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EDITORIAL

Notas d `Opital, obrigada pelo convite que muito me honra, e parabéns pelo início do seu segundo ano!
Este maio foi especial no Hospital. Aqui também se recordaram os 700 anos da Marinha Portuguesa e os 500
anos da Primeira Circum-navegação ao Globo Terrestre de
Magalhães/Elcano.
A festa foi rija!
Vimos crianças com máscaras contra microrganismos,
outros com canulas nasais e botijas de oxigénio, outros
agarrados ao suporte de soros e muitos outros a acompanhar. Vimos pais, mães, outros familiares, médicos,
enfermeiros, terapeutas, assistentes, tantos outros.
Os “Les Amis do Plateau” e o conselho de administração
também cá estavam. Para todos foi bonito! Todos sorriam e os olhos aumentavam de espanto por tanta beleza
e história, por tanto orgulho portugês naquela rota…
Com o saber das nossas educadoras, a arte das nossas
crianças e outros artistas, e as palavras condimentadas
de sensações dos nossos atores, no corredor do nosso
Hospital, enalteceu-se a história da marinha portuguesa
e a primeira viagem de circum navegação ao globo, em
que se falava português do século XVI.
Vimos um patagão da Patagónia, com pés gigantes e fato
colorido, como só as crianças sabem pintar; os pinguins
de Magalhães, pequeninos mas afoitos; a farinha das plameiras das Molucas, o cravo da india e a noz moscada.
A amostra do cardápio da dieta dos marinheiros também
não faltou. Era muito variada. As leguminosas abundavam, os biscoitos, os derivados do leite, e não faltavam
nas naus animais vivos e vasos com limoeiros por causa
da vitamina C. Quando esta faltava morriam com escor-

buto. Só muito mais tarde se descobria esta causa de
morte.
Morria-se muito nessas viagens. Dos 240 homens que
acompanhavam Magalhães voltaram 18, como está registado no diário de Antonio Pigafetta. Magalhães por lá
jaz, num túmulo que ficou nas Filipinas. Eram corajosos
e bravos os nossos marinheiros! Tinham honra e orgulho
de ser portugueses.
À festa veio a Marinha. Fatos azuis de mangas com listas amarelas, tantas mais quantas a patente. O Chefe do
Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional,
o Almirante António Mendes Calado, ficou encantado com
a rota de Magalhães do Pediátrico. Não se cansava de o
dizer. Queria levá-la para o museu da marinha em Lisboa.
À tarde, a Armada, para além de nos ter deliciado com
um fantástico espetáculo da sua Banda no Convento de
São Francisco, presenteou-nos com um cheque de 5000
euros em benefício das nossas crianças e jovens.
Obrigada a todos que contribuiram para este memorável
dia.
Temos muito que nos une no nosso País, na nossa região, na nossa cidade, no nosso Hospital Pediátrico. No
passado, no presente e o futuro que construiremos para
o melhor das nossas queridas crianças.
Um abraço cheio de orgulho por ser Hospital Pediátrico,
por sermos Hospital Pediátrico!
9 de setembro de 2019,

Guiomar Oliveira
Diretora da UGI de Pediatria-CHUC
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500 ANOS
da primeira circum-navegação ao
globo terrestre Magalhães/Elcano

O projeto “Marinheiros da Esperança” nasceu em 2018,
aquando da comemoração dos 700 anos da Marinha Portuguesa. O Hospital Pediátrico-CHUC embarcou a bordo do
navio-escola Sagres, e levou todas as suas crianças a viajar
nele por alguns meses e por vários países, através dos seus
desenhos.
Inserido ainda neste projeto, entrámos de novo a bordo para
a celebração dos 500 anos de um dos maiores feitos mundiais, a primeira circum-navegação ao globo, protagonizado
por Fernão de Magalhães, que não se limitou a descobrir
uma passagem entre oceanos, mas uniu e aproximou povos
e culturas.
Agora…era este o grande desafio para os nossos bravos marinheiros!
Para muitas crianças, um hospital pediátrico é um lugar
desconhecido, onde não podem fazer nada do que gostam,

é o lugar da falta, das saudades da família, da casa, dos
brinquedos e das brincadeiras. O seu estado emocional é
abalado, tornando-as inseguras, e...eis que aparece a sala
de atividades, espaço tantas vezes mágico, que transforma
tudo isto.
Assim, tendo como inspiração o mar imenso e como exemplo de bravura Fernão de Magalhães, foram criadas condições favoráveis à aquisição ativa de saberes, envolvendo
crianças/jovens no mundo do aprender brincando.
E, rapidamente surge a esperança no futuro, a alegria de
produzir, de participar, de procurar aprender mais, mesmo
estando num hospital. Com este projeto e numa cidade sem
mar, viveram-se autênticas aventuras marítimas, sentiu-se
a brisa salgada, ouviu-se o piar das gaivotas…a imaginação
ganhou asas, e o sonho, esse…comandou cada dia de internamento.
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Em 1519, iniciou-se uma das mais ousadas viagens marítimas da História da Humanidade, a primeira Circum-navegação ao Globo Terrestre.
Numa época em que não se sabia exatamente qual a extensão do planeta, e muitos ainda se questionavam acerca da sua esfericidade, esta era sem dúvida, uma viagem
muito arriscada e sem garantias de sucesso.
Tantas dúvidas...qual a rota a seguir? O que iriam encontrar, monstros, tempestades? Quanto tempo duraria a
viagem? Como seria viajar por “lugares nunca de antes
navegados”?
O navegador português Fernão de Magalhães foi o arrojado capitão desta façanha, que tinha como principal objetivo encontrar a rota marítima
para as Molucas, as famosas ilhas de onde provinham as
tão cobiçadas e preciosas especiarias.
Fernão de Magalhães nasceu em Sabrosa, região de Trás-os-Montes. Pertencia à 4ª ordem da nobreza portuguesa
(fidalgos da cota de armas), e foi educado como pajem
da corte da Rainha D. Leonor, esposa de D. João II.
Com 25 anos, alistou-se como voluntário para participar
numa viagem às Índias Orientais. Sempre viajando pelo
Oriente, fez parte de várias expedições. Em 1510 recebeu o título de Capitão, em reconhecimento dos serviços
prestados.
Em 1517, incompatibilizado com o Rei D. Manuel I, renuncia à sua nacionalidade
e oferece-se para prestar
serviço ao Rei Carlos I.
de Espanha.
Em Sevilha, com a
ajuda de Rui Faleiro, apresentaram ao feitor
da “Casa de
la Contratación” da cidade o seu projeto: dar a Espanha
a possibilidade de
atingir as Molucas pelo
Ocidente, por mares não
reservados aos portugueses no Tratado de Tordesilhas e, além disso, segundo Faleiro, provar que as ilhas
das especiarias se situavam no hemisfério castelhano.
No dia 22 de março de 1518 foi assinado o compromisso
entre o Rei de Espanha e estes navegadores portugueses.
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Realizar esta longa viagem através
do oceano e abrir um caminho que
nenhum navegador havia descoberto
até então, era um projeto muito
atrevido.
Fernão de Magalhães guardou-o
muito bem, não o dando a conhecer a
ninguém, temendo que procurassem
dissuadi-lo perante os perigos que
iria encontrar, além de temer que a
própria tripulação desanimasse.
Deu-se início à preparação da viagem,
a azáfama era grande!
Estas viagens marítimas longas e
cheias de imprevistos, mereciam
todos os cuidados, os detalhes deveriam ser revistos várias vezes.
Face à dificuldade de reabastecimento por longos períodos, era
necessário planear rigorosamente o
armazenamento de géneros e controlar a sua distribuição
pela tripulação dentro de regras rígidas, pelo menos até à
chegada a algum porto.
A base da alimentação era o biscoito, duro e salgado, que
é um pão muito leve, cozido duas vezes, e que por
isso se conservava por muito tempo, cada
tripulante recebia cerca de 400gr por dia.
Também recebiam por dia 1,4 litro de vinho e
1,4 litro de água, que servia para beber, para
a higiene pessoal e cozinhar os alimentos.
Se as dificuldades aumentam, a ninguém
era permitido o direito de consumir mais
água. Nas situações extremas, racionava-se
em medidas de casca de ovo, apenas para molhar
a garganta dos tripulantes.
Fernão de Magalhães, embarcou víveres suficientes para
dois anos de viagem: biscoitos, vinho, azeite de oliva,
vinagre, pescado seco, toucinho, feijão, grão-de-bico,
lentilhas, farinha, alho, queijo, mel, figos, açúcar, marmelada,
alcaparras, alhos, arroz e carnes secas de boi e de porco.

Também
embarcaram
animais vivos como vacas,
porcos e galinhas, para ter
leite, ovos e carne fresca
de vez em quando.
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No final de Julho estava praticamente tudo pronto
para iniciar a viagem, os cinco navios completamente equipados com alimentos, canhões e tripulação,
à qual o Comandante exigia a mais severa disciplina, porque só desta forma se garantia a felicidade e
o sucesso da viagem.
Realizou-se a cerimónia na Igreja de Santa Maria de
la Victoria, em Sevilha, onde o brasão de armas do
rei foi entregue ao comandante da expedição, Fernão de Magalhães. Aqui o comandante foi obrigado
a pronunciar-se sobre os seus votos de lealdade ao
monarca, perante várias testemunhas.
“Foi anunciada a partida de Sevilha, numa segunda-feira de manhã, no dia de São Lourenço, a 10 de Agosto
de 1519 com uma descarga de artilharia, e largada a
vela do traquete. Descemos o rio Bétis, até à ponte do
rio Guadalquivir, passando perto de S.João de Alfareche. Continuando a descida do Bétis, passamos perto
de Coria e outras aldeias, até Sanlúcar de Barrameda.
É aqui que a porta dá para o Oceano.”
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No dia 20 de setembro de 1519, o Comandante português Fernão de Magalhães, ao serviço de D. Carlos I
de Espanha, partiu de Sanlúcar de Barrameda comandando uma frota de cinco navios, San Antonio, Vitória,
Concepción, Santiago e Trinidad, que levantaram ancora e içaram as velas.
Levou consigo cerca de 240 homens corajosos e determinados a arriscar as suas vidas numa expedição
extraordinária, cuja missão seria realizar a primeira
circum-navegação ao globo terrestre.
Quatro dias depois, chegaram ao arquipélago das Canárias, onde aportaram na Ilha de Tenerife, e se abasteceram de carne, água e lenha.
A 29 de setembro seguiram para o porto da Montanha
Vermelha, onde permaneceram três dias, aguardando
a chegada de um navio que lhes trazia peixe para a
viagem.
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A 2 de outubro, de noite, seguiram viagem, ao longo da costa da Guiné.
Nesta região, apanharam ventos contrários, o que retardou a viagem
por alguns dias. Depois foram atingidos por uma forte tempestade que
os acompanhou enquanto atravessavam o Atlântico em direção ao Brasil.
A 13 de dezembro a frota aporta na Baía de Santa Luzia, terra ampla do
Brasil, onde mantiveram bons contatos com os indígenas.
Pigafetta relata “este país tem um número infinito de papagaios…
eles também têm um tipo de gatos amarelos, que se assemelham
a pequenos leões… parámos em duas ilhas povoadas só de pinguins… são pretos e têm o corpo coberto de pequenas penas…
têm asas, mas com efeito não voam.”
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Em janeiro de 1520 exploram o Rio da Prata, chegando a S. Julián em Maio.
Pigafetta escreve: “apareceu na praia um índio gigante, que cantava, dançava e lançava areia para cima,
tinha uma voz forte como o mugido de um touro, tinha
um manto de pele de guanaco e o rosto pintado de
vermelho”.
Magalhães fascinado com o estranho indígena chamou-o de “Patagão” (pata grande), posteriormente
batizou aquela terra de Patagónia.
“O Comandante mandou dar-lhe de comer e de beber,
e entre outras bugigangas, deu-lhe um espelho de aço

e o gigante ao ver pela primeira vez a sua figura refletida no espelho, recuou tão assustado, que deitou
ao chão quatro dos nossos que estavam atrás dele”.
A 22 de maio, os navios foram surpreendidos por uma
forte tempestade quando seguiam do rio Santa cruz
para Sul, atirando a nau Santiago contra um recife, a
qual naufragou entre as rochas. Dos 38 membros que
constituíam a tripulação, apenas morreu um, mas todas as munições, equipamentos e víveres foram perdidos.
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A viagem prosseguia na busca de um estreito que não
sabiam se existia, numa região de “mau navegar”. Magalhães enfrentou grandes dificuldades, motins, tempestades, frio, e o desaparecimento da San António,
nau pilotada por Esteban Gómez, que desertou da
expedição.
Durante todo este tempo, os homens começavam a
ficar exaustos e com muito medo do desconhecido. Rezaram e pediram a Deus por um milagre.
As suas preces foram ouvidas!
- “Durante as tempestades vimos o Senhor no meio da noite
escura. Ele apareceu com uma
tocha acesa no alto do mastro
e ali ficou para nos confortar.
Chorávamos em desespero…e
quando foi embora a luz sagrada, não pudemos abrir os olhos
por muito tempo, ficámos cegos clamando por misericórdia.”
Este fenómeno mais não era
que o denominado fogo de Santelmo, fenómeno cientifico que
acontece em plena tempestade, devido à energia contida
nas nuvens, produzem-se descargas elétricas no alto dos
mastros dos navios.
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A 27 de novembro a expedição atravessa, finalmente,
o Estreito de Magalhães, aquele espaço de mar, que
nunca antes tinha sido sulcado por navio algum.
Quem relata na primeira pessoa este acontecimento
histórico, é António Pigafetta, um Cavaleiro da Ordem
de Rhodes, nascido no seio de uma família nobre, na
província italiana de Vicenza, em 1491.
Em 1519, e encontrando-se por terras de Espanha, ficou a saber que estava a ser equipado em Sevilha um
esquadrão de 5 navios, com destino às ilhas Molucas,
e que Fernão de Magalhães, comandante português
da Ordem de Santiago, que por mais do que uma vez
já havia cruzado o Oceano com glória, tinha sido nomeado comandante-chefe dessa expedição.
Apresentou-se na casa da Contratação para participar nesta viagem, mas o recrutamento havia terminado. Decidido que estava a participar nesta viagem,
negociou um preço, que pagou do seu próprio bolso,
e embarcou com o papel de intérprete e cartógrafo,
além de turista aventureiro e observador atento.
Registou toda a viagem em detalhe, a flora, a fauna,
maneiras e costumes, línguas e geografia de terras
e mares que os europeus nunca tinham visto antes.
O momento da passagem do estreito que viria a receber o nome de Magalhães, descrita por Pigafetta desta
forma: “havíamos entrado no canal sudoeste, a nau Trinidad e Vitória, e continuando a nossa navegação che-

gamos a um rio que chamamos de Sardinhas, devido à
grande quantidade que vimos destes peixes. Ancoramos
ali para esperar pelos outros dois navios. Permanecemos quatro dias, tendo enviado uma chalupa muito bem
equipada para que procedesse ao reconhecimento do
términus deste canal, que desembocaria em outro mar.
Os marinheiros da chalupa voltaram ao terceiro dia e nos
comunicaram que haviam visto o cabo onde terminava o
estreito e um grande mar, isto é, o oceano. Todos choramos de alegria.”
“A este cabo chamámos El Desejado,
porque, com efeito,
há muito tempo que
ansiávamos vê-lo.”
“Este estreito como
pudemos constatar,
tem quatrocentos
e quarenta milhas
de comprimento, ou
seja, cento e dez
léguas marinhas de
quatro milhas cada uma. De largura tem cerca de meia
légua… O estreito é rodeado de montanhas muito altas
e coberto de neve. É tão profundo que mesmo estando
bastante próximo de terra, não se encontrava fundo
para a âncora, nas vinte e cinco ou trinta braças”.
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Quarta-feira, 28 de novembro,
“… abrimos através do Estreito para entrar no grande mar…
que nós navegamos pelo espaço de três meses e vinte dias,
percorremos cerca de quatro
mil léguas, e ao qual chamamos de Pacífico porque durante
todo este percurso não houve a
menor tempestade.”
Neste Oceano, toda a tripulação avistou com grande espanto as galáxias Grande Nuvem de Magalhães e Pequena
Nuvem de Magalhães, que são
vizinhas da nossa Via Láctea, e
às quais deram este nome em
homenagem ao navegar Português.
Pigafetta, continua o seu relato: “já não temos nem
pão para comer, mas apenas um pó misturado de
vermes, e que tem um cheiro insuportável a urina de
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rato. A água que temos para
beber é igualmente podre e fedorenta. Para não morrermos
de fome, somos forçados a comer pedaços de couro com que
se cobre o mastro maior, para
impedir que a madeira destrua
as cordas. Este couro sempre
exposto à água, sol e ventos, é
tão duro que temos de o deixar
de molho quatro ou cinco dias
no mar para o amolecer. Depois
comemos imediatamente sobre as brasas.”
“No entanto, isto não é tudo, o
maior infortúnio é termos sido
atacados por uma doença que
dá nas gengivas e faz os dentes caírem em ambos os maxilares, pondo-os doentes… morreram dezanove. Eu posso agradecer a Deus
o suficiente, porque durante este tempo não experimentei a menor doença.”

Em 24 de janeiro de 1521 avistaram uma pequena ilha
onde aportaram. A essa ilha chamaram de San Pablo.
Posteriormente avistaram outra que devido à grande
quantidade de tubarões rapidamente ficou
conhecida por esse nome. Contudo,
eram pequenas ilhas desabitadas de
pessoas e sem recursos de alimentos
e água potável. Ficaram conhecidas
como Ilhas Desventuradas.
“Durante todo este tempo não descobrimos nenhuma terra à exceção de
duas Ilhas desertas,
nas quais não descobrimos mais do
que pássaros e árvores, e por esta razão
as designamos de ilhas
desventuradas. Não encontramos fundo ao longo da cos-

ta, e só vimos tubarões.”
Nas semanas que se seguiram, a tripulação continuava a ser vítima da má alimentação e do escorbuto.
“… no nosso navio, e medindo por meio da corrente
da popa, andamos todos os dias cerca de sessenta a
setenta léguas, e se Deus e sua Santa Mãe, não nos
tivesses favorecido com uma navegação feliz, teríamos
todos morrido de fome num mar tão dilatado. Eu acho
que no futuro ninguém queira empreender tal viagem.”

13

A 16 de março de 1521 a expedição avistou algumas
ilhas do arquipélago das Filipinas. No dia seguinte Magalhães foi para terra. Era o quinto domingo da Quaresma,
chamado de Lázaro, e sendo assim, Magalhães batizou
aquelas ilhas com o nome de Arquipélago de San Lázaro.
Quando foram abordados pelos nativos, Magalhães presenteou-os com gorros, espelhos, tecido bocaxim e
jóias de marfim. Em troca, os nativos deram-lhe peixes,
cachos de bananas, nozes de côco e um jarro com vinho
de palmeira. Este foi o início do contato entre os europeus e os nativos. Os mesmos disseram que em quatro
dias estariam de volta trazendo arroz (umai), côco e outros alimentos.
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Nestas ilhas existia canela, noz-moscada, cravos e pimenta. As especiarias chamaram muito a atenção de
Magalhães e dos seus homens, além do chefe usar jóias
de ouro…
“Na sexta-feira, 22 do mês, os ilhéus cumpriram a sua
palavra e vieram com duas canoas cheias, com nozes
de côco, laranjas, um cântaro de vinho de palmeira e
um galo, para que víssemos que tinham criação de galinhas. Compramos
tudo o que trouxeram. O seu chefe
era um velho, que
tinha o rosto pintado e usava brincos pendentes de
ouro nas orelhas.
Os integrantes de
seu séquito usavam braceletes de
ouro e lenços ao
redor da cabeça”

Sendo um dos grandes objetivos desta viagem expandir a fé católica (além de atender aos interesses mercantilistas), é de referir que Cebu se tornou o foco de
disseminação do cristianismo no arquipélago filipino,
pois embora os reis Calambu e Siagu se tenham tornado amigos e aliados dos europeus e também terem
permitido a realização de missas e colocação de cruzes nos seus territórios, eles não se converteram à
fé cristã. No entanto, o rei de Cebu aceitou a conversão. Magalhães escolheu
a data de 14 de abril, um
domingo, para celebrar o
batismo do rei Humabon.
“Foi montado na praça
um palco, adornado com
tapeçarias e folhas de palmeiras. Mandamos a terra
quarenta homens e mais
dois armados dos pés à
cabeça, para compor a

guarda real. Quando o cortejo seguiu em direção ao
local da cerimónia, os navios dispararam toda a sua
artilharia, fazendo com que o capitão e rei se abraçassem emocionados. Subimos ao palco, onde havia
dois cadeirões revestidos de veludo azul e verde,
onde se sentaram o soberano e nosso capitão-geral”.
Segundo descreve Pigafetta
Magalhães exigiu que os vassalos do rei de Cebu o reverenciassem como rei cristão. Posteriormente a família
real, assim como o rei
Calambu e os seus familiares, também se converteram ao cristianismo.
Fernão de Magalhães
sustentou a necessidade
de converter a restante
população da ilha e das
ilhas vizinhas e nos dias
seguintes batismos e
missas foram realizados.
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Perto da ilha de Cebu existia outra ilha chamada Mactán,
governada por dois reis, Zula e Cilapulapu. O rei Cilapulapu não pretendia converter-se ao cristianismo nem
aliar-se ao rei de Espanha, mas o rei Zula foi procurar
a ajuda dos europeus, pois tinha interesse na aliança.
Magalhães decidiu ajudar Zula e declarou guerra ao rei
Cilapulapu.
Ao amanhecer do dia 27 de abril Magalhães chegou à
ilha Mactán acompanhado de 60 homens, vestidos com
armaduras e armados com mosquetes.
Pigafetta conta que os inimigos eram 1500 nativos. Embora os europeus usassem armaduras e armas de fogo,
a desvantagem era muito grande. “Os ilhéus eram mil
e quinhentos e estavam formados em três batalhões,
que mal nos viram já se lançaram sobre nós com um
ruído horrível. Dois batalhões nos atacaram pelos flancos e um terceiro pela frente. Nosso capitão dividiu sua
tropa em dois pelotões. Os
balestreiros e os mosqueteiros atiraram desde longe durante meia
hora e causaram pouco dano ao inimigo.”
Durante o conflito Magalhães foi atingido duas vezes,
a primeira por uma lança de ponta
de ferro e depois por uma flecha envenenada que lhe acertou na perna
direita, cujo veneno era fraco (mais

16

20 SETEMBRO 2019 | Jornal do Hospital Pediátrico

para provocar dor do que matar). Quando lhe acertaram
nas pernas o comandante decretou a retirada. Alguns
dos europeus já tinham fugido, sendo perseguidos pelos
inimigos. No caso de Magalhães, foi encurralado já à beira-mar, mas continuou a lutar até que um dos inimigos,
usando uma espada, lhe feriu a perna esquerda, que o
fez cair de vez no chão e, por fim, o nativo matou-o.

Depois da morte de Magalhães foi feita uma reunião
sendo Duarte Barbosa e Juan Serrano escolhidos como
novos comandantes da expedição.
Decididos a zarpar o quanto antes, considerando já suficientes as relações firmadas com o rei de Cebu, o rei
de Butuan e de Calagan e outros senhores, assumiram
o objetivo principal da viagem. Contudo deparou-se com
uma realidade: nenhum dos homens a bordo sabia onde
ficavam as Ilhas Molucas, uma vez que apenas Magalhães era portador desse conhecimento. A frota navegou para Sul e aportou na pequena ilha de Bohol onde
se deliberou que Juan Carvajo fosse escolhido o novo
comandante e ao mesmo tempo, a Nau Concepción fosse destruída, pois era a que estava em pior estado de
conservação, e a tripulação já não era suficiente para
levar os três navios.
Após várias semanas a saltitar de ilha em ilha, zarparam do porto de Chipit (localizado no sul da ilha
de Mindanao) e a 8 de julho de
1521 aportaram na costa
de Bornéu. Na tentativa
de conseguir um guia
que os levasse às
Molucas, foi decidido ali permanecer. Pigafetta
relata que as ruas
estavam guarnecidas de vários solda-

dos que empunhavam lanças, espadas e escudos, os
quais mantinham a vigilância e garantiam a segurança.
“A cidade está construída junto ao mar, excepto a
casa do rei e as de alguns chefes. É composta de
vinte e cinco mil lares ou famílias. As casas são de
madeira, sustentadas por grossas vigas para isolá-las da água. Quando a maré sobe, as mulheres que
vendem mercadorias aproveitam para atravessar a
cidade de barca. Protegendo o palácio real há uma
grande muralha de pedras, com barbacãs à maneira
de fortaleza, sobra a qual se vê cinquenta e seis canhões de bronze e seis de ferro. Dispararam muitas
vezes durante os dias em que passamos na cidade”.
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Em agosto de 1521 Gonzalo Gomes de Espinoza foi
eleito capitão da Nau Trinidad e novo comandante da
expedição. Juan Sebástian Elcano, que era piloto da
Concepción, foi nomeado capitão da Nau Vitoria. Durante os meses de agosto, setembro e outubro os dois
navios vaguearam com destino incerto. Finalmente a 6
de novembro avistaram as Molucas, chegando lá com a
ajuda de dois nativos da ilha de Sarangani.
Chegados ao destino, foram firmadas alianças com os
nativos, combinados negócios e transações. Após intensas negociações foi decidido o regresso em glória
a Espanha.
Estava previsto partir no dia 18 de dezembro. A Nau
Vitoria estava pronta a zarpar, contudo a Nau Trinidad
estava com dificuldade em mover-se e os marinheiros
descobriram que havia água no porão. O comandante
Gonzalo Gomes de Espinoza decidiu permanecer na
ilha com a tripulação a fim de consertar os furos, o que
levaria semanas. Mas, para não perder mais tempo, foi
deliberado que a Nau Vitoria regressasse a Espanha, e
Juan Sebástian Elcano que era então o capitão, e bastante experiente como piloto, foi incumbido de levar as
novidades ao rei Carlos I, assim como concluir a longa e
grandiosa viagem.
No dia 21 de dezembro, dia de São Tomás, por volta do
meio-dia a Nau Vitoria iniciava a viagem de regresso a
Espanha, levando a bordo 47 europeus e 13 nativos de
Tidore, num total de 60 pessoas.
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A expedição prosseguiu com o objetivo principal de chegar às Ilhas Molucas, fazer acordos com os chefes locais, comprar mercadoria e regressar a Espanha.
Após vinte meses de viagem, avistaram finalmente as
tão desejadas ilhas. Pigafetta relata no seu diário a
emoção vivida nas duas naus e os disparos de artilharia que foram feitos em celebração daquele momento. O
Cravo da India era a especiaria mais cobiçada, no entanto os Europeus procuravam também a canela, o açafrão,
a noz-moscada, as pimentas, a mostarda, o tomilho e
coentros.
Pigafeta descreve-nos com rigor a variedade de produtos que encontraram, não só de especiarias como outros alimentos e animais.
“Todas as ilhas produzem cravo de várias espécies, gengibre, sagu, arroz, nozes de côco, bananas, figo, amêndoas maiores que as nossas, romãs doces e acres,
cana-de-açucar, melão, pepinos, cabaça, um fruto que
chamam Comilicai (espécie de abacaxi) e que é muito

refrescante... Também há azeite de côco... e de animais
úteis, possuem cabras, galinhas e uma espécie de abelha não maior que uma formiga e que faz a sua colmeia
nos troncos das árvores depositando um excelente
mel...”.
Durante o tempo que permaneceram na ilha, foram
visitados por vários chefes,
Reis e Príncipes o que permitiu a troca constante de
presentes, sendo a artilharia
que os europeus transportavam a causa de maior fascínio
por parte dos Chefes Locais.
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A Nau Vitoria cruza o Cabo da Boa Esperança!
“Para dobrar o cabo, demorámos cerca de nove semanas com as velas dobradas por causa dos fortes ventos que sopravam constantemente de oeste e noroeste e percebemos que eram fortes tempestades... É a maior e
mais perigosa saída conhecida da Terra. Aquele Cabo é o mais perigoso do
Mundo” descreve Pigafetta.
Este Cabo situado na
África do Sul foi descoberto por Bartolomeu
Dias em 1488 e foi
designado como Cabo
das Tormentas devido
á dificuldade da passagem provocada pelas fortes e inúmeras
tempestades, ventos
agrestes e cruzados
o que muitas vezes
foram considerados como monstros e terrores dos mares. Contudo o Rei de
Portugal D.João II ordenou que fosse renomeado de Cabo da Boa Esperança.
Esta passagem permitiu ao Vitoria ultrapassar mais um dos momentos assustadores e marcantes desta viagem.
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“... durante dois meses não parámos em terra... muitos
adoeceram e outros a morte encontraram... carecíamos
completamente de víveres e se o céu não nos tivesse concedido bom tempo, teríamos morrido todos de
fome...”.
Após a passagem do Cabo da Boa Esperança, Juan Sebastian Elcano decide seguir viagem direta para Espanha, contudo a escassez de alimentos e a forte ameaça
de mais mortes entre a tripulação obrigou-o a tomar a
decisão de realizar uma paragem em Cabo Verde, território Português.
“... navegámos imediatamente em direção a noroeste por dois meses
inteiros, nunca descansámos,
perdendo neste intervalo vinte
e um homens entre cristãos
e índios... quando os deitávamos ao mar notámos
uma coisa curiosa... os
cadáveres dos cristãos
ficavam sempre com
os rostos virados para
o céu e os dos índios com
o rosto submerso no mar...”
descreve Pigafetta
Rumam à Ilha de Cabo
Verde e fazem uma
ancoragem em Santiago. Elcano sabia
que corriam grandes
riscos pela tomada
desta decisão, e dá
instruções para que
se omita a verdadeira
razão da paragem.
Pigafetta escreve “...
sabendo que estávamos em terras do
inimigo e que levantaríamos suspeita, tivemos muito cuidado
com os homens que
enviámos a terra na
chalupa, houve ordem
para que dissessem
que vínhamos das

costas da América e não do Cabo
da Boa Esperança e eles acreditaram ser verdade... e das
duas vezes que vieram ao
navio, trouxeram muito arroz em troca da nossa mercadoria...”.
No entanto e depois de duas
viagens a terra, a chalupa do Vitória foi intercetada e a verdade
acabou por ser revelada aos portugueses
por um membro da
tripulação: “... mais
tarde soubemos que
o nosso barco tinha
sido capturado porque um dos marinheiros revelou o nosso
segredo dizendo que
o comandante estava
morto e que o nosso
navio era o único da
frota de Magalhães e
que retornava à Europa...”.
Juan Sebastian Elcano ao perceber a
traição, ordenou que
partissem de imediato, deixando para trás
13 tripulantes.
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6 de setembro de 1522 “Entrámos na Baía de Sanlúcar
de Barrameda! Dos sessenta homens que formavam a
tripulação quando partimos das Ilhas Molucas, restávamos não mais que 18... Desde que saímos desta Baía
até que retornámos foram mais de quartorze mil quatrocentos e sessenta léguas e navegámos ao redor do
Mundo inteiro, sempre de Leste para Oeste.” escreve
Pigafetta.
Foi no dia 8 de setembro de 1522, que a âncora da Nau
Vitória foi lançada perto do Cais de Sevilha e toda a mercadoria e artilharia descarregada. A primeira viagem de
Circum-navegação estava concluída e tinha sido bem
sucedida. Pigafetta relata “Na terça-feira todos nós
descemos a terra, descalços com um pedaço de vela
na mão e caminhámos até à Igreja de Nossa Senhora
da Vitória e à de Santa Maria de Antigua como tínhamos
prometido fazer nos momentos de angústia.”
O navio chamava-se Vitória e a Igreja onde os 18 tripulantes agradeceram o retorno a casa é dedicada a Santa
Vitória. Uma viagem longa, e considerado o maior feito
da Humanidade e que graças a este cronista italiano ficou gravado para sempre.
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Em 1523 o diário de Antonio Pigafetta é publicado como
livro em Espanha por ordem do Rei D.Carlos I e posteriormente em 1525 em Paris uma segunda edição. Uma
obra extraordinária que representa o testemunho vivo
da primeira viagem ao redor do mundo como o próprio
a intitulou.
“De Sevilla partí para Valladolid, donde presenté a la Sacra Majestad de don Carlos, no oro ni plata, sino cosas
que eran a sus ojos mucho más preciosas. Entre otros
objetos, le obsequié un libro escrito de mi mano, en el
cual había apuntado día por día todo lo que nos había
acontecido durante el viaje. Abandoné Valladolid lo más
pronto que me fue posible y me fui a Portugal para hacer
relación al rey don Juan de las cosas que acababa de
ver. Pasando en seguida por España fui a Francia, donde regalé algunas cosas del otro hemisferio a Madama
la Regente, madre del rey muy católico Francisco I. Regresé al fin a Italia, donde me consagré para siempre
al muy excelente y muy ilustre señor Felipe Villiers de
l’Isle-Adam, gran maestre de Rodas, a quien di también
la relación de mi viaje.”
l caballero ANTONIO PIGAFETTA
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Um sonho... um amigo...
uma sala de espera

A sala de espera da Consulta de Cardiologia, ganhou
cor, as paredes contam agora uma história de super
heróis a todos os que aguardam a sua vez para serem
consultados, “A história de Fernão de Magalhães e a
sua volta ao mundo através dos mares”.
Mas esta, não é uma história de super heróis fictícios,
mas de verdadeiros heróis, que existiram na realidade
e que continuam a existir porque marcaram profundamente a história da Humanidade.
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Tal como os grandes heróis da ficção, também Fernão
de Magalhães tinha superpoderes, pois conseguiu feitos extraordinários, embora não possuísse o poder de
voar ou de se tornar invisível, o da super velocidade ou o
da imortalidade, possuía os superpoderes da inteligência, do talento, da ambição, da determinação e principalmente o infindável superpoder de sonhar. Como diz
Augusto Cury, “… a capacidade de sonhar sempre foi o
grande segredo daqueles que mudaram o mundo.”

A concretização deste projeto deve-se essencialmente a duas pessoas de enorme coração e nobres sentimentos, Ana Brazião, Presidente da Cooperativa Pedrinhas, que foi uma das responsáveis pela elaboração
da maquete deste projeto, e José Gomes, proprietário
da Euro2 by Impress Direct (Sintra), que doou toda a
decoração. Juntos, mas separados pela distância de
Coimbra-Sintra, abraçaram esta ideia com enorme carinho, grande talento e desmedido profissionalismo.

José Gomes, refere “…embora a ideia original para a
decoração da sala fosse muito diferente, rapidamente
aceitei o tema da Circum-navegação e a partir daí…alinharam-se as estrelas e o resultado foi incrível, estou
muito satisfeito.”
Aos dois, o nosso BEM HAJAM!
As Educadoras dos Internamentos
e Hospitais de Dia
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Amigo dos Mares
A Pedrinhas – Pedro Brazião Rodrigues apoia crianças gravemente doentes, nasceu da inspiração de
uma delas e apoia-se nos seus desenhos para prosseguir os seus objetivos de apoio social. A convite
do Grupo de Educação de Infância do Hospital Pediátrico colaborou na decoração da sala de espera
do Serviço de Cardiologia deste Hospital.
Graças à colaboração de outras entidades conseguiu-se um resultado fantástico que reflete
não só a viagem de alguns dos nossos maiores
marinheiros, como também a força das nossas
crianças que, tal como os bravos marinheiros de
outros tempos, resistem heroicamente a muitas
das adversidades da vida – os marinheiros da esperança.
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A Pedrinhas elegeu um dos desenhos do nosso
mentor, o menino Pedro Brazião Rodrigues, a
quem a doença não tirou a capacidade criativa,
nem a energia de viver, embora lhe tenha tirado
a vida. O desenho eleito, o amigo dos mares aparece como o grande guardião dos oceanos, que
mais do que nunca precisam de proteção.
O amigo dos mares guarda a nossa casa: a terra e o seu bem mais precioso - a água. Ter o
amigo dos mares na cardiologia é para a Pedrinhas uma honra, porque sabemos que ali fica
bem pertinho do coração de todos os nossos
meninos.
Ana Brazião
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Aos Amis du Plateau,
Um agradecimento muito, mas muito especial, pelo dia em
que se lembraram do nosso Hospital, tendo como única intenção a vontade de colaborar de forma calorosa, sincera e
disponível.
A concretização do projeto da Sala de espera da Cardiologia, deve-se a vocês, que nos deram a conhecer um conjunto de pessoas boas, que quiseram seguir o vosso exemplo.
A vossa presença aquando da vinda da Marinha Portuguesa
ao Hospital, representou um enorme gesto de carinho, estima e consideração para com esta comunidade Hospitalar,
que nunca será esquecido.
Mas representou também uma enorme vontade de se associarem às comemorações desse grande navegador Português Fernão de Magalhães e do seu grandioso feito, por
quem nutrem especial admiração.
Exemplo disso, é o belíssimo monumento que construíram

em França, em Champigny-sur-Marne, e no qual Fernão de
Magalhães e a sua viagem de circum-navegação do globo,
é bem simbólica.
Este monumento construído em homenagem a Louis Talamoni e a todos os imigrantes portugueses, estabelece
um paralelo entre Fernão de Magalhães e todas as pessoas que foram forçadas a abandonar o seu país de origem,
todos percorreram longos caminhos sem
saberem o que iriam encontrar, todos
desbravaram terras desconhecidas,
todos ultrapassaram grandes dificuldades, mas nunca desistiram,
e na sua maioria acabaram por
chegar a bom porto!
Muito obrigada, Amis du Plateau!

(…) Nos oito cantos do monumento estão oito colunas. Estas colunas estão coroadas por esferas
que representam a terra, expressam a esperança duma concórdia mais fecunda com as mãos
entrelaçadas por ramos de oliveira, símbolo da paz. Estes formam a linha do equador em volta da
Terra, um lembrete de que a primeira volta ao mundo foi realizada pela expedição do navegador
Português, Fernão de Magalhães, entre dez de agosto de 1519 e seis de setembro de 1522”*.

28

20 SETEMBRO 2019 | Jornal do Hospital Pediátrico

CHEFE DE ESTADO MAIOR DA ARMADA
ALMIRANTE MENDES CALADO

“Os olhos viram, o coração sentiu,
as palavras ficaram…”

“Quero começar por agradecer a oportunidade que me foi
dada de visitar o Hospital Pediátrico de Coimbra onde tive
uma experiência humana inesquecível de contato com
profissionais cuja excelência se manifesta nos olhares,
na competência, nas atitudes que são afinal a principal
essência do Projeto “ Marinheiros da Esperança”.
Quero fazer deste momento, um momento inesquecível,
um momento de memória, para que se guarde o exemplo destes profissionais e de todos os envolvidos neste
programa que a Marinha se orgulha de fazer parte, poder
levar consigo nesta viagem as crianças das pediatrias
do Serviço Nacional de Saúde, ajudando-as a vencer as
tempestades da vida, a certeza de que a seguir a cada
tempestade vem a bonança e essa bonança será sem
dúvida uma oportunidade de concretização de sonhos na
vida feliz.
Que aos profissionais nunca falte o ânimo para cuidar dos
nossos marinheiros e para os nossos bravos marinheiros
uma palavra de ânimo na certeza de que terão sempre
consigo a escolta amiga da nossa Marinha para vos ajudar a vencer e a concretizar os vossos sonhos.
Com um grande abraço cheio de esperança para todos os
marinheiros das pediatrias do nosso Serviço Nacional de
Saúde.
Bem-hajam”
https://youtu.be/VvK6ZhAR2h84
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…de braço dado
com o passado!
A viagem de Magalhães e toda a aventura imaginária
vivida nas pediatrias do Serviço Nacional de Saúde,
em particular no Hospital Pediátrico – CHUC, com
os nossos marinheiros da esperança como protagonistas principais, trouxe a bordo da nossa “Nau” o
Senhor Doutor Francisco Magalhães Gaivão, ilustre
descendente do nosso herói, e que muito nos honrou
com a sua presença aquando da sua visita à exposição dos 500 anos da 1ª viagem de Circum-navegação
ao Globo Terrestre no dia 6 de Junho de 2019.
Esta visita ficou marcada por uma enorme emoção e
pela partilha de conhecimentos.
Os olhares do Sr. Dr. Francisco e da sua esposa foram
sempre atentos e carinhosos, demonstrando uma
franca sensibilidade nas palavras proferidas, bem
como uma franca generosidade no reconhecimento

do quanto este projeto significou para eles e para todos os que nele estiveram envolvidos.
Percorremos com toda a atenção cada continente, cada local de paragem feita pelo nosso capitão,
cada momento personificado e visível naquela exposição...e de repente, tudo ganhou vida própria,
aquele percurso ali desenhado iluminou-se com o
brilho constante e inebriado dos olhares dos ilustres visitantes, ou seria do brilho das nuvens de
Magalhães?
Mas, verdadeiras e teimosas lágrimas rolaram pelos
rostos no momento fictício da morte do seu distante
parente… neste momento a sensação foi de que Fernão de Magalhães tinha reencarnado em força, numa
alma sem corpo, comandando até ao fim esta viagem.
Uma viagem que era a sua vontade, e que cumpriu!

Como nos diz Fernando Pessoa:
“... Fernão de Magalhães até ausente
soube cercar a terra inteira com seu abraço”.
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