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Data de Nascimento: 3 de Fevereiro de 1480 

Data da morte: 27 de Abril de 1521.   

Local da morte: Cebu/Mactan (Filipinas).   

Local de nascimento: Sabrosa (região de Trás-os-Montes).                                   

Com quantos anos morreu? 41 Anos. 

A que grupo social pertencia? Nobreza. 

Quantos anos durou a circum-navegação? 3 anos. 

Quantos navios existiram na circum-navegação? Existiram 5 navios. 

E quais os seus nomes? Vitória, Trindade, Santo António, Conceição 

e Santiago. 

Nome da mãe e do pai: Mãe-Alda de Mesquita e o pai-Rui de 

Magalhães.   

Fernão de Magalhães casou-se? Sim com Maria Caldeira Beatriz 

Barbos. 

Fernão de Magalhães teve filhos? Sim, dois filhos o Rodrigo e Carlos 

de Magalhães. 

A primeira Viagem de circum-

navegação 

Nos dias 11 e 12 de Novembro as 

turmas de 5º e 6º anos da Escola 

Aristides de Sousa Mendes foram 

ver um filme sobre a viagem de 

circum-navegação do Fernão 

Magalhães e Juan Sebastian 

Elcano aos cinemas NOS do centro 

comercial Vasco da Gama.  

O filme chama-se: Uma aventura 

nos mares, de origem espanhola, 

produzido em 2019, com duração 

de 90 minutos, enquadrando-se no 

género de animação e aventura. 

 

 Existe uma moeda de 2€ comemorativa dos 500 anos de viagem de circum-navegação: 

Numa das faces: O desenho da europa.  

Na face nacional: 

 A face de Fernão de Magalhães; 

 12 Estrelas da União Europeia; 

 Indicação do autor da imagem; 

 Escrito “ 1519 Fernão de Magalhães “ e “circum-navegação”. 

 Existe um computador Português com o nome Magalhães. Foi lançado em 2008, para ser 

usado por crianças entre os 6 e os 10 anos.  

 Em 2019 foi feito um filme em homenagem a Fernão de Magalhães (Uma Aventura nos 

Mares), que os alunos da Escola Aristides de Sousa Mendes foram ver ao Cinema. 
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No dia 19 de Novembro, fomos entrevistar a turma do 6ºK. A professora Susana Guerrinha, seleccionou 

três alunos da turma que nos informassem sobre o trabalho realizado em Oficina Criativa, em relação à 

comemoração dos 500 anos, após terem iniciado a viagem de Circum-Navegação comandada por 

Fernão de Magalhães. 

Falámos com o Jorge, o Rafael e a Vitória. A nossa primeira pergunta foi sobre o trabalho que está a ser 

desenvolvido na turma, e as suas respostas foram “Nós neste momento estamos a desenvolver um texto, 

mas o nosso trabalho final vai ser um baralho de cartas sobre Fernão de Magalhães e vamos apresentar 

o trabalho dentro de uma caixa”. 

Relativamente à forma como se organizaram, estavam divididos em grupos de quatro mas como 

estavam muito conversadores, a professora decidiu mudar para grupos de 2. Também nos informaram 

que os materiais usados para a realização do trabalho foram: papéis, canetas, lápis e tesoura. 

Seguidamente, tornámos a questioná-los se estão a desenvolver este trabalho em outras disciplinas e a 

resposta de um deles foi “A nossa disciplina base é Oficina Criativa, mas também estamos a realizar o 

trabalho em Português e História e Geografia de Portugal. Por fim, e para concluir, perguntamos como 

iriam apresentar o seu trabalho, que era a última parte do projeto. Despedimo-nos com um obrigado 

pela disponibilidade dos alunos juntamente com a professora. 

Foi um breve conhecimento do magnífico trabalho realizado por aqueles alunos empenhados! 

 

 

As Naus, comandantes e tripulação 

VICTORIA- Foi inicialmente comandada por Luís de Mendoza e, por fim, Juan Sebastian Elcano. 

Levava 45 tripulantes. 

TRINIDAD- Foi comandada por Fernão Magalhães e, após a sua morte, por Gonzalo Gomez de 

Espinosa e Pigafetta. Levava 62 tripulantes. 

SAN ANTÓNIO- Foi inicialmente comandada por D. Juan de  

Cartagena e depois por António Coca. Levava 57 tripulantes. 

CONCEPTIÓN- Foi comandada por Gaspar de Quesada e  

depois por Juan Serrano 44 Tripulantes. 

SANTIAGO- Comandada por João Serrão, levava 31 tripulantes. 

Em Novembro visitámos a turma 6ºN e falámos com a Inês, que é a delegada da turma, a Yashvi (sub-

delegada) e também com o Filipe e o Duarte. 

Estes alunos contaram-nos que estão a desenvolver um jogo de tabuleiro em tamanho grande, 

aumentado, sobre a viagem de Fernão de Magalhães e que os piões vão ser robôs. Quando 

questionados sobre como estão a correr os trabalhos e como se organizaram, disseram-nos que tudo 

tem estado a correr bem e que estavam a trabalhar em grupos e sobretudo na fase da criação das 

ideias e pesquisa em computador. Disseram-nos também que gostam do que estão a fazer e que 

acharam uma ideia divertida por parte dos professores. Até esta fase, a turma 6ºN tem estado a 

trabalhar sobretudo em Oficina Criativa, mas também em E.T e E.V. 

Entrevistámos também a professora Joana Sousa, professora de TIC e OC da turma, que nos disse que a 

ideia base foi do Conselho de Turma, em reunião, mas que agora os alunos estavam a melhorar todo o 

projeto com as suas contribuições e ideias. Disse-nos que, em geral, os alunos estão motivados e com 

vontade de trabalhar. Quando perguntámos se os alunos se portam bem, a professora disse que uns se 

portam melhor que outros, e que os alunos ainda não estão muito habituados a trabalhar em dinâmica 

de projeto, pois implica mais liberdade de acção e nem sempre os alunos cumprem as regras.  

Ficámos curiosos e queremos jogar esse jogo! 
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Ficha Técnica 

Repórteres: Lara Gomes, Lara Ferreira, Dinis Santos, Pedro Soares, Rita Santos, Francisco Henriques| Ilustrações: Ruben 

Pires, Fábio Udrea, Alexandra Sanina, Ana Rita Rodrigues | Pesquisa: Alexandre Neves, Gabriel Carrão, Martim Pereira, 

David Gonçalo, khadiza Bá, Ruben Frias, Maria Fernandes | Francisca Duarte| Tomás Azevedo | Palavras cruzadas: 

Sofia Gameiro, Maria Fernandes, Martim Pereira, David Gonçalo | Textos: Lara Ferreira, Pedro Soares, Dinis Santos| 

Maquetização: Fábio Udrea, Francisco Henriques | Supervisão/Orientação: Prof. Joana Sousa 

Tarefa desenvolvida pela turma 6ºL, no âmbito do Domínio de Autonomia Curricular 


