
D
IÁ

RI
O

 D
E 

VI
AG

EN
S:

 P
al

av
ra

s 
e 

no
m

es

Amundsen, Roald (1872-1928) Explorador norueguês, primeiro homem a chegar tanto ao 
Pólo Norte como ao Pólo Sul.

Barreira arquitectónica Algo que impede a liberdade de movimentos ou de acesso.

Chegadas A área de um aeroporto à qual chegam os viajantes.

Atlântida Ilha mítica localizada algures no Oceano Atlântico.

ATM Caixa automática (Multibanco).

Ayers Rock Enorme formação rochosa na Austrália, também conhecida como Uluru 
(25°20'42"S 131°02'10"E).

Mochila Uma sacola transportada às costas que se segura com cintas sobre os 
ombros.

Levantamento de bagagem Uma área onde os viajantes levantam as suas malas a seguir ao voo.

Triângulo das Bermudas Área triangular do Oceano Atlântico afamada por actividades paranormais 
(25°N 71°W).

Blixen, Karen (1885-1962) Autora dinamarquesa célebre de África Minha.

Passe de embarque Documento que permite ao passageiro de uma companhia aérea embarcar 
num avião.

Cabo da Boa Esperança Promontório rochoso na costa atlântica da África do Sul
(34°21'29"S 18°28'19"E).

Aluguer de automóveis Um local ou uma empresa onde são alugados automóveis.

Ch’oe Bu (1454-1504) Explorador coreano ao serviço da corte chinesa.

Charter Um navio ou, mais frequentemente, uma aeronave que é alugada.

Chatwin, Bruce (1940-1989) Viajante e escritor britânico.

Check-in O processo de declarar a presença do viajante e de registar a respectiva 
bagagem antes do voo.

Colombo, Cristóvão (1451-1506) Explorador italiano que se diz ter descoberto a América.

Confi rmação O processo de confi rmar a reserva de um viajante.

Ligação Chegada a um local e partida para outro local.

Cook, James (1728-1779) Explorador britânico e o primeiro europeu a chegar à Austrália.

Couchette Um compartimento de uma carruagem de comboio/camarote de um navio 
com lugares para dormir.

Rota Um percurso de viagem.

Rota de ciclismo Uma rota exclusiva para ciclistas.

Da Gama, Vasco (1469-1524) Explorador português que chegou à Índia.

Partidas A área de um aeroporto da qual os viajantes partem.

Doca O local onde um navio acosta.

Palavras e nomes
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Quarto duplo Um quarto para duas pessoas.

Duty free Loja que vende artigos isentos de impostos a bordo de navios/aviões e em 
aeroportos.

El Dorado Local lendário na América Latina, famoso pelas suas riquezas.

Enkidu Figura mítica da Saga de Gilgamesh.

Taxa de câmbio Preço de conversão entre duas divisas monetárias diferentes.

Fitzcarraldo 
(Fitzgerald, Brian Sweeney)

Personagem fi ctícia inspirada no empresário Carlos Fitcarrald.

Porta A saída que conduz a aviões que estão de partida num aeroporto.

Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) Escritor e dramaturgo alemão famoso, do período Romântico.

Grand Tour Viagem educativa à Europa por ingleses abastados.

Heródoto (484-425 BC) Historiador grego, o pai da História.

Heyerdahl, Thor (1914-2002) Viajante e antropólogo norueguês.

Hillary, Edmund Percival (1919-2008) Alpinista neozelandês, o primeiro homem a conquistar o 
Monte Evereste em 1953.

Himalaias Cordilheira asiática contendo alguns dos picos mais altos do mundo.

Andar à boleia Pedir transporte gratuito a condutores de automóveis para ir do ponto A 
ao ponto B.

Hsuan Tsang (602-664) Monge budista chinês que percorreu a Rota da Seda.

Hiperbórea Terra lendária da mitologia grega.

Ibn Battutah (1304-1368/69) Explorador marroquino que viajou pela África, Índia e 
China.

Ibn Majid, Ahmad (1421-1500) Explorador árabe que navegou pelo Mar Vemelho e pelo Oceano 
Índico.

Idrisi (1099-1165/66) Geógrafo e viajante berbere que fez o primeiro planisfério.

InterRail Bilhete de comboio que permite aos jovens viajar pela Europa durante 1 
mês.

Jet lag Cansaço resultante de uma viagem aérea longa entre dois países.

Kilimanjaro A montanha vulcânica mais alta de África (3°04'00"S 37°21'33"E).

Aterragem A acção executada por um avião à chegada ao solo.

Latitude A distância angular a Norte ou a Sul de um local a partir do Equador.

Perdidos e achados de bagagem Um local onde podem ser encontrados artigos perdidos ou extraviados.

Lewis, Meriwether 
e Clark, William

(1774-1809 e 1770-1838) Exploradores americanos, os primeiros a chegar à 
costa do Pacífi co por terra nos E.U.A.

Livingstone, David (1813-1873) Explorador escocês que descobriu as Cataratas de Vitória 
em África.
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Longitude A distância angular de um local a Leste ou a Oeste do meridiano de 
Greenwich.

Bagagem As malas e sacos que um viajante utiliza ao viajar.

De Magalhães, Fernão (1480-1521) Explorador português, primeiro europeu a navegar pelo 
Oceano Pacífi co.

Maltese, Corto Personagem de aventuras criada por Hugo Pratt em 1967.

Mapa Uma representação geográfi ca de um local.

Montagu, Mary (1689-1762) Escritora aristocrata inglesa que escreveu acerca do Oriente.

Linhas de Nazca Linhas antigas misteriosas no deserto de Nazca, no Peru.

Cabo Norte Cabo norueguês, o ponto mais a Norte da Europa. 
(71°10'21"N 25°47'40"E).

Passagem do Noroeste Rota marítima que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífi co.

Bilhete aberto Bilhete sem dia fi xo para o regresso.

Expresso do Oriente Comboio de passageiros que estabelece a ligação entre Paris e Istambul.

Sobre-marcação Quando o número de lugares com reservas marcadas excede o número de 
lugares disponíveis.

Trilho Percurso ou rota a ser percorrido a pé.

Opiniões de pares Opiniões online dadas por viajantes sobre locais por eles visitados.

Carteirismo Roubo de dinheiro ou de objectos directamente a partir dos bolsos.

Colunas de Hércules Nome mitológico para o Estreito de Gibraltar.

Plataforma Local onde os passageiros aguardam pelos comboios.

Polo, Marco (1254-1324) Viajante italiano, um dos primeiros a visitar a China.

Reserva Um acordo feito antecipadamente que dá ao seu detentor o direito à 
ocupação de um lugar num recinto fechado ou num meio de transporte, 
ou a um quarto.

Imposto de ocupação de quarto Imposto aplicado aos viajantes para o aluguer de um quarto.

Samarcanda Cidade no Uzbequistão, famosa pela sua posição junto à Rota da Seda
(39°39'15"N 66°57'35"E).

Saudade Palavra na língua portuguesa que defi ne um sentimento de ânsia nostálgica.

Shackleton, Ernest Henry (1874-1922) Explorador britânico famoso pelas suas expedições polares.

Sherpa Palavra nepalesa utilizada para designar guias de montanha nos Himalaias.

Rota da Seda Uma rota que estabelece a ligação entre o Extremo Oriente e o 
Mediterrâneo.

Área de fumadores Área de acesso público onde é permitido fumar.

Nascente do Nilo Local muito procurado no continente africano.
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Stanley, Henry Morton (1841-1904) Explorador e jornalista americano que viajou por África.

Stendhal 
(Beyle, Marie-Henri)

(1783-1842) Escritor francês que viajou largamente por França e por Itália.

Escala Um local onde uma viagem é interrompida de forma planeada.

Estrabão (63 a.C - 24 d.C.) Filósofo grego, considerado como o primeiro geógrafo.

Turismo sustentável Tipo de turismo que se preocupa com o meio-ambiente e os habitantes 
locais.

Descolagem O momento em que o avião deixa o solo.

Tasman, Abel (1603-1659) Mercador holandês, o primeiro a chegar à Nova Zelândia.

Tombuctu Cidade no Mali, em tempos um sultanato árabe importante 
(16°46'0"N 3°1'0"W).

Horário de transportes Tabela que indica informações sobre os horários de meios de transporte.

Portagem Taxa paga para viajar em autoestradas.

Ferrovia Transiberiana Linha férrea do século XIX que faz a ligação entre a Rússia europeia e a 
Sibéria.

Diarreia do viajante Doença intestinal que afecta os viajantes.

Ulisses Herói grego aclamado, famoso pelas suas viagens.

Vespúcio, Américo (1454-1512) explorador italiano que deu o seu nome às Américas.

Vikings Antigos piratas e exploradores escandinavos.

Volunturismo Tipo de viagem que combina trabalho voluntário com viagem de turismo.

Vale Bilhete emitido por uma agência de viagens, proporcionando o pré-
pagamento de um serviço.

Boletim meteorológico Previsão científi ca das condições do tempo atmosférico.

Xu Fu (séc. III a.C.) Explorador chinês que procurou o elixir da vida nos mares do 
Oriente.

Zheng He (1371-1435) Explorador e diplomata chinês que viajou pela Ásia e pela 
África.

Zhou Man (séc. XV a.C.) Explorador chinês que viajou pelo Oceano Pacífi co e pelo 
Oceano Índico.

notas
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