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Marinheiros
Marinheiros a Bordo!!!

    RECRUTAM-SE 
Marinheiros para uma viagem em busca de especiarias
nas ilhas Molucas. O horário de recrutamento é das
nove horas às treze horas no porto de Sevilha. 
O início da viagem está previsto para o dia 20 de
setembro de 1519 no porto de Sanlúcar de
Barrameda. 
Os marinheiros recrutados terão de ser experientes e
ter idade mínima de 14 anos e máxima de 35 anos. 
Aceitam-se marinheiros de qualquer nacionalidade.
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                                               Editorial
   No início do ano letivo de 2019-20, o professor Pedro Ferreira,
Diretor do Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria, divulgou o
Programa para as Comemorações do V Centenário da primeira viagem
de Circum-navegação comandada por Fernão de Magalhães. Visava
envolver docentes e alunos numa partilha de conhecimentos, de
experiências criativas e de materiais didáticos, assim como, reforçar o
interesse por figuras e momentos da História da Expansão Marítima da
qual Portugal foi pioneiro. 
   O referido programa foi desenvolvido por cada turma, através de
subtemas aglutinadores de várias disciplinas, ou seja, os Domínios de
Articulação Curricular. A turma B, do 8º ano, concebeu o
desenvolvimento do subtema 
“Novos Mundos ao Mundo”, tendo como trabalho final, a produção de
uma revista, a “360º”, a ser executada em oficina criativa. Como não foi
possível terminá-la no ano letivo de 2019-20, devido à pandemia do
Covid-19, procedeu-se à sua finalização no presente ano letivo de
2020-21. 
   Foi uma experiência que mobilizou docentes de várias disciplinas,
nomeadamente, português (diretor de turma), história, geografia,
ciências naturais, matemática, educação para a cidadania, oficina
criativa e robótica, com grande empenho e sugestões muito adequadas.
   Relativamente aos alunos, pois são eles os “marinheiros desta
viagem”, também desconhecida, como a dos heróis de há 500 anos,
que se distinguiram pela forma como abraçaram a produção da revista,
com profundo empenho, grande sentido de responsabilidade,
criatividade extraordinária e permanente boa vontade, que se traduziu
num ambiente de grande respeito e boa disposição.
   A partir de agora, aventuremo-nos nestes “360º”, nunca dantes
folheados…
                                                  Professora Conceição Cristóvão
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 Visite a loja “A orientação” onde encontra toda a
variedade de instrumentos náuticos (bússolas,

astrolábios, quadrantes) e cartas de marear para
conseguir dar a volta ao mundo.

Abre às oito da manhã, fecha às oito da noite.
Na Rua dos Navegadores, número 19.

Sevilha.
 

Oferecemos feijões, ervilhas, vinho,
lentilhas, barris de anchovas, peixe,
porcos, vacas, queijo, alho, alcapar-
ras e biscoito. 

 “Boa navegação com correta orientação”

Sabor À Volta Do Mundo
"Uma Saborosa obra-prima"
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"FERNÃO DE MAGALHÃES"

No vale clareira uma fogueira.
Uma dança sacode a terra inteira.
E sombras disformes e descompostas
Em clarões negros do vale vão
subitamente pelas encostas,
Indo perder-se na escuridão.

De quem é a dança que a noite aterra?
São os Titans, os filhos da Terra,
Que dançam da morte do marinheiro
Que quis cingir o materno vulto-
Cingi-lo, dos homens, o primeiro-,
Na praia ao longe por fim sepulto.

Dançam, nem sabem que a alma ousada
Do morto ainda comanda a armada,
Pulso sem corpo ao leme a guiar
As naus no resto do fim do espaço:
Que até ausente soube cercar
A terra inteira com seu abraço.

Violou a Terra. Mas eles não
O sabem, e dançam na solidão;
E sombras disformes e descompostas,
Indo perder-se nos horizontes,
Galgam do vale pelas encostas
Dos mudos montes.

                                           Fernando Pessoa, Mensagem
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OURIVESARIA   
 ÂNCORA

O poder do ouro

Produzimos vários tipos de Jóias

   Apresentamos peças de excelente qualidade,

gostos requintados e de vários materiais.São

elaboradas com os mais nobres metais

preciosos, ouro e prata, adornadas com as mais

fascinantes pedras preciosas.
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Cartoon

David Mendes
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Pratos à volta do mundo
Pratos típicos a qualquer hora e em qualquer lugar!

Frango Sotanghon(Filipinas)   
   

Queso asado con mojo(Canárias)

Peixe assado(Timor-leste)

Frutos do mar(Ilhas de Cabo
Verde)
   

Filé à Oswaldo Aranha(Rio da
prata)

 

Tempeh (Ilhas Molucas)
 
 
 

Choripan (R.da Prata) 
 

   
 

Bife Mechado(Palawan)
 
 
 

Calamares su tinta(Espanha) 
 
 
 
 

Michirones (Baía de
St.Lucía)

 
 
 

Frango frito embrulhado em
folhas de pandan(Brunei)

 
 
 

Roti de St Lucia(Baía de St.Lúcia)
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ALIMENTAÇÃO A BORDO NO SÉCULO XVI E NO SÉCULO
XXI

QUE ALIMENTOS LEVAVA
FERNÃO DE MAGALHÃES NA
SUA VIAGEM?

 A bordo das cinco naus levavam
feijão, ervilhas, lentilhas, 200 barris de
anchovas, peixe e carne secos, 3 porcos
vivos, 7 vacas vivas, 984 queijos, 250
réstias de alho e 3 frascos de alca-
parras. A expedição parou em vários
territórios para abastecer.
 Quando os alimentos acabavam,
sustentavam-se com peixes e em
último caso, ratos que encontravam a
bordo e couro demolhado. 

Mantimentos em viagens
marítimas de longo curso
Enlatados; 
Carnes; 
Peixes;
Frutas;
Cereais;
Arroz;
Sumos;
Chá;
Café;
Vinho;
Compotas
Massas, entre outros. 

Doenças que a falta de
alimentos frescos causava

surgiram algumas doenças, como por
exemplo, o temível escorbuto, provo-ca-
do por grave insuficiência de vitamina
C, cuja prevenção através da ingestão de
fruta apenas tardiamente se tornou
conhecida e praticada.

A partir da segunda
metade da viagem,
devido à  alimen-
tação deficitária

 Atualmente, os navios modernos têm
melhores condições, por isso têm uma
maior diversidade de alimentos ricos em
vitaminas e proteínas que ajuda a
prevenir doenças.
Também enfermeiros e/ou médicos
fazem parte da tripulação em viagens
mais longas.
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Evolução da alimentação até à atualidade
 

Há 200 mil anos, quando surgiram os humanos contemporâneos, o Homo

sapiens sapiens, a alimentação baseava-se na carne dos animais caçados ou

pescados e na recolha de frutos e vegetais durante o paleolítico.

Há cerca de 10 000 anos, no Neolítico com o surgimento da agricultura foi

facilitada a seleção das culturas e permitiu o abandono da vida nómada, a

criação de aldeias e, posteriormente, há cerca de 6 000 anos, o aparecimento

de cidades.

Com as primeiras civilizações desenvolve-se o hábito de comer várias

refeições com alimentos diversificados. Também neste aspeto da vida a

alimentação varia muito em função da condição social.

Durante a Idade Média a alimentação era muito pobre e confecionada com

os alimentos existentes em cada país. 

As Descobertas dos séculos XV e XVI levaram à modificação de costumes

alimentares porque houve introdução de novos produtos tais como: as

especiarias (a pimenta, a canela, a noz moscada, o cravo)  a cana-de-açúcar,

o café, o chá, a abóbora, a batata, o feijão, o girassol, o milho, o pimento e o

tomate. Estes alimentos e muitos outros enriqueceram e diversificaram a

gastronomia, revolucionando a alimentação dos europeus, melhorando

muito a sua qualidade de vida com impactos muito positivos na saúde. 

Nos meados do século XIX, o transporte marítimo transoceânico beneficiou

da integração de câmara frigoríficas para o transporte de carne,

contribuindo para o melhor abastecimento da população mundial.
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A alimentação nos dias de hoje
 

Com a evolução da ciência foram aperfeiçoados os processos de
conservação dos alimentos, como a fermentação e salga, e desenvolvidos
outros como a pasteurização. Atualmente estes processos ocorrem à
escala industrial permitindo uma maior liberdade na seleção dos
alimentos durante todo o ano. Além disso, os avanços na genética
permitem a produção de sementes modificadas com genes que as
protegem de pragas ou as enriquecem com mais nutrientes.
Apesar da comercialização da maioria dos alimentos em todos os locais
da Terra e em qualquer época do ano, atualmente os movimentos slow
food começam a ganhar expressão e muitos de nós começamos a,
novamente, dar tempo para plantar alguns vegetais que são cultivados de
forma mais sustentável.
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Localizado num arquipélago
formado por dez ilhas vulcânicas

na região central do oceano
Atlântico. É constituída por 550

mil habitantes, e a linguagem
oficial é português A capital é
Praia e tem um clima tropical

seco, apesar de entre os meses
de julho e outubro ser uma

época de muita chuva, o
arquipélago tem uma boa

temperatura ao longo do ano. É
um bom destino para passar

umas férias, tem praias
belíssimas e uma cultura rica. 

Situa-se na África do Sul, no 
ponto mais sudoeste do

Continente africano. É
constituída por 4,6 milhões

de habitantes, e a linguagem
oficial é o inglês. A cidade

tem clima mediterrâneo, com
verões quentes e secos,

enquanto os invernos são
frios e húmidos e

precipitação concentrados
nos meses de inverno entre

Maio e Agosto.

As ilhas Canárias é um
arquipélago espanhol e situa-se
ao nordeste de África. São ilhas
vulcânicas com praias pretas e
brancas. É constituída por 2,2

milhões de habitantes, e a
linguagem oficial é o espanhol.
Tem um clima subtropical seco,

que é considerado um dos
melhores climas do mundo

graças a isso pode-se passar
férias em qualquer altura do ano,
é um ótimo destino turístico, pois

tem belas praias com águas
temperadas. 

Ilhas de Cabo Verde Cabo de Boa Esperança Ilhas Canárias
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Timor foi um porto de abastecimento na
viagem de circum-navegação.
Em Timor existem algumas atrações
turística como por exemplo: as suas belas
praias e os monumentos na sua capital Díli.
A sua língua oficial é o Tétum, mas a língua
portuguesa também é muito utilizada.
Situa-se no continente asiático e a sua
moeda é o dólar.
Timor tem um relevo muito acentuado com
um clima tropical, quente e húmido.
Fornece alguns países com recursos naturais
como o petróleo, o gás natural, o magnésio,
mármore e o ouro.

Timor

Em Timor tudo é um primor!

A ilha de Mactan é uma ilha densamente
povoada, localizada a poucos quilómetros
da ilha de Cebu, nas Filipinas.
Sendo uma das principais ilhas turísticas de
Cebu, a Ilha Mactan possui uma coleção

Ilha de Mactan

diversificada de pontos turísticos e atrações. Por ser uma ilha de coral,
Mactan oferece algumas das melhores atividades de mergulho, snorkeling,
salto em ilha, jet ski, vela e atividades culturais de qualquer ilha nas
Filipinas.
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Curiosidades 
 viagem de circum-navegação 

 Magalhães estava convencido de que existia um canal que ligava o o oceano
Atlântico   ao  oceano Pacífico 
Assim, ao chegar à costa americana, navegou para sul, para sul ...em busca
dessa passagem. Não foi fácil, e antes de conseguir entraram em vários 
 lugares errados, como o rio da Prata.
Por fim, em 21 de outubro de 1520 avistaram um novo canal e aventuraram-
se  a navegar pelas suas profundas águas entre tormentas, muito frio e
rochedos - Era o estreito de Magalhães.

Mil lanças curtas;
Duzentos piques;
Cento e vinte lanças de arremesso;
Mil e cem dardos;
Sessenta arcos;
Quatro mil e trezentas setas;
Espadas;
Armaduras;
Dois mil quinhentos e quarenta quilos de pólvora.

Magalhães e os seus companheiros levaram diversos tipos de armas para a
viagem.

 as armas serviram para se defender e atacar

Como Magalhães encontrou o estreito de Magalhães: 

QUE ARMAS LEVARAM?
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           Produtos para trocar com outros povos

Cobre; Tecidos; Sinos; Sedas; Lenços coloridos; Espelhos; Cristais; 
Pulseiras; Facas; Anzóis; Tesouras;
Estes materiais eram trocados por outos bens muito mais valiosos.

 Nesta expedição encontraram a ave do paraíso 
 

Esta imagem representa uma ave do paraíso aberta,
tem 14 géneros e 43 espécies

Pinguins de Magalhães

 A primeira menção deste simpático animal foi estabelecida em 1520,
pelo cronista da viagem de Fernão de Magalhães, António Pigafetta,
que o descreve como um ganso silvestre!
 Presume-se que o pinguim teve como antepassado uma remoto ave
terrestre voadora, aparentada com os petréis, que depois se
aproximou cada vez mais do mar para encontrar alimentos. Assim,
deixou de voar e se adaptou à vida aquática, junto com seu corpo:
patas com membranas interdigitais, e suas asas se transformaram em
alas, iguais aos peixes.  
No mundo existem 17 espécies de pinguins, todos  no Hemisfério Sul,
sendo o mais setentrional o pinguim de Galápagos e, o mais
meridional, o pinguim Imperador que habita no interior do
continente Antártico.
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     O pinguim de Magalhães pode ser encontrado desde a Terra do
Fogo até o Brasil (pelo oceano Atlântico) e Peru (pelo oceano
Pacífico). Esses distantes destinos são alcançados através de uma
migração por águas mornas de mais de 6.000 quilómetros.

Leva Magalhães a encontrar o tesouro
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-Astrolábio
-Canela
-Especiarias
-Fernão Magalhães
-Juan Sebastian
-Molucas
-Pacífico
-Rei de Espanha

-Bússola
-Circum-navegação
-Estreito
-Gengibre
-Magalhães
-Nau
-Quadrante
-Victória

 

Sopa de letras 
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Ajuda Fernão de Magalhães a chegar às Molucas! 

A _________  foi o destino da
viagem.

Fernão de ________  foi o capitão
português desta viagem.

Juan Sebastián ________  foi um
dos capitães espanholes desta

viagem.

A ________  foi a estratégia usada
para completar esta viagem.

A ________  foi o tipo de navio
usado na viagem.

António ________  foi o italiano que
documentou a viagem.

A frota partiu de _______.

Magalhães foi o capitão da
________.

A _______  é um instrumento
de navegação e orientação.

Magalhães e a sua frota tiveram de
atacar _______  para adquirir a
confiança do Rei de Cebu.

Magalhães nasceu no ________  de
Portugal.

Regressaram ________  homens da
viagem.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Sevilha
 

Norte
 

Nau
 

Magalhães
 

Pigafetta
 

Elcano
 

Índia
 

Trinidad
 

Bússola
 

Dezoito 

 

Mactán
 

Circum-navegação
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Sopa de letras 

Descobre as palavras relacionadas com a ciência náutica
 

                            - balestilha        - canhões
                            - bússola            - nau
                          - astrolábio       - caravela
                          - quadrante      - boias                     
                          - mapa               - sextante
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Na Blanco & Co. temos carroças, carros
de bois, charretes, entre outros.

Também consertamos carroças!
- Se tiver algum problema com a sua carroça, venha visitar-nos.

Promoção: Na compra da segunda carroça,
receba um par de bois escoceses



DG SEGUROS

SEGURANÇA A BORDO
Cobr imos tudo  por  350
rea is  por  v iagem

Rua da  Mar inha  Pra ta ,  9 ,
San lúcar  de  Bar rameda 10  18   03  19


