Pedro Álvares Cabral
SOBRE
Sabe-se pouco da vida e da personalidade de Pedro Álvares Cabral, apesar de ser uma das grandes figuras dos
Descobrimentos Portugueses.
Nascido em Belmonte em 1467, era filho do alcaide-mor do castelo de Belmonte. Em 1478, entrou para a Corte,
fazendo parte da guarda pessoal de D. João II. Embora não se conheçam experiências marítimas anteriores, foi
escolhido por D. Manuel I para comandar a armada que faria a segunda expedição à Índia, constituída por 13 navios.
O fiel servidor ia em missão diplomática, para propor paz e amizade e estabelecer uma via de comércio de
especiarias a partir de Calecut.
Depois de ter parado em Cabo Verde, rumou em direção a sudoeste, acabando por encontrar terra. Sem certeza de
ter chegado a terra firme ou a alguma ilha, pelos seus dados de navegação e o contacto com os locais, percebeu que
era terra desconhecida e mandou uma nau regressar a Lisboa com a nova do achamento. Na nau levavam, entre
outras provas, papagaios, araras e pau-brasil, donde derivou o nome do território, devido à abundância desta
madeira. Continuou viagem em direção ao Oriente, onde, depois de ultrapassar algumas dificuldades, conseguiu
estabelecer uma feitoria.
Quando regressou, em 1501, estabeleceu-se em Santarém, onde morreu em 1520. Está sepultado em campa rasa na
Igreja da Graça de Santarém. A igreja fica no Largo Pedro Álvares Cabral, onde encontramos uma estátua em
homenagem a esta figura histórica, feita em 1971 por Soares Branco.
Ao lado da igreja, fica a Casa Brasil ou Casa Pedro Álvares Cabral, onde viveu até à morte. Atualmente , é um centro
cultural de apoio às relações luso-brasileiras, equipado com uma biblioteca especializada sobre a Expansão
Portuguesa e os Descobrimentos e com um programa periódico de atividades culturais.
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