é recta; mas pôde ser tambem curva e é 

diirgida precisamente segundo o prolongamento da recta tirada 

do Sol ao comêta. 
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M – De que tamanho é a cauda dos comêtas? 

D – E’ immenso; algumas teem 60 milhões de leguas. 

M – E os comêtas não apresentam mais alguma 

singularidade? 

D – Apresentam ainda a singularidade de que são de 

todos os astros os mais excentricos; approximam-se em certas 

epochas tanto do Sol, que parece vão ahi abrasar-se, e outras 

vezes afastam-se tanto, que perdam-se de vista e vão errar em 

ignotos mundos? 

M – O que se entende por excentricidade? 

D – Entende-se a relação entre a distancia que separa o 

foco (stellar ou planetario) do centro de uma orbita ou eclipse e 

em pequeno eixo tomado por unidade. 

 

 

Dos aerolithos, bólides, estrelas cadentes e 

nebulosas d’onde irradia a luz zodiacal 
 

 

MESTRE – São somente esses astros – planêtas e 

cometas – os únicos corpos celestes que se movem em torno do 

Sol? 

DISCIPULO – Não: ha certos pequenos corpos sólidos, 

mui numerosos que, obedecendo as leis geraes da natureza, 

movem-se tambem em torno do Sol; e são eles denominados 

aerolithos, bólides, estrelas cadentes e a nebulosas d’onde 

irradiava a luz zodiacal. 

M – Que se entende por aerolithos? 

D – São pedras meteóricas compostas de diversos 

mineraes, como o niekel, cobalto, cobrem chrome, estanho, 

enxôfre, ferro e manganésio, as quaes se supõem gyrar em torno 

do Sol, e cahem as vezes sobre a Terra, ora em forma de chuva 

de pedras, ora de um globo de fogo; e tambem assim se chamam 

os estilhaços das bólides. 

M – Que se entende por bolides? 

D – São globos de fogo da mesma substancia que os 

aerolithos, algumas vezes de uma grosseira aparente igual à da 

Lua, e até superior, que subitamente atravessam, projectando 

uma viva luz, e depois de alguns segundos desaparecem com a 

mesma rapidez, deixando frequentemente sobre o seu trajecto 
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uma cauda de centelhas ou faíscas; e que cahindo sobre a terra, 

as vezes rebentam, produzindo grande estampido ou detonação, 

e lançam seus estilhaços fumantes sobre o solo. Ha algumas tão 

grandes, que seu diâmetro tem ido de 2 a 4 kilometros; por 

exemplo, a de 1718, mencionada por Haley, tinha um diâmetro 

de 2,560 metros, e a massa meteórica de ferro puro, que se 

observa perto de Thorn pesa seguramento 20,000 quintaes 

métricos. A propriedade mais tocante é a sua prodigiosa 

velocidade. Muitas que teem sido observadas moviam-se com 

uma velocidade superior a dos planêtas em suas orbitas; a de 6 

de julho de 1850, por exemplo, apresentava a de 76 kilometros 

por segundo, mais do dobro d’aquela com que se move a Terra 

em sua orbita. 

M – Que se entende por estrellas cadentes? 

D – São pequenos aerolithos, que se vêem as vezes a 

noute, quandoo céo está sereno, passando ora á semelhança de 

um foguete pela atmosfera, roçando-a e deixando um rastilho 

luminoso sem cahir e sem detonar, ora á semelhança de glôbos 

de fôgo ou de centelhas e cuja queda é acompanhada de um 

desenvolvimento de luz mui fraca para ser visível durante o dia; 

sua ligeireza varia de 12 a 32 kilometros por segundo. Em 

alguns lugares denominam-se lagrimas de S. Lourenço; porque 

no dia 10 de agosto, dia de festa d’este santo, ellas apparecem 

aos milhares. Avaliam-se em milhões as que passam em toda a 

Terra dentro de um anno. Calcularam-se em mais de 240,000 as 

que foram vistas em Boston no dia 12 de novembro de 1833. 

M – Qual é a nebulosa que irradia a luz zodiacal? 

D – E’ uma nebulosa de forma triangular, pyramidal, ou 

lenticular, cuja largura da base voltada para o Sol e de 8ª a 30º e 

cuja altura chega de 40 a 100º, estendendo-se em torno do Sol 

ao longo do zodiaco, além das orbitas de Mercurio e Venus, e 

que é vista com uma luz esbranquiçada e tranquila em certas 

epochas do anno ao occidente a tarde depois do Sol posto, 

quando o crepúsculo tem cessado, como sucede na Europa no 

mez de março, e em outras epochas ao oriente pela manhã e 

antes da aurora, como succede alli no mez de setembro. A luz e 

transparencia d’esta nebulosa pode-se comparar com a da cauda 

de um cometa. Nas altas regiões da Colombia, nas Andes, o 

barão Alexandre de Humboldt a vio brilhar como a parte mais 

luminosa da via-lactea. Crê-se hôje que esta nebulosa 
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condensando-se pelo resfriamento ha formada uã multidão 

inumerável de asteroides, entre os quaes indica-se os aerolithos, 

bólides e estrelas cadentes, movendo-se cada um d’elles 

separadamente ao redor do Sol. 

 

 

Das forças que regem o nosso systema planetário ou 

solar – da força de atração e repulsão 
 

 

MESTRE – Qual a razão porque todos astros se 

conservam suspensos no espaço o seguem a marcha regular 

uniforme, harmônica que Deus lhes ordenou. 

DISCIPULO – Dá-se isto em virtude de duas forças – da 

attracção ou centripeta e de repulsão ou ceatrifuga. 

 

M – O que é força de attracção ou centripeta? 

 

D – A força da attracção é aquella, em virtude da qual 

todos os corpos tendem sem cessar uns para os outros. Toma o 

nome de centripeta, quando em virtude d’ella os corpos menores 

gyram em torno dos maiores, e estes contem aquelles em suas 

orbitas no gyros. Duas são as suas leis: a saber: 

 

1º Todos os corpos se attrahem na razão directa de suas 

massas; isto é, um corpo duas vezes maior do que outro attrahe 

este duas vezes. 

2º Todos os corpos se attrahem na razão inversa do 

quadrado das distancias; isto é, o corpo que está três vezes mais 

distantes de outro attrahe este nove vezes menos. 

M – O que é força de repulsão ou centrifuga? 

 

D – A força de repulsão é aquella que tende a afastar um 

corpo de outro. Toma o nome de centrifuga, quando tende a 

afastar um corpo de outro em torno do qual elle gyra. Duas são 

as suas leis; a saber: 

1º A força de repulsão cresce na razão directa do 

quadrado da velocidade; isto é, o corpo que gyra em torno de 
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outro com uma velocidade como 2, tende a afastar-se d’elle com 

uma intensidade 4 vezes maior. 

2º A força de repulsão diminue na razão inversa do 

quadrado das distancias; isto é, um corpo que gyra em torno de 

outro quanto mais distante se acham d’este, sendo por 

conseguinte menos attrahido, menos repulsão precisará e move-

se com rapidez menor, nessa proporção. 

A linha que une os centros dos corpos attrahidos chama-

se linha de gravidade, e a que segue a direcção do prumo e que, 

prolongada tocaria o centro da Terra, chama-se linha vertical, a 

qual representa, pois, a direção da attracção terrestre. 

 

 

CAPITULO III 

 

 

Da Terra, sua figura, dimensões, volume e massa 
 

 

MESTRE – Que figura tem a Terra? 

DISCIPULO – A Terra é um esferoide; isto é, redonda 

como a figura de uma laranja ou uma bola ligeiramente achatada 

no sentido de um dos seus diâmetros. 

M – Como se sabe que a Terra é redonda? 

D – Pelas razões seguintes: 

1º Porque a sua sombra nas ocasiões dos eclipses da lua é 

sempre redonda, tendo sido já apresentadas a esta nessas 

ocasiões todas as suas faces. 

2º Porque à medida que se viaja no mar ou em terra vão 

desaparecendo os astros que então erão vistas, e aparecendo 

novos; o que só se pode explicar pela curva da Terra. 

3º Porque, quando se navega no mar, a parte que 

primeiro avista-se de um navio que se encaminha ou de terra a 

que se aproxima é mais elevada, descobriu desse gradualmente 

as partes inferiores á medida que elle ou ella se avizinha; 

fenômeno idêntico manisfesta-se em uma vasta planície, quando 

nos encaminhamos para um objeto elevado, por exemplo, para 

uã montanha, uma arvore. 
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4º Porque os navegantes, partindo de um ponto e 

continuando na mesma direção (levando em conta os rodeios), 

vieram ter no mesmo lugar, d’onde haviam partido. 

M – Qual é o diametro no sentido do qual é a Terra 

achatada? 

D – O seu eixo. 

M – A quanto monta este achatamento? 

D – A 21 kilometros em cada um dos polos. 

M – Este achatamento não alterará a sua figura redonda? 

D – Pode-se dizer que não; pois que traduzido para uma 

esfera de 1 metro de raio, seria elle apenas de 3 miliimetros; por 

tanto inapreciável á vista. 

M – E as altas montanhas e as grandes depressões 

tambem não influirão na sua figura geral? 

D - Influem menos do que podem influir na figura geral 

da laranja as asperezas de sua casca e os furos que nella se 

pratiquem com um alfinête; por quanto as mais altas montanhas 

da Terra, que são o Hercules no centro de Nova Guiné, a 

Gaurisankar ou Everest e a Katschin-Djinga da cordilheira 

Himalaya, não se elevam a 11 kilometros acima de nível do mar, 

e a sua mais profunda dependo, que é a bacia dos mares Caspio, 

Aral e do lago Asphaltita, não se abaixa do nível do oceano mais 

do que de 25 a 453 metros. 

M – Quaes as suas dimensões, volume e massa? 

D – A circunferência da Terra – 40,000 kilometros, O 

seu raio=6,366 kilômetros. 

A sua superficie – 510,000,000 de quilômetros quadrado. 

O seu volume 1,032,841 milhões de quilômetros cubicos. 

O seu pêso 5,875 quintillões de kilogrammas
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Escreve-se este numero acrescentando-se (expressão ilegivel) d’esses 4 

algarismos 18 cifras ou zeros. 
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CAPITULO IV 

 

 

Da esphera celeste, da esfera armillar e dos globos 

artificiaes 
 

 

MESTRE – O que se entende por esphera celeste? 

DISCIPULO – A esphera celeste é uma esfera ôca, cuja 

superficie é representada pela abobada celeste e o centro pela 

Terra, o qual se imagina á igual distancia de todos os pontos 

d’aquella. 

M – Que se entende por esphera armillar? 

D – A esphera armilar é a esphera celeste representada 

pelos seus circulos, pelo seu eixo, em torno do qual todos os 

astros parecem gyrar em 24 horas, e pelo zodiaco com os 12 

signos divididos em grãos que correspondem nos dins dos 

mezes. 

M – Que se entende por um glôbo artificial? 

D – Glôbo artificial é um corpo solido e redondo, que 

tem todos os pontos de sua superficie á igual distancia de um 

outro interior, que denomina-se centro. 

M – Quantas espécies ha d’estes glôbos? 

D – Duas: o glôbo celeste e o glôbo terrestre. 

M – O que se representa na superficie do glôbo celeste? 

D – Representam-se todos os astros visíveis no céo, e as 

figuras das diferentes constelações em que estão as estrelas 

collocadas. 

M – O que se representa na superficie do glôbo terrestre? 

D – Representam-se todas as partes da terra e agua e os 

diversos paizes da Terra exatamente em seus lugares e distancias 

como estão no glôbo natural. 

M – De que partes compõem-se esses glôbos? 

D – Cada um d’elles tem as seguintes partes: 

1º Os dous polos, representando os do glôbo natural; um 

chamado do Norte, que figura-se em cima, e outro de Sul, que 

figura-se em baixo, no ponto diametralmente opposto. 
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Entre as 8 direcções assim obtidas, e que são entre nós as 

mais usadas, ha outras 8 que distam entre si 22º e 30º e são: - 

nor-nord’este ou NNE, entre o norte e nord’este, o este-

nord’este ou ENE, entre o este e nord’este, o este-sud’este ou 

ESE, entre o este sud’este, e assim em diante associando-se o 

nome do ponto cardeal visinho ao do ponto secundario. 

Em fim entre estas 16 direcções se intercalam outras 16, 

formando assim ao todo 32 pontos ou ou rumos, dos quaes cada 

um dista do outro 11º e 13º. Para designal-os menciona-se o 

ponto mais próximo entre os 8 principaes, acompanhando da 

fracção ¼ o segundo dos dois pontos principaes, entre os quaes 

se acha compreendida a direção considerada; por exemplo, para 

a direção compreendida entre N e o NNe se diz N. ¼ NE; por 

que é a quarta parte da distancia angular entre o N. e o NE,; para 

a direção compreendida entre o NE e o NNE. se diz NE. ¼ N; 

por que é a quarta parte da distancia angular entre o NE. e o N. 

(Fig. 3ª). 

 

CAPITULO V 

 

Dos circulos, linhas e pontos da esphera celeste, e do 

zodiaco 
 

 

MESTRE – Quantos são os circulos, linhas e pontos da 

esphera celeste? 

Discipulo – Os circulos da esphera celeste são 10, - 6 

grande ou maximos e 4 pequenos; as linhas ou rectas 4, e os 

pontos 10 (Fig. 2ª). 

M – Quaes são os circulos maximos? 

D – São os que dividem a esphera em partes iguaes, 

passando o seu plano pelo centro da Terra ou da esphera, e são: - 

equador, meridiano, horizonte, ecliptica, coluro dos equinoxios 

e coluro dos solsticios -. 

M – Quaes são os pequenos? 

D – São os que dividem a esphera em partes desiguaes e 

são traçados parallelamente ao equador, e são: - tropico de 

câncer, tropico de capricórnio, circulo polar arctico ou do N. e 

circulo polar antarctico ou do S. 

M – O que é equador? 
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D – E’ o circulo (expressão ilegível), que corta 

perpendicularmente o eixo da Terra, passando pelo centro 

d’esta, e consequentemente a igual distancia dos pólos; divide a 

esphera em dois hemispherios: - norte e sul -. 

M – O que é meridiano? 

D – E’ o circulo maximo, que corta perpendicularmente 

o equador e o horizonte, passando pelos pólos d’este e pelos da 

esphera; divide a espehra em dois hemispherios: - oriental e 

occidental. 

Ha tambem meridianos, qauntos indivíduos ou pontos ao 

equador. 

M – O que é horizonte? 

D – horizonte celeste ou mathematico é o circulo 

maximo, que fica a 90 gráos do zenith e nadir, e corta 

perpendicularmente o meridiano; divide a esphera em dois 

hemispherios – superior ou visível pelo espectador, collocado ao 

ponto correspondente ao seu centro, e inferior ou invisível pelo 

mesmo espectador. 

Ha tantos horizontes, quantos meridianos. 

M – O que é eclíptica? 

D – Ecliptica (do grego ekleiptikos) é o circulo maximo 

da esphera celeste que, dividindo longitudinalmente o disco em 

duas partes iguaes, corta obliquamente o equador, formando 

com este um angulo de 23º e 28º, e cuja circumferencia é 

formada pelas projecções do Sol sobre a abobada celeste em 

quanto a Terra descreve a sua orbita em horas d’este astro 

durante um anno (Fig. 2). 

M – Porque não defines como geralmente se define – o 

caminho apparente do Sol em torno da Terra durante um anno, 

ou como define Bouillet – a curva elliptica que o Sol parece 

descrever em um anno e que a Terra descreve realmente neste 

espaço de tempo? 

D – Porque no primeiro caso daria lugar a uma confusão, 

que é da mais alta importância evitar; visto como a 

circumferencia da eclíptica circular de que se trata não é a curva 

descripta no espaço pelo centro do Sol, o qual descrevendo uma 

espiral á semelhança de uma sacarrôlha composta de todos os 

seus círculos quotidianos, esta espiral ao seu todo representa a 

circumferencia de uma ellipse e jamais a de um circulo; é porem 

a intersecção da esphera celeste pelo prolongamento é plano no 
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qual se acha essa mesma ellipse; no segundo caso cometteria 

ainda o erro de tomar a ellipse apparente do Sol pela ellipse real 

da Terra; visto como, posto que sejam iguaes estas duas ellipses, 

todavia ellas não se justapõem; uma corta a outra passando pelo 

centro do astro respectivo e foco correspondente
1
. 

 

Para evitar essa confusão e este erro Desdonits chama a 

essa ellipse resultante do moviemno próprio do Sol ecliptica 

real ou orbita do Sol na abobada celeste ecliptica apparente
2
. 

 

M – Que se denominam coluros? 

D – Dois circulos maximos, que se cortam 

perpendicularmente nos polos. 

M – O que é coluro dos equinoxios? 

D – E’ o circulo maximo, que passa pelos polos da 

esphera e pelos pontos equinoxines. 

M – O que é coluro dos solsticios? 

D – E’ o circulo maximo, que passa pelos polos da 

esphera e pelos pontos solsticiaes. 

M – O que é tropico de cancer? 

D – E’ o circulo traçado parallelamente a 23º e 28º ao N. 

do equador. 

M – O que é tropico de capricornio? 

D – E’ o circulo traçado parallelamente a 23º a 28º ao S. 

do equador. 

M – O que é circulo polar arctico? 

D – E’ o circulo traçado parallelamente ao equador e a 

23º e 28º do polo do N. 

M – O que é circulo polar antarctico? 

D – E’ p circulo traçado parallelamente ao equador e a 

23º e 28º do polo do S. 

M – Quaes são as quatro linhas? 

 

                                                 
1
 Vide o Curso elementar de astronimia por Delanney, figura 222 pg. 293. - 

2
 Vide Lecções elementares de astronomia por  N. Desdouits de pg. 98 a 102, 

2ª edição. 
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D – Pontos solsticiaes são os dous pontos da interascção 

da ecliptica pelo coluro que passa nos trópicos a 90º dos pontos 

equinoxiaes. 

 M – O que se entende por zodiaco? 

 D – E’ a faxa que representa as orbitas de todos os 

planêtas que gyram em torno do Sol. 

 M – De que largura é esta faxa? 

 D – Quando foi inventada tinha 16 a 18º de largura e era 

dividida ao meio pela ecliptica; mas de então para cá tem-se 

notado que as orbitas de vários planêtas descobertos variam em 

suas inclinações sobre a ecliptica de 41º a 34º 42’ 41”, 

distinguindo-se entre esses planêtas Pallas e Juno; de sorte que, 

para preencher o fim para que foi inventado, necessário se faz 

que se lhe de hoje 70º de largura. 

 M – Como se acha dividida esta faxa? 

 D – Divide-se, como já ficou dito, em 12 partes iguaes 

chamadas signos, e cada um em 30 gráos correspondentes aos 

dias dos mezes. 

 M – Como se denominam estes signos? 

 D – Assim: 

 

O
S

 D
Ô

Z
E

 S
IG

N
O

S
 

G
 M

er
id

io
n

a
es

 G
 S

ep
te

n
tr

io
n

a
es

 

SIGNOS TEMPO 

  

Aries No dia 20 ou 21 de março. 

Tourus //     //             20 de abril. 

Gemial //     //             21 de maio. 

Cancer //     //             21 de junho. 

Leo //     //             23 de julho. 

Virgo //     //             23 de agosto. 

  

Libra //     //   22 ou 23 de setembro. 

Scorpio //     //             23 de outubro. 

Sagittarius //     //             23 de novembro. 

Capricornius //     //   21 ou 22 de dezembro. 

Aquarius //     //             21 de janeiro. 

Tisses //     //             10 de fevereiro. 
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CAPITULO VI 

 

 

 

Da applicação dos círculos, linhas, pontas da 

esphera celeste á Terra, e zonas 
 

 

 

 M – Qual a applicação que se faz dos círculos, linhas e 

pontos da esphera celeste a Terra? 

D – Na Terra imaginam-se traçados ciruclos idênticos da 

esphera celeste, menos os coluros, a eclíptica e o horizonte 

racional ou mathematico, o qual é substituído pelo horisonte 

physico, real, sensivel ou visual; por conseguinte nella não se 

acham os pontos equinoxiaes e solsticiaes, os pontos este e oeste 

verdadeiros e o zenith e nadir (Fig. 2ª e as referidas a esta). 

M – O que se entende por horizonte physico, real, 

sensivel ou visual?  

D – Chama-se assim um círculo, que se imagina traçado 

na superficie da Terra, perpendicular á vertical e parallelo ao 

horizonte mathematico, guardando para o centro d’este uma 

distancia igual ao raio da Terra. 

M – Então os astros, como as estrellas, que estiverem no 

horizonte mathematico do espectador não serão vistos pelo 

mesmo espectador? 

D – Assim deveria acontecer no; mas não acontece; 

porque o horizonte visual confunde-se com o mathematico na 

abobada celeste – pela razão de que o raio da Terra é um ponto 

insensivel em relação á distancia que separa a Terra das 

estrellas. 

M – E a parte do céo superior ao horizonte visual, e por 

tanto visivel pelo espectador, conserva-se sempre a mesma 

extensão para este? 

D – Não; se o espectador elevar-se acima de sua posição 

primitiva, o seu horizonte visual ou sensivel irá se estendendo 

abaixo do horizonte mathematico, e por conseguinte a parte do 

céo visivel irá augmentando; e vice-versa, se o espectador for 

descendo de sua posição primitiva, o seu horizonte visual ou 

sensivel ire elevando se acima do horizonte mathematico, e por 
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conseguinte a parte do céo visível irá diminuindo, o que 

acontecerá tambem, se o espectador achar-se cercado de objecto 

mais elevados do que elle. O primeiro d’estes casos é o mais 

ordinário e produz o phenomeno que se denomima depressão do 

horizonte; depressão esta que é, pouco mais ou menos, de 3 

minutos para uma observação feita a uma altura de 3 metros no 

meio de uma superficie perfeitamente descoberta. 

 M – Os quatro pequenos círculos parallelos, isto é, os 

trópicos e os círculos polares em qauntos seguimentos dividem a 

Terra? 

 D – Dividem (como ficou dito á pag. 7) em cinco 

seguimentos ou secções, cintas ou faxas, que tomam o nome de 

zonas. A que fica entre os trópicos chama-se, repito, zona-

torrida, as que ficam entre cada tropico e circulo polar do 

mesmo lado zonas-temperadas do N. ou do S.., segundo o 

hemispherio em que se acham, e finalmente as que ficam entre 

cada circulo polar e o polo do mesmo lado zonas frigidas ou 

glaciaes do N. ou do S., segundo tambem o hemispherio em que 

se acham. 

 

 

CAPITULO VII 

 

Systema de astronomia 
 

 

 MESTRE – Que se entende por systema de astronomia? 

 DISCIPULO – A opinião de algum astronomo celebre a 

respeito da posição, distancia, grandeza e movimentos dos 

astros, segundo a qual pretende explicar os phenomenos 

celestes. 

 M – Quaes são os systemas mais notáveis e dignos de 

menção? 

 D – São: - o de Ptolomeo, publicado em Alexandria aos 

140 annos de Christo, e o de Copernico, publicado na Europa 

aos 1513 annos de Christo. 

 M – Em que consistia essencialmente o systema de 

Ptolomeo? 

 D – Ptolomeo collocava a Terra immovel no centro do 

universo; faxia gyrar em torno d’ella em 24 horas de E. para O. 
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e em espheras ôcas na seguinte ordem: - a Lua, Mercurio, 

Venus, o Sol (que reputava planêta), Marte, Jupiter, Saturno, e 

finalmente as estrellas tambem engastadas nas abobadas 

crystalinas. Alem d’este movimento diurno, de E. para O. dava 

aos planêtas um  outro de O. para E., que executavam em 

tempos e períodos differentes. 

 M – Em que consistia o systema de Copernico? 

 D – Copernico considerava as estrellas fixas, e o Sol 

tambem fixo no centro do nosso systema planetário; fazia gyrar 

em torno da Terra de O. para E. a Lua e esta com ella e todos os 

demais planêtas então conhecidos fazia gyrar no mesmo sentido 

em torno d’aquelle astro na seguinte ordem: - Mercurio, Venus, 

Terra e Lua, Marte, Jupiter e Saturno. Alem d’este movimento 

de translação dava a todos os palnetas em torno de seu eixo um 

outro, que chama de rotação, o qual executavam tambem de O. 

para E. 

 M – Qual d’estes systemas é o verdadeiro? 

 D – O de Copernico; mas illustrado por Kepler
1
, 

Galilleo, Newton
2
, Herschel, Arago e muitos outros astronomos 

contemporâneos. 

 M – Por que dizeis illustrado? 

 D – Porque em seu começo tinha elle suas faltas e 

debitosd, que estes astronomos conheceram e corregiram. Era 

assim que até Newton as estrellas e o Sol consideravam-se fixos, 

suspensos e immoveis na abobada celeste; estruturado hoje 

sabe-se que estes astros teem movimentos próprios de rotação 

em torno de seu eixo e de translação em torno uns dos outros e 

de um ponto desconhecido no espaço. 

 

CAPITULO VIII 

 

Dos movimentos da Terra e sua velocidade. 
 

 MESTRE – Quaes são os movimentos de que é dotada a 

Terra? 

                                                 
1
 Vide Secção II, cap. II, Leis de Kepler. 

2
 Vide Secção I, cap. I, das forças que regem o nosso systema planetário ou 

solar &. 
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 DISCIPULO – A Terra é dotada de dous movimentos 

principaes; a saber: 

 1º O de rotação em torno do seu eixo, e que executa de 

O. para E. em pouco menos de 24 horas; isto é, em 23 h, 56’ 4”. 

 2º O de translação em torno do Sol, e que executa 

tambem de O. para E. em um anno; isto é, em 365 d. 5 h. 48’ 

45” 30’”. 

 M – Como se podem comprehendedr taes movimentos? 

 D – O phenomeno do movimento de rotação e de 

translação se passa, pouco mais ou menos, como se uã bala de 

ferro fosse em um plano arremessada em presença de um 

diamante, ou pedra iman, muito poderoso. No momento da 

impulsão a bala (a Terra) voltará em torno do seu eixo 

(movimento diurno de rotação); percorreria sua curva 

(movimento annual de translação) ao redor do diamante, ou 

pedra iman (o Sol), que a-attrahiria, mas sobre o qual não 

cahiria, em virtude da força centrifuga, que tenderia a fazel-a 

sahir da curva que descreve. 

 M – De que provem os phenomenos do movimento de 

rotação e do de translação? 

 D – Provem, segundo o exposto, de uma ligeireza 

originaria da força de attracção ou centrípeta, que tende a 

approximar a Terra do Sol, e da força de repulsão ou centrifuga, 

devido ao próprio movimento de translação e que tende a 

afastal-a do Sol, em redor do qual ella gyra. 

 M – Qual é a velocidade do movimento de rotação? 

 D – E’ pouco menos de 28 kilometros ou 7 leguas 

métricas por minuto ou 15º por hora. 

 M – Qual é a do movimento de translação? 

 D – E’ de 30 kilometros e 400 metros ou de 7,6 leguas 

métricas por segundo. 

 

CAPITULO IX 

 

Prova do movimento de rotação da Terra. 

 
 MESTRE – Como se prova o movimento de rotação da 

Terra? 

 DISCIPULO – Assim: 
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1º Porque depois do descobrimento da attracção 

universal, segundo a qual os pequenos corpos gyram em torno 

dos maiores, é absurdo admittir-se o moviemnto dos astros em 

torno da Terra, quanto esta é 1.407,000 vezes menor que o Sol, e 

é um atomo comparada com a massa enormissima d’esses 

milhões de mundos que se acham profusamente derramados no 

espaço. 

2º Ainda, porque depois do descobrimento da attracção 

universal, segundo a qual os corpos se attrahem muito menos 

nas maiores distancias do quenas menores, é absurdo admittir-se 

o movimento dos astros em torno da Terra, quando para contêl-

os em suas orbitas precisará esta que a sua força centripeta ou de 

attracção cresça na razão directa das distancias de cada astro; pis 

que achando se o Sol a 33 milhões de leguas metricas ou de 4 

kilometros, para fazer o seu gyro em torno da Terra em 24 

horas, deverá ser dotado de uma velocidade de 2,300 leguas 

metricas por segundo; a estrella alpha do Centauro, que é a mais 

proxima de nós depois do Sol, achnado-se em distancia 211,330 

vezes maior do que a do Sol, deverá ser dotada de uma 

velocidade de 520 milhões de leguas metricas por segundo; 

outras, cem vezes, mil vezes mais distantes ainda, deverão ser 

dotadas de uma velocidade de muitos bilhões de leguas; e assim 

em diante. 

3º Porque, depois das esperiencias de Galileo sobre a 

queda dos corpos na torre de Pisa, se vio que estes caiam sempre 

para o lado de E. da base vertical do seu ponto de partida; o que 

só se pode explicar pelo movimento de rotação da Terra em 

torno do seu eixo de O. para E. 

4º Porque, depois das experiencias de M. Foucault em 

Paris sobre o seu grande pendulo preso ao centro da cupola do 

Panthéon, se vio que nos pendulos de hastes moveis em torno do 

seu ponto de suspensão o plano da oscillação rodava em torno 

da vertical cahida do refeiro ponto de suspensão, 

correspondendo a bala ou o peso a pontos cada vez mais 

occcidentaes, se bem que o arco de oscilação se deslocasse 

pouco a pouco de E. para O.; o que só se pode explicar pelo 

movimento da Terra em torno do seu eixo de O. para E. 

5º Os ventos alizeos, que sopram de E. para O. nas 

regiões equatoriaes e as correntes do oceano, que se dirigem no 
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mesmo sentido nestas mesmas regiões, são a  prova evidente 

ainda do movimento de rotação da Terra. 

- O ar quente das regiões equatoriaes eleva-se, 

rarefazendo-se, e ganha as altas regiões atmosphericase e é 

substituido pelo ar frio, condensado, que sopra de N. a S. no 

hemispherio boreal e de S. a N. no austral; mas a massa de ar 

frio que corre para o equador é animada de uma certa ligeireza 

de rotação commum á atmosphera e á Terra, animação esta que, 

variando de velocidade segundo as forças centrifugas, que 

augmentam progressiavamente dos polos para o equador, faz 

que essa massa de ar das regiões frias se encaminhe para o 

equador com uma ligeireza insufficiente para seguir o 

movimento geral e sêja retardada em relação á Terra, a qual, 

abalroando de O. para E. essa massa seria lenta, produz o 

mesmo effeito que se o ar se deslocasse realmente de E. para O. 

sobre a Terra immovel. 

- Os gelos dos polos derretendo-se pela proximidade do 

Sol, quando este apparentemente encaminha-se para o N. ou S., 

dão lugar tambem a correntes de aguas, que, retardadas em 

relação á Terra, em virtude das forças centrifugas que as 

animam em sua marcha para o equador, produzem a corrente 

geral de E. para O. 

6º Finalmente, por que só admittindo se o movimento de 

rotação da Terra se poderá physicamente explicar o seu 

achatamento nos polos e bojo no equador; explicação que é 

analogicamente fortificada pelo facto de Jupiter que, rodando 

em torno de seu eixo com muito mais velocidade que a Terra, 

tem os seus polos muito mais achatados; o que é verificado pelo 

telescopio. 

[...]
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 As páginas 269 a 302 foram extraviadas. 
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CAPITULO VI 

 

Das causas que concorrem para a variedade da 

extensão do dia verdadeira ou solar 
 

 

 MESTRE – Quaes as causas que concorrem para a 

variedade da extensão do dia verdadeiro ou solar? 

 DISCIPULO – São ellas – a excentricidade e obliqüidade 

da eclipcies. 

 M – Como influe a excentricidade da eclíptica? 

 D – Fazendo que o movimento de translação da Terra em 

vez de ser simplesmente uniformemente accelerado, visto como 

a Terra em vez de descrever um circulo descrevendo uma 

ellipse, de que o Sol occupa um dos focos, por isso mesmo acha-

se ora mais longe, ora mais perto d’este, como a 22 de 

dezembro, em que está mais perto 1.300,000 léguas; e portanto, 

segundo a lei das distancias, ella marcha mais apressada quando 

se approxima do Sol e mais vagarosa quando se afasta, 

descrevendo constantemente arcos desiguaes e proporcionaes 

aos tempos. 

 Isto posto, é claro que se a Terra em uma de suas 

revelações em vez de se transportar de 1 para 2 pela sua maior 

velocidade se transporta de 1 para 3, neste caso quando o dia 

sideral tiver passado, isto é, quando o meridiano AB, se achar de 

novo soba  estrella, em posição parallela a primeira, restará 

ainda um arco a percorrer para se collocar em frente do Sol, areo 

este maior do que o que teria de percorrer, se a Terra no 

intervallo de uma revolução se transportr-se sempre de 1 para 2; 

e portanto á medida que a Terra move-se com velocidade maior 

sobre sua orbita, o dia solar se alonga; porque o meridiano deve 

gyrar mais para collocar-se de nôvo sob o Sol, que o 

deslocamento da Terra tem feito recuar para mais longe (Fig. 

4)
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vide pg. 269. 
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 M – Como influe a obliqüidade da eclíptica? 

 D – A obliqüidade da eclíptica sobre o equador faz que a 

ascensão recta do Sol não varie de quantidades iguaes em 

tempos iguaes, ainda quando se adimitisse a hypothese d’elle 

percorrer uniformemente a eclíptica; porque dois arcos iguaes, 

tomados um perto do equinoxio da primavera e outro perto do 

solsticio do estio na eclíptica, darão pelos círculos de declinação 

passado pelos seus extemos areos desiguaes no equador, sendo o 

d’este perto do equinoxio da primavera menor que o seo 

correspondente na eclíptica, e o perto do solsticio do estio maior 

que o seu correspondente na eclíptica; d’onde se conhece que, se 

o plano da eclíptica coincidisse com o equador e o Sol 

percorresse uniformemente a eclíptica, como na hypothese 

vertente (o que teria lugar, se ella fôsse um circulo perfeito), os 

dias solares se tornariam todos iguaes entre si; cada um d’elles 

excederia o dia sideral de uã mesma quantidade. 

 

 

CAPITULO VII 

 

Da extensão do dia natural e sua variedade. 

Influencia da excentricidade e obliquidade da 

eclíptica 
 

 

 MESTRE – Qual é a extensão do dia natural? 

 DISCIPULO – E’ mui variável; influindo a 

excentricidade e obliqüidade da eclíptica, as latitudes, e mais 

ainda a refracção e a reflexão da luz. 

 M – Como influem a excentricidade e obliquidade da 

eclíptica? 

 D – Fazendo que os dias sêjam maiores que as noutes na 

primavera e no estio ou verão e as noutes maiores que os dias no 

outono e inverno. 

 Para explicar este phenomeno é necessário admittir, além 

da obliqüidade da eclíptica sobre o equador celeste, e do 

parallelismo do eixo da Terra durante o seu movimento da 

translação em torno do Sol, que o plano do circulo de 

illuminação ou da parte da Terra esclarecida pelos raios do Sol é 
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sempre perpendicular ao raio vector e divide a Terra em duas 

partes iguaes, passando pelo seu centro. 

 Isto posto, tome-se a esphera armillar (Fig. 2ª). 

 1º Supponha-se a Terra no ponto equinoxial a 20 de 

março; e então ver-se-ha que os raios solares cahindo verticaes 

sobre o equador, o circulo de illuminação tocará o polo N. e o 

polo S; e por tanto ahi, rodando a Terra em 24 horas em torno do 

seu eixo, ter-se-ha igualdade de dia e noute para ambos os 

hemispherios N. e S.; isto é, haverá um dia de 12 horas e uma 

noute de 12 horas. 

 2º Partindo a Terra d’esse ponto para o ponto solsticial 

de 21 de junho – para o tropico de capricornio -, verse-ha que, á 

medida que ella desce em sua orbita, o circulo de illuminação 

vai subindo para o hemispherio do N., e conseguintemente a 

parte illuminada do hemispherio do S. vai diminuindo e 

augmentando a das trevas, até que chegando ella a 21 de junho – 

ao tropico de capricornio -, a parte illuminada terá o mais 

possível diminuindo e a das trevas o mais possível augmentado; 

e portanto, rodando a Terra em 24 horas em torno do seu eixo, 

ter-se-hão no, outono, a partir de 20 de março, os dias 

dominuindo e as noutes augmentando no hemispherio do S., 

havendo o menor dia e a maior noute a 21 de junho. 

 3º Partindo a Terra do ponto solsticial de 21 de junho 

para o ponto equinoxial de 23 de septembro, - para o equador 

existe -, var-se-ha que, á medida que ella sobre em sua órbita, o 

circulo de illuminação vai descendo para o hemispherio do S. e 

conseguintemente a parte illuminada d’este hemispherio vai 

augmentando e diminuindo a das terras, até que chegando ella a 

23 de septembro, onde os raios solares caem novamente 

verticaes ao equador (como a 20 de março) a parte illuminada 

torna e igualar á das trevas e portanto, rodando a Terra em 24 

horas em torno do seu eixo, ter-se-hão no inverno, a partir de 21 

de junho, os dias augmentando e as noutes diminuindo no 

hemispherio do Sl., porem sendo sempre as noutes maiores q’ os 

dias, tanto assim que só a 23 de septembro o dia é igual a noute. 

 4º Partindo a Terra do ponto equinoxial de 23 de 

septembro para o ponto solsticial de 22 de dezembro, - para o 

tropico de câncer -, ver-se-ha que, á medida que ella continua a 

subirem sua orbita, o circulo de illuminaçãoi continua a descer 

para o hemispherio do S., e conseguintemente a parte 
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alluminada d’este hemispherio continua a augmentar e a 

diminuir a das trevas, até que chegando ella a 22 de dezembr- - 

ao tropico de cancer -, a parte alluminada terá o mais possivel 

augmentado e a das trevas o mais possivel diminuido; e por 

tanto, rodando a Terra em 24 horas em torno do seu eixo, ter-se-

hão na primavera, a partir de 23 de septembro, os duas 

augmentando e as noutes diminuindo no hemispherio do S., 

havendo o maior dia e a menor noute a 22 de dezembro. 

 5º Partindo finalmente a Terra do ponto solsticial de 22 

de dezembro para o ponto equinoxial do 20 de março – para o 

equador celestes -, ver-se-ha que, é medida que ella desde em 

sua orbita, o circulo de illuminação vai sahindo para o 

hemispherio do N., e conseguintemnete a parte alluminada do 

hemispherio do S. vai diminuindo e augmentando a das trevas, 

até que chegando ella a 20 de março tornam os raios solares a 

cair verticaes sobre o equador e a parte alluminada a igular a das 

trevas; a partindo, rodando a Terra em 24 horas em torno de seu 

eixo, ter-se-hão no estio ou verão, a partir de 22 de dezembro os 

dias diminuindo e as noutes augmentando; porem sendo sempre 

os dias maiores que as noutes, tanto assim que só a 29 de março 

a noute é igual ao dia. 

 Refletindo sobre o que fica exposto, conclue-se que os 

dias e as noutes são oppostas para ambos os hemispherios; isto é 

quando ha a maior noute e o menor dia no hemispherio do S. ha 

a menor noute e o maior dia ao hemispherio do N. 

 

 

CAPITULO VIII 

 

Da extensão do dia natural e sua variedade 
 

 

(Continuação) 

 

Climas astronomicos e influencia das latitudes 
 

 MESTRE – O que se entende por clima astronomico? 

DISCIPULO – Define clima astronômico e espaço da 

Terra comprehendido entre dois parallelos e cujos habitantes os 

dias e as noutes maiores ou menores que os de seus visinhos. 
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 Contam-se 30 em cada hemispherio, N. ou S.; assim 

distribuidos: - 24 do equador ao circulo polar N. ou S. e 1 de 

cada circulo polar ao polo correspondente. 

 Essas extensões de terra comprehendidas nos diversos 

climas são desiguaes; ellas nos primeiros 24 climas são tanto 

maiores, quanto mais próximos estão estes do equador, e nos 6 

últimos são tantos menores, quanto mais próximo estão estes do 

circulo polar; o que fácil é conceber desde que considere-se a 

Terra partida em seguimentos pelos parallelos que limitam os 

climas e se os comparem entre si. 

 M – Qual é o comprimento dos dias e das noutes em 

cada clima? 

 D – No primeiro clima do equador os dias são iguaes as 

noutes; cada um tem 12 horas de comprimento; d’ahi em diante 

até os círculos polares vão seguidamente os dias augmentando ½ 

hora, e as noutes dominuindo ½, e vice-versa, segundo o 

hemispherio é do N. ou do S., de sorte que no 24º clima, que 

termina em um circulo polar, o dia vem a ter 24 horas de 

comprimento, e no 24º clima, que termina no outro circulo 

polar, a noute vem a ter tambem 24 horas de comprimento. No 

primeiro clima de um circulo polar o dia tem um mez de 

comprimento e no de outro circulo polar a noute tem um mez de 

comprimento: d’ahi em diante até os polos vão seguidamente os 

dias augmentando um mez e as noutes augmentando um mez, 

segundo o hemispherio é do N. ou do S., de sorte que no 6º 

clima, que termina em um polo, o dia vem a ter 6 mezes de 

comprimento, e no 6º clima, que termina no outro polo, a noute 

vem a ter tambem 6 mezes de comprimento. 

M – Como se explica o phenomeno do augmento e 

diminuição dos dias e das noutes nos diversos climas, e do 

augmento de um mez em vez de ½ hora para os climas polares? 

D – O phenomeno relativo aos 21 primeiros climas 

explica-se assim: 

Toma-se a espehra armillar (Fig. 2ª). 

Supponha-se a Terra em uma dos pontos solsticiaes, em 

um dos tropicos, por exemplo, no ponto solsticial de inverno 

para o hemispherio do S. ou no tropico de capricornio. A 

simples vista mostrará o equador terrestre dividido igualmente 

pelo circulo de illuminação, todos os parallelos comprehendidos 

entre o equador terrestre e o circulo polar do N. divididos 



308 
 

desigualmente pelo circulo de illuminação, conservando a maior 

parte alluminada e a menor nas trevas; as partes alluminadas 

sucessivamente augmentando e as das trevas diminuindo ao 

approximarem-se do circulo polar do N., se acha todo 

alluminados o mesmo phenomeno se observa, mas na ordem 

inversa no hemispherio do S. 

Ora representando a parte alluminada o dia e a das trevas 

a noute; segue-se que, nesse ponto, a Terra gyrando em torno do 

seu eixo em 24 horas, haverá no equador terrestre igualdade de 

dia e noute; nos parallelos entre o equador terrestre e o circulo 

polar do N. dias maiores e noutes menores; dias tanto maiores e 

noutes tanto menores, quanto os parallelos estiverem mais 

proximos do circulo polar do N.; e aqui haverá um dia de 24 

horas; e vice-versa no hemispherio do S. 

O phenomeno relativo aos 6 ultimos climas explica-se 

pelo achatamento dos polos e pela direcção da ecliptica, que não 

passa além dos tropicos e é cortada ao meio pelo equador 

celeste. 

Porquanto, começando o achatamento da Terra nos 

circulos polares e augmentando para os polos e a l.uz 

diffundido-se ou espraiando-se mais nas superficies planas do 

que nas convexas, segue-se que, quanto maior fôr o 

achatamento, tanto maior será a superficie alluminada. 

Porquanto, gastando a Terra 6 mezes em percorrer a 

parte da ecliptica acima do equador a outros 6 mezes e parte da 

ecliptica abaixo, e sendo o equador o horizonte dos polos, 

segue-se em quanto a Terra percorrer a parte superior da 

ecliptica o polo do S. verá o Sol durante 6 mezes, 

conseguintemente terá um dia de 6 mezes, e o polo do N. se 

conservará durante este mesmo tempo nas trevas, e 

conseguintemente terá uma noute de 6 mezes; e em quanto a 

Terra percorrer a parte inferior da ecliptica o polo do S. se 

conservará nas trevas, e conseguintemente terá uma noute de 6 

mezes, e o polo do N. verá o Sol durante este mesmo tempo, e 

conseguintemente terá uma dia de 6 mezes; e se considerarem-se 

os pontos visinhos dos polos, concluir-se-ha, que se elles não 

teem o equador por horizonte, teem uma parte da eliptica mais 

ou menos consideravel sobre o seu horizonte; de sorte que 

haverá para elles dias ou noutes de muitos mezes ou de muitas 

semanas, e que serão tanto maiores, quanto maiores forem as 
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porções da ecliptica que estiverem sobre ou abaixo do horizonte 

respectivo. 

 

 

CAPITULO IX 

 

 

Da extensão do dia, natural e sua variedade 
 

(Continuação) 

 

Refracção e reflexão da luz, crepusculo e aurora 
 

 

 MESTRE – Que significa refracção da luz? 

DISCIPULO – E’o desvio da direcção rectilinea, e qual 

experimentam os raios luminosos quebrando-se, quando 

atravessam obliquamente um meio, cuja densidade não é sempre 

a mesma, por exemplo, o ar, ou quando passam de um para 

outro meio, por exemplo, do ar para a agua. 

M – Como a refracção da luz influi no comprimento do 

dia natural? 

D – Influe augmentando. Assim: - a refracção da luz na 

atmosphera nos faz ver os astros um pouco mais acima do lugar 

em que na realidade estão; da sorte que o Sol ainda está abaixo 

do horizonte e é visto nascendo; e quando está no horizonte 

mesmo elle é visto pouco mais de 33º acima. O tempo que elle 

gasta em percorrer o espaço que o separa do horizonte é pouco 

mais de 2’; portanto sommando o tempo antes do nascer e do 

por-se verdadeiros, ter-se-ha mais de 4’ de augmento para o dia 

natural. 

Allem disto accresce que o angulo de 33’ varia com as 

latitudes, no equador, por exemplo, o tempo que o Sol gasta em 

apresentra-se no horizonte é de 2’ 12” aos 45º e de 4’ e meio, e 

nos polos de dia e e meio. E’ assim que em Paris o maior dia do 

anno é de 16h. e 7’, o mais curto de 8h. 11’ em vez de ser o 

primeiro de 15 h. 58’ e o segundo de 8h. 2’ conseguintemente os 

dias naturaes em Paris são augmentando de 9 minutos na epocha 

dos solsticios e de 7 minutos na dos equinoxios. 
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M – Que significa reflexão da luz? 

D – E’ a propriedade que tem a luz de, à maneira dos 

corpos elasticos, retroceder quando o seu raio cai sobre uma 

superficie polida, ou encontra obliquamente uma superficie 

resistente, ou finalmente se n’esta direcção encontra-se com um 

meio embora permeavel. 

M – Como a reflexão da luz influe no comprimento dos 

dias naturaes? 

D – Influe augmentando. Assim: quando o Sol está 

abaixo do horizonte, a luz atravessando a atmosphera reflecte-se 

a cima do horizonte a uma grande distancia, produzindo uma 

claridade, que pela manhã denomina-se crepusculo matutino ou 

aurora e á tarde crepusculo propriamente dito ou bôcca da 

noute ou lusco-fusco. 

Esta claridade é vista até quando o Sol percorre em 18º 

abaixo do horizonte, e conseguindtemnete durante 1h e 12’; por 

tanto sommando o tempo que dara a aurora o que dura o 

crepusculo ter-se-hão 2h. 24’ de augmento para o dia; e todavia 

pode durar muito mais, segundo na latitude, como, por exemplo, 

em Paris, que está a 48º 50’, no solsticio do estão o Sol em vez 

de abaixar-se 18º abaixa-se 17º 42’; de sorte que, reunindo-se a 

aurora é o crepusculo,nas regiões polares, onde esse tempo é de 

mais de mez e meio; de sorte que ahi o dia vem a ser de mais de 

9 mezes, sommando de seos crepusculos. 

 

 

CAPITULO X 

 

Do anno, suas diversas espécies, extensão e 

variedade 
 

 

 MESTRE – Que se entende por anno? 

 DISCIPULO – Anno (do latim annus) siginifica um 

certo numero de dias que formam um grande periodo fixo ou 

variavel, solar ou lunar, conforme se mede o tempo pelas 

revoluções do Sol ou da Lua; e se denomina astronomico ou 

civil, conforme esta divisão do tempo se applica especialmente 

aos phenomenos celestes ou aos usos sociaes. 



311 
 

M – O anno astronomico solar que denominações tem? 

 D – Denomina-se anno verdadeiro, tropico ou equinoxial 

e sideral. 

 M – Que é anno verdadeiro, tropico ou equinoxial? 

 D – E’ o tempo que o Sol gasta em voltar ao mesmo 

tropico d’onde partira, ou antes ao mesmo equinoxio d’onde 

partira; e por tanto o que é necessário para que cada rotação de 

reproduza na mesma ordem; e este espaço é de 365 dias 5h. 48’ 

43” 30’”
1
. 

 M – Que é anno sideral? 

 D – E’ o tempo que o centro do Sol gasta em coincidir 

duas vezes successivas com u’a mesma estrella situada sobre a 

eclíptica é maior que o tropico 20’22”, pouco mais ou menos. 

 M – Porque o anno tropico é menor que o sideral? 

 D – Porque em virtude da precessão ou retrogradação 

dos equinoxios continua e uniforme o Sol depois de se ter 

deixado um equinoxio ahi volta mais cedo do que voltaria, se 

esse equinoxio se conservasse immovel entre as estrellas. 

 M – Essa differença entre o anno tropico e o sideral é 

permanente; isto é conserva-se sempre a mesma? 

 D – Não; a variação periódica que experimenta a 

ligeireza do equinoxio na sua retrogradação em virtude da 

rotação do eixo da Terra, faz que essa differença seja ora maior, 

ora menor, segundo a posição que o polo da esphera celeste 

occupa na ellipse de nutação. 

 M – Que é anno civil? 

 D – E’ o anno astronomico solar começado a contar pelo 

solsticio do verão de janeiro; e consta de 365 dias exactos, 

despresadas as fracções, por abrem difficilmente apreciáveis 

para os usos da vida social. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Os astronomos modernos são concordes quanto ao numero dos dias e das 

horas, mas discordam quanto ao numero dos minutos etc,; todavia não dão 

mais do que 48’ 51” ou 49’”. 
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CAPITULO XI 

 

Dos habitantes da Terra em relação ás suas zonas e 

sombras, e ás suas latitudes e longitudes. 
 

MESTRE – Que nomes teem os habitantes da Terra, 

segundo as suas zonas e sombras? 

DISCIPULO – Dão-se-lhes os nomes de ascios, 

amphiseios, heteroscios e periscios -. 

M – Que quer dizer ascios, e quaes os povos que teem 

estes nomes? 

D – Ascios (de a e do grego shia sombra) são chamados 

os povos que não teem sombra; e são estes os habitantes da zona 

torrida, quando teem elles duas vezes no anno, - equinoxios-, o 

Sol no zonith. 

M – Que quer dizer amphiscios? 

D – Amphiscios (do grego amphi duas e shia sombra) 

são chamados os povos, cuja sombra se dirige para o N., quando 

o Sol está para o S. do seu Zenith; e para o S., quando o Sol está 

para o N. do seu Zenith; e são estes os habitantes da zona torrida 

fora da epocha dos equinoxios. 

M – Que quer dizer heteroscios? 

D – Heteroscios (do grego heteros differente e shia 

sombra) são chamados os povos, cujas sombras são oppostas; 

isto é, os que estão para o N. teem as suas sombras sempre pura 

o N.; e os que estão para o S. teem as suas sombras sempre para 

o S.; quer o Sol esteja para o N., quer para o S. e são estes os 

habitantes das zonas temperadas. 

M – Que quer dizer periscios? 

D – Periscios (do grêgo peri em roda e shia sombra) são 

chamados os povos, que vêem o Sol gyrar em torno do 

horizonte, conseguintemente vêem as suas sombras gyrando-

lhes em torno; e são estes os habitantes das zonas glaciaes. 
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M – Que nomes teem os habitantes da Terra segundo as 

suas latitudes e longitudes? 

D – Dão-se-lhes os nomes de – antiacios ou antécos, 

periacios ou perideos e antípodas, de que já tratei
1
. 

M – Que quer dizer antiacios ou antécos? 

D – Antiacios ou antécos são chamados os povos que se 

acham debaixo do mesmo meridiano, que no hesmispherio do N. 

e outros ao hemispherio do S., mas em latitude iguaes; por 

exemplo, os do cabo da Bóa Esperança e os do cabo Matapan, 

que estão uns a 40º de latitude S. e outros a 40º de latitude N. 

M – Que quer dizer periacios ou periécos? 

D – Periacios ou periécos são chamados os povos que 

estão na mesma latitude e no mesmo hemispherio em relação ao 

equador, e em hemispherios oppostos em relação ao meridiano, 

por exemplo, os habitantes do Mexico e de Sorate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vide pg. 278. 
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APPENDICE 

 

I 

 

Marés 
 

MESTRE – Que se entende por maré? 

Discipulo – Chama-se o movimento periódico de 

elevação e abaixamento das aguas do mar duas vezes em 24 h e 

50’. A elevação das aguas chama-se fluxo, preamar ou maré 

enchente e o abaixamento refluxo, baixa-mar ou maré casante, 

estas oscilações das aguas oceânicas se succedem com 6 horas 

de intervallo, pouco mais ou menos; de sorte que nas 24 h e 50’ 

ha dois fluxos. Este phenomeno explica-se satisfactoriamente 

pela attracção que a Lua e o Sol exercem sobre as aguas dos 

oceanos. Assim: 

Supponhamos (Fig. 10) q’ a Terra está toda coberta 

d’agua; que dois diâmetros perpendiculares, um horisontal e 

outro vertical, são tirados nella; e q’ a Lua está sobre o 

prolongamento do diâmetro vertical, no xeffith do observador 

em A. Em virtude da lei da attracção relativa ás distancias 

segue-se que a Lua attrahirá mais as aguas na extremidade A do 

diâmetro vertical do que nas C e D do diâmetro horizontal; por 

conseguinte as aguas devem affluir para o ponto A e ahi formar 

uma intumescência suspensa pela attracção lunar acima do nível 

primitivo. Mas o affluxo das aguas para o ponto A sujeito á 

maior attracção luna não se fazendo igualmente por toda a parte, 

segue-se que outra intumescenciaou bojo se formara na outra 

extremidade opposta B do referido diâmetro vertical, na qual a 

attracção não lunar é a mais fraca. 

Ora para que essas duas intumessencias ou bojos tenham 

lugar, necessário se faz que hajam duas depressões nas 

extremidades C e D do diâmetro horizontal, onde a attracção 

lunar é media entre a mais forte em A e a mais fraca em B. 

Pois bem; em A e B, segundo o exposto, haverá maré 

cheia ou preamar, e em C e D maré baixa ou baixa-mar; e como 

B é antipoda de A e C de D, segue-se que os antípodas teem as 

mesmas marés. 
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As marés solares explicam-se da mesma sorte, apenas 

podem levar em conta a grande distancia do Sol; pois embora a 

sua massa seja enormíssima, todavia elle só levanta as aguas 

occeanicas 2 metros quando a Lua levanta 5. 

Os effeitos dos dois astros umas vezes se accrescentam e 

outras contrariam-se por causa de suas posições relativas. E’ 

assim que as maiores marés teem lugar nas syzigias e as 

menores nas quadraturas. 

Na visinhança das terras, e principalmente nas passagens 

estreitas, as marés são mais altas que no mar livre. 

Os lagos e os pequenos mares enerevados nas terras não 

teem marés. Para que estas se dêem o necessário que a 

superficie d’agua seja pelo menos igual á quarta parte da 

circumferencia da Terra. Assim é que o próprio Mediterraneo 

são apresentados phenomeno das marés, por quanto ahi ellas são 

substituídas por oscilações poucos sensiveis. 

 

II 

 

Librações da Lua 
 

Mestre – O que se entende por librações? 

Discipulo – Chama-se assim a oscilação ou balanço do 

eixo da Lua, em virtude do qual ella mostra a Terra uã mui 

pequena parte do hemispherio ou face occulta. 

M – Este movimento é real ou apparente? 

D – Segundo Arago e Lagrange ha um real, que é devido 

á existência dos angulos formados pelo equador lunar e plano da 

eclíptica e por este plano e o da orbita lunar, e ha outros 

apparentes, que são verdadeiras illusões opticas, os quaes se 

dividem em três especies denominadas librações de longitude, 

de latitude e diurno. 

As causas d’estas librações apparentes ou opticas são: 1ª 

a desigualdade entre o movimento de revolução da Lua e seu 

movimento de rotação. 2ª não ser o eixo de rotação da Lua 

perpendicular ao plano da eclíptica, e 3ª as librações diversas do 

espectador relativamente ao astro a medida que este se eleve no 

horizonte. 
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III 

 

Determinação da posição dos astros na abobada 

celeste 
 

MESTRE – Como se fixa de u’a maneira precisa a 

posição dos astros? 

DISCIPULO – Por meio de linhas denominadas 

coordenadas celestes. 

M – Que vem a ser estas linhas? 

D – São arcos de círculos comprehendidos entre o astro, 

cuja posição se quer fixar ou determinar, e dous círculos que se 

cortam em angulos rectos, aos quaes círculos são 

perpendiculares os mesmos arcos. 

M – Quaes são as coordenadas celestes mais usadas? 

D – São: - a declinação e a ascensão recta, a latitude e 

longitude celeste, a distancia zenithal, a altura vertical e o 

zenith. 

M – Que entende-se por declinação de um astro? 

D – A distancia d’esse astro ao equador celeste, medida 

no arco do meridiano do mesmo astro, circulo este que se 

appellida circulo de declinação. 

M – Que se entende por ascensão recta de um astro? 

D – A distancia do meridiano d’esse astro a um 

meridiano convencionado, que se denomina primeiro meridiano, 

medida no equador celeste. 

M – Como se divide a declinação? 

D – Divide-se em boreal e austral; segundo acha-se no 

hemispherio do N ou do S., e cada uma tem 90º, começando por 

zero. 

M – E a ascensão recta? 

D – So ha uma; e se conta de E para O, de zero a 360º 

começando no primeiro meridiano; isto é no meridiano 

convencionado. 

M – Segundo o que dissestes sobre as coordenadas 

geographicas – latitude e longitude -, segue se que as 

coordenadas celestes – declinação e ascenção recta – são a ellas 

análogas; isto é, que se determinam as posições dos astros no 

globo celeste, como uma cidade sobre o globo terrestre, e que 

compõe uma carta celeste como um mappa-mundi; não é assim? 
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D – Certamente. 

M – Que se entende por latitude celeste de um astro? 

D – A distancia d’esse astro á ecliptica, medida no arco 

do meridiano, que se denomina circulo de latitude, e que passa 

não pelo astro e pelos polos da esphera, mas peloastro e pelos 

polos da ecliptica. 

M – Que se entende por longitude celeste de um astro? 

D – A distancia do circulo de latitude d’esse astro ao 

coluro dos equinoxios, medida na ecliptica. 

M – Como se divide a latitude celeste? 

D – Divide-se em boreal e austral, segundo acha-se ao N 

ou ao S. de eclíptica, e contam-se como as declinações de zero a 

90º. 

M – Como se divide a longitude celeste? 

D – Só ha uma, e se conta de E. para O. de zero a 360º, 

começando no equinoxio de Aries. 

M – O que é circulo vertical de um astro? 

D – E’o circulo maximo que passa por esse astro e o 

zenith do observador. 

M – Que se entende por distancia zenith de um astro? 

D – E’ a distancia d’esse astro ao zenith do observador, 

medida no arco do circulo vertical. 

M – O que é altura vertical de um astro? 

D – E’ a distancia d’esse astro ao horizonte, medida ao 

arco do circulo vertical, a qual accrescentada a distancia 

zentithal perfaz a somma de 90º. 

M – Que é azimuth? 

D – E’ o arco do horizonte comprehendido entre o 

circulo vertical e o meridiano do observador. 

 

IV 

Processos seguidos para determinar a distancia dos 

astros á Terra 
 

 MESTRE – Como se determina a distancia de um astro 

qualquer á Terra? 

 DISCIPULO – Os astronomos empregam para este fim 

os methodos ou processos de que a geometria faz uso para medir 

as distancias dos objectos inaccesiveis; a natureza, porém desta 

obra elementar e puramente descriptiva veda-me de entrar aos 
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desenvolvimentos que este assumpto comporta; todavia 

mencionarei seguintes processos para conhecer-se a distancia da 

Lua, do Sol e das estrellas á Terra: 

 

 

Processo para determinar a distancia da Lua e do 

Sol á Terra 
 

 

 Sêja a Lua. 

 Imagine-se um circulo (Fig. 11) representando a Terra, e 

supponham-se dous observadores collocados debaixo do mesmo 

meridiano, um em Vienna – em A – e outro no cabo da Bôa 

Esperança – em B –, tomando-se assim por base ¼ da 

circumferencia da Terra. Ambos observam ao mesmo tempo a 

Lua em L.; para o que aproveitam-se de um eclipse lunar visível 

no mesmo instante para ambos
1
. 

 Quando a bordo da Lua começava obscurecer-se elles 

por meio de suas lunetas astronomicas olhando simultaneamente 

para o centro da Lua vêem ella de projectar na abobada celeste, 

um em a e outro em b. cada uma d’estas rectas ou raios visuaes 

forma um angulo com a vertical do observador, prolongada de 

um lado até a abobada celeste em z ou z’ e do outro lado até o 

centro da Terra – em O; estes angulos são L A z e L B z’. As 

duas verticaes encontrando-se no centro da Terra em O formam 

o angulo A O B. Finalmente imagine-se numa recta da Lua ao 

centro da Terra prolongada até a abobada celeste em d, 

representando o raio visual de um observador supposto 

collocado no centro da Terra em O. 

 Isto feito, o observador de Vienna (de A) por meio do 

graphometro mede o angulo L A z o do cubo da Bôa Esperança 

(de B)  mede de seu lado o angulo L B z’. Estes dous angulos 

conhecidos darão a conhecer os angulos L A O a L R O, que são 

supplementos ou suas differenças para 180º. O angulo A O B é 

conhecido, pois tem por medida a distancia A B entre um e 

outro observador. Os lados A O e B O são tambem conhecidos, 

                                                 
1
 Vide também a fig. da pg. _ da obra lecções elementares de Astronomia 

por Desdouite, 2ª edição, ou antes a da pg. 106 da Astronomia elementar de 

J. E. Fabre, edição de 1872. 
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pois que são raios da Terra. Estes elementos bastam para 

calcular-se a distancia L X, que é a distancia da Lua á Terra, 

visto como segundo os principios geométricos em um triangulo 

qualquer três cousas sendo dadas se conhecerá tudo o mais -. O 

calculo nos diz que essa distancia e, pouco mais ou menos, 60 

vezes o raio terrestre. 

  

Chama-se angulo parallatico o angulo formado pelas 

projecções dos raios visuaes sobre a abobada celeste e que tem 

por vertice o astro; por exemplo, no caso vertente, o angulo a L 

b; e tambem chama-se o angulo opposto de vertice commum ao 

primeiro; por exemplo, o angulo A L B; e mais particularmente 

a metade d’este angulo por exemplo, o angulo A L O. 

  

E’ chama-se parallaxe horinzontal o angulo, cujo vertice 

é o astro e um dos lados e o raio visual tangente e perpendicular 

a base, a qual no caso vertente é o raio da Terra. 

  

A parallaxe da Lua é, termo médio 57’, a qual se obtem 

pelo principio geométrico que – os três angulos de um triangulo 

são iguaes e dois angulos rectos, logo que são conhecidos os 

dous angulos adjacentes ao raio terrestre. 

  

D’aqui o corollario: - uam vez obtida a parallaxe de um 

astro, conhecida fica a sua distancia. 

 

 

V 

 

Processo para determinar a distancia das estrelas 
 

 

MESTRE – Como os astronomos teem podido medir a 

distancia das estrellas á Terra? 

DISCIPULO – Por um processo analogo aquelle por que 

se chega no conhecimento da distancia da Lua á Terra. 
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Imagine-se uma ellipse (Fig. 12), que represente a orbita 

da Terra; isto pelo facto de ser a distancia das estrellas á Terra 

muito considerável; razão que tambem predomina para mudar-se 

de processo quando se trata de conhecer os raios das orbitas 

planetarias ou suas distancias ao Sol; pois que sua mui grande 

distancia reduz geralmente sua parallaxe a um valor insensivel
1
. 

 

Isto posto, quando a Terra se acha num dos extremos do 

grande eixo de sua orbita, o qual desde a distancia de 76 milhões 

de léguas métricas, o observador tira uma recta para a estrella. 

Ora, segundo os principios geométricos de que – os três angulos 

de um triangulo são iguaes a dous angulos rectos ou a 180º -, 

sommando os gráos dos dous angulos adjacentes ao grande eixo 

da orbita terrestre, o que faltar para completar os 180º será o 

valor do angulo, cujo vertice é a estrella. Se tira-se agora uma 

recta da estrella ao Sol, tem-se o angulo da estrella dividido em 

duas partes iguaes, cada uma das quaes é feixada pelo raio da 

orbita terrestre, o qual representa a distancia da Terra ao Sol. 

Cada uma d’estas partes ou d’estes angulos é a parallaxe annual 

da estrella. 

 

Pois bem; as observações teem demonstrado que não ha 

uma só estrella, cuja parallaxe seja igual a um segundo. A alpha 

do Centauro, por exemplo, que é a estrella que está mais perto 

de nós depois do Sol, tem um parallaxe de 97 centesimos do 

segundo; e muitas ha que não teem parallaxe; e teem ellas 

demonstrado ainda mais que uma linha recta, qualquer que seja 

o seu comprimento, vista de face, para que se reduza a apparecer 

sob um angulo de 1 segundo, é necessário que seja collocada a 

uma distancia de 206 mil vezes o seu comprimento, e para que 

se reduza a 0”, 97, é necessário que seja collocada um pouco 

mais longe ainda, - a 211, 330 vezes o seu comprimento
2
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vide tambem a fig. n. 64 da pg. 251 da obra elementar citada de J. H. Febre 

ou a de n. 29, pg. 128 da obra Maravilhas Celestes de C. Flammarion. 
2
 //. 
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VI 

 

Processo para determinar a area iu superficie, 

volume, massa, densidade e intensidade da 

attracção dos astros 
 

MESTRE – Como se determina a area ou superficie dos 

astros? 

DISCIPULO – Por um processo análogo aquelle por que 

se avalia a superficie dos corpos esphericos – multiplicando-se a 

circumferencia pelo diâmetro. 

M – Como se determina o volume? 

D – Multiplicando-se a área pelo terço do raio. 

M – Como se determina a massa? 

D – Como em todos os corpos: - multiplicando-se 

volume pela densidade, e vice-versa. 

M – Que entende-se por densidade? 

D – Entende-se o peso relativo de um corpo: a 

quantidade de matéria contida em uma unidade de volume; por 

exemplo, em um decímetro cúbico. 

M – Como se determina a densidade? 

D – Dividindo-se a massa pelo volume. 

M – E como se determina a intensidade da attracção? 

D – Sendo a intensidade proporcional à massa attrahente 

e obrando na razão inversa do quadrado das distancias, 

determina-se pela velocidade da queda de um corpo sobre a 

superficie do astro; conseguintemente se deduz desses massa e 

respectivo raio. 

M – Determinai a massa da Terra. 

D – A densidade da Terra sendo representada pelo peso 

de um decímetro cúbico de sua massa, o qual é equivalente 

quase a 5 kilogrammas e meio ou antes a 5k, 44 d’agua 

distillada a 4 gráos centrigrados a cima de zero suppondo-se o 

ar, a água, os minerais, metaes, toda a matéria emfim do nosso 

globo perfeitamente misturada, basta multifical-a pelo volume 

da Terra para obter-se d’este a massa ou peso absoluto. 

Ora, admittindo-se que o volume da Terra seja de 1,081 

quatrilhões de metros ou quintilliões de decímetros cúbicos, 

segundo Arago, o seu peso absoluto será, como elle diz, 
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approximadamente de 5,881 quatrilliões de tonneis ou 

tonneladas de 1,000 kilogrammas ou de 5,881 quintilliões de 

kilogrammas; admittindo-se, porem, que esse volume seja de 

1,082 sextilliões de decímetros cúbicos, segundo se deduz da 

multiplicação da área (510.000,000 kil. q.) pelo terço do raio 

(2,122 kil.), e acceita a densidade de 5k,43, achada por M. 

Reich, em vez de 5k, 44, achado por M. Cavendish, será o peso 

absoluto da Terra de 5,875 quintilliões de tonneis ou tonnelladas 

de 1,000 kilogrammas ou de 5,875 sextilliões de kilogrammas, 

como de Flammarion
1
. 

 

M – Determinai a massa do Sol. 

 

D – Determina-se a massa do Sol por um processo 

racional. Assim: - sabendo-se que um corpo na Terra em um 

segundo percorre 4”9, procura-se 1º saber qual seria a sua 

ligeireza na queda, se fosse transportado para uma distancia 

igual á que medeia entre o Sol e a Terra – a 24,000 raios 

terrestres - , tendo em attenção a lei da attracção relativa ao 

quadro das distancias; o que se consegue dividindo-se 4” 9 pelo 

quadrado de 24,000 =  4”.9 / 576.000,000, 2º examina-se qual é 

a ligeireza da queda da Terra para o Sol; o que se consegue 

dividindo-se a orbita da Terra pelo numero de segundos que 

contem o anno
2
; e então vê-se que essa ligeireza é de 7¹. 6. Feito 

isso, procura-se saber a primeira quantidade quantas vezes se 

contem na segunda; é assim (ao menos quanto ao fundo se não 

na forma, diz Arago) que se tem achado o numero 354,936. Que 

indica o numero de vezes que a massa do Sol contem a da Terra. 

 

M – Este processo basêa-se somente nas duas leis da 

attracção relativas á massa e ás distancias? 

 

 

                                                 
1
 J. Henri Fabre, seguindo o processo racional, de que trata em sua obra – O 

Céo -, pg. 31 diz ser o peso absoluto da Terra de 6 sextilliões de 

kilogrammas. 
2
 Tambem se consegue este resultado por um processo geométrico. Vide a 

fig. 305, pg. 7 4º vol. da Astronomia Popular de Arago, ou de nº. 38, pg. 

124 da Astronomia elementar de J. H. Fabre. 
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D – Não; basêa-se ainda na terceira lei seguinte 

descoberta tambem por Newton: 

As moléculas uniformemente distribuídas no volume de 

uam esphera obram no seu todo sobre um ponto exterior como 

se estivessem todas reunidas no centro da mesma esphera. 

E mais ainda no facto experimental seguinte: - a rapidez 

da queda dos corpos é a mesma para todos, qaulquer que seja a 

sua massa; isto é, se pela imaginação transportarmos um corpo 

para a distancia em que se acha a Terra do Sol, elle cahira para 

este astro ao mesmo tempo que a Terra. 

M – Determinai a massa da Lua. 

D – Determina-se a massa da Lua por um processo 

análogo. 

Procura-se saber de que quantidade a Terra faz cahir a 

Lua em um segundo, estando esta a 60 raios terrestres de 

distancia; o que se obtem dividindo-se 4”, 9 pelo quadrado de 

60= 4’.9 / 3,600= 0,0013; e então se deduz a massa da Lua, a 

qual vem a ser 1/88 da massa da Terra. 

M – E como se avaliam as massas dos outros planêtas? 

D – As massas dos planêtas que teem satellites avaliam-

se por um processo análogo a este: 

Sabe-se que a Lua e o primeiro satellite de Jupiter estão, 

pouco mais ou menos, á mesma distancia dos seus respectivos 

planêtas. Pois bem; o satellite de Jupiter descreve a sua orbita 17 

vezes, pouco mais ou menos, mais de pressa que a Lua; Jupiter 

pois terá uã massa 17x17=289 vezes maior que a da Terra. Com 

effeito, Jupiter tem pouco mais de 300 vezes (338) mais massa 

do que a Terra. 

A massa, porem, dos palnetas que não teem satellites 

tem-se achado por meio das perturbações que elles exercem uns 

sobre os outros. 

M – Qual é a densidade do Sol? 

D – Dividindo-se a massa pelo volume, acha-se que a sua 

densidade é de 1 kilogramma, 39, pouco superior ao peso 

d’agua. 

M – Qual é a densidade da Lua? 
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D – Dividindo-se a massa pelo volume, acha-se que a de 

3 kilogrammas, 37, maior que a d’agua. 

M – Qual é a intensidade da attracção do Sol? 

D – Sendo o Sol 354.936 mais pesado do que a Terra e o 

seu raio sendo 112 vezes maior que o raio terrestre, obtem-se a 

sua intensidade, dividindo-se aquelle numero por este elevado 

ao qaudrado; isto é, 354936/12544=28; isto é, um corpo que 

pesa na superficie da Terra 1 kilogramma pesará no Sol 28 

kilogrammas; e conseguintemente, se um corpo na superficie da 

Terra percorre 4”.9 em um em um segundo, no mesmo tempo 

percorrerá no Sol 28x4”.9 em 137”.2. 

M – Qual é a intensidade da attracção da Lua? 

D – Sendo a Lua 88 vezes menos pesada que a Terra e o 

seu raio sendo a quarta parte, pouco mais ou menos, do raio 

terrestre, a menor distancia supprindo em parte a fraqueza da 

massa, resulta que na superficie da Lua os corpos pesam 6 vezes 

menos do que na superficie da Terra. 

 

VII 

 

Da natureza physica dos astros 
 

Estrellas 

 

MESTRE – Qual é a natureza physica das estrellas? 

DISCIPULO – Imagine-se ser a mesma do Sol, que é 

uma pequena estrella. 

M – E’ qual é a natureza physica do Sol? 

D – O Sol é um corpo opaco e solido, como a Terra, de 

forma espherica, cercado de uma atmosphera gazosa e 

transparente, na qual fluctuam duas camadas de nuvens 

collocadas uma acima da outra e que se estendem em derredor 

de todo elle; a 1ª – a mais exterior – formada de nuvens muito 

luminosas se denomina photosphera (esphera de luz), e a 2ª – 

mais inferior, formada de nuvens pouco luminosas. 

M – O sol apresenta um brilho uniforme? 

D – Não; em seu disco vêem com o telescópio manchas 

mui numerosas, que continuamente mudam de forma e extensão, 

desapparecem e reproduzem-se, algumas das quaes teem uã 

largura de 5 a 6 vezes o diâmetro da Terra. Cada mancha se 
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compõe de uma parte central, que é de cor negra bem 

pronunciada, e se denomina nucleo, e de uma outra que a cerca, 

que é de cor cinzenta e que se denomina penumbra, ambas 

terminadas por contornos claros e recortados, e que appellidam-

se fáculas, e toda a superficie do disco coberta de rugas ou 

estrias luminosas, que se a-semêlham ás rugas da casca de uma 

laranja, e appellidam-se luculas. 

M – Essas manchas são vistas em todo o disco do Sol? 

D – Não; são vistas somente em uma zona de 60º 

dividida no meio pelo equador. 

M – A que attribuem-se ellas? 

D – A porções do corpo do Sol vistas através de 

aberturas desiguaes e collocadas umas perfeitamente abaixo de 

outras, todas as quaes se formam nas duas camadas da 

atmosphera, sendo a produzida na photosphéra maior do que a 

produzida na camada mais interna; abertura aquella que, dando 

lugar a que seja vista uma parte da camada interna, faz que esta 

constitua a penumbra da mancha. 

M – A que attribue a mudança de forma que 

experimentam essas manchas? 

D – A uma espécie de fluxo e refluxo no envoltório 

gazoso; o que necessariamente modifica os contornos das 

aberturas que o-semêam. 

M – A que attribuem-se as fáculas? 

D – A nuvens da photosphéra, as quaes repellidas por 

gazes que se desprendem do corpo do Sol se accumulam em 

derredor das aberturas que esses gazes produzem na atmosphera. 

M – A que attribuem-se as luculas? 

D – A’s partes salientes da superficie ondulada da 

camada de nuvens que constituem a photosphera. 

M – Qual é a causa da incadescencia do Sol? 

D – Ignora-se. 

M – Em vez de admittir-se a incandescência somente de 

sua atmosphera não se poderia admittir tambem a do seu próprio 

corpo, embora apresente este a cor negra? 
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D – Só por um contraste, como o que se dá em um 

pedaço de cal viva tornado incadescente pela mais forte 

temperatura que se possa produzir, o qaul collocado 

bruscamente sobs a acção da luz solar parece inteiramente 

negro. 

M – Haverá probabilidade de ser o Sol habitado por 

viventes? 

D – Somente admittindo-se a hypothese das duas 

camadas d asua atmosphera, servindo a interna de isolador do 

calórico, que fosse produzido pela photosphéra. 

 

 

Planétas 

 

 

M – Qual é a natureza physica da Lua? 

D – E’ a mesma da Terra. 

M – O que se observa no disco da Lua? 

D – Observam-se manchas numerosas e mui 

consideráveis. 

M – A que se attribuem essas manchas? 

D – A’s depressões, sendo attribuidas as partes claras ás 

planícies e montanhas illuminadas. 

M – Qual o numero, forma, comprimento e altura d’essas 

montanhas? 

D – O seu numero é considerável; a Lua pode-se dizer, é 

d’ellas toda criçada. A forma de quase todas, entre as maiores 

das quaes notam-se Tycho e Archimedes, que teem de diâmetro, 

a primeira 91,200 metros e a segunda 87,500 metros, é mui 

singular: - teem a forma de uma borraina circular com uma 

cavidade no meio, cujo fundo está algumas vezes abaixo do 

nível das partes circumvisinhas da superficie do disco, e muitas 

vezes se vê no meio d’essa cavidade central uã montanha 

isolada em forma de pico. A sua altura em geral é 

proporcionalmente muito maior que a das montanhas da Terra; 

ha 22 mais altas que o monte Branco, sendo as mais elevadas 

quase da altura do Nevada de Sorata, - de 7,264 a, pouco mais 

ou menos, 7,603 metros -, como a Newton e a Derfel. 

M – Como se designam ellas? 
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D – Chamam-se Ptoloméo, Copernico, Derfel, Newton, 

Descartes, Tycho, Archimedes, Aristarco &. 

M – A Lua tem luz diffusa? 

D – Não; pois o menor telescópio nos mostra as sombras 

lunares bem negras e tão perfeitamente limitadas como borrões 

de tinta negra sobre uam folha de papel branco. 

M – Na Lua haverá mares, rios volcões, vegetaes e 

outros seres viventes? 

D – Não; porque ella não tem atmosphera para conter a 

água no estado liquido, activar a combustão e mater a vida. 

M – Porque a Lua não tem atmosphera? 

D – Porque quando a Lua passa adiante de uma estrella, 

esta desapparece completamente; e que não se poderia dar se 

houvesse atmosphera, pois esta faria a luz da estrella refractar-

se, e refractando-se, necessariamente esta experimentaria um 

recuo apparente. 

Alem disto se nuvens fluctuassem na Lua, da Terra nós 

as veríamos errar sobre o disco do astro, como se fossem 

manchas de formas variadas; entretanto quando o céo é límpido, 

a Lua é sempre de uma perfeita serenidade; nenhum véo 

vaporoso vem, sequer de longe em longe, perturbar um pouco a 

limpidez dos accidentes do Sol. Ora uma atmosphera de perfeita 

e perpetua limpidez é inadimissivel. 

Demais sobre o disco da Lua o dia succede á noute sem 

haver de permeio o termo médio da illuminação crepuscular; a 

parte esclarecida e a parte obscurecida são limitadas por uma 

linha brusca e clara; o que se não poderia dar havendo 

atmosphera, visto com o phenomeno da reflexão da luz 

irremissivelmente teria lugar. 

M – Como se explica o phenomeno referido por alguns 

navegantes e astronomos – de terem visto nos eclipses do Sol de 

1778 e 1842 um ponto brilhante na face obscura da Lua? 

D – Só admittindo-se a hypothese de que ha um canal 

rectilineo na Lua, que a-atravessa completamente, pelo qual 

passa a luz do Sol; mas essas observações ainda não foram 

ratificadas. 

M – Qual a natureza physica dos outros planêtas? 

D – Pode-se dizer que não se sabe ainda ao certo; apenas 

sabe-se que o brilho de Venus é devido ás asperezas de sua 

superficie, as suas montanhas, cuja altitude e dez vezes a do 
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monte Branco, as quaes reflectem a luz solar, e que tem 

atmosphera, que é duas vezes mais densa que a da Terra; que a 

cor de Marte é devida a uma atmosphera especial de uam grande 

densidade; que Jupiter apresenta um systema de bandas e mui 

variáveis no equador, as quaes se attribuem a mudanças reaes 

em sua superficie ou a nuvens moveis em sua atmosphera, e que 

esse astro não apresenta o phenomeno das phases; e que Saturno 

é opaco; porquanto projecta sombra sobre o seu annel ao mesmo 

tempo que recebe a d’este. 

 

Cometas 

 

M – Qual é a natureza physica dos cometas? 

 

D – Sua natureza e economia ainda não são conhecidas; 

apenas sabe-se que o seu nucleo é um pouco denso, a cabelleira 

muito menos e varia de densidade segundo a sua approximação 

do Sol, e sua cauda é uma porção gazosa do seu corpo. Assim: 

 

- Whiston pretendeu explicar o dilúvio universal pelo-

choque ou embate recíproco da cauda de um grande cometa com 

a Terra. 

 

- Ha quem admitta cometas de nucleos sólidos e duros; e 

affirme que os de 1771 e 1828 enconbriram estrellas de 8ª 

grandeza. 

 

- Faye, porem, comparou a massa dos cometas com teias 

de aranha. 

 

- Newton tambem affirmou que um cometa, tende de 

diâmetro 730 milhões de léguas, se lhe condensassem as 

nebulosidades tanto quanto se acham condensados os gases da 

nossa atmosphera, ficaria reduzido a ponto de caber todo em 

unididal. 

 

- E, finalmente, Julio Henri Fabre affirmar que a 

substancia dos cometas não é gazosa nem diaphana, mais ou 

menos análoga ao ar atmospherico, sendo todavia rarefeita a 

ponto de não approximar-se de alguma outra substancia 
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terrestre; tanto que, diz elle, o raio da luz das estrellas atravessa 

d’elles o próprio nucleo, sem se refractar, não se desviando da 

linha recta, accrescendo que sua massa nenhuma perturbação 

produz na marcha dos planêtas e seus satellites, como aconteceu 

com o de Lexell, que, apparecendo tem 1770 em uma distancia 

de seis vezes a da Lua e tendo-se emcaminhado para o mundo 

de Jupiter, passou entre os seus satellites sem produzir a menor 

perturbação no movimento d’elles e da Terra; ao passo que esta 

o fez retardar 2 dias e mais no seu trajecto. 

 

Ora, a ser verdadeira a opinião de Faye, de Newton e J. 

Henri Fabre admittida a hypothese de encontro de um cometa 

com a Terra, esta o atravessaria sem o menor risco; e a ser 

verdadeira a dos que pensam que ha cometas de nucleos sólidos 

e duros, admettida a referida hypothese, o embate recíproco dos 

dois astros poderá fazer parar de súbito a velocidade tangencial 

do movimento de translação da Terra; e neste caso ou os 

objectos que existem sobre ella serão todos arremessados no 

espaço com a velocidade de 7,6 leguas por segundo e ella irá em 

uam carreira vertiginosa no fim de 64 dias, pouco mais ou 

menos, cair sobre o Sol, ou, segundo Fyndall, ella experimentará 

uma temperatura de milhões e milhões de gráos e se volarisará 

em poucos segundos. 

 

Todavia devemos tranquilisar-nos; pois ainda assim 

affirma Arango, - ao apparecer um cometa desconhecido no 

horizonte pode-se apostar 280 milhões de probabilidades contra 

uma como não terá lugar o embate recíproco dos dois astros -. 

 

Certamente, em relação à extensão do espaço em que se 

movem a Terra e os cometas, podem uma noutros que 

comparados com alguns grãos de areia disseminados ao acaso na 

immensidade atmosphera e lançados pelo vento em todas as 

direcções, em cujo caso não será razoável o embate recíproco de 

dois d’estes grãos; pois que a extrema amplidão da atmosphera 

não deixara este acontecimento senão uma probabilidade sem 

valor. 
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VIII 

 

Das differentes cosmoganias – da origem da Terra e 

suas diversas revoluções 
 

MESTRE – Quaes são os systemas mais importantes de 

cosmogonia? 

DISCIPULO – São o volcanico de Baffon e o atomista 

de Laplace. 

M – Como Buffon explicava a formação do nosso 

systema planetário? 

D – Buffon suppunha a Terra e todos os planêtas soes 

inersistados. Imaginava que um cometa por acaso havia 

abalcoado o Sol, que existia no estado liquido, e d’esse 

abalroamento diversos salpicos cahindo no espaço ahi tomara a 

forma espherica, em virtude da attracção mutua de suas 

moléculas, depois essas espheras resfriando-se pelo raionamento 

do calórico, sua superficie figurou-se e tornou-se apta a receber 

os vegetaes e animaes que nelle habitam; conservando-se 

todavia o interior em estado de lava incandescente, como a que 

vomitam os volcões e dest’arte descorrendo explicava como 

esses soes incrustados rodavam sobre si mesmos e em torno do 

Sol de O. para E. em origem do movimento dos satellites. 

M – E como Laplace explicava a formação do nosso 

systema planetário? 

D – Laplace admittia uã materia atomica disseminada  no 

espaço com attracção molucular e adoptando as idéas de 

Herschell sobre a condensação progressiva das nebulosas – 

transformações em estrellas, fazia applicação no nosso systema 

planetário. Assim: - Imaginava o Sol e todos os planêtas em seu 

começo formando uã só nebulosa – de um movimento de 

rotação em torno de uma linha central; nebulosa que estendia-se 

até a orbita do planêta mais longiquo, e alem. Em conseqüência 

do seu resfriamento progressivo porções della cada vez maiores 

se haviam condensado em seu centro, formando um nucleo, que 

crescera pouco á medida que o resfriamento produzira essa 

condensação; diversas partes da materia cosmica assim 

condensadas se precipitaram para o centro como se precipitam 

sobre a Terra as goltas d’agua que se formam na atmosphera; 

d’este’arte a nebulosa resfriando continuamente abandonara 
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successivamente no plano do seu equador vários anneis, que 

continuaram a gyrar nesse plano em derredor do centro 

commum, os quaes condesaram-se por sua vez. O nucleo 

representava o Sol e os anneis os planêtas. 

M – Qual d’estes systemas é o verdadeiro? 

D – O de Laplace parece sêl-o; porque explica da 

maneira a mais naturale conforme as leis da mechanica a 

coincidencia dos planos nas orbitas dos planêtas, a pequenhez de 

suas excentricidades, a identidade do sentido dos movimentos de 

rotação e translação, a fomação da crosta da Terra, que se 

imagina ter de 20 a 50 kilometros de espessura, a deformação 

insensivel que nella se opera, tendo acabado por quebra-se em 

diversas partes pela diminuição progressiva do liquido que faz 

abaixo d’ella em conseqüência do abaixamento continuo de sua 

temperatura &e., &e. 

M – E porque não o de Buffon? 

D – Alem de outras, nela raões seguintes: 

1ª Porque as ligeirezas das revoluções dos planêtas tendo 

a mesma origem – o choque do cometa – deviam ser iguaes 

entretanto que Jupiter gyra em torno do seu eixo 80 vezes mais 

veloz que a Lua &e. 

2ª Porque Buffon suponha que a ordem das densidades 

decrescia a partir do Sol; entretanto que Urano, que é um dos 

planêtas mais afastados, tem uma densidade maior que a de 

Jupiter e Saturno. 

M – E’ certo que a Terra tem passado por diversas 

metamorphoses em epochas differentes? 

D – E’ hoje um facto este incontestável: na Terra tem 

experimentado grandes e numerosas revoluções e a que teem 

devido presidir myriadas de séculos. 

M – Não ha algum outro systema pelo qual se tenha 

pretendido explicar essas transformações? 

D – Ha o neptuniano, que em vez de admittir a Terra em 

seu principio como um globo de fogo, admitte que foi uã massa 

liquida, na qual todas as materias achavam-se em dissolução ou 

em mistura nagua, e foram pouco se precipitando; mas este 

systema só por si não pode explicar a formação dos terrenos 

volcanicos, de cartas montanhas e ilhas, e varias outras 

transformações. 
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M – A existência de materias em ignição no centro da 

Terra e facto incontroverso? 

D – E’ incontestável que a temperatura vai crescendo á 

medida que se abaixa da superficie da Terra; mas d’este 

sugmento de alguns grãos não se pode rigorosamente admittir uã 

progressão indefinida; de um phenomeno epidermico, por assim 

dizer, não de pode rigorosamente concluir o estado das 

entranhas, porque pode bem acontecer que o claor cresça até 

uma pequena distancia da superficie (porquanto a experiencia 

não tem ido além de um decimo millesimo do diametro da 

Terra) e que a partir d’esse ponto ella vai descrescendo; tanto 

mais, quando sabe-se que diversas causas poderiam fixar assim 

o foco de calor enérgico a uma pequena distancia a abaixo da 

superficie, como sejam as diversas acções e reacções chimicas e 

as correntes electricas que existem indubitavelmente n’esta 

região. 
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