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§ 1.0 -Nómadas pastores das estepes e agricultores ksurianos dos
vales fluviais. § 2.0 -Montanhas (Alto Atlas Oriental e Mêdio Atlas): Transhumãncia

ecriaçãodegadomiúçio .
§ 3.0 -A serra e o mar (Rife): Pescadores de sardinhas; portos de

comêrcio e ninhos de piratas. Os mineiros do ferro. Fruticultura
e criação de gado miúdo pelos sedentários serranos. 22

CAPITULO 11 -Os SEDENTÁRIOS SERRANOS GRANDES CRIADORES DE GADO
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§1.0-DeXexuãoaCeuta § 2.0 -Ceuta: uma cidad~ de burguesia, chave de todo o Mediterrâneo

-Mercadores, mesteirais e gente do mar. .". § 3.0-0sarredoresdeCeuta. § 4.0 -Bulhões-açúcar e fruta. § 5.0 -Alcácer Ceguer -A cidade: corsários, mercadores e tecelões;

a comarca: bovideos, fruta e vinha. § 6.0 -Tânger -A cidade: construção naval e comércio maritimo;

a comarca: gado, pomares e vinhas. .." §7.0-DeTângeraXexuão § 8.0 -Junto ao Uerga e ao Lucos: olivais, pomares, vinhas, linhais,

messes e produção de cera e mel.
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CAPITULO 111 -TERRAS DE PÃO E DE AZEITE -SEDENTARIEDADE E PEQUENO

NOMADISMO. § 1.0 -O Garbe e as cidades de Arzila -mercado do ouro -, Larache

-alfândega de grande parte da Berbéria, centro de comércio

marítimo, pir~taria e pesca de sáveis -, e Alcácer Quibir-

centro de II\ercadores e artífices. § 2.0 -O «corredor» de Taza, a grande via de penetração do Oriente

no Ocidente -Pão, vinha e fruta. § 3.0 -Fez, a segunda cidade da Africa, principal nó das rotas terres-

tres -Cosmopolitismo. Operariado e escravos. Comércio e mes-

teirais. Fez Nova, a cidade da corte e da administração. § 4.0 -O Pré-Rife, os campos de Fez e Maquinez e a cidade de

Maquinez.
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CAPITULO IV -Os «OCEANOS DE CEREAIS» (PLANlcIES SUB-ATLANTICAS DA

Iv.ESETA) -SEDENTARIEDADE E PEQUENO NOMADISMO. § 1.0 -Características gerais: lavoura de pão, criação de 'gado bovino

e cavalar, pesca marítima e fluvial, produção de tecidos. § 2.0 -"nxovia. Salé, porto de exportação de cereais e gado, centro

de tecelagem de algodão e pesca. Anafé, ninho de galés e fustas

de corso, escápula do pão e carne da Enxovia § 3.0 -Duquela. -Azamor -a pesca, a exportação de cavalos, cereais

e panos, a indústria têxtil. Os outros portos de escoamento de

pão e carnes. Almedina, centro de fabrico de panos e alambeis,

de lavoura e de criação de cavalos. § 4.0 -Safim -Fabrico de cera e indústria textil; mercado do ouro;

escápula dos cereais e gado, da courama, da cera e mel, dos

alquicés, bedens e alambeis, e dos produtos do sertão (anil e

gomaarábica) '.""

§ 5.0 -Xiátima. Um ninho de corsários: Mogador. Uma cidade-repú-

blica:Tedenês '..'"
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(" APfTULO V -o INTERIOR E O SUL DA MESETA E O DlR ATLÁSICO ..

§ 1.0 -A zona central da Meseta: criação de gado. § 2.0 -Tadla: a opulencia do Dir -cereais, olivais, vinhas e amen-

doeiras; a pobreza da planície -criação de carneiros. Uma

cidade de grande comércio: Tefza § 3.0 -Hascora : criação de cabras, produção de óleo, indústria de mar-

roquins, extracção de ferro. -Serra Verde e Benimegre § 4.0 -A riqueza do Haúz e as maravilhas da hidráulica -cereais,

gado, olivais, pomares. A cidade de Marrocos -imenso ksar

voltado para o Atlas e o deserto. As cidades de Aghmat-Uarika

e Delgumuhua. § 5.0 -Uma província litoral sem comércio marítimo (Haha) -lavoura

de cevada e criação de cabras, produção de mel, plantações de

argâniaejujubeira
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112CAPITULO Vl- ALTO ATLAS OCIDENTAL, SUZ E GUZULA § .1.0 -Alto Atlas Ocidental -um caleidoscópio geográfico em anda-

res: desde as messes, através dos olivais e vinhas, até as matas

de nogueiras -Aldeias em ninho de abelha e agadir. 112
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§ 2.0 -Um Egipto em miniatura (Suz) -Açúcar e algodão. Os entre-
postos do tráfico transaariano do ouro e escravos entre a Guiné
e Marrocos. Os mercados da cera, do lacar e do anil. -Guzula :
minas de metais. Os mercados do ouro e dos negros sudaneses
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CAPITULO VII -DEMOGRAFIA. PER!ODOS E FACTORES DA EVOLUÇÃO. ..

§ 1.0 -População total e densidade média. §2.0-Urbanismo § 3.0 -Períodos e factores da evolução.
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Marrocos no Atlas de Mercator Marrocos -mapa oro-hidrográfico. Marrocos Oriental- mapa físico-econômico Marrocos -mapa pluviométrico. Djebala -mapa físico-econômico MédioAtlas,tendasegurbis .

M~dio Atlas, bois de carga. UmaaldeiadoRife Snk rural. SalénoSéc.xVI Marrocos-formaçõesbotânicas(mapa) .

GarbeeBaciodoSebu Marrocos -gêneros de vida (mapa) Meseta -mapa físico-econômico. Safim,nocomeçodoSéC.XVI .

Azamor, no princípio do Séc. XVI Tarudante,noSuz Nualas,pertodeMazagão Marrocos -rotas comerciais (mapa) Alto Atlas Ocidental, Suz e Guzula -mapa físico-econômico Marrocos-mapa geral físico-econômico.
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