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Portugueses
Uma viagem à epopeia  
dos Descobrimentos 

App Lagos: Caravela  
Boa Esperança  
Descarregue a app e vivencie de uma forma imersiva 
e sensorial a vida a bordo de uma caravela, com 
recriação do ambiente da época dos descobrimentos.  
Conheça a cidade de Lagos com interações, 
informações e realidade aumentada dos locais 
relacionados com os Descobrimentos Portugueses  
e a companhia de alguns membros da tripulação.
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A Caravela Boa Esperança
A Caravela Boa Esperança é uma réplica das caravelas portuguesas usadas na epopeia dos Descobrimentos.  
Com elas, substituíram-se barcas e barinéis. Contornaram-se cabos como o Bojador e o das Tormentas, apinhados 
de monstros marinhos e de lendas que amedrontavam os marinheiros. Alcançavam-se novos territórios dando 
origem a um império ultramarino ainda hoje presente na cultura de Angola, Brasil, Cabo Verde, Goa, Guiné-Bissau, 
Macau, Malaca, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

A Boa Esperança ostenta nas suas velas latinas o símbolo da Cruz de Cristo, em honra à Ordem de Cristo,  
da qual o Infante D. Henrique (Infante de Sagres) foi regedor e governador, e que teve a sua primeira sede  
na vila algarvia de Castro Marim. No mastro principal, a Boa Esperança levará sempre as armas do Infante.

Inicialmente construída para a Associação Portuguesa de Treino de Vela (APORVELA), foi lançada à água  
a 28 de abril de 1990, ano em que iniciou as viagens oceânicas. A Boa Esperança destinava-se a possibilitar  
treino de mar e vela, sobretudo a jovens, a participar em provas e outros eventos náuticos e à investigação  
do comportamento e manobra das antigas caravelas. Depois de ter sido adquirida pela Região de Turismo  
do Algarve em 2001, passou a ser um meio de divulgação do Algarve e da sua história. 

Desde então, percorreu muitas milhas náuticas em nobres missões. Visitou portos europeus e do Mediterrâneo. 
Participou em grandes regatas. Foi cenário de documentários e filmes. Recebeu turistas e estudantes para visitas 
guiadas sobre a época dos Descobrimentos e a vida das gentes do mar dos séculos XV a XVII. Ajudou a estreitar  
as relações com as comunidades portuguesas no exterior.

Centro Interpretativo  
da Caravela Boa Esperança  
e dos Descobrimentos 
Portugueses
Ancorada em Lagos desde 16 de junho de 2001, 
a Caravela Boa Esperança inclui um centro 
interpretativo a bordo, onde poderá ficar a conhecer 
melhor o papel do Algarve e das caravelas na 
aventura dos Descobrimentos Portugueses,  
através de uma experiência memorável.

Horários de visitas 
Terça-feira a domingo: das 10h00 às 18h00

Encerrado: à segunda-feira e nos dias 1 de janeiro, 
24, 25 e 31 de dezembro

Contactos para visitas 
Telefone: (+351) 282 770 000 | (+351) 969 685 985

Localização
GPS: 37.106215, -8.673347

Cais da Ribeira de Bensafrim, Lagos


