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TEXTO FINAL DA TURMA DO 7ºA – A MORTE DE MAGALHÃES 

 
 
Entrámos numa baia por ordem do capitão Magalhães, todos acreditávamos 
tratar-se de uma baia inteiramente fechada.  
Mesmo assim, Magalhães mandou as naus António e Concepción avançarem até 
onde fosse possível. 
Aguardámos ancorados por vários dias.  
Temíamos que eles nunca mais voltassem. Todos nós, esperávamos ouvir um tiro 
de canhão caso eles não tivessem achado nada, dois tiros caso tivessem 
encontrado.  
 
MARINHEIRO (1) (para um companheiro de viagem) – Achas que vamos conseguir 

passar por esta baía? 

MARINHEIRO (2) – Já andei muito de barco, até já tive de voltar para trás muitas 

vezes, mas nunca tive tanta pressão e emoção de descobrir uma 

passagem nova, mas sinceramente acho que vamos conseguir 

passar, confio no Fernão de Magalhães. 

MARINHEIRO (1) – Eu nunca andei de barco, aliás estou aqui para não ir para a 

prisão, mas espero não morrer, sou muito novo ainda! Bem, 

tenho de ir para o posto de vigia. 

 

MARINHEIRO (2) – Passado dois minutos, ouve-se um tiro de canhão. 

 

Ficam todos paralisados a olhar. 

Depois, ouve-se outro tiro. 

E lá vão eles em frente… 

 

MARINHEIRO (2) – Parece que tivemos sorte! Viva!!!!! 

MARINHEIRO (1) – Graças a Deus! Parece que é desta!!!! 

 
 
Descobriram uma passagem pela América!  
O estreito tão procurado por Magalhães realmente existia. 
Fomos ao encontro das naus António e Concepción, mas a tempestade surgiu: 
ventos, correntes e um labirinto de altíssimas e perigosas pedras depararam-se no 
nosso caminho. 
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MESTRE – Grumetes! Atem tudo para não perdermos nada! 
GRUMETES – Sim, Senhor! 
CONTRAMESTRE – Marinheiros, tenham cuidado, está uma rocha a bombordo! 
PILOTO JOAQUIM -VIREM A ESTIBORDO, AGORA!!!!! 
 
PILOTO JOAQUIM – Marujos, só mais um esforço! Vamos!!!!!! 
MARINHEIRO (1) – Ai!…Vamos Todos Morrer! 
MESTRE- Ó homem, um pouco de coragem! (para todos os marinheiros) Avancem 
sem medo! 
CAPITÃO – OLHEM A ROCHAAAAAA!!!!! 
SOTA-PILOTO – VIREMMMMMMM!!!!! 
 

(todos os marinheiros trabalham arduamente para virarem o barco) 
 

MARINHEIRO (1) – CONSEGUIMOS!!!!! 
PILOTO JOAQUIM – Isto ainda não acabou!!!! 
GUARDIÃO – Os Que Não Estão A Fazer Nada, Toca A Tirar Toda A Água Da Nau. 
Agora! 
Sota-Piloto – Companheiros, Estou a ver Uma Saída! 
MARINHEIRO (1) – Finalmente vamos sair deste estreito! 
 
Finalmente, o mar abriu-se diante de nós, calmo como uma lagoa.  
Chamámo-lo de Pacífico.  
 
Magalhães imaginava que as ilhas das especiarias não estavam muito longe. Sem 
mapas, naquele novo mar, a expedição caiu num verdadeiro deserto de água 
salgada e, ainda pior, sem vento nenhum. As nossas naus precisavam de vento para 
navegar, uma calmaria era bem pior que uma tempestade... 
 
MARINHEIRO (1) – Estamos feitos! E agora, como saímos daqui? 

MARINHEIRO (2) – Temos de conversar com o Mestre, já estamos aqui há 

séculos! 

 

Os marinheiros reúnem-se todos no convés e, de seguida, dirigem-se para o 

Mestre. 

 

MARINHEIRO (3) – Mestre, Temos de nos mexer e seguir viagem! 

MARINHEIRO (1) – Mas como, se não há vento? 

MESTRE – Calma, o Capitão há-de descobrir uma solução. 
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28 de janeiro de 1521 – já não temos mais pão para comer e para não morrermos 
à fome chegámos ao ponto de comer o couro que protege o mastro dos navios. 
Alguns de nós foram atacados por um mal na boca: as gengivas incharam ao ponto 
de cobrir os dentes. 
 

CAPITÃO – Marinheiros, ficámos sem pão. 

MARINHEIROS (todos ao mesmo tempo) – E agora o que vamos comer? Como é 

que vamos sobreviver, meu Capitão?! 

CAPITÃO – Acalmem-se! Iremos arranjar uma solução! 

MARINHHEIRO (3) – Também estou cheio de fome…. 

MARINHHEIRO (4) - Esquece, já não há pão para comer. Mais vale comermos o 

couro dos mastros dos navios, senão morremos à fome. 

MARINHHEIRO (3) – Boa ideia! Vamos lá provar. Sempre é melhor que nada… 

MARINHEIRO (1) – Hum! Que delícia! 

MARINHEIRO (2) – Nunca pensei que fosse tão bom! 

CAPITÃO – Não comam isso, sejam Homens! 

 

Pouco tempo depois…  
 
MARINHHEIRO (3) – Olha, o João e os outros estão com a boca esquisita! Já nem 

conseguem falar!  
MARINHHEIRO (4) – Ui! Devem estar carregados de pecados!! 
 
CAPELÃO – (ajoelhado no convés de mãos prostradas) Ai, Santo Deus, ajude-nos! 

Porquê tantas provações? 

 

CIRURGIÃO – Entre! 

MARINHEIRO – Boa tarde senhor! (diz com voz de sofrimento) 

CIRURGIÃO – Boa tarde. O que o traz aqui? 

MARINHEIRO – (com a voz distorcida) Senhor, fui atacado por um mal na boca, as 

minhas gengivas doem, incharam bastante, ao ponto de me 

cobrirem os dentes. 

CIRURGIÃO – Ora bem, então vamos lá ver o que tem. Sente-se e diga o que lhe 

aconteceu. 

MARINHEIRO (sentando-se desconfiado) – Senhor, a minha boca doi muito. 

Sangra muito. Está inchada. Já nem consigo sentir os meus dentes… Já nem 

consigo falar nem beber. Ajude-me, estou desesperado!  

CIRURGIÃO – Calma, marujo. Já vi este mal muitas vezes… 
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(O cirurgião começa a examinar a boca do marinheiro) 

 

CIRURGIÃO – Santo Deus marujo, o que lhe aconteceu!? Isso é castigo divino! De 

certeza que andou a dizer blasfémias! Vou ter de fazer uns cortes 

para aliviar o inchaço.  

MARINHEIRO (implorando) – Eu faço de tudo, por favor tire-me este mal.  

CIRURGIÃO – Prepare-se, então. Vai doer. Beba este vinho, vai ajudar...vou 

começar!  

CIRURGIÃO (para o seu ajudante) – uma navalha!  

AJUDANTE – Aqui tem senhor. (Entregando a navalha) 

MARINHEIRO – AAARGH! (grita de dor) 

CIRURGIÃO – Panos! Rápido!  

AJUDANTE – Aqui tem, senhor. 

 

(Passado alguns minutos) 

 

CIRURGIÃO – Terminei marujo. Consegui cuidar do seu mal. Agora peça a Deus para 

que não o volte a castigar! 

MARINHEIRO (com dificuldade em falar e a sangrar abundantemente) – Que Deus 

o abençoe! Muchas Gracias.  

 
Apesar do sofrimento físico da tripulação, o capitão Fernão de Magalhães mostra 
uma inquebrável persistência e não aceita dar meia volta.  
Depois de mais de três meses, perdidos, neste novo mar, achámos que íamos 
morrer à fome e à sede.  
 
6 março de 1521 – como por milagre, um dos marinheiros avistou uma ilha. Para 
os nossos olhos moribundos, foi a visão do paraíso.  
 
MARINHEIRO ANTÓNIO – TERRA à VISTAAAA!!!!!! 
 
Todos acordaram e levantaram-se de repente sem acreditar. 
Todos se abraçaram e esqueceram as desavenças, os males, até a fome... 
 
CONTRAMESTRE – Todos a postos! Quero chegar a esta ilha num instante! 

CAPITÃO MAGALHÃES – Coragem marinheiros! Conseguimos! 
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Quando encoramos na baía, curiosos nativos vieram até às nossas naus. Entre os 
alimentos que nos trouxeram, havia um fruto estranho tão grande quanto a cabeça 
de um homem, dentro havia um licor doce. 
Agradecemos a Deus, por aquele abençoado fruto do paraíso. 
 
Magalhães decidiu não permanecer ali porque ainda não era a terra das valiosas 
especiarias que o capitão procurava. Estava na hora de continuar a viagem. 
 
CAPITÃO – Marinheiros! 

MARINHEIROS – Sim Senhor, Capitão!! 

CAPITÃO – Por mais que custe deixar esta maravilhosa ilha, temos de continuar 

viagem, pois esta ainda não é a famosa ilha das valiosas especiarias. 

Marinheiros – Sim senhor Capitão!!! 

CAPITÃO – Mestre, peça aos homens para reabastecerem as naus com água e 

mantimentos desta ilha. Diga-lhes que vamos ficar apenas alguns dias para que os 

homens se recomponham.  

MESTRE (satisfeito com a cedência do Capitão) – Muito obrigado Capitão!  

 
7 de abril de 1521 – entrámos no porto de Cebu e avistámos uma bela ilha que 

parecia ser de origem magmática, húmida e tropical…. Houve instantaneamente 

gritos alegria pela nova paragem. De imediato, viraram para bombordo e 

atracaram junto à costa. Por ali permaneceram durante algumas horas, e depois 

de novamente reunir mantimentos, seguiram viagem… 

Após alguns dias a navegar ao largo, aperceberam-se que estavam num 

arquipélago, devido à enorme quantidade de ilhas que por ali avistavam. 

A beleza observada era indescritível, todos se admiraram com a diversidade 

daquelas rochas nunca antes vistas, como:  

- as dunas, o arenito (alguns até pegavam em rochas sedimentares biogénicas e 

ficavam maravilhados pois havia conchas nas rochas); 

- os xistos dobrados (diferentes daquelas que conheciam dos seus países de 

origem);  

- e, no cone vulcânico, o basalto (alguns até se queimavam pois pegavam 

inadvertidamente em algumas rochas plutónicas ou intrusivas acabadas de sair do 

vulcão).  

 
Como saudação, o Capitão Magalhães mandou disparar uma carga de artilharia 
inteira.  
Os nativos foram avisados que não precisavam temer os nossos canhões.  
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O rei de Cebu declarou que o capitão era bem-vindo, mas que todos os navios que 
entrassem no seu porto deveriam pagar imposto. 
Magalhães mandou dizer que não pagaria impostos a nenhum rei da Terra. Se o rei 
de Cebu quisesse a paz, o capitão lhe daria paz, mas se quisesse guerra o capitão 
faria guerra. 
Por respeito ao poder dos nossos canhões, o rei de Cebu desistiu de cobrar o 
imposto e prometeu a Magalhães abraçar a fé católica… 

 

REI de Cebu – Capitão, seja bem-vindo!  

CAPITÃO – Agradeço a sua hospitalidade.  

REI de Cebu (ostentando várias joias de ouro ao pescoço) – Eu sou o Rei desta ilha 

e aviso que todos aqueles que entram no meu porto devem pagar 

imposto! 

CAPITÃO (ofendido) – Imposto!? Ouro!? E Guerra! Também quer?  

REI de Cebu (olhando para o poder dos canhões das naus, amedrontado) – 

Imposto? Claro que não! Entre nós não haverá imposto… 

CAPITÃO – Como prova da nossa amizade, vamos ensinar-vos os ensinamentos do 

Senhor Deus Todo Poderoso.  

REI de Cebu (visivelmente coagido…) – Assim seja, Capitão. 

 
E, juntos, iniciámos um período de convívio, partilha, trocas comerciais e os tais 

ensinamentos de Deus… 
 
Nas duas semanas seguintes, batizámos os indígenas de Cebu e das ilhas 
adjacentes.  
Com a orientação do nosso Capelão que, todos os dias, rezava a Deus: 
 
CAPELÃO (com as mãos erguidas para o céu) – Altíssimo e grandioso Senhor nosso 
Deus, orienta-nos nesta expedição e ajuda-nos a dar-te a conhecer a estes nativos 
sem fé… “In nomine Patris et Filii et Spitiui Sancto. Amen” 
 
Houve uma ilha em que os habitantes não obedeceram, queimámos a aldeia e 
vincámos, no meio, uma cruz. 
Depois de catequizarmos algumas ilhas da região, começámos a fazer proveitosas 
trocas. 
 
MARINHEIROS (para alguns ilhéus) – A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de 

Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós! 

NATIVO – (Deu três passos atrás com medo desta saudação). 

MARINHEIRO MALAIO – Marujo, este homem não te consegue entender. 
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Começámos a fazer gestos para que nos entendêssemos e logo começámos com 

trocas comerciais. 

 

Satisfeito, Magalhães quis dar uma prova de amizade ao rei de Cebu e perguntou-
lhe quem era o seu maior inimigo. O rei respondeu que era Silapolapo – o chefe da 
ilha de Maktan. 
Magalhães prometeu que, com as suas armas de fogo, faria Silapolapo curvar-se 
diante do Rei de Cebu e do Deus Todo Poderoso...  
 
27 de abril de 1521 – Ficámos nos barcos, para lá dos recifes da ilha, à espera do 
desfecho da batalha, porque as condições da praia impediram-nos de utilizar a 
artilharia e obrigaram-nos a desembarcar longe da ilha, para lá dos recifes…. 
Confiante e destemido, o nosso Capitão Magalhães decidiu que apenas 50 homens 
(incluindo ele) iriam para a ilha enfrentar Silapolapo. 
 
CAPITÃO – Os marinheiros que me acompanharem nesta viagem serão 

abençoados e terão, de certeza, um lugar no paraíso! Quem me acompanha nesta 

missão? 

MARINHEIROS – Eu!... Eu!.....Eu!...... 

CAPITÃO – Um pequeno grupo basta. Eles nem sabem manobrar uma espada! 

(declarou Magalhães num tom jocoso e incentivador) 

MARINHEIROS – Sim, meu Capitão! 

CAPITÃO – Marinheiros, levantai-vos e pegai nas vossas armas. Vamos atacar o 
inimigo e livrar-nos deste povo que ofende o nosso amigo e aliado, o rei de Cebu. 
Depois, seguiremos caminho rumo ao nosso destino.  
 
Ainda com a água pelas coxas em direção à praia, ninguém podia imaginar que, na 
ilha, escondidos, já o inimigo estava à espera… 
As nossas armas não tiveram como se defender perante os 1500 nativos da ilha. 
Todos assistimos, apavorados, à morte do capitão Magalhães. 
 
ANTÓNIO PIGAFETTA (diário de bordo – documento verdadeiro) – “O inimigo 
percebeu que tínhamos a cabeça e o tronco protegidos com as nossas armaduras, 
mas não os nossos membros. Lançaram uma chuva de flechas envenenadas. Uma 
das quais feriu Magalhães, que acabou por sucumbir em combate. A sua morte 
desviou a atenção dos guerreiros inimigos, o que permitiu que os sobreviventes 
conseguissem alcançar as nossas embarcações ao largo.” 
 
CAPITÃO – Cuidado Marujos! Flechas!!!! 
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GUERREIROS INIMIGOS – !!!!! (tradução: – Atacar!!!) 
MARINHEIRO – Cuidado Capitão, para não ser atingido! 
 
Todos vimos o corpo do Capitão na praia inerte e sem vida.  
O Capitão não resistiu… 
 
“Assim morreu o nosso guia, a nossa luz e o nosso apoio” – palavras do cronista 
António Pigafetta 
 
TRIPULANTE – A morte do nosso Capitão não nos impedirá de cumprir o seu sonho 
de provar de que há um meio de atravessar os oceanos e regressar a casa.   
 
Nesse mesmo dia, todas as naus prosseguiram viagem…   
 
Magalhães era um líder prudente e sensato, pelo que é difícil compreender o que 
o terá levado a tomar aquela decisão temerária e tão pouco sensata de se deixar 
atrair para o que parece ter sido uma manobra astuciosa e uma armadilha montada 
pelos chefes de Maktan. 
 
 
 

Tenemos la camisa negra 

Hoy la nao está de luto 

Tenemos en el alma una pena 

Pues para ti no hay sustituto. 

 

Sabemos que ya no te tenemos 

Magallanes, gran amigo 

Tenemos la camisa negra 

Y seremos los testigos. 

 
(Refrão da música “La camisa negra”) 

 


