
Ferdinand Magellan 

(1480 – 1521) 
- a fost de orginie portughez, dar a navigat în serviciul regelui 
Spaniei 
- el considera că insulele mirodeniilor trebuiau să aparŃină Spaniei 
- a navigat spre vest pornind din Europa pentru a ajunge în Asia  
- a fost primul european care a navigat în Oceanul Pacific, primul 
care a condus o expediŃie în jurul lumii 
- a pornit în călătorie la 10 august 1519 cu cinci corăbii care au 
compus flota expediŃiei: Trinidad, 

San Antonio, Concepción, Victoria, Santiago. 
- în 1519 flota s-a desprins de Ńărm şi a început călătoria 
- a navigat în Oceanul Atlantic spre coastele Braziliei şi a 
ajuns în S Americii de Sud 
- a descoperit strâmtoarea care leagă Oceanul Atlantic 
de Oceanul Pacific 
- a traversat Oceanul Pacific spre Insulele Filipine,  unde 
a fost ucis 
- un locotenet de-al său a cumpărat mirodenii şi s-a întors prin Oceanul Indian, Oceanul 
Atlantic (prin sudul Africii) şi a ajuns din nou în Spania 
- prin călătoria sa Magellan a demonstrat că  Pământul este rotund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 

 



Vrei să ştii mai mult? 

 
Magellan a fost un nobil portughez care a luptat pentru Ńara sa şi a  participat la 

numeroase bătălii importante. El i-a cerut regelui Portugaliei, Manuel, să-i mărească solda, 
dar cum acesta a refuzat Magellan a plecat în Spania în 1517, 
pentru a-şi oferi serviciile Regelui Carol I. 

Magellan i-a propus regelui Carol să navigheze spre vest, 
să găsească o strâmtoare între Americi şi apoi să continue spre 
vest către Insulele Moluce. Magellan ştia că Pământul e rotund, 
dar i-a subestimat dimensiunile, crezând ca Insulele Moluce sunt 
situate chiar în vestul continentului american şi nu de cealaltă 
parte a unui imens ocean netrecut pe hartă. Regele a acceptat 
acest plan, iar la 20 septembrie 1519, Magellan a ridicat ancora 
în Spania, la comanda a cinci nave şi 270 de oameni: Trinidad, San 
Antonio , Concepción, Victoria şi Santiago. 

Magellan a navigat către vestul Africii şi apoi spre Brazilia, unde a cercetat coasta 
sud-americană pentru a găsi o strâmtoare care să-l ducă în Pacific. El a cercetat Rio de la 
Plata din sudul Braziliei, în scopul de a găsi o cale de trecere. Nereuşind, a continuat să 
exploreze spre sud, de-a lungul coastei Patagoniei.  

La 21 octombrie, a descoperit în sfârşit strâmtoarea pe care o căuta. Strâmtoarea 
Magellan este situată la capătul Americii de Sud, separând łara de Foc de continent. Doar 
trei nave au pătruns în strâmtoare; una dintre ele fusese distrusă, iar alta, părăsită. Au 
fost nevoie de 38 de zile pentru a naviga prin periculoasa strâmtoare.  

Când a văzut oceanul la celalalt capăt al strâmtorii, Magellan a plâns de fericire. El 
a fost primul explorator european care a ajuns la Oceanul Pacific, plecând din Atlantic. 
Flota sa a reuşit să traversese oceanul spre vest în 99 de zile. Apele oceanului erau 
surprinzător de calme, astfel că oceanul a fost denumit „Pacific”, din cuvântul latin 
pacificus, care înseamnă „calm”. Până la sfârşitul călătoriei, oamenii au rămas fără 
mâncare şi au trebuit să mestece părŃile din piele ale echipamentului lor, pentru a se 
menŃine în viaŃă.  

La 6 martie 1521, expediŃia a ajuns pe Insula Guam. Zece zile mai târziu, au ajuns în 
Filipine. Pe 27 aprilie 1521, Magellan este ucis în Filipine. După ce a reuşit să facă trei 
sferturi din ocolul globului, navigatorul portughez este ucis în timpul unei lupte între 
triburi. El a fost lovit de o săgeată otrăvită şi a fost lăsat să moară de către camarazii săi 
care se retrăgeau. 

Dupa moartea lui Magellan, supravieŃuitorii, îmbarcaŃi în două nave, au navigat către 
Insulele Moluce şi au încărcat calele navelor cu mirodenii. Una dintre nave a încercat, fără 
succes, să se întoarcă străbătând Pacificul. Cealaltă navă, Victoria, a continuat să 
navigheze spre vest, sub comanda navigatorului basc Juan Sebastian de Elcano. Vasul a 
străbătut Oceanul Indian, a înconjurat Capul Bunei SperanŃe şi a ajuns la Sevilla la 9 
septembrie 1522, devenind prima navă care a înconjurat globul. 
 



Strâmtoarea Magellan se află la sudul Americii de Sud, ocolind numeroase insule şi 
despărŃind America de Sud (Chile şi Argentina) de łara de Foc 
(Tierra del Fuego). Strâmtoarea are o lungime de 373 mile marine 
(ca. 670 km) având lăŃimea minimă de 2,5 mile (ca. 4,5 km), făcând 
legătura dintre Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific. ImportanŃa ei 
maritimă a scăzut după construirea Canalului Panama. Din cauza 
vânturilor puternice din Patagonia este una dintre cele mai 
periculoase strâmtori. 

Descoperitorul ei, în 1520, Fernando Magellan, a făcut 
ocolul lumii cu cinci corăbii şi cu un echipaj de 237 de oameni. La 
data de 21 octombrie, el descoperă în apropierea latitudinii de 52 
grade o peninsulă pe care o numeşte "Capul Fecioarelor" (Cabo 

Virgenes). O furtună teribilă, care a durat peste 36 de ore, împinge corăbiile la 1 
noiembrie în strâmtoare, iar Magellan să o botează Estreito de Todos los Santos. Echipa 
de marinari trimisă în recunoaştere de Magellan descoperă pe coasta de nord numai 
oseminte într-un mormânt. Din cauza fumului provenit de la focurile indienilor, această 
regiune va fi denumită "łara de foc" ("Tierra del Fuego"). Această legătură dintre cele 
două oceane a devenit începând cu anul 1881 importantă prin faptul că a permis accesul din 
vest (evitând Capul Horn, periculos navigatorilor) spre Insulele Moluce, "łara 
Mirodeniilor". Gavin Menzies aminteşte în cartea sa "1421" că înaintea lui Magellan, în 
iarna anului 1421, împăratul Chinei traversase deja această strâmtoare. 

 


