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Foi o navegador que 
proporcionou um dos 
maiores marcos da 
história da Humanidade 
em termos de Geografia 
e de Cosmos. Mas 
será que conhece o 
homem por detrás da 
descoberta?

DA PRIMEIRA VOLTA  
AO MUNDO

Fernão de Magalhães: 
o homem por detrás da descoberta

N 
ascido em cerca de 1480, 
no Norte de Portugal, 
Fernão de Magalhães foi 

o homem que liderou (até à sua 
morte) a primeira viagem de circum-
-navegação do mundo. Cavaleiro fi-
dalgo da Casa Real portuguesa, que 
pertencia à família, dos Magalhães, 
este grande navegador era espe-
cialista em várias ciências: Náutica, 
Astronomia, Geografia, Cartografia, 
Meteorologia e ainda Matemática. 
Mal sabia ele que ficaria conhecido 
pelo seu grande contributo para a 

Não foi em 80 dias, como Júlio Verne idealizou, mas sim em 1123 dias que se 
deu a Primeira Volta ao Mundo. Mas quando, a 10 de agosto de 1519, Fernão 
Magalhães e o resto da tripulação dos cinco navios da armada partiram de 
Sevilha não sabiam que essa seria a primeira viagem de circum-navegação do 
mundo, tocando em quatro continentes e atravessando três oceanos. Com 
a descoberta do Estreito de Magalhães, que se encontra entre o Oceano 
Atlântico e o Oceano Pacífico, a 21 de outubro de 1520, estes navegadores 
permitiram que se partisse à descoberta de 50% do mundo, que era ainda 
desconhecidos. A partir dessa busca, descobriram-se as Filipinas e assim, deu-
-se início à Rota das Especiarias e ao mundo como o conhecemos atualmente. 
Por isso, estão a ser comemorados desde 2019, e até 2022, os 500 anos desta 
importante viagem, que ocorreu entre 1519 e 1522.

UM VERDADEIRO 
EXPLORADOR
Antes da viagem de 1519, 

Fernão de Magalhães foi de 

Lisboa para a Índia em 1505, 

tendo regressado em 1513, para 

logo partir na expedição que 

conquistou Azamor (Marrocos). 

Na sua estadia no Oriente, o 

navegador foi um dos primeiros 

portugueses a irem a Malaca 

(Malásia), em 1509, e ainda às 

Ilhas Molucas, em 1512. 

Geografia ao descobrir a passagem 
entre o Oceano Atlântico e o Ocea-
no pacífico, uma passagem procura-
da há quase 30 anos. 

Contudo, Fernão de Magalhães 
não era apenas conhecido pelo seu 
grande interesse pelas ciências. 
Segundo relatos da época, o na-
vegador português era um homem 
ambicioso, astuto, confiante, cora-
joso, persistente e bastante curioso 
por conhecer novas terras e povos. 
Com um enorme espírito crítico, 
Magalhães era bastante solidário 
com os amigos e subordinados, 
mas igualmente duro com rivais e 
opositores, como um verdadeiro 
cavaleiro. 

Mas apesar de todas estas 
qualidades, o navegador era 
também muito ingénuo e com 
excesso de confiança e foi isso 
que provocou a sua morte. O de-
sembarque de 49 homens na ilha 
de Mactan, nas atuais Filipinas, 
no dia 27 de abril de 1521, provo-
cou uma ofensiva dos indígenas 

e, consequentemente, Fernão 
de Magalhães foi atingido pelas 
flechas, acabando por falecer na 
praia, enquanto o resto dos ho-
mens tentavam regressar ao na-
vio. Algum tempo depois da mor-
te do comandante da expedição, 
no dia 16 de setembro de 1521, na 
ilha de Bornéu, Juan Sebastian 

Elcano assumiu o comando da 
Nau Victoria que veio a prosse-
guir com a viagem e que terminou 
a primeira volta ao mundo.E cla-
ro, a pergunta que fica é: “Sendo 
português, por que razão foi Fer-
não de Magalhães fazer a expedi-
ção com a armada espanhola?”. 
A explicação passa pelo facto 
de o nosso navegador ter entra-
do em conflito com D. Manuel I, 
por este não lhe ter satisfeito as 
exigências relativamente ao au-
mento do seu salário nem o ter 
deixado ir às Molucas pela via 
portuguesa. Por isso, Fernão de 
Magalhães propôs a Carlos V a 
realização da viagem às Ilhas Mo-
lucas pela via ocidental, ao contrá-
rio do que faziam os portugueses. 
E foi nessa viagem que fez história.  

Assim, Fernão de Magalhães, 
apesar de ter falecido a meio da 
expedição, tornou-se um dos mais 
conhecidos navegadores da histó-
ria como o primeiro a dar a volta 
ao mundo!

Foi a sua paixão pela 
Náutica, Cartografia 
e Meteorologia, que 
fez com que Fernão 
de Magalhães, 
compreendesse o 
sistema de ventos do 
Oceano Pacífico, que 
tinham descoberto 
recentemente, e com 
que fosse capaz de o 
atravessar e alcançar o 
Sudoeste Asiático logo
à primeira tentativa
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A VOLTA AO MUNDO 
EM 1000 DIAS

10 de agosto de 1519. Sevilha. Parte uma armada 
formada por cinco navios e com cerca de 240 
homens de várias nacionalidades, comandada por 
Fernão de Magalhães. Era esta a viagem que ia 
mudar o mundo.

A 
pesar de ter sido a 10 de 
agosto de 1519 que a arma-
da partiu de Sevilha, a his-

tória da primeira circum-navegação 
que deu a volta do mundo começou 
muito antes, aquando do Tratado 
de Tordesilhas. Quando, em 1494, 
Portugal e Espanha dividiram o 
mundo em duas áreas, uma portu-
guesa e outra espanhola, ninguém 
pensou que esta linha se prolon-
gava para outro lado da Terra, o 
que levou a que a localização das 
Ilhas Molucas fosse discutida mais 
tarde.Para resolver esta contenda, 
em 1517, Fernão de Magalhães, após 
um conflito com D. Manuel I de Por-
tugal, dirigiu-se a Sevilha com uma 
proposta para D. Carlos I de Espa-
nha: o navegador queria provar que 
as Ilhas Molucas se encontravam 
do lado espanhol do mundo e que 

Foi ao conseguir 
atravessar a América 
do Sul pelo extremo 
meridional que 
Fernão de Magalhães 
demonstrou que existe 
um estreito de circulação 
entre o Oceano 
Atlântico e o Oceano 
Pacífico, ou seja, que a 
Terra é redonda. 
E por isso esse estreito 
foi apelidado de Estreito 
de Magalhães  

SABIA QUE?
Ao atravessar o Estreito de 

Magalhães, que se constitui 

atualmente como a fronteira 

entre o Chile e a Argentina, 

a armada de Fernão de 

Magalhães apelidou esta região 

de Terra do Fogo, devido às 

várias fogueiras avistadas.  

E mais: sabia por que razão 

existe uma região conhecida 

como Patagónia? Porque na 

altura lá habitava uma tribo 

de nativos muito altos e com 

pés muito grandes, que foram 

apelidados de Patagões. 

poderiam ser alcançadas navegando 
pela via ocidental. O Rei de Espanha 
aceitou a proposta, visto que aque-
la era uma região conhecida pelo 
Cravo das Molucas, especiaria equi-
parada ao valor do ouro. Foi assim 
que, no dia 10 de agosto, partiu de 
Sevilha, pelo comando de Fernão de 
Magalhães, a Armada da Especiaria, 
a primeira que viria a dar a volta ao 
mundo, mesmo sem o saber. 

A verdade é que um dos maio-
res feitos da Era dos Descobrimen-
tos foi realizado “sem querer”. Nem 
Fernão de Magalhães nem Juan 
Sebastian Elcano tencionavam dar 
a volta ao mundo, visto que as indi-
cações que tinham era alcançar as 
Ilhas Molucas e regressar pelo mes-
mo caminho. Mas o que aconteceu 
na verdade foi que, ao atravessarem 
a América do Sul, foram alvo de mui-

tos motins e revoltas por partes das 
tribos índias, inclusive quando atra-
vessaram o tão conhecido Estreito 
de Magalhães, e por isso decidiram 
regressar a Sevilha pela Rota do 
Cabo da Boa Esperança, mesmo 
correndo o perigo de atravessarem 
território português.

E foi ao atravessar o agora Es-
treito de Magalhães, a 21 de outubro 
de 1520, que esta viagem se tornou 
fundamental no avanço dos conhe-

cimentos da Geografia e do Cos-
mos. Isto porque, sendo o primeiro 
a conseguir atravessar a América 
do Sul pelo extremo meridional, 
Fernão de Magalhães demonstrou 
que existe um estreito de circulação 
entre o Oceano Atlântico e o Ocea-
no Pacífico. Assim, pela primeira 
vez uniam-se os cinco continentes 
através das ligações atlânticas e po-
deriam unir-se os povos. 

No entanto, foi nas atuais Fili-
pinas que Fernão de Magalhães foi 
morto numa contenda com os ín-
dios e, mais tarde, por não estarem 
disponíveis outros capitães, é Juan 
Sebastian Elcano que completa a 
viagem. Porém, para terminar a via-
gem foi preciso um grande esforço, 
visto que passaram por vários mo-
tins e represálias por atravessarem 
território português. Desta forma, 
quando, a 8 de setembro de 1522, 
a Nau Victoria atracou em Sevilha, 
apenas vinham El Cano e 18 homens. 

E assim se completou a viagem 
que mudaria a visão do mundo oci-
dental para sempre e que permitiria 
descobrir mais de 50% do mundo, 
que eram, na altura, ainda desco-
nhecidos. 



ESPECIAL 500 ANOS DA PRIMEIRA VOLTA AO MUNDO   03

OS CONHECIMENTOS 
E TÉCNICAS QUE 
LEVARAM À DESCOBERTA 

Há meio milénio, quando aconteceu a 
circum-navegação de Fernão de Maga-
lhães, as grandes viagens em alto-mar 

tinham de ser cuidadosamente planeadas e 
treinadas, assim como os pilotos necessitavam 
de ser instruídos acerca das técnicas de nave-
gação que iam ser utilizadas. Como a missão de 
Magalhães era de extrema importância, este 
navegador chamou os melhores especialistas 
portugueses em ciência náutica para o ajuda-
rem no planeamento da viagem. 

Assim, várias foram as técnicas e conhe-
cimentos portugueses que proporcionaram a 
primeira volta ao mundo. No entanto, não foi 
apenas nos conhecimentos que os portugueses 
ajudaram na concretização deste grande feito 
histórico. Também foi através do gosto e de-
sejo pela descoberta e exploração que o povo 
português tem que muitos dos instrumentos 
utilizados nesta viagem foram inventados. 

Na lista de bordo da Armada da Especia-
ria, os instrumentos mencionados são 18 am-
pulhetas, 21 quadrantes, 7 astrolábios e 35 
bússolas. Mas para que serve cada um destes 
instrumentos? 

A AMPULHETA
Por ser o único instrumento capaz de me-

dir o tempo, aliada aos diários de bordo, per-
mitia conhecer-se de modo preciso a posição 
onde se encontravam as naus. E foi assim que 

os navegadores da missão de Magalhães des-
cobriram que tinham ganho 24 horas na sua 
volta ao mundo, o que permitiu que posterior-
mente se desenvolvessem os fusos horários. 

O QUADRANTE E O ASTROLÁBIO
Há medida que as viagens se começaram a 

dirigir cada vez mais para alto-mar, as técnicas 
de navegação tiveram que se desenvolver 
de forma a que os navegadores se pudessem 
orientar quando não o conseguiam fazer pelo 
avistamento da costa. Foi assim que se passou 
a determinar a latitude medindo a altura do 
Sol, da Estrela Polar ou do cruzeiro do Sul. E 
era para isso mesmo que serviam os instru-
mentos: o quadrante determinava a altura 
das estrelas e o astrolábio determinava a 
altura do Sol. 

A BÚSSOLA E A AGULHA
Outro elemento que era essencial co-

nhecer quando se navegava em alto-mar era 
a longitude. Esta apenas foi calculada por 
estimativa e pelo estudo dos eclipses da Lua. 

Desta forma, foi graças a estes métodos 
e instrumentos, aliados à cartografia, que 
Fernão de Magalhães conseguiu viajar em 
segurança em alto-mar e ainda descobrir e 
atravessar um estreito bastante tormentoso 
– o Estreito de Magalhães. 

OS ROTEIROS
Para além dos conhecimentos náuticos e 

instrumentos, para que a navegação em 

alto-mar corressem sem problemas, era 

fundamental recolher informação sobre as 

costas dos continentes e ilhas, principal-

mente sobre a profundidade do mar, sobre 

o tipo de marés e sobre eventuais sinais 

que transmitissem segurança na distância 

à costa. Foi este conjunto de informações 

recolhidas ao longo dos vários anos e 

décadas de navegação que deu origem aos 

importantes roteiros. 

Na lista de bordo da 
Armada da Especiaria, 
os instrumentos 
mencionados são 
18 ampulhetas,  
21 quadrantes em 
madeira, 6 astrolábios 
em metal,  
1 em madeira  
e 35 bússolas

Quando se organiza uma viagem são necessários vários preparativos, 
como planeamentos e aquisição de conhecimentos. Mas se para uma 
viagem atualmente são necessários tantos antecedentes, há 500 anos 
era preciso muito mais.
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HORA DE EMBARCAR!  
COM PORTUGUESES TAMBÉM...

D 
e Sevilha, no dia 10 de 
agosto de 1519, partiram 
cinco naus, rumo às Ilhas 

Molucas. Eram de nome Trinidad, 
Victoria, Concepción, Santiago e 
San Antonio. Nessa frota de Ma-
galhães, que viria a ficar conhecida 
como Armada da Especiaria, en-
contravam-se, espalhados pelas 
cinco naus, 240 homens, naturais 
de nove países europeus: 137 espa-
nhóis, 34 portugueses, 24 italianos, 
19 franceses, 9 gregos, 5 flamencos, 
4 alemães, 2 irlandeses, um inglês 
e ainda 5 homens de outras nacio-
nalidades.

Para fazer jus à importância deste marco fundamental da História, 
em 2017 foi criada a Estrutura de Missão para as Comemorações do 
V Centenário da Circum-Navegação comandada pelo navegador 
português Fernão de Magalhães (2019-2022), com o objetivo 
de organizar as comemorações deste feito. É no âmbito destas 
comorações que se assinala, no próximo dia 21 de outubro, os 500 
Anos da descoberta do Estreito de Magalhães. 
Para assinalar a data em Portugal, foram organizadas, em parceria 
com diversas entidades locais e nacionais, uma série de iniciativas que 
pretendem aludir, como marco da expedição, à sua importância no 
domínio simbólico, histórico-cultural e científico.
Nesse dia, no Auditório Mariano Gago do Pavilhão do Conhecimento-
Ciência Viva, a data irá ser assinalada com a transmissão ao vivo, na 
internet, de uma sessão que associa a Rede de Cidades Magalhânicas, 
a Global Exploration Summit com a curadoria do The Explorers 
Club’s e a apresentação dos projetos vencedores do Prémio de 
Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico no âmbito do 
V Centenário da 1ª Viagem de Circum-Navegação, promovidos pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Para assistir a esta sessão, ou consultar informação sobre o V 
Centenário da Circum-Navegação, poderá visitar o portal www.
magalhaes500.pt e envolver-se com estas e outras iniciativas.

A PRIMEIRA VOLTA AO MUNDO 
SEGUIDA (1123 DIAS) ACONTECEU 
ENTRE 1519 E 1522, O QUE SIGNIFICA 
QUE ENTRE 2019 E 2022 ESTAMOS 
A FESTEJAR OS 500 ANOS DESTA 
TÃO IMPORTANTE EXPEDIÇÃO.

MEIO MILÉNIO 
DE HISTÓRIA

No entanto, não foi apenas na 
viagem que Fernão de Magalhães 
se rodeou de compatriotas portu-
gueses. Aquando do planeamen-
to da expedição, o navegador foi 
procurar os melhores especialis-
tas portugueses na área da ciên-
cia náutica. Desta forma, tinha na 
sua equipa os cartógrafos Jorge 
Reinel e Diogo Ribeiro e ainda 
os cosmógrafos Rui e Francisco 
Faleiro. Foi o penúltimo que pro-
pôs um método a utilizar, ainda 
que se tivesse revelado falacioso, 
durante a viagem para determinar 
a longitude, a variação da agulha, 

A BORDO DA 
PRIMEIRA VOLTA  
AO MUNDO
• 240 tripulantes

• 137 espanhóis

• 34 portugueses

• 24 italianos

• 19 franceses

• 9 gregos

• 5 flamencos

• 4 alemães

• 2 irlandeses

• 1 inglês 

• 5 de outras nacionalidades

Já se falou do 
comandante Fernão 
de Magalhães, 
da viagem, da 
tecnologia utilizada, 
mas falta falar sobre 
o mais importante: 
a tripulação! E que 
tinha portugueses a 
bordo. 

mas que não chegou a colocar em 
prática, visto que não embarcou 
na viagem.  

Assim, apesar de ser uma ar-
mada de origem espanhola, que 
perseguia um objetivo em prol de 
Espanha, era comandada por um 
navegador português, tinha vários 
tripulantes de origem português 
e ainda foi planeada pelas mais 
brilhantes mentes de Portugal na 
ciência náutica. Por isso, e tendo 
em conta o passado contíguo des-
tes países vizinhos, temos de afir-
mar que a História de Portugal e 
Espanha é uma história interligada. 


