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A viAgeM do espANTo dos 
porTUgUeses

The voYAge of AMAzeMeNT of 
The porTUgUese

Que poder sobrenatural, que vontade 

inexorável, que loucura sublime, que 

zelo indómito, que sonho espantoso 

inspiraram os Portugueses para afrontar a 

desmesurada façanha das viagens marítimas 

em frágeis caravelas, por mares ignotos, 

guiados por antigas estrelas, povoados 

por monstros quiméricos, percorridos por 

ventos bramantes, pontuados por cabos 

tormentosos?

De onda em onda, de costa em costa, de 

vento em vento, o espanto maravilhava os 

Portugueses e enfunava as velas das lusas 

caravelas. 

O espanto das coisas novas. 

O assombro da grandeza do mundo.

O pasmo das coisas raras.

O sobressalto do poder da natureza.

E, a indizível sensação de ser o primeiro…

João Micael

Comissário Executivo / Científico

What supernatural power, what inexorable 

will, what sublime madness, what 

indomitable zeal, what astonishing dream 

inspired the Portuguese to face the immense 

feat of maritime voyages in fragile caravels, 

through unknown seas, guided by ancient 

stars, populated by chimerical monsters, 

traversed by roaring winds, punctuated by 

stormy capes?

From wave to wave, from coast to coast, 

from wind to wind, astonishment amazed 

the Portuguese and inflated the sails of the 

Portuguese caravels.

The amazement of new things. 

The wonder of the greatness of the world. 

The astonishment of rare things. 

The startling power of nature. 

And, the indescribable feeling of being the 

first…

João Micael

Scientific Commissioner



12

vAsco dA gAMA e A viAgeM do 
espANTo

vAsco dA gAMA ANd The 
voYAge of AMAzeMeNT

De Julho de 1497 a Setembro de 1499, 

um punhado de navegadores realizaram 

a primeira viagem de ida e volta por mar 

entre a Europa atlântica e o oceano Índico. 

As rotas das especiarias do Velho Mundo 

ganhavam mais uma rota, a primeira 

interoceânica, que logo se tornou numa 

nova linha das amplas e milenares Rotas 

das Sedas – um feixe de circuitos terrestres 

e marítimos que haviam tornado a Eurásia 

e a bacia mediterrânica num espaço 

articulado que possibilitava a circulação 

de produtos, ideias e objectos desde o 

Atlântico até ao Pacífico. Eram circuitos 

locais e regionais consecutivos, por onde 

mercadorias e conhecimentos mudavam 

de mãos repetidamente sem que, as mais 

das vezes, produtores e consumidores 

se vissem ou sequer tivessem uma ideia 

aproximada de uns e de outros. A nova 

ligação estabelecida pelos portugueses 

possibilitou pela primeira vez em muitos 

séculos que os europeus se relacionassem 

directamente com o mundo afro-asiático 

das monções. Por isso, muito se espantaram 

os navegadores e os seus interlocutores 

durante tão longa jornada.

Somos afortunados por um dos membros 

da tripulação do Gama, provavelmente 

um Álvaro Velho do Barreiro, ter anotado 

um diário da viagem. Trata-se de um texto 

extraordinário pela pureza das imagens e 

From July 1497 to September 1499, a 

handful of navigators made the first round 

voyage by sea between Atlantic Europe 

and the Indian Ocean. The Old World spice 

routes gained yet another route, the first 

interoceanic one, which soon became a 

new line of the broad and ancient Silk Roads 

– a bundle of land and sea circuits that had 

turned Eurasia and the Mediterranean basin 

into an articulated space which enabled the 

circulation of products, ideas and objects 

from the Atlantic to the Pacific. They were 

consecutive local and regional circuits, 

through which goods and knowledge 

changed hands repeatedly without, most of 

the times, producers and consumers seeing 

each other or even having an approximate 

idea of each other. The new connection 

established by the Portuguese made it 

possible for the first time in many centuries 

for Europeans to relate directly to the Afro-

Asiatic world of the monsoons. Therefore, 

the navigators and their interlocutors were 

very surprised during such a long journey.

We are fortunate that one of the Gama 

crew members, probably Álvaro Velho 

from Barreiro, kept a diary of the voyage. 

It is an extraordinary text for the purity of 

the images and feelings it conveys. The 

author shows his admiration for the new 

world he is discovering, for example, when 

he notes that the dogs near the Cape bark 
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de sentimentos que nos transmite. O autor 

mostra a sua admiração pelo novo mundo 

que vai descobrindo, por exemplo, quando 

anota que os cães próximos do Cabo 

ladram como os de Portugal e dá conta do 

espanto dos povos locais, quando refere, 

a cada paragem, que de dia para dia a 

multidão que vem ver os portugueses é 

cada vez maior. Os Portugueses nomeiam o 

Rio dos Bons Sinais, quando se apercebem 

que atingiram portos com comércio de 

longa distância, choram em Moçambique 

quando julgam estar próximos do Preste 

João, um mítico rei que criam que existia 

nas costas do Islão, o degredado sabe 

explicar aos indianos que vêm em busca 

de cristãos e de especiarias e Vasco da 

Gama, Álvaro Velho e companheiros 

rezam a Nossa Senhora (que afinal era 

Durga, a Senhora deles, Indianos) num 

edifício religioso estranho, decorado com 

santos estranhíssimos (com quatro braços 

e dentes compridos), rodeados por uma 

multidão curiosa e incontável.

Mais tarde, Camões acrescentou a voz 

pesada e espantosa do Adamastor para 

assinalar o feito grandioso da descoberta, 

mas o Diário da viagem, é a testemunha 

excepcional e verdadeira do estado de 

espírito dos nautas que concluíram o 

sonho d’el-rei D. João II a mando d’el-rei D. 

Manuel I – aventureiros que se espantaram 

e causaram espanto.

João Paulo Oliveira e Costa

Comissário Científico

like those in Portugal and he reports on the 

astonishment of the local people, when 

he mentions, at each stop, that from day 

to day the crowd that comes to see the 

Portuguese is growing.

The Portuguese name the Rio dos Bons 

Sinais, when they realize that they have 

reached ports with long-distance trade, 

they cry in Mozambique when they think 

they are close to Prester João, a mythical 

king who they believed existed on the 

shores of Islam, the exiled knows how to 

explain to the Indians who come in search 

of Christians and spices and Vasco da 

Gama, Álvaro Velho and companions pray 

to Our Lady (who turned out to be Durga, 

their Lady, Indians) in a strange religious 

building, decorated with very strange saints 

(with four arms and long teeth ), surrounded 

by a curious and countless crowd.

Later, Camões added the heavy and 

astonishing voice of the Adamastor to 

signal the grandiose achievement of the 

discovery, but the Diary of the voyage is an 

exceptional and true witness to the state 

of mind of the sailors who completed the 

dream of king João II at the behest of the 

king Manuel I – adventurers who were 

amazed and caused amazement.

João Paulo Oliveira e Costa

Scientific Commissioner
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Primeiro um movimento e depois um 

assombro. 

e em êxtase vê, à luz de mil trovões,

O céu abrir o abismo /…/

E viu-se a terra inteira, de repente,

Surgir redonda do azul profundo.

Fernando Pessoa. Mensagem 

(“Ascensão de Vasco da Gama” e “O 

Infante”)

Assim se poderia sintetizar a viagem do 

espanto, do emaravilhamento, convocando 

a desse argonauta reconfigurado na épica 

camoniana (Vasco da Gama-Jasão-Ulisses) 

e representado por Almada Negreiros, 

mas também revisitado por James Joyce, 

Gonçalo M. Tavares e Teolinda Gersão, 

para apenas referir alguns autores. Viagem 

central na revolução do conhecimento 

em que se inscreve e que promove, 

revolução onde confluem o já consabido, 

da antiguidade greco-latina, mas também 

oriental, e o camoniano “Vi, claramente 

visto” (V, est. 18) “de experiências feito” 

(IV, est. 94), afinando-se mutuamente. 

Realizada no espelho das águas reflectindo 

os céus, cenário de mutante azul, e não 

nas telúricas paisagens de Marco Polo, 

de Pêro da Covilhã ou de Fernão Mendes 

Pinto. Numinosa e luminosa epifania de 

First a movement and then a wonder. 

and in ecstasy sees, in the light of a 

thousand thunders, 

The sky opens the abyss /…/

And the whole earth was seen, suddenly, 

Emerging, round, from the deep blue.

Fernando Pessoa. Message.

(“Ascension of Vasco da Gama” e “The 

Infant”)

In this way, one could summarize the 

journey of amazement, of wonder, 

summoning that argonaut reconfigured 

in the Camonian epic (Vasco da Gama- 

Jason-Ulysses) and represented by Almada 

Negreiros, but also revisited by James 

Joyce, Gonçalo M. Tavares and Teolinda 

Gersão, just to name a few authors. 

A central journey in the knowledge 

revolution in which it registers and promotes, 

revolution where the already known, from 

Greco-Latin antiquity, but also from the 

East, and the Camonian “I saw, clearly 

seen” (V, est. 18) “of experiences made” (IV, 

est. 94), tuning into each other. Made in the 

mirror of the waters reflecting the skies, 

blue mutant scenery, and not in the telluric 

landscapes of Marco Polo, Pêro da Covilhã 

or Fernão Mendes Pinto. Numinous and 

luminous epiphany of a journey conceived 

DA viAgeM do espANTo dA 
LíNgUA PorTUgUesA

The voYAge of AMAzeMeNT of 
The porTUgUese lANgUAge
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uma viagem concebida como símbolo e 

sinédoque de uma história de Portugal, 

da Europa, do Mundo: das metamorfoses 

do seu ser, saber e pensar caldeadas na 

transformação do seu fazer. “Golpe d’asa” 

prometeico no encontro de culturas, 

do (eu-)outro, através dos oceanos, na 

ânsia de “um pouco mais de azul”, de 

“[sermos] além”, imagem sobreimprimindo 

poesia (Mário de Sá-Carneiro) e ciência 

(Hubert Reeves). “Pássaro azul” (Charles 

Bukowski) enviado ao fim do mundo, no 

caso, a mirífica Índia, terra fabulosa de 

lendário Prestes João sucessivamente 

relocalizado… encerrando o séc. XV e 

abrindo o seguinte, bebendo nas “origens 

globais da ciência moderna” (James 

Posket), nesse intercâmbio de tradução 

em que orientes e ocidentes antigos e 

modernos se iam (re)conhecendo em 

fascinada vertigem. Cartografando céus 

e terra, mar e horizonte, conhecido e 

desconhecido.

Soprada pela utopia europeia em finisterra 

peninsular aspirando ao horizonte, a língua 

portuguesa viveu as metamorfoses ditadas 

pelo encontro com as suas homólogas 

e com a novidade nesses novos mundos 

apenas bordejados, por vezes, ‘adentrados’, 

frequentemente traduzidos pelos ‘línguas’, 

mediadores culturais. Dançando ao ritmo 

incerto dessa dupla novidade (do real e 

das outras línguas), flexibilizou-se, elástica, 

até aos limites de si, gerando, em jeito de 

baile de Eco e Narciso, refracções suas nas 

as a symbol and synecdoche of a history 

of Portugal, of Europe, of the World: of the 

metamorphoses of his being, knowledge 

and thinking fused in the transformation 

of his doing. Promethean “Wing blow” in 

the meeting of cultures, of the (I-)other, 

across the oceans, in the desire for “a little 

more blue”, for “[being] beyond”, an image 

overprinting poetry (Mário de Sá- Carneiro) 

and science (Hubert Reeves). “Blue bird” 

(Charles Bukowski) sent to the end of the 

world, in this case, the marvellous India, 

fabulous land of legendary Prester John 

successively relocated… ending the 15th 

century and opening the following one, 

drinking in the “global origins of modern 

science” (James Posket), in this translation 

exchange in which ancient and modern 

East and West were (re)acquainting 

themselves in fascinated vertigo. Charting 

heavens and earth, sea and horizon, known 

and unknown. Blown by the European 

utopia in peninsular finisterre aspiring to 

the horizon, the Portuguese language 

experienced the metamorphoses dictated 

by the encounter with its counterparts 

and with the novelty in these new worlds 

only bordered, sometimes ‘entered’, often 

translated by ‘tongues’ 1, cultural mediators. 

Dancing to the uncertain rhythm of this 

double novelty (of the real and of other 

languages), she became flexible, elastic, 

to the limits of herself, generating, in the 

manner of an Echo and Narciso dance, 

refractions of her in her sisters and of them 
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suas irmãs e delas em si, miscigenadas em 

pidgins e crioulos. Depois, viveu outras 

viagens, tensionada entre o micro e o 

macro, buscando uni-los numa totalidade 

bordada a física e a filosofia (nas suas mais 

amplas acepções).

Nas literaturas geradas na diversidade 

das suas (re)configurações, a língua 

portuguesa (e as suas irmãs), em afectuoso 

enlace, evidenciou as novas gentes, fauna 

e flora, entre mar e terra, gerando outra 

imagística. Oscilando entre o substantivo 

e o qualificativo, o nome e a comparação, 

deu a ver algas e corais, corpos e paisagens, 

esboçando-os entre liquefacção, 

aerificação e concretude, entre surpresa e 

temor.

É essa viagem de espanto em espanto 

cintilando na história da língua portuguesa, 

nas suas variantes e metamorfoses, na 

sua dança da vida, que assinalamos nesta 

exposição, celebrando, afinal, a epopeia 

da globalização protagonizada pela 

Humanidade, epopeia do que somos aqui 

e agora no planeta terra da Via Láctea, 

uma das muitas galáxias do nosso ainda 

desconhecido universo…

Annabela Rita

Comissária Científica

in herself, miscegenated in pidgins and 

creoles. Afterwards, she experienced other 

journeys, tensioned between the micro 

and the macro, seeking to unite them in 

a totality embroidered with physics and 

philosophy (in its broadest senses).

In the literature generated in the diversity 

of its (re)configurations, the Portuguese 

language (and her sisters), in an affectionate 

link, highlighted the new peoples, fauna 

and flora, between sea and land, generating 

another imagery. Oscillating between 

the noun and the qualifier, the name 

and the comparison, revealed algae and 

corals, bodies and landscapes, sketching 

them between liquefaction, aeration and 

concreteness, between surprise and fear.

This is voyage from amazement to 

amazement sparkling in the history of 

the Portuguese language, in its variants 

and metamorphoses, in its dance of life, 

highlighted in this exhibition, celebrating, 

after all, the epic of globalization led by 

Humanity, the epic of what we are here and 

now on planet earth of the Milky Way, one 

of the many galaxies of our still unknown 

universe…

Annabela Rita

Scientific Commissioner

1Translators
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Comissário Científico Scientific Commissioner

João Paulo Oliveira e Costa 
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“Nascera no ano do Senhor de 1469, 

tendo como berço a vila de Sines. Seu 

pai, Estevão da Gama, um nobre de 

baixa linhagem, era o alcaide daquelas 

terras.

Gama era de tamanho meão, encorpado, 

cheio de carnes, rosto avermelhado, 

barba farta e negra que lhe comia parte 

da caraça curtida pelo sol. Tinha um 

ar áspero que não mascarava e uma 

possante voz de comando. Era tido 

como "mui fragueiro de condição", 

pelo que, mais que amado era temido. 

Contudo, o que perdia em grosseria 

ganhava em determinação.  (...)

De barbas encharcadas, Gama não se 

afastava do leme, sempre a fustigar com 

impropérios o piloto Pêro de Alenquer. 

"A sul. A sul...!" Os homens clamavam 

por Deus, queriam voltar para trás que 

o inferno era feito de água e não de 

chamas, diziam. Mas Gama gritava que 

era mister chegar às índias para a glória 

de Portugal (e sua) e que não havia 

infernos que tolhessem a danação que 

lhe assanhava os dentes e o impelia 

a seguir avante. "A sul. A sul...!" Os 

homens suplicavam "pardeos, meu 

senhor...", e ele sempre a grunhir "se o 

mar vos não mata, vos mato eu, perros 

danados... A sul. A sul...!" Estavam 

rotos os marinheiros e os barcos, a 

He was born in the year of the Lord 1469, 

having as his birthplace the town of Sines. 

His father, Estevão da Gama, a nobleman 

of low lineage, was the mayor of those 

lands. Gama was medium-sized, full-

bodied, bulky, red in the face, and a thick 

black beard that covered part of his sun-

tanned face. He had a gruff air that didn't 

hide and a powerful commanding voice. 

He was considered to be "very poor in 

condition", so, more than loved, he was 

feared. However, what he lost in rudeness 

he gained in determination. (...)

With his beard soaked, Gama never left 

the helm, always lashing out at pilot Pêro 

de Alenquer. "South. To the South...!" Men 

were crying out for God, they wanted to go 

back to that hell was made of water and not 

flames, they said. But Gama shouted that it 

was necessary to reach the Indies for the 

glory of Portugal (and his) and there was 

no Hell to stop the damnation that gnawed 

his teeth and impelled him forward. "South. 

To the South...!" The men begged "by God, 

my lord...", and he was always grunting 

"if the sea doesn't kill you, I will, damned 

dogs... To the South. To the South...!" The 

sailors and boats were broken, the water 

was pouring in from all sides, the caulks 

vasco da gama
vasco da gama
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in “Vasco da Gama - The Terror of the Indies”, João Morgado, 2016.

João Morgado nasceu em Aldeia do Carvalho, Covilhã, no dia 5 de Maio de 1965. 

É poeta e romancista. Recebeu a 13 de Junho de 2017 a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural, 

oficializada pela República Federativa do Brasil, pela sua investigação sobre a vida de Pedro Álvares Cabral.  

in “Vasco da Gama - The Terror of the Indies”, João Morgado, 2016.

João Morgado was born in Aldeia do Carvalho, Covilhã, on May 5, 1965.

He is a poet and novelist. On June 13, 2017, he was granted the Grand Cross of the Order of Civic and Cultural 

Merit by the Federative Republic of Brazil, for his investigation about the life of Pedro Álvares Cabral.

Assinatura de Vasco da Gama

Vasco da Gama’s signature

água entrava por todos os lados, os 

calafates davam às bombas sem tempo 

de paro, sem tempo de maldizer a vida, 

sem tempo de um ai, de um credo. No 

leme já ninguém sabia onde era o sul. 

Onde era o fim dos penhascos, o fim 

do tormento, o fim do pesadelo. Chuva 

e trovões a rasgar o céu - a única luz, 

e o bandear das madeiras na fúria 

desgarrada das águas salgadas. Os 

corpos tão partidos como os mastros, 

de dias e dias de contenda com mar 

e com os ventos. Uma briga desigual 

de forças. As naus pareciam árvores 

de Inverno, com o cordame a rasgar-

se, as velas a esgarçarem, as madeiras 

a ranger e a quebrar. "A sul. A sul...!", 

vociferava o capitão-mor.”

gave the pumps no time to stop, no time to 

curse life, no time for an woe, for a creed. 

At the helm no one knew where South 

was anymore. Where was the end of the 

cliffs, the end of the torment, the end of 

the nightmare. Rain and thunder tore the 

sky - the only light, and the slamming of 

the woods in the straying fury of the salt 

waters. The bodies as broken as the masts, 

from days and days of struggle with the 

sea and the winds. An unequal struggle of 

forces. The ships looked like Winter trees, 

the rigging ripping, the sails fraying, the 

wood creaking and breaking. "South. To 

the South...!" the captain-major roared."
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Vasco da Gama, Museu Nacional de Arte Antiga. Escola Portuguesa, século XVI.

Vasco da Gama, National Museum of Ancient Art. Portuguese School, 16th century.
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Armas de Vasco da Gama, Almirante da Índia, in Livro do Armeiro-Mor (fl 87)

Armas dos condes da Vidigueira e marqueses de Nisa, 1509.

Livro do Armeiro-Mor, Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa.

Coat of Arms of Vasco da Gama, Admiral of India, in “Livro do Armeiro-Mar” (fl 87) 

Coat of Arms of the Counts of Vidigueira and Marquises of Nisa, 1509. 

Book of Armeiro-Mor, National Archives Torre do Tombo, Lisbon.

Página anterior

Cenotáfio de Vasco da Gama, Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa 

Previous page

Cenotaph of Vasco da Gama, Jeronimos Monastery, Lisbon
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Até ao início do século XV não se conhecia 

o Atlântico senão ao longo da costa 

europeia.

Os Portugueses iniciaram a exploração das 

águas desconhecidas em 1434.

Foi uma vitória da civilização europeia 

sobre o medo que permitiu o desencadear 

da globalização através da exploração 

dos oceanos. Ao chegarem a um porto 

desconhecido, os europeus descobriam e 

eram descobertos.

Ao longo do século XV, os Descobrimentos 

possibilitaram o reconhecimento da costa 

ocidental africana.

os descobrimentos
thediscoveries
Until the beginning of the 15th century, 

the Atlantic was unknown except along 

the European coast. 

The Portuguese began exploring the 

unknown waters in 1434. 

It was a victory for European civilization 

over fear that allowed globalization to 

unleash through the exploitation of the 

oceans. Upon reaching an unknown 

port, Europeans discovered and were 

discovered. 

Throughout the 15th century, the 

Discoveries enabled the recognition of the 

West African coast.

O mapa-múndi de Fra Mauro em 1459 (a orientação original é invertida, com o Sul para cima) 

O mapa mostra o velho mundo conhecido: a Ásia, a África e a Europa.

Fra Mauro's world map in 1459 (original orientation is reversed, south facing up) 

The map depicts the old known world: Asia, Africa and Europe.

Páginas seguintes

Mapa de Henricus Martellus Germanus, 1490 c. Londres, 

Museu Brtitânico, MS. add. 15760, fol. 68v-69. (Kish 1980, tav. 52).

Next pages

Map of Henricus Martellus Germanus, 1490 c. London, 

British Museum, MS. add. 15760, fol. 68v-69. (Kish 1980, tav. 52).
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“Em nome de Deus, Amen.

Na era de 1497 mandou el-rei D. Manuel, 

o primeiro deste nome em Portugal, a 

descobrir quatro navios, os quais iam em 

busca de especiaria, dos quais navios ia por 

capitão-mor Vasco da Gama, e dos outros: 

dum deles Paulo da Gama, seu irmão, e do 

outro Nicolau Coelho.”

Diário da Viagem de Vasco da Gama

“In the name of God, Amen. 

In the era of 1497, King Manuel, the first of 

this name in Portugal, sent to discover four 

ships, in search of spice, of which ships 

went as Captain General Vasco da Gama, 

and of the others: one of them Paulo da 

Gama, his brother, and the other Nicolau 

Coelho.”

Vasco da Gama's Voyage Diary

“São Gabriel”, “São Rafael” e “Bérrio”, c. de 1558, 

“Roteiro da Viagem” de Álvaro Velho.

“São Gabriel”, “São Rafael”, and “Bérrio”. c. 1558,

“Roteiro da Viagem” by Álvaro Velho.
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O REI ENVIA A ARMADA 
COM O PARECER NEGATIVO 
DO CONSELHO. MAIS TARDE, 
LUÍS VAZ DE CAMÕES DEU 
VOZ AOS QUE SE OPUNHAM 
À EMPRESA DA ÍNDIA CRI-
ANDO A FIGURA DO VELHO 
DO RESTELO.

THE KING SENDS THE AR-
MADA WITH THE NEGA-
TIVE OPINION OF THE 
COUNCIL. LATER, LUÍS 
VAZ DE CAMÕES GAVE 
VOICE TO THOSE OPPOS-
ING THE INDIA COMPA-
NY, CREATING THE FIG-
URE OF THE OLD MAN 
IN RESTELO.

“Mas um velho d’aspeito venerando,

Que ficava nas praias, entre a gente,

Postos em nós os olhos, meneando

Três vezes a cabeça, descontente,

A voz pesada um pouco alevantando,

Que nós no mar ouvimos claramente,

C’um saber só de experiências feito,

Tais palavras tirou do experto peito:

”Ó glória de mandar! Ó vã cobiça

Desta vaidade, a quem chamamos Fama!

Ó fraudulento gosto, que se atiça

C’uma aura popular, que honra se chama!

Que castigo tamanho e que justiça

Fazes no peito vão que muito te ama!

Que mortes, que perigos, que tormentas,

Que crueldades neles experimentas!”

Os Lusíadas, Camões, Canto IV, 94 - 95

“But a venerating old man, 

That was on the beaches, among people, 

With his eyes on us, wiggling 

Three times the head, displeased, 

The heavy voice a little lifting, 

That we at sea heard clearly, 

With a knowledge only of experiences made, 

These words he took from his wise chest:
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“O glory of commanding! O vain greed 

Of this vanity, whom we call Fame!

O fraudulent taste, which stirs 

With a popular aura, what an honor it is called! 

What a punishment and what justice 

You do it in the chest that loves you very 

much! 

What deaths, what dangers, what storms,

What cruelties you experience in them!” 

The Lusiads, Camões, Canto IV, 94 - 95

O Velho do Restelo, óleo s/ tela, 1904, 

Columbano Bordalo Pinheiro.

Inv. Nº: MML00528, Museu Militar de Lisboa.

The Old Man from Restelo, oil on canvas, 1904, 

Columbano Bordalo Pinheiro.

Inv. Nº: MML00528, Lisbon Military Museum.
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A TrAvessiA do
ATlâNTico The 

ATlANTic
CrossiNgA armada fez escala em Cabo Verde e 

Vasco da Gama assistiu à missa na igreja 

de Nossa Senhora do Rosário, na Ribeira 

Grande.

O “Planisfério de Cantino”, de autoria de 

um cartógrafo Português desconhecido em 

1502, é um dos documentos cartográficos 

mais preciosos de todos os tempos. 

Retrata o mundo, como ficou conhecido 

pelos europeus após as grandes viagens de 

exploração no final do século XV e início 

do século XVI para as Américas, África e 

Índia. 

The fleet made a stopover in Cape Verde 

and Vasco da Gama attended mass in the 

church of Nossa Senhora do Rosário, in 

Ribeira Grande. 

The Cantino Planisphere, by an unknown 

Portuguese cartographer in 1502, is one of 

the most precious cartographic documents 

of all time. It depicts the world, as it 

became known to the Europeans after the 

great exploration voyages at the end of the 

fifteenth and beginning of the sixteenth 

century to the Americas, Africa and India. 

Próximas páginas

O “Planisfério de Cantino”, de autoria de um cartógrafo Português desconhecido, em 1502, é um 

dos documentos cartográficos mais preciosos de todos os tempos. Retrata o mundo, como ficou 

conhecido pelos europeus após as grandes viagens de exploração no final do século XV e início do 

século XVI para as Américas, África e Índia. Biblioteca Estense Universitaria, Modena, Itália.

Next pages

The “Cantino planisphere”, by an unknown Portuguese cartographer, in 1502, is one of the most 

precious cartographic documents of all time. It depicts the world, as it became known to the 

Europeans after the great exploration voyages at the end of the fifteenth and beginning of the 

sixteenth century to the Americas, Africa and India. 

Biblioteca Estense Universitaria, Modena, Italy.
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“Partimos do Restelo um sábado, que eram 

8 dias do mês de julho da dita era de 1497, 

nosso caminho, que Deus Nosso Senhor 

deixe acabar em seu serviço. Amen (…)

E ao outro dia, que era quinta-feira 

[27/7], chegámos à ilha de Santiago, onde 

pousámos na praia de Santa Maria com 

muito prazer e folgar. (…)

E em 22 do dito mês, indo na volta do mar 

ao sul e a quarta do sudoeste, achámos 

muitas aves, feitas como garções e, quando 

veio a noite tiravam contra o sussueste 

muito rijas como aves que iam para terra.”

“À quarta-feira, lançámos âncora na dita 

baía, onde estivemos oito dias limpando 

os navios e corrigindo as velas e tomando 

lenha. (…)

Na terra há homens baços, que não comem 

senão lobos marinhos e baleias, e carne 

de gazelas, e raízes de ervas; e andam 

cobertos com peles e trazem umas bainhas 

em suas naturas. E as suas armas são uns 

cornos tostados, metidos em umas varas 

de zambujo; e têm muitos cães, como os 

de Portugal, e assim mesmo ladram. As 

aves desta terra são assim mesmo como 

as de Portugal: corvos marinhos, gaivotas, 

rolas e cotovias e outras muitas aves. E a 

terra é muito sadia e temperada e de boas 

ervas.”

Diário da Viagem de Vasco da Gama

“We left Restelo on a Saturday, 8 days in 

the month of july of the era of 1497, our 

way, may God Our Lord allow it to end in 

his service. Amen (…) 

And the other day, which was Thursday 

[7/27], we arrived at the island of Santiago, 

where we landed on Santa Maria beach 

with great pleasure and relaxation. (...) 

And on the 22nd of the said month, going 

around the sea to the south and the fourth 

to the southwest, we found many birds, 

made like waiters, and when night came 

they took off against the southeast, very 

tough like birds that went to land.”

“On Wednesday, we dropped anchor in 

the said bay, where we spent eight days 

cleaning the ships and fixing the sails and 

gathering firewood. (...) 

On earth there are dull men, who eat only 

sea lions and whales, and gazelle flesh, and 

grass roots; and they walk covered with 

skins and wear sheaths in their nature. And 

their weapons are toasted horns, stuck in 

zambujo sticks; and they have many dogs, 

like those in Portugal, and they bark in 

the same way. The birds of this land are 

just like those of Portugal: cormorants, 

seagulls, turtledoves and larks and many 

other birds. And the land is very healthy 

and temperate and of good herbs.”

Vasco da Gama's Voyage Diary
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Aparição do Adamastor, óleo s/ tela, Carlos Reis, 1941. Colecção privada.
 
Apparition of Adamastor, oil on canvas, Carlos Reis, 1941. Private collection.

AdAMAsTor
AdAMAsTor

«Não acabava, quando ũa figura

Se nos mostra no ar, robusta e válida,

De disforme e grandíssima estatura;

O rosto carregado, a barba esquálida,

Os olhos encovados, e a postura

Medonha e má e a cor terrena e pálida;

Cheios de terra e crespos os cabelos,

A boca negra, os dentes amarelos.

«Tão grande era de membros, que bem posso

Certificar-te que este era o segundo

De Rodes estranhíssimo Colosso,

Que um dos sete milagres foi do mundo.

Cum tom de voz nos fala, horrendo e grosso,

Que pareceu sair do mar profundo.

Arrepiam-se as carnes e o cabelo,

A mi e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo!

«E disse: – «Ó gente ousada, mais que 

quantas

No mundo cometeram grandes cousas,

Tu, que por guerras cruas, tais e tantas,

E por trabalhos vãos nunca repousas,

Pois os vedados términos quebrantas

E navegar meus longos mares ousas,

Que eu tanto tempo há já que guardo e 

tenho,

Nunca arados d' estranho ou próprio lenho;

Os Lusíadas, Canto V, 39-41

«(…) when the figure 

shown itself to us in the air, 

robust and valid, of misshapen and great 

stature; 

The heavy face, the scrawny beard, 

The sunken eyes, and the posture 

Dreadful and evil and the color earthy and 

pale; 

Full of earth and frizzy hair, 

The black mouth, the yellow teeth. 

"So great were the members, 

I can well make sure this was the second one 

From Rhodes the strangest Colossus, 

One of the seven miracles of the world. 

With such voice tells us, hideous and thick, 

That seemed to come out of the deep sea. 

Flesh and hair shiver, 

Me and everyone, just listening to him and 

seeing him! 

«And he said: –« O bold people, more than 

how many 

In the world you committed great things, 

You, who through cruel wars, such and many, 

And by vain labors you never rest, 

For the forbidden terms break 

And sail my long seas dare, 

That I've kept and possess for so long, 

(…)

Os Lusíadas, Canto V, 39-41
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The monster that is at the end of the sea 

In the pitch black night he rose to fly; 

Around the ship he flew three times, 

He flew three times to hiss, 

And said, "Who dared to enter 

In my caves that I don't unravel, 

My black ceilings at the end of the world?» 

And the man at the helm said, trembling: 

«The King João the Second!» 

«Whose sails are I rubbing against? 

Whose keels do I see and hear?” 

Said the monster, and circled three times, 

Three times he swirled filthy and thick, 

«Who comes to power what only I can, 

That I live where no one has ever seen me 

And drain the fears of the bottomless sea?» 

And the man at the helm trembled, and said: 

«The King João the Second!» 

Three times from the helm the hands raised, 

Three times at the helm he rebuked them, 

And he said at the end of trembling three 

times: 

«Here at the helm I am more than myself: 

I am a People who want the sea that is yours; 

And more than the monster, which my soul 

fears 

And wheel in the darkness of the end of the 

world; 

Send the will, which ties me to the helm, 

From King João the Second!» 

Message, IV. The Mostrengo, Fernando Pessoa

O mostrengo que está no fim do mar

Na noite de breu ergueu-se a voar;

À roda da nau voou três vezes,

Voou três vezes a chiar,

E disse: «Quem é que ousou entrar

Nas minhas cavernas que não desvendo,

Meus tectos negros do fim do mundo?»

E o homem do leme disse, tremendo:

«El-Rei D. João Segundo!»

«De quem são as velas onde me roço?

De quem as quilhas que vejo e ouço?»

Disse o mostrengo, e rodou três vezes,

Três vezes rodou imundo e grosso,

«Quem vem poder o que só eu posso,

Que moro onde nunca ninguém me visse

E escorro os medos do mar sem fundo?»

E o homem do leme tremeu, e disse:

«El-Rei D. João Segundo!»

Três vezes do leme as mãos ergueu,

Três vezes ao leme as reprendeu,

E disse no fim de tremer três vezes:

«Aqui ao leme sou mais do que eu:

Sou um Povo que quer o mar que é teu;

E mais que o mostrengo, que me a alma teme

E roda nas trevas do fim do mundo;

Manda a vontade, que me ata ao leme,

De El-Rei D. João Segundo!»

Mensagem, IV. O Mostrengo, Fernando Pessoa
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a reinterpretação
africana theafrican 

reinterpretation
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Pintura existente na Biblioteca da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, elaborada em 
1998 para assinalar o 4º centenário da passagem de Vasco da Gama.
Realizada com o ANC (Congresso Nacional Africano) já no poder, conclui com o nascimento de um 
Homem Novo, filho do europeu e da africana.

Existing painting in Library of the University of the Witwatersrand, in Johannesburg, created in 1998 
to mark the 4th centenary of Vasco da Gama’s passage.
Held with the ANC (African National Congress) already in power, it concludes with the birth of a New 
Man, son of the European and the African.
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ocabo
thecape“E à quarta-feira, ao meio-dia, passámos o dito 

Cabo ao longo da costa com vento à popa”

Diário da Viagem de Vasco da Gama

“(…) Há umas aves que são tamanhas como 

patos, e não voam porque não têm penas nas 

asas, e chamamos-lhes sotilicairos e matámos 

deles quantos quisemos; as quais aves zurram 

como asnos”

Diário da Viagem de Vasco da Gama

“Estando em esta angra de São Brás tomando 

água, uma quarta-feira, pusemos uma cruz e 

um padrão em a dita angra de São Brás, a qual 

cruz fizemos de uma mezena e era muito alta. 

(…) A noite seguinte estivemos à corda, 

porquanto éramos tanto avante como o rio 

do Infante que era a derradeira terra que 

Bartolomeu Dias descobriu”.

Diário da Viagem de Vasco da Gama

“And on Wednesday, at noon, we passed the  

Cape along the coast with wind astern” 

Vasco da Gama’s Voyage Diary

“(…) There are some birds that are as big as 

ducks, and they don’t fly because they don’t 

have feathers on their wings, and we call them 

sotilicairos and we killed as many of them as 

we wanted; which birds bray like donkeys” 

Vasco da Gama’s Voyage Diary

“While we were in this creek of São Brás drinking 

water, one Wednesday, we put a cross and a 

standard in the creek of São Brás, which cross 

we made from a mizzenmast and it was very 

high. (…) 

The following night we were on the ropes, 

as we were as far ahead as the Infante river, 

which was the last land that Bartolomeu Dias 

discovered”. 

Vasco da Gama's Voyage Diary

Fotografia de João Paulo Oliveira e Costa.
 
Photography by João Paulo Oliveira e Costa.
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aguada de são brás
e rio do infante
mossel baywater supply

in são bras and
infante river
mossel bay

“Em esta angra está um ilhéu em mar, três 

tiros de besta; e em este ilhéu há muito lobos 

marinhos e deles são tão grandes como ursos 

muito grandes e são muito temerosos e têm 

muito grandes dentes; e vêm-se aos homens 

e nenhuma lança, por [mais] força que leve, os 

não pode ferir”

Diário da Viagem de Vasco da Gama

“E partido João da Nova de Lisboa sem lhe 

acontecer cousa que seja de contar foi ter à 

aguada de São Brás, onde se achou em terra um 

sapato dependurado em uma árvore com uma 

carta dentro que dizia que passara por aí Pero 

de Ataíde, que fora com Pedro Álvares Cabral, 

e contava o que lhe acontecera  em Calicute, 

Cochim e Cananor, porque soubessem os 

capitães portugueses que não haviam de ir a 

Calicute senão a Cochim.”

In Fernão Lopes de Castanheda, História da 

Conquista da Índia pelos portugueses, livro I, 

cap. XLIII

Um marco do correio evoca o facto de esta 

praia ter sido inicialmente um local onde os 

portugueses que iam e vinham deixavam 

mensagens para os que seguiam em sentido 

oposto

“In this cove there is an islet in the sea, three 

crossbow shots; and in this islet there are many 

sea lions and of them they are as big as very 

big bears and they are very fearful and they 

have very big teeth; and men are seen, and 

no spear, however strong it may take, cannot 

smite them.” 

Vasco da Gama's Voyage Diary

“And left João da Nova from Lisbon without 

anything happening to him, he went to São 

Brás water suplly, where a shoe was found on 

land hanging from a tree with a letter inside 

that said that Pero de Ataíde had passed by, He 

went with Pedro Álvares Cabral, and told what 

had happened to him in Calicut, Cochin and 

Cannanore, because the Portuguese captains 

knew that they would not go to Calicut but to 

Cochin.” 

In Fernão Lopes de Castanheda, History of the 

Conquest of India by the Portuguese, book I, 

cap. XLIII
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Página seguinte
Mossel Bay
Rio do Infante
Fotografias de João Paulo Oliveira e Costa.

Next page 
Mossel Bay
Infante river
Photographies by João Paulo Oliveira e Costa.

“Estando em esta angra de São Brás tomando 

água, uma quarta-feira, pusemos uma cruz e 

um padrão em a dita angra de São Brás, a qual 

cruz fizemos de uma mezena e era muito alta. 

(…) A noite seguinte estivemos à corda, 

porquanto éramos tanto avante como o rio 

do Infante que era a derradeira terra que 

Bartolomeu Dias descobriu”.

Diário da Viagem de Vasco da Gama.

A mailbox evokes the fact that this beach was 

initially a place where the Portuguese who 

came and went left messages for those who 

went in the opposite direction. 

“While being in this creek of São Brás drinking 

water, one Wednesday, we put a cross and a 

column in the said creek of São Brás, which 

cross we made of a mizzen and it was very 

high.

(…) The following night we were on the ropes, 

as we were as far ahead as the Infante River, 

which was the last land that Bartolomeu Dias 

discovered”. 

Vasco da Gama's Voyage Diary.
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moçambique
mozambiqueAo chegarem à ilha de Moçambique “mais 

nos disseram que o Preste João estava dali 

perto; e que tinha muitas cidades ao longo do 

mar, e que os moradores delas eram grandes 

mercadores e tinham grandes naus. Mas que o 

Preste João estava muito dentro pelo sertão, e 

que não podiam lá ir senão em camelos; (…)

E estas cousas e outras muitas nos diziam 

estes mouros, do que éramos tão ledos que 

com prazer chorávamos; e rogávamos a Deus 

que lhe aprouvesse de nos dar saúde, para que 

víssemos o que todos desejávamos.

Diário da Viagem de Vasco da Gama.

When they arrived on the island of 

Mozambique, “they told us that Prester João 

was nearby; and that he had many cities 

along the sea, and that the inhabitants of 

them were great merchants and had great 

ships. But that Prester John was far into 

the hinterland, and that they could only go 

there on camels; (...) 

And these things and many others told 

us these Moors, about which we were so 

happy that we wept with pleasure; and we 

prayed to God that it would please Him to 

give us health, that we might see what we 

all desired. 

Vasco da Gama's Voyage Diary.

Vasco da Gama ouve o Piloto Oriental, óleo s/ 
tela, 1907, José Malhoa. 

Inv. Nº: MML00544, Museu Militar de Lisboa.

Vasco da Gama listens to the Oriental Pilot, oil 
on canvas, 1907, José Malhoa.

Inv. Nº: MML00544, Lisbon Military Museum.
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Melinde
Fotografia de João Paulo Oliveira e Costa.

Melinde
Photography by João Paulo Oliveira e Costa.
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melinde
melindeNeste dia ao sol-posto lançámos âncora em 

direito dum lugar que se chama Melinde, o 

qual está de Mombaça 30 léguas.               

Ao fundo (visto de norte) o ancoradouro onde 

fundearam os navios de Vasco da Gama.                                         

Diário da Viagem de Vasco da Gama.

On this day at sunset we dropped anchor 

straight from a place called Malindi, which is 

30 leagues from Mombasa. In the background 

(seen from the north) the anchorage where 

Vasco da Gama's ships anchored. 

Vasco da Gama's Voyage Diary.
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achegadaacalecute
the arrival to
calicut

“E ao outro dia [21 de maio de 1498], isso 

mesmo vieram estes barcos aos nossos navios, 

e o capitão-mor mandou um dos degredados 

a Calecute; e aqueles com que ele ia levaram-

no onde estavam dois mouros de Tunes, que 

sabiam falar castelhano e genovês. E a primeira 

salva que lhe deram foi esta, que ao diante se 

segue:

Ao diabo que te dou; quem te trouxe cá?

E perguntaram-lhe o que vínhamos buscar tão 

longe. E ele respondeu:

Vimos buscar cristãos e especiaria.”

Diário da Viagem de Vasco da Gama.

“And the other day [May 21, 1498], these ships 

came to our ships, and the captain-major sent 

one of the exiles to Calicut; and those he was 

going with took him to where two Moors from 

Tunis were, who could speak Castilian and 

Genoese. And the first salvo they gave him was 

this one, which follows:

To the devil with you; who brought you here?

And they asked him what we were looking for 

so far. And he replied: 

We came for Christians and spice.”

Vasco da Gama's Voyage Diary.

“A chegada de Vasco da Gama a Calecut em 
1498”, Roque Gameiro. Lisboa: José Bastos, [ca 
1900]. - 1 gravura: litografia, color. Biblioteca 
Ncional de Portugal.

“The arrival of Vasco da Gama to Calicut in 
1498”, Roque Gameiro. Lisbon: José Bastos, [ca 
1900]. - 1 engraving: lithograph, color. National 
Library of Portugal.
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Vasco da Gama perante o Samorim 
de Calecute, 1898, Veloso Salgado, 
óleo s/ tela, Sociedade de Geografia 
de Lisboa.

Vasco da Gama before the Samorim 
of Calicut, 1898, Veloso Salgado, 
oil on canvas, Lisbon Geography 
Society.
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oprimeirocontacto
com o(desconhecido)
hinduísmofirstcontact

with(unknown)
h i n d u i s m

“Aqui nos levaram a uma grande igreja, em a 

qual estavam estas coisas seguintes:

Primeiramente o corpo da igreja é da grandura 

dum mosteiro, toda lavrada de cantaria, telhada 

de ladrilho. E tinha à porta principal um padrão 

de arame, da altura de um mastro, e em cima 

deste padrão está uma ave, que parece galo. (…) 

e dentro estava uma imagem pequena, a qual 

eles diziam que era Nossa Senhora. E diante da 

porta principal da igreja, ao longo da parede, 

estavam sete campanas pequenas. Aqui fez o 

capitão-mor oração e nós com ele.

(…)

E outros muitos santos estavam pintados pelas 

paredes da igreja, os quais tinham diademas; e 

a sua pintura era em diversa maneira, porque 

os dentes eram tão grandes que saíam da boca 

uma polegada, e cada santo tinha quatro ou 

cinco braços.

E abaixo da igreja estava um grande tanque, 

lavrado de cantaria, assim como outros muitos 

que pelo caminho tínhamos visto”

Diário da Viagem de Vasco da Gama

“Here we were taken to a large church, in which 

were these following things: Firstly, the body of 

the church is the size of a monastery, all carved 

in stonework, roof tiled. And at the main door 

there was a pattern of wire, the height of a pole, 

and on top of this pattern is a bird, which looks 

like a rooster. (…) and inside was a small image, 

which they said was Our Lady. And in front of 

the main door of the church, along the wall, 

were seven small bells. Here the captain-major 

prayed and we with him.

(…)

And many other saints were painted on the 

walls of the church, which diadems; and the 

painting was in a different manner, for the teeth 

were so great that they protruded an inch from 

the mouth, and each saint had four or five arms. 

And below the church was a large pond, hewn 

out of stone, as were many others that we had 

seen along the way.” 

Vasco da Gama’s Voyage Diary

Templo de Mamallapuram, Kerala, Índia.

Mamallapuram Temple, Kerala, India.
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amemóriaconstruída
(erevista) theconstruc-

ted memory
(andrevised)

Antigo Templo de Shiva, Thaliyil Kannur, Kerala, Índia.

Ancient Shiva Temple, Thaliyil Kannur, Kerala, India.

“Deste lugar levou o catual Vasco da Gama a 

um pagode de seus ídolos, dizendo-lhe que era 

uma igreja de muita devoção; e assim cuidou 

ele mais porque lhe viu sobre a porta sete sinos 

pequenos, e diante dela um padrão de arame 

da altura de um mastro de nau e no capitel 

uma grande ave do mesmo arame que parecia 

galo e a igreja era do tamanho de um grande 

mosteiro, lavrada toda de cantaria e telhada 

de ladrilho, que prometia ser de dentro um 

formoso edifício. E Vasco da Gama alegrou-se 

muito de a ver, e pareceu-lhe que estava entre 

cristãos (…) 

E indo por esta igreja viram muitas imagens 

pintadas pelas paredes, e delas tinham 

tamanhos dentes que saíam fora da boca uma 

polegada e outros tinham quatro braços e eram 

feias de rosto que pareciam diabos, o que pôs 

alguma dúvida nos nossos de crerem que era 

igreja de cristãos. (…)

(…) os quais acenando para a imagem 

nomeavam Santa Maria, dando a entender que 

era aquela a sua imagem. E parecendo assim a 

Vasco da Gama, assentou-se em joelhos, e os 

nossos com ele, e fizeram oração. E João de 

Sá, que estava duvidoso de ser aquilo igreja de 

cristãos por ver aquela fealdade das imagens 

que estavam pintadas nas paredes, sem e 

assentando de joelhos disse: se isto é Diabo, 

eu adoro o Deus verdadeiro. E Vasco da Gama, 

que o ouviu, olhou-o para ele sorrindo-se.”

Fernão Lopes de Castanheda, História da Conquista 

da Índia pelos portugueses, livro I, cap. XVI.

“From this place he took Vasco da Gama to 

a pagoda of his idols, telling him that it was 

a church of great devotion; and so he took 

more care because he saw on the door seven 

small bells, and in front of it a pattern of wire 

the height of a ship's mast and in the capital a 

large bird of the same wire that looked like a 

rooster and the church was the size of a large 

monastery, all carved with stonework and tiled 

roof, which promised to be a beautiful building 

from within. And Vasco da Gama was very 

happy to see her, and it seemed to him that he 

was among Christians (…) 

And going by this church, they saw many 

images painted on the walls, and of them they 

had such teeth that they came out of their 

mouths an inch and others had four arms and 

were ugly with faces that looked like devils, 

which put some doubt in our people to believe 

that it was a church. of Christians. (...) 

(…) who, waving at the image, named Santa 

Maria, implying that that was their image. And 

looking like Vasco da Gama, he sat down on his 

knees, and ours with him, and they prayed. And 

João de Sá, who was doubtful of being that 

church of Christians for seeing that ugliness 

of the images that were painted on the walls, 

without and sitting on his knees said: if this is 

the Devil, I adore the true God. And Vasco da 

Gama, who heard him, looked at him with a 

smile.” 

Fernão Lopes de Castanheda, History of the Conquest 

of India by the Portuguese, book I, cap. XVI.
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Páginas seguintes
Tétis Mostra a Vasco da Gama a Máquina do Mundo, Almada Negreiros (1961). 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Next pages
Téthys Shows Vasco da Gama the Machine of the World, Almada Negreiros (1961). 
Faculty of Arts of the University of Lisbon.

pedro nunes.tratado 
da esfera (1537)

pedro nunes.
t r e a t y o n 
thesphere(1537)"A universal Máquina do Mundo divide-se em 

duas partes: celestial e elementar. A parte 

elementar é sujeita a contínua alteração: e 

divide-se em quatro, a terra a qual está como 

centro do mundo no meio assentada, segue-

-se logo a água e ao redor dela o ar e logo o 

fogo puro que chega ao céu da lua." A região 

celestial é composta por nove esferas a "saber, 

esfera da Lua, do Mercúrio, de Vénus, do Sol, 

de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas 

fixas, e a do derradeiro céu".

"The universal Machine of the World 

is divided into two parts: celestial and 

elemental. The elemental part is subject to 

continual alteration: and it is divided into 

four, the earth which is at the center of the 

world in the midst, immediately follows 

the water and around it the air and then 

the pure fire that reaches the sky from the 

moon." The celestial region is composed 

of nine spheres, namely, the sphere of 

the Moon, Mercury, Venus, the Sun, Mars, 

Jupiter, Saturn, the fixed stars, and the 

ultimate sky.
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"grande máquina do Mundo" (X, 80)

“Vês aqui a grande Máquina do Mundo,

etérea e elemental, que fabricada

assim foi do Saber, alto e profundo,

que é sem princípio e meta limitada.

Quem cerca em derredor este rotundo

globo e sua superfície tão limada,

é Deus: mas o que é Deus ninguém o 

entende,

que a tanto o engenho humano não se 

estende" 

“world's greatest machine” (X, 80)

“here you see the great Machine of the World, 

ethereal and elemental, which brewed 

So was Knowledge, high and deep, 

which is principleless and goal-limited. 

Who surrounds this roundabout 

globe and its surface so polished, 

is God: but what God is no one understands, 

that such human imagination does not 

extend"

fernando pessoa
o i n fa n t e ( 1 9 3 4 )

fernandopessoa
o infante (1934)

l u i s d e c a m õ e s .
o s l u s i a da s ( 1 5 7 2 )

luisdecamões.
oslusiadas(1572)

…

E viu-se a terra inteira, de repente,

Surgir, redonda, do azul profundo.

…
…

And the whole earth was seen, suddenly, 

Emerging, round, from the deep blue.

…
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carlos drummond
deandrade.claroenigma(1951)

carlos drummond 
de andrade.
clear enigma(1951)

“A Máquina do Mundo”

…

a máquina do mundo se entreabriu

/…/

Abriu-se majestosa e circunspecta,

sem emitir um som que fosse impuro

nem um clarão maior que o tolerável

/…/

toda uma realidade que transcende

a própria imagem sua debuxada

no rosto do mistério, nos abismos.

/…/

e tudo o que define o ser terrestre.

“The Machine of World”
…

the world machine softenly opened
/…/

It opened majestic and circumspect, 
without making a sound that was impure 

not even a flash greater than tolerable
/…/

a whole reality that transcends
it’s own sketched image 

in the face of the mystery, in the abysses.
/…/

and everything that defines the terrestrial being.

O universo é feito essencialmente de coisa 

nenhuma.

Intervalos, distâncias, buracos, porosidade 

etérea.

Daí, que /…/

esta fresta de nada aberta no vazio,

deve ser um intervalo.

António Gedeão. Máquina de fogo (1961). Obra 

completa. Lisboa: Relógio D’Água, 2006.

Machine of the world
The universe is essentially made of nothing. 
Intervals, distances, holes, ethereal porosity.

Hence, that /…/
this gap of nothingness opened in the void, 

must be an interval.

António Gedeão. Machine of fire (1961). Complete 

work. Lisbon: Relógio D’Água, 2006

antónio gedeão.
máquinadefogo ( 1 9 6 1 )

cantónio gedeão
machineoffire(1961)
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Ondas do mar de Vigo,

se vistes meu amigo!

E ai, Deus!, se verrá cedo!

Ondas do mar levado,

se vistes meu amado!

E ai Deus!, se verrá cedo!

Se vistes meu amigo,

o por que eu sospiro!

E ai Deus!, se verrá cedo!

Se vistes meu amado,

por que hei gran cuidado!

E ai Deus!, se verrá cedo!
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 sáde 

miranda
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 1516
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CERRA A SERPENTE OS OUVIDOS 

Cerra a serpente os ouvidos

à voz do encantador; 

eu nam, e agora, com dor,

quero perder meus sentidos.

Os que mais sabem do mar 

fogem d’ouvir as Sereas;

eu não me soube guardar:

fui-vos ouvir nomear,

fiz minh’alma e vida alheas.
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manuel 
maria
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APENAS VI DO DIA A LUZ BRILHANTE

Apenas vi do dia a luz brilhante

Lá de Túbal no empório celebrado,

Em sanguíneo carácter foi marcado

Pelos Destinos meu primeiro instante.

Aos dois lustros a morte devorante

Me roubou, terna mãe, teu doce agrado;

Segui Marte depois, e em fim meu fado

Dos irmãos e do pai me pôs distante.

Vagando a curva terra, o mar profundo,

Longe da pátria, longe da ventura,

Minhas faces com lágrimas inundo.

E enquanto insana multidão procura

Essas quimeras, esses bens do mundo,

Suspiro pela paz da sepultura.
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camilo 
pessanha
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Singra o navio. Sob a agua clara

Vê-se o fundo do mar, de areia fina...

— Impeccavel figura peregrina,

A distancia sem fim que nos sepára!

Seixinhos da mais alva porcelana,

Conchinhas tenuemente côr de rosa,

Na fria transparencia luminosa

Repousam, fundos, sob a agua plana.

E a vista sonda, reconstrue, compára.

Tantos naufragios, perdições, destróços!

— Ó fulgida visão, linda mentira!

Roseas unhinhas que a maré partira...

Dentinhos que o vaivem desengastára...

Conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos...
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A TEMPESTADE

Virgílio,

Coeco carpitur igni

I

Sobre um rochedo

Que o mar batia,

Triste gemia

Um desgraçado,

Terno amador.

Já nem lhe caem

Dos olhos lágrimas,

Suspiros férvidos

Apenas contam

Seu triste amor.
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II

Ondas, clamava o mísero,

Ondas que assim bramais,

Ouvi meus tristes ais!

Horrível tempestade,

Medonho furacão,

Não é mais agitado

Do que o meu coração,

O vosso despregado,

Horrisonoo bramar!

Ancia que atropela

Meu lânguido peito,

É mais violenta

Que o tempo desfeito,

Que a onda encapela,

Que a agita a tormenta

No seio do mar.
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III

Mas, ah! se o negrume

O sol dissipara

Calmara

Seu nume,

O horror do tufão.

Assim à minha alma

A calma

Daria

De Armia

Um sorriso:

Um raio de esprança

Do paraíso

Traria

A bonança

Ao meu coração.
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HORIZONTE

Ó mar anterior a nós, teus medos

Tinham coral e praias e arvoredos.

Desvendadas a noite e a cerração,

As tormentas passadas e o mistério,

Abria em flor o Longe, e o Sul sidério

‘Splendia sobre as naus da iniciação.

Linha severa da longínqua costa –

Quando a nau se aproxima ergue-se a encosta

Em árvores onde o Longe nada tinha;

Mais perto, abre-se a terra em sons e cores:

E, no desembarcar, há aves, flores,

Onde era só, de longe a abstracta linha.

O sonho é ver as formas invisíveis

Da distância imprecisa, e, com sensíveis

Movimentos da esp’rança e da vontade,

Buscar na linha fria do horizonte

A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte –

Os beijos merecidos da Verdade.
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ASCENSÃO DE VASCO DA GAMA

Os Deuses da tormenta e os gigantes da terra

Suspendem de repente o odio da sua guerra

E pasmam. Pelo valle onde se ascende aos céus

Surge um silencio, e vae, da nevoa ondeando os véus.

Primeiro um movimento e depois um assombro.

Ladeiam-o, ao durar, os medos, hombro a hombro,

E ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões

Em baixo, onde a terra é, o pastor gela, e a flauta

Cahe-lhe, e em extase vê, à luz de mil trovões,

O céu abrir o abysmo à alma do Argonauta.

ouça “ascenção de vasco da gama”

listen to “ascenção de vasco da gama”
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MAR

Mar, metade da minha alma é feita de maresia

Pois é pela mesma inquietação e nostalgia,

Que há no vasto clamor da maré cheia,

Que nunca nenhum bem me satisfez.

E é porque as tuas ondas desfeitas pela areia

Mais fortes se levantam outra vez,

Que após cada queda caminho para a vida,

Por uma nova ilusão entontecida.

E se vou dizendo aos astros o meu mal

É porque também tu revoltado e teatral

Fazes soar a tua dor pelas alturas.

E se antes de tudo odeio e fujo

O que é impuro, profano e sujo,

É só porque as tuas ondas são puras.
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MAR SONORO

Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim.

A tua beleza aumenta quando estamos sós

E tão fundo intimamente a tua voz

Segue o mais secreto bailar do meu sonho.

Que momentos há em que eu suponho

Seres um milagre criado só para mim.

ouça “mar sonoro”

listen to “mar sonoro”
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MEMÓRIA

Tudo que sou, no imaginado

silêncio hostil que me rodeia,

é o epitáfio de um pecado

que foi gravado sobre a areia.

O mar levou toda a lembrança.

Agora sei que me detesto:

da minha vida de criança

guardo o prelúdio dum incesto.

O resto foi o que eu não quis:

perseguição, procura, enlace,

desse retrato feito a giz

pra que não mais eu me encontrasse.

Tu foste a noiva que não veio,

irmã somente prometida!

— O resto foi a quebra desse enleio.

O resto foi amor, na minha vida.
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TORMENTA

Noite medonha, aquela!

O mar tanto engolia a caravela

Como a exibia à tona, desmaiada!

No abismo do céu nem uma estrela!

E a cruz de Cristo, a agonizar na vela,

Suava sangue sem poder mais nada!

A fúria cega tufão raivoso

Vinha das trevas desse Tenebroso

E varria a quimera de convés…

O mastro grande que Leiria deu

Era um homem de pinho, mais caiu

Quando um raio o abriu de lés a lés…

Novo guarda dos rumos da Nação,

O piloto guiava a perdição

Como um pai os destinos do seu lar…

Até que o lar inteiro se desfez.

Até que ao pai chegou também a vez

De fazer uma prece e descansar…
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O gajeiro sem gávea, dessa altura

Que a alma atinge ao rés da sepultura,

Olhou ainda a bruma em desafio…

Mas a Sereia Negra, que cantava

No coração do mar, tanto chamava,

Que ele deu-lhe aquele olhar cansado e frio.

O naufrágio alargou-se ao mar inteiro.

E o corpo morto dum herói, primeiro

Cruzado da unidade deste mundo,

No dorso frio duma onda irada,

Mandou aos mortos, com a mão na espada,

Boiar o sonho, que não fosse ao fundo.
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MAR

Mar!

Tinhas um nome que ninguém temia:

Eras um campo macio de lavrar

Ou qualquer sugestão que apetecia...

Mar!

Tinhas um choro de quem sofre tanto

Que não pode calar-se, nem gritar,

Nem aumentar nem sufocar o pranto...

Mar!

Fomos então a ti cheios de amor!

E o fingido lameiro, a soluçar,

Afogava o arado e o lavrador!

Mar!

Enganosa sereia rouca e triste!

Foste tu quem nos veio namorar,

E foste tu depois que nos traíste!

Mar!

E quando terá fim o sofrimento!

E quando deixará de nos tentar

O teu encantamento!
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VASCO DA GAMA

Somos nós que fazemos o destino.

Chegar à índia ou não

É um íntimo desígnio da vontade.

Os fados a favor

E a desfavor,

São argumentos da posteridade.

O próprio génio pode estar ausente

Da façanha.

Basta que nos momentos de terror,

Persistente,

O ânimo enfrente

A fúria de qualquer Adamastor.

O renome é o salário do triunfo.

O que é preciso, pois, é triunfar.

Nunca meia viagem consentida!

Nunca meia medida.

Do vinho que nos há-de embriagar!
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eugéniode
andrade

poemas
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1999
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MAR DE SETEMBRO

Tudo era claro:

céu, lábios, areias.

O mar estava perto,

fremente de espumas.

Corpos ou ondas:

iam, vinham, iam,

dóceis, leves - só

alma e brancura.

Felizes, cantam;

serenos, dormem;

despertos, amam,

exaltam o silêncio.

Tudo era claro,

jovem, alado.

O mar estava perto

puríssimo, doirado.
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nuno
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a pura 
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do amor
2018
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MAR

Ventos estáveis, gaivotas sobre

os molhes. A rebentação fixa-se

no ouvido. O som da água

nas fissuras da rocha, os gritos

que se perdem nas praias.

Barco ancorados

na floresta.
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Na era de 1497 mandou El-Rei Dom Manuel, o primeiro deste nome em Portugal, 

a descobrir …

In the era of 1497, King Manuel, the first of this name in Portugal, 

sent to discover…

relaçãodaviagemde
vascodagama
8 julho 1497 - 25 abril 1499

voyage diaryof
vascodagama
8th july 1497 - 5th april 1499
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15 Julho 1497

… a Terra Alta, onde fezemos pescaria obra de 

duas oras (…) E foi de noute tamanha a çarraçam 

que se perdeo Paulo da Gama de toda a frota 

por hum cabo, e pelo outro o Capitam-moor. 

23-27 Julho 1497

(…) onde tirámos muitas bombardas e tanjemos 

trombetas, e tudo com muito prazer polo termos 

achado.

8-9 Novembro 1497

E andam cubertos com peles e trazem hũas 

bainhas em suas naturas e têm muitos cãees 

como os de Portugal, e asy mesmo laadram. 

As avees desta terra sam asy mesmo como as de 

Portugal e as mercadorias eram canela e cravo e 

aljôfar e ouro e asy outras cousas.

19 Novembro 1497

E à quarta-feira, ao meio dia, passámos pelo dito 

Cabo ao longo da costa com vento à popa.

22 Novembro 1497

com este Cabo de Boa-Esperança, ao sul, jaz hũa 

angra muito grande que entra pela terra bem seis 

légoas e em boca averá bem outras tantas.

25 Novembro 1497

Em 25 dias do dito mês de novembro, um sábado 

à tarde, dia de Santa Catarina, entrámos em a 

angra de São Brás, onde estivemos treze dias, (…) 

desfizemos a nau que levava os mantimentos e 

os recolhemos aos navios.
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15th July 1497

… the “Terra Alta”, where we fish for two hours 

(…) And it was in the night that the sails were so 

great that Paulo da Gama and the entire fleet 

were lost by one cape, and by the other the chief 

captain.

23rd-27th July 1497

(…) where we took many bombs and played 

trumpets, and all with great pleasure to have 

found.

8th-9th November 1497

And they are covered with skins and they wear 

sheaths in their body parts and they have many 

dogs like those in Portugal, and even so they 

bark. 

The birds of this land are the same as those of 

Portugal and the goods were cinnamon and 

cloves and perls and gold and asy other things.

19th November 1497

And on Wednesday, at noon, we passed by the 

said Cape along the coast with wind behind.

22nd November 1497

with this Cape of Good Hope, to the south, lies a 

very large creek entering the land for six leagues 

and many more.

25th November 1497

On the 25th day of the said month of November, 

on a Saturday afternoon, Saint Catherine’s day, 

we entered the São Brás cove, where we stayed 

for thirteen days, (...) We dismantled the ship 
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2 Dezembro 1497

… e eles começaram logo de tanjer quatro ou 

cinco frautas … e a carne dele era saborosa 

como a de Portugal.

3 Dezembro 1497

Os bois desta terra sam muito grandes, como 

os d’Alemtejo, e muito gordos a maravilha e 

muito mansos; e sam capados, e deles nom têm 

cornos. 

… em este ilhéo há muitos lobos marinhos. E deles 

sam tam grandes como ussos muito grandes 

e sam muito temerosos e têm muito grandes 

dentes e vêm-se aos homens … as quaees aves 

azurram como asnos.

12 Janeiro 1498

E as casas desta terra sam de palha, e as armas 

desta gente sam arcos muito grandes e frechas 

e azagaias de ferro. (…) E a esta terra posemos 

nome Terra da Boa-Gente; e ao rio, do Cobre.

22 Janeiro 1498

… sam homens de bõos corpos e andam nus; 

sòomente trazem huns panos d’algodam 

pequenos com que cobrem suas vergonhas…

2 Março 1498

Os homens desta terra sam ruivos e de bõos 

corpos e da seita de Mafamede e falam como 

mouros … E todos trazem toucas nas cabeças 

com vivos de seda lavrados com fio d’ouro … 

navios deles que traziam ouro, prata, e pano, e 

cravo e pimenta e gingivre e anés de prata com 

muitas perlas e aljôfar e robis…
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carrying the provisions and took them back to 

the ships.

2nd Dezember 1497

… and they immediately started playing four 

or five flutes … and its meat was as tasty as 

Portugal’s.

3rd Dezember 1497

The oxen of this land are very big, like the ones 

from Alentejo, and very fat to marvel and very 

tame; and they are hooded, and they have no 

horns. 

… on this islet there are many seals. And they are 

as big as bears and they are very fearful and they 

have very big teeth and they attack men … birds 

bray like donkeys.

12nd January 1498

And the houses of this land are made of straw, 

and the weapons of these people are very large 

bows and arrows and javelins of iron. (…) And to 

this land we named the Land of Good People; 

and to the river, Copper.

22nd January 1498

…they are men with good bodies and walk around 

naked; they only bring a few small cotton cloths 

with which they cover their shame…

2nd March 1498

The men of this land are red-haired and with 

good bodies and from the sect of Mafamede 

and speak like Moors… And they all wear caps on 

their heads with golden silk strips … their ships 
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Mais nos disseram que Prestes Joham estava dali 

perto e que tinha muitas cidades ao longo do mar 

… mas que o Preste Joham estava muito dentro 

pelo sartãoo e que nom podiam lá ir senam em 

camelos. (…) do que éramos tam ledos que com 

prazer chorávamos e rogávamos a Deus…

11 Março 1498

E ao domingo dissemos nossa missa em a ilha 

debaixo de hum arvoredo muito alto. 

As palmeiras desta terra dam hum frutu tam 

grande como melões, e o miolo de dentro é o 

que comem e sabe como junça avelanada (…)

E depois que souberam que nós éramos 

christãoos, ordenaram de nos tomarem e 

matarem à treiçam (…)

24 Março 1498

(…) nas almadias achámos muitos panos 

d’algodam finos e seiras de palma e hũa talha 

vidrada de manteiga e arredomas de vidraço 

com ágoas e livros da sua lei e hum cofre com 

muitas meadas de algodam e hũa rede (…)

7 Abril 1498

(…) em esta ilha de Mombaça estavam e viviam 

mouros e christãoos e que viviam apartados 

huns dos outros (…)

16 Abril 1498

(…) o rei daquela vila (Melinde) mandou um seu 

cavaleiro e um xerife, e mandou três carneiros. 

E mandou dizer ao capitão que ele folgaria de 

entre eles haver paz e estarem bem. 
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that brought gold, silver, and cloth, and cloves 

and pepper and ginger and silver rings with many 

pearls and aljofar and rubies…

More they told us that Prestes Joham was nearby 

and that there were many cities along the sea … 

but that Prester John was very deep inside and 

that they could not go there except on camels. 

(…) than we were so happy that we wept with 

pleasure and prayed to God…

11th March 1498

And on Sunday we had our mass on the island 

under a very tall grove. 

The palm trees of this land bear fruit as big as 

melons, and the core inside is what they eat and 

tastes like hazelnut (…) 

And after they learned that we were Christians, 

they ordered us to be taken and killed in treachery 

(…)

24th March 1498

(...) in the boats we found many fine cotton cloths 

and palm sashes and there is a glazed carving of 

butter and glass bottles with water and books of 

their law and a coffer with many skeins of cotton 

and a net (...)

7th April 1498

(…) on this island of Mombasa there were and 

lived Moors and Christians who lived apart from 

each other (…)

16th April 1498

(…) the king of that village (Malinde) sent his knight 

and a sheriff, and he sent three sheep. And he 
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18 Abril 1498

À quarta feira depois do jantar, veio el-rei em 

uma zavra, e veio junto dos navios e o capitão 

saiu em o seu batel, muito bem corregido, e 

como chegou onde el-rei estava, logo se o dito 

rei meteu com ele.

24 Abril 1498

Aqui estivemos davante a vila nove dias. E em 

estes nove dias, sempre se faziam festas e 

muitas escaramuças de pé, e havia aqui muitos 

tangeres.

21 Maio 1498

“Al diabro que te doo, quen te traxo acá?”

28 Maio 1498

El-Rei estava em hum patim, lançado de costas 

em hũa camilha (…) segundo costume daquela 

terra, a qual é ajuntar as mãoos e alevantá-

las pera o céu como costumam os christãos 

alevantar a Deus … 

E o Capitam lhe disse como ele era embaixador 

de hum rei de Portugal, o qual era senhor de 

muita terra e era muito rico de todas as cousas 

mais que nenhum rei daquelas partes.

29 Maio 1498

(…) El-Rei de Portugal lá tornasse a mandar, que 

entam lhe mandaria outras muitas cousas e 

muito mais ricas…

30 Agosto 1498

Desta terra de Calecute, que é chamada Índea 

Alta, vai a espiçiaria que se come em Ponente e 
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sent word to the captain that he would be glad 

to have peace among them and be well.

18th April 1498

On Wednesday after dinner, the king came in a 

boat, and he came along with the ships and the 

captain left in his boat, very well corrected, and 

as he arrived where the king was, soon the said 

king got involved with him.

24th April 1498

Here we were in the village for nine days. And in 

these nine days, there were always parties and 

many skirmishes and there was a lot of music 

here.

21st May 1498

“To the devil to you, who bring you here?”

28th May 1498

The King was on a dais, thrown on his back on 

a hammock (...) according to the custom of that 

land, which is to put hands together and lift them 

to heaven as Christians are used to lifting up to 

God...

And the captain told him he was ambassador to 

the king of Portugal, who was lord of much land 

and was richer in all things than any king in those 

parts.

29th May 1498

(…) The King of Portugal would send him there 

again, and then he would send him many other 

and much richer things…

30th August 1498

From this land of Calicut, which is called High 
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em Levante e em Portugal…

2 Janeiro 1499

(…) fomos a demandar a terra pera sabermos 

onde Nosso Senhor nos tinha  lançados (…)

12 Janeiro 1499

… passámos por junto com Mombaça; e ao 

Domingo fomos pousar em os Baixos de Sam 

Rafael, /…/ Aqui estevemos cinco dias, onde nos 

traziam de hũa vila …

1 Fevereiro 1499

… fomos põer em a ilha (de Moçambique) onde 

à ida disséramos missa hum padram…

20 Março 1499

… chegámos éramos de saúde e rijos e às vezes 

bem mortos de frio (…) E seguimos nosso 

caminho com grande desejo de chegarmos.

asviagensdaúltima
décadadoséculoXV
possibilitaram uma
nova visãodomundo
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India, comes the spices that are eaten in West 

and East and in Portugal…

2nd January 1499

(…) we went to search the land to find out where 

Our Lord had cast us (…)

12th January 1499

… we passed along with Mombasa; and on Sunday 

we landed at the shoals of Sam Rafael, /…/ Here 

we stayed for five days, where they brought us 

from a village …

1st February 1499

… we put a column in the island (of Mozambique) 

where on the outward we said mass… 

20th March 1499

… we arrived healthy and strong and sometimes 

freezing to death (…) And we went on our way 

with a great desire to arrive.

thetravelsof thelast decadeof
the15th century made possible

anew visionof theworld
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orenascimentoeos
descobrimentos
noséculo xv
1430

D. Isabel de Portugal casa com Filipe, duque da Borgonha e senhor da Flandres.

1432

Jan van Eyck pinta “A Adoração do Cordeiro Místico”.

1433

Interrupção das navegações Chinesas pelo oceano Índico.

1434

Gil Eanes passa o cabo Bojador e inicia a Era dos Descobrimentos.

1436-38

O protótipo da caravela é preparado por mestres Flamengos e Algarvios na Flandres.

1441

Primeira expedição a Sul do Bojador realizada com caravelas.

1443

A coroa de Portugal proclama a posse das águas a sul do Bojador, concedendo-as, a título 

vitalício, ao infante D. Henrique.

1453

Gutemberg inventa a imprensa de caracteres móveis e o livro torna-se um objecto 

utilitário.

Fim da Guerra dos Cem Anos.

Os Turcos conquistam Constantinopla.

1455

Bula romanus pontifex. A Santa Sé reconhece o domínio de Portugal sobre as águas a sul 

do Bojador.
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therenaissanceanddiscoveries
inthe15thcentury
1430

Isabel of Portugal marries Philip, Duke of Burgundy and Lord of Flanders.

1432

Jan van Eyck paints “The Adoration of the Mystical Lamb”.

1433

Interruption of Chinese navigations in the Indian Ocean.

1434

Gil Eanes passes Cape Bojador and begins the Age of Discovery.

1436-38

The caravel prototype is prepared by Flemish and Algarve masters in Flanders.

1441

First expedition south of Bojador carried out with caravels.

1443

The crown of Portugal proclaims the possession of the waters south of Bojador, granting 

them, for life, to the Infante D. Henrique.

1453

Gutenberg invents the movable printing press and the book becomes a utilitarian object.

End of the Hundred Years War.

The Turks conquer Constantinople.

1455

Bull “romanus pontifex”. The Holy See recognizes Portugal’s domain over the waters south 

of Bojador.
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1457

Mapa de Fra Mauro, o primeiro que incorpora informações decorrentes das viagens dos 

Portugueses.

1460

Morre o infante D. Henrique. 

A coroa Portuguesa assume a coordenação da exploração do Atlântico e do comércio da 

Guiné.

1464

Alvisse Cadamosto escreve o relato das suas viagens à Guiné em 1455 e 1456 a bordo das 

caravelas henriquinas.

1466-72

D. Afonso V promove o povoamento da ilha de Santiago no arquipélago de Cabo Verde.

1470

Início do comércio do ouro no Golfo da Guiné.

1479-80

Tratado das Alcáçovas. Isabel, a Católica, rainha de Castela reconhece o exclusivo Português 

sobre as águas da Guiné.

1480

Giovanni Picco della Mirandola publica De hominis dignitate oratio.

1481

D. João II sobe ao trono de Portugal e ordena a construção da fortaleza da Mina.

1482

Uma embaixada do rei de Portugal convence o rei Eduardo IV de Inglaterra a não enviar 

navios à Guiné.

1482-86

Viagens de Diogo Cão, ao longo da costa ocidental Africana.
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1457

Map by Fra Mauro, the first one that incorporates information derived from the voyages of 

the Portuguese.

1460

Infant Henrique dies. The Portuguese crown assumes the coordination of the Atlantic 

exploration and the Guinea trade.

1464

Alvisse Cadamosto writes the story of his voyages to Guinea in 1455 and 1456 aboard the 

Infant Henrique’s caravels.

1466-72

King Afonso V promotes the settlement of the island of Santiago in the Cape Verde 

archipelago.

1470

Beginning of the gold trade in the Gulf of Guinea.

1479-80

Treaty of Alcáçovas. Isabel, the Catholic, Queen of Castile recognizes the exclusive 

Portuguese over the waters of Guinea.

1480

Giovanni Picco della Mirandola publishes De hominis dignitate oratio.

1481

King João II ascends the throne of Portugal and orders the construction of the Mina 

fortress.

1482

An embassy of the King of Portugal convinces King Edward IV of England not to send ships 

to Guinea.

1482-86

Diogo Cão’s travels along the West African coast.
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1485

Batalha de Bosworth. Henrique VII é o novo rei de Inglaterra.

Cataldo Siculo torna-se perceptor de D. Jorge, filho bastardo de D. João II.

1486

Botticelli pinta “O Nascimento de Vénus”.

1488

Bartolomeu Dias descobre a passagem para o Índico – o cabo da Boa Esperança.

1492

Cristóvão Colón chega às Antilhas ao serviço da coroa de Castela.

O reino de Granada é conquistado por Castela, completando-se a Reconquista.

Judeus são expulsos dos reinos de Castela e de Aragão.

1493

Conclusão do globo de Martim Behaim.

1494

Tratado de Tordesilhas. Portugal e Castela dividem o mundo em duas zonas de influência.

Carlos VIII de França reclama o reino de Nápoles. Início das guerras de Itália.

1495

D. Manuel I sobre ao trono de Portugal.

Leonardo da Vinci inicia o afresco de “A Última Ceia”.

1496

D. Manuel I reúne o Conselho que se pronuncia contra o envio de uma armada a descobrir 

o caminho marítimo para a Índia.

D. Manuel I ordena a expulsão dos judeus e dos muçulmanos.

1497

D. Manuel “transforma” os judeus em cristãos-novos.

John Cabot chega à costa da América do Norte ao serviço da coroa de Inglaterra.

Vasco da Gama parte ao comando de uma armada com a missão de descobrir o caminho 

marítimo para a Índia.
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1485

Battle of Bosworth. Henry VII is the new King of England. 

Cataldo Siculo becomes a tutor for D. Jorge, the bastard son of D. João II.

1486

Botticelli paints “The Birth of Venus”.

1488

Bartolomeu Dias discovers the passage to the Indian Ocean – the Cape of Good Hope.

1492

Christopher Columbus arrives in the Antilles to serve the Crown of Castile. 

The kingdom of Granada is conquered by Castile, completing the Reconquest. 

Jews are expelled from the kingdoms of Castile and Aragon.

1493

Conclusion of the globe by Martin Behaim.

1494

Treaty of Tordesillas. Portugal and Castile divide the world into two zones of influence. 

Charles VIII of France claims the kingdom of Naples. Beginning of the wars in Italy.

1495

King Manuel I ascends the throne of Portugal.

Leonardo da Vinci begins the fresco of “The Last Supper”.

1496

King Manuel I gathers the Council that pronounces itself against the sending of an armada 

to discover the sea route to India.

King D. Manuel I orders the expulsion of Jews and Muslims.

1497

King Manuel “transforms” the Jews into New Christians. 

John Cabot arrives on the coast of North America in the service of the Crown of England. 

Vasco da Gama departs in command of an armada with the mission of discovering the sea 

route to India.
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omundo
noséculo xv
europa
1429

O exército Francês derrota os Ingleses defronte de Orleães, sob a inspiração de Joana d’Arc 

(c. 1412-1431) e a supremacia da Inglaterra começa a desvanecer-se.

1431 (30 de Maio)

Joana d’Arc é queimada viva em Rouen, acusada de heresia.

1453

Fim da Guerra dos Cem Anos.

1453

Johann Gutemberg (1400-1468) inventa a tipografia de caracteres móveis e revoluciona o 

livro e a leitura.

1455-1485

Guerra (civil) das Rosas em Inglaterra.

1492

Os Reis Católicos conquistam Granada e põem fim à dominação política de muçulmanos 

na Península Ibérica.

1499

O Tratado de Basileia consagra a independência da Suíça.

Os Turcos avançam pelos Balcãs.

O Renascimento Italiano floresce sob o impulso de artistas como Andrea Mantegna (1431-

1506), Sandro Botticelli (1445-1510), ou Leonardo da Vinci (1452-1516).
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theworld
inthe15thcentury
europe
1429

The French army defeats the English in front of Orléans, under the inspiration of Joan of Arc 

(c. 1412-1431) and the supremacy of England begins to fade.

1431 (30 of May)

Joan of Arc is burned alive in Rouen, accused of heresy.

1453 

End of the Hundred Years’ War.

1453

Johann Gutemberg (1400-1468) invented movable type typography and revolutionized the 

book and reading.

1455-1485 

War of the Roses in England.

1492

The Catholic Kings conquer Granada and put an end to the political domination of Muslims 

in the Iberian Peninsula.

1499

The Treaty of Basel enshrines Switzerland’s independence.

The Turks advance through the Balkans.

The Italian Renaissance flourishes under the impulse of artists such as Andrea Mantegna 

(1431-1506), Sandro Botticelli (1445-1510), or Leonardo da Vinci (1452-1516).
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omundo
noséculo xv
áfrica

Os Portugueses iniciam o comércio marítimo euro-africano a sul do Saara, contribuindo 

para o fortalecimento de reinos costeiros. 

O comércio de escravizados, a par do trato do ouro, torna-se numa fonte de avultados 

rendimentos para todos os intervenientes no negócio, tal como sucedia há séculos na 

África Oriental. 

Os Portugueses fundam feitorias na costa da actual Mauritânia (c.1450) e do Gana (1482), e 

o rei do Congo converte-se ao Cristianismo (1492).

O Império do Songai é fundado em 1464 e torna-se gradualmente na grande potência a sul 

do Saara ocidental.

No Benim, artistas Africanos esculpem peças de marfim decoradas com símbolos dos 

Portugueses.
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theworld
inthe15thcentury
africa

The Portuguese initiate Euro-African maritime trade south of the Sahara, contributing to the 

strengthening of coastal kingdoms. 

The slave trade, along with the trading of gold, became a source of substantial income for 

all those involved in the business, as happened centuries ago in East Africa.

The Portuguese found trading posts on the coast of present-day Mauritania (c.1450) and 

Ghana (1482), and the king of Congo is converted to Christianity (1492).

The Songhai Empire is founded in 1464 and gradually becomes the great power south of 

western Sahara. 

In Benin, African artists carve ivory pieces decorated with Portuguese symbols.



124

omundo
noséculo xv
mediterrâneo

1453

Otomanos conquistam Constantinopla, pondo fim ao Império Romano do Oriente. A sua 

vitória deve-se ao uso de artilharia que provocou brechas nas muralhas da cidade que eram 

tidas por indestrutíveis – é a primeira campanha militar em que as armas de fogo têm um 

papel decisivo no seu desfecho.

Franceses e Catalães lutam pelo domínio do reino de Nápoles. 

Genoveses e Venezianos lutam pelo controlo da venda das especiarias à Europa, enquanto 

os Venezianos enfrentam a ofensiva turca no Mar Jónico e no Mar Adriático.

Império Mameluco, sediado no Cairo, controla o fluxo de especiarias para a Europa e 

domina as cidades santas de Meca, Medina e Jerusalém.
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theworld
inthe15thcentury
mediterranean

1453 

Ottomans conquer Constantinople, ending the Eastern Roman Empire. Their victory is due 

to the use of artillery that created gaps in the city walls considered indestructible – it is the 

first military campaign in which firearms played a decisive role in its outcome.

French and Catalan fight for dominance of the kingdom of Naples. 

Genoese and Venetians fight to control the sale of spices to Europe, while Venetians face 

the Turkish offensive in the Ionian and Adriatic Seas.

Mamluk Empire, headquartered in Cairo, controls the flow of spices to Europe and dominates 

the holy cities of Mecca, Medina and Jerusalem.
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À morte de Tamerlão (1336-1405), o seu império desfaz-se e toda a região desde a Ásia Menor 

ao Sul da Índia e às pistas das Rotas da Seda vivem um período de grande fragmentação 

política, que persiste ao longo de todo o século XV. 

O império Ming desenvolve uma política de imperialismo marítimo efémera (1405-1433).

O rei de Malaca converte-se ao Islão, em 1414, e a religião avança mais rapidamente pelos 

reinos da Insulíndia.

O Japão vive em guerra civil, a sengoku jidai, que só será interrompida depois de os 

Portugueses introduzirem aí a espingarda em meados do século seguinte.
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At the death of Tamerlane (1336-1405), his empire fell apart and the entire region, from Asia 

Minor to South India and the Silk Roads, experienced a period of great political fragmentation, 

which persisted throughout the XV century. 

The Ming empire developed an ephemeral policy of maritime imperialism (1405-1433). 

The king of Malacca converts to Islam in 1414, and the religion advances more quickly 

through the kingdoms of Insulindia.

 

Japan is experiencing a civil war, the sengoku jidai, which will only be interrupted after the 

Portuguese introduce the rifle in the middle of the following century.
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Apogeu da civilização Inca. Sob o reinado de Pachacuti Inca Yupanqui (1408 - 1474), em 

primeiro lugar, e depois de Topa Inca Yupanqui (1441 - 1493), o império Inca alarga-se 

rapidamente.

Em 1427, as cidades de Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, criam uma confederação de dá 

origem ao Império Asteca.

A partir de 1492, iniciam-se os primeiros contactos registados entre povos Americanos e 

Europeus, depois da efémera experiência Viking no século XI. 

Em 1497, Giovanni Caboto, um Veneziano ao serviço de Henrique VII de Inglaterra, chega 

à costa norte-americana e julga que chegou à Ásia, tal como imaginara Colón. A notícia 

desta viagem corre pela Europa, quando a expedição de Vasco da Gama ainda navegava em 

direcção ao oceano Índico.
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Apogee of the Inca civilization. Under the reign of Pachacuti Inca Yupanqui (1408 - 1474), 

first, and then Topa Inca Yupanqui (1441 - 1493), the Inca empire expanded rapidly. 

In 1427, the cities of Tenochtitlan, Texcoco and Tlacopan, create a confederation that gives 

rise to the Aztec Empire. 

From 1492, the first recorded contacts between American and European peoples began, 

after the ephemeral Viking experience in the 11th century.

 

In 1497, Giovanni Caboto, a Venetian in the service of Henry VII of England, arrived on the 

North American coast and believed that he had arrived in Asia, as Colón had imagined. 

News of this trip spread throughout Europe, when Vasco da Gama’s expedition was still 

sailing towards the Indian Ocean.
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No início da Expansão Marítima Portuguesa, 

a culinária foi um dos principais meios de 

confraternização e de bom entendimento, 

com os povos desconhecidos. A 

interpenetração ou miscigenação cultural 

entre a Europa mediterrânica, a África e a 

Índia (nos territórios de Goa, Damão e Diu), 

é bem evidente na sua rica gastronomia, 

como a Cabidela, uma iguaria que 

atravessou os mares nas caravelas e naus 

da Rota do Cabo, sendo os países africanos 

os primeiros a adoptarem de bom grado 

essas cabidelas, sarrabulhos e sarapatéis, 

adaptando-os ao gosto e aos produtos da 

terra.

Com os Descobrimentos Portugueses, 

nos finais do século XV, durante as longas 

viagens transoceânicas, a experiência 

mostrou aos navegantes que o consumo 

de citrinos, como laranjas, limões, e 

conservas ácidas evitavam o flagelo do 

escorbuto, pelo que os picles passaram a 

fazer parte das equipagens dos navios.

Diogo Cão, nas suas duas viagens na busca 

do cabo de África, estabelece relações 

diplomáticas com o Manicongo, o rei do 

Congo, que lhe envia o seu embaixador 

Caçuta com um pedido para que el-Rei D. 

João II lhe envie padres para se fazerem 

cristãos e padeiras para ensinarem as suas 

mulheres a fazer pão ao modo Português.

 

At the beginning of the Portuguese 

Maritime Expansion, cuisine was one of 

the main means of fraternization and good 

understanding with unknown peoples. The 

interpenetration or cultural miscegenation 

between Mediterranean Europe, Africa and 

India (in the territories of Goa, Daman and 

Diu), is very evident in its rich gastronomy, 

such as Cabidela, a delicacy that crossed 

the seas in the caravels and ships of the 

Cape Route, with African countries being 

the first to willingly adopt these cabidelas, 

sarrabulhos and sarapatéis, adapting them 

to the taste and products of the land.

With the Portuguese Discoveries, at the 

end of the 15th century, during long 

transoceanic voyages, experience showed 

navigators that the consumption of citrus 

fruits, such as oranges, lemons, and acid 

preserves avoided the scourge of scurvy, 

so pickles became part of the of the ships’ 

crews.

Diogo Cão, in his two voyages in search of 

the Cape of Africa, establishes diplomatic 

relations with Manicongo, the king of 

Congo, who sends him his ambassador 

Caçuta with a request that King João II 

send him priests to make Christians and 

bakers to teach their women how to make 

bread the Portuguese way.
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Portugal era um grande exportador de sal 

para o Norte da Europa e também vendeu 

este produto na costa Africana, pois 

os povos Africanos logo perceberam a 

importância do produto para a conservação 

dos alimentos. O sal era também útil para 

conservar as carnes dos animais que 

caçavam e pescavam para comer, bem 

como as peles dos leões-marinhos, para 

serem mais tarde curtidas. Tinha ainda a 

vantagem de servir de lastro, necessário à 

estabilidade dos navios, sendo substituído 

na viagem de regresso pelas novas 

mercadorias.

Muitas das plantas que foram trazidas 

como prova destes “achamentos” de terras 

desconhecidas dos europeus, adaptaram-

se muito bem aos climas temperados da 

Europa, passando a fazer parte da sua 

agricultura.

De Portugal partiram para África árvores 

de citrinos e outras como a figueira, cujos 

figos depois de secos eram enviados para 

as naus como alimento das tripulações, 

ou a romãzeira, de cuja casca se faziam 

infusões para combater a diarreia dos 

tripulantes e viajantes.  

Os Portugueses introduziram o vinagre na 

cozinha Indiana e, mais tarde, os frades 

franciscanos da missão de Goa passaram 

a fabricar vinagre a partir de um vinho de 

palma, chamado toddy. O chacuti ou xacuti 

Portugal was a major exporter of salt to 

Northern Europe and also sold this product 

on the African coast, as African people soon 

realized the importance of the product for 

food preservation. Salt was also useful for 

preserving the meat of animals that they 

hunted and fished for food, as well as the 

skins of sea lions, for later tanning. It also 

had the advantage of serving as ballast, 

necessary for the stability of ships, being 

replaced on the return journey by new 

goods.

Many of the plants that were brought as 

evidence of these “findings” from lands 

unknown to Europeans, adapted very 

well to the temperate climates of Europe, 

becoming part of their agriculture.

From Portugal, citrus trees and others 

such as the fig tree, whose dried figs were 

sent to the ships as food for the crews, or 

the pomegranate tree, from whose bark 

infusions were made to combat diarrhea in 

crew and travelers, left for Africa.

Franciscan friars from the mission of Goa 

started to make vinegar from a palm wine, 

called toddy. Chacuti or xacuti is a dish 

of Indo-Portuguese cuisine made with 

chicken, goat or beef, and can also be 

prepared with fish, cooked with vinegar. 

Vinegar is the fundamental ingredient in 

the preparation of Balchão or Balchao, a 

traditional dish from Goa, Daman and Diu, 

a delicacy that shows how the Portuguese 
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é um prato da culinária Indo-Portuguesa 

confeccionado com carne de frango, de 

cabrito ou de bovino, podendo também 

ser preparado com peixe, cozinhado com 

vinagre. 

O vinagre é o ingrediente fundamental na 

preparação do Balchão ou Balchao, prato 

tradicional de Goa, Damão e Diu, uma 

iguaria que mostra como os Portugueses 

fizeram a primeira globalização da Idade 

Moderna, pois o termo Goês balchao 

deriva do Macaense balichão, um molho 

típico da culinária de Macau, feito com 

camarões, aguardente, sal, pimenta, louro 

e malaguetas, entre outros ingredientes, 

que foi para a Índia pelos Portugueses.

Quanto ao “Porco Vindalho” ou Vindaloo, é 

uma carne de porco em vinha d’alhos, um 

prato típico da culinária Indo-Portuguesa 

de Goa, Damão e Diu. O nome resulta da 

contracção da expressão vinha d’alhos, 

tempero que foi, posteriormente, adaptado 

ao gosto local, que o complementou com 

malaguetas e especiarias. 

made the first globalization of the Modern 

Age, as the Goan term balchao derives from 

the Macanese balichão, a typical sauce of 

Macau cuisine, made with prawns, brandy, 

salt, pepper, bay leaf and chillies, among 

other ingredients, which went to India by 

the Portuguese. As for “Porco Vindalho” or 

Vindaloo, it is a pork in vine with garlic, a 

typical dish of the Indo-Portuguese cuisine 

of Goa, Damão and Diu. The name results 

from the contraction of the expression 

“Vinha d’alhos”, a seasoning that was later 

adapted to the local taste, complemented 

with chilli peppers and spices.

Ilustrações do Tacuinum sanitatis, livro medieval sobre o bem-estar, baseado no Taqwim al sihha 

(Tábuas da Saúde), um tratado médico árabe de Ibn Butlan. 

Illustrations from “Tacuinum sanitatis”, a medieval book on well-being, based on the Taqwim al sihha 

(Tablets of Health), an Arabic medical treatise by Ibn Butlan.
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«Lembrai-Vos de nós, 
e contai a todos 
o que fizemos, 
com os nossos Irmãos 
da Língua Portuguesa 
e as outras Gentes do 
mundo.» “Remember us, 

and tell everyone 
what we have done,
with our Portuguese-
speaking Brothers 
and the other Peoples of 
the World.”
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Capazes de feitos e obras portentosas, à primeira vista, para 
os espíritos mesquinhos, impossíveis de realizar, arrostamos 
com as contrariedades impostas pelo destino, muitas vezes 
devido a uma permissividade; no entanto, nunca perdemos a 
Esperança em dias melhores. O que para os levianos parecerá 
ser falta de amor-próprio ou inacção, para Nós, os Portugueses, 
é tão somente uma atitude de adaptação às situações adversas 
– vergar para não quebrar - e, por tal, Portugal preserva a 
sua identidade e independência intactas há quase um milénio, 
sendo a nação com a autonomia e fronteiras mais antigas 
da Europa.
As pequenas obras desmobilizam-nos e causam-nos inércia. 
A coisa vulgar e comezinha não nos galvaniza. É em torno 
dos grandes planos e dos projectos mais ambiciosos que 
nos reunimos e fomentamos os grandes empreendimentos e 
ideias. Capable of deeds and portentous works, at first 

sight, for petty spirits, impossible to perform, we 
face the setbacks imposed by fate, often due to 
permissiveness; however, we never lose hope in 
better days. What for the frivolous will seem to 
be a lack of self-esteem or inaction, for Us, the 
Portuguese, is just an attitude of adaptation to 
adverse situations - bending over so as not to break 
- and, therefore, Portugal preserves its identity 
and independence intact for almost a millennium, 
being the nation with the oldest autonomy and 
borders in Europe. 
Small works demobilize us and cause us inertia. 
The vulgar and common thing does not galvanize 
us. It is around the greatest plans and the most 
ambitious projects that we gather and foster the 
greatest undertakings and ideas.
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Afonso de Albuquerque (1453 — 1515)

Governador da India. 

Governor of India.

Afonso Domingues (séc. XV, 15th century)

Arquitecto.

Architect.

Afonso Gonçalves Baldaia (c. 1415 - 1481)

Navegador. 

Navigator.

Afonso Paiva (c. 1443 - c. 1490)

Explorador. 

Explorer.

Aires Correia (séc. XV, 15th century)

Navegador.

Navigator.

Álvares Pires de Évora (séc. XV, 15th century)

Pintor. 

Painter.

Álvaro de Brito Pestana (1432 - 1500)

Poeta. 

Poet.

Álvaro Esteves (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Álvaro Fernandes (séc. XV, 15th century)

Explorador e navegador. 

Explorer and navigator.
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Álvaro Martins Homem (séc. XV, 15th century)

Explorador, capitão do donatário na ilha Terceira, Açores. 

Explorer, captain on Terceira island, Azores.

Antão Gonçalves (séc. XV, 15th century)

Navegador e descobridor. 

Navigator and explorer.

António de Holanda (séc. XV, 15th century)

Miniaturista. 

Miniaturist.

Bartolomeu Dias (c. 1450 — 1500)

Navegador. 

Navigator.

Bartolomeu Perestrelo (c. 1400 – 1458)

Povoador do arquipélago da Madeira. 

Settler of the Madeira archipelago.

Bernardim Ribeiro (1482 - 1552)

Escritor e poeta. 

Writer and poet.

D. Afonso IV (1291 - 1357)

Rei de Portugal. Desenvolveu a marinha Portuguesa, subsidiou a construção de uma 

marinha mercante e financiou as primeiras viagens de exploração Atlântica. 

King of Portugal. Developer the Portuguese navy, subsidized the construction of a 

merchant navy, and financed the first voyages of Atlantic exploration.

D. Afonso V (1432 - 1481)

Rei de Portugal. Expandiu a presença Portuguesa no Norte de África e subsidiou as 

explorações do Oceano Atlântico. 

King of Portugal. Expanded the Portuguese presence in North Africa and subsidized 

explorations in the Atlantic Ocean.
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D. Duarte I (1391 – 1438)

Rei de Portugal e poeta. Incentivou a exploração marítima e de conquistas em África.

King of Portugal and poet. Encouraged maritime exploration and conquests in Africa.

D. Filipa de Lencastre (1360 – 1415)

Rainha de Portugal. Mãe e educadora dos príncipes da Ínclita Geração e moralizadora dos 

costumes da Corte Portuguesa.

Queen of Portugal. Mother and educator of the princes of the “Illustrious Generation” and 

moralizer of the customs of the Portuguese Court.

D. Francisco de Almeida (c. 1450 — 1510)

Militar e explorador. 

Military and explorer.

D. Isabel de Portugal (1397 — 1471)

Duquesa da Borgonha. Diplomata e administradora.

Duchess of Burgundy. Diplomat and administrator.

D. João I (1357 – 1433)

Rei de Portugal. Conquistador de Ceuta, no Norte de África.

King of Portugal. Conqueror of Ceuta, in North Africa.

D. João II (1455 – 1495)

Rei de Portugal. Defensor da política de exploração atlântica, 

e do caminho marítimo para a Índia. 

King of Portugal. Defender of the policy of Atlantic exploration, 

and of the sea route to India.

D. Leonor de Lencastre (1458 - 1525)

Rainha consorte de Portugal. Mecenas das artes e fundadora das Misericórdias. 

Queen consort of Portugal. Patron of the arts and founder of the Misericórdias.

D. Manuel I (1469 — 1521)

Rei de Portugal. Apoiou os descobrimentos e o desenvolvimento dos monopólios 

comerciais 

King of Portugal. Supported the discoveries and the development of commercial 

monopolies.
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D. Nuno Álvares Pereira (1360 – 1431)

Santo Condestável. 

Holy General.

D. Fernando (1433 — 1470)

Infante de Portugal, militar, aventureiro e navegador. 

Prince of Portugal, soldier, adventurer and navigator.

D. Frei Henrique Soares de Coimbra (c. 1465 - 1532)

Missionário. 

Missionary.

D. Garcia de Noronha (1479 — 1540)

Vice-rei e governador da Índia. 

Viceroy and Governor of India.

D. Beatriz de Portugal (1430 — 1506)

Política e mediadora da paz, foi a primeira mulher a governar a Ordem de Cristo.

Politician and peace mediator, she was the first female governor of the Order of Christ.

D. Nuno Tristão (? – 1446?)

Navegador. 

Navigator.

D. Pedro de Mascarenhas (c. 1484 - 1555)

Diplomata e administrador colonial, vice-rei da Índia e embaixador de Portugal na Santa Sé. 

Diplomat and colonial administrator, Viceroy of India and Ambassador of Portugal to the Holy See.

Dinis Dias (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Diogo Afonso (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.
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 Diogo Álvares Correia (Caramuru) (c. 1475 — 1557)

Fundador do município de Cachoeira, Brasil. 

Founder of the municipality of Cachoeira, Brazil.

Diogo Cão (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Diogo de Gouveia “o Velho” (c.1471 - 1557)

Pedagogo, teólogo, diplomata e humanista. 

Pedagogue, theologian, diplomat and humanist.

Diogo de Silves (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Diogo de Teive (séc. XV, 15th century)

Capitão. 

Captain.

Diogo Dias (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

 

Diogo Gomes (c. 1402/1420? – c. 1502)

Navegador e explorador. 

Navigator and explorer.

Diogo Lopes de Sequeira (1465 — 1530)

Governador da Índia.  

Governor of India.

Duarte Barbosa (c.1480 — 1521)

Viajante e navegador. 

Traveler and navigator.
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Duarte Pacheco Pereira (1460 — 1533)

Navegador, militar e cosmógrafo. 

Navigator, military and cosmographer.

Estêvão da Gama (c. 1430 - 1497)

Navegador. 

Navigator.

Estêvão Gomes (1483 — 1538)

Navegador. 

Navigator.

Fernão de Magalhães (1480 — 1521)

Navegador. 

Navigator.

Fernão do Pó (séc. XV, 15th century)

Navegador e explorador. 

Navigator and explorer.

Fernão Gomes da Mina (séc. XV, 15th century)

Comerciante. 

Merchant.

Fernão Lopes (1418 - 1459)

Escrivão da puridade e cronista. 

Royal secretary and chronicler.

Fernão Vilarinho (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Filipa de Almada (?-1497?) 

Poeta.

Poet.
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Garcia de Resende (1470 - 1536)

Poeta, cronista, músico, desenhista e arquitecto. 

Poet, chronicler, musician, draftsman and architect.

Gaspar Correia (c. 1495 - c. 1561)

Historiador. 

Historian.

Gaspar de Lemos (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Gil Eanes (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Gil Vicente (c. 1465 — c. 1536)

Dramaturgo e poeta. Pai do Teatro Português.

Playwright and poet. Founder of the Portuguese Theater.

Gomes Eanes de Zurara (1410-1474)

Guarda-Conservador da Livraria Real e Guarda-Mor da Torre do Tombo. 

Guard-Conservator of Royal Library and Guard-Major of Torre do Tombo.

Gomes Pires (séc. XV, 15th century)

Navegador.

Navigator.

Gomes Vinagre (séc. XV, 15th century)

Navegador.

Navigator.

Gonçalo Álvares (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.



148

Gonçalo Coelho (1454? — 1512)

Navegador. 

Navigator.

Gonçalo Nunes (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Gonçalo Velho Cabral (séc. XV, 15th century)

Navegador, 1.º capitão donatário das ilhas de Santa Maria e São Miguel, Açores. 

Navigator, 1st donee captain of the islands of Santa Maria and São Miguel, Azores.

Infante D. Henrique (1394 - 1460)

A mais importante figura do início da Era das Descobertas. 

The most important figure of the beginning of the Age of Discoveries.

Infante D. Pedro (1392 – 1449)

Infante das Sete Partidas.

The traveling Infant.

João Afonso de Aveiro (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

João Álvares Fagundes (c.1460 - 1522)

Navegador. 

Navigator.

João de Barros (c. 1496 — 1570)

Historiador e pioneiro da gramática da língua Portuguesa. 

Historian and pioneer of Portuguese grammar.

João de Coimbra (sécs. XV e XVI)

Piloto. 

Pilot.



149

João de Santarém (séc. XV, 15th century)

Navegador e explorador. 

Navigator and explorer.

João Dias de Solis (c.1470 - 1516)

Cartógrafo. 

Cartographer.

João Fernandes Lavrador (1453 - 1505)

Navegador e explorador. 

Navigator and explorer.

João Gomes de Abreu (sécs. XV e XVI, 15th and 16th centuries)

Poeta e navegador. 

Poet and navigator.

João Gonçalves Zarco (c. 1390 — 1471)

Navegador e colonizador da Ilha da Madeira. 

Navigator and settler of Madeira Island.

João Infante (séc. XV, 15th century)

Explorador. 

Explorer.

João Vaz Côrte-Real (c. 1420 - 1496)

Navegador. 

Navigator.

João Viles (séc. XV, 15th century)  

Navegador. 

Navigator.

Jorge Afonso (c. 1470 — 1540)

Pintor. 

Painter.
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José Vizinho (séc. XV, 15th century)

Médico e cientista. 

Physician and scientist.

Lançarote de Freitas (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Lopo Gonçalves (séc. XV, 15th century)

Navegador e explorador. 

Navigator and explorer.

Lopo Soares de Albergaria (c. 1442 — c. 1520)

Capitão-mor e governador da Fortaleza de São Jorge da Mina e da Índia. 

Captain-General and Governor of the Fortress of São Jorge da Mina and India.

Luís Pires (? - 1500)

Navegador. 

Navigator.

Miguel Corte-Real (c. 1450 – 1502?)

Navegador. 

Navigator.

Nicolau Coelho (c. 1460 — 1504)

Navegador. 

Navigator.

Nuno Gonçalves (séc. XV, 15th century)

Pintor. 

Painter.

Nuno Tristão (? –1446?)

Navegador e explorador. 

Navigator and explorer.
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Paulo da Gama (c.1465 - 1499)

Piloto. 

Pilot.

Pedro Alemão (séc. XV, 15th century)

Navegador.

Navigator.

Pedro Álvares Cabral (1467 ou 1468 — c. 1520)

Navegador e explorador. 

Navigator and explorer.

Pedro de Escobar (c.1465 – c.1535)

Compositor e um dos primeiros compositores de polifonia na Península Ibérica. 

Composer and one of the first polyphony composers in the Iberian Peninsula.

Pedro de Sintra (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Pedro Eanes (sécs. XV e XVI, 15th and 16th centuries)

Capitão da Carreira da Índia. 

Indian Career Captain.

Pedro Mascarenhas (C. 1484 – 1555)

Militar, diplomata, 6.º vice-rei e 17.º governador da Índia.

Military, diplomat, 6th viceroy and 17th governor of India.

Pêro de Alenquer (séc. XV, 15th century)

Piloto. 

Pilot.

Pêro de Anaia (? - 1506)

Navegador. 

Navigator.
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Pero de Ataíde (? — 1503)

Navegador. 

Navigator.

Pêro de Barcelos  (sécs. XV e XVI, 15th and 16th centuries)

Navegador. 

Navigator.

Pêro de Escobar (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Pêro Dias (séc. XV, 15th century)

Navegador, explorador do litoral africano. 

Navigator, explorer of the African coastline.

Pêro Reinel (c. 1462 - c. 1542)

Cartógrafo. 

Cartographer.

Pero Vasques Saavedra (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Pero Vaz da Cunha (séc. XV, 15th century)

Navegador. 

Navigator.

Pero Vaz de Caminha (1450 — 1500)

Escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. 

Clerk of Pedro Álvares Cabral’s fleet.

Rui de Pina (1440 — 1522)

Cronista e diplomata. 

Chronicler and diplomat.
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Rui de Sequeira (séc. XV, 15th century)

Navegador e explorador. 

Navigator and explorer.

Rui Faleiro (séc. XV, 15th century)

Cosmógrafo. 

Cosmograph.

Santa Beatriz da Silva (1424–1492) 

Religiosa e fundadora da Ordem da Imaculada Conceição.

Religious and founder of the Order of the Immaculate Conception.

Santa Joana Princesa (1452-1490) 

Infanta de Portugal beatificada em 1693 pelo Papa Inocêncio XII.

Princess of Portugal beatified in 1693 by Pope Innocent XII.

Soeiro da Costa (c. 1390 — 1472)

Navegador, foi um dos Doze de Inglaterra. 

Navigator, one of the Twelve of England.

Tomé Pires (c.1465 — c.1540)

Boticário. 

Apothecary.

 

Tristão da Cunha (c. 1460 — c. 1540)

Explorador e comandante naval. 

Naval explorer and commander.

Tristão Vaz Teixeira (c. 1395 — 1480)

Colonizador da Ilha da Madeira. 

Colonizer of Madeira Island.

Vasco de Ataíde (séc. XV, 15th century)

Piloto de um dos navios da expedição de Pedro Álvares Cabral. 

Pilot of one of the ships of Pedro Álvares Cabral’s expedition.
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Vasco da Gama (c. 1460 ou 1469 — 1524)

Navegador e explorador. 

Navigator and explorer.
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comissariado 
científico

scientific
commissioners
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joão paulo oliveira e costa

Doctor in History and professor at the 

Faculty of Social Sciences and Humanities 

of Universidade Nova de Lisboa. Director 

of the Centro de História d’Aquém e 

d’Além-Mar (CHAM) and holder of the 

UNESCO Chair “The Heritage of the 

Oceans”. In addition to coordinating 

research projects and supervising master’s 

and doctoral dissertations, he is the author 

of a vast historiographical work, in which 

the works “Japan and Christianity in the 

16th Century”, “Essays on Luso-Japanese 

History” stand out. , “D. Manuel I, a Prince 

of the Renaissance”, “Henrique the Infante”, 

“Mare Nostrum - In Search of Honor and 

Wealth” and “History of Expansion and the 

Portuguese Empire” (coordinator and co-

author). 

He was the president of the Portugal-

-Japan Friendship Association (2000-

2005), having recently been decorated by 

the Emperor of Japan with the Order of 

the Rising Sun. 

He is the author of the novels “The Empire 

of the Sparrows”, “The Thread of Time” 

and “The Knight of Olivenza”, “The Black 

Samurai” and “Shogun - The Lord of 

Japan”.

É Doutor em História e professor 

catedrático da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa. É director do Centro de 

História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM) e 

titular da Cátedra UNESCO “O Património 

dos Oceanos”. Para lá da coordenação 

de projectos de investigação e de 

orientação de dissertações de mestrado 

e de doutoramento, é autor de vasta obra 

historiográfica em que se destacam as obras 

“O Japão e o Cristianismo no Século XVI”, 

“Ensaios de História Luso-Nipónica”, “D. 

Manuel I, um Príncipe do Renascimento”, 

“Henrique, o Infante”, “Mare Nostrum - 

Em Busca de Honra e Riqueza” e “História 

da Expansão e do Império Português” 

(coordenador e co-autor).

Foi presidente da Associação de Amizade 

Portugal-Japão (2000-2005), tendo 

sido recentemente condecorado pelo 

Imperador do Japão com a Ordem do Sol 

Nascente. 

É autor dos romances “O Império dos 

Pardais”, “O Fio do Tempo” e “O Cavaleiro 

de Olivença”, “O Samurai Negro” e “Xogum 

– O Senhor do Japão”.
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annabela rita

Doutorada, com Agregação e dois pós-

doutoramentos em Literatura, é professora 

e Directora de Licenciatura na Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa. 

Presidente / Academia Lusófona Luís de 

Camões-SHIP | Instituto Fernando Pessoa-

SHIP | Assembleia Geral da CompaRes, 

Coordenadora/ CLEPUL, Directora/ 

Associação Portuguesa de Escritores 

| Observatório da Língua Portuguesa. 

Membro de instituições científicas e 

culturais nacionais (Academia Portuguesa 

de História, Grémio Literário, Sociedade 

de Geografia de Lisboa, Sociedade 

Histórica da Independência de Portugal, 

etc.) e estrangeiras (CIMEEP – Centro 

Internacional e Interdisciplinar de Estudos 

Épicos, CREPAL - Centre de recherches sur 

les pays lusophones e outros), integrando 

diversos Conselhos Científicos de revistas 

e de projectos.

Distinções: Diploma de Mérito Cultural 

(2007) pela Academia Brasileira de 

Filologia e pela Faculdade CCAA (Rio de 

Janeiro); Medalha Municipal de Mérito – 

Grau Ouro (2010) pela Câmara Municipal 

de Oeiras; Medalha de Mérito Cultural do 

CLEPUL - Centro de Literaturas e Culturas 

Lusófonas e Europeias (2012); Embaixadora 

da Meeting Industry e da Economia do 

Conhecimento e Membro do Clube de 

Embaixadores de Cascais e da Costa do 

Estoril (2013); Certificado de Mérito da 

PhD, with Aggregation and two post-

docs in Literature, she is a professor and 

Director of Degree at the Faculty of Arts 

of the University of Lisbon. President / Luís 

de Camões-SHIP Lusophone Academy | 

Fernando Pessoa-SHIP Institute | General 

Assembly of CompaRes, Coordinator/ 

CLEPUL, Director/ Portuguese Writers’ 

Association | Portuguese Language 

Observatory. Member of national scientific 

and cultural institutions (Academia 

Portuguesa de História, Grémio Literário, 

Sociedade de Geografia de Lisboa, 

Sociedade Histórica da Independência 

de Portugal, etc.) sur les pays lusophones 

and others), integrating several Scientific 

Councils of journals and projects. 

Distinctions: Diploma of Cultural Merit 

(2007) by the Academia Brasileira de Filologia 

and Faculdade CCAA (Rio de Janeiro); 

Municipal Medal of Merit – Gold Degree 

(2010) by the Municipality of Oeiras; Medal 

of Cultural Merit from CLEPUL - Center 

for Lusophone and European Literatures 

and Cultures (2012); Meeting Industry 

and Knowledge Economy Ambassador 

and Member of the Cascais and Estoril 

Coast Ambassadors Club (2013); World 

Communication Association Certificate 

of Merit (2015-17); Honorary Member of 

the Circle of Mozambican Writers in the 

Diaspora (2016); “Homage and gratitude” 

(2017) at the Professor Manuel Sérgio 
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World Communication Association (2015-

17); Membro Honorário do Círculo de 

Escritores Moçambicanos na Diáspora 

(2016); “Homenagem e agradecimento” 

(2017) no Colóquio Internacional Professor 

Manuel Sérgio; “Mérito Cultural” (2017)  

& Categoria “Autoridade Cultural” (2017) 

pelas Rede Mídia de Comunicação & 

Editora Sem Fronteiras; Distinção cultural e 

agradecimento (20º aniversário do Centro 

de Estudos Regianos, 2017); Membro 

Correspondente do Instituto Balear de la 

Historia (2017); Medalha das XIV Jornadas 

Histórico-Culturais / Junta de Freguesia 

do Lumiar (2017); “Reconocimiento a la 

Promoción de la Cultura Ibérica” (2018) 

da Universidad Libre de Infantes Santo 

Tomás de Villanueva; Prémio Pró-Autor 

2019 da Sociedade Portuguesa de Autores 

pelo seu relevante trabalho “em prol dos 

Autores e da Cultura” (2019); Homenagem 

da Câmara Municipal de Oeiras no âmbito 

das Comemorações dos seus 250 anos 

(2019); Membro da Comissão de Honra 

do Programa Comemorativo do 20º 

Aniversário da Faculdade de Arte e Letras 

da Universidade da Beira Interior (2019-

20); Integração do painel de avaliação2020 

QS Global Academic Survey / Higher 

Education Rankings (2020); Recepção 

como Académica Honorária na Academia 

Portuguesa da História (2020); Conselheira 

efectiva do Conselho Supremo da 

Sociedade Histórica da Independência de 

Portugal (2021).

International Colloquium; “Cultural Merit” 

(2017) & Category “Cultural Authority” 

(2017) by Rede Mídia de Comunicação & 

Editora Sem Fronteiras; Cultural distinction 

and gratitude (20th anniversary of the 

Centro de Estudos Regianos, 2017); 

Corresponding Member of the Instituto 

Balear de la Historia (2017); Medal of the 

XIV Historical-Cultural Journeys / Lumiar 

Parish Council (2017); “Reconocimiento a 

la Promoción de la Cultura Ibérica” (2018) 

from Universidad Libre de Infantes Santo 

Tomás de Villanueva; Pro-Author Award 

2019 from the Portuguese Society of 

Authors for his relevant work “in favor of 

Authors and Culture” (2019); Tribute from 

the Municipality of Oeiras within the scope 

of the Commemorations of its 250 years 

(2019); Member of the Honor Committee 

of the Commemorative Program of the 

20th Anniversary of the Faculty of Art and 

Letters of the University of Beira Interior 

(2019-20); Integration of the 2020 QS 

Global Academic Survey / Higher Education 

Rankings scoreboard (2020); Reception as 

an Honorary Scholar at the Portuguese 

Academy of History (2020); Effective 

counselor of the Supreme Council of the 

Historical Society of the Independence of 

Portugal (2021). Main works: Eça de Queirós 

Chronicler (1998; 2017); Sensitive Maze 

(2003-04); In the Bottom of Mirrors (2003-

2007); Aesthetic Emergencies (2006); 

Itinerary (2009); Literary Cartographies 

(2010; 2012); Landscape & Figures (2011); 
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Obras principais: Eça de Queirós Cronista 

(1998; 2017); Labirinto Sensível (2003-

04); No Fundo dos Espelhos (2003-2007); 

Emergências Estéticas (2006); Itinerário 

(2009); Cartografias Literárias (2010; 2012); 

Paisagem & Figuras (2011); Focais Literárias 

(2012); Luz e Sombras no Cânone Literário 

(2014); Do que não existe. Repensando 

o Cânone Literário (2018); Novas Breves 

& Longas no País das Maravilhas (2018); 

Última vontade régia incumprida (2018); 

No Fundo dos Espelhos. Em Visita (2018); 

Perfis & Molduras no Cânone Literário 

(2018); Sfumato. Figurações in hoc signo. 

Na senda da identidade nacional (2019); 

Teolinda Gersão: encenações (2020): 

Da Língua Portuguesa vêem-se galáxias 

(2020); COmVID 19 em 2020: na ‘dança’ 

das representações (2020); Sfumato & 

Cânone. Na senda da identidade nacional 

(2021).

Obras coordenadas mais relevantes: Do 

Ultimato à(s) República(s) (2012), Entre 

Molduras. A Metamorfose nas Artes, nas 

Letras e nas Ciências (2016), 100/Orpheu 

(2016); Fabricar a Inovação. O Processo 

Criativo em questão nas Ciências, nas 

Artes e nas Letras (2017); Teixeira de 

Pascoaes (2017, 3 vols); Repensar o 

Feminino em Contexto Lusófono e 

Italiano / Ripensare il femminile in ambito 

lusofono e italiano (2017, 2018, 2019); 

Perigoso é… (2018); Literatura & Sociedade 

(2018); 100 Futurismo (2018); Cervantes 

& Shakespeare: 400 Anos no Diálogo das 

Artes (2019); Perigoso é… (vol. II) (2020).

Literary Focals (2012); Light and Shadows 

in the Literary Canon (2014); Than doesn’t 

exist. Rethinking the Literary Canon (2018); 

New Shorts & Feature Films in Wonderland 

(2018); Last unfulfilled royal will (2018); 

At the Bottom of Mirrors. On Visit (2018); 

Profiles & Frames in the Literary Canon 

(2018); Smoke. Figurations in hoc signo. 

On the path of national identity (2019); 

Teolinda Gersão: staging (2020): Galaxies 

can be seen from the Portuguese language 

(2020); COmVID 19 in 2020: in the ‘dance’ 

of representations (2020); Sfumato & 

Canon. On the path of national identity 

(2021). 

Most relevant coordinated works: Do 

Ultimato à República(s) (2012), Entre 

Molduras. The Metamorphosis in Arts, 

Letters and Sciences (2016), 100/Orpheu 

(2016); Manufacturing Innovation. The 

Creative Process in question in Science, 

Arts and Letters (2017); Teixeira de 

Pascoaes (2017, 3 volumes); Rethinking the 

Feminine in Lusophone and Italian Context 

/ Ripensare il femminile in Lusophone 

and Italian ambito (2017, 2018, 2019); 

Dangerous is… (2018); Literature & Society 

(2018); 100 Futurism (2018); Cervantes & 

Shakespeare: 400 Years in the Arts Dialogue 

(2019); Dangerous is… (vol. II) (2020).
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joão micael

Presidente da Matriz Portuguesa MPADC 
- Associação para o Desenvolvimento 
da Cultura e do Conhecimento.
Director da Academia de Protocolo, 
da publicação “Portugal Protocolo”. 
Director--Geral de Protocolo da 
AILD – Associação Internacional de 
Lusodescendentes.
Membro do Conselho Consultivo 
do MIL – Movimento Internacional 
Lusófono.
É Membro Honorário do Círculo de 
Escritores Moçambicanos na Diáspora, 
em reconhecimento do seu prestígio 
e pelo contributo dado à promoção 
das literaturas e culturas lusófonas 
no Mundo. Membro Honorário 
da Associação Lusófona para o 
Desenvolvimento, Cultura e Integração 
(ALDCI-ONGD). Medalha APIICIS 
INVENTARIUM SCIENCE - GENEVE 2018 
- Contribution to Culture Innovation, 
por séria contribuição para a inovação 
e cultura. Galardão Especial Círculo de 
Escritores Moçambicanos na Diáspora 
pelos contributos para as Letras, Artes 
e a Lusofonia. Associado Honorário da 
ONGD Korsang Di Melaka.
É autor nas áreas da Cultura, História 
e do Protocolo, como: “Notáveis 
Mulheres de Portugal”, “Encontros 
de Arte do Mundo em Lisboa – Arte 
Contemporânea da Ucrânia”, “O Chá 
– A Planta Divina, Etiqueta e Historial”, 
“Os Arroubamentos de Espírito de D. 
Maria I, Monólogo – Galeria das Rainhas 
Portuguesas”, “Protocolo Litúrgico”, 
“Protocolo à Mesa”, “Protocolo nas 
Empresas em Portugal”, “Dom Diniz, 
segundo Virgínia Goes” e “Sublime 
Fantasia” para a pintora Virgínia Goes.

President of Matriz Portuguesa - MPADC 
- Association for the Development of 
Culture and Knowledge. Director of the 
Protocol Academy, of the publication 
“Portugal Protocol”. Member of the 
Advisory Board of MIL – Lusophone 
International Movement. 
He is an Honorary Member of the Circle 
of Mozambican Writers in the Diaspora, 
in recognition of his prestige and for 
his contribution to the promotion of 
Lusophone literature and cultures 
in the world. Honorary Member 
of the Lusophone Association for 
Development, Culture and Integration 
(ALDCI-ONGD). APIICIS INVENTARIUM 
SCIENCE Medal - GENEVE 2018 - 
Contribution to Culture Innovation, 
for serious contribution to innovation 
and culture. Special Award Circle of 
Mozambican Writers in the Diaspora 
for their contributions to Letters, Arts 
and Lusophony. Honorary Associate of 
the NGDO Korsang Di Melaka. 
He is an author in the areas of Culture, 
History and Protocol, such as: “Notable 
Women of Portugal”, “World Art 
Encounters in Lisbon – Contemporary 
Art from Ukraine”, “O Chá – A Planta 
Divina, Etiquette and History”, “The 
Tea – The Divine Plant, Etiquette and 
History”, “ The Enrapturing of the Spirit 
by D. Maria I, Monologue – Galeria 
das Rainhas Portuguesas”, “Liturgical 
Protocol”, “Table Protocol”, “Protocol 
in Companies in Portugal”, “Dom 
Diniz, according to Virgínia Goes” 
and “Sublime Fantasia” for the painter 
Virgínia Goes.
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A Matriz Portuguesa – Associação para 

o Desenvolvimento da Cultura e do 

Conhecimento deseja agradecer a todas 

as pessoas e instituições que contribuíram 

para a realização da primeira edição da 

Exposição Universal da Matriz Portuguesa 

– A Viagem do Espanto, 1.ª Expedição de 

Vasco da Gama . 525 Anos.

Instituições
Ministério da Cultura

Fundação/Museu do Oriente

Museu Militar de Lisboa

Arquivo Nacional da torre do Tombo

Biblioteca Nacional de Portugal

Sociedade de Geografia de Lisboa

Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa

Biblioteca Estense Universitaria

Personalidades
Doutora Annabela Rita

Doutor João Paulo Oliveira e Costa

Embaixador João Ribeiro de Almeida 

Dr. Carlos Monjardino 

Embaixadora Mmamokwena Gaoretelelwe 

Dra. Deana Barroqueiro 

Dr. Francisco Nuno Ramos 

Dr. Vitor Ramalho 

Prof. Doutora Mariagrazia Russo 

Prof. Doutor Moisés de Lemos Martins 

Prof. Doutor Shiv Kumar Singh 

Dom Vasco Telles da Gama 

Dra. Luísa Timóteo 

Dr. João Morgado

aGRaDECImEntOS aCKnOWLEDGE

Matriz Portuguesa – Association for the 

Development of Culture and Knowledge 

would like to thank all the persons and 

institutions that contributed to the 

realization of the first edition of the 

Universal Exhibition of the Portuguese 

Matrix – The Voyage of Amazement - 1st 

Expedition of Vasco da Gama . 525 Years.

Institutions
Ministry of Culture

Foundation/Museum of the Orient

Lisbon Military Museum

Torre do Tombo National Archive 

National Library of Portugal 

Lisbon Geographical Society 

Faculty of Letters of the University of 

Lisbon 

University Estense Library

Personalities 
Doctor Annabela Rita 

Doctor João Paulo Oliveira e Costa 

Ambassador João Ribeiro de Almeida 

Doctor Carlos Monjardino 

Ambassador Mmamokwena Gaoretelelwe 

Dr. Deana Barroqueiro 

Doctor Francisco Nuno Ramos 

Doctor Vitor Ramalho 

Prof. Doctor Mariagrazia Russo 

Prof. Doctor Moisés de Lemos Martins 

Prof. Doctor Shiv Kumar Singh 

Dom Vasco Telles da Gama 

Dr. Luísa Timóteo 

Doctor Joao Morgado
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A VIAGEM DO ESPANTO . THE VOYAGE OF AMAZEMENT

FONTES . SOURCES

CASTANHEDA, Fernão Lopes de História do Descobrimento e Conquista da Índia 

pelos Portugueses, 2 vols, Porto, Lello Editora, 1975.

“Relação da viagem de Vasco da Gama” (João Paulo Oliveira e Costa e Alexandra 

Pelúcia eds), in Obras pioneiras da cultura portuguesa (dir. José Eduardo Franco e 

Carlos Fiolhais), 30 vols, Lisboa, 2017-2019, Círculo de Leitores, vol. 4, 2018, pp. 35-

45 e 299-368.

THOMAZ, Luís Filipe e RADULET, Carmen (eds), Viagens portuguesas à Índia (1497-

1513), Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses, 2002.

ESTUDOS . STUDIES

COSTA, João Paulo Oliveira e, D. Manuel I, um príncipe do Renascimento, Lisboa, 

Círculo de Leitores, 2005.

SUBRAHMANYAM, Sanjay, A carreira e a lenda de Vasco da Gama, Lisboa, Comissão 

Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998 (original 

Cambridge, 1997).

OS DESCOBRIMENTOS E A ALIMENTAÇÃO . THE DISCOVERIES AND FOOD

FONTES . SOURCES 

BARROQUEIRO, Deana, História dos Paladares – 1.º Volume – Sedução, 2.º Volume 

– Perdição, 3.º Volume – Redenção (2020-2022), Lisboa, Prime Books. 

Trilogia premiada com o Prix Internationale de La Literature Gastronomique, da 

Académie Internatinale de La Gastronomie; Gourmand World Cookbook Awards – 

History of Culinary and Series; Gourmand Best in the World Award.
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