
Магеллан дістався до Севільї 20 жовтня 1517 року, а звідти вирушив у Вальядолід з метою 

зустрітись з молодим королем Карлом I (у майбутньому іменованим Карлом V 

Габсбургом — остання людина, яку будь-коли було формально проголошено імператором 

Священної Римської імперії).  

За допомогою Хуана де Аранди, одного з трьох головних посадовців Ради у справах Індії 

у Севільї, та інших друзів, особливо португальця Діоги Барбоси, що незабаром став його 

зятем, Магеллан натуралізувався як іспанець. Отримавши значний вплив у Севільї, 

завоював довіру у короля Карла і впливового Хуана Родрігеса де Фонсека (ісп. Juan 

Rodriguez de Fonseca), єпископа Бургоса, колишнього ворога Христофора Колумба.  

У 1517 році Магеллан за згодою короля офіційно відмовився від громадянства і виїхав з 

Португалії, щоб запропонувати свої послуги королівському двору Іспанії, змінив своє ім'я 

порт. Fernão de Magalhães на ісп. Fernando de Magallanes.  

Реалізувати план допоміг йому Руї Фалейро, астроном і виходець з Португалії. 22 березня 

1518 року Управління справами Індії (ісп. Casa de Contratación de las Indias) та король 

Карл підтримали проект Магеллана і виділили йому значні кошти. Магеллан дав присягу в 

церкві ісп. Santa María de la Victoria de Triana і дав гроші місцевим ченцям, щоб молилися 

за його успіх.  

У березні 1518 року між королем Карлом V та Магелланом і Ферейру було підписано 

угоду. За нею обоє отримували титул «аделантадо» (намісники) на всіх відкритих землях 

та островах, а також право на двадцяту частину прибутків. Державна скарбниця 

зобов'язувалася спорядити 5 каравел та запаси харчів на 2 роки. Щоб не дратувати 

португальців, метою експедиції було оголошено пошук протоки до Південного моря. Але 

Лісабон пильно стежив за діями іспанців, і португальські шпигуни робили свою справу. 

Магеллана було оголошено зрадником. Було проведено ряд диверсій та замахів. 

Компаньйони отримали листа від Мануеля І з обіцянками монарших милостей в обмін на 

відмову «служити піднесенню морської могутності Кастилії»[5], але Магеллан залишився 

непохитним.  

Для того, щоб реалізувати проект, взяв на себе зобов'язання пливти на південь у пошуках 

проходу аж до 75-ї паралелі.  

На гроші, отримані від короля, Магеллан і Фалейро купили п'ять суден, «Тринідад» 

(тоннажем 110 тонн, екіпаж 55 чоловік), «Сан-Антоніо» (тоннажем 120 тонн, екіпаж 60), 

«Консепсьйон» (тоннажем 90 тонн, екіпаж 45), «Вікторія» (тоннажем 85 тонн, екіпаж 42) і 

«Сантьяго» (тоннажем 75 тонн, екіпаж 32). «Тринідад» був флагманським кораблем 

Магеллана і, крім Фалейро, капітанами були Хуан де Картегена, Гомес, Гаспар де Кесада і 

Луїс де Мендоса.  
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