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1.
Introdução
O

projeto

Rota

Europeia dos

Descobrimentos

/

No âmbito do DESCUBRITER desenvolveu-se um

DESCUBRITER tem como finalidade valorizar e promover

estudo de identificação e diagnóstico de recursos para

conjuntamente a cultura, a história e o património

a delineação da Rota Europeia dos Descobrimentos, a

associado à navegação, aos descobridores e à tradição

formulação de uma estratégia única para a valorização e

marítima dos territórios da Andaluzia e do Algarve.

promoção do património, a execução de ações de difusão e

Nesse sentido, integrou várias ações de sensibilização e

sensibilização social, a capacitação dos agentes envolvidos

divulgação cultural, travessias de promoção turística a

na gestão turística e cultural dos diferentes territórios e a

bordo da réplica da nau Victoria, jornadas profissionais

promoção turística da Rota.

transfronteiriças, a criação de redes empresariais e o
lançamento de um museu virtual, entre outras.

Por Património dos Descobrimentos desta rota entendemse os enclaves e recursos, tangíveis ou intangíveis, com

Esta iniciativa do FEDER, cofinanciada através do

uma relação com a atividade marítima, os descobridores

Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça

e os Descobrimentos que ocorreram e se desenvolveram

Espanha-Portugal 2007-2013 (POCTEP, e coordenada

nos territórios que constituem atualmente as regiões

pela Fundação Nau Victoria, como beneficiário principal,

da Andaluzia Ocidental e do Algarve, no período

contou com a participação de: Prodetur - Deputação

compreendido entre os séculos XV e XVII (ambos

de Sevilha, Município de Palos de la Frontera e, como

inclusive).

entidades parceiras portuguesas: Região de Turismo do
Algarve, Direção Regional de Cultura do Algarve, Câmara
Municipal de Vila do Bispo e PromoSagres.
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2.
Justificação
Histórica
No século XV, quando se inicia a grande era das expedições

entidade geográfica, económica e humana que funcionou

de descobrimentos portuguesas e espanholas, o Algarve e

no contexto das suas atividades marítimas desde a época

a Andaluzia Ocidental formavam uma unidade territorial

medieval. Assim, Luís de Albuquerque aponta para Lagos a

com caráter próprio marcado por uma tradição secular

“tradicional solidariedade geográfica, humana e económica

ligada às suas atividades marítimas, à experiência dos

com a Andaluzia e o Norte de África”1.

seus homens do mar, à tecnologia dos seus barcos e aos
conhecimentos na arte da navegação.

Foram tantas as relações mantidas entre as localidades
desse território que se chega mesmo a aludir que a região do

Uma unidade territorial que explica o facto de ter servido

Algarve, no início do século XV, tinha uma individualidade

como plataforma das expedições atlânticas que, durante

própria mais ligada à Andaluzia Ocidental do que aos

os séculos XV a XVII, reconheceram, exploraram e

restantes reinos de Portugal, através de um denominador

desenharam em cartas e mapas os continentes africano,

comum: a sua íntima relação com o mar e, como tal, “a

americano e asiático e dominaram a navegação nos grandes

ligação do Algarve com o reino vizinho (Andalusia) no

oceanos do mundo. Foi este território que proporcionou

século XVI – que é uma das razões para o seu notável

os meios, os homens e os barcos para a multitude de

crescimento não o forçou, todavia, a uma dependência”2.

expedições marítimas que partiram dos seus portos.
1 Loureiro, Rui Manuel. Lagos e os Descobrimentos até 1460. Lagos - Câmara

Historiadores portugueses e espanhóis referem este

Municipal de Lagos, 2008

conceito como Território dos Descobrimentos. Chamou-

2 Romero, Magalhães. O Algarve Económico 1600-1773. Lisboa, Editorial Estampa,

se a esta região o Golfo do Algarve, entendido como

1993, pp. 37-38
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A tradição marítima que durante séculos ligou e uniu

Deste modo, a cornija da costa atlântica que nasce no

portos, barcos e homens deste trecho da costa atlântica

cabo de São Vicente e se estende até à província de Cádis

foi-os dotando de uma identidade comum, semente e

converteu-se, nos séculos XV-XVII, na protagonista da

base dessa plataforma de expansão em que se converteram

grande era dos Descobrimentos. Nesta faixa costeira da

a partir do século XV. Nas suas localidades costeiras

Península Ibérica centraram-se as expedições marítimas

foram-se desenvolvendo os recursos materiais e humanos

que partiram à exploração do planeta. Embarcações e

necessários, o que, aliado à sua situação geográfica

homens do Algarve e da Andaluzia Ocidental foram

estratégica, as converteu na base perfeita para a preparação

requisitados pelas coroas hispano-lusas para as tripulações

das expedições dos Descobrimentos. Assim sendo, pode

dos navios dos Descobrimentos. Na região floresceram

estender-se ao Algarve a afirmação que, aludindo ao litoral

os centros de estudo sobre navegação e cartografia,

andaluz, refere que “se alcança uma capacidade técnica

colocando-a à cabeça da arte de navegar e da ciência

e tecnológica que permite estabelecer a base da expansão

náutica mais avançada do mundo ocidental. A construção

colonial no triângulo Huelva-Sevilha-Cádis nesta ordem

naval lusa e espanhola deu resposta às novas necessidades

cronológica” .

suscitadas pelas navegações oceânicas, e as suas naves por

3

excelência, a caravela portuguesa e a nau espanhola, foram
Há uma continuidade espacial e temporal no papel deste

as protagonistas dessas frotas.

território na história dos Descobrimentos. O Algarve
iniciou a era destas grandes viagens atlânticas no século

Sagres albergou a escola náutica mais importante de

XV, alcançando a costa africana. Nos finais do século e

Portugal na era moderna, em Lagos prepararam-se as

início do século XVI, Palos de La Frontera e as localidades

embarcações, recrutaram-se as tripulações e dali partiram

das margens do Tinto e do Odiel protagonizaram o

as primeiras expedições dos descobrimentos portugueses;

descobrimento do grande continente americano e as

as povoações das margens do Guadiana, do Tinto e do

posteriores viagens andaluzas. Segue-se Sevilha e a

Odiel emprestaram os seus homens mais experientes às

sua província, que irão converter-se, a partir do início

tripulações das primeiras expedições de descobrimento

do século XVI, no centro das expedições marítimas

espanholas, pelo que Palos e Moguer são berços de

espanholas que cruzaram o Atlântico e o Pacífico,

Colombo, a que se seguem Sevilha, nomeada porto e porta

partilhando o protagonismo com Sanlúcar de Barrameda,

da América, e Sanlúcar, entrada e saída para o oceano. Em

sua antecessora.

resultado disso, portugueses e espanhóis, a partir das costas
do Algarve e da Andaluzia, descobriram e percorreram a
América, a África, o Índico e o Pacífico e protagonizaram
o maior impulso dos descobrimentos da História, do qual

3 Babio Walls, Babio. “La vida cotidiana del hombre de mar andaluz en la Carrera

emerge a imagem moderna do mundo.

de Indias: hipótesis de un trabajo de historia naval”. Em Actas de las Primeras
Jornadas de Andalucía y América. La Rábida, 1981. Volume 1. p. 255- 261
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Tradição marítima no Algarve
e na Andaluzia Ocidental
O território Descubriter converte-se no centro dos
descobrimentos geográficos e das grandes navegações
oceânicas devido a uma tradição milenar em assuntos
do mar que lhe conferiu o prestígio indiscutível de ser o
berço e a plataforma dos Descobrimentos. No início do
século XV, as suas comunidades viviam das atividades
que, indistintamente, os seus antepassados tinham
desenvolvido - o comércio, a guerra, a pirataria e a pesca
-, dominando as técnicas de navegação e os seus barcos.
A partir da época medieval, embarcações do Algarve e da
costa ocidental andaluza participaram nas rotas comerciais
marítimas que chegavam a portos do norte da península e
do Mediterrâneo. As suas navegações estenderam-se até
locais do norte da Europa, como Londres, Harfleur ou
Bruges, e alcançaram mesmo as ilhas Canárias e o norte
de Marrocos, da mesma forma que não era estranho ver as
cocas e naus inglesas, bretãs e flamengas fundeadas nos
portos do sudoeste da península. Viagens comerciais nas
quais era costume negociar peixe, azeite, vinho ou escravos
e produtos locais.
O corso e a pirataria, fontes de riqueza habituais na
época, foram outras das atividades tradicionais destes
marinheiros. As embarcações portuguesas, espanholas
e outras provenientes do Mediterrâneo, de África
e inclusivamente do norte da Europa percorriam
11

constantemente o golfo do Algarve, palco de episódios de
apresamento e de roubos de barcos e cargas.
Por outro lado, a pesca tinha conservado sempre um lugar
de destaque nas atividades dos marinheiros do Algarve e
da Andaluzia Ocidental. Muitas famílias das localidades
costeiras viviam dos seus ganhos, tendo surgido em torno
da atividade pesqueira uma série de indústrias artesanais
que dinamizavam a sua economia local, como redeiros,
veleiros,

cordoeiros,

carpinteiros

navais,

calafates,

fabricantes de sebo e alcatrão, tanoeiros, etc. Juntamente
com a pesca costeira, a faina dos seus barcos levava-os até
zonas compreendidas entre os cabos Bojador e Espartel,
chegando mesmo até Rio do Ouro.
Esta relação íntima com o mar, durante séculos, das
localidades

do

território

Descubriter

dotou-as

da

especialização necessária de homens, barcos e meios
para se converterem nas bases mais adequadas à
expansão marítima que as coroas espanhola e portuguesa
empreendem a partir do século XV.

Em Espanha, a região constituída pela região dos rios Tinto
e Odiel contribuiu, como nenhuma outra, com marinheiros
qualificados para a história dos Descobrimentos. Pouco

Marinheiros do Algarve e da Andaluzia nas viagens

mais de metade da tripulação das naus da expedição de

dos Descobrimentos

Colombo era da província de Huelva, e ao longo do século
XVI mantém-se entre os marinheiros das naus das Índias

Foram sobretudo os homens do território Descubriter que

uma proveniência de Huelva a rondar os 18%, liderados

participaram nas grandes expedições dos Descobrimentos.

pelos naturais de Palos.

As suas populações encheram as embarcações com
navegadores suficientes e capazes, e encontramos

A importante presença de homens do mar andaluzes

marinheiros de ambas as nacionalidades a participar

nas expedições dos Descobrimentos mantém-se forte

indistintamente nas frotas das coroas portuguesa e

no século XVI, tendo a América Central sido descoberta,

castelhana.
12
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Mapa de Portugal de Fernando Álvarez Seco, S. XVI

nas chamadas “viagens andaluzas”4, por navios cujos

dos grandes navegadores e descobridores: Gil Eanes,

comandantes e tripulações provinham maioritariamente

Bartolomeu Dias e outros marinheiros engrossaram a lista

dessa região. É significativo que, durante o reinado dos

dos grandes descobridores portugueses e das expedições

Reis Católicos (1493-1519), 78% dos emigrantes para a

henriquinas que, entre 1415 e 1460, percorreram a costa

América fossem andaluzes, dos quais 58% provinham de

africana.

Sevilha e os restantes 20% de Huelva.
Na zona de Sagres emerge a figura destacada do homem
Do mesmo modo, o Algarve converteu-se no berço

que impulsionou tenazmente o início das expedições dos
Descobrimentos que os navegadores portugueses irão

4 Molina Argüello, Carlos. “Los Pilotos andaluces en el descubrimiento de la

desenvolver ao longo do século XV. Henrique de Avis e

América central”. Em Actas de las Primeras Jornadas de Andalucía y América. La

Lencastre, mais conhecido como Henrique, o Navegador,

Rábida, 1981. Volume 1, pp. 217: “Pois além da chamada quarta e última viagem de

criou as bases que iriam proporcionar a Portugal grandes

Cristóvão Colombo … o conhecimento de toda a geografia das costas da América

extensões de território por todo o mundo. A partir de 1417,

Central seria uma contribuição exclusiva dos andaluzes.”
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reuniu grandes personalidades científicas e técnicas da

lhes permitissem aceder aos mercados asiáticos, onde

navegação marítima na famosa Escola de Sagres. Graças ao

se situava um dos comércios mais lucrativos da época.

seu trabalho destacado, Portugal ergueu-se como a maior

Começaram, pois, a enviar expedições que abrissem

potência naval da época, juntamente com a sua vizinha

novos caminhos, descobrindo no seu avanço terras até

Espanha.

então desconhecidas. Em 1494 foi assinado o Tratado de
Tordesilhas, através do qual o mundo por descobrir ficava

Já na província de Sevilha, podemos encontrar figuras

sob a jurisdição espanhola e portuguesa. Mediante uma

notáveis que transformaram este local da península no

linha traçada a 370 léguas para oeste de Cabo Verde, todas

verdadeiro coração das aventuras ultramarinas. Das suas

as terras situadas a leste da mesma passavam a pertencer ao

terras saíram inúmeros marinheiros que navegaram pelos

rei de Portugal, enquanto as situadas a oeste pertenceriam

mares dos cinco continentes. Destacam-se pessoas como

ao rei de Espanha. Com esta repartição do mundo, os

Juan Díaz de Solís, natural de Lebrija e descobridor do rio

monarcas lusos e castelhanos aceleraram o avanço dos

da Prata em 1516, ou José de Córdova y Ramos, natural de

Descobrimentos e o envio das suas expedições marítimas.

Utrera, que no século XVIII fez uma viagem de circumnavegação do mundo.

O controlo da informação geográfica das novas terras,
a precisão das rotas e o aperfeiçoamento das técnicas
de navegação que assegurassem o êxito das expedições

Retrato de Juan Díaz de Solís

converteram-se então em questões de Estado.
Os portos do Algarve e da Andaluzia Ocidental foram
escolhidos como base para os preparativos e as partidas e
chegadas das frotas dos Descobrimentos. Contavam com
uma situação geográfica estratégica frente ao Atlântico,
homens de mar experientes, embarcações capazes,
experiência na preparação de expedições marítimas e
uma vasta tradição naval e comercial, que os tornavam
indicados para as empresas espanhola e portuguesa.
Portos do Algarve e da Andaluzia Ocidental – Bases
para os preparativos e as partidas das frotas dos

Deste modo, o Infante D. Henrique rodeou-se em Sagres

Descobrimentos

dos maiores especialistas em astronomia, cartografia e
navegação para apoiar as expedições, que se abasteciam na

A partir do século XV, as coroas espanhola e portuguesa

vizinha cidade de Lagos, porto de partida das expedições

empenharam-se em abrir novas rotas marítimas que

rumo à costa africana. Em Palos de la Frontera, berço
14
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de sagas dos mais experientes marinheiros, teve início e

a construção naval e a carpintaria fluvial floresceram no

preparou-se a grande expedição de Colombo, e na Casa da

Algarve e na Andaluzia Ocidental, fruto do impulso das

Contratação de Sevilha, criada em 1503, organizaram-se as

frotas enviadas para os descobrimentos, construindo

armadas dos descobrimentos dos primeiros anos do século

embarcações, preparando-as para a partida ou reparando-

XVI, como a de Vicente Yáñez Pinzón e Díaz de Solís, que

as no regresso, depois das longas travessias. Em Lagos e

alcançaram o Brasil, as de Nicuesa, Ojeda e Juan de la Cosa

Sagres, desenvolveu-se a construção naval e construíram-

ao Darién em 1509, a de Díaz de Solís ao rio da Prata em

se as caravelas que partiam para os descobrimentos,

1515, ou a memorável expedição de Magalhães que em 1522

sendo que as localidades de Huelva e Sevilha e os portos

regressa a Sevilha para concluir a primeira viagem à volta

do Guadalquivir se convertem em centros de preparação

do mundo. A província de Sevilha contribuiu com homens,

dos navios que, postos ao serviço das grandes viagens dos

recursos e produtos para as expedições, ao passo que vila

Descobrimentos, integraram as suas frotas.

de Sanlúcar viveu a atividade frenética das frotas que se
despediam ou chegavam ao seu porto.
Caravela portuguesa (Boa Esperança)

Caravelas e naus
Com o início das grandes expedições atlânticas, cedo se
percebeu que as embarcações tradicionalmente utilizadas
no sudoeste peninsular nas navegações costeiras ou
mediterrânicas não eram adequadas para percorrer,
durante longos meses de travessia, milhares de milhas a
reconhecer costas inexploradas das quais nem cartas havia.
Dando resposta às novas exigências das viagens marítimas,
surgiram as duas embarcações que protagonizaram a era
dos Descobrimentos: a nau e a caravela. Apesar de cada
uma delas ter uma clara origem espanhola e portuguesa,
respetivamente, foram utilizadas indistintamente por
expedições dos dois reinos como os navios mais avançados
do seu tempo para as grandes empresas marítimas. Assim,
15

A

caravela

era

uma

embarcação

utilizada

pelos

documentos do contrato das viagens de descobrimento

Portugueses antes da época dos Descobrimentos. O seu

dos Bastidas, Pinzón, Hojeda, etc., dos princípios do século

nome aparece pela primeira vez num documento de Vila

XV, já são citadas estas naus ligeiras de pequeno porte que

Nova de Gaia (Portugal) em 1255, aludindo a embarcações

não ultrapassam então as 200 toneladas.

de pequeno porte dedicadas à cabotagem e à pesca em
águas costeiras. Porém, à medida que os marinheiros

Tratava-se de uma embarcação bojuda e de bordo alto, que

lusos foram avançando no reconhecimento da costa

aparece constantemente desenhada nas cartas náuticas do

africana, as travessias tornaram-se mais longas, exigindo

século XV ao XVII, tanto espanholas como portuguesas: a

uma tripulação maior e mais espaço para os apetrechos.

sua silhueta caraterizava-se por um convés único, castelos

Paralelamente, avançou-se ao nível do conhecimento dos

majestosos em ambas as extremidades e três mastros

regimes de ventos do Atlântico e das rotas de navegação

com velas quadradas ou mistas. O seu pequeno calado e

tanto de ida como de volta, tendo-se começado finalmente

a sua capacidade de manobra tornaram-na ideal para as

a adaptar as embarcações para otimizar as navegações.

expedições dos Descobrimentos.

Assim, essas embarcações de vela latina foram aumentadas
para convertê-las noutras mais adequadas às expedições
portuguesas nas costas africanas no primeiro quarto do
século XV, precisamente pela ligeireza do seu casco –
longo e estreito, de 50 a 100 toneladas de arqueação – e
pela grande capacidade para se cingir aos ventos que o
seu aparelho lhe conferia. Em Espanha começa a utilizarse depois do início do século XV, e nas costas andaluzas
altera-se o seu aparelho para o pano redondo ou mesmo
misto.
A nau foi sem dúvida a resposta plena da construção
naval espanhola às grandes expedições marítimas, e o
seu desenho demonstrou a sua capacidade mais que
comprovada para enfrentar os oceanos Atlântico e Pacífico.
As fontes documentais que fazem referência à nau são
abundantes em Espanha desde o século XIV, podendo ser
considerada como um protótipo de embarcação sujeita a

Nau espanhola (Victoria)

regras de construção próprias, em pleno século XV. Nos
16
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CARAVELA
Castelo de proa

NAU

Não dispõe de castelo. Em seu lugar tem uma A partir da coberta eram realizadas as manobras das
pequena tilha que se eleva a não mais do que 0,70 velas traquete e cevadeira.
metros da coberta principal.

Coberta principal

Ocupa todo o comprimento da embarcação da Ocupa todo o comprimento da embarcação da popa à
popa à proa, sendo interrompida unicamente pelas proa, sendo interrompida unicamente pelas escotilhas
escotilhas do porão e a cavidade dos mastros maior e do porão e a cavidade dos mastros maior e traquete.
traquete. A parte situada entre o tombadilho e a tilha A parte situada entre o tombadilho e a coberta castelo
chama-se convés.

Tolda

chama-se convés.

A partir da coberta são manobradas a vela mezena e Na popa situam-se os aposentos, ou “chupeta”, do
o pinçote do leme.

capitão e manobra-se o pinçote do leme.

Tombadilho

Não apresenta.

A partir da coberta é manobrada a vela mezena.

Quilha

As suas medidas ultrapassavam 80% do comprimento Não costumava exceder 70% do comprimento total da
total da embarcação.

Porão

embarcação.

Utilizado para o transporte de mantimentos, água Mais

amplo.

Utilizado

para

o

transporte

de

potável, lenha para o fogo, apetrechos de pesca, etc. mantimentos, água potável, lenha para o fogo,
Nunca para dormitório da tripulação.

apetrechos de pesca, etc. Nunca para dormitório da
tripulação.

Gurupés

Utilizado para segurar o estai do mastro traquete e Utilizado para segurar o estai do mastro traquete e
parte dos rizes das velas traquete e maior.

parte dos rizes das velas traquete e maior; além disso,
arvorava a verga da vela cevadeira.

Mastro da mezena

Arvora a vela do mesmo nome.

Arvora a vela do mesmo nome.

Mastaréu

Não apresenta.

El Mastelero del Palo Mayor arbola la vela Gavia.

Mastro Maior (ou real)

Arvora a vela maior; não tem gávea.

Tem uma gávea que é utilizada para esquadrinhar o

Mastro da mezena

Arvora a vela do mesmo nome.

Arvora a vela do mesmo nome.

Vela cevadeira

Não apresenta.

Apresenta.

Vela do traquete

Apresenta.

Nas naus de maior porte, podia levar uma vela bonete.

Vela gávea

Não apresenta.

Apresenta.

Vela maior

Podia ser de uma ou duas peças; os dois terços superiores Podia ser formada pelo papa-figos e um ou dois

horizonte, assim como em caso de confronto armado.

Vela mezena

chamavam-se papa-figos e o terço inferior bonete

bonetes.

Apresenta.

Nas naus de maior porte, podia levar uma vela bonete.

17

Descobrimentos geográficos luso-hispânicos

aperfeiçoaram-se, foram desenhadas embarcações com
velas e formas adequadas para as travessias oceânicas e

Homens do mar do Algarve e da Andaluzia percorreram,

os marinheiros avançaram no saber e na ciência náutica

durante os séculos XV a XVII, os grandes oceanos do

e na arte de marear. A imagem do mundo foi ganhando

planeta com as suas embarcações e descobriram a costa

forma ao compasso das suas navegações e descobrimentos

africana, o subcontinente indiano, o grande continente

e conheceram-se e reconheceram-se costas, ilhas e

americano e grande parte da Ásia, China, Japão, Filipinas e

continentes inteiros, cujas formas concretas se estenderam

ilhas da Oceânia. O maior avanço nos descobrimentos da

ao novo mapa do mundo que se desenha.

história, com uma projeção até então desconhecida, que
foi traçando pouco a pouco a imagem do mundo.
Expedições Marítimas luso-espanholas dos séc. XV - XVI
Embora estes marinheiros fossem, no século XV, os mais
experientes do seu tempo, a sua perícia baseia-se na

· 1402: Ilhas Canárias. Juan de Bethencourt

experiência e na prática de uma tradição secular na arte

· 1415: Ceuta. Infante D. Henrique

de navegar. A mitologia, as superstições e as lendas ainda

· 1419: Ilha do Porto Santo – Açores. João Gonçalves Zarco e

sulcavam as águas dos oceanos e as rotas eram traçadas

Tristão Vaz Teixeira

por notícias dispersas de expedições anteriores ou cartas

· 1420: Ilha da Madeira. João Gonçalves Zarco

pouco fiáveis elaboradas no curso das navegações. Mas

· 1424: Ilhas Canárias. Fernando de Castro

com os primeiros descobrimentos portugueses da costa

· 1427: Ilha da Santa Maria - Açores. Diogo de Silves

da África, quando se alcançou o cabo Bojador, esses

· 1434: Cabo Bojador. Gil Eanes

navegadores atreveram-se finalmente a ultrapassar a

· 1435: Angra dos Ruivos (Sara Ocidental). Gil Eanes

temida barreira do desconhecido e apagar os limites do

· 1436: Rio do Ouro. Afonso Gonçalves Baldaia

mar Tenebroso. Desfizeram-se os mitos e as lendas que

· 1441: Cabo Branco. Nuno Tristão

povoavam o Atlântico e as proas dos barcos atreveram-se

· 1443: Arquipélago de Arguim. Nuno Tristão

a sulcar as suas águas e a dominar mares e oceanos. Uma

· 1444: Ilhas de Tide e Naar. Lançarote de Freitas e Gil Eanes

autêntica revolução no imaginário dos navegadores que

· 1444: Aprox. Rio Senegal. Nuno Tristão

animou o rápido avanço dos descobrimentos.

· 1444: Cabo Verde. Dinis Dias
· 1445: Cabo dos Mastros. Álvaro Fernandes

O Atlântico, o Índico e o Pacífico foram navegados em toda

· 1446: Enseada do Varela - Guiné-Bissau. Álvaro Fernandes

a sua extensão por homens do mar lusos e castelhanos,

· 1452: Ilha de Flores e Corvo – Açores. Diogo de Teive

que lograram conhecer os regimes dos ventos e as

· 1460: Ilhas ocidentais de Cabo Verde. Diogo Gomes e Antonio

correntes que permitiam atravessá-los na ida e na volta até

Da Noli

conseguirem dominá-los. Os instrumentos de navegação

· 1460: Serra Leoa. Pedro de Sintra
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· 1461-1462: Ilhas orientais de Cabo Verde. Diogo Afonso

· 1507: Arquipélago de Tristão da Cunha. Tristão da Cunha

· 1471: Costa da Mina - Golfo da Guiné. João de Santarém e Pedro

· 1507: Ormuz. Afonso de Albuquerque

Escobar

· 1509: Sumatra e Malaca. Diogo Lopes de Sequeira

· 1472: Terranova - Rio Hudson. João Vaz Corte Real

· 1510: Goa. Afonso de Albuquerque

· 1473: Ilhas Fernando Poo. Fernando Poo

· 1511: Malaca - Sião - Pegu. Afonso de Albuquerque

· 1474: Cabo Catarina. Rui de Sequeira

· 1511: Cuba. Diego Velázquez

· 1482-1486: Rio Congo, Angola, ilha Ano Bom. Diogo Cão

· 1512: Ilhas Molucas. Francisco Serrão

· 1488: Cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias

· 1513: China. Jorge Alvares

· 1492-1493: Antilhas – Espanhola, Cuba. Cristóvão Colombo

· 1513: Panamá - oceano Pacífico. Vasco Núñez de Balboa

· 1493-1496: Ilhas Guadalupe, Porto Rico e Jamaica. Cristóvão

· 1513: Flórida. Juan Ponce de León

Colombo

· 1515: Timor. Portugueses

· 1497: Canadá. Juan Caboto

· 1515-1516: Rio da Prata. Juan Díaz de Solís

· 1497-1499: Moçambique, Mombaça, Calecute - Índia. Vasco da

· 1516: Rio Ganges. João Coelho

Gama

· 1517: Bassorá. João Coelho

· 1498-1500: Ilha Trinidad, Venezuela. Cristóvão Colombo

· 1517: Iucatão. Francisco Hernández de Córdoba

· 1499: Venezuela, ilha Margarita. Pedro Alonso Niño e Cristóbal

· 1518: Iucatão. Juan de Grijalva

Guerra

· 1519-1522: Viagem à volta do mundo. Estreito de Magalhães,

· 1499-1502: Guiana, Venezuela, Trindade, Tobago, Curaçau,

arquipélago de Tuamotu, ilhas Marianas, ilhas Marshall, ilhas

Aruba e Colômbia. Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa e Américo

Molucas, Filipinas. Fernão de Magalhães - Juan Sebastián Elcano

Vespúcio

· 1519-1521: México. Hernán Cortés

· 1500: Brasil, Amazonas. Vicente Yáñez Pinzón

· 1519: Golfo do México. Álvarez de Pineda

· 1500: Brasil. Diego de Lepe

· 1523: Golfo do México. Francisco de Garay

· 1500: Terra Nova. Gaspar Corte Real

· 1525-1526: Ilhas Marshall - Ilhas Molucas. Jofre de Loaisa

· 1500: Brasil. Pedro Álvares Cabral

· 1526-1533: Peru. Francisco Pizarro - Diego de Almagro

· 1501: Colômbia, Panamá, rio Magdalena. Rodrigo de Bastidas

· 1527: Flórida. Pánfilo Narváez

· 1502: Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Cristóvão

· 1528-1529: Ormuz > Portugal. António Tenreiro

Colombo

· 1529: Havai. Hernando de Saavedra

· 1502: Ilha de Santa Helena. João da Nova

· 1530-1533: Litoral do Brasil. Martim Afonso de Sousa

· 1506: Ceilão. Lourenço de Almeida

· 1532: Jalisco, ilhas Marias - México. Diego Hurtado de Mendoza

· 1506: Iucatão. Juan Díaz de Solís

· 1533: Ilhas Revillagigedo. Hernando de Grijalva
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· 1535: Estreito de Magalhães. Simón de Alcazaba y Sotomayor

· 1557: Estreito de Magalhães. Juan Fernández Ladrillero

· 1535-1536: Charcas e Chile. Diego de Almagro

· 1565: Rota de Urdaneta. Andrés de Urdaneta

· 1536: Buenos Aires. Pedro de Mendoza

· 1567-1568: Ilhas Salomão. Álvaro de Mendaña

· 1537: Nova Guiné. Grijalva

· 1571: Manila. Miguel López de Legazpi

· 1537: Estreito de Magalhães. León Pancaldo

· 1579: Canais da Patagónia e estreito de Magalhães. Pedro

· 1539-1549: Califórnia. Francisco de Ulloa

Sarmiento de Gamboa e Juan de Villalobos

· 1540: Iguaçu. Alvar Núñez Cabeza de Vaca

· 1581-1584: Estreito de Magalhães. Diego Flores de Valdés e Pedro

· 1540: Estreito de Magalhães. Francisco de la Ribera - Francisco

Sarmiento de Gamboa

de Camargo - Alonso de Camargo

· 1592: Vancouver. Juan de Fuca

· 1541-1552: Índia, Malaca, China, Japão. Missionário Francisco

· 1595-1596: Ilhas Marquesas. Álvaro de Mendaña

Xavier

· 1602: Califórnia. Sebastián Vizcaíno

· 1542: Amazonas. Francisco de Orellana

· 1606: Arquipélago de Vanuatu. Pedro Fernández de Quirós

· 1543: Japão. Fernão Mendes Pinto

· 1606: Estreito de Torres, entre a Austrália e a Nova Guiné. Luis

· 1544-1545: costa sul do Chile. Ulloa, Cortés e Ojeda

Váez de Torres

· 1550: Chile. Pedro de Valdivia

· 1611: Japão. Sebastián Vizcaíno

· 1553: Chile, estreito de Magalhães. Francisco de Ulloa e Cortés

· 1619: Cabo Horn, Estreito de Magalhães, Terra do Fogo.

de Ojeda

Bartolomé e Gonzalo García de Nodal

Mapa dos descobrimentos espanhóis e portugueses
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A arte de navegar. Escolas de pilotos

rapidamente os conhecimentos para fixar as coordenadas

e navegação moderna

geográficas, o cálculo da latitude e a astronomia e astrologia
náuticas. Teve, além disso, a seu cargo a construção, a

Os marinheiros portugueses e castelhanos começaram a

reparação e o censo de todos os instrumentos náuticos

realizar as suas viagens dos descobrimentos com os meios

que eram levados nas embarcações que saíam de Sevilha.

tradicionais de que dispunham no século XV, mas o rápido

Astrolábios, agulhas de marear, balestilhas e relógios eram

ritmo das expedições tornou necessário aperfeiçoar as

supervisionados, experimentados e aprovados por ele, e

embarcações, os pilotos e as suas técnicas.

sem a sua certificação não podiam ser usados.

Surgiram, assim, no sudoeste peninsular os dois centros

Em suma, em Sagres e Sevilha estuda-se cientificamente,

de estudos náuticos mais importantes da época. No cabo

pela primeira vez, a navegação e formam-se homens do

de S. Vicente, Henrique, o Navegador, fundou a conhecida

mar qualificados, com conhecimentos que permitirão

Escola de Sagres, onde se rodeou dos homens mais

o espetacular avanço geográfico, elevando a navegação à

especializados em astronomia, cartografia e navegação,

classe de ciência. Ciência e saber que, embora se cuidasse

que aperfeiçoaram os instrumentos náuticos e traduziram

de guardar zelosamente, fluiu inevitavelmente entre os

em mapas o avanço dos descobrimentos portugueses.

marinheiros de ambas as coroas. Deste modo, Espanha

Entre eles destaca-se a figura de Jaime Cresque, famoso

e Portugal ascenderam ao topo do mundo europeu em

cartógrafo judeu de Maiorca.

matéria dos conhecimentos da arte e ciência de navegar.

Em Sevilha foi criada a Casa da Contratação, organismo
fundado pela coroa espanhola para o controlo e gestão

MMapa de Juan de la Cosa. 1500

das expedições marítimas, que se converteu, além disso,
em centro de estudos e formação náutica. A partir de 1508
cria-se, pois, a figura do piloto-mor, que é responsável pela
formação científica de todos os pilotos das embarcações que
partem para os descobrimentos, esclarecendo-os sobre os
aspetos necessários à navegação: determinação da posição
do navio, construção e utilização dos instrumentos náuticos
e conhecimento das marés para assegurar as atracagens e
entradas e saídas dos portos. Com a sua figura, evoluíram
21

Património bibliográfico e cartográfico

Além disso, os novos conhecimentos sobre navegação
foram registados em tratados que alcançaram uma difusão

As expedições dos Descobrimentos deixaram um rico

sem precedentes e foram traduzidos nas principais

património documental, bibliográfico e cartográfico,

línguas europeias do momento, como é o caso de: Suma

fundamental para três séculos de história de explorações

de Geografía, de Martín Fernández de Enciso (1519),

marítimas, ciência náutica e geográfica, de que a

Luz de Navegantes, de Baltasar Vellerino de Villalobos

Andaluzia e o Algarve são protagonistas. Crónicas, diários

(1519), Espejo de Navegantes, de Alonso de Chaves (1520),

de navegação, relações de méritos e serviços, registos de

Tratado de la Esfera y Arte de Navegar, de Francisco Falero

embarque, capitulações, etc., um sem-fim de documentos

(1535), Arte de Navegar, de Pedro de Medina (1545) e o seu

engrossam a lista de milhares de páginas de documentação

Regimiento de Navegación (1563), Itinerario de Navegación,

sobre os Descobrimentos, que se encontram hoje

de Juan Escalante de Mendoza (1575), Compendio de la arte

depositados nos principais arquivos e bibliotecas de

de navegar, de Rodrigo Zamorano (1581), e, já no século

Espanha e Portugal.

XVII, Suma Astrológica y Arte para hazer pronósticos
“Terra Brasilis”, Atlas Miller, Lopo Homem e Pedro Reinel. 1519
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Carta náutica da Europa Ocidental e África de Pedro Reinel. 1485

de los tiempos, de Antonio de Najera (1632), ou a Arte de
navegar, navegación astronómica, theórica y práctica, de
Lázaro de Flores (1673).
A partir do século XV, e graças aos descobrimentos
geográficos espanhóis e portugueses, o conhecimento
sobre a imagem do mundo até então conhecido sofre
uma mudança radical e mostra-se pela primeira vez em
toda a sua extensão e magnitude. A geografia clássica deu
lugar à cartografia científica baseada em dados concretos,
que foram iluminando as sombras dos mapas da Idade
Média. Para as duas grandes potências marítimas, as
cartas náuticas tinham de estar o mais certas e completas
possível, por isso, e paralelamente às expedições dos
Descobrimentos, foram sendo recebidas, em Espanha e
Portugal, as informações trazidas pelos seus marinheiros
sobre as terras exploradas, para serem registadas em cartas
e mapas nos grandes centros náuticos de Sagres e Sevilha.
O português Pedro Reinel desenha a mais antiga carta
assinada conhecida em Portugal, por volta de 1485, que
continha a Europa e parte de África. Em 1500, Juan de
La Cosa faz o levantamento do seu célebre mapa, onde
já figuram Labrador e Florida e as terras descobertas

Na primeira metade do século XVI, fruto da rápida corrida

pelo rei de Portugal na Índia. No planisfério de Cantino,

das explorações geográficas, os Portugueses tinham

construído em 1502, figuram os descobrimentos lusos e

conseguido percorrer o litoral atlântico da África, dobrar

espanhóis até àquela data, embora tenha sido levado para

o cabo da Boa Esperança e chegar à Índia. Os Espanhóis

Itália de contrabando. Em 1504 surge a carta atlântica, do já

tinham alcançado e percorrido o mar do Caribe, as

citado Pedro Reinel, com as suas latitudes expressas.

Antilhas, as costas da América Central, da Venezuela, do
23

Brasil e do rio da Prata, e em 1520 conseguem atravessar o

de numerosas publicações relativas a essas disciplinas, os

estreito de Magalhães e cruzar o Pacífico até às Filipinas.

reinos de Espanha e Portugal puderam consolidar as suas

Refere-se que a carta moderna do mundo foi levantada no

empresas dos descobrimentos e ostentar a hegemonia

curto espaço de 35 anos que separam o descobrimento do

nas navegações transoceânicas até finais do século

cabo da Boa Esperança, em 1487, por Bartolomeu Dias, do

XVII. Graças à localização privilegiada dos territórios da

regresso de Juan Sebastián Elcano em 1522, depois de ter

Andaluzia e do Algarve como porta de entrada e saída nas

dado a volta ao mundo .

rotas de exploração e descobrimento, irá concentrar-se

5

nesta zona privilegiada o desenvolvimento das ciências
Em 1519, os cartógrafos portugueses Reinel participaram

náuticas através de numerosas obras relacionadas com a

na construção do famoso Atlas Miller de Lopo Homem.

navegação, a geografia, a construção naval ou a cartografia.

A chamada Carta de Salviati de 1524, atribuída a Nuño
García de Torneo, piloto e mestre de cartografia da Casa
da Contratação de Sevilha, englobava o mundo conhecido
Representação moderna e bastante precisa da América por
Diego Gutiérrez. 1562

depois dessa viagem de Magalhães e Elcano. As cartas do
português Diogo Ribeiro, também cosmógrafo e mestre
na arte de fazer cartas da Casa da Contratação, incluem
os descobrimentos até aproximadamente 1530 e nelas se
considera completa a representação da costa oriental do
Novo Mundo.
A partir de meados do século XVI, nas cartas já figura o
Pacífico em toda a sua extensão, como nas de Alonso de
Santa Cruz, Pedro Medina ou Jerónimo de Chaves, e a
sua costa já é delineada. Não se pode dizer que com uma
precisão exata, mas sim que o mundo aparece finalmente
desenhado na sua forma verdadeira.
Em suma, o Algarve e a Andaluzia converteram-se no
núcleo dos avanços que as ciências do mar conheceram
na época dos Descobrimentos. Graças ao aparecimento
5 Paladini Cuadrado, Angel. “La formación de la carta moderna del mundo en el
siglo XV”. Em El Emperador Carlos y su tiempo : actas IX Jornadas Nacionales de
Historia Militar, Sevilha, 24-28 de maio de 1999, 2000, págs. 633-656
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A maior parte dessas obras baseiam-se nos fundos
bibliográficos dos principais arquivos e bibliotecas de
Espanha e Portugal. No contexto espanhol, quando
falamos de América temos de mencionar o templo
máximo do americanismo: o Arquivo Geral das Índias. O
arquivo situa-se em pleno coração histórico de Sevilha.
Além da consulta, em sala, dos seus fundos bibliográficos
no horário das 08h00 às 15h00, é também possível visitar
as exposições temporárias que o arquivo acolhe sobre
diversas temáticas americanistas.

considerada uma das maiores do mundo sobre a história
colonial hispano-americana e onde é possível encontrar
uma extensa coleção de obras referentes à época dos
Descobrimentos e das explorações.
Já em Portugal, se quisermos entrar na época dos
Descobrimentos através das suas obras, temos de nos
dirigir ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Este
centro é uma das instituições portuguesas mais antigas.
Desde a sua fundação em 1387 que desempenha a função
de arquivo há mais de seiscentos anos. É possível consultar
numerosas obras, documentos e tratados sobre a época
dos Descobrimentos. Oferece a possibilidade de realizar
visitas guiadas com hora e meia de duração, mediante
marcação prévia.

Seguindo o rasto do património bibliográfico e cartográfico
das expedições dos Descobrimentos, temos de fazer uma
paragem na Biblioteca Nacional de Madrid. Os seus fundos
bibliográficos guardam uma extensa e importante coleção
de manuscritos, mapas e planos sobre a América. Também
é possível consultar algumas das obras aqui mencionadas.

Finalmente, na Biblioteca Nacional de Portugal é possível
consultar documentação portuguesa sobre o primeiro
período dos Descobrimentos. A instituição conta também
com uma importante coleção cartográfica de atlas, mapas
e manuscritos publicados a partir do século XVI.

Importa igualmente referir a Escola de Estudos HispanoAmericanos. Faz parte do Conselho Superior de
Investigações Científicas. Tem uma vasta biblioteca que é

Archivo General de Indias, Sevilha

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa
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Suma de Cosmographia, Pedro de Medina. 1552

Planisferio de Diego de Ribero . 1529
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Carta Atlântica de Pedro Reinel. 1504
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Praia do Cordoama.
Vila do Bispo.
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3.
Territórios
dos
Descobrimentos
Os Territórios dos Descobrimentos fazem parte da

aproximada de 32.586 km2, albergando uma população

Eurorregião Andaluzia - Algarve - Alentejo, fórmula

total de 4,13 milhões de habitantes, segundo dados

tripartida impulsionada em 2010 com o fim de agilizar o

referentes a 2010.

lançamento de projetos conjuntos.
O caráter fronteiriço de ambas as regiões e a sua situação
Neste contexto, o convénio assinado entre as regiões

periférica, no limite sudoeste do continente europeu,

portuguesas e andaluza estabelece como principais

constituíram os principais obstáculos ao desenvolvimento

objetivos: o fomento da competitividade e a promoção

deste arco territorial.

do emprego, a acessibilidade entre ambos os países, a
ordenação territorial, o meio ambiente e a cooperação e

A faixa litoral tem uma extensão de 346 km, estendendo-

integração económica e social.

se desde Aljezur (no limite noroeste da região do Algarve)
até Sanlúcar de Barrameda, na foz do Guadalquivir, sendo

A título de aproximação, a realidade territorial pode

que 220 km correspondem à costa do Algarve, 120 km à

resumir-se do seguinte modo:

província de Huelva e 6 km à localidade de Sanlúcar de
Barrameda.
MEIO FÍSICO

São precisamente as caraterísticas do meio físico, o
seu caráter litoral ou fluvial, que determinam a ligação

A Andaluzia Ocidental (províncias de Huelva, Sevilha

histórica destes territórios à temática do projeto: as

e Cádis), em conjunto com a região portuguesa do

expedições marítimas dos Descobrimentos.

Algarve, forma um espaço geográfico com uma superfície
29
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É possível classificar os Territórios Descubriter do seguinte
modo:

•

Fluviais: São territórios ribeirinhos ligados ao
rio Guadalquivir: Gelves e Coria del Río. Integram
Praia do Salema. Vila do Bispo.

igualmente este grupo as localidades de Utrera e
Lebrija.

SOCIOECONOMIA

•

Litorais: Incluem a faixa costeira dentro dos respetivos
limites, Vila do Bispo e Sagres.

No espaço interregional, a fronteira histórica, cultural
e linguística entre o Algarve e a Andaluzia não se
POPULAÇÃO

materializa num sentido ambiental. Esta continuidade, a
que poderíamos chamar “natural”, determinou condições

É evidente a existência de um modelo demográfico

ambientais de aproveitamento e ordenação do espaço

diferenciado entre os territórios fluviais e litorais do

semelhantes em ambos os territórios, favorecendo a

interior. Os primeiros apresentam um volume populacional

existência de relações de complementaridade e sinergias

residente mais estável ao longo do ano, enquanto os

que estão patentes no âmbito da atividade económica.

segundos estão sujeitos a flutuações sazonais que atingem
o pico na época estival.

No que se refere ao litoral, está organizado territorialmente
em aglomerados urbanos, onde a densidade populacional

O turismo favoreceu o desenvolvimento de um modelo

é elevada e o dinamismo económico é maior, baseado nos

de organização espacial concentrado no litoral e uma

serviços e, há alguns anos, na construção (se bem que esta

ocupação marcada por elevados índices de sazonalidade,

última em situação de estagnação).

como se referiu anteriormente.
A taxa de atividade na região do Algarve, segundo dados
TERRITÓRIO

POPULAÇÃO (hab.)

Coria del Río

relativos a 2010, atinge os 51%. A taxa de desemprego regista

28.654

Gelves

9.244

3 pontos acima da taxa nacional, chegando a ultrapassar os

Lebrija

26.783

Utrera

51.177

Vila do Bispo

5.275

13%. (Fonte: INE – Estatísticas do Emprego 2010.).
Por sua vez, a região andaluza era, em 2010, a terceira região
europeia com a mais alta taxa de desemprego registada,
atingindo então os 28%.

Fonte: SIMA e INE (Portugal)
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Em ambas, as atividades agrárias perderam protagonismo

TERRITÓRIO

DESEMPREGO REGISTADO

Coria del Río

18,2%

e os núcleos urbanos, a área industrial e as infraestruturas

Gelves

13,8%

ocuparam grande parte do seu território. No entanto,

Lebrija

16,4%

continua a ser um setor primário importante, apesar do

Utrera

19,7%

intenso processo de terciarização.

Vila do Bispo

4,43%

Importa também registar o notório processo residencial

Fonte: Estudos Sociais La Caixa (Anuário 2010) e

de ambas as localidades nos últimos anos, convertidas em

Instituto do Emprego e Formação Profissional (dezembro de 2010)

cidades-dormitórios da capital da província, Sevilha.

No Algarve, o contributo do setor dos serviços para a
economia (em termos percentuais) atinge 80,3%, seguido
da indústria, com um contributo de 4,2% para a economia
regional. A evolução da região tem sido de acordo com o
resto do país, com tendência para a terciarização.
No caso de Vila do Bispo, o setor terciário, e em particular
o turismo, assume a posição de principal impulsionador
do desenvolvimento local. Além disso, as atividades
primárias e relacionadas com a pesca conservam algum
protagonismo.
Os territórios dos Descobrimentos na província de Sevilha
apresentam uma situação socioeconómica diferente.
A localização de Gelves e Coria del Río no contexto
metropolitano da capital implicou uma modificação
contínua das formas de ocupação agrícola do solo e o recuo
das áreas cultivadas.

Marina de Gelves.
(Província de Sevilha).

31

Por seu lado, Lebrija e Utrera são municípios da região

Em ambas as regiões, a articulação territorial é boa, tendo

do Baixo Guadalquivir de tradição agropecuária. Além

as ligações rodoviárias melhorado consideravelmente nos

disso, diversos planos de melhoria das infraestruturas

últimos anos, se bem que, até ao momento, não exista

contribuíram para aumentar a qualidade dos solos e

comunicação transfronteiriça.

dotaram o território de grandes extensões de regadio.
No âmbito do transporte marítimo, a região do Algarve
A base económica dos dois municípios é eminentemente

conta com 10 marinas e portos de recreio, que somam uma

agrícola, ainda que a estrutura produtiva tenda a

oferta total de 4087 postos de amarração (fonte: IPTM -

diversificar-se com um setor industrial emergente.

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos).

As culturas mais importantes na região são o algodão, a

Dentro do território elegível, situa-se o porto pesqueiro da

beterraba e o tomate industrial, além de outras como o

Baleeira, em Sagres.

trigo e o girassol e as hortícolas, como a alcachofra, alface,
espargo, couve-flor, pimento, etc.

O território andaluz dos Descobrimentos apresenta o
porto fluvial de Gelves, em águas do rio Guadalquivir.

Estas atividades têm sido acompanhadas por um

No que se refere às infraestruturas aeroportuárias, os

importante processo de desenvolvimento do setor turístico,

territórios dispõem de duas instalações principais, situadas

que implicou importantes transformações territoriais e o

em Faro (Portugal) e Sevilha (Espanha).

desenvolvimento da oferta hoteleira e ligada às férias.
Em conjunto, os dois aeroportos acolheram um movimento
de 9,56 milhões de passageiros, correspondendo 5,34 ao
INFRAESTRUTURAS

aeroporto de Faro e 4,22 a Sevilha-San Pablo.

A população e as infraestruturas de comunicação
TURISMO

concentram-se mais na faixa costeira da região do Algarve
e da província de Sevilha, formando uma rede de cidades
de média dimensão de caráter transnacional.

A Andaluzia e o Algarve absorvem uma parte significativa
da atividade turística da Europa. Em ambas as regiões, o

As

infraestruturas

rodoviárias

melhoraram

turismo centra-se nas zonas litorais, onde se consolidou o

consideravelmente nos últimos anos e permitem uma boa

modelo tradicional de sol e praia (chamado “sol e mar” no

articulação da Eurorregião no que diz respeito aos eixos

Algarve).

principais.
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Nos

territórios

andaluzes

dos

Descobrimentos,

o

oferta de serviços e infraestruturas está orientada para a

desenvolvimento residencial e hoteleiro só foi iniciado

procura de turismo de interior e de natureza e para um

na década de sessenta, fruto da declaração de Zona de

perfil de excursionistas ou visitantes (que não pernoitam

Interesse Turístico da Costa de Huelva.

no destino).

No período de 2001-2010, a oferta de alojamento hoteleiro

Na província, a planificação da atividade circunscreve-se a

no Algarve chegou a roçar a estagnação e ficou reduzido

zonas da província, das quais serão referentes ao projeto:

a 30%, comparativamente a outros tipos de alojamento

o Aljarafe (que integra os municípios de Gelves e Coria del

não hoteleiro (moradias, apartamentos e apartotéis), que

Río), o Guadalquivir – Doñana, de que fazem parte Utrera,

acumulavam 65% do mercado.

e a Campiña, onde se situa Lebrija.

Os territórios dos Descobrimentos da província de Sevilha

Por seu lado, a região do Algarve constitui o principal

(Lebrija, Utrera, Gelves e Coria del Río) apresentam

destino turístico de Portugal e preferido pela procura

diferenças notórias em relação às restantes regiões

de estrangeiros. Alberga 19,86% dos estabelecimentos

implicadas, tanto andaluzas como algarvias. A atividade

turísticos nacionais e 13,36% dos estabelecimentos

turística tem aqui uma origem relativamente recente. A

hoteleiros.

Cabo de São Vicente. Sagres.
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Albufeira,

Loulé

e

Portimão

são

os

principais

identificados e sejam muito valorizados pelos habitantes,

centros turísticos, reunindo, em conjunto, 60% dos

não são conhecidos pela sua ligação às expedições dos

estabelecimentos regulamentados.

Descobrimentos dos séculos XV a XVII.

Son Albufeira, Loulé y Portimao los principales centros
turísticos, aglutinando, de forma conjunta, el 60% de los

A partir de inquéritos aos agentes locais, é possível afirmar

establecimientos reglados.

que todos os territórios implicados no projeto concebem
o turismo cultural ligado aos Descobrimentos como uma

El diferente modelo turístico de los territorios implicados

oportunidade de dinamização do setor nos respetivos

-de interior y de sol y playa-, implica perfiles y patrones de

destinos.

comportamiento de la demanda heterogéneos que, junto
con los aspectos más relevantes de la oferta turística, se

De destacar o caso da Região do Algarve, cuja planificação

exponen a continuación:

estratégica distingue os recursos culturais como atributos
distintivos, ao mesmo tempo que coloca em evidência

TERRITÓRIO

ESTABELECIMENTOS

certos enclaves patrimoniais que, como a fortaleza de

LUGARES

Sagres ou a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe,

HOTELEIROS
Coria del Río

1

62

Lebrija

13

107

Utrera

34

276

Vila do Bispo/Sagres

10

226

registam um importante volume de visitas turísticas.
O plano indicado aponta que os principais destinos
algarvios com potencial interesse cultural não estão
valorizados para o turismo, de modo que se revela

Fonte: Registo de Turismo de Andaluzia (RTA) e INE Portugal. Ano de 2010

necessário organizar e qualificar a oferta. Com esses
objetivos, o projeto piloto de alinhamento do plano
regional com a planificação nacional (PENT) define as

No que se refere à temática do projeto, é de notar que os

linhas de ação para o desenvolvimento do segmento, que

territórios portugueses do Algarve têm uma consciência

se resume a ações de inventário, recuperação e qualificação

história sobre a matéria. Ali, a sociedade em geral e os

turística.

agentes locais possuem um certo grau de familiaridade
com o património dos Descobrimentos e, em alguns casos,

A planificação estratégica do turismo nos territórios

promoveram iniciativas relacionadas com a história dos

andaluzes dos Descobrimentos apresenta abordagens

Descobrimentos.

diferentes, fruto do tipo/perfil dos recursos com que
cada um conta e, em especial, pela vocação turística dos

Nos territórios da província de Sevilha observa-se uma

mesmos.

situação oposta, em que os recursos, embora estejam
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Conforme se mencionou em parágrafos anteriores, a

as ações em matéria cultural centram-se na melhoria do

Estratégia de Turismo Sustentável reúne o conjunto de

ambiente urbano, na valorização da gastronomia e na

medidas para a planificação estratégica dos territórios da

criação de oferta cultural ligada ao património tangível e

Comunidade. Esta tem como base a criação ou melhoria

intangível.

dos produtos, o fortalecimento da competitividade do

Portico da Ermida de Nossa Senhora da Consolação. Utrera (Província de Sevilha).

setor local, a melhoria da atração dos espaços turísticos e a
implantação de sistemas de gestão ambiental.
Nos territórios com potencial turístico que dispõem de
recursos patrimoniais, naturais ou culturais de interesse,
a Estratégia concretiza-se através de Iniciativas de
Turismo Sustentável, um dos instrumentos prioritários de
intervenção turística no âmbito da região andaluza.
Têm repercussão nos municípios que fazem parte do
Descubriter, nomeadamente:
A nível da província, a estratégia do Prodetur visa a
promoção do património monumental, a cultura, a
natureza e a gastronomia como pilares da oferta turística
dos municípios da província, através de produtos
temáticos do território, como: Multiplica la Luz, Territorio
Toro, Donde el Flamenco te envuelve, Birding Sevilla,
Vías Verdes, Vinos Licores y Anisados e Hay otra Sevilla
construida por la historia.
As localidades sevilhanas de Gelves e Coria del Río têm
vindo a participar em diferentes planos locais (do Aljarafe
ou que têm o rio como eixo fundamental). Em todos eles,
35

Farol do cabo de São Vicente
Sagres.
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4.
Inventário
de recursos
Descubriter

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
No trabalho de diagnóstico participaram todos os beneficiários envolvidos no projeto DESCUBRITER, de acordo com o
seguinte procedimento de trabalho:

•

INVESTIGAÇÃO

DELIMITAÇÃO DO

RECOLHA DE

INICIAL.

ÂMBITO E DOS

INFORMAÇÃO I E II

DOCUMENTOS DE

ABORDAGEM

PARÂMETROS DE

E RESPETIVA

DIAGNÓSTICO

PRELIMINAR

ESTUDO

ANÁLISE POSTERIOR

Desenvolvimento de
ferramentas

•

Definição de procedimentos

•
•
•

de trabalho, planificação e
comunicação interna.

Inquéritos
Trabalho de campo
Tabulação e avaliação da
informação

•

Redação
37

•
•

Tradução
Edição

4

A metodologia de diagnóstico desenvolvida responde a

material documental disponível atualmente. Por seu lado,

duas abordagens principais:

os arquivos locais de Vila do Bispo não possuem fundos
bibliográficos relativos ao objeto do estudo.

•

•

A aplicação de técnicas de investigação social.
Amplamente reconhecidas, a sua aplicação é comum

A documentação portuguesa sobre o primeiro período

entre a comunidade investigadora com o intuito de

dos Descobrimentos encontra-se no arquivo da Torre do

obter a informação necessária e suficiente em relação

Tombo e na Biblioteca Nacional de Lisboa, não sendo

a uma série de parâmetros previamente identificados.

comum a sua existência em arquivos locais do Algarve.

A determinação dos fatores de competitividade de
cada território, bem como dos fatores comuns a toda a

Contudo, grande parte dos documentos da época do

área que é objeto do estudo.

Infante D. Henrique até ao ano de 1460 foram compilados
e publicados em 1960, por ocasião do V Centenário da sua

Para a recolha de informação, os procedimentos utilizados

morte, numa grande obra de referência para o estudo desta

foram os seguintes: investigação e consulta bibliográfica,

primeira etapa dos Descobrimentos portugueses, sob o

inquéritos minuciosos e observação in loco.

título Monumenta Henricina.

Investigação e consulta bibliográfica

A par desta coleção de documentos, uma segunda fonte de
referência para o estudo dos Descobrimentos portugueses

Nos Territórios dos Descobrimentos, a localização e

é a crónica Chronica do Descobrimento e Conquista da

consulta biográfica foram realizadas por especialistas e

Guiné, escrita no século XV por Gomes Eanes de Zurara,

técnicos das diferentes entidades beneficiárias do projeto,

que abarca o período de 1434-1448 das expedições dos

o que favoreceu uma maior concisão da informação sobre

Descobrimentos que partiram do Algarve.

a temática, assim como, em alguns casos, a descoberta de
informações extraordinárias.

No caso de Espanha, o Arquivo Geral das Índias, situado em
Sevilha, constitui o repositório de referência em matéria

Procedeu-se à revisão de todos os fundos bibliográficos

de estudo. Guarda um importante fundo bibliográfico

e obras de interesse relativamente aos descobrimentos

documental dos referidos séculos, sendo grande parte

geográficos nos séculos XV e XVI, conservados em arquivos

referente à atividade dos Descobrimentos. No entanto,

portugueses e espanhóis.

ainda que a documentação provenha dos organismos
criados para a administração espanhola da rota das Índias

Convém referir que os repositórios portugueses são menos

e das colónias americanas, muitos desses documentos

substanciais do que os disponíveis em Espanha. Em

mostram as relações e o fluxo hispano-português na era

Portugal, as diversas vicissitudes da história reduziram o

dos Descobrimentos.
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No Arquivo das Índias foram revistas as secções: Casa da

apreciação da equipa consultora, que identificaram os

Contratação, Patronato Geral e Indiferente Geral, nos

especialistas de interesse para a obtenção da informação e,

seus papéis de armada, processos fiscais, naturezas dos

se necessário, de novas abordagens do estudo.

estrangeiros, méritos e serviços, relações das viagens
de descobrimento, provisões e ordens régias, entre

Dado que, à altura dos inquéritos, já existia uma abordagem

outros. Destes consta informação sobre a preparação

preliminar à dinâmica turística, à história e ao património

das expedições, o recrutamento das tripulações, aspetos

de cada território, além de que o interesse da equipa

económicos do abastecimento, listas de passageiros e

consultora assentava na personalização do processo,

instruções régias, entre outros, que forneceram dados

procurou-se a adaptação dos seus conteúdos ao perfil dos

importantes para a investigação.

inquiridos.

Quanto

à

bibliografia,

consultaram-se

os

fundos

São dois os tipos de inquéritos: culturais e turísticos. Em

bibliográficos existentes em bibliotecas especializadas,

cada caso, elaborou-se um modelo de questionário que

como a Escola de Estudos Hispano-Americanos (CSIC)

foi enviado por correio eletrónico aos agentes culturais

de Sevilha, a biblioteca do Arquivo Geral das Índias,

para preenchimento; no caso dos agentes turísticos, foram

a biblioteca da Diputação Provincial de Sevilha e as

feitos presencialmente ou por telefone.

Bibliotecas Nacionais de Madrid e Lisboa.
No total, foram realizados 45 inquéritos, com especialistas,
Inquéritos

representantes e técnicos de entidades e instituições,
empresários e outros agentes relacionados com a temática

A escolha da técnica de inquérito com especialistas e

cultural e os serviços turísticos em cada território. Todos

agentes é a que melhor pode dar resposta ao requisito de

eles permitiram completar a informação recolhida através

“assentar num modelo de aproximação”.

de fontes secundárias.

A seleção dos interlocutores foi feita a partir da proposta

A tabela seguinte contém a relação dos agentes contactados.

dos diferentes parceiros territoriais, assim como por
39

TERRITÓRIO

PESSOAS CONTACTADAS,
CARGO E ENTIDADE

Província de Sevilha Lola Gómez Jiménez (Delegada de Cultura e Turismo. Município de Lebrija)
Agustina Quirós (Arqueóloga. Município de Lebrija)
Juan Galán Piñero (Empregado. Hotel Mellizo. Lebrija)
Juan José García Vázquez (Responsável. Casa Anselmo. Lebrija)
Elisabeth Ulgar (Delegada de Promoção Empresarial, Comercial e Emprego. Município de Gelves)
Sonia Vallejo (Delegada de Cultura. Município de Gelves)
Ciro Melguizo (Técnico de Cultura. Município de Gelves)
Alberto Granados (Voluntário da Delegação de Cultura. Município de Gelves)
José Suarez Álvarez (Delegado de Cultura. Município de Coria del Río)
Virginio Japón (Centro Cultural. Coria del Río)
Mª Consolación Guerrero (Delegada de Turismo. Município de Utrera)
Alfonso Jiménez (Técnico de Turismo. Município de Utrera)
Antonio Benitez Fernández (Gerente. Restaurante El Arco. Utrera)
Julio Mayo (Historiador. Utrera)

Vila do Bispo e
Sagres

Nicholas Montgomery (Diretor. Hotel Martinhal. Sagres)
João Correa Nûnes (Presidente. PromoSagres. Diretor do Hotel Memmo Baleeira)
António Ferreira (Diretor. Aldeia Pedralva)
Renato (Posto Turismo de Sagres)
Rui Parreira (Técnico Superior. D. R. Cultura de Algarve)
Tenente Barra (Delegação Marítima de Sagres. Polo Museológico do Farol de São Vicente)

Uma vez compilada a informação primária, procedeu-se à

Em matéria cultural, os temas apresentados são os

sua análise qualitativa e agruparam-se as conclusões como

seguintes:

se segue:

•
•

Em matéria turística:

•

Perceção do território como destino cultural e

Acontecimentos e personagens relevantes da época
ligados aos Descobrimentos.

•
•

respetiva ligação à temática do projeto.

•

História e o papel do território nos Descobrimentos.

Experiência em eventos e atividades relacionados com
antecedentes históricos ligados ao património dos

Património dos Descobrimentos no território.
Iniciativas, projetos e atuações locais ligados à
temática dos Descobrimentos e respetivos recursos.

Descobrimentos.

•

Expetativas sobre a valorização do património e dos

Como

Descobrimentos.

oportuno conhecer a opinião dos operadores turísticos e
40
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aos

inquéritos,

considerou-se
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agentes que trabalham com os territórios envolvidos no
que se refere à oferta cultural ligada aos Descobrimentos,

TERRITÓRIO

VISITAS REALIZADAS

Provincia de Sevilha

Lebrija: 07/março/2012, 02/julho/2012

a sua perceção atual e o potencial da mesma para se

Coria del Río: 22/maio/2012

converter em fator de atração dos mesmos.

Gelves: 20/março/2012, 23/maio/2012
Utrera: 08/junho/2012, 03/julho/2012

Vila do Bispo e

Este contou com a participação de um total de 15

23/fevereiro/2012, 13/março/2012

Sagres

entidades, que foram selecionadas atendendo à sua quota
de participação no que se refere à distribuição de turistas

O procedimento utilizado foi o seguinte:

pelos destinos envolvidos no projeto.

•

TT.OO. inquiridos

Análise preliminar e identificação dos recursos e
enclaves a avaliar pela sua relação com a temática do

Adriano Viajes / Ambiance Incentives/ AnsarTravel

projeto. Nesta tarefa, foram de especial relevância

ATI Viajes/ Atlanta Viajes / Caja San Fernando Viajes

o contributo e o apoio dos diferentes parceiros

CitiTravel Sevilla/ DS Events / Creativando

territoriais.

El Corte Inglés Viajes/ Halcón Viajes/ Iberia Congresos

•

Passion Sevilla/ T.E.R Travel / Triana Viajes

Planificação da visita por parte da equipa consultora e
coordenação com o parceiro local do Descubriter.

Viajes Cajasol

•
Observação - Trabalho de campo

Desenvolvimento da visita ao território e avaliação
individual de cada recurso e enclave, utilizando para
tal uma ficha de recolha de informação.

O trabalho de campo constitui uma técnica básica para
o conhecimento real do território; fornece à equipa

De referir que, em certos territórios, a visita aos recursos

consultora uma série de perceções e sensações apenas

foi realizada contando com o acompanhamento e a

possíveis com a visita ao destino.

orientação de um, ou mais, representantes e técnicos de
cultura e/ou turismo da entidade local.

A utilização da técnica de observação in loco e a
recolha de dados sobre recursos, enclaves, instalações e

Com o objetivo de sistematizar o procedimento de

equipamentos de interesse para o objeto da investigação

avaliação dos recursos dos Descobrimentos, propôs-se a

foram efetuadas pela equipa consultora de acordo com o

seguinte classificação tipológica:

seguinte calendário:
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TIPOLOGIAS DOS RECURSOS AVALIADOS
Enclaves e

(EM) Edificação monumental: religiosa, civil, militar, conjunto histórico-artístico e outros.

recursos histórico-

(EH) Enclave histórico.

monumentais

(OT) Obra técnica: porto, estaleiros, parques e jardins.
(ET) Manifestação etnográfica: casas, oficinas.

Festas e eventos

(F) Festas: religiosas, populares.
(E) Eventos: feiras temáticas, comemorativas, congressos, exposições, etc.

Equipamentos de

(CI) Centros de interpretação, de receção de visitantes, etc.

uso público

(M) Museus.
(IT) Postos e gabinetes de informação turística .
(OE) Outros equipamentos .

Os recursos e enclaves visitados em cada território são os seguintes:
TERRITÓRIO

RECURSOS VISITADOS

Provincia de Sevilha IGREJA DE SANTA MARIA DA ESTRELA (Coria del Río)

CÓD. TIPOLOGIA
EM

CRISTO DE VERA CRUZ (Coria del Río)

EM

ESTÁTUA HASEKURA TSUNENAGA (Coria del Río)

EM

SALA DE EXPOSIÇÕES VIRGINIO CARVAJAL JAPÓN (Coria del Río)

CI

IGREJA DE SANTA MARIA DA GRAÇA (Gelves)

EM

ESCOLA DE ARTES E ARTESANATO “DELLA ROBBIA” (Gelves)

ET

IGREJA DE SANTA MARIA DA OLIVEIRA (Lebrija)

EM

PRAÇA JUAN DÍAZ DE SOLÍS (Lebrija)

OT

CASA DA CULTURA (Lebrija)

CI

CASA DE JUAN DÍAZ DE SOLÍS. (AJUDISLE) (Lebrija)

EH

SANTUÁRIO - MOSTEIRO DE NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO (Utrera)

EM

IGREJA DE SANTA MARIA DE MESA (Utrera)

EM

IGREJA DE SANTIAGO (Utrera)

EM

ANTIGO QUARTEL DE CAVALARIA (Utrera)

EM

FONTANÁRIO DAS OITO BICAS (Utrera)

EM

PRAÇA DO OUTEIRO (Utrera)

OT

Vila do Bispo e

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

EM

Sagres

IGREJA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

EM

IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

EM

FORTALEZA DE SAGRES

EM

FAROL DO CABO DE SÃO VICENTE

OT

FORTE DE BELICHE

EM
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3.1. Os territórios de Sevilha e os Descobrimentos

XVI, a sua onda expansiva alcança Sevilha e a sua província,
que, graças às expedições marítimas, viveram três séculos

O Guadalquivir tem sido, ao longo dos séculos, uma via de

de esplendor económico e cultural.

navegação para o comércio com o interior da Andaluzia.
Atraídos pela riqueza metalífera e agrícola da zona, desde

Em 1503, Sevilha converte-se, por decisão da coroa

a época dos Fenícios muitos foram os povos que se fixaram

espanhola, em porta e porto das Índias. Todas as expedições

na costa e nas margens do rio.

marítimas com fins de descobrimento, colonizadores ou
comerciais, que se dirigiam para o Novo Mundo tinham de

Com o descobrimento da América e a estruturação do

partir de e regressar ao porto de Sevilha. Ali se estabeleceu

comércio atlântico à volta do porto de Sevilha, o volume

a Casa da Contratação, organismo criado para organizar,

desta atividade mercantil aumentou consideravelmente,

controlar e fiscalizar todo o tráfego marítimo e mercantil

a par da tonelagem das embarcações. As disposições da

com as novas terras que, pouco a pouco, foi adquirindo

monarquia quanto a este comércio tornavam obrigatório o

e multiplicando as suas funções até chegar a ser uma

desembarque neste porto da maior parte das mercadorias,

escola de pilotos e um dos centros de estudos náuticos e

pelo que foram muitas as embarcações que subiram o rio

cartográficos mais avançados da época.

e muitas as que naufragaram a tentar fazê-lo, devido aos
perigosos baixios existentes na sua foz e no seu curso. Para

Devido às dificuldades que alguns navios tinham em

evitá-lo, as autoridades responsáveis por este comércio

navegar pelo Guadalquivir, na segunda metade do século

propuseram e executaram, em muitos casos, obras de

XVI a Casa da Contratação estabeleceu que as embarcações

adequação ao longo do leito. Conhecê-las e recuperar

de maior capacidade e tonelagem teriam de zarpar do porto

a história deste comércio e os naufrágios associados ao

de Sanlúcar de Barrameda, a fim de evitar que encalhassem

mesmo é hoje possível graças ao estudo da documentação

no rio1. Esta medida, que iria beneficiar Sanlúcar e Cádis,

histórica conservada nos arquivos.

obrigou as tripulações das embarcações de grande porte
a deslocarem-se aos portos de Cádis seguindo uma rota

Embora o arranque dos Descobrimentos comece durante

terrestre que fosse alternativa ao rio. A via real traçada entre

o século XIV no extremo ocidental da península, nas

Sevilha e Cádis, que passava por Utrera, seria a principal

localidades algarvias, vai-se estendendo espacial e

alternativa por onde transitariam as “caravanas indianas”.

temporalmente à costa ocidental da Andaluzia, aos portos

Este facto fez com que Utrera desempenhasse um papel

da foz do Tinto - Odiel e Palos de La Frontera, como berço

fundamental no tecido socioeconómico da Carreira da

do Descobrimento da América. A partir do início do século

1 Chaunu Pierre. Séville et l´Amerique XVIe - XVIIe siècle. Paris, 1977. Vide
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Índia, já que prestou um vasto leque de serviços logísticos

Olivares os primeiros rebentos de oliveira levados para a

que iam desde o abastecimento de produtos agropecuários

América. Vindos do campo sevilhano, chegavam ao porto

até à manutenção da tripulação civil, militar e religiosa no

de Sevilha frutas, verduras, azeitonas, farinha, cereais,

trajeto de Sevilha para o litoral de Cádis .

vinagre, vinho, frutos secos e muitos outros produtos para

2

abastecer os porões dos navios.
A partir de então, e até 1717, quando a Casa da Contratação

Gravura de Nossa Senhora da Consolação de Utrera

é transferida para Cádis, o ritmo e a idiossincrasia da
cidade sevilhana foram profundamente marcados pelas
expedições atlânticas. Pierre Chaunu diz que só entre
os anos 1511 e 1560 viajaram para as Índias 3153 navios3,
facto que levou inevitavelmente a que a cidade vivesse ao
compasso da atividade do seu porto e das frotas das Índias.
Mas não só a cidade viveu a eclosão americana, como
também as povoações da sua província se viram envolvidas
e participaram na sua prosperidade económica, na procura
de produtos, homens e meios para as frotas e nas imensas
possibilidades que ofereciam o mercado e a nova sociedade
que nasciam na América.
Com os Descobrimentos, abria-se um novo e imenso
mercado americano para os produtos andaluzes e, em
especial, para os da província de Sevilha. Ao ritmo das
expedições marítimas, as terras de cultivo de vinha e
oliveiras conheceram um rápido crescimento no reino de
Sevilha ao longo do século XVI. Alguns autores afirmam
que a maior parte do azeite embarcado para as Índias
neste século vinha dos olivais do Aljarafe e da campina de
Sevilha, especialmente de Écija e Carmona4, e que eram de
2 Salvador Hernández y Julio Mayo. Una Nao de Oro para Consolación de Utrera
(1579). Sevilha 2008
3 Chaunu, Pierre. Séville et l’Atlantique (1504-1650). Paris, 1955-1960
4 García Fuentes, Lutgardo. “El viñedo y el olivar sevillanos y las exportaciones
agrarias a Indias en el siglo XVI”. Em Actas de las Primeras Jornadas de Andalucía y

América. La Rábida, 1981. Volume 1. P. 19- 38
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Os povoados ribeirinhos do Guadalquivir, passagem

“Japón”, relativamente frequente no povoado sevilhano

obrigatória dos navios na sua descida e subida do rio,

de Coria del Río, provém de alguns dos membros desta

converteram-se em ancoradouros essenciais para a

comitiva diplomática.

carga e descarga das embarcações e em locais para os

Estátua de Hasekura Tsunenaga. Coria del Río (Província de Sevilha)

últimos abastecimentos e trabalhos finais de calafates e
carpinteiros na preparação das naus. Portos menores que
salpicavam o curso do rio Guadalquivir desde Sevilha até
à sua foz. Depois de Sevilha, encontravam-se os pequenos
ancoradouros de Copero, Gelves e El Rincón, onde eram
embarcadas fruta e hortaliças, seguindo-se Coria del
Río, onde as embarcações se abasteciam de legumes e
pipas de azeite do Aljarafe. Mais à frente havia pequenos
embarcadouros onde as frotas embarcavam mantimentos
como lenha, vinho ou trigo, acabando o percurso com as
Horcadas, à altura de Lebrija, embarcadouro de maior
importância onde podiam atracar as embarcações de
maior porte e que também cumpria funções de estaleiro.
No ir e vir dos navios, carregados não só de mercadorias,
como também de novas ideias, gentes e culturas,
as povoações ribeirinhas foram-se impregnando de
influências americanas. Coria del Río viveu um episódio
singular quando, em 1614, a primeira embaixada japonesa
que chega a Espanha, comandada pelo samurai Hasekura
Tsunenaga para se encontrar com o rei de Espanha Filipe
III e o Papa Paulo V, faz escala em Coria a caminho de
Sevilha. Ao deixar Sevilha, a embaixada japonesa não
embarcou todos os seus elementos na frota para a Nova
Espanha. A permanência em Sevilha destes japoneses do
séquito de Hasekura deu origem à teoria de que o apelido
45

As povoações sevilhanas foram, além disso, berço de

De todas as províncias, Sevilha, com 22% do total5,

marinheiros que protagonizaram importantes feitos da

contribuiu com o maior número de emigrantes. Estes não

história das expedições dos Descobrimentos:

se esquecem das suas povoações de origem e, em terras
americanas, faziam testamentos a favor dos seus familiares

•

O astigitano Jerónimo de Aguilar chegou em 1511 à

em Espanha e donativos para as igrejas e mosteiros das

costa mexicana de Cancun e Cozumel e, anos mais

suas localidades. Veja-se os seguintes exemplos:

tarde, servirá de intérprete na célebre expedição de

•
•

•
•

•

Hernán Cortés.

Pedro Cortés, lebrijano, que morreu em Trujillo, no Peru,

O lebrijano Juan Díaz de Solís, Piloto-Mor da Casa

em 1611, estabelece no seu testamento uma capelania na

da Contratação, descobriu o Rio da Prata em 1515.

sua igreja-mor.

Pedro Ortega de Valencia, natural de Guadalcanal,
protagoniza a primeira travessia do Pacífico Sul em

Outros casos são o da basílica da Consolação de Utrera,

ambas as direções em 1567-1569, avistando as ilhas

que se converte em centro de peregrinação de marinheiros

Salomão e descobrindo as ilhas Ellice e Wake.

que circulam entre Sevilha e Cádis, onde encomendam as

Francisco Fernández de Écija cartografou em 1606 a

suas grandes viagens oceânicas a Santa Maria, entregando

costa oriental dos Estados Unidos.

os ex-votos que decoram as suas paredes.

José de Córdova y Ramos, natural de Utrera, fez
em 1770-1771 uma viagem de circunvalação à volta do

A igreja de Gelves exibe na sua cúpula o escudo de Colombo

mundo.

em união com Portugal, e nela foram sepultados vários dos

Juan de Ayala, de Osuna, foi o primeiro europeu a

almirantes das Índias da Casa de Veragua.

reconhecer a ilha de São Francisco, em 1775.

•

Ocacio Alonso, natural de Bollullos, um dos 18

O Palácio de Hernán Cortés de Castilleja de la Cuesta,

homens que conseguem circum-navegar o mundo pela

que recorda os últimos dias do conquistador nesta terra

primeira vez na história, na expedição de Magalhães

sevilhana.

e Elcano em 1519-1522. Outros 25 dos tripulantes
que partiram de Sevilha eram também naturais da
província.
A arquitetura das povoações sevilhanas enche-se de
motivos americanos e alegóricos das navegações; não é por
acaso que, entre todas as localidades andaluzas, foram as

5 Calderón Quijano, Antonio. “Andalucía y Sevilla en la emigración española a

da província de Sevilha que contribuíram com um maior

Indias durante el siglo XVI”. Em Actas del las Primeras Jornadas de Andalucía y

número de emigrantes para as Índias durante o século XVI.

América. La Rábida, 1981. Volume 1. P. 357-404
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3.2. Os recursos dos Descobrimentos na província de Sevilha (Gelves, Coria del Río, Utrera e Lebrija)
GELVES
RECURSO

Igreja de Santa Maria da Graça

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Rua Rafael Aguilar Zambrano, Gelves

DESCRIÇÃO DO

Esta igreja de estilo barroco foi erguida durante o século XVII. Sobre a imagem da Virgem da Graça, diz a lenda que

RECURSO E SUA

é proveniente de um dos barcos que na época navegavam pelo rio rumo a Sevilha.

LIGAÇÃO COM A

Carlos I nomeou em 1529 o 1.º conde de Gelves, D. Jorge de Portugal y Melo, bisneto do 2.º duque de Bragança. Este

TEMÁTICA

casou com Isabel Colón y Rojas, que era neta do descobridor Cristóvão Colombo. O escudo de família dos Colombo
de Portugal é visível na Igreja de Santa Maria da Graça.
Acontece também que este templo alberga no seu interior o panteão dos condes de Gelves, nove dos quais foram
almirantes das Índias. Sob a posse dos duques, o município chegou a ter uma vida social notável.

OBSERVAÇÕES

A igreja permanece aberta no horário do culto e em dias feriados. A cripta, onde se encontram os túmulos dos condes
de Gelves, foi remodelada nos anos 80 utilizando materiais e estilos modernos. Não podem ser visitados.

IMAGENS
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RECURSO

Escola de Artes e Artesanato “Della Robbia”

TIPOLOGIA

ET

LOCALIZAÇÃO

Rua Profesor Antonio Medina, 6. Gelves

DESCRIÇÃO DO

A Escola de Artesanato de Gelves “Della Robbia” funciona desde 1993 e, desde essa data, trabalha para recuperar

RECURSO E SUA

alguns dos ofícios enraizados não só na Andaluzia, como também em toda a comarca. Esta escola de artesanato

LIGAÇÃO COM A

permite manter vivos alguns ofícios como a olaria, cerâmica, carpintaria ou carpintaria fluvial, que viajaram pelo

TEMÁTICA

Guadalquivir até ao resto do mundo. O estabelecimento goza de um grande prestígio devido à elevada qualidade
dos seus professores e dos trabalhos realizados pelos alunos. Nas suas instalações restauraram-se notáveis obras
histórico-artísticas andaluzas.

OBSERVAÇÕES

A Escola é um centro de formação, não um espaço de visitas, ainda que disponha de um espaço onde são expostos
dos trabalhos que, sob a direção dos professores, foram realizados pelos alunos do centro.

IMAGENS
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CORIA DEL RÍO
RECURSO

Igreja de Santa Maria da Estrela

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Rua de la Iglesia, Coria del Río

DESCRIÇÃO DO

Fica situada num enclave próximo da margem do rio Guadalquivir, à volta da qual se foi desenvolvendo o núcleo

RECURSO E SUA

populacional.

LIGAÇÃO COM A

No seu interior venera-se a Virgem da Estrela, protetora dos marinheiros e padroeira da cidade. Existem referências

TEMÁTICA

históricas ao seu culto desde o século XII. Terá sido no século XVI, altura em que o porto de Coria testemunhou as
múltiplas expedições marítimas que atravessavam o rio, que a associação de pescadores se dirige ao monarca Filipe
II para que conceda à Virgem da Estrela o título de padroeira e protetora de todas as necessidades do mar e da terra.

OBSERVAÇÕES

A igreja, que foi recentemente restaurada, sofreu grandes transformações e ampliações ao longo da sua história. Está
aberta nos horários do culto e em dias específicos.

IMAGENS
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RECURSO

Cristo de Vera Cruz (Ermida de São João Batista)

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Ermida de São João Batista, Calle San Juan s/n. Coria del Río

DESCRIÇÃO DO

O Cristo de Vera Cruz é a escultura mais antiga e valiosa da localidade. Data do período por volta de 1500. Existe uma lenda

RECURSO E SUA

curiosa que se conserva nesta localidade e foi sendo transmitida por tradição oral que liga estreitamente esta imagem às

LIGAÇÃO COM A

expedições dos Descobrimentos: uma caravela partiu do porto de Sevilha com destino ao Novo Mundo recém-descoberto.

TEMÁTICA

Entre a tripulação ia um grupo de missionários franciscanos cuja missão era evangelizar as novas terras e fundar três missões,
pelo que levavam no porão, entre as mercadorias, três imagens de Cristo crucificado. Ao partir, a embarcação, mesmo
contando com vento e corrente favoráveis, não avançava, pelo que o capitão ordenou que aliviassem a carga, pensando que
estava encalhado. Entre as bagagens desembarcaram um dos Cristos, altura em que o barco começou a mover-se, pelo que
se pensou tratar-se de um milagre que significava o desejo do Cristo de permanecer ali, ficando assim a imagem em Sevilha.
Pouco depois, quando o navio passou frente à Hacienda Valparaíso, pertencente à localidade de San Juan de Aznalfarache,
este parou de novo, pelo que se voltou a aliviar a carga, dando-se o caso de que, no momento em que se descarregou o
segundo Cristo, o barco começou de novo a navegar. Ficou assim o segundo Cristo na capela da Hacienda. Continuando o
seu curso em direção ao mar, a embarcação voltou a parar pela terceira vez em frente ao Monte de São João de Coria del Río,
pelo que, dado o sucedido nas vezes anteriores, se descarregou o terceiro Cristo, tendo o barco retomado o seu andamento.
Esta terceira imagem foi colocada na ermida de São João Batista existente no monte. Finalmente, a caravela chegou ao Novo
Mundo e a expedição fundou a cidade de Vera Cruz em Nova Espanha.

OBSERVAÇÕES

A ermida, com uma única nave e de estilo árabe, situa-se num dos enclaves mais importantes da localidade, já que desde
o alto do montante se tem um controlo privilegiado do rio. O templo só abre às quintas-feiras, no horário da missa, e às
sextas-feiras das 19h00 às 21h00.

IMAGENS
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RECURSO

Estátua Hasekura Tsunenaga

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Parque Carlos de Mesa. Coria del Río

DESCRIÇÃO DO

Em 1614 chegou ao porto de Coria del Río uma expedição japonesa comandada pelo samurai Hasekura Tsunenaga.

RECURSO E SUA

O senhor feudal Date Masamune tinha-a enviado, um ano antes, ao reino de Espanha com fins diplomáticos e

LIGAÇÃO COM A

comerciais. Saiu do porto de Sendai rumo à Europa através do Pacífico e do Atlântico, seguindo a rota do galeão de

TEMÁTICA

Manila. Chegou ao porto de Coria entre calorosas boas-vindas. Esta embaixada partiu de Coria em direção à Corte
de Roma, mas alguns dos membros desta expedição ficaram na localidade, tendo os seus descendentes recebido o
apelido de “Japón”. Em honra deste peculiar e notável facto, o governo japonês da cidade de Sendai, localidade de
origem do samurai, construiu no parque de Coria uma estátua de Hasekura em 1992.

OBSERVAÇÕES

A estátua encontra-se em bom estado de conservação no parque Carlos de Mesa, numa pequena esplanada. O
pedestal apresenta inscrições em espanhol, japonês e inglês que narram a aventura da expedição deste samurai.
Atrás da estátua encontra-se uma escultura em ferro forjado que imita um arco de entrada japonês com a legenda
em latim “nosce te ipsum”, que significa conhece-te a ti mesmo.

IMAGENS
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RECURSO

Sala Temática Japonesa “Virgilio Carvajal Japón”

TIPOLOGIA

CI

LOCALIZAÇÃO

Centro Cultural Pastora Soler. Coria del Río

DESCRIÇÃO DO

O investigador de Coria, Virgilio Carvajal Japón, dedicou grande parte da sua vida à investigação da origem do

RECURSO E SUA

apelido “Japón” e à presença da expedição de Hasekura na sua localidade. Por isso, o embaixador do Japão em

LIGAÇÃO COM A

Espanha, o Sr. Matohite Yoshikawa, inaugurou em novembro de 2006 uma sala temática no Centro Cultural de

TEMÁTICA

Coria em honra da figura desse investigador, que também fundou a Associação Hispano-Japonesa de Coria del Río.
A sala possui diversos objetos, fotografias, pinturas e artigos relacionados com a cultura nipónica, assim como uma
maqueta que representa a Festa das Cerejeiras, típica no país oriental, a qual esteve exposta no pavilhão do Japão na
Exposição Universal de Sevilha de 1992.

OBSERVAÇÕES

A sala pode ser visitada no Centro Cultural de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 15h00. Tanto os suportes
museográficos como o discurso expositivo são suscetíveis de melhoria.

IMAGENS
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LEBRIJA
RECURSO

Igreja de Santa Maria da Oliveira

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Praça del Rector Merina. Lebrija

DESCRIÇÃO DO

Esta igreja foi construída no tempo de Afonso X, o Sábio, após a segunda conquista da cidade em 1264. Sofreu

RECURSO E SUA

importantes transformações durante os séculos XV e XVI, altura em que a cidade conhece um importante aumento

LIGAÇÃO COM A

demográfico e económico devido ao envolvimento de grande parte das suas gentes no comércio das Índias e nas

TEMÁTICA

expedições dos Descobrimentos. No interior do templo encontra-se uma placa em memória do marinheiro lebrijano
e descobridor do rio da Prata, Juan Díaz de Solís.

OBSERVAÇÕES

A sede municipal que se situa em frente à igreja facilita o contacto com o capelão para poder visitá-la. As cúpulas
(exterior), a torre e a cisterna não estão abertas ao público para visita (salvo exceções) por motivos de conservação e
segurança. A escada em caracol para subir à torre não tem corrimão nem sistema de iluminação.

IMAGENS
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RECURSO

Praça Juan Díaz de Solís

TIPOLOGIA

OT

LOCALIZAÇÃO

Praça Juan Díaz de Solís. Lebrija

DESCRIÇÃO DO

A atual Praça Juan de Solís encontra-se nos terrenos conhecidos, nos séculos XV e XVI, como “Campo do Príncipe”,

RECURSO E SUA

mais concretamente na chamada calle de la Fuente, um lugar para onde vinham as vacas dos lameiros em busca

LIGAÇÃO COM A

de um lugar fresco para matar a sede. Juan Díaz de Solís foi um dos mais importantes marinheiros espanhóis. Foi

TEMÁTICA

Piloto-Mor e descobridor do rio da Prata na expedição que procurava uma nova rota para as Molucas, em 1515, e
precursora da expedição de Magalhães e Elcano que deu a volta ao mundo.

OBSERVAÇÕES

Não existe nenhuma referência (placa, monólito, estátua) ou outro tipo de suporte a lembrar o marinheiro
descobridor Juan Díaz de Solís, a não ser o nome dado à praça há várias décadas. Encontrámos, sim, uma estátua
central em honra das vítimas da Guerra Civil de Espanha.

IMAGENS
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RECURSO

Casa da Cultura

TIPOLOGIA

CI

LOCALIZAÇÃO

Rua Tetuán 15. Lebrija

DESCRIÇÃO DO

O antigo Cilla del Cabildo é um edifício nobre que data de 1791 e alberga atualmente a Casa da Cultura. No Salão de

RECURSO E SUA

Atos, há, desde 2007, um quadro do artista lebrijano e professor do atelier de pintura da Casa da Cultura, Francisco

LIGAÇÃO COM A

Moreno Ramirez, que representa o momento em que Juan Díaz Solís descobre o rio da Prata e entra em contacto

TEMÁTICA

com a população indígena da zona. O quadro foi adquirido pela Delegação de Cultura do Município de Lebrija em
janeiro de 2007.

OBSERVAÇÕES

A Casa da Cultura, antigo Cilla del Cabildo, é também o posto de informação turística da cidade. O horário é das
8h30 às 14h30 e das 16h00 às 22h00 aproximadamente, ainda que durante a tarde o porteiro esteja apenas de segunda
a sexta-feira. É utilizada para diversos eventos, ateliers, jornadas, atividades, etc. É também ponto de venda dos
bilhetes para o Teatro Municipal.

IMAGENS
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RECURSO

Casa de Juan Díaz de Solís (Associação Juan Díaz de Solís, AJUDISLE)

TIPOLOGIA

EH

LOCALIZAÇÃO

Rua Cala de Vargas 27. Lebrija

DESCRIÇÃO DO

Ainda que alguns autores levantem dúvidas sobre o local de nascimento do Piloto-Mor Juan Díaz de Solís, a

RECURSO E SUA

historiografia geral considera como seu berço a localidade de Lebrija, onde parece bastante claro ter tido uma casa.

LIGAÇÃO COM A

Atualmente existe a “Associação Juan Díaz de Solís” (AJUDISLE), uma organização sem fins lucrativos que acolhe

TEMÁTICA

pessoas com deficiência física e/ou psíquica. Esta associação adota o nome do descobridor do rio da Prata em virtude
de estar sediada onde se julga ter sido a sua casa, uma moradia de estilo barroco que foi recentemente restaurada
procurando-se conservar ao máximo as suas caraterísticas. Ainda que não existam provas documentais de que a casa
pertenceu ao Piloto-Mor, trata-se de um facto popularmente aceite na localidade lebrijana que assim tenha sido.

OBSERVAÇÕES

O centro AJUDISLE (www.ajdisle.org) está aberto das 8h00 às 15h00 no verão e das 8h30 às 17h00 no inverno, de
segunda a quarta-feira. Às quintas-feiras, está aberto até às 15h30 e às sextas-feiras até às 15h00.

IMAGENS
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UTRERA
RECURSO

Santuário Nossa Senhora da Consolação de Utrera

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Paseo de Consolación s/n. Utrera

DESCRIÇÃO DO

EO santuário está erguido sobre uma antiga ermida do século XVI. No seu interior presta-se culto à Virgem da Consolação.

RECURSO E SUA

Esta imagem foi objeto de devoção por parte dos numerosos marinheiros que embarcavam em direção à América. Uma

LIGAÇÃO COM A

das manifestações mais representativas da ligação entre os homens do mar e a padroeira da cidade é o barquinho que está

TEMÁTICA

depositado numa das suas mãos. Segundo consta, foi oferecida pelo mercador sevilhano Rodrigo de Salinas em 1579 como
agradecimento pelos numerosos milagres que se atribuíam à Virgem. O que parece claro é que estamos em condições de
afirmar que a Nossa Senhora da Consolação de Utrera foi, no século XVI, a protetora mariana mais em voga do antigo reino
de Sevilha e o seu santuário o centro de peregrinação mais importante da Baixa Andaluzia. Além da Virgem da Consolação,
no templo é ainda de destacar o espetacular teto árabe, joia da carpintaria andaluza de grandes dimensões, visto ocupar toda
a nave principal. Além disso, é importante referir a enorme coleção de ex-votos que se encontram na sacristia, testemunho
do fervor dos fiéis à Virgem da Consolação ao longo da história. O santuário foi declarado Monumento Histórico-Artístico
em 1982 e Bem de Interesse Cultural em 1985.

OBSERVAÇÕES

As indicações para chegar ao santuário encontram-se logo à entrada da localidade de Utrera. Para visitas guiadas, é
necessário contactar previamente por telefone, uma vez que o guia não costuma estar normalmente no santuário.

IMAGENS
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RECURSO

Mosteiro Nossa Senhora da Consolação de Utrera

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Paseo de Consolación s/n. Utrera

DESCRIÇÃO DO

Em 1561, os frades da Ordem dos Mínimos tomaram conta da Ermida da Virgem da Consolação e ergueram ao seu

RECURSO E SUA

lado um mosteiro e, mais tarde, a igreja que ainda hoje aí vemos. O edifício e os jardins que compreendem o antigo

LIGAÇÃO COM A

Convento dos Mínimos é atualmente um espaço independente do santuário gerido pela família proprietária (Rovira)

TEMÁTICA

e pelo Município de Utrera.

OBSERVAÇÕES

O antigo Convento da Consolação é propriedade privada e os seus proprietários utilizam-no para a realização de
eventos (casamentos, etc.) desde 2007. Além disso, o Município de Utrera utiliza-o para a realização de eventos de
interesse público (jornadas temáticas, conferências e exposições). Por altura das comemorações do V Centenário
da Chegada da Virgem da Consolação a Utrera, foram realizados uma série de painéis ilustrativos com a história
do culto da Virgem e do Mosteiro da Consolação e que podem ainda ser vistos nos corredores das dependências
do edifício. O antigo convento encontra-se em muito bom estado; os seus jardins são diariamente tratados pelos
caseiros que ali residem. Não são realizadas visitas guiadas.

IMAGENS
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RECURSO

Fonte das Oito Bicas

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Carretera de las Alcantarillas s/n. Utrera

DESCRIÇÃO DO

Esta fonte octogonal com nicho foi erguida no século XV fora dos muros da cidade, muito próximo da antiga

RECURSO E SUA

porta medieval, o Arco da Vila. A sua função era abastecer de água tanto os que residiam no interior da localidade

LIGAÇÃO COM A

como os que transitavam pelos Caminhos Reais que ligavam Las Cabezas e Torres Alocaz a Sevilha. As águas eram

TEMÁTICA

provenientes do monte da Arca, situado a uns três quilómetros, e ainda conserva a sua antiga canalização feita em
tijolo, pedra e lajes de barro cozido. O fontanário é um exemplo da “arquitetura de água” do gótico-árabe.

OBSERVAÇÕES

A fonte, que também é conhecida como de “alamedilla”, sofreu várias intervenções ao longo dos anos. Ainda que
construída no século XV, foi amplamente remodelada no século XVI. Já no século XVIII, por altura da visita à cidade
do monarca Filipe V, o município decidiu pintar a fresco a cúpula, com motivos alegóricos da água e a monarquia
de Bourbon. A última grande restauração foi levada a cabo pela escola Oficina “Ruíz Gijón”, em 1999 (como se pode
observar numa placa de cerâmica). O perímetro do fontanário está delimitado por uma vedação que, ainda que
dificulte, não impede a passagem para o seu interior.

IMAGENS
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RECURSO

Antigo Quartel de Cavalaria

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Praça Virge de la Cabeza. Utrera

DESCRIÇÃO DO

Em 1577, Filipe II mandou construir este quartel de cavalaria para alojar as numerosas tropas que se deslocavam pela

RECURSO E SUA

zona ou que circulavam pela região de Utrera a caminho da base dos galeões reais do porto de Santa Maria. Assim

LIGAÇÃO COM A

o indica uma inscrição que ainda hoje se pode observar na ombreira da entrada. O quartel é um edifício de estilo

TEMÁTICA

renascentista, muito singular, uma vez que se trata de um tipo de edificação militar e utilitária muito caraterística
da época. Foi quartel da Guarda Civil, mas deixou de ser usado, tendo sido reabilitado nos anos 90 para acolher
habitações de cariz social.

OBSERVAÇÕES

Encontra-se no exterior de uma das entradas principais da cidade. O estado de conservação necessita de muitos
melhoramentos, uma vez que apresenta zonas muito deterioradas na fachada. O município consideraria a
possibilidade de valorizar este enclave, sendo incluído como um dos recursos de Utrera no projeto DESCUBRITER.

IMAGENS
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RECURSO

Praça do Outeiro

TIPOLOGIA

OT

LOCALIZAÇÃO

Praça do Outeiro. Utrera

DESCRIÇÃO DO

A Praça do Outeiro de Utrera foi, durante os séculos XVI e XVII, um lugar de encontro de gentes de todas as

RECURSO E SUA

nacionalidades que se deslocavam até aqui para o comércio. A cidade conhece um importante auge devido às

LIGAÇÃO COM A

expedições em direção à América e à Ásia que partiam de Sevilha e de Sanlúcar. Comerciantes de toda a Europa

TEMÁTICA

chegam a Utrera e encontram nesta praça o local ideal onde negociar os seus produtos, com muito valor e
oportunidades raras. A partir do século XVI, esta emblemática praça serviu também de praça de touros durante as
grandes festas da Consolação. As luxuosas varandas, que ainda podem ser vistas em algumas casas nobres, foram
camarotes de luxo para a nobreza de Utrera.

OBSERVAÇÕES

Situada no centro histórico, a Praça do Outeiro é um espaço pedonal por onde também passa uma via que permite
o acesso automóvel ao centro urbano. Está cheia de esplanadas e pastelarias, bem como de outro comércio, o que a
torna muito concorrida. As cafetarias, confeitarias e pastelarias existentes na Praça fazem dela um lugar de referência
da doçaria de Utrera.

IMAGENS
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RECURSO

Igreja de Santa Maria de Mesa

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Rua Padre Miguel Román s/n. Utrera

DESCRIÇÃO DO

A Igreja de Santa Maria de Mesa faz parte de um templo medieval do século XV que foi amplamente modificado no

RECURSO E SUA

século XVI com a edificação do seu pórtico caraterístico.

LIGAÇÃO COM A

Este templo de grandes dimensões é dedicado à Assunção da Virgem e conhecido como a Igreja de Santa Maria de

TEMÁTICA

Mesa devido à elevação do terreno onde se situa. À entrada da igreja abre-se a monumental Porta do Perdão, uma
torre-frontispício erguida corria o ano de 1550 e atribuída a Martín de Gainza. Este pórtico, modelo excecional
dentro do renascimento espanhol, tem uma dimensão transatlântica, já que foi o espelho onde se miraram as novas
igrejas erguidas nas colónias espanholas. Declarado Monumento Histórico-Artístico em 1979.

OBSERVAÇÕES

A igreja só abre ao público no horário das missas das 10h00 às 13h00 e das 19h00 às 21h00 nos fins de semana e
feriados. Realizam-se visitas guiadas, de grupos reduzidos, por um técnico municipal mediante marcação prévia.

IMAGENS
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RECURSO

Igreja de Santa Maria de Mesa

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Rua Ponce de León 12. Utrera

DESCRIÇÃO DO

Esta é a paróquia mais antiga da cidade e esteve ligada ao castelo de Utrera. A sua construção começou em 1490, mas

RECURSO E SUA

prolongou-se no tempo, pelo que é possível encontrar diferentes estilos arquitetónicos na sua execução. Neste templo

LIGAÇÃO COM A

cabe destacar sobretudo a sua torre-pórtico (do Perdão), erguida no ano 1525, em pleno auge económico da cidade e

TEMÁTICA

que apresenta uma exuberante decoração própria do gótico tardio, chamado estilo isabelino, que se carateriza pela
multiplicação dos elementos ornamentais. Tal como sucede com o pórtico da igreja de Santa Maria de Mesa, este
frontispício foi espelho de muitos dos templos que se erguiam no Novo Mundo. O edifício está classificado como
Bem de Interesse Cultural na qualidade de Monumento Histórico-Artístico desde 1977.

OBSERVAÇÕES

A igreja só abre ao público no horário das missas das 10h00 às 13h00 e das 19h00 às 21h00 nos fins de semana e
feriados. Realizam-se visitas guiadas, de grupos reduzidos, por um técnico municipal mediante marcação prévia.

IMAGENS
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3.3. Vila do Bispo - Sagres e os Descobrimentos

Em 1415, por ordem de seu pai, D. João I, com apenas
20 anos comandou uma expedição a Ceuta. À frente

A história da Vila do Bispo e a época dos Descobrimentos

de 33 embarcações, 50 galeões e 128 caravelas, lançou-

portugueses estão fortemente ligadas à figura de D.

se à conquista desta praça, com grande bravura e risco

Henrique, o Navegador.

pessoal. Durante a sua estada em África, recolheu
inúmeras informações geográficas sobre o continente, as

O Infante D. Henrique, principal impulsionador da

suas populações e os seus recursos. Depois do regresso

empresa dos descobrimentos portugueses ao longo da

a Portugal, o Infante D. Henrique começou a ponderar

costa africana, estabeleceu como base destas operações das

a ideia de explorar as costas africanas. Movido pelo

expedições marítimas o Algarve português. D. Henrique,

desejo de conhecer o que havia para lá do cabo Bojador,

Infante de Portugal, filho de D. João I de Portugal e de

quem habitava essas terras, empenhado na luta contra

D. Filipa de Lencastre, foi estudioso de matemática e de

o islamismo e com o desejo final de encontrar uma rota

astrologia, havendo autores que afirmam que já em 1412

que, navegando para oriente, permitisse aos Portugueses

realizou algumas viagens por mar, instigado pelo seu

alcançar as ilhas das Especiarias, onde se encontrava um

espírito descobridor.

dos mercados mais lucrativos da época, monopolizado
pelas rotas terrestres muçulmanas.

Estátua do Infante D. Henrique em Sagres, Portugal.

A Vila do Bispo foi o lugar eleito pelo Infante para se
estabelecer e dirigir as operações. As suas terras alcançavam
o extremo mais ocidental da península Ibérica, ali onde se
julgava que o mundo acabava, o fim da terra, o cabo de
São Vicente, lugar mítico habitado desde a antiguidade
por deuses e lendas. Ponto estratégico das navegações e
referência dos marinheiros, D. Henrique, a seguir à tomada
de Ceuta, e na sua busca de estabelecer na península um
lugar estratégico para dirigir a sua defesa e abastecimento,
encontra em Sagres o lugar simbólico e estratégico para
fazê-lo.
Nomeado duque de Viseu, construiu no promontório
de Sagres aquela a que se chamou Vila do Infante, que
acabaria sendo conhecida como Sagres, nome derivado
da antiga denominação do lugar, Promontorium Sacrum,
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como era conhecido na antiguidade o extremo sudoeste do

Cresque construiu em Sagres instrumentos náuticos como

Algarve e, em especial, o cabo de São Vicente. Diz-se que

os astrolábios, quadrantes e agulhas de marear para ajudar

o complexo constava de um edifício ou castelo, que serviu

os navegadores portugueses nas suas travessias.

de observatório e centro de estudos, e que existiam outros
anexos que, em conjunto, formavam o que D. Henrique

Nela se formaram pilotos das embarcações com novos

apelidou de Terçanabal. Pelo lado da terra, no extremo do

conhecimentos para enfrentar as explorações e os

promontório de Sagres, mandou construir uma fortaleza

descobrimentos marítimos. Elaboraram-se novas cartas e

para a sua defesa, com uma fisionomia ajustada à forma

mapas com informações e dados trazidos das explorações,

das falésias que a enquadram e que serviam de defesa

estudaram-se os instrumentos de navegação e o seu

natural. No seu interior existia uma ermida, a Igreja de

funcionamento, para se poder utilizá-los em navegações

Santa Maria, fundada pelo Infante no terreno ocupado

mais exatas, e aperfeiçoaram-se as caravelas, a sua principal

hoje pela Igreja de Nossa S. da Graça e que, juntamente

embarcação, para torná-las um barco mais útil e capaz para

com a ermida de N. S. de Guadalupe, foram lugares de

as navegações atlânticas. Assentaram-se em definitivo as

oração onde o Infante rogava pelo êxito das navegações.

bases para que as explorações henriquinas, dirigidas para o

O célebre Eanes de Zurara, na sua Crónica dos Feitos da

reconhecimento das costas do Brasil, chegassem em pouco

Guiné, disse sobre a famosa vila do Infante: “honrada Vila

mais de 40 anos até à Serra Leoa.

que este príncipe mandou fazer ao cabo de São Vicente, ali
onde se combatem ambos os mares, scilicet: o grande mar

Vista de Sagres

Oceano com o mar Mediterrâneo. ”
1

Neste complexo, o Infante, ávido de progredir nos
conhecimentos que impulsionaram os descobrimentos
marítimos, rodeou-se dos melhores astrónomos, geógrafos
e cartógrafos da época, naquela que ficou conhecida como
Escola de Sagres, centro de estudos náuticos, onde a
navegação portuguesa se tornou ciência e se aperfeiçoou,
colocando à sua frente um célebre mestre da cartografia,
Jafudá Cresque. Alguns autores são da opinião de que
1 Crónica do descobrimento e conquista da Guiné. Publicações Europa-América,
1989. P. 50
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Vila do Bispo e Sagres funcionaram também, nesta

Se bem que Lagos tenha sido o principal porto de

primeira época dos descobrimentos portugueses, como

preparativos das frotas e o ponto de partida e chegada, D.

lugares onde se conseguiram homens, vontades e recursos

Henrique encontrou na Vila do Bispo o lugar onde residir

humanos e materiais, dirigidos pelo seu principal mentor

até à sua morte, em 1460, e de onde geriu e apoiou as

e impulsionador, D. Henrique, para as suas principais

navegações, incentivando os seus habitantes a que levassem

empresas de descobrimento, tanto para as ilhas, Madeira e

a cabo a exploração do litoral africano. Concretamente em

Açores, como para a costa africana. Além disso, abasteciam

Sagres, abasteceu-se em 1455 a caravela que, com Luís de

de pão e gado as embarcações para o alimento das suas

Cadamosto à frente, partiu em direção à Guiné. Lagos e

tripulações, e na sua região fabricaram-se cabos e outros

Vila do Bispo foram os pontos fundamentais da expansão

apetrechos para os navios.

portuguesa na época dos seus primeiros descobrimentos,
sendo parte importante dessa unidade territorial que o

O Infante D. Henrique conseguiu que o seu pai, D. João

Algarve constituía com a costa ocidental andaluza, que

I, financiasse uma série de expedições que tomaram

funcionou como plataforma para as expedições marítimas

forma neste ponto do Algarve, como as de João Gonçalves

oceânicas a partir do século XV.

Zarco, navegador e cavaleiro da Casa do Infante, e
Bartolomeu Perestrelo, a que em 1418 foi enviada para

O Infante morreu em 1460, mas a sua obra abriu o caminho

explorar a costa africana e acabou por descobrir o Porto

para a imparável expansão marítima portuguesa, que

Santo, e a que, em 1419, dirigida por Perestrelo, descobriu

culmina anos depois, quando Bartolomeu Dias dobra o

a Madeira. Iniciaram-se assim uma série de viagens

cabo da Boa Esperança em 1488, abrindo uma nova rota

marítimas patrocinadas por O Navegador, que tiveram

marítima e comercial até à Ásia.

como resultado o descobrimento dos Açores em 1427 por
Diogo de Silves e o das ilhas mais orientais do arquipélago,

Ainda que a tarefa das explorações marítimas portuguesas

em 1431, por Gonçalo Velho Cabral, até que em 1434 se

seja deslocada para Lisboa após a morte de D. Henrique,

dá um dos grandes feitos das expedições portuguesas,

Sagres e o cabo de São Vicente continuaram a ser, durante

quando Gil Eanes dobra o cabo Bojador. À frente das

séculos, pontos de referência para as embarcações da

proas das embarcações portuguesas abria-se o Atlântico

rota das frotas espanholas da Carreira das Índias que, na

desconhecido, que foi pouco a pouco dominado nas suas

sua travessia de regresso da Nova Espanha e Terra Firme,

latitudes africanas: Nuno Tristão dobrou o cabo Branco,

avistavam a sua costa como antecipação da sua chegada

mais tarde Senegal, e em 1441, Dinis Dias descobriu Cabo

próxima a Sevilha.

Verde em 1445, ano em que também Álvaro Fernandes
consegue chegar ao cabo Vermelho, sendo a foz do rio
Gâmbia alcançada nos anos seguintes.
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Mapa do Algarve e Andaluzia Ocidental. Giovanni Antonio Rizzi, año 1775.
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VILA DO BISPO - SAGRES
RECURSO

Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

EN 125 (Vila do Bispo, entre Figueira e Raposeira)

DESCRIÇÃO DO

Declarado Monumento Nacional, trata-se do exemplo mais representativo e antigo da arquitetura gótica no Algarve.

RECURSO E SUA

Alberga elementos e símbolos de grande importância pela sua ligação ao resgate de prisioneiros. O culto à Virgem de

LIGAÇÃO COM A

Guadalupe difundiu-se em Portugal a partir de 1340 e acentua-se pela sua ligação aos navegadores e descobridores

TEMÁTICA

lusos dos séculos XV e XVI, assim como à libertação de prisioneiros. Considerada ponto de assistência espiritual dos
navegadores, a sua localização situa-se numa área sujeita às pressões de corsários e pirataria e, portanto, à prisão
de reféns cristãos por sarracenos. Junto à mesma foi restaurada uma casa rural como Centro de Interpretação, que
acolhe diversas exposições relacionadas com a temática dos Descobrimentos. Na altura da visita havia uma mostra
sobre a figura do Infante D. Henrique.

OBSERVAÇÕES

O conjunto situa-se num ambiente natural agradável para o viajante. É necessário seguir a pé desde a entrada, onde
a largura do caminho proporciona um espaço amplo para o estacionamento de veículos. Nesta zona, junto à entrada,
um painel identifica o recurso e indica os horários. O Centro de Interpretação tem um atendimento adequado; os
conteúdos estão em português e inglês. Conta também com material documental para venda.

IMAGENS
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RECURSO

Igreja de Nossa Sr.ª da Encarnação

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Largo da Igreja, Raposeira. Vila do Obispo.

DESCRIÇÃO DO

Este templo, de estilo gótico manuelino, data do século XVI. Foi construída com uma só nave e a sua estrutura original

RECURSO E SUA

manteve-se até aos nossos dias. Trata-se de um exemplo genuíno da arquitetura da época dos Descobrimentos

LIGAÇÃO COM A

portugueses. Destacam-se as portas de acesso ao templo, tanto a principal como a lateral, o arco do altar-mor, em

TEMÁTICA

cujos capitéis a pedra tem a forma de cabo, e os altares laterais interiores.

OBSERVAÇÕES

Situa-se numa praça agradável, com estacionamento fácil. O horário é indicado na porta.

IMAGENS
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RECURSO

Igreja de Nossa Sr.ª da Conceição

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Praça da Republica. Vila do Bispo

DESCRIÇÃO DO

Trata-se da Igreja Matriz da vila. O templo, considerado Imóvel de Interesse Público, foi provavelmente construído

RECURSO E SUA

no século XV e restaurado posteriormente nos finais do século XVII e princípios do século XVIII. O edifício dispõe de

LIGAÇÃO COM A

um corpo único no qual se destaca o altar-mor. A azulejaria, a talha dourada e outros elementos decorativos são de

TEMÁTICA

grande riqueza e produzem, no seu interior, um efeito visual impressionante. Dentro do templo existe uma pequena
exposição de objetos históricos, relíquias e antiguidades. De destacar a presença de navetas de 1458, relicários e
outros elementos relacionados com a era dos Descobrimentos.

OBSERVAÇÕES

Tal como sucede com outros templos do território, o recurso não apresenta orientação turística. Está aberto no
horário do culto e não tem informação sobre o mesmo, nem sobre o espaço ou os conteúdos expositivos.

IMAGENS
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RECURSO

Fortaleza de Sagres

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Sagres

DESCRIÇÃO DO

Henrique, o Navegador, obteve em 1443 a mercê para a criação da Vila do Infante no promontório de Sagres. Da

RECURSO E SUA

fortaleza datam várias cartas e o seu último testamento. Sabemos que este foi o local da morte do Infante em 1460.

LIGAÇÃO COM A

O conjunto foi declarado Monumento Nacional.

TEMÁTICA

Do complexo original conservam-se apenas vestígios da muralha primitiva, as bases de uma muralha corta-ventos
e a chamada Correnteza, junto à “rosa-dos-ventos”. A fortaleza assumiu um importantíssimo papel de coordenação
em toda a linha defensiva do litoral algarvio na era dos Descobrimentos e em décadas posteriores.

OBSERVAÇÕES

O recurso está integrado no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Na fortaleza é fornecida
informação adequada ao visitante, tanto em folhetos e guias como na sinalética e painéis informativos de que o conjunto
dispõe. Além de ser um elemento do património cultural, a sua valorização como recurso turístico é adequada. Avaliase positivamente a facilidade de acesso ao recurso e o tamanho do espaço de estacionamento exterior.
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RECURSO

Farol do cabo de São Vicente

TIPOLOGIA

OT

LOCALIZAÇÃO

Cabo de São Vicente (edifício do antigo convento), Sagres.

DESCRIÇÃO DO

As origens do farol do cabo de São Vicente remontam a 1515, quando foi construída uma torre no convento de S.

RECURSO E SUA

Vicente para fornecer luz (possivelmente através de fogueiras) aos navegadores na costa. Em 1587, Francis Drake

LIGAÇÃO COM A

assaltou o convento, destruindo a torre que, anos mais tarde, em 1606, foi de novo erguida. O farol atual foi construído

TEMÁTICA

em 1846. Trata-se do farol mais importante do país e um dos maiores do mundo. É lugar de peregrinação de fiéis
(relíquias de São Vicente), ponto de referência marítima e enclave estratégico para as rotas oceânicas em direção
ao Mediterrâneo, África e América. O farol do cabo de São Vicente alberga um polo museológico, cujos conteúdos
abrangem a história do cabo de São Vicente, a marinha e a navegação, a construção naval e as embarcações dos
Descobrimentos, a navegação astronómica e a história e origens do farol.

OBSERVAÇÕES

É permitido visitar o interior do farol uma vez por semana. Trata-se de um bom aproveitamento turístico de um
espaço de gestão pública. A atenção do pessoal do polo é avaliada positivamente. Dispõe de uma ampla zona de
estacionamento exterior. Está fechado à segunda-feira e nos feriados.
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RECURSO

Forte de Beliche

TIPOLOGIA

EM

LOCALIZAÇÃO

Sagres

DESCRIÇÃO DO

Pela sua posição estratégica, a Vila do Bispo desempenhou, desde a antiguidade, um papel de grande relevo e são

RECURSO E SUA

várias as torres, vigias e fortificações que, como o Beliche, defendiam a sua costa. Este forte, também chamado de

LIGAÇÃO COM A

Santo António do Beliche, foi construído no século XVI, possivelmente durante o reinado de D. João III. A principal

TEMÁTICA

função desta fortaleza era a defesa da atividade pesqueira estabelecida na zona, bem como a vigilância face a qualquer
tentativa de ataque. Foi destruído por Francis Drake em 1587 e reconstruído em 1632. Durante o século XX funcionou
como pousada. No seu interior encontra-se a Capela de Santa Catarina.

OBSERVAÇÕES

Em Sagres existe sinalização para chegar ao cabo de São Vicente e ao Forte de Beliche, mas não existe suporte junto
da via de acesso ao recurso. Não se encontra aberto ao público para visitas por haver perigo eminente de derrocada
em virtude de se encontrar muito próximo de uma arriba com um elevado índice de erosão.
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Fundación Nao Victoria
www.fundacionnaovictoria.org
Prodetur, S.A. - Turismo de la provincia de Sevilla
www.turismosevilla.org
Entidade Regional de Turismo do Algarve
www.visitalgarve.pt
Direção Regional de Cultura do Algarve
www.cultalg.pt
Câmara Municipal de Vila do Bispo
www.cm-viladobispo.pt
PromoSagres
www.promosagres.com
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