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Vaticano na Europa, Lesoto na África e Portelândia na América do Sul o que há de em comum 
entre essas três localidades tão distantes conforme as coordenadas geográficas ? 
 
É praticamente impossível haver um ser humano que conheça pessoalmente essas três localidades e 
que tenha percebido suas excentricidades. A geografia é uma ciência ornamentada pelas artes 
naturais e pelas invencionices humanas provocando sempre um sentimento de encantamento 
naqueles que a observa ou a estuda. Etimologicamente esses dois vocábulos de natureza grega 
sugerem à priori: Descrição da Terra.... Este saber cientifico possuem em seu corpo divisões de 
caráter acadêmico dimanizando as especialidades de seus estudiosos. É maravilhoso explorar suas 
peculiaridades.  
 
As cidades surgiram no decurso da existência humana como produto clímax da civilização. Cada 
uma por si traz em sua essência explicações mitológicas composta por elementos lendários, 
heróicos e ou surreais justificando suas memoráveis origens favorecendo uma relação simbólica 
entre os seus habitantes e a sua História. No Ocidente as cidades são criações recentes 
considerando o esfacelamento do grande Império da Antigüidade como fator de retração nos 
processos de urbanização. Segundo fontes arqueológicas Jericó na Palestina com mais de 11 mil 
anos é a mais antiga cidade do mundo.  
 
A cidade de Mineiros no Sudoeste Goiano, com população de 39.024 habitantes (homens 19.691 e 
mulheres 19.333) segundo censo 2000, possui em si uma incomum característica. Dentro de sua 
vasta extensão territorial há um município chamado Portelândia. Para cada cidade uma lenda. Eis cá 
suas possíveis origens: com a ocupação urbana das famílias oriundas do Sertão da Farinha Podre 
(atual Triangulo Mineiro) nos fins do século XIX, próximo a um córrego e ao lado deste existir uma 
porteira estimulava as pessoas a se referir ao núcleo populacional nos idos da década de 50 e 60 
como a cidade Córrego da Porteira, daí o imaginário da linguagem criar a tiponomia de Portelândia. 
Este município goiano se inseriu nas particularidades da geografia mundial com sua localidade 
exclusivamente dentro do município de Mineiros. É caso único. Um município dentro de outro 
município. Portelândia faz parte da extensão da Serra dos Caiapós, com 740 m de altitude, 
localizada no Planalto do Brasil Central. População de 4042 habitantes e área de 551 km2 com 
densidade demográfica na casa de 5.78 h/km2.  
 
Lesoto é um pequeno país com 30.355 km2 circundado totalmente por outro país africano _ África 
do Sul_ Tem como capital a cidade de Maseru localizada nas margens do Rio Caledon. É caso 
único na geografia política. Todas as nações do mundo fazem geralmente fronteiras com no 
mínimo dois países vizinhos, porém a situação desse pequeno país com sistema de governo baseado 
na monarquia constitucional é peculiar.  
 
O Vaticano é o menor estado independente do mundo. Está localizado na Cidade Eterna de Roma 
capital da Itália. Deve a sua existência o fato de ser a Sancta Sedes Civitas Vaticana ( Santa Sede da 
Cidade do Vaticano) e portanto da Igreja Católica Romana devido ser a moradia do Sumo 
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Sacerdote_Papum! O Vaticano, na sua forma atual, foi estabelecido pelo Tratado de Latrão, em 11 
de Fevereiro de 1929, durante o Governo do Fascista Benito Mussolini e possuem somente o 
insignificante tamanho de 0.44 km². A moeda oficial corrente é o EURO. Com uma densidade 
demográfica de 2023 h/km.  
 
A economia do Vaticano é baseada na captação de donativos das comunidades eclesiais (igrejas) 
pertencentes à Igreja Católica Apostólica e Romana no mundo inteiro. Estando os fiéis brasileiros 
como um dos maiores doadores Essa arrecadação supre fundos para as despesas do Vaticano com 
a evangelização e os programas sociais que desenvolve, "igualmente" no mundo inteiro. Além de 
garantir as mordomias eclesiásticas, uma vez que é raríssimo encontrar um padre pobre. O país 
mantém um canal de donativos conhecido como "Óbolo de São Pedro", no qual o doador remete 
os fundos diretamente ao Vaticano. Isso que é um banco internacional.  
 
Outra forma de captação de recursos é com o turismo no complexo dos "Museus Vaticanos". Não 
há outro lugar no mundo com tanto valor artístico e intelectual concentrado como no Arquivo 
Secreto do Vaticano, na Biblioteca Apostólica Vaticana, e nos acervos de arte (pintura, escultura e 
arte sacra) das igrejas romanas.Recomendo.  
 
O palácio onde reside o Papa Bento XVI tem 5 mil quartos, duzentas salas de espera, 22 pátios, 
cem gabinetes de leitura, trezentas casas de banho e dezenas de outras dependências destinadas a 
recepções diplomáticas. É possível conhecer ao menos virtual e parcialmente as proporções 
gigantescas das belezas incomuns do que há de magnífico na capacidade humana visitando o 
fantástico site oficial do Vaticano: www.vatican.va/.  
Recomendo!  


