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Uma biblioteca é uma janela aberta para o mundo. E, dentro dos seus muros, não se fo-

lheiam so  livros, revistas e jornais; na o se dispo em apenas computadores porta teis, cadernos e 

materiais dida ticos pelas mesas, convidando a longas tardes de estudo por parte de jovens que 

encontram nas nossas salas de leitura o abrigo quente e iluminado de que na o dispo em nos 

quartos que arrendam e partilham durante todo o ano acade mico.  

Na o. Uma biblioteca e  muito mais do que isso. Da interaça o entre o leitor e o conhecimento con-

densado nos cartazes, nas vitrines expositivas e nas linhas dos livros que os olhos devoram pou-

co a pouco resulta algo que e , talvez, o principal fator de desenvolvimento da mente humana: a 

curiosidade. Foi ela que, aliada à necessidade, nos afastou dos primatas nossos parentes diretos (os 

mais desenvolvidos dos quais partilham cerca de 98% do nosso co digo gene tico) ate  ao Homem 

atual, o Homo sapiens sapiens que ha  cerca de 40 mil anos surgiu na Europa, na seque ncia de 

um longo processo evolutivo iniciado perto de 150 mil anos antes. 

Diversos estudos (destaco os de Nicholas Humphrey, o famoso neuropsico logo ingle s nascido 

em 1943 e radicado em Cambridge) mostram claramente a importa ncia da interatividade para o 



desenvolvimento da intelige ncia humana. A meta fora cla ssica e  a de Robinson Crusoe, a perso-

nagem central do ce lebre romance de Daniel Defoe publicado pela primeira vez em 1719: so  

quando encontra o nativo Sexta-Feira e  que Robinson, obrigado a uma gesta o permanente de 

emoço es, de espaços, de care ncias, de tentaço es e de equilí brios na sua relaça o com o outro, vai 

ser capaz de mobilizar no mais fundo de si pro prio a plenitude fulgurante das suas capacidades. 

E, como a necessidade aguça o engenho, foi como uma cortina que se rasgou, abrindo novos ho-

rizontes ao na ufrago que se perdera do Mundo. 

As bibliotecas tambe m servem para cruzar biombos e para salvar os na ufragos da vida e do co-

nhecimento. Por isso, elas na o podem deixar que os leitores se encerrem nos seus casulos de 

circunsta ncia, dominados pelas demandas pontuais e pelas urge ncias pra ticas que resultam dos 

exames e outros trabalhos acade micos. Na o. Uma biblioteca viva e  um espaço de permanente 

estí mulo a  curiosidade e a  intelige ncia dos seus utilizadores. Hoje em dia, os curricula universi-

ta rios sa o em boa parte (sobretudo na a rea das Humanidades) construí dos para atrair, para se-

duzir os alunos. Mas estes precisam, isso sim, é de ser desafiados, postos à prova, interpelados por 

iniciativas e projetos inesperados e ate  exteriores a s suas a reas de interesse imediato. E  isso que 

faz crescer os nossos jovens leitores e os amadurece, com a força bruta da surpresa e o encanto 



da novidade. Isto chama-se convocar o leitor e lembrar-lhe que a vida na o se resume no manual 

que precisa de ser estudado para o exame da semana seguinte. 

Por todas estas razo es, a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, investe, desde ha  largos 

anos, muito do seu esforço na organizaça o de exposiço es dida ticas, va rias delas itinerantes e bi-

lingues, que apresenta em cena rios diversos, consoante as tipologias e as circunsta ncias. Em 

2020, por exemplo, passaram ja  – pela Sala de Sa o Pedro, pela Sala do Cata logo ou pelo Piso In-

terme dio da Biblioteca Joanina – exposiço es sobre Jose  Re gio, sobre a corresponde ncia do exí lio 

trocada entre os manos Armando e Jaime Cortesa o, sobre a Revoluça o Liberal de 1820, sobre 

Isaac Asimov, sobre o livro infantil ou sobre Fernando Assis Pacheco, entre outras. Mas havia 

uma efeme ride que, mesmo num ano maldito como o de 2020, no s na o poderí amos falhar: a da 

viagem de circum-navegaça o iniciada em Sanlu car de Barrameda, em 1519, por Ferna o de Ma-

galha es, na companhia de duas centenas e meia de companheiros, incluindo quatro dezenas de 

portugueses. Tanto quanto se sabe, foi so  em finais de novembro de 1520 que, depois de muitos 

perigos e aventuras, a pequena esquadra de cinco navios ao serviço do imperador Carlos V 

(Carlos I de Espanha) encontrou a estreita passagem entre os oceanos Atla ntico e Pací fico e pe-

netrou nas a guas calmas do ‘Mar do Sul’.  



E  esse momento ma gico que, quinhentos anos depois, a BGUC pretende evocar com a inaugura-

ça o desta mostra a 27 de novembro de 2020; porque tambe m esse instante simboliza esse curto 

caminho das pedras que nos separa do futuro e da descoberta de um admirável mundo novo. Mas é 

claro que a exposiça o considera toda a viagem que Magalha es iniciou e conduziu ate  a  sua morte 

espu ria nas Filipinas, em abril de 1521, aos 41 anos de idade. Como e  bem sabido, o projeto so-

breviveu ao seu mentor e a viagem de circum-navegaça o veio a ser completada pelo navegador 

basco Juan Sebastia n Elcano, que em setembro de 1522 aportou em Sanlu car de Barrameda, ao 

comando da nau Victoria, o u nico navio sobrevivente da primeira esquadra que deu a volta ao 

Mundo.  

A histo ria desta extraordina ria epopeia e , em grande medida, facilitada pela existe ncia de um 

precioso co dice que a BGUC se orgulha de possuir no seu espo lio: o dia rio de Antonio Pigafetta, 

o marinheiro, geo grafo e escritor italiano (da regia o de Veneza) que parece ter pago do seu pro -

prio bolso um lugar na expediça o que zarpou da atual proví ncia de Ca dis em 1519; a Fortuna 

permitiu que Pigafetta fosse um dos u nicos 18 sobreviventes da viagem de 1519-1522, o que 

torna o seu relato ainda mais valioso. 

Assim se juntaram a vontade e a possibilidade, fazendo com que esta exposiça o configure um 

dos momentos mais altos da programaça o cultural da BGUC em 2020.  



Venham os jovens leitores, e os menos jovens, os da comunidade acade mica e os de toda a regi-

a o, visitar o que a BGUC, com todo o carinho e com os meios ao seu dispor, preparou para o perí -

odo compreendido entre 27 de novembro de 2020 e 19 de fevereiro de 2021.  

Cabe-me, por fim, fazer aqui alguns agradecimentos sentidos. Ao Dr. Anto nio Euge nio Maia do 

Amaral, Diretor-Adjunto da BGUC e Comissa rio desta exposiça o, pela ideia, pelo projeto que es-

boçou praticamente sozinho e pelo empenho na respetiva concretizaça o. A  Estrutura de Missa o 

para o V Centena rio da Circum-navegaça o de Ferna o de Magalha es, na pessoa do seu Presidente, 

Dr. Jose  Marques, pelo apoio e pelo entusiasmo, que nos motivaram e que permitira o que esta 

mostra possa dar, tambe m ela, a volta ao Mundo! Aos Professores Doutores Joa o Paulo Oliveira 

e Costa (que tambe m acedeu a fazer a intervença o de fundo na sessa o inaugural desta exposi-

ça o), Francisco Contente Domingues e Ví tor Gaspar Rodrigues, pelo aconselhamento cientí fico 

amigo e muito competente, que nos permitiu construir com muito maior certeza o guia o de 

«Toda a redondeza do Mundo: Magalha es-Elcano, 1519-1522». A todos o nosso bem-haja.  

 

Joa o Gouveia Monteiro 

(Professor Catedra tico da Faculdade de Letras e Diretor da Biblioteca-Geral da Universidade de Coimbra) 



 

«¿Quie n dira  que la nao Victoria, digna, cierto, de 

perpetua memoria, no ganó la victoria y triunfo de 

la redondez del mundo ... pues dio vuelta al mundo, 

y rodeó la inmensidad del gran océano?  

¿A quién no le parecerá que con este hecho mostró, 

que toda la grandeza de la tierra, por mayor que se 

pinte, está sujeta a los pies de un hombre, pues la 

pudo medir?»  

 

 

(Jose  de Acosta, Historia natural y moral de las Indias , Cap. II. BGUC 2-6-18-20)  



A forma e as dimenso es do planeta 

Sombras da Terra projetadas na 

Lua (tirado de La cosmographie, 

de Pedro Apiano. Anvers, 1544)  

BGUC R-25-1  



 

Desde Pita goras que os gregos especulavam sobre a 
esfericidade da Terra. Aristo teles demonstrou-a com 
o argumento da sombra projetada durante os eclip-
ses da Lua. E, no se culo 3 a.C., Erato stenes de Cirene, 
o sa bio biblioteca rio de Alexandria, conseguiu mes-
mo determinar aproximadamente as suas dimen-
so es: 250 mil esta dios gregos de perí metro, equiva-
lentes a 41 mil quilo metros. Hoje, calcula-se a circun-
fere ncia da Terra em 40.075 km, no Equador. 

1.1 O Mundo é redondo 

 

O “rosto” da primeira compilaça o publicada 

de relatos de viagens (1507) e  ilustrado pela 

imagem de um mundo esfe rico e cristianizado 

pela cruz. Verdadeiro e xito editorial do se culo 

16, esta obra inclui, entre outros, os relato rios 

da chegada de Cabral ao Brasil e da primeira 

viagem de Colombo, ale m das cartas de Ame-

rigo Vespucci ao seu patrono Lorenzo Pietro 

di Medici.  

Fracanzano da Montalboddo, fl. 
1507, compil. 

 

Paesi nouamente retrouati et Nouo 
Mondo da Alberico [sic] Vesputio 
Florentino intitulato. 

Vicentia : Henrico Vicentino & 
Za maria suo fiol, 1507, 3 de 
Nouembre. 

 

BGUC V.T.-19-7-17   





 
1.2 Na esteira de Colombo 

 

Depois de Erato stenes, Posido nio de Rodes, 

refez os ca lculos e obteve uma dimensa o me-

nor, que nos chegou pelo testemunho de Cleo-

medes. Ptolomeu adotou-a, o que muito aju-

dou a  argumentaça o de Colombo e de Maga-

lha es: e  que sendo o planeta menor, a I ndia 

estaria mais perto de Espanha, navegando pa-

ra Ocidente.  

Cleomedes, se c. 2 

 

… Meteora graece et latine : A 
Roberto Balforeo ex ms. codice 
Bibliothecae illustrissimi Cardi-
nalis Joyosii multis mendis re-
purgata ….  

Burdigalae : apud Simonem Mi-
langium, 1605. 

 

BGUC 4 A-25-8-15 

1.3 Procurando uma passagem 

 

A conjetura do piloto Joa o de Lisboa sobre a 

facilidade em navegar do Brasil ao Extremo 

Oriente pois “não há mais de 600 milhas até 

Malaca” foi divulgada na Europa atrave s da 

Copia der Newen Zeytung auß Bresillg Landt 

(1515) e influenciou Johann Scho ner (retrato 

ao lado) a imprimir um globo que pode ter 

inspirado Magalha es, ao mostrar um canal na 

costa brasileira, aos 40 graus Sul.  

Johann Scho ner, 1477-1547 

 

Opera mathematica. 

Norinbergae : in officina Ioannis 
Montani et Ulrici Neuberi, 1551. 

 

UCFCT Matemática  RA. 09.10  



 
1.4 Sem se saberem as longitudes 

 

Sem forma de medir as longitudes no mar, as 

novas terras descobertas eram colocadas no 

mapa com muitas impreciso es. Neste mapa-

mundi de Lorenz Fries, datado de 1522, o 

mesmo ano em que a nau Victoria regressava 

a Espanha, ainda na o existe diferença clara 

entre a Ame rica e a A sia, tal como Colombo 

julgou, depois da sua primeira viagem ao No-

vo Mundo. 

Ptolomeu, se c. 2 

 

… Geographicae enarrationis 
libri octo / ex Bilibaldi 
Pirckeymheri tralatione... 

Lugduni : ex officina Melchioris 
et Gasparis Trechsel Fratrum, 
1535. 

 

BGUC J.F.-50-6-3 



A divisa o do globo 

entre                      

Portugal e Castela  

Hera ldicas de Portugal e de 

Castela no borra o manus-

crito de Coplas a s armas da 

nobreza de Portugal, reali-

zado em Malaca, apo s 1590.  

BGUC V.T.-19-8-27, p. 1, 2  



 

Em 1494, os monarcas portugueses e castelhanos 
partilharam entre si todo o Mundo (descoberto e a 
descobrir) num Tratado retificado pelo Papa. Torde-
silhas dava a Portugal todas as terras situadas a Ori-
ente de uma linha imagina ria norte-sul que passava 
370 le guas (1.770 km) a oeste de Cabo Verde e dava 
a Castela-Araga o todas as terras a Ocidente desse se-
mi-meridiano. 

2.1 Divisão por um semi-meridiano 

 

Ficou claro depois de Tordesilhas que Portu-

gal dominaria a maior parte do Atla ntico. Nem 

Castela lhe contestou a posse do Brasil, que 

depois se veio a descobrir. Com o avanço dos 

portugueses para Oriente, levantar-se-a  a 

questa o de saber por onde passaria a linha 

oposta a esse limite de Tordesilhas: o chama-

do anti-meridiano.  

Pedro de Medina, 1493?-1567? 

 

Regimiento de navegacion en que 
se co tienen las reglas, declaracio-
nes y auisos del libro del arte de 
nauegar. 

En Seuilla : por Jua  Canalla, 1552. 

 

BGUC RB-28-22   



 

2.2 E onde passará o anti-meridiano? 

 

O geo grafo sevilhano Martin Ferna ndez de 

Enciso, o portugue s Pedro Margalho e toda a 

Escola de Salamanca garantiam a Carlos I que 

o anti-meridiano de Tordesilhas se situava a 

200 le guas de Malaca, deixando as Molucas, o 

u nico lugar onde se produzia o cravinho da 

I ndia, dentro do hemisfe rio espanhol.  



 

2.3 Um fantástico “mapa do tesouro” 

 

Antonio de Herrera y Tordesillas, cronista ofi-

cial dos Filipes, escrevendo no final do se culo 

16, ainda considerava que “la navegacion y 

descubrimiento que compete a los Castellanos” 

incluí a as Molucas, as Celebes, as Filipinas, o 

Borne u e, claro, a China e o Japa o. Este mapa 

de Herrera (ja  atrasado 100 anos) ainda se 

publicava na ediça o de 1725 ou 1730. 

Anto nio de Herrera y Tordesillas, 
1559-1625 

 

Descripcion de las Indias Ocidenta-
les...  

Madrid : en la Oficina Real de Nicolas 
Rodriguez Franco, 1730. 

Data emendada na portada gravada. 

 

BGUC 1-16-11-231 (vol. 1) 



Objetivo: as Ilhas das Especiarias 

D. Manuel cavalgando um monstro marinho representa o domí nio por-

tugue s dos mares. Pormenor da “TABV(la) NOVA PARTIS APHRIC(ae)” 

em: Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographicae enarrationis… (Lyon, 

1535). BGUC J.F.-50-6-3  



 

So  em 1510 se revelou a origem do cravinho nas 
ilhas Molucas, pela publicaça o do relato de uma via-
gem (em parte imagina ria) a  Insulí ndia por Ludovico 
de Varthema. Assegurar o acesso de Castela a tais es-
peciarias foi a grande motivaça o por tra s da viagem 
de Magalha es, como escreve Maximilianus Transilva-
nus, em 1522: “Contudo, quer fosse a avareza, quer a 
insaciável avidez, com desregrada gula fomos coagi-
dos a procurar as especiarias neste desconhecido 
mundo*” (trad. de Reis Brasil). 

3.1 Um blackout informativo 

 

A Coroa portuguesa queria subtrair a s rivais 

todas as informaço es de valor estrate gico, co-

mo a localizaça o de recursos explora veis, cha-

me-se-lhe ou na o uma “polí tica de sigilo”. O 

completí ssimo relato rio de Tome  Pires sobre 

o Oriente so  conseguiu ser publicado em Ita lia 

numa versa o da qual fora removida toda a in-

formaça o sobre as Molucas e ate  o nome do 

seu autor. 

Tome  Pires, 1465?-ca. 1527 

 

Sommario di tutti li regni, citta & populi 
orientali…  

In: 

Giovanni Battista Ramusio, 1485-1557, 
ed. lit. 

Primo volume, & seconda editione delle 
navigationi et viaggi ...  

In Venetia : nella Stamperia de Giunti, 
1554. F. 358v-372v. 

3 vol. 

 

BGUC 1-6-14-471 (vol. 1) 

* Adeo hominum protervia salubria quaeque haud longius satis nequet 

protudere neque quæ luxus et libidinis appetere. 





 
3.2 A origem do cravinho da Índia 

 

O cravinho era a mais valiosa das especiarias 

e era nativa do “Maluco” (do malaio 

“Maluku”), como os portugueses chamavam 

ao arquipe lago das Molucas, na atual Indone -

sia. Antes dos portugueses, a especiaria che-

gava a  Europa (Veneza) atrave s dos a rabes, 

que a obtinham em entrepostos javaneses. 

Garcia de Orta deu-lhe o nome latino que usa-

ra Plí nio-o-Velho, Caryophyllum.  

Garcia de Orta, 1499?-1568 

 

Due libri dell'historia de i sem-
plici, aromati, et altre cose...  

In Venetia : Apresso Francesco 
Ziletti, 1582. 

 

BGUC R-74-41 

3.3 Da noz-moscada e da “mácide” 

 

Ale m do cravinho, o me dico sefardita portu-

gue s Garcia de Orta descreveu em Goa outras 

especiarias da regia o, a noz-moscada e a ra-

rí ssima “ma cide” ou “macia” (macis), obtida 

do invo lucro da semente da mesma planta. 

Clusius (Charles de l'Escluse, 1526-1609) 

ilustrara  e traduzira  a obra para Latim e ira  

publica -la na Oficina de Plantin, divulgando-a 

por toda a Europa. 

Garcia de Orta, 1499?-1568 

 

Aromatum, et simplicium ali-
quot medicamentorum apud 
Indos nascentium histo ria ...  

Antuerpiae : Ex Officina Planti-
niana : apud Viduam & Ioannem 
Moretus, 1593. 

 

BGUC RB-33-13 





 

3.4 Ternate e Tidore 

 

Os primeiros europeus a chegar (1511) foram 

os portugueses. Com o acordo do sulta o local, 

que se declarou amigo e vassalo do Rei de 

Portugal, instalaram-se na ilha de Ternate e aí  

fariam uma fortaleza, em 1522. Os castelha-

nos, evitando os portugueses e aproveitando 

as rivalidades locais, privilegiariam contactos 

com a ilha rival de Tidore. 

Willem Janszoon Blaeu, 1571-1638 

 

Theatrum orbis terrarum, sive Atlas 
novus, in quo tabulae et descriptiones 
omnium regionum.  

Amsterdami : apud Iohannem [et] Guiljel-
mi F. Blaeu, 1645-[1650]. 

4 vol.  

 

BGUC 1-6-16-572 (vol.2) 



Convencer Carlos I  

Facsimile do globo de Nuremberga 

(porm.). In: E. G. Ravenstein - Martin 

Behaim his life and his globe. London 

1908.  

BGUC R-50-5  



 

Escreveu Joa o de Barros que “El Rey de Castella como 
estava namorado das cartas e pomas (globos) de ma-
rear que Fernam de Magalhães lhe tinha mostra-
do” (De cada 3ª, f. 147) acolheu a sua proposta de 
achar um caminho para as Ilhas da Especiarias, nave-
gando pelo hemisfe rio espanhol. Para sustentar a 
ideia, Ferna o de Magalha es ia munido do conheci-
mento portugue s: um Regimento do bacharel Rui Fa-
leiro, mapas encomendados aos Reinel e a corres-
ponde ncia trocada com o amigo Francisco Serra o. 

4.1 Cumprir um destino imperial 

 

Em 1516, um comentador do Salmo 19 cha-

mava a atença o para a descoberta de “novas 

terras”, iniciada por Cristo va o Colombo, estar 

a cumprir as palavras do Rei David “a Sua voz 

ressoa por toda a Terra e as Suas palavras até 

aos confins do mundo”*. Tal desí gnio elevava-

se bem a  altura de um rei que tinha adotado 

como lema pessoal “Plus ultra” (Mais ale m). 

Bí blia. A.T. Salmos. Poliglota 

 

Psalterium, Hebr[a]eum, Gr[a]ecu[m], 
Arabicu[m], & Chald[a]eu[m], cu[m] tri-
bus latinis i[n]terp[re]tat[i]o[n]ibus & 
glossis.  

[Genuae] : [impressit miro ingenio Petrus 
Paulus Porrus] : [in aedibus Nicolai Iusti-
niani Pauli], [anno christiane salutis, mil-
lesimo quingentesimo sextodecimo] 
[1516]. 

 

BGUC RB-21-4 

* In omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae verba 

eorum 





 
4.2 Apresentou-se com um livro na mão 

 

Em 1518, Ferna o de Magalha es levando certa-

mente outra ediça o (Roma, 1510?) deste livro, 

cujo autor tinha conhecido em Cananor ou 

Cochim, foi propor a Carlos I de Castela, futu-

ro Imperador Carlos V do Sacro Impe rio, o 

projeto de ir ate  a s Molucas (e voltar) nave-

gando pelo hemisfe rio espanhol e assim de-

monstrar que as ilhas se situavam na a rea de 

influe ncia daquele Rei.  

Ludovico de Varthema, 1465-1517 

 

Itinerario del venerable varon micer 
Luis patricio romano.  

[Seuilla] : [por Jacobo cro berger ale-
man], [1520]. 

 

BGUC V.T.-20-10-7 

4.3 Uma larga experiência de Oriente 

 

Com oito anos ao serviço da Coroa portugue-

sa, Ferna o de Magalha es tinha sido um dos 

primeiros europeus a conhecer o Sudeste asi-

a tico. Castanheda diz que se apresentou ao rei 

castelhano como “tẽdo a certeza õde aquelas 

ilhas jazião”, o que e  muito exagerado, porque 

Magalha es na o deve ter acompanhado a pri-

meira expediça o de Anto nio de Abreu, em 

1511-1512. 

Anto nio de Herrera y Tordesillas, 1559
-1625 

 

Descripcion de las Indias Ocidentales...  

Madrid : en la Oficina Real de Nicolas 
Rodriguez Franco, 1730. 

 

BGUC 1-24-4-260  



Um saber portugue s  

Pormenor das Ta buas de Zacuto 

(Veneza, 1502).  

BGUC R-25-2  



 

A viagem de circum-navegaça o foi feita com meios 
castelhanos e com tecnologias portuguesas, superio-
res na construça o naval, na instrumentaça o, na car-
tografia. Mas, para la  das tecnologias, a modernidade 
cientí fica começou no iní cio do se culo 16 com os por-
tugueses, que rejeitaram os Antigos a favor da expe-
rie ncia como u nico crite rio de verdade, muito antes 
de Galileu, Bacon, Descartes ou Newton. 

5.1 Desconstruindo o mundo medieval 

 

Figuras como Duarte Pacheco Pereira, Fer-

nando de Oliveira, Diogo de Sa , Garcia de Orta 

ou D. Joa o de Castro na o so  observaram, expe-

rimentaram e descobriram, como teorizaram, 

no Portugal do se culo 16, o primado da expe-

rie ncia para o entendimento do mundo. Esta 

atmosfera cientí fica “moderna” estava genera-

lizada entre as elites portuguesas ligadas a  

expansa o.  

Diogo de Sa , fl. 1549 

 

De nauigatione libri tres quibus 
mathematicae disciplinae expli-
cantur ... 

Parisiis : ex officina Reginaldi Cal-
derii, et Claudii eius filii, 1549. 

 

BGUC R-24-16 





 
5.2 O incontornável Zacuto 

 

Abraa o ben Samuel Zacuto tinha trabalhado, 

ate  1496, como astro nomo da Corte portugue-

sa e publicou em Leiria as suas ta buas de    

declinaça o do Sol, simplificadas pelo judeu 

portugue s Jose  Vizinho. Na segunda De cada 

da sua Historia General, Antonio de Herrera y 

Tordesillas confirma o uso pelos pilotos de 

Magalha es das “tablas del Zacuto”, no Rio de 

Janeiro.  

Abraa o Zacuto, ca. 1450-ca. 1532 

 

Almanach perpetuu[m] exactissime 
nuper eme[n]datu[m] omniu[m] 
celi motuum cum additionib[us] in 
eo factis tenens complementum. 

[Venetijs] : [per Petrus Liechtens-
tein], [15 de julho de 1502]. 
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5.3 A matematização do mundo físico 

 

O Cosmo grafo-mor Pedro Nunes (1502-1578) 

foi dos maiores matema ticos do seu tempo. O 

professor da Universidade de Coimbra escre-

veu que “manifesto é que estes descobrimentos 

de costas, ilhas e terras firmes, não se fizeram, 

indo a acertar; mas partiam os novos marean-

tes mui ensinados, e providos de instrumentos e 

regra de astrologia. Levavam cartas mui parti-

cularmente rumadas e não já as de que os anti-

gos usavam” (Tratado em defensa o da carta 

de marear, 1539).  

Pedro Nunes, 1502-1578 

 

Libro de Algebra en arithmetica y 
geometria. 

En Anvers : en casa de los herederos 
d'Arnoldo Birckamn a la Gallina gor-
da, 1567. 

 

BGUC R-16-7 



 
5.4 Matemáticas aplicadas 

 

A ideia de que Portugal no se culo 16 so  pro-

duziu o “grande” Pedro Nunes, esquece todas 

as matema ticas associadas a s necessidades do 

come rcio e do ca lculo. Nomes hoje quase es-

quecidos no domí nio das matema ticas sa o os 

de Gaspar Nicolas, Domingos Peres, Ruy Men-

des e Bento Fernandes. 

Gaspar Nicolas, se c. 16 

 

Pratica d'arismetica. 

Envers : Erederos de Arnoldo 
Byrkman, 1573. 
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5.5 Contra o “sigilo”, a espionagem  

 

Jaime Cortesa o encontrou evide ncias na cor-

responde ncia diploma tica espanhola da ambi-

vale ncia ou mesmo da corrupça o de astro no-

mos e carto grafos portugueses, Diogo Lopes 

de Sequeira, Lopo Homem (ambos represen-

tantes portugueses na Junta de Badajoz-

Elvas), Sima o Fernandes e um dito “el Negro”, 

que sera  o afro-lusitano Pedro Reinel (ca. 

1462-ca. 1542).  

Jaime Cortesa o, 1884-1960 

 

Carta de Jaime Cortesa o para Armando 
Cortesa o, [França], 9 maio 1939 
[manuscrito]. 1 f. (4 p.)  
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As fontes da e poca 

Entrada nos borro es do cata logo de 

manuscritos da Biblioteca Real do Paço 

da Ribeira de um volume em portugue s, 

que tera  ardido no terramoto de 1755 e 

que poderia ser um texto hoje perdido 

ou mais um exemplar do chamado 

“relato do piloto genove s”.  

Index dos manuscriptos da Livraria do 

Rey de Portugal [manuscrito]. [1738-

1742]. 

BGUC Ms. 1018, f. 117 



 

Ale m das fontes litera rias, sa o importantes para o co-
nhecimento da viagem de Magalha es-Elcano os inter-
rogato rios a marinheiros, os roteiros dos pilotos e os 
relato rios enviados para o Rei portugue s a partir das 
Molucas, que se conservaram manuscritos. Aqui, 
mostram-se apenas algumas das fontes publicadas 
no se culo 16 e iní cios do 17. 

6.1 A carta de Maximiliano Transilvano 

 

O primeiro relato em latim que, pela sua novi-

dade, foi logo impresso em Colo nia (janeiro 

de 1523), fora enviado ao cardeal-arcebispo 

de Salzburgo, Mattha us Lang (1469-1540) por 

Maximiliano Transilvano (Maximiliaen von 

Sevenborgen), que entrevistou os sobreviven-

tes da viagem a  sua chegada a Espanha, em 

1522.  

Maximilianus Transylvanus, ca. 1490-
ca. 1538  

 

Epistola ... nellaquale si descriue l'admi-
rabile & stupenda nauigatione... 

In: 

Il viaggio fatto da gli spagnivoli a torno 
a'l mondo.  

[Venezia] : [Stamperia de Giunti], 1536. 

 

BGUC R-35-6 





 
6.2 O testemunho de Pigafetta 

 

O testemunho presencial que Antonio Pigafe-

tta redigiu em france s e ofereceu pelas cortes 

europeias so  foi impresso anos mais tarde, 

primeiro abreviadamente em france s e, de-

pois, nesta traduça o em italiano. E  considera-

da a principal fonte litera ria sobre a expedi-

ça o de Magalha es-Elcano. 

Antonio Pigafetta, ca. 1480-ca. 1534 

 

Descrittione seconda del sopradetto 
viaggio.  

In: 

Il viaggio fatto da gli spagnivoli a tor-
no a'l mondo.  

[Venezia] : [Stamperia de Giunti], 
[1536]. 
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6.3 A chegada à historiografia 

 

As primeiras refere ncias a  viagem publicadas 

em Espanha existem nas De cadas de Pedro 

Ma rtir, na rarí ssima ediça o de Alcala , de 1530, 

que a BGUC na o possui. So  em 1552, se volta a 

fazer uma extensa refere ncia a Magalha es, nos 

capí tulos 90 a 97 da Historia general de Fran-

cisco Lo pez de Go mara, que existe nos nossos 

fundos e se mostra aqui. 

Francisco Lo pez de Go mara, 1511-
1562? 

 

La Historia general de la Indias, y todo 
lo acaescido en ellas dende que se ga-
naron hasta agora. Y la conquista de 
Mexico, y de la nueva Espan a.  

En Anvers : por Martin Nucio, [1554].   

2 vol. 
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6.4 Em letra de forma, em Coimbra 

 

Castanheda foi o primeiro cronista portugue s 

a referir-se numa obra impressa a  viagem, 

que trata com mais detalhe no Livro VI (cap. 

vi-x), publicado em 1554. Os oito volumes da 

Historia do descobrimento e conquista da India 

pelos portugueses de Castanheda começaram a 

editar-se em 1551, em Coimbra, onde Casta-

nheda era Bedel de Artes e Guarda da Livraria 

da Universidade. 

Ferna o Lopes de Castanheda, m. 1559 

 

Histo ria do descobrimento e conquista 
da India pelos portugueses.  

Coimbra : por Joa o de Barreyra : [Joa o 
Alvarez], 1551-[1561].   

[8] vol. 

 

BGUC V.T.-18-9-6  (Livro 6, vol. 5) 

6.5 As fontes privilegiadas de Barros 

 

Joa o de Barros descreve a viagem nos capí tu-

los 8 a 10 da sua De cada terceira. Tendo sido 

feitor da Casa da I ndia e da Mina, conheceu 

detalhes sobre a estadia dos espanho is nas 

Molucas, por via do relato do seu parente Du-

arte de Resende, que teve na ma o pape is dos 

cosmo grafos Rui Faleiro e Andres de Sa n Mar-

tí n, ale m dos inque ritos aos sobreviventes da 

travessia do Pací fico. 

Joa o de Barros, 1496-1570 

 

Terceira decada da Asia de Joam de 
Barros : dos feytos que os portugueses 
fizeram no descobrimento & conquista 
dos mares & terras do Oriente.  

Em Lisboa : Por Joam de Barreira, 
1563. 
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6.6 Visto pelo cavaleiro António Galvão 

 

No mesmo ano em que Barros edita a sua Ter-

ceira De cada, publica-se tambe m em Lisboa, 

postumamente, o estimado Tratado de Anto -

nio Galva o. Apesar de ter sido comandante da 

fortaleza de S. Joa o Batista de Ternate, nas 

Ilhas Molucas, a passagem da “Armada das 

Especiarias” ocupa-lhe aí  poucas folhas (44v-

45 e 46v-47).  

Anto nio Galva o, 1490?-1557 

 

Tratado … dos diuersos & desuayrados 
caminhos por onde nos tempos passa-
dos a pimenta & especearia veyo da 
India a s nossas partes ...  

[Lisboa] : em casa de Ioam da Barreira, 
Rua de Sa [o] Mamede, 15 Dezembro 
1563. 
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6.7 A visão de Damião de Góis  

 

Como na o podia deixar de ser, o cronista Da-

mia o de Go is refere-se a  “traiça o” de Ferna o 

de Magalha es na Quarta Parte da sua Cro nica 

do Felicissimo Rei D. Manuel. A sua fonte é so-

bretudo Barros. Mostra-se aqui um dos 3 

exemplares da ediça o princeps que a BGUC 

possui nos seus fundos reservados e que tam-

be m disponibilizou na biblioteca digital Alma 

Mater. 

Damia o de Go is, 1502-1574 

 

Chronica do Felicissimo Rei Dom 
Emanuel composta per Damiam de 
Goes diuidida em quatro partes...  

Em Lisboa : em casa de Francisco 
Correa, 1566-1567.   

4 v.  
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6.8 A crítica de Jerónimo Osório 

 

O humanista D. Jero nimo Oso rio acentua no 

seu De rebus Emmanuelis regis Lusitaniae 

impresso em Lisboa, por Anto nio Gonçalves, 

em 1571 (ou 1572), a questa o moral da 

“traiça o” e as questo es cientí ficas da determi-

naça o da longitude, mas da viagem propria-

mente pouco diz. 

Jero nimo Oso rio, 1506-1580 

 

De rebus Emmanuelis regis Lusitani-
ae invictissimi virtute et auspicio 
gestis libri duodecim. 

Olysippone : apud Antonium Gon-
disaluu[m], 1571. 
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6.9 A última fonte 

 

Porque representa o fim do ciclo moluquenho, 

fechamos esta bibliografia quinhentista sobre 

Magalha es-Elcano com a obra ja  tardia de 

Bartolome  de Argensola, que trata especifica-

mente da conquista das Molucas, uma enco-

menda feita ao autor pelo presidente do Con-

sejo de Indias, Don Pedro Fernández de Castro, 

Conde de Lemos (1576-1622). 

Bartolome  Leonardo de Argensola, 
1562-1631 

 

Conquista de las islas Malucas al rey 
Felipe III N.S. 

En Madrid : por Alonso Martin, an o 
1609. 
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A nau Victoria, num exemplar do atlas 

de Ortelius, colorido  

BGUC R-70-11  

O valor da viagem de 

Magalha es-Elcano  



 

Magalha es realizou um feito extraordina rio de nave-
gaça o por mares totalmente desconhecidos, mas foi 
morto nas Filipinas, numa bravata suicida ria. Elcano 
conseguiu trazer a nau Victoria de volta a Espanha, 
completando a viagem de circum-navegaça o sem 
apoios em terra e evitando os navios portugueses. 
Ambos foram extraordina rios e devem ser comemo-
rados. Comemorar quer dizer “lembrar em coletivo” 
o que deve ser feito por Portugal e por Espanha, sem 
vedetismos nem exclusividades.  

7.1 A circum-navegabilidade do globo 

 

Nesta obra geogra fica, Piccolomini (o futuro 

Papa Pio II) duvidava, como outros intelectu-

ais da Idade Me dia, da possibilidade de cir-

cum-navegaça o da Terra. Se na o demonstrou 

a esfericidade (que na o precisava de mais de-

mostraça o), a viagem de Magalha es-Elcano 

provou, pelo menos, que os mares na o eram 

fechados e que o globo era circum-navega vel.  

Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, 
1405-1464 

 

…Opera geographica et historica… 

Helmstadii : Impensis Joh. Melch. Su s-
termanni, [1699]. 

Acrescento de f. preliminares e novo 
rosto, com a data de 1707. 
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7.2 Os conhecimentos geográficos 

 

A viagem proporcionou-nos a visa o de um 

planeta coberto sobretudo por mares, desven-

dou a verdadeira dimensa o do que se chama-

va o Oceanus Orientalis, ou Mar do Sul, conhe-

cido depois de Ferna o de Magalha es (que as-

sim o nomeou) como Oceano Pací fico e apres-

sou a  distinça o entre a A sia e o novo continen-

te americano. 

Ptolomeu, se c. 2 

 

Geographia Cl. Ptolemaei Alexandrini / 
olim a Bilibaldo Pirckheimherio tra sla-
ta… 

Venetiis : apud Vincentium Valgrisium, 
1562. 
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7.3 As novas antropologias 

 

Na o foram so  novas terras e mares, a viagem 

mostrou novos seres humanos, presentes em 

todas as latitudes do mundo, desde os 

“gigantes” da Patago nia aos chamorros de  

Guam (Ilha dos Ladro es), que desconheciam a 

propriedade privada e que tomaram posse de 

tudo o que lhes agradou nos navios da 

“Esquadra das Especiarias”. 

Joris van Spilbergen, 1568-1620 

 

Miroir Oost en West-Indical, auquel 
sont descriptes les deux dernieres 
Navigations, faictes es anne es 1614, 
1615, 1616, 1617, & 1618... 

Amstelredam : chez Ian Iansz. sur 
l'Eau, a la Pas-carte, 1621. 
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“Carta marina nuova tavola” onde, depois de Magalha es, ainda a Ame rica parece ligar-se firmemente a  A sia.  



 
7.4 Mal-visto em Portugal 

 

Portugal parece na o ter perdoado a traiça o do 

portugue s mais famoso em todo o mundo. 

Sintoma tico disso mesmo e  que do testemu-

nho essencial de A. Pigafetta se tenham feito 

(ate  1975) 10 ediço es francesas, 14 italianas, 

15 espanholas, 14 inglesas e apenas 1 tradu-

ça o portuguesa, que aqui se mostra. So  recen-

temente o texto em portugue s voltou a ficar 

acessí vel entre no s. 

4º Visconde de Lagoa, 1898-1957 

 

Ferna o de Magalha es : a sua vida e a 
sua viagem. 

Lisboa : Seara Nova, 1938. 

2 vol. 

 

I. Hist Exp Ultramarina UCFL 6-3-
25/26 (VL) 

Magalha es realizou um feito extraordina rio de navega-
ça o por mares totalmente desconhecidos, mas foi mor-
to nas Filipinas, numa bravata suicida ria. Elcano conse-
guiu trazer a nau Victoria de volta a Espanha, comple-
tando a viagem de circum-navegaça o sem apoios em 
terra e evitando os navios portugueses. Ambos foram 
extraordina rios e devem ser comemorados. Comemo-
rar quer dizer “lembrar em coletivo” o que deve ser fei-
to por Portugal e por Espanha, sem vedetismos nem ex-
clusividades.  



Retrato imagina rio de Ferna o de Magalha es, gravura em metal por Nicolas de Larmessin (1632-1694). Bruxelas, 1695.  BGUC 1-23-11-201  
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