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Vasco da Gama  

A primeira viagem realizada directamente da Europa para a Índia, pelo Atlântico foi sob o comando do navegador português Vasco da Gama, no reinado de D. Manuel I, 

entre 1497-1499. Foi uma das mais notáveis viagens da Época dos Descobrimentos que consolidou a presença marítima e o domínio das rotas comerciais dos 

portugueses. 

 

Pedro Álvares Cabral 

Pedro Álvares Cabral, nasceu em Belmonte. Ao dirigir-se para a Índia fez um desvio na rota e chegou ao Brasil em 1500.Pedro saiu de Lisboa a 9 de Março de 1500, e, 

como se tivesse desviado a sua rota para descobrir novas terras, não demorou a encontrar o Brasil, a 3 de Maio de 1500. Daí seguiu para a Índia. No seu regresso, D. 

Manuel atribui-lhe muitas honras, mas não voltou a utilizar os seus serviços. 

 

Bartolomeu Dias 

Bartolomeu Dias foi um célebre navegador português, descendente de Dinis Dias. Navegou para norte, descobrindo vários portos. No entanto, a tripulação obrigou o 

capitão a retroceder, dobrando, por acaso, o grande cabo, em 1487 - Cabo das Tormentas, actual Cabo da Boa Esperança. Em 1500, acompanha Pedro Álvares Cabral na 

famosa viagem em que este descobre o Brasil. Quando a frota seguia para a Índia, navio em que ia Bartolomeu Dias, naufragou e o valente marinheiro achou a morte junto 

do mesmo cabo - cabo  da Boa Esperança. 

 

Magalhães 

Fernão de Magalhães foi um navegador português, filho de Rodrigo de Magalhães e de Alda de Mesquita que, ao serviço do rei de Espanha, comandou a expedição 

marítima que efectuou a primeira viagem de circum-navegação ao globo. Foi o primeiro a atravessar o estreito hoje  conhecido pelo seu nome e o primeiro europeu a 

navegar no Oceano Pacífico. Fernão de Magalhães morreu nas Filipinas no curso daquela expedição, posteriormente chefiada por Juan Sebastián Elcano 1522. 

 

Gil Eanes 

Gil Eanes foi um navegador português. Foi o primeiro a navegar para além do Cabo Bojador, em 1434, acabando com o terror supersticioso que se instalara á volta deste e 

iniciando assim a época dos "descobrimentos". O Infante D. Henrique conseguiu incentivar Gil Eanes a tentar passar o cabo. Em 1434, Gil Eanes aparelhou uma barca de 

30 toneladas, com um só mastro, e uma única vela redonda e também movida a remos e parcialmente coberta. Ao chegar ás proximidades do cabo do medo, decidiu ir 

para o este afastando-se da costa africana. Após um dia inteiro de navegação longe da costa, deparou com uma baía plácida de ventos amenos, e então dobrou para 

sudeste e logo percebeu que havia deixado o cabo Bojador para trás. 

 

Diogo Cão 

Diogo Cão foi um navegador português do século XV. Enviado por D. João II, realizou duas viagens de descobrimento da costa sudoeste africana, entre 1482 e 1486. 

Chegou à foz do Zaire e avançou pelo interior do rio, tendo deixado uma inscrição comprovando a sua chegada às cataratas de Ielala. Estabeleceu as primeiras relações 

com o Reino do Congo. Em 1485 chegou ao Cabo da Cruz .Introduziu a utilização dos padrões de pedra, em lugar das cruzes de madeira, para assinalar a presença 

portuguesa nas zonas descobertas. 

 

 


