
 

V CENTENÁRIO  

DA VIAGEM DA CIRCUM-NAVEGAÇÃO 

  

 

A jornada de Fernão de Magalhães constitui uma referência no processo de 

globalização, aproximando povos, culturas e conhecimento. Na verdade, esta 

expedição demarcou-se das demais pela sua ousadia e persistência aliadas ao espírito 

de curiosidade, que a tornou pioneira nas várias áreas do conhecimento científico. 

Num período de três anos, atravessaram-se oceanos, observaram-se fenómenos 

naturais nunca antes vistos e conectaram-se culturas díspares, de modo a provar que 

a circularidade terrestre é declaradamente um fator de união. 

A herança cultural da Viagem de Magalhães e a sua relevância no plano patrimonial 

mantêm-se até aos dias de hoje, a nível global, e a “universalidade deste marco 

histórico persiste e renova-se continuamente”. Fernão de Magalhães, que em tempos 

deu nome a diversos locais à volta do globo, dá nome na atualidade a “duas galáxias 

próximas da Via Láctea e à sonda espacial enviada para a órbita do planeta Vénus. 

Pioneiro e construtor do mundo global que hoje conhecemos e vivemos, recordá-lo e 

revisitar a sua ação, a par da responsabilidade histórica e cultural que representa, 

constitui uma oportunidade de reflexão alargada sobre a atualidade, as causas e 

efeitos das alterações climáticas que desde então mudaram o mundo, as enormes 

assimetrias que caracterizam a atual globalização da economia e dos mercados, a 

acentuada desigualdade e os diversos contextos de exclusão social e cultural no plano 

mundial”.  

Assim, ao celebrarmos a Viagem de Circum-Navegação estamos também a reconhecer 

e a valorizar a Ciência, a curiosidade científica e o Conhecimento, “assumindo hoje, 



como há cinco séculos, a sua presença e indispensabilidade para uma sociedade com 

maior bem-estar e um mundo mais justo e sustentável”. 

O governo português criou uma Estrutura de Missão para as Comemorações do V 

Centenário da Circum-navegação comandada pelo navegador português Fernão de 

Magalhães, a realizar-se entre 2019 e 2022. No site da Estrutura de Missão são 

disponibilizadas notícias e informações sobre temas como Fernão de Magalhães e sobre 

a importância dos Oceanos na atualidade. 

 

https://magalhaes500.pt/missao/

