
DOS

NDICE

Pág.
"7

PrefácioINTRODUÇÃO

13
25

I ParteII 
Parte

COLôNIA DE CABO VERDE

69

116126126129

137

146163

167
170174176180

191

I -Processo histórico do povoamento:

Descobrimento e colonização " '.'...'.

11 -Generalidades sobre a terra e a gentes , ,

I-Situação geográfica ,

11- Formação geográfica, configuração, solo e

sub-solo III-Orografia e hidrografia ; IV--Meteorologia e clima V-Flor3. e fauna VI -O mar , ,... III -Generalidades sobre a população.. I -População da Colónia no Século xx -

Variações. 11 -Natalidade e mortalidade: crescimento fisio-

lógico da população , III -Nosologia IV-Necrologia V -Notas á margem dos valores estatísticos...

'VI-Instrução e cultos VII -lndole da população. Usos e costumes VIII- A população e o solo

403



IMPÉRIO ULTRAMARINO PORTUGUtS

IV-Política e Administração Geral V -Comunicações e transportes I --Navegação marítima. Portos de mar e farois 207

II -Navegação atrea: aeroportos, comunicações

e transportes aéreos '."'"
III -Estradas e caminhos ,., IV -Comunicações telegrafo-postais VI -&onomia

222, 

226

.228

231
237
240
2~
247
251
252
255
25~
267

I-Agricultura """""""""""""""'"

II---Florestas e arborização '."""""""'"

111- Pecuária.. , IV -A pesca.. , ,..

V-Exploração e industrias "'.""""""'"

VI --Riquezas minerais. ...""""" ,

VII- O trabalho , VIII Produção e consumo , IX -Comércio ,.. """""" ...,

X -O Capital ,. VII- FINANÇAS, CReDITO E PREVIDeNCIA

-Orçamento, receitas e despezas ""."""

-Instituíções de crédito e previdência. VIII- PARTICULARIDADES SOBRE AS ILHAS

269
274

S. Vicente

-Configuração, orografia, hidrografia, etc. .,.. 2n
-Enseadas e baías ".."'.. ,." 280
-Meteorologia, clima-População ,..,...,..,... 281
-Comunicações terrestres e marítimas,. ,. ,...,.. 282
-Serviços públicos .".""""""'."' " 283
-A 'I

P '.
gncu tura e ecuana. ,. 284

~ Outras actividades económicas -Aspectos turísti\.'Os 286

Santo An1ão

286

-Configuração, orografia, hidrografja, etc. --bnseadas e baías -Meteorologia e clima -

População. "'. '.. '.' 290
-Comunicações terrestres e marítimas.. 292

-Serviços públicos .., 292

404



INDICE DOS CAPíTULOS

Pág.
294
295
296

Agricultura e Pecuária "..
Outras actividades econômicas
Aspectos turísticos.. '..

São Nicolau

Configuração, orografia, hidrografia, etc. 296
Baías e enseadas-Meteorologia e clima-População 299
Agricultura e Pecuária 302
Outras actividades econômicas -Aspectos turísticos 304

Sal

307
308
309

-Configuração, orografia, hidrografia, etc. ...

.Baía.~ e enseadas -Meteorologia e clima-População 

-comllOicaçóes ""'.'" -Serviços públicos -Agricultura e pecuária

tras actividades econômicas
-Ou-

310

Boa Vista

Configuração, orografia, hidrografia, etc. 312
Enseadas e baías -Meteorologia e clima 313
População -Comunicações -Serviços públicos 314
Agricultura, pecuária e outras actividades 315

Maio

-Meio fisÍco População, economia e administração

316

Santiago

317
319
320
312
322
324
325
326

-Confi.!,'Uração, orografia, hidrografia, etc.
-Ba~as e enceadas "."." -Meteorologia f: clima ",.",.""",.""

-População '" "'."'" -Comunicações terrestres e marítimas..

-Serviços públicos '."""'"
-Agricultura e pecuária """"""'"
-Aspectos hlrísticos ..."' ,

405



llIPÉRIO ULTRAMARINO POR~UGUtS

'ág.

Fogo

326330331332

334335336

-Configuração, orografia, hidrografia, etc. .."
-Enseadas e baías -Meteorologia e clima.. ,
-População ..'.'."...".'..."'.'.."...""' "
-Comunicações terrestres e marítimas :
-Serviços públicos -Agricultura e pecuária
-Outras actividades económicas "'..."'..'...'.
-Aspectos turísticos

Brava

337
339
340

Configuração -Orografia e hidrografià, etc

Enseadas, baías -Meteorologia e clima População Comunicações terrestres e marítimas -Serviços

publicos .' "".""'. "."..."'...""..."

Agricultura e pecuária Outras actividades econômicas -Aspectos turísticos

342343

344
347Bibliografia

COLóNIA DA GUINÉ

359

Descobrimento e Processo histórico de povoamento

40()


