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traz um conjunto de narrativas de sonho e em sonho. As
que ocorreram em sonho, pareceram tão ou mais reais que
as restantes!
Um aspeto frequente das narrativas dos exploradores deste
Setor, é o registo de assombrações! Fossem terras inteiras,
castelos, ou pequenas casas e cabanas, muito do que foi
observado possuía algo de misterioso e fantasmagórico. No
entanto e como muitas vezes se veio a concluir, em alguns
dos casos, havia razões perfeitamente naturais para os sons
ou acontecimentos com que os exploradores se depararam.

Ao anónimo anotador das descrições,
pertencem os itálicos que pontuam os textos.
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Houve um dia, em que eu fui em busca de uma nova aventura –
separei-me do resto da frota – e embarquei num barco à vela. Passados
alguns meses, cheguei a uma ilha de que nunca tinha ouvido falar.
Chamava-se Ilha Futebólica. Nessa ilha vivi e vi muitas coisas, como
por exemplo o museu do futebol, muitos estádios, ouvi claques de
futebol, vesti camisolas de futebol, chutei bolas de futebol e fui ver um
jogo de futebol entre o Flengo contra o Zoltãxiano, o grande clássico.
Entretanto, depois de conviver com os habitantes da ilha, fui contratado para jogar no Flengo. Eles pagavam 10 milhões de euros, por
mês e eu aceitei a proposta. O meu primeiro jogo foi contra o Spolan.
Ganhámos 5-1, mas com o passar dos dias e dos meses, eu comecei a
sentir a falta dos meus amigos e da minha família. Então voltei para
casa e quando me viram perguntaram-me como tinha corrido a minha
aventura e o que se tinha passado na minha viagem. Eu comecei então
por contar que tinha ido para uma ilha chamada Ilha Futebólica...
E, de repente, acordei! Tudo isto que se tinha passado era um sonho.

A Fase 1 de “O Outro Marco Polo, que viajou – talvez –
com Fernão de Magalhães” iniciou-se a 20 de Setembro
de 2019, data dos 500 anos da partida da Expedição de
Fernão de Magalhães que completou a primeira viagem
de circum-navegação ao globo terrestre.
projectopatrimonio.com/o-outro-marco-polo/
Viseu. Junho, 2020.
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O Projeto-Piloto de “O Outro Marco Polo, que viajou –
talvez – com Fernão de Magalhães” foi desenvolvido
com o Agrupamento de Escolas Grão Vasco, no âmbito
da iniciativa da Memória Comum – Associação para os
Museus Municipais – Viseu; e decorreu em Junho e Julho
de 2019, resultando em 5 cadernos (cada pertencente
a uma turma do 1.º Ciclo do Ensino Básico), que foram
publicamente apresentados durante o festival “Mescla”,
a 07/07/2019.

ÁGUIA. SETOR II – LUCAS CORREIA
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ÁGUIA. SETOR II – AFONSO GOMES

[Em mais uma etapa da viagem, houve um naufrágio e fiquei sozinho
numa terra desconhecida!]
Quando pisei a ilha, olhei à minha volta e encontrei uma montanha feita de bolacha de gengibre, subi até ao topo e mordisquei
um bocado.
Desci da montanha e encontrei um homem esquisito, parecia que
era uma bolacha de gengibre. Aproximei-me e escondi-me atrás de
um arbusto. Era mesmo uma bolacha de gengibre.
Perguntei-lhe:
– Como é que te chamas?
Ele respondeu-me:
– Chamo-me Tobias, a bolacha de gengibre desta ilha.
Fomos até à costa, para conversar um bocadinho e sabermos mais,
um sobre o outro. Ficámos a saber que temos muitas coisas em
comum.
Fomos explorar a ilha e encontrámos um mapa na copa de uma
árvore. Demorámos quatro dias a encontrar o tesouro, mas quando
o encontrámos, apareceu-nos um ogre que nos fez três perguntas:
– Em que batalha morreu a mãe de dom Afonso Henriques?
Quem eram os pais dele? E quem era o avô dele?
Nós acertámos todas as perguntas e ele deixou-nos abrir o tesouro,
que estava cheio de dobrões de ouro.
Despedi-me do meu amigo Tobias e voltei para Portugal, num
barco que, entretanto, passou pela ilha.
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Certo dia, numa tarde de verão, estava eu a passear de barco, ao
largo de uma costa – que me fez lembrar a alentejana – até que me
perdi no alto mar!
Fui parar a uma ilha gigantesca, muito bonita, com erva verde,
cavalos pretos a pastar, grandes e densas florestas e pássaros tropicais
a voar pelos céus azuis.
Encontrei uma casa abandonada e acabei por dormir lá, tal era o
cansaço. Cá fora, havia corujas a piar, raposas a caçar, javalis a remexer
a terra e outras coisas mais...
No dia seguinte, acordei com um grande barulho e, quando abri
a porta da casa, encontrei o temível Kraken, o monstro marinho mais
perigoso do oceano, com os seus olhos arregalados e os seus múltiplos
tentáculos. Peguei numa espada e em tudo o que encontrei e travei
uma dura batalha com ele, que acabei por vencer.
Algum tempo depois comecei a sentir saudades de casa, afinal já
havia passado bastante tempo desde a última vez que tinha visto a
minha família e amigos.
Comecei então a preparar o meu regresso. Pus mãos à obra. Cortei
uma árvore, peguei na madeira, trabalhei-a com todo o engenho e
construí um barco para velejar até casa.
Foi uma grande aventura! Mas, de repente, acordei e descobri que
tudo não tinha passado de um fantástico sonho.
ÁGUIA. SETOR II – RODRIGO JACINTO

A ILHA DA BOLACHA
DE GENGIBRE
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A ILHA
DO KRAKEN

ÁGUIA. SETOR II – CAROLINA AMARO

Passadas duas semanas, chegámos a um mar muito estranho...
Nesse imenso mar havia uns animais raros, tais como: golfinhos com
asas, tubarões só com um olho, cavalos-marinhos com patas... enfim,
muitos animais estranhos.
Continuámos a viagem e, encontrámos a Ilha Nutella.
Ficámos muito surpreendidos. Deparámo-nos com uma fonte de
nutella, uma piscina de nutella, árvores que davam nutella, comida
de nutella...tudo com nutella!
Nisto, chegámos a uma pequena aldeia onde havia um mini-mercado que vendia toneladas de nutella para os banhos, para a comida...
e ainda havia uma pequena casinha de chocolate.
A tripulação adorou aquela ilha. Assim, quando regressaram a casa,
todos levaram de recordação um pedaço de nutella.
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No dia 26 de Novembro, eu e a minha tripulação navegávamos no
Oceano, quando, de repente, o barco ficou preso em terra.
Quando saí do barco avistei Goblins a comer uma espécie de animal
que era metade cabra, metade homem.
Fizemos o mínimo de barulho para não nos fazerem reféns. No
percurso também encontrámos Grifos, Fadas e um Dragão. Esta ilha
estava cheia de bizarrias!
Já estávamos quase a ir embora, quando descobrimos um templo
cheio de riquezas como ouro, prata, estanho e cobre. Trouxemos algumas connosco e regressámos a casa!
Agora que penso, acho que mais ninguém conhece aquela ilha
espantosa. Por isso, é preciso que não se conte onde ela fica!

ÁGUIA. SETOR II – AFONSO SEIXAS

A ILHA
NUTELLA
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A ILHA
DA MAGIA

A TERRA
DA AMIZADE

ÁGUIA. SETOR II – INÊS AMARO

ILUSTRAÇÃO DE
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Passadas duas semanas de navegação, finalmente chegámos à Terra
da Amizade.
A Terra da Amizade tinha uma vista linda, tinha animais que
falavam e voavam, florestas maravilhosas, árvores cantantes e o lago
da Magia.
Eu e a tripulação andámos a visitar a Terra da Amizade. Entretanto
avistámos uma cabana muito bonita. Decidimos bater à porta, mas
ninguém respondeu. Insistimos e continuámos a tocar à campainha.
Entretanto, uma senhora abriu a porta e para surpresa era a tia
de um marinheiro da tripulação. Mas infelizmente estava na hora de
voltarmos para a nossa terra. Despedimos– nos da tia do marinheiro
e navegámos de volta.

ÁGUIA. SETOR II – GABRIEL FERNANDES

Saí do navio, coloquei o meu pé direito em terra e dei logo conta
que estava numa ilha desabitada, por isso decidi explorá-la. Encontrei
uma praia, com arribas altas, areia fina e um mar calmo. Subi umas
escadas e vi uma floresta, com árvores altas e muito verdes. Essa floresta
estava cheia de animais, como raposas, esquilos, ursos, etc.
Seguidamente dei conta que estava numa aldeia com casas de
madeira e xisto. A aldeia merecia um nome e por isso, dei-lhe o nome
de Gabilândia.
Ao fim de dar o nome à aldeia, desloquei-me para ver se estava em
bom estado para ser habitada, mas precisava de algumas melhorias. Por
isso, regressei ao navio e deixei lá alguns tripulantes para repararem
as casas, para que quando nós regressássemos com mais habitantes,
estes terem as casas com melhores condições!
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Chegava eu a uma ilha, quando a noite desaparecia e o sol começava
a surgir. Mal pus o pé em terra, pensei logo em explorar aquela ilha,
a que chamei Ilha Desconhecida.
Eu e a tripulação decidimos separar-nos em diversos grupos, para
fazer uma exploração da ilha.
A ilha era maravilhosa! Vi pastos do verde mais vivo que alguma
vez tinha visto, diversos montes, que eram enormes, manadas de lindos
e rápidos cavalos negros, grandes florestas e, mais ao longe, no meio
de dois montes, uma gruta sombria.
Decidimos começar a exploração pela floresta, seguida dos pastos,
onde estavam os cavalos, depois os montes e, finalmente, a gruta.
Ao fim de termos explorado tudo, chegou a vez daquela assustadora
gruta. Brrrr!
Começámos por espreitar para dentro dela, e os meus colegas tripulantes recusaram-se a entrar, mas eu arrisquei.
A gruta era escura, fria e assustadora. Até eu, tal como os meus
companheiros, fiquei a tremer que nem varas verdes. Ouvi um ruído
sinistro ao longe. Comecei a correr! O ruído parecia querer seguir-me
a cada passo que eu dava. Já começava a ver a luz do sol a pôr-se. Saí
da gruta a correr.
Nunca cheguei a revelar a ninguém o local exato desta bela ilha, mas
há quem jure a si mesmo que a vai encontrar e irá dar-lhe outro nome,
mas, para mim, terá sempre o nome que lhe dei: Ilha Desconhecida...
ÁGUIA. SETOR II – CATARINA GIL

A ILHA
DESABITADA
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A ILHA
DESCONHECIDA

[Tinham sido já vários dias a navegar, sem novidades ou aventuras.]
Num dia bem solarengo, pensei em ir à procura de uma ilha que
ninguém conhecia. Pedi ao Capitão um barco para explorar o mar e
fui arranjar uma tripulação, para ir comigo. Eu pensei em seis amigos
para a tripulação e um barco bem grande. Escolhi os meus melhores
amigos: o Pedro, o Paulo, o Lucas, o Mateus, o Gabriel e o João. E a
minha sorte é que todos os meus amigos alinharam nesta aventura.
Então, partimos e passámos pelo Oceano Atlântico, pelo Mar da
Noruega, pelo Oceano Glacial Ártico, pelo Mar de Beaufort e ainda
pelo Oceano Pacifico, até que encontrei uma ilha bem pequenina, bem
bonita, por explorar, e que ninguém ainda conhecia. Decidi chamar-lhe
“Ilha JM”.
Na Ilha JM havia poucos animais, apenas pássaros e algumas vacas.
Eu e a minha tripulação fomos apanhar madeira, alguns paus e troncos
pequenos, para construirmos um abrigo. Fizemos uma cabana bem
grande e muito gira. Depois, cada um de nós pegou num frasco e
começámos a apanhar pirilampos, de modo a iluminarmos o espaço.
Apanhámos tantos que conseguimos que a nossa cabana ficasse bem
iluminada e ainda mais bonita.
Eu e a tripulação ficámos naquela ilha durante sete dias, muito
divertidos e com muitas aventuras.
(Quando eu e os meus amigos regressámos fomos contar a nossa
aventura e a nossa descoberta ao presidente da república e a outras
pessoas importantes! Fomos homenageados e até fizeram uma estátua
minha e dos meus amigos!)
ÁGUIA. SETOR II – JOÃO LIMA

Durante a viagem, avistei uma ilha pequena. Já estava a anoitecer,
por isso decidi explorar a ilha e fiz uma fogueira para eu e a minha
equipa descansarmos.
Durante a noite, eu ouvi ruídos estranhos. Fiquei intrigado e um
pouco assustado. Logo de manhã, preparei a minha mochila: muda
de roupa, vários tipos de comida e água.
Fui a uma floresta que vi ao longe. Fiquei surpreendido ao ver
muitas flores bonitas e coloridas e árvores tão perfeitinhas com uns
cheirinhos delicados! Nunca tinha visto uma floresta assim!
Um perfume delicado espalhou-se pela floresta e, de repente, eu
ouvi um toque suave, como se fossem sinos juntos, a tocar. Segui
esse som e vi um bando de libélulas junto de uma árvore com flores
vermelhas, as suas asas faziam aquele som: eram tão transparentes e
brilhantes como um cristal, tentei tirar fotos e assustei-as.
Quando saí da floresta, encontrei uma clareira cheia de flores
parecidas com as do girassol, quando cheguei mais perto, em vez de
sementes de girassol, olhei para mim próprio, pois era um espelho.
Eu disse:
– Olha! Que cabeludo que sou! Vou levar uma flor para a minha
equipa.
Então, eu arranquei uma flor com muito cuidado para não partir
os espelhos.
Continuei a minha viagem, mas tive de dar a volta à clareira,
porque não queria partir os espelhos durante o caminho. Achei muito
estranho, porque não encontrei nenhum animal e eu já tinha chegado
ao fim da ilha. Adorei esta ilha, mas tive de regressar à minha equipa,
para continuar viagem.

A ILHA JM
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ÁGUIA. SETOR II – ILLYA NAZARENKO

A ILHA
PEQUENA

ÁGUIA. SETOR II – LARA SANTIAGO DE JESUS

Os cinco barcos da nossa frota pararam numa ilha cheia de palmeiras. A tripulação de cada barco dividiu-se pelas várias zonas da ilha.
Enquanto a explorava ia descobrindo novas coisas.
De repente, vi uma cabana e, com um pouco de receio, entrei.
Dentro da cabana estava uma tartaruga e três crias bebés em cima de
um tapete velho. Os pobrezinhos estavam cheios de fome e eu fui ver
se havia comida por perto. Só encontrei dois peixes e algumas frutas,
mas foi o suficiente para eles se alimentarem.
A tartaruga levou-me a conhecer alguns amigos da sua espécie.
Todos eles eram muito divertidos. Eu fui assistir à primeira vez que
as crias foram nadar. Elas nadavam muito bem.
Por fim, a tartaruga perguntou-me se eu queria ir ver o salto dos
golfinhos e, sem hesitar, aceitei. Foram os maiores saltos que eu já vi
em toda a minha vida.
Foi um dia muito divertido e repleto de descobertas.
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Quando pisei a ilha, olhei para os lados e vi, do lado direito,
uma floresta maravilhosa com animais majestosos: como um leão,
um grifo, um panda, um cavalo e um papagaio. Do lado esquerdo vi
uma pequena extensão de água muito luminosa com peixes maravilhosos que nadavam muito rápido e os peixes eram: peixe-palhação e
peixe-espada.
Dei uns passos em frente e encontrei uma porção imensa de terra
com muitas casas, apartamentos e hotéis. Todas as pessoas se amavam,
ajudavam e partilhavam. Logo percebi que era uma terra muito feliz,
sem poluição e era a minha terra de sonho, só com coisas boas.
Andei para a frente e para o lado e vi uma casa enorme e repleta
de coisas preciosas como ouro, prata, diamantes e estanho. Como
ninguém lá morava tomei a liberdade de a tomar como minha, só
que quando fui para limpar a cozinha, encontrei um animal muito
fofinho e eu pedi-lhe para ficar comigo até terminar a exploração. Ele
disse que sim.
Andámos um bocadinho e encontrámos uma fonte da juventude
e outra da sabedoria.
Passado algum tempo eu tive que ir embora só que não tinha barco
porque o meu tinha-se estragado, mas de repente um cidadão diz:
– Não faz mal, nós emprestamos-te um barco!
– Muito obrigado! Eu prometo que voltarei sempre, aos fins-de-semana.
E no fim correu tudo bem e eu voltei para casa. Tomei a liberdade
de chamar àquela ilha, a Ilha da Felicidade.
ÁGUIA. SETOR II – JOÃO MORAIS

A ILHA DA
TARTARUGA
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A ILHA DA
FELICIDADE

A ILHA
DIVERTIDA

ILUSTRAÇÃO DE

ÁGUIA. SETOR II – LUDACRIS RAPOSO

16

17

[A meio da nossa viagem, recebemos a bordo um marinheiro que nos
contou que fazia parte de um grupo] de pessoas que estavam a navegar
pelo oceano, em busca de uma ilha.
Passados uns dias, avistaram uma ilha e foram dar uma vista de
olhos. Eles olharam para um lado e para o outro. Num lado viram
uma caverna e no outro viram uma casa assombrada. Separaram-se em
dois grupos, um foi para a caverna e o outro para a casa assombrada.
A casa assombrada, por dentro, era muito bonita e limpa. Eles
viram fantasmas, só que eram amigos. Quando estavam para ir embora,
foram explorar a ilha, mas não havia mais nada a explorar.
O grupo que foi para a caverna encontrou um urso que não gostava
de pessoas. Então, eles resolveram passar a caverna com muita calma
e no final viram uma mini cidade.
Vieram chamar os seus amigos para irem embora e deram àquela
ilha o nome de Ilha Divertida.

ÁGUIA. SETOR II – MARTA SILVA

Num dia de grande tempestade, ia eu a navegar no barco, quando
as grandes ondas do mar me arrastaram até uma pequena ilha deserta.
Desembarquei, para investigar a ilha. Quando me aproximei do
ponto mais alto, vi uma manada de unicórnios a brincar com uma
ninhada de gatinhos. Fui até eles e desapareceram, de repente!
Mais à frente, vi fadas a cuidar de animais feridos, mas mais uma
vez, quando me aproximei tudo desapareceu... Era tudo muito bonito,
mas não se podia tocar!
Fui embora! No entanto, ao visitar aquela ilha percebi que ainda
há muitas coisas fantásticas por descobrir.
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Quando pisei terra, olhei em volta e vi uma linda criatura. Era
loira, de grande cauda laranja e pequena. Parecia uma cria de animal.
Fui-me aproximando devagarinho, fiz-lhe uma festa no pelo e ela
saltou para cima de mim, assim pensei que ela me protegia do que
houvesse pela frente. Dei-lhe o nome de grifo.
Continuei a andar, com o grifo, e encontrámos uma casa imensa
e bonita. Entrámos e vimos algo a brilhar. Aproximámo-nos e vimos
que era uma joia que alguém tinha deixado cair. Peguei nela para a
examinar e vi que era um diamante, assim que lhe toquei.
Saí da casa e continuei a andar. Depois de algum tempo encontrei
um rio mágico que tinha milhares de peixes a nadar. Para atravessarmos o rio, pedi ao Grifo para com a sua magia derrubar uma, de entre
os milhares de árvores que havia na floresta.
Continuámos a andar e, depois de uma hora, encontrámos uma
grande aldeia chamada ”Aldeia Mágica”. Entrámos na aldeia e alguém
veio ter connosco. Era um homem loiro com roupa velha e pobre. Ele
disse que nesta aldeia havia, no cume da montanha, um grande baú
com várias pedras. Fomos buscar o baú.
No final dessa aventura voltei para o barco, levei tudo que encontrei comigo, incluindo o grifo e voltámos para casa. Antes, de sair,
dividi a magia que encontrei com os habitantes e dei um nome à ilha,
que agora se chama a “Ilha da Magia”.

ÁGUIA. SETOR II – MARIA MORAIS

A ILHA
FOFINHA
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A ILHA
DA MAGIA

[Nas grandes explorações há sempre alguma fadiga. Por isso,] certo
dia tive uma grande vontade de navegar no meu barco. Decidi fazer
uma viagem sem rumo à procura de aventuras. Após algum tempo
no mar, avistei uma ilha que resolvi explorar.
Ao chegar à ilha, saí do barco e saltei para a areia branca e reluzente. Reparei que, do meu lado direito, se encontrava uma placa onde
estava escrito: “Esta ilha chama-se Ilha Pacífica, cuidado ao passear
junta à costa, pois lá se encontram vários perigos que estão sempre à
espreita, procurando comida”.
Dei uma dúzia de passos em frente e vi uma enorme cabana com
vários bancos de diferentes cores, pressenti que lá vivia alguém. Avancei um pouco, para ver mais de perto. Na cabana não existiam apenas
bancos, também havia um quarto cheio de camas mal feitas e uma
cozinha desarrumada. Perguntei a mim próprio:
– Porque é que não está aqui ninguém? Parece que fugiram de
alguma coisa...
Deixei para trás a cabana e avancei mais um pouco explorando a
ilha. Continuei a explorar e, sem querer, tropecei numa pedra e caí. Ao
levantar-me, reparei que estava mesmo junto à costa e, subitamente,
apareceram umas criaturas que me queriam apanhar. Assustado, corri,
a sete pés, até ao barco. Tentei manter a calma e não desisti. Continuei
a observar a ilha através de uns binóculos.
Fazia-se tarde, o mar começava a ficar bravo e já pouco se via. Sem
demoras afastei-me da ilha e rumei a casa.
Quando cheguei a casa, senti-me salvo e disse para os meus botões:
– Ufa, foi por um triz. Que grande aventura!
Chamei a minha família para contar tudo o que me aconteceu
nesta viagem.

Saí do barco, comecei a andar e de repente consegui avistar um
prédio muito alto. Entrei. O prédio estava deserto; não estava lá ninguém. Encontrei uma placa que dizia: “Este prédio é muito antigo.”
Comecei a subir, escadas e mais escadas, até chegar ao 2º andar.
No 2º andar encontrei joias valiosas e peguei em todas. No 3.º andar
encontrei várias coleções: de copos, pratos, joias, cadernos, estojos...
No 4.º andar encontrei muitas, mas muitas, bolas de futebol assinadas
por jogadores profissionais. No 5.º andar encontrei mantinhas muito
quentinhas e levei uma. No 6.º andar encontrei muita comida. Havia
hambúrgueres, pizzas, gelados, arroz, massa... Comecei a comer e não
parei, era tudo saboroso!
No 7.º e último andar encontrei quadros antigos sobre muitos
acontecimentos da história e tinha lá mais uma placa a dizer: “É a tua
vez de fazeres um quadro e colocá-lo na parede”.
Depois de fazer o quadro saí da ilha e dei-lhe o nome de Ilha das
Recompensas. Dei-lhe este nome porque cada andar tinha uma coisa
muito boa ou uma recompensa por ter ido àquela ilha.

ÁGUIA. SETOR II – MIGUEL PACHECO

A ILHA DAS
RECOMPENSAS
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ÁGUIA. SETOR II – MATEUS SILVA
20

A ILHA
PACÍFICA

ÁGUIA. SETOR II – PEDRO CORREIA

Certo dia, eu estava a pensar em descobrir um lugar onde estivesse
tudo calmo. Peguei num dos barcos – suplentes da Expedição – e comecei a tentar descobrir uma ilha calma.
Foi então que vi uma ilha e dirigi-me rapidamente para ela: liguei
os motores e lá fui eu. Quando cheguei à ilha, a primeira coisa que fiz
foi ir para um jacuzzi que lá estava.
Quando saí do jacuzzi fui andar, andar, andar, até que encontrei
uma gruta. Na gruta havia objetos muito valiosos e, quando cheguei
ao fim, vi um tesouro que tinha uma inscrição: “Este tesouro está cheio
de maravilhas e coisas valiosas. E, para o abrires, tens de encontrar a
chave que está debaixo de uma dessas árvores.”.
Depois de ter lido aquele papel, fui logo escavar as árvores. Quando
só faltava uma, estava ansioso por ir escavar a última árvore. Escavei e
escavei, até me cansar. Quase no fim, comecei a ver uma coisa dourada
e brilhante. Quando vi que era a chave, tirei-a e fui logo a correr para
o tesouro.
Quando cheguei ao tesouro, abri-o e só via coisas a brilhar. Peguei
nele e fui logo para o meu barco. Naveguei até ao meu país com o
meu tesouro.
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Certo dia, encontrei uma ilha desconhecida, que tinha a forma
de uma estrela. Ao chegar perto da ilha, vi um peixe enorme, de 15
metros. Quando pisei a areia, de repente, um tubarão gigante devorou
o meu barco. Eu, depois, fui explorar a ilha.
Havia animais muito estranhos. Alguns com 4 olhos, outros com
5 pernas, outros ainda com 4 narizes... Eu fiquei muito surpreendido
ao ver estes animais.
Depois, vi árvores de madeira roxa. Peguei no meu machado e
comecei a cortar as árvores e elas eram muito fáceis de cortar. Cortei,
talvez, 5000000 de árvores e com essas árvores, fiz uma casa e um
navio para voltar para casa.

ÁGUIA. SETOR II – PAULO GONÇALVES

A ILHA DO JACUZZI
E DO TESOURO
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A ILHA EM
FORMA DE ESTRELA

A TERRA
DA SURPRESA

ÁGUIA. SETOR I – RAFAEL AMARAL

ILUSTRAÇÃO DE
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Quando aportámos, um explorador foi à nossa frente e saiu do
barco. À frente dele, havia dois caminhos. Um era escuro e assombrado, outro era claro e alegre.
Como o explorador era forte e não tinha medo de nada, foi pelo
caminho que estava escuro, mas o que ele não sabia é que lá havia uma
casa assombrada e estragada, por isso, foi a uma sala e, atrás de um
quadro, estava uma passagem secreta, mas ele não entrou.
Saiu da casa e voltou para o barco para poder observar melhor a
ilha. Ele então viu, ao lado da casa, um vendedor. Foi ter com ele e
este disse-lhe que tinha duas coisas para lhe dar. Eram três chaves e
uma pá. O explorador lembrou-se que debaixo do buraco estava o
símbolo de uma pá a apontar para baixo. O explorador escavou e foi
ter a uma sala, no fim da sala estava uma porta de madeira. Ele abriu
a porta e encontrou um baú. Dentro do baú estavam três coisas para
o explorador: um papagaio, dois biscoitos e roupa nova.
Ele ficou muito feliz – e trouxe todas as descobertas de volta para
o barco.

ÁGUIA. SETOR II – SANTIAGO BASÍLIO

Quando o barco ancorou fez um barulho que parecia um terramoto.
Saltei para o chão e vi que tudo à minha volta era assombrado. Andei
quatro quilómetros, até que encontrei o castelo assombrado.
Entrei e vi que dentro do castelo tudo era assombrado. Também
vi cavalos sem cabeças, esqueletos, bruxas...
De repente fui parar à sala, onde não estava ninguém. Ouvi um
barulho. Eu não sabia que som era aquele. Então fui atrás do som. Era
um gato em perigo, mas havia ali guardas. Pensei então ir ao quarto
vestir-me igual a eles, mas não foi fácil passar. No entanto passei e
consegui salvar o gato. Quando tirei o fato, os guardas foram atrás de
mim, mas lá escapei a tempo.
Vi depois uma biblioteca assombrada, mas os livros estavam organizados e havia uma porta secreta. Passado pela porta havia uma praia
que estava limpa, mas cometi um erro: ao entrar na praia, tinha que
lutar com um gigante. O desafio não foi fácil, mas consegui derrotá-lo.
Como estava com fome comi uns frutos que colhi da floresta.
Finalmente, fui para o barco e destruí o castelo assombrado.
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Na minha longa viagem de barco, avistei ao longe uma pequena
ilha. Para ver melhor, aproximei-me. Parecia ser uma ilha agradável.
Saltei do barco e vi uma pedra um bocado estranha. Comecei a
ouvir sons que vinham da pedra e fui ver o que era. Eram dois guaxinins! Fugi logo deles, tinha medo! Eles aproximavam-se cada vez
mais! Eu acabei por desistir de fugir e reparei que eles não me queriam
fazer mal.
À minha frente tinha uma floresta e decidi ver como é que era
por dentro. Era muito bonita e tinha muitos animais, árvores muito
verdes, lagos cheios de peixes e também muitas flores. Era uma bonita
paisagem.
Lá ao fundo vi “uma coisa” laranja e amarela. Observei melhor e
afinal era um leão. Fugi logo, mas ele também não me queria fazer
mal. Fiquei a pensar durante um bocado e descobri que os animais
desta floresta eram bonzinhos.
Encontrei uma casa abandonada, mas estava em bom estado e
decidi ficar a passar lá férias. Arrumei tudo, mas demorou um bom
bocado. Fiquei lá um mês, comia peixe e fruta e foram muito boas
essas férias.
Adorei a minha aventura e gostava de repetir.

ÁGUIA. SETOR II – RITA BARROS

O CASTELO
ASSOMBRADO
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A ILHA
DOS ANIMAIS

ÁGUIA. SETOR II – CRISTIANA RODRIGUES

Num domingo de manhã teve início a minha aventura.
A primeira paragem foi num lugar isolado. Era tão longe que
só encontrei uma pessoa, o senhor Joaquim. Este era muito idoso e
conhecia todos os lugares do mundo; contou-me ele, com a sua voz já
um pouco trémula. Foi então que fiquei a saber que o senhor Joaquim,
um dia, decidiu ir dar a volta ao mundo. Primeiro pegou no mapa
que tinha todos os países que precisava de conhecer. Ele, para a sua
viagem, preparou a mala, comida, o seu barco e partiu.
O senhor Joaquim chegou a um lugar do qual nada conhecia. Era
um lugar pequeno onde vivia um rei, com a sua rainha e a sua filha.
Do outro lado desse local, ficava a Fortaleza do Feiticeiro-Mor, que
guardava o elixir da juventude.
O senhor Joaquim achou interessantíssimo e resolveu permanecer
lá por uns dias, para tentar chegar a esse elixir. Ao fim de várias
tentativas, sem ter conseguido, pensou melhor e partiu.
Na sua viagem avistou uma casa e parou para ir ver com os seus
próprios olhos, mais de perto. Ao chegar lá deparou-se com muita
gente de vários países. Ali faziam muitas festas e ele pôde saber mais
sobre as culturas, as línguas, as tradições e os costumes dessa gente. O
senhor Joaquim estava fascinado e adorou aquela estadia, divertindo-se
muito, mas o seu lugar preferido era a sua casa.
Passados uns meses regressou à sua terra – onde eu o conheci, na
minha aventura.
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Estava eu no navio quando de repente me aparece uma ilha deserta.
Saí do navio e coloquei o meu pé sobre a areia da ilha. Dei três passos
e ao longe vi uma casa abandonada. Entrei e vi uma estátua que dizia
que pertencia a um rei (através de uma inscrição numa placa).
Continuei a caminhar e vi roupas antigas de reis e muitos mais artigos.
Entretanto, abismado com tanta beleza, saí de casa e vi uma floresta
onde havia leões, zebras e muitos mais animais. Mais à frente, estava
uma montanha que tinha uma gruta onde vivia um urso polar. Entrei
na gruta e, de repente, o urso apareceu. Eu assustei-me, só que o urso
era meigo.
Eu voltei ao navio e fui para casa.

ÁGUIA. SETOR II – SIMÃO FIGUEIREDO

A TERRA DO
SENHOR JOAQUIM
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A ILHA
DESERTA (?)

A ILHA DA
TRIBO ESCONDIDA

ÁGUIA. SETOR II – SIMÃO PÉCURTO

ILUSTRAÇÃO DE
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Naquela manhã, depois de tantos dias a navegar decidi parar um
pouco e explorar aquela ilha tão bela, que estava ali mesmo à minha
frente.
Logo, meti mãos à obra e preparei tudo, pois não queria esquecer-me de nada, podia vir a precisar em terra.
Decidido, desci com a máxima atenção, pois não sabia o que me
esperaria! Enquanto caminhava, ouvi imensos sons estranhos, talvez
de animais... Com cuidado fui caminhando, caminhando, até que,
de repente, vi uma cabana! Parei... e observei-a. A cabana não tinha
telhado, nem janelas... parecia assombrada!
Aproximei-me devagar e comecei a ouvir vozes num tom baixinho:
vinham do meio dos arbustos. Ao chegar mais perto, reparei que havia
pessoas lá escondidas. Chamei-as e disse-lhes para não terem medo.
Eu era um explorador, não iria fazer-lhes mal. Muito devagar foram
saindo, era uma tribo que ali vivia há muito, muito tempo... Logo
me ofereceram comida, bebida e contaram-me inúmeras histórias
daquela bela ilha.
Eles e eu ficámos logo amigos.
Por fim ajudaram-me a voltar ao meu barco e comigo trouxe histórias maravilhosas para mais tarde recordar.

O projeto “O Outro Marco Polo, que viajou – talvez – com Fernão
de Magalhães”, realizado com alunos dos 3.º e 4.º anos do
Agrupamento de Escolas Grão Vasco (Viseu), é uma iniciativa
da Memória Comum – Associação para os Museus Municipais
– Viseu, por ocasião dos 500 anos da partida da Expedição
de Fernão de Magalhães que completou a primeira viagem de
circum-navegação ao globo terrestre.

