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Câmara Municipal

Rota dos Descobrimentos Portugueses

A epopeia dos descobrimentos portugueses 
constitui um dos marcos de maior relevância 
na história da cidade de Lagos. Com a chegada 
e partida de caravelas e naus, tornou-se 
possível encontrar novas terras, latitudes, 
gentes e culturas. 

Entre nesta viagem épica e descubra os locais 
e monumentos que fazem parte da história da 
cidade.

A Tour of the Portuguese Discoveries

The epic of the Portuguese discoveries is one of 
the most important landmarks in the history of 
the city of Lagos. With the arrival and departure 
of caravels and carracks, it became possible to 
find new lands, new latitudes, new people and 
new cultures.

Enter this epic journey and discover the sites and 
monuments that are part of the city's history.

À DESCOBERTA
DA NOSSA HISTÓRIA

365 DIAS POR ANO

DISCOVERING
OUR HISTORY
365 DAYS A YEAR
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Enjoy Lagos
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6. Antigo Cais • Old Pier
PPraça Infante D. Henrique

Mais conhecido por Cais das Descobertas, foi “devolvido” ao olhar do 
visitante pelos trabalhos arqueológicos ali desenvolvidos em 2008. É 
agora possível observar-se a zona onde desembarcava quem viesse 
por mar no século XVI, transpondo a porta em cotovelo de que ainda 
restam algumas cantarias.

Better known as the Cais das Descobertas (Pier of the Discoveries), it 
was “brought back” by archaeological works carried out in 2008. 
Visitors can now see the area where seafarers would dock in the 16th 
century, by crossing the old door, of which some stones still stand.

7. Janela Manuelina implantada no edifício do 
Castelo dos Governadores, 1495-1520
Manueline Window in the Governors’ Castle, 1495-1520
PPraça Infante D. Henrique / Jardim da Constituição 

Segundo a tradição, foi a partir desta janela que D. Sebastião terá 
assistido, em 1579, a uma última missa antes de partir para a 
Batalha de Alcácer-Quibir.

According to tradition, it was from this window that King Sebastião 
attended a last mass in 1579, before departing for the Battle of 
Alcácer-Quibir.

8. Estátua a Gil Eanes, 1960 • Statue of Gil Eanes, 1960 
Autor • Author - Canto da Maia
PJardim da Constituição

O monumento homenageia o lacobrigense Gil Eanes, escudeiro 
do Infante D. Henrique que em 1434 dobrou o Cabo Bojador, facto 
que se revelou como um avanço geográfico, mas também 
mental, extremamente favorável.

The monument honours Gil Eanes, a navigator from Lagos and a 
squire to Prince Henry the Navigator who, in 1434, achieved the 
remarkable feat of sailing beyond the Cape Bojador.

9. Castelo dos Governadores • Castle
PJardim da Constituição 

Pensa-se que teria sido erigido no reinado de D. Afonso IV. Foi 
sede do governo militar do Algarve entre o reinado de D. 
Sebastião e o Terramoto de 1755. Do Castelo, conserva-se a 
Janela Manuelina.

It is thought to have been built during the reign of Afonso IV. It was 
the headquarters of the military government of the Algarve 
between the reign of King Sebastião and the 1755 Earthquake. The 
Castle still features the 16th century Manueline window.

Centro Histórico • Historic centre
 

1. Réplica da Caravela “Boa Esperança”, anos 90
Replica of the Caravel “Boa Esperança”, 1990s
Autor • Author - Estaleiros de Vila do Conde (Portugal)
PMargem direita do rio / Doca Pesca • Right bank / Doca Pesca 

Ancorada na Marina de Lagos desde 2001, a caravela “Boa 
Esperança” projeta a cultura e a história algarvia no mundo, 
assumindo o papel de relevo desempenhado pela região nos 
Descobrimentos Portugueses.

Anchored in the Marina of Lagos since 2001, the caravel "Boa 
Esperança" projects the Algarve's culture and history around the 
world, by highlighting the region’s role in the Portuguese Discoveries.

2. Monumento aos Navegadores Lacobrigenses, 1997
 Monument to the Navigators from Lagos, 1997
Autor • Author - Xana
PAvenida dos Descobrimentos (perto do Mercado Municipal 
    • near the Municipal Market)

Homenagem à coragem e ao espírito empreendedor dos 
navegadores lacobrigenses.

Monument in honour of the enterprising spirit and courage of the 
navigators of Lagos.

3. Estátua a El-Rei D. Sebastião, 1973
Statue of King Sebastião, 1973
Autor • Author - João Cutileiro
PPraça Gil Eanes

Monumento que celebra os 400 anos de Elevação de Lagos a Cidade.

Monument Celebrating Lagos’ promotion to City status.

4. Mercado de Escravos, séculos XV-XVII
Slave Market 15th-16th centuries
PPraça Infante D. Henrique q +351 961 864 708 
A Terça – Domingo • Tuesday – Sunday
   • 10h00 – 13h00 | 14h00 – 17h30

Espaço emblemático pela sua ligação aos Descobrimentos, e 
onde é destacada a importância de Lagos na chegada a Portugal 
dos primeiros escravos, em 1444, oriundos de África.

An iconic building because of its connection with the Discoveries, 
where Lagos’ important role in the 1444 arrival in Portugal of the first 
African slaves is explained.

5. Estátua ao Infante D. Henrique, 1960
Slave Market 15th-16th centuries
Autor • Author - Leopoldo de Almeida
PPraça Infante D. Henrique

Monumento inaugurado em 1960 em homenagem ao 
Infante D. Henrique.

Statue inaugurated in 1960 in honour of Prince Henry the Navigator.
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dCentro Cultural

eMuseu Municipal e Igreja de Santo António

fForte Ponta da Bandeira

cAntigos Paços do Concelho
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