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O Cabo da Boa Esperança, 

também conhecido como Cabo das 

Tormentas fica localizado no sul 

da Cidade do Cabo e a oeste da 

baía Falsa, na África do Sul.  

Foi atravessado pela primeira vez em 1488 pelo navegador português 

Bartolomeu Dias. Dizem que como ele foi localizado depois de 

passarem por várias tormentas, o navegador nomeou-o de Cabo das 

Tormentas. Mais tarde, o rei João II de Portugal alterou o nome do 

local por este ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Índico, sendo a 

esperança de se chegar à tão desejada Índia. 

Naquela época ainda não se sabia o que existia no sul da África. A 

região ainda não aparecia nos mapas e não possuía portos conhecidos 

em que os navegantes pudessem parar.  
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ESTRUTURA INTERNA: NARRAÇÃO, PLANO DA VIAGEM 

 

Vasco da Gama continua a narração da viagem, relatando o episódio 

do Adamastor ao rei de Melinde. 

 

Tanto Vasco da Gama como o Adamastor aparecem como 
narradores e como personagens. 
O Adamastor simboliza a superação dos portugueses do 
medo do “Mar Tenebroso”, das superstições medievais 
que povoavam o Atlântico e o Índico de monstros e 
abismos. Assim, é contra seus próprios medos que os 
navegadores triunfam. 
 

Gigante Adamastor (Canto V, 37-60) 
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EST. 37 E 38 

 

Cinco dias depois da paragem na Baía de Santa Helena, 

chegam ao Cabo das Tormentas e são surpreendidos por 

uma nuvem negra “tão temerosa e carregada” que pôs nos 

corações um grande “medo”.  

O mar, ao longe, fazia grande ruído ao bater contra os 

rochedos.  

Vasco da Gama, enfrentando o próprio medo, ergue-se em 

frente àquela grandíssima estatura e ousa perguntar: Quem és tu?  

 

O poeta mostra, com estes efeitos cenográficos e intensamente 

dramáticos, a sua conceção de valentia: herói não é aquele que 

não teme, mas o que supera o seu temor. 
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A nuvem escura que surgiu vinha tão carregada que encheu 

de medo os navegantes. O mar, ao longe, fazia grande 

ruído ao bater contra os rochedos. Vasco da Gama, 

atemorizado, lança voz à tempestade, perguntando o que 

era ela, que ela lhe parecia mais que uma simples tormenta 

marinha.  

Repara que o cenário aterrador fará a imagem do Gigante 

ainda mais terrível e assustadora. 
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Pormenor do azulejo Adamastor, Jorge Colaço, Centro 

Cultural Rodrigues de Faria, Forjães (Esposende). 

Vasco da Gama não havia 

terminado de falar quando 

surgiu uma figura enorme, de 

rosto fechado, de olhos 

encovados, de postura má e 

medonha.  

 

Esta passagem é meramente 

descritiva. 

Caracterização do 

Gigante 

 
EST. 39 
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EST. 40  

 

A figura era tão grande que poder-se-ia jurar 

ser ela o segundo Colosso de Rodes. * 

Surge no quarto verso a introdução da fala do 

Gigante, cuja voz fazia arrepiar os cabelos e a 

carne dos navegantes. 

--------------------------------------------------------------- 

 

* referência à Estátua de Apolo na ilha de Rodes, com cerca de 30 

metros de altura. É uma das sete maravilhas do mundo antigo. 
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Colosso de Rodes –uma das sete maravilhas 

do mundo antigo 

Era uma gigantesca estátua de 

bronze que os habitantes de 

Rodes (ilha do mar Egeu) 

ergueram na embocadura do 

porto. 

 

Representava o deus do sol, 

Hélios. Tinha cerca de 30 metros 

de altura, pesava cerca de 70 

toneladas e no seu interior havia 

uma escada em caracol. 

 

. 

 

 

Em 224 a.C. foi derrubada por 

um terremoto 
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41-  O Gigante apelida os portugueses de «gente 

ousada» e afirma que nunca repousam e que querem 

chegar aos confins do mundo.  

É aqui evidenciado o facto de aquelas águas nunca 

terem sido navegadas por outros: o Gigante diz que 

aquele mar, que há tanto tempo ele guarda, nunca 

havia sido “arado”, navegado, por ninguém… 

DISCURSO DO ADAMASTOR I 

EST. 41- 59 
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O Gigante Adamastor profetiza* uma série de desgraças  

e naufrágios como consequência do atrevimento do povo 

português. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

EST. 42 

 

*Profetizar- prever alguma coisa através de deduções;    

                       prognosticar:  

 Ex: o pai previa o divórcio do filho; previram a falência da 

empresa. 
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Est. 43  

O Gigante afirma que os navios que ousarem dobrar o cabo, 

terão sempre aquela paragem  como inimiga “… com ventos e 

tormentas desmedidas”. 

 

“E da primeira armada que passagem…” 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referência concreta à armada de Pedro Álvares Cabral que 
efetivamente sofreu um terrível temporal em 1500.  Perdeu ali 
quatro de suas naus, numa delas ia Bartolomeu Dias ( D. Manuel 
I confiou-lhe o comando da segunda expedição à Índia, 13 naves, 
1500 homens). 
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Est. 44  

 

O Gigante afirma que se vingará, ali mesmo, de seu 

descobridor, Bartolomeu Dias, e ainda,  que outras 

embarcações portuguesas serão destruídas. As ameaças do 

Gigante continuam aterradoras “…o menor mal de todos 

seja a morte”. 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bartolomeu Dias – 1ª viagem, 1487  

                               - 2º viagem, 1500 (morreu num 

naufrágio em frente ao cabo que tinha descoberto). 
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Est. 45  

 
O Gigante continua o seu discurso ameaçador, 

concretizando agora com a desgraça de D. Francisco de 

Almeida, primeiro vice-rei da Índia. 

Aqui, junto ao cabo, segundo o Gigante, será a sua eterna 

sepultura (morrerá). 

--------------------------------------------------------------------------- 

“Velejou no primeiro dia de dezembro de 1509 e foi ter à aguada de Saldanha  junto 

ao Cabo da Boa Esperança, onde o mataram os negros naturais da terra, que 

chamam Cafres. Tendo tirado o barbote, lhe deram com um zaguncho de 

ferro na garganta que lha atravessou de parte a parte – de dor, caiu de 

joelhos no chão com as mãos na haste para a arrancar, mas sentindo que se 

afogava, as levantou para o céu e sem poder dar outro sinal de católico 

cristão caiu morto, junto do qual mataram os cafres Diogo Pires, que fora aio 

de seu filho.” 

http://marinhadeguerraportuguesa.blogspot.pt/2014_12_01_archive.html 
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Est. 46 - 48  

 

 46- Nesta estrofe o Gigante cita a desgraça que irá sofrer a 

família de Manuel de Sousa Sepúlveda, cujo destino será 

cruel. Depois de terem sofrido um naufrágio,  junto ao 

cabo, serão castigados com “trabalhos excessivos”                        

( naufrágio ocorrido em 1552). 

 

47 - O Gigante comunica aos marinheiros que os filhos 

caros (queridos) de Manuel de Sousa Sepúlveda morrerão 

de fome e que  a sua esposa será violentada, pois os 

Cafres, arrancar-lhe-ão os vestidos  e ela caminhará com 

seus delicados pés pela areia ardente. 

 

 48 - Os que ficarem, os sobreviventes, verão ainda morrer 

Manuel de Sousa Sepúlveda e a sua esposa, na floresta 

ardente, depois de terem sofrido tanto mal.  
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Naufrágio da São João: “ Portugueses e escravos, muitos eram os 

que morriam, por exaustão, grupos arrastados e perdendo-se, 

vitimados pelas feras.  

Atacados e perdidos, os homens de Sepúlveda têm de entregar as 

armas aos cafres, portugueses e cafres apartados por aldeias, até ao 

mais grave assalto, cafres querendo as roupas. D. Leonor não se deixa 

despir, não quer sobreviver assim. Mas quando se vê nua, 

desamparada, atira-se ao chão, coberta pelos cabelos, e cava uma 

cova na areia onde se mete até à cintura. Manuel de Sousa, com a 

mantilha que arranca a uma velha aia cobre D. Leonor. Daí ela nunca 

mais sairá. Contudo, instado por ela, André Vaz aceita, com alguns 

homens, rumar na direção de Moçambique e promete, se tanto 

conseguir, narrar esta história e alcançar recursos de socorro.” 
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►Podes ler aqui toda a tragédia de Manuel de Sousa 

Sepúlveda e sua família: 

 

 

http://rochasousa02.blogspot.pt/2012/02/tragedia-de-manuel-de-

sousa-sepulveda_01.html 
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Est. 49  

 

 O Gigante continuaria fazendo as suas terríveis previsões se 
Vasco da Gama não o tivesse interrompido,  perguntando 
quem era aquela figura maravilhosa.  
 
O monstro responderá com voz pesada porque relembraria 
seu triste passado. 
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— «Eu sou aquele oculto e grande Cabo 

A quem chamais vós outros Tormentório, 

[...] 

Aqui toda a Africana costa acabo 

Neste meu nunca visto Promontório, 

[…] 

V, 50 

Quando Vasco da Gama lhe 

pergunta quem é,  

o Adamastor descreve-se. 

 

O gigante apresenta-se: ele é o 

Cabo Tormentoso, nunca 

conhecido pelos geógrafos da 

antiguidade, última porção de 

terra do continente africano, 

que se alonga para o Pólo Sul, 

extremamente ofendido com a 

ousadia dos portugueses. 

Discurso do Adamastor II 

Albertina Afonso 



Est. 51  

Adamastor diz que era um dos Titãs, gigantes que lutavam 

contra Júpiter e que sobrepunham montes com o objetivo de 

alcançar o Olimpo.  

 

Ele, no entanto, buscava a armada de Neptuno, nos mares. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Titãs 

São 12 deuses que, segundo a mitologia, nasceram no 

início dos tempos. Eles eram os ancestrais dos futuros 

deuses olímpicos (como Zeus, Afrodite, Apolo...) e também 

dos próprios mortais. Os titãs nasceram da união entre 

Urano, que representava o Céu, e Gaia, que seria a Terra. 

"Os titãs eram seres híbridos, nenhum era humano por 

completo e todos tinham o poder de se transformar em 
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Da união entre o Céu e a Terra nasceram os outros 11 deuses 
OCEANO 

Era o titã mais velho, representado por um grande rio que corria em volta de 

toda a Terra. 

TÉTIS 

Em alguns textos épicos, essa titã aparece como a deusa da fertilidade, 

simbolizando a capacidade geradora e fecundante das águas. 

… 

IRMÃOS DE OLHO GRANDE... 

Além dos 12 titãs, Urano e Gaia tiveram três filhos chamados ciclopes 

 ...E DE MUITAS CABEÇAS 

Um outro trio monstruoso foi gerado por Urano e Gaia: os hecatonquiros, 

seres com 100 braços e 50 cabeças. 

 

 

 

 

 

O terrível Crono 

O mais famoso dos 12 titãs engolia os próprios filhos 
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Est. 52  

 

Adamastor cometeu a loucura de lutar contra Neptuno por 

amor a Tétis, por quem desprezou todas as Deusas. 

 

 Um dia  viu-a nua na praia e apaixonou-se perdidamente 

por ela e, ainda agora, não há algo que ele mais deseje do 

que ela. 
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Est. 53  

 

 Como jamais conquistaria Tétis porque era muito feio, 

Adamastor resolveu conquistá-la por meio da guerra e 

manifestou esta intenção a Dóris, mãe de Tétis, que 

ouviu da filha a seguinte resposta:  

 

Como poderia o amor de uma ninfa aguentar o amor de 

um gigante? 
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Est. 54  

 

Continua a resposta de Tétis: 

 
 Continua a resposta de Tétis: ela, para livrar o Oceano da guerra, 
tentará solucionar o problema com dignidade. 
Aqui  o Gigante afirma que, já que estava cego de amor e, por isso, 
não percebeu que as promessas que Dóris e Tétis lhe faziam eram 
mentirosas. 
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Est. 55  

 

 

Uma noite, louco de amor e já desistindo da guerra, 

aparece-lhe o lindo rosto de Tétis, única e nua. 

 

 Como louco, correu abrindo os braços para aquela 

que era a vida de seu corpo e começou a beijá-la. 
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Est. 56  

 

 

 Adamastor não consegue expressar a mágoa que 

sentiu, porque, achando que beijava e abraçava 

Tétis, encontrou-se abraçado a um duro monte. 

Sem palavras e imóvel, sentiu-se como um penedo 

diante de outro penedo. 
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Est. 57  

 

Adamastor invoca Tétis questionando-a sobre a 

razão desta afronta: 

 Se ela não o amava, que lhe custava mantê-lo 

iludido?  

Agora, ele está quase louco, cheio de mágoa e 

tristeza pela  desonra sofrida e deseja estar  noutro 

lugar, onde não se riam do seu “pranto”. 
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Est. 58  

 

Os seus irmãos foram vencidos na guerra, para que os deuses vãos 
se sentissem mais seguros e alguns estavam sepultados sob vários 
montes. E como contra o Céu não há defesa, Adamastor começou a 
sentir o castigo pelo seu atrevimento. E anuncia, então, seu triste 
destino. 

 

Est. 59  

 A carne do gigante  transformou-se em terra e os ossos em pedra; 
seus membros e sua figura alongaram-se pelo mar; os Deus fizeram 
dele um Cabo.  
Para aumentar o seu sofrimento, Tétis costuma banhar-se nas águas 
próximas. 
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«Assi contava; e, cum medonho choro, 

Súbito d’ante os olhos se apartou; 

Desfez-se a nuvem negra, e cum sonoro 

Bramido muito longe o mar soou. 

[…] 

V, 60 

Depois do discurso do Adamastor,  

a nuvem desfaz-se e a armada 

passa o cabo das Tormentas. 

Adamastor, Carlos Reis, Museu Militar. 

Vasco da Gama pede a Deus que 
as profecias do Gigante não se 
cumpram. 
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Após a narração da História de Portugal e de uma parte da 

viagem ao rei de Melinde, Vasco da Gama e os marinheiros 

partem rumo à Índia. Antes de alcançarem o seu objetivo, são 

vítimas de mais uma artimanha de Baco: uma tempestade, que 

surge, repentinamente,  durante a noite. 

Tempestade e chegada à Índia  

(Canto VI, 70-94) 
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O mestre do navio apercebe-se 

de que o vento sopra mais forte 

e de que uma nuvem se 

aproxima. São os primeiros 

sinais da tempestade. 

[...] 

E, porque o vento vinha refrescando, 

Os traquetes das gáveas tomar manda. 

— «Alerta (disse) estai, que o vento crece 

Daquela nuvem negra que aparece!» 

VI, 70 
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Não eram os traquetes bem tomados, 

Quando dá a grande e súbita procela. 

[...] 

VI, 71 

A tempestade chega depressa, não permitindo que  

os marinheiros cumpram as ordens dadas. 

O céu fere com gritos nisto a gente, 

Cum súbito temor e desacordo; 

Que, no romper da vela, a nau pendente 

Toma grão suma d’água pelo bordo. 

[...] 

VI, 72 

Ventos fortíssimos danificam as velas. A nau de Vasco  

da Gama enche-se de água. 

Pormenor de Navio em Tempestade 

no Mar, Ivan Constantinovich (1887). 
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Est. 73 

 

Os corajosos soldados correm a dar à bomba para 
retirarem a água da embarcação mas os balanços do navio 
são tão violentos que os atiram todos para um dos 
bordos. 
 Três homens não chegam para menear (segurar) o leme. 
Tentam agarrá-lo com cordas, presas a um e outro lado, 
mas todos os esforços são inúteis. 
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Est. 74 

 

Os ventos eram fortíssimos, parece terem vindo para  
derrubar a Torre Babel*.  
Interessante a imagem que nos aparece da pequena nau a 
aguentar-se nas enormes ondas. 
 
Torre Babel* - Torre que, segundo a Bíblia, os Hebreus 

tentaram erguer para atingir o céu. 
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Est. 75 

 

 

A nau de Paulo da Gama, leva o mastro quebrado pelo 
meio e vai toda alagada; a tripulação implora a Deus que 
os ajude. Também há gritos no navio de Nicolau Coelho, 
se bem que aí o mestre teve a cautela de amainar a vela 
antes do tufão. 
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Est. 76 

 

 

As ondas ora sobem os navios até às nuvens, ora os fazem 
descer até ao fundo e ao Inferno.  
Os ventos queriam arruinar a máquina do mundo e a 
noite negra era iluminada pelos raios que incendiavam o 
céu. 
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Est. 77 

 

 

Ouve-se o triste canto das “Alcióneas aves”*, e os 
golfinhos procuram refugiar-se da tempestade no fundo 
do mar, embora nem aí estejam totalmente a salvo. 
 
 
* Alcíone atirou-se ao mar para abraçar o marido, 

morto em naufrágio. Os deuses compadeceram-se deles 

e transformaram-nos em aves.  
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Est. 78 

 

 

Nunca Vulcano fabricou raios tão vivos nem Júpiter 
arremessou relâmpagos tão fulminantes, nem no Grande 
Dilúvio*.  
 
 
*O Grande Dilúvio tinha como finalidade aniquilar a 
Humanidade. Apenas escaparam Deucalião e Pirra. Os 
sobreviventes, por sugestão de um oráculo, atiraram 
depois pedras, das quais nasceram novos homens. 
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Est. 79 

 

 

As areias das profundidades eram revolvidas e as árvores 
antigas, de fortes e profundas raízes, foram arrancadas do 
solo. 
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Est. 80 

 

 

No auge da tempestade, Vasco da Gama, vendo 
comprometido o seu desejo de chegar à Índia, sentindo 
medo e com a vida em perigo, invoca Deus e dirige-Lhe 
uma súplica. 
 

Albertina Afonso 



Est. 81 a 83- SÚPLICA DE VASCO DA GAMA 

 

▪Vasco da Gama começa por invocar o poder divino, que salvou, por 
diversas vezes aqueles que estavam ao serviço de Deus, como os 
hebreus, S. Paulo e Noé. 
 ▪ Seguidamente, questiona Deus. Até aquele momento, tinham 
conseguido ultrapassar grandes perigos no mar, onde outros haviam 
morrido. Não compreende, por isso, a aparente passividade de Deus 
(“Porque somos de Ti desemparados?”), o seu abandono, pois Vasco 
da Gama e os seus marinheiros empreenderam aquela viagem só 
para O servirem, isto é, para aumentar a fé cristã. 
  ▪ Lamenta, então, não ter tido uma morte heroica, combatendo em 
África pela expansão do Cristianismo. Essa morte seria lembrada e a 
sua ação seria considerada ilustre. Seria, por conseguinte, preferível 
a uma morte anónima no alto mar, sem honra nem memória.  
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Est. 84 

 

 

A tempestade continua e aumenta a sua extrema 
violência. A súplica do Gama não conseguiu diminuir a 
fúria da procela (tempestade) que parece querer fazer cair 
o céu sobre a própria Terra.  
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ESTÂNCIAS 85-90: A INTERVENÇÃO DE VÉNUS 
85  

 No auge da tempestade, Vénus, que ouviu a súplica do Gama, 
intervém junto dos ventos. Ao ver o estado do mar e o perigo que 
enfrentava a sua “cara armada”, é invadida pelo medo e pela ira.  
 86  
Apercebe-se de que aquela tempestade foi seguramente 
provocada pela ação de Baco, inimigo dos portugueses, e toma a 
decisão firme de lhe gorar os planos. Desce, por isso, até ao Mar 
e “manda as Ninfas amorosas/Grinaldas nas cabeças pôr de 
rosas”.  
87   
As grinaldas intensificam a formosura natural dos cabelos loiros. 
A beleza das ninfas, que Vénus mostra propositadamente aos 
ventos, consegue abrandá-los, pois eles estão enamorados por 
elas.  
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ESTÂNCIAS 85-90: A INTERVENÇÃO DE VÉNUS 
 
88 e 89  
 
 Mal as avistaram, sentiram a sua força enfraquecer, e, como que 
rendidos, submetem-se à vontade das Ninfas. Oritia consegue 
amansar o fero Bóreas e faz-lhe uma ameaça. Começa por referir 
que o seu amor sempre foi constante e que, se ele não puser 
termo àquela fúria, o seu amor transformar-se-á em medo. Na 
verdade, deixará de o amar verdadeiramente. 
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ESTÂNCIAS 85-90: A INTERVENÇÃO DE VÉNUS 
 
90 
 Galateia, que sabe ser amada por Noto, diz-lhe o mesmo, e ele, 
com a alegria de se saber correspondido, imediatamente 
abranda, já não se importando com o que havia sido decidido.  
91  
 As outras nereidas amansam os outros ventos com o mesmo 
discurso, e a ira inicial submete-se ao poder do amor.  
Vénus faz um acordo com os ventos: promete proteger os seus 
amores, se eles lhe forem fiéis e não comprometerem mais esta 
viagem, deixando os portugueses chegar ao seu destino, a Índia. 
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Est. 92 e 93 

 

 

A chegada à Índia  
 
Era manhã clara, a tempestade havia-se desvanecido e os 
nautas já não sentiam medo. Avistam, com alegria, a terra 
de Calecut, na Índia.  
 
Vasco da Gama ajoelha-se e agradece a Deus a sua ajuda, 
pois haviam atingido o seu objetivo: chegar à Índia, após 
terem vencido inúmeros obstáculos e passado por muitos 
perigos e dificuldades.  
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Já a manhã clara dava nos outeiros 

Por onde o Ganges murmurando soa, 

Quando da celsa gávea os marinheiros 

Enxergaram terra alta, pela proa. 

Já fora de tormenta e dos primeiros 

Mares, o temor vão do peito voa. 

[...] 

VI, 92 

Depois de a tempestade passar, 

pela manhã os portugueses 

avistam terra: a Índia. 

Representação de Calecute num atlas do século XVI. 
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