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Nesta semana que 
passou assinalaram-se 
os 500 anos da 
descoberta do Estreito 
de Magalhães, feito 
realizado durante a 
primeira viagem de 
circum-navegação, 
planeada e comandada 
pelo português Fernão 
de Magalhães e 
concluída pelo espanhol 
Juan Sebastián Elcano.

DA PRIMEIRA VOLTA  
AO MUNDO

S 
ituado na região de Magalla-
nes, no Chile, a descoberta 
do Estreito de Magalhães tem 

uma elevada importância histórica, 
visto que comprovou a ligação entre 
o Oceano Atlântico e o Oceano Pa-
cífico. Nascia, desta forma, uma nova 
forma de pensar o mundo em termos 
comerciais, culturais e geopolíticos, 
permitindo o desenvolvimento do 
conceito de rota global. 

E é precisamente para assinalar 
esta importante data que foram orga-
nizadas, pela Estrutura de Missão para 
as Comemorações do V Centenário 
da Circum-Navegação, em parceria 
com diversas entidades locais e na-
cionais, várias iniciativas nos dias 20, 
21, 22 e 23 de outubro, com o objetivo 
de celebrar este marco e a sua impor-
tância no domínio simbólico, histórico-
-cultural e científico. 

As comemorações do dia 20 de 
outubro consistiram na transmissão 
ao vivo via internet, em género de 
programa de televisão, de uma ação 
composta por ateliers pedagógicos, 
apresentação de jogos, banda dese-
nhada e projetos referentes à data 
comemorativa, tudo maioritariamente 
direcionado a um público mais jovem. 

SABIA QUE...
O Estreito de Magalhães é 

considerado um dos percursos 

mais penosos de navegar? 

Isto é resultado das correntes 

de maré e ventos bastante 

imprevisíveis e da sua estreiteza 

de largura de apenas 2 km no 

ponto mais estreito. Foi devido 

a este facto que Fernão de 

Magalhães demorou 38 dias 

para completar a sua travessia, 

que são aproximadamente  

570 km. 

Já na quarta-feira, dia 21 de outu-
bro, foi Lisboa que recebeu as várias 
iniciativas relativas à comemoração 
dos 500 anos da descoberta do 
Estreito de Magalhães. Na parte da 
manhã, o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros organizou a 3.ª reunião 
da Comissão Nacional das Comemo-
rações do V Centenário da Circum-
-Navegação, por videoconferência 
no Palácio das Necessidades. De 
seguida, decorreu uma cerimónia 
pública de colocação de uma placa 
comemorativa da celebração dos 
500 anos, junto à estátua de Fernão 
de Magalhães, na Praça do Chile. Esta 
cerimónia foi promovida pela Câma-
ra Municipal de Lisboa, em conjunto 
com a Sociedade História da Inde-
pendência de Portugal. 

Já a iniciativa que marcou a 
parte da tarde aconteceu no Au-
ditório Mariano Gago, no Pavilhão 
do Conhecimento-Ciência Viva, e 
contou com vários momentos. Com 
transmissão ao vivo via internet e 
com muito poucas pessoas na sala, 
cumprindo com todas as regras de 
higiene e segurança, esta iniciativa 
começou com uma sessão de boas-
-vindas aos convidados, aos orado-

res e a todo o público, presencial 
e virtual. Para abrir os oradores, 
Ana Noronha, Diretora Executiva 
da Agência Ciência Viva, começou 
por referir que celebrar este feito 
de Magalhães é “celebrar o nosso 
espírito de curiosidade, de comu-
nicar e de descobrir novos lugares 
e pessoas”. No mesmo seguimento, 
José Marques, Presidente da Estru-
tura de Missão do V Centenário da 
1.ª Circum-Navegação, falou sobre 
a importância da descoberta do 
Estreito de Magalhães, mencionan-

do que “Fernão de Magalhães deu 
mais mar ao mar, deu mais mundo ao 
mundo”, tornando assim o mundo 
globalizado e interligado. Concluiu 
a sua intervenção afirmando que 
“hoje, como há cinco séculos, Por-
tugal, é um país de Mar, europeu e 

aberto ao Mundo, a navegar pelas 
novas fronteiras do conhecimento e 
da cooperação. Hoje como há cinco 
séculos, o Oceano, o oceano de Ma-
galhães que nos une, é um desígnio 
prioritário de Portugal, um desígnio 
estratégico para o mundo”. 

E foi precisamente com o mote 
da expedição que depois se deu iní-
cio a uma edição especial do GLEX 
- Global Exploration Summit, uma 
coprodução do organizada pelo Ex-
plorers Club’s de Nova Iorque com 
a World Expanding e intitulada “500 
Anos Magalhães – New Frontiers 
and Beyond”, e à apresentação dos 
projetos vencedores do Prémio de 
Investigação Científica e Desenvolvi-
mento Tecnológico promovido pela 
Fundação para a Ciência e Tecnolo-
gia no âmbito das Comemorações do 
V Centenário da Viagem de Circum-
-Navegação.

Enquanto acontecia esta inicia-
tiva no Pavilhão do Conhecimento-
-Ciência Viva, no Planetário de Lis-
boa assistia-se ao Céu de Magalhães, 
uma demonstração da mudança do 
firmamento, numa apresentação dos 
diferentes “céus” que Magalhães 
presenciou durante a viagem.

Foi na quarta-feira, 
dia 21 de outubro, 
que Lisboa foi palco 
das grandes iniciativas 
deste V Centenário 
da descoberta do 
Estreito de Magalhães

“Fernão de Magalhães deu mais mar 
ao mar, deu mais mundo ao mundo”

Ana Noronha

José Marques
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MAGALHÃES DE NORTE
A SUL DE PORTUGAL

Nesta semana que passou e que celebrou  
os 500 anos da descoberta do Estreito 
de Magalhães, ouviu-se falar sobre o navegador 
um pouco por todo o país.

P 
ara assinalar a data em que 
Fernão de Magalhães e a 
Armada da Especiaria des-

cobriram o Estreito de Magalhães, 
foram organizadas várias iniciativas 
pela Estrutura de Missão para as 
Comemorações do V Centenário 
da Circum-Navegação, em parceria 
com várias entidades locais e nacio-
nais. Com enfoque especial no dia 
21 de outubro, as várias iniciativas 
decorreram entre 20 e 23 de ou-
tubro, em Lisboa, Leiria, Sabrosa, 
S. Martinho de Anta, Vila Nova de 
Gaia e Lagos. 

Começando por Lisboa, no dia 
21 de outubro, aconteceram as ini-
ciativas descritas anteriormente, 
enquanto em Leiria a data foi cele-
brada com um concerto da Big Band 
da Armada, no Teatro José Lúcio da 
Silva, o que também permitiu assina-
lar o Mês da Música. 

Seguindo para o dia 22 de ou-
tubro, as comemorações dos 500 
anos da descoberta do Estreito de 
Magalhães foram celebradas em 
Lagos com uma iniciativa promovida 
pelo Centro Ciência Viva da cidade, 
com, primeiro, uma sessão infantoju-

MAGALHÃES  
NÃO É SÓ PARA 
ADULTOS
Ao longo desta semana de 

comemorações dos 500 anos 

deste importante feito do 

navegador português, também 

as crianças e jovens tiveram 

atividades direcionadas para 

as suas faixas etárias, visto que 

é de extrema importância que 

conheçam a magnitude deste 

marco da História. Por isso, 

tanto no dia 20 de outubro, 

com transmissão via online, 

como no dia 22 de outubro, em 

Lagos, as sessões foram para os 

mais jovens, abordando o tema 

da viagem com ateliers e jogos 

didáticos. 

venil sobre a viagem de Magalhães 
e, depois, com a apresentação das 
edições especiais filatélicas (CTT-
-Correios de Portugal) e numismá-
ticas (Imprensa Nacional Casa da 

Moeda) comemorativas da data, 
terminando com uma conferência 
sobre o navegador português e a 
sua expedição. 

Foi no Norte de Portugal que se 
encerrou a semana dedicada às co-
memorações, com várias iniciativas 
por diversas cidades. Em Sabrosa, 
celebrou-se, a 23 de outubro, a inau-
guração da exposição permanente 
“Os Locais e Culturas da Viagem de 
Fernão de Magalhães”, assim como 

se descerrou a placa comemorati-
va dos 500 anos na Estátua Fernão 
de Magalhães. No mesmo dia, em 
S. Martinho de Anta, fez-se, no Espa-
ço Miguel Torga, a apresentação do li-
vro “Marinheiros da Esperança”, que 
é uma publicação desenvolvida por 
jovens e crianças internados nas alas 
pediátricas de hospitais de Portugal, 
Espanha, Itália, Argentina e Brasil. 

Para concluir a semana de co-
memorações dos 500 anos da des-
coberta do Estreito de Magalhães, 
o Convento Corpus Christi, em Vila 
Nova de Gaia, acolheu um debate 
entre historiadores sobre “Fernão 

de Magalhães e o seu legado”, assim 
como um concerto de Luísa Amaro, 
sob o tema “Mar Magalhães”. 

Assim, várias foram as iniciativas 
que permitiram comemorar os 500 
anos deste marco histórico, que não 
só permitiu descobrir mais do mun-
do, como fez com que se unissem 
os oceanos e, consequentemente, 
os povos. 

As iniciativas 
comemorativas 
decorreram entre  
20 e 23 de outubro,  
em Lisboa, Leiria, 
Sabrosa, S. Martinho  
de Anta, Vila Nova de 
Gaia e Lagos
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“A EXPLORAÇÃO É UMA 
QUESTÃO DE ESPÍRITO”

Para comemorar os 500 anos da des-
coberta do Estreito de Magalhães, 
o GLEX-Global Exploration Summit 

juntou-se ao World Expanding e ao The Ex-
plorers Club de Nova Iorque para uma edição 
especial, intitulada “500 Anos Magalhães 
– New Frontiers and Beyond”, na passada 
quarta-feira, no Pavilhão do Conhecimento-
-Ciência Viva. 

Para iniciar esta edição comemorativa, 
falou Ricardo Serrão Santos, Ministro do Mar, 
que enalteceu a coragem de Fernão de Ma-
galhães, referindo que “na época, navegar no 
mar significava navegar no desconhecido” e 
mesmo assim o navegador português e a sua 
Armada enfrentaram o incógnito em prol do 
conhecimento. 

Após a abertura da sessão, Luís Araújo, 
Presidente do Turismo de Portugal, apresen-
tou Richard Wiese, Presidente do Explorers 
Club, que, após demonstrar o seu enorme 
apreço por Portugal, deu palavra aos demais 
oradores. 

O primeiro orador é um verdadeiro ex-
plorador, tendo sido o primeiro a dar a volta 
ao mundo seguida num balão de ar quente 
e depois num avião movido a energia solar. 
Bertrand Piccard, fundador da Solar Impulse 
Foundation, começou por referir que, à se-
melhança do que aconteceu com Magalhães, 
quando disse que queria fazer estas proezas, 
todos acharam a ideia maluca. Mas Bertrand 
explicou que a diferença é que na época o 
objetivo das explorações era descobrir novos 
territórios e atualmente é explorar novas for-
mas de pensar. Para terminar, para este explo-
rador, a exploração é uma questão de espírito, 
pois “todos os dias temos a oportunidade de 
escolher se queremos ser exploradores ou 
apenas seguir os outros”. 

Dando seguimento a este mote da explo-
ração intrínseca com o espírito, foi a vez de 
Cristian Donoso, explorador, navegador e 
alpinista, referir “quanto menos equipamento 
levamos nas expedições, mais conexão temos 
com o ambiente em que estamos”. E é isso 
mesmo que a exploração é: “explorar significa 
sair da dor, e por isso encontrar felicidade”. 
Mas Cristian termina a sua intervenção com 
uma chamada de atenção ao facto de o Estrei-
to de Magalhães do lado Este estar bastante 
diferente do que era quando foi descoberto, 
devido ao degelo dos glaciares. 

Para prosseguir com o tema dos oceanos 
e do efeito que estes possuem na vida e civi-
lização humana, Berverly Goodman, geoar-
queóloga marinha e especialista em oceanos 
e tsunamis, alertou para a importância de per-
ceber estes fenómenos da natureza de for-
ma a nos conseguirmos proteger contra eles.  

Mencionando o terramoto e tsunami de Lis-
boa em 1755, referiu que após estes desastres 
naturais as cidades têm desenvolvido ações 
de prevenção e protocolos para que os povos 
não sejam surpreendidos novamente. 

De seguida, subiu a palco virtual James 
Garvin, cientista-chefe do Centro de Voo 
Espacial Goddard da NASA. Um dos mo-
tes principais da intervenção deste norte-
-americano foi que “há 500 anos, Magalhães 
navegou nos mares, mas atualmente nave-
gamos no universo”, e por isso continuamos 
a explorar, mas de outra forma. Após falar 
sobre algumas das viagens que a NASA fez 
recentemente e que pretende fazer no fu-
turo, como voltar à Lua e a Marte, James 
Garvin enalteceu que “nunca vamos deixar 
de explorar”. 

Terminado o leque de convidados, Richard 
Wiese retomou a palavra para deixar a men-
sagem que todos podemos ser exploradores, 
de uma forma ou de outra, visto que “existem 
muitas formas de explorar o mundo à nossa 
volta”. 

Para fechar esta parte da iniciativa no 
Pavilhão do Conhecimento-Ciência Viva, Rita 
Marques, Secretária de Estado do Turismo, 
falou via online sobre a forma como Fernão de 
Magalhães nos inspirou a descobrir o futuro, 
nomeadamente “a encontrar novas formas de 
sustentabilidade na área do turismo”. 

GLEX – UMA CIMEIRA 
PARA EXPLORADORES 
INTERNACIONAIS
O GLEX-Global Exploration Summit é um 

ponto de encontro da exploração científica, 

que teve a primeira edição em Lisboa, em 

2019, e que volta ao nosso país em 2021, 

para trazer a elite mundial de exploradores, 

cientistas, investigadores e outros espe-

cialistas de várias áreas do conhecimento e 

pioneiros na exploração e conservação do 

planeta. O ano passado participaram mais 

de 50 oradores internacionais e para o ano 

não se esperam menos!

O Explorers Club 
constitui-se como a 
mais antiga sociedade de 
exploração científica do 
mundo, que se dedica à 
investigação de campo 
avançada, promovendo 
a exploração como valor 
essencial

Fernão de Magalhães foi um 
dos maiores exploradores 
da História, e por isso foi 
celebrado pelos maiores 
exploradores da atualidade. 

Ricardo Serrão Santos

Luís Araújo
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PREMIAR QUEM PROCURA 
A VERDADE COMO MAGALHÃES

P 
ara terminar o dia de co-
memorações dos 500 
anos da descoberta do 

Estreito de Magalhães, foi fei-
ta a apresentação dos projetos 
vencedores do Prémio de Inves-
tigação Científica e Desenvolvi-
mento Tecnológico, promovido 
pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, no âmbito das Co-
memorações do V Centenário da 
Viagem de Circum-Navegação. 
Antes da apresentação dos pro-
jetos, Helena Pereira, Presiden-
te da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT), referiu que a 
Fundação promoveu este proje-
to “tendo por base as intenções 
da viagem de Magalhães”, que 

De forma a cessar o dia de comemorações, 
Manuel Heitor, Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, entrou 
em palco virtual e referiu que a procura 
pela verdade foi umas das inspirações 
de Magalhães, e que por isso+ nunca se 
deve parar de a querer procurar através 
do conhecimento. Para terminar, a 
mensagem deixada foi de que hoje em dia 
enfrentamos uma altura em que sentimos 
que desconhecemos o futuro, assim como 
Fernão de Magalhães desconhecia o 
caminho para onde se dirigia. 

500 ANOS 
DEPOIS,
O SENTIMENTO 
É O MESMO

ainda são prementes atualmen-
te. Desta forma, os projetos têm 
uma multiplicidade de áreas, no-
meadamente “a terra, o clima, a 
biodiversidade, os recursos na-
turais, assim como as gentes e as 
culturas”, e ainda têm todos uma 
base bastante importante que é a 
área atlântica. 

De seguida, a Presidente da 
FCT passou a palavra a Luís Sil-
vestre, Assessor de Imprensa do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, para fazer a apre-
sentação dos projetos vencedores. 
Estes projetos tiveram “como base 
quatro grandes áreas temáticas, a 
começar Observação e Conheci-
mento da Terra, depois o Clima e 

Fernão de Magalhães 
empenhou-se na 
viagem que se 
viria a tornar na 
primeira volta ao 
mundo em busca da 
verdade e de mais 
conhecimento. Por 
isso, deve premiar-se 
quem, como ele, 
se empenha nas 
investigações em 
busca pela verdade. 

as Alterações Climáticas, também 
as Cidades Sustentáveis, a Mobili-
dade e as Interações Socioculturais 
e por fim a Biodiversidade e Recur-
sos Biológicos”. 

O primeiro projeto apresen-
tado foi o Beesness, orientado 
por Olga Guimarães, do Centro 
Interdisciplinar de Investigação da 

A FCT promoveu este 
prémio com base nas 
intenções da viagem de 
Magalhães, e, por isso 
cada projeto possui 
uma multiplicidade 
de áreas

Marinha, que está direcionado para 
o estudo da diversidade e dinâmica 
de recursos apícolas atlânticos e a 
relação ao clima e a contaminação 
por pesticidas. O segundo projeto 
foi o de Irina Gorodetskaya, o AtLa-
ce - Interações atlânticas através 
do ciclo hidrológico atmosférico: 
exploração de dados resultantes 
da expedição de circum-navegação 
Antártica para um melhor conhe-
cimento de nuvens e precipitação. 
Já o terceiro projeto apresentado 
foi o Amazing, de Paula Gomes, e 
que pretende explorar as toxinas 
de serpentes da Amazónia atra-
vés da investigação na valorização 
de biorrecursos. O quarto projeto 
a ser apresentado foi o de Filipe 

Oliveira e Costa e que consiste em 
abordagens avançadas baseadas 
em ADN no apoio à monitorização 
e gestão de recursos pesqueiros ao 
longo da rota Atlântica de Magalhães-
-Elcano. Quanto ao quinto projeto 
apresentado, este baseia-se na Diver-
sidade Humana no Espaço de Circu-
navegação de Magalhães: genética, a 
história e a cultura, e é orientado por 
Luísa Pereira. O sexto projeto apre-
sentado foi o NanoGreen, orientado 
por Roberto Martins, e que está rela-
cionado com mecanismos de estudo 
de estruturas submarinas e que se 
trata de uma nova geração de aditivos 
sustentáveis de base nanotecnológi-
ca para revestimentos anticorrosivos 
marítimos. Em sétimo da lista foi apre-
sentado um projeto relacionado com 
vulcanologia, o Magatmosfere, de 
Vittorio Zanon, e que tem o objetivo 
de contribuir com o desenvolvimen-
to da próxima geração de sensores 
geoquímicos e de monitorização em 
tempo real do movimento do mag-
ma em profundidade. Por último, foi 
apresentado o WaveFai, um projeto 
de Carlos Guedes Soares, que tem 
como objetivo a previsão operacio-
nal de ondas utilizando inteligência 
artificial. 

Para finalizar a apresentação dos 
projetos vencedores, foi atribuída 
uma lembrança simbólica aos re-
presentantes de cada projeto e foi 
relembrado que a busca pelo conhe-
cimento nunca deve parar. 


