
O «Centenário da Índia» [1898] e a memória da viagem de 
Vasco de Gama 

O tesouro deste mês é um catálogo editado 

por altura da comemoração do V centenário 

do Descobrimento do Caminho Marítimo 

para a Índia, que regista a exposição realizada 

em 1998 na Sociedade de Geografia de Lisboa 

e que reconstituiu historicamente a grande 

comemoração histórico-patriótica no final do 

século XIX. 

 

A exposição que este documento reproduz 

serviu para evocar a figura de Vasco da Ga-

ma, convocar a memória histórica da primei-

ra viagem marítima dos portugueses à Índia e 

rever o comemorativismo oitocentista portu-

guês. 
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Além do valor como álbum ilustrado com 

documentos e estampas oriundas de diversas 

instituições—arquivos, bibliotecas e mu-

seus—este volume reúne um conjunto de 

estudos que permite aprofundar o conheci-

mento do contexto histórico do Portugal do 

fim do século dezanove. 

 



Ao longo dos diversos capítulos intenta-se 

responder a múltiplas questões, nomeada-

mente: em que conjuntura se concretizou o 

IV Centenário da descoberta da Índia? Que 

iniciativas se promoveram? Que sentido soci-

al, cultural e político adquiriram estas come-

morações? Que projeção alcançaram em Por-

tugal e no estrangeiro?  



Também se reproduz 

uma parte da dimensão 

mediática das comemo-

rações já bastante desen-

volvida à época.  É usada 

uma imensa variedade  

de suportes e meios de 

divulgação  - imprensa, 

moedas, selos, bilhetes-

postais, medalhas, lenços 

e leques, bilhetes de 

transportes públicos; 

pintura, gravura, escultu-

ra, caricatura; publicida-

de em biscoitos, sabone-

tes, etc. 



Lenços comemorativos do «Centenário da índia»  
Coleção D. Vasco Teles da Gama 



Também o ceticismo nas elites e as consi-

derações críticas  de Eça de Queirós ou de 

Rafael Bordalo Pinheiro à realização do  

evento enriquecem este documento. 



A comissão executiva das comemorações do 

Centenário planeou a realização de uma Exposi-

ção Internacional mas por falta de verbas e de 

instalações adequadas acabou por gorar-se e em 

seu lugar surgiu uma Feira Franca e Exposição 

de Industrias e Costumes Tradicionais, nos ter-

renos situados no alto da Avenida, sobranceiros 

à cidade de Lisboa (atual Rotunda do Marquês 

de Pombal e alguns terrenos envolventes). 

 

Feira Franca na Avenida 
da Liberdade por ocasião 
do quarto centenário da 

Descoberta da Índia,1898, 
litografia de Roque 

Gameiro, Lisboa,  
Museu da Cidade  



 

De forma a fazer revivescer o sentimento 

nacional e de ultrapassar o decadentismo e 

pessimismo que moldava o ambiente mental 

de Portugal do final do século dezanove, de-

senvolve-se um esforço  da divulgação da 

memória histórica da Nação e dos exemplos 

gloriosos do passado. 

Regista-se uma mobilização notória à escala 

nacional em torno da mesma efeméride e da 

figura de Vasco da Gama.  

 

 

 
As comemorações do «Centenário 
da Índia (1898) não constituem um 
fenómeno exclusivo da capital: 
ALBUM D’A PLEBE.  

Portalegre 18 de Maio, 1898 

 

 



O mapa reproduzido na publicação dá uma visão 

quer das localidades onde ocorreram manifesta-

ções festivas quer dos Concelhos que participa-

ram nos festejos da capital.  

 

Ponte de Sor foi  um dos concelhos que partici-

pou nos festejos da capital. 



 

Ainda no catálogo da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor: 


