
Jan Huygen van Linschoten 
(1563-1610) 

Holandês, nascido numa 
família de classe média, com 
boa educação, embora não 
universitária, viveu na cidade 
portuária de Enkhuizen, 
Haarlem, de onde viajou 
frequentemente, mantendo-se 
em contacto com gente 
importante. Produzia mapas 
que eram essenciais para as 
navegações comerciais da 
época. 

Conseguiu entrar ao serviço do Arcebispo Português de Goa, Índia, 
onde passa cinco anos, entre 1583 and 1588. Na viagem de retorno, 

uma tempestade afunda-lhe a embarcação em Angra, onde fica a 
guardar as mercadorias durante dois anos e meio, aproveitando 

para estudar a Ilha e as suas gentes.



Sendo Linschoten um bom 
observador, produziu 
documentação importante 
para a História da Terceira, 
durante o tempo em que aí 
permaneceu publicando 
em 1596 o ITINERARIO, 
que consta de 4 partes, 
contendo 12 mapas.
O texto em Holandês foi 
publicado em Amesterdão, 
por Cornelis Claesz em 
1598. Houve um texto em 
Inglês, em 1599. Em Latin, 
em 1605, 1614, 1623.
Em 1644 de novo uma 
edição em Holandês. 
Em 1610, 1619, 1638 foi 
editado em Francês, re- 
publicado com 15 mapas.





Gravura de Linschoten, “ A Cidade de Angra na Ilha 
de Iesy Xpo da Terceira…”, in Itinerarium, 
desenhada em 1588 por Jan Huyaghen van 

Linschoten, e gravada em 1595





Porto de Angra segundo Linschoten

Quatro portas para a Baía: a) Porta da Prata; b) 
Porta da Prainha; c) Porta do Mar; d) Porta do Porto 
das Pipas

Com o controlo destas quatro portas o Provedor das 
Armadas conseguia impedir o saque das 

mercadorias



Porta da Prainha, a dar para a actual rua de S. João

Construção e reparação de embarcações



Porta do Mar. Por esta passagem eram descarregadas todas 
as mercadorias que eram controladas na Alfandega e 

Provedoria das Armadas



Porta do Porto das Pipas

Desenho de 1649, copia de Linschoten.

1588, Linschoten



Porta de S. Pedro 
ou de Stª Catarina
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