
fNDICE

Pág.
5PREFÁCIO. ...

CAPITULO I. -UM MUNDO NOVO: O MEDITERRÂ-
NEO SAARIANO E A REVOLUÇÃO DO CAMELO. . 7

7
8

13
21

1. -Um mundo novo: O Mediterrâneo saariano -O
problema. 2. -Arevoluçãodocamelo ...,.,...,..",.,.,..

3. -Do Sáara pluvioso e da civilização agrícolo--seden-
tária ao Sáara desértico e à civilização dos nôma-
des cameleiros 4. -Modos de vida e povoamento CAPÍTULO 11. -A IMAGEM DO DESERTO E OS NÔ-

MADES CAMELEIROS 27

1

')

27

34
37
40
44
45
48

.-A imagem do deserto. A flora e a fauna :... -Meios de locomoção e transporte. A criação de

gado e caça 3. -A alimentação , 4. -O problema da água 5. -O vestuário e a te~da 6. -Organização social e política. 7. -Demografia

CAPÍTULO 111. -UM LITORAL SEM NA VEGAÇÂO DE
LONGO CURSO , 51

-Mar de pescaria, terra sem pescadores (Do Cabo

de Não à Angra dos Cavalos) -Da Angra dos Cavalos ao Cabo Branco -Os

azenegues pescadores pobres e os alarves grandes

cameleiros: o contraste dos modos de vida; as clas-

ses sociais. -O arquipélago e a 'terra firme de Arguim o -O xirmeiros (azenegues pescadores). Vestuário.

Alimentação. A pesca -as rêdes e a técnica. As

jangadas e a navegação. O armamento. A família.

Igualdade social. As trocas com o sertão.

51
2.

53
583.

4.

63



170 -

CAPÍTULO IV. -OS SEDENTÁRIOS DOS OÁSIS DE
TAMAREI~AS E AS ESCALAS SETENTRIONAIS
DO COMÉRCIO TRANS-SAARIANO

1. -A faixa dos palmares de tamareiras. 2. -Nul Larnta, entreposto do ouro e dos escravos.

Ofram. Os palmares do Djebel Bani. O país do

anil (Dar'a) 3. -Os oásis dos uedes Rheris e Zis (Tafilelte). Sid-

jilmessa: De feira de nômades à cidade empório

do comércio de ouro e escravos entre o Sudão e

M:arrocos e principal mercado das tâmaras. ...

4. -Os oásis de Tabelbala e da rêde hidrográfica do

Guir, Zusfana e Saur'a (Figuigue) s. -Os oásis do Tuate, Gurarah e Tidikelte 6. -Os oásis do Sáara argelino e tunisiano: Mzabe,

Uargla, Teggurte, Gadamés 7. -A civilização da tamareira: condições gerais de

vidaeestruturasocial

CAPÍTULO V. -O SAL EO COBRE

1. -Os centros de extração do sal: Tagaza 2. -A salina de Igilde 3. -As salinas de Aulil 4. -As salinas do Sáara Central. 5. -OcobredeTakedda CAPITULO VI. -"ILHAS" DE SEDENT ARIEDADE NO

"MAR ARENOSO" E ESCALAS DE CARAVANAS NO

"LITORAL" SUDANO-SAARIANO

1. -A Serra Bafor (Adrar Mauritânio) e a escala co-

mercialdeUadam 2. -O "litoral" (Sahel) sudano-saariano 3. -As cidades do Sahel Ocidental: Tichite, Ualata,

Arauane 4. -A serra dos Iforas e a cidade de Tadmekkete ..

5. -A serra do Air e a cidade de Agadez CAPITULO VII. -AS CARAVANAS DO OURO

1. -As pistas das cáfilas e às correntes de trocas: o

problema e as fontes 2. -As pistas das cáfilas e as correntes de trocas atra-

vés do Sáara atlântico, d'e Tacrur, Audaghoste e

Ghana aos oásis sul-marroquinos



171 

-

3. -As pistas das cáfilas e as correntes de trocas -A
rêde central 4. -As pistas das cáfilas e as correntes de trocas -A

rêdeoriental 5. -Dos oásis setentrionais às cidades maghrebinas ..

6. -As condições materiais das viagens e a vida das
caravanas. 7. -A organização das carvaanas. Mercadores e em-

prêsas 8. -As caravanas do ouro e a evolução monetária do

Egito medieval BIBLIOGRAFIA lNDlCE

139

143
145

152


