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INFANTE D. HENRIQUE

1. SABIAS QUE?!

Filho de D. João I e de D. Filipa de Lencastre, nasceu na cidade do Porto em 1394, 
tendo falecido em 1460.

Apesar de pouco ter navegado ficou conhecido por “o navegador”. E porquê? Principal-
mente pela forma como impulsionou as primeiras viagens de exploração marítima.

O infante D. Henrique fundou um centro onde era possível encontrar a maior acu-
mulação de conhecimentos adquiridos com as viagens que se iam fazendo.

Tinha mapas elaborados com o que se conhecia; reuniu famosos de diversas artes, 
cartógrafos, navegadores, geógrafos e construtores navais para que em conjunto, 
discutissem e reunissem os seus conhecimentos, contando para esse efeito com 
as informações que lhes traziam os marinheiros que regressavam das grandes viagens. 

Podemos encontrar a sua estátua na Sala de entrada do Museu de Marinha, onde 
“deseja” as boas-vindas a todos quantos nos visitam.



O INFANTE
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Deus quis que a terra fosse toda uma,
Que o mar unisse, já não separasse.
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma.

E a orla branca foi de ilha em continente,
Clareou, correndo, até ao fim do mundo,
E viu-se a terra inteira, de repente,
Surgir, redonda, do azul profundo.

Quem te sagrou criou-te português.
Do mar e nós em ti nos deu sinal.
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.
Senhor, falta cumprir-se Portugal!

Mensagem. Fernando Pessoa

1.1 | SOPA DE LETRAS
Procura as palavras realçadas no texto.  



GIL EANES

2. SABIAS QUE?!

Gil Eanes foi o primeiro navegador a dobrar o cabo Bojador. 

Natural de Lagos, Gil Eanes, recebeu do Infante D. Henrique, em 1433, a missão de 
dobrar o Cabo Bojador (o fim do mundo). Esse objetivo foi atingido em 1434. 

CABO BOJADOR era o ponto mais a Sul que os portugueses e restantes europeus 
conheciam da costa ocidental africana, devido às dificuldades em ultrapassá-lo. 

Este feito foi considerado um dos mais importantes marcos dos Descobrimentos 
Portugueses, uma vez que permitiu a continuação da exploração da costa africana.



2.1 | CORRESPONDÊNCIA
Relaciona os instrumentos náuticos ilus-
trados na coluna da esquerda com os 
respectives nomes: 

|1| SEXTANTE

|2| AMPULHETA

|3| BÚSSOLA

|4| ASTROLÁBIO



BARTOLOMEU DIAS

3. SABIAS QUE?!

Foi um navegador português que ficou célebre por ter sido o primeiro europeu a 
navegar para além do extremo sul de África, contornando o Cabo da Boa Esperança 
(até então conhecido como cabo das Tormentas) e chegando ao Oceano Índico a 
partir do Atlântico. 

Bartolomeu Dias bem que poderia ter continuado a sua viagem em direção ao destino 
tão desejado pelos portugueses: a Índia. No entanto, decidiu regressar a Portugal e 
contar o seu grande feito ao rei D. João II.

Este navegador foi imortalizado pelos dois mais famosos poetas portugueses. Para além 
de ser personagem de Luís de Camões em “Os Lusiadas”, Fernando Pessoa, no mais 
curto poema da sua obra “A Mensagem” fez-lhe um epitáfio:

Jaz aqui, na pequena praia extrema,
O Capitão do Fim. Dobrado o Assombro,
O mar é o mesmo: já ninguém o tema!
Atlas, mostra alto o mundo no seu ombro.



3.1 | PONTO POR PONTO
Completa a rota da viagem de Bartolomeu 
Dias, rumo ao Cabo das Tormentas.
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VASCO DA GAMA

4. SABIAS QUE?!

Vasco da Gama celebrizou-se por ter comandado a primeira viagem marítima para 
a Índia, onde chegou no dia 20 de maio de 1498. 

A sua armada era constituída por 2 naus (S. Gabriel e S. Rafael), por uma caravela 
(a Bérrio) e por uma naveta de mantimentos.

Após a viagem de Vasco da Gama, que estabeleceu o caminho marítimo para a 
Índia, seguiram-se as viagens que constituíram a Carreira da Índia (a ligação anual 
entre Portugal e os portos da Índia). A Europa e o Oriente estavam agora finalmente 
ligados através de uma rota marítima direta e permanente.



4.1 | LABIRINTO
Ajuda o Vasco da Gama a encontrar a 
Nau S. Gabriel.

4.2 | Escolhe a rota que 
leva o navio português 
às especiarias. 
(neste caso noz-moscada)


