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«Entre todas as figuras e todas as rotas, a minha admiração vira-se para 
os feitos do homem que, no meu sentir, alcançou o mais extraordinário 

na história das descobertas geográficas: Fernão de Magalhães.  

A sua navegação é talvez a maior odisseia na História da Humanidade.» 

Stefan Zweig, 1938 

 

No ano de 2019 comemora-se o V Centenário da primeira viagem de Circum-navegação 
comandada por Fernão de Magalhães. 

O papel cooperativo internacional para a promoção de uma leitura plural da história 
impulsionou o governo, através da resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2017, de 26 de 
janeiro, a criar uma estrutura temporária de projeto, da qual nasce a Rede de Escolas 
Magalhânicas (REM), a que o Externato Champagnat aderiu. 

Fernão de Magalhães é uma personalidade incontornável da história portuguesa e universal, 
cujo sonho não passava só pela busca de riquezas materiais, mas sim por ir mais além do que 
alguém alguma vez ousara ir. Era um visionário e o Mundo não voltaria a ser igual. 

A viagem de Circum-navegação alterou radicalmente a relação do Homem com o planeta. Os 
seres humanos confirmaram, finalmente, qual era a configuração da Terra e abriram novas vias 
de circulação. O Atlântico, que fora uma barreira até ao século XV, a partir de Quinhentos 
tornou-se o grande eixo das comunicações intercontinentais. E homens, animais, plantas e 
ideias cruzaram o mundo em todas as direções rumo ao novo oceano, batizado de Pacífico. 

Motivados pelo espírito de aventura, pela resiliência e pela partilha do conhecimento que 
Fernão de Magalhães nos legou, continuaremos a nossa missão pedagógica numa perspetiva 
humanista, inclusiva e enraizada nos princípios da autonomia e flexibilidade curricular. 

Neste sentido e atendendo às diversas dimensões do Saber, procuramos valorizar a 
contemporaneidade da identidade nacional, potenciar a cooperação, destacar a diáspora 
portuguesa, fomentar o diálogo intercultural, reconhecer a importância do mar/oceano e 
promover a sustentabilidade e desenvolvimento.  

Acreditamos que desta forma estamos a despertar a curiosidade intelectual e a contribuir para 
o crescimento das nossas crianças e jovens enquanto cidadãos conscientes e com espírito crítico.  

Com Fernão de Magalhães iniciaremos esta viagem... 


