
 
 

 
 

 
Portugal está a comemorar o V Centenário da Circum-Navegação com iniciativas e ações, 

que irão decorrer até 2022, organizadas por diversas entidades públicas e privadas, quer 

de âmbito local, regional, nacional e internacional.  

As iniciativas, refere a Estrutura de Missão das Comemorações do V Centenário da 

Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães, visam 

“reconhecer o papel, passado e presente, de Portugal e dos portugueses para a 

promoção do conhecimento, do diálogo intercultural e da sustentabilidade do planeta, 

contribuindo para uma sociedade mais justa, inclusiva e com maior bem-estar”. 

A Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe comemorará futuramente o V Centenário 

da Circum-Navegação com a realização de um Musical.  

O navegador Fernão de Magalhães fez-se ao mar no dia 10 de agosto de 1519. 

O 7º ano de escolaridade marca o início destas comemorações tendo como tema do 

PAFC, “A Viagem de Circum-Navegação comandada por Fernão de Magalhães”. 

Os alunos foram sensibilizados para este tema através da projeção de um documentário 

“Nos passos de Magalhães”, onde é relatada uma pequena biografia sobre Fernão de 

Magalhães e onde se incluem factos da sua viagem de Circum-Navegação. Estes irão 

desenvolver trabalho de pesquisa sobre diferentes aspetos inerentes a este assinalável 

desafio que uniu e aproximou povos e culturas.  

Numa primeira fase, e de acordo com os grupos de trabalho estabelecidos, os alunos 

desenvolvem a pesquisa e organizam a informação relativamente a aspetos 

relacionados com a viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães, a saber: 

trajeto da viagem e locais por onde passou a navegação (cartas de navegação); 

instrumentos de navegação; roupas e adereços do século XVI; instrumentos musicais e 

danças; alimentação e doenças da época ou outros desafios a superar.  Numa segunda 

fase, outros alunos elaborarão painéis com a informação resultante da pesquisa.  

Outro grupo de alunos ficará responsável pela adaptação do texto original de “A Viagem 

de Circum-Navegação comandada por Fernão de Magalhães” para o Musical, no âmbito 

da Corte Espanhola.  
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