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TERRA A VISTA! 
DESCUBRA O 

BRASIL A PARTIR 
DA ROTA DE 

PEDRO ÁLVARES 
CABRAL COM A 

MEON TURISMO

ANOS DO
DESCOBRIMENTO
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Da Redação
Agência de Notícias do Turismo

Fotos: Marcio Filho/MTur

H
á 520 anos em 22 
de abril de 1500, 
a chegada dos 

portugueses ao Brasil, liderados 
pelo capitão-mor Pedro Álvares 
Cabral foi parte do processo das 
grandes navegações, movimento 
iniciado pelos portugueses no 
século XV. O primeiro destino 
avistado foi a região do Monte 
Pascoal, localizado próximo ao 
município Itamaraju, na Bahia.

O destino original era a Índia, 
mas a chegada em nossa costa, 
posteriormente conhecida 
como do Descobrimento, 
transformou o local no primeiro 
roteiro turístico brasileiro, 
compreendendo as cidades  
de Porto Seguro, Santa Cruz 
Cabrália e Belmonte. 

Pero Vaz de Caminha, extasiou 
D.Manoel, rei de Portugal com 
as belezas de nossa terra ao 

O passeio pela Cidade 
Histórica, tem como 
destaque a visita ao Marco 
do Descobrimento, trazido de 
Portugal junto com as caravelas 
da frota de Pedro Álvares Cabral. 
Já as praias, muitas paradisíacas, 
estão sempre prontas para 
receber com o calor humano 
peculiar dos baianos. 

Obrigatória também é a 
visita ao Memorial da Epopeia 
do Descobrimento, grande 
homenagem oferecida ao país à 
época do descobrimento. Uma 
réplica em tamanho natural da 
Nau Capitânia, de Cabral está 
a disposição dos turistas. O 
encantador jardim botânico, 
inúmeras esculturas e placas 
informativas e exposições, além 
da vista da cidade completam 
esta rota afetiva aos primeiros 
passos de Brasil. 4

ponto de enaltecer o território 
como paraíso. A versão original 
da carta se encontra no Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo, em 
Lisboa, Portugal. 

Como primeiro roteiro 
nacional, pós-pandemia, a Meon 
Turismo, com informações 
da Agência Nacional de 
Turismo, apresenta a Costa do 
Descobrimento, destino ideal 
para quem quer se imergir na 
história do Brasil e ao mesmo 
tempo ter acesso a praias, rios, 
manguezais, patrimônio histórico 
preservado e a possibilidade da 
prática de esportes náuticos.

 Sem contar a variedade 
gastronômica, como a oferecida 
em Porto Seguro, além de um 
rico e colorido artesanato e o 
começo desta rota pessoal de 
redescobrimento para você e sua 
família ou amigos. 
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Santa Cruz 
Cabrália

Há 741 km de Salvador, Santa Cruz foi 
construída em dois planos em 1535, como 
registrado em nossa história. Seu centro 
histórico é o ápice da visita. Uma das mais 
antigas igrejas do país, a Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição (do início do século 
XVII) e a Casa de Câmara e Cadeia (do 
final do século XVI) sopram o passado 
em meio as belezas naturais da região. 
Impossível não se emocionar ao chegar na 
Coroa Vermelha, local onde foi celebrada 
a primeira missa brasileira, hoje área de 
proteção ambiental.

Curiosidade
Porto Seguro, Prado e 
Santa Cruz Cabrália até 
hoje disputam a primazia 
dos passos portugueses. 
Terra a vista! 
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O farol
No centro de Belmonte 
está localizado um 
imponente farol, 
construído pela mesma 
empresa que construiu 
a Torre Eiffel. Diz a 
lenda que era para ser 
entregue na Belmonte 
portuguesa, mas chegou 
ao Brasil. A verdade é que 
foi encomendado pelo 
município em 1892.

Belmonte
Homenagem a cidade onde 

nasceu Pedro Álvares Cabral, está 
há 695 km da capital Salvador. O 
especial da visita é o passeio pelos 
diversos casarões coloniais e a 
chegada ao farol Belmonte, “irmão 
de fabricação” Torre Eiffel, em Paris, 
foi erguido pela mesma empresa 
francesa. A Praia da Barra, traz 
para perto do mar a mata nativa 
e vastos coqueiros. Já o point é a 
Praia de Belmonte. Para o deleite 
ser completo, visite as belezas de 
praias como Mugiguiçaba, Mangue 
Alto e do rio Jequitinhonha. 
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Monte 
Pascoal
Terra a vista!, repetimos pela terceira vez 

a expressão para enfatizarmos o primeiro 
ponto de terra firme avistado por Cabral e 
descrito por Caminha em seu relatório real. 
O monte, tem esse nome por ter sido visto 
durante as comemorações da Páscoa de 
1500. Há quase 60 anos foi criado o Parque 
Nacional do Monte Pascoal. Com 22.500 
hectares traz a sobrevivente Mata Atlântica. 
Do ponto mais alto, cerca de 536 metros de 
altura, é possível avistar de um lado o mar 
e, do outro, a Serra do Itamaraju.

A estrutura do parque permite ao 
visitante o acesso à rica fauna e flora 
por meio de uma trilha que leva ao 
Monte Pascoal, e o centro de visitantes 
construído para informações sobre 
o descobrimento do Brasil. Como 
informamos, por conta da pandemia de 
Covid-19, o parque está fechado, mas 
quando reaberto continuará recebendo 
turistas das 7h às 18h. Quem quiser ficar 
mais de um dia próximo ao parque pode 
escolher entre as cidades de Itamaraju há 
30 quilômetros de terra ou Caraíva, que 
fica a 20 minutos de barco. Uma aventura 
a parte é se hospedar na vila, fruto do 
encontro do rio e o mar. Há diversas casas 
coloridas e o descobrimento de praias 
desertas. Aventure-se. g

COMO AS VISITAÇÕES 
A MUITAS ATRAÇÕES 
TURÍSTICAS FORAM 
AFETADAS PELA PANDEMIA 
DE CORONAVÍRUS EM 
2020, O MINISTÉRIO 
DO TURISMO ADOTOU 
UMA SÉRIE DE AÇÕES 
E CAMPANHAS PARA 
QUE ESSE POTENCIAL 
DO BRASIL SEJA 
REDESCOBERTO APÓS 
ESSE MOMENTO E A TERRA 
CONTINUE SENDO VISTA
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COBRI
MENTO


