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A exploração da constelação de ARA | ALTAR – Setor I foi
realizada por uma turma. Esta terminologia, utilizada pelos
aventureiros, acompanha a designação de “amigos” ou
“colegas”, por vezes atribuída aos companheiros de aventura.
A turma visitou, sobretudo, ilhas. Pequenas e grandes, onde
frequentemente foram encontrados tesouros, com os devidos “X” a indicar o local!
Também neste Setor foi frequente observar – e entrar em
contacto com – dragões, normalmente simpáticos e apenas
interessados em fazer novas amizades. Também, frequentes
eram as grutas, que se observaram em múltiplas explorações.

Ao anónimo anotador das descrições,
pertencem os itálicos que pontuam os textos.
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Título: Descrição Anotada das Viagens d’O Outro Marco
Polo, que viajou – talvez – com Fernão de Magalhães
Sub-título: Altar – Setor I
Autores: Carlos Gomes Pereira, Caroll Chisar, David
Sousa Monteiro, Duarte Fernandes, Eduardo Ferreira,
Filipe Loureiro, Gonçalo Fernandes, João Francisco
Crespo, Lara Nobre Ferreira de Sousa, Lara Santos,
Leonor Nascimento, Mariana Santos Lopes, Marta Duarte
Amaral, Martim Pipo, Martim Santos Nisa, Matilde
Loureiro Cunha, Pedro Abreu, Pedro Correia, Rafael
Viegas Rêgo, Rúben Pereira, Santiago de Mascarenhas
Vaz Pinto, Tiago Santos, Tomás de Albuquerque Rijo
[Escola Básica de S. Miguel, 3.ºA (Altar – Setor I)]

[Estávamos a meio da Expedição quando vimos um barco pirata!
Decidimos segui-lo.]
Havia três piratas que iam caçar um tesouro. Eles foram de barco
para uma vila perdida.
Nessa vila encontraram, olhando para a sua esquerda, uma cruz
[indicando um local] com um tesouro. Depois de verem o tesouro
encontraram uma gruta. Essa gruta estava à direita do tesouro. Nessa
gruta ouvia-se um barulho de um dragão.
Quando – os piratas e nós – vimos o dragão fomos lá ver se ele era
bonzinho. Ele era bonzinho só que estava muito triste. Aquilo de que
o dragão gostava mais, era brincar com outras pessoas.
Nós fomos ter com ele e no final ele ficou feliz porque teve amigos.

Design e Ilustração: Miolo e Meio, lda.

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.

ALTAR. SETOR I – RÚBEN PEREIRA
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ALTAR. SETOR I – PEDRO CORREIA

Num dia de verão eu e a tripulação fizemos uma viagem para uma
ilha chamada “Maravilha”.
Nós separámo-nos e cada um descobriu algumas coisas. Eu
descobri uma caverna onde se ouviam barulhos de dragões. Entrei na
caverna e vi o que se lá passava, viviam lá muitos animais que também
faziam barulhos esquisitos. Fiquei bastante assustado e saí da caverna
para ver outras coisas.
Enquanto caminhava encontrei um “X”. Escavei nesse sítio e descobri uma caixa, abri-a e vi que tinha ouro, moedas e algumas joias.
Era um tesouro!
Peguei na caixa e fui para o navio. Quando lá cheguei já lá estavam
os meus companheiros e cada um deles tinha também encontrado uma
caixa com tesouros.
Ficámos todos muito contentes!
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Eu e a tripulação, quando andávamos a navegar em alto mar, descobrimos uma ilha onde só viviam animais.
Quando fomos explorar a ilha encontrámos uma gruta. De lá de
dentro, ouvimos um barulho e fomos embora.
Quando saímos, vimos um crocodilo e um hipopótamo que eram
muito assustadores e por isso desatámos a correr para o centro da ilha.
No centro da ilha encontrámos um mapa dum tesouro. O mapa
indicava a existência de um tesouro no outro lado da ilha [oposto àquele
por onde tínhamos desembarcado]. De imediato fomos para o outro lado
da ilha e conseguimos encontrar um grande tesouro.
A tripulação ficou muito feliz porque ficámos muito ricos. Esta
viagem foi uma grande aventura!

ALTAR. SETOR I – EDUARDO FERREIRA

A ILHA
MARAVILHA
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A ILHA DOS
ANIMAIS

A GRANDE ILHA

ALTAR. SETOR I – MATILDE LOUREIRO CUNHA

ALTAR. SETOR I – MARIANA SANTOS LOPES
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Num dia de calor eu estava no navio a, navegar, com a minha turma
muito simpática e com a minha Professora.
Depois de muito avançar, nós conseguimos encontrar uma ilha que
ninguém tinha encontrado antes. Eu chamei-a de «ilha secreta». Saí do
navio e no chão vi uma cruz e uma pá. Comecei a escavar e encontrei
um tesouro com joias e moedas de ouro.
Comecei a andar por aquela ilha e encontrei uma caverna que era tão
longa, mas tão longa, que não conseguia ver o seu final. Dessa caverna
eu comecei, aos poucos, a ver fogo e umas patas grandes. De repente
apercebi-me que o que vi era um dragão! Fiquei com medo!
Fui-me aproximando devagar e depois de passar algum tempo com
ele, vi que era um dragão muito simpático e eu voei até a minha casa
com ele.
Ele ficou o meu dragão de estimação!
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[Fui nomeada capitã de um dos barcos à vela, dos vários que compõem
a Expedição. A tripulação é constituída por mim e] oito marinheiros.
Um dia decidimos ir dar um passeio. A certa altura, um marinheiro
avistou uma ilha.
A ilha era grande e tinha uma gruta, então ancorei o barco e fui ver
o que lá estava.
Quando entrei na gruta vi uma arca muito antiga e levei-a para o
barco. Ao fim de muito trabalho, consegui abrir a arca que tinha lá
muitas moedas e objetos em ouro. Ao fim de ver tanta riqueza, resolvemos dividir metade do ouro e oferecemos a outra metade aos habitantes
da ilha.
Eles ficaram tão contentes com a oferta, que nos fizeram uma enorme
festa de despedida.
No dia seguinte mandei levantar a âncora e fui em busca de novos
tesouros, para poder partilhar com os mais necessitados.

A ILHA
SECRETA

ALTAR. SETOR I – RAFAEL VIEGAS RÊGO

Numa bela manhã, eu e a tripulação fomos num navio à descoberta
de um tesouro.
Depois de navegarmos noite e dia, por mares nunca antes navegados,
avistámos um pedacinho de terra, que foi ficando maior à medida que
nos fomos aproximando. Quando lá chegámos, vimos que era uma ilha
gigantesca e que nunca antes ninguém havia pisado aquele pedaço de
terra. Dividimo-nos em três grupos de oito e cada um foi para seu lado
à procura do tesouro.
Eu avistei uma gruta e decidimos ir até lá. Mal entrámos, apareceu
um bando de morcegos enormes, que espantámos para fora da gruta.
Com algum medo decidimos continuar, mas a gruta era muito escura
e ouviam-se alguns brulhos assustadores.
Andámos mais um pouco e apercebo-me de uma cruz na parede.
Quando sacudi o pó com a mão, a cruz moveu-se e vi uma sala com
muitas joias, pedras preciosas e milhares de moedas de ouro. Comecei
a chamar pelo meu grupo e disse-lhes que tinha encontrado o tesouro.
Todos contentes saímos da gruta a cantarolar e avisámos os restantes
membros da tripulação de que já tínhamos o tesouro.
Depois de toda esta aventura regressámos a casa, mas deixámos ficar
uma bandeira na ilha desconhecida que dizia: “A Terra do Ouro”.
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Um dia eu, o meu capitão e os meus amigos, fomos descobrir uma
terra nova.
Quando saí do barco vi uma floresta e depois eu e os meus amigos,
vimos muitos animais misteriosos.
Nós vimos dois dragões, um leão, dez tigres, oito lobos e cinco
joaninhas. Quando fomos lanchar nós vimos uma gruta que tinha um
urso pardo.
Eu fiquei muito impressionado com o urso pardo e até fui ter com ele.
Depois a tripulação toda foi para o navio e seguimos viagem!

ALTAR. SETOR I – TIAGO SANTOS

A TERRA
DO OURO
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A FLORESTA DOS
ANIMAIS MISTERIOSOS

ANGOLA

ALTAR. SETOR I – LEONOR NASCIMENTO

ALTAR. SETOR I – MARTIM SANTOS NISA
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Eu e os marujos, um dia entrámos num barco e fomos navegando
pelo mar fora. Viajámos longos e longos anos até que chegámos a uma
ilha desconhecida.
Essa ilha era muito misteriosa, num determinado local, tinha um
tesouro que tinha um “X” por cima. Existia lá, também, uma gruta
que parecia não ter fim.
Os marujos foram para vários lugares e observaram toda a ilha.
Todos os alunos da Expedição decidiram ir visitar a ilha. A minha
Capitã foi a minha Professora. Eram tantos marujos que eu já não sabia
quais eram os meus parceiros!
Aquilo de que eu mais gosto, é explorar ilhas desconhecidas. Eu acho
que é incrível, porque estamos sempre a ver coisas novas.
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Eu, Leonor vinha de barco e estava a explorar Angola [uma nova
terra com igual nome à do país africano].
Em Angola havia umas árvores muito grandes que têm cocos.
Também lá vi uma gruta que tinha ovos de dragão. Eu vi uma sombra
de dragão e fugi a correr. Ele foi atrás de mim para dizer que era amigo.
Ele distraiu-se bastante com os cocos das árvores. Eu reparei aí, que
ele era amigável e então subi à árvore e abanei uma folha e caíram sete
cocos de uma só vez.
Nós ficámos muito amigos, ele pegou num coco e chutou com pouca
força e disse:
– Queres jogar à bola? – Eu respondi-lhe que sim.
– Então de que é que estamos à espera para jogar à bola?
[Assim ficámos, a jogar à bola, até ser hora de partir.]

EU E OS MARUJOS
NA ILHA DESCONHECIDA

ILHA DAS
CARAÍBAS

ILUSTRAÇÃO DE

ALTAR. SETOR I – CARLOS GOMES PEREIRA
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Eu cheguei de barco a uma ilha desconhecida e fiquei curioso. Saí
do barco e, por prevenção, levei uma espada para me proteger.
Eu vi tantas coisas lindas. Por exemplo, vi um cato peludo que se
lhe tocasse fazia cócegas...
Depois de andar por aquela ilha, entrei numa gruta e estava lá um
dragão a dormir, toquei nele e ele acordou e cuspiu fogo para o meu
cabelo. O cabelo começou a arder e eu peguei numa garrafa que tinha
com água e molhei o cabelo para que parasse de arder, o que aconteceu.
A seguir peguei na espada e cortei duas pernas ao dragão e ele caiu!
Então corri e saltei por cima dele e consegui chegar ao fim da gruta.
Assim cheguei ao mesmo sítio por onde tinha entrado!
Eu adorei aquela ilha, fiquei tão emocionado que até fiz uma bandeira
que dizia “Ilha das Caraíbas” e também fiz um brasão quadrado e colei
na gruta.
Passado algum tempo fui para o barco e fui embora, mas prometi
que um dia voltaria àquele sítio maravilhoso!
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Eu e os tripulantes fomos à procura de novos mundos e novas descobertas. Navegámos, navegámos e encontrámos um novo território
cheio de coisas novas.
Era uma pequena ilha, com árvores de todos os tipos e com um
mar muito azul. Os peixes nadavam velozmente e a areia era muito
branquinha e quente.
Fomos entrando e, ao darmos o primeiro passo, reparámos numa
cruz assinalada no chão. Determinados a ver o que seria, decidimos
começar a cavar um buraco mesmo no sítio assinalado e qual não foi o
nosso espanto ao encontrar o tal tesouro!
Os nossos olhos brilharam ao ver uma pequena caixinha (também
brilhante) cheia de areia, mas sem a chave para a abrir. Foi então que
decidimos encontrá-la para ver o que havia dentro da caixa. [Antes de
encontrar a chave, tínhamos de a procurar...]
A ilha era linda e ao avistar ao longe as ondas decidi explorar o novo
espaço e molhar os pés naquela água azul. Todos nós tínhamos um
pensamento: encontrar a chave!
Ao passear pela ilha, senti-me cansada e sentei-me numa rocha a descansar. Olhei em volta e reparei numa coruja feita em pedra e passei-lhe
a mão; a rocha começou a mexer-se e abriu um buraco bem no cimo!
Como eu estava sentada no topo desequilibrei-me e caí lá para dentro.
Quando me levantei, olhei em volta no buraco meio escuro e vi um
urso branco que acordou com a minha queda. Gritei por socorro e os
meus tripulantes desceram até onde eu estava com uma corda.
O urso ao ver tanta gente começou a atacar-nos, mas como éramos
muitos, recuou e fugiu! Tivemos muita sorte pois era um urso enorme
e poderia ter-nos magoado ou comido!
Quando íamos a sair vi um pequeno buraco onde o urso dormia e
qual o meu espanto quando vejo uma pequena chave a brilhar. Estava
desfeito o mistério! O urso guardava a chave da pequena caixinha.
Abrimos logo a caixa e eis a nossa recompensa! Diamantes e ouro
para todos!

ALTAR. SETOR I – LARA SANTOS

ALTAR. SETOR I – PEDRO ABREU

Eu fui a um país desconhecido que se chama Partegol. Tinha um
tesouro a dois metros e uma gruta a um metro. Essa gruta tinha lá
dentro uns lobos.
Eu cheguei de barco e, a caminho, vi lá uma pessoa, que, por acaso,
era o Pizzi, o jogador do Benfica. Nós conversámos dez minutos sobre
o país Partegol e mais tarde fomos os dois para casa.
Passado uns dias tivemos saudades daquele país bonito e quisemos
lá voltar.

O NOVO
TERRITÓRIO
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PARTEGOL

Um dia na escola fizeram um convite para nós irmos fazer uma
viagem. [Nós aceitámos e embarcámos na Expedição.] Passado algum
tempo de viagem num barco à vela, chegámos a um país desconhecido
chamado Pandavai.
Quando chegámos ao país Pandavai ficámos divididos em dezasseis grupos e um grupo encontrou uma caverna e foi contar aos outros
grupos.
Passado algum tempo ouvimos um barulho estranho e todos disseram que era um rugido de dragão. A seguir fomos ver o que era e era
mesmo um dragão verdadeiro, com fogo real e escamas reais!
Nós vimos que ele estava a guardar outro barco à vela.
Passado algum tempo tivemos uma ideia e concordámos todos em
dar carne ao dragão e resultou.
Depois nós ficamos com o navio à vela e fomos para o país Penlhevai.
Nesse país não nos dividimos em dezasseis grupos, dividimo-nos em
oito grupos.
O oitavo grupo encontrou um “X” no chão e todos pensaram que
eram doces dentro de um baú. Então todos começámos a escavar e a
escavar. Entretanto apercebemo-nos que lá no fundo do buraco estava
um ovo e um baú com um tesouro.
Nós abrimos o baú e não vinham doces, veio ouro puro e coisas raras!
Entretanto o ovo eclodiu e nasceu um maravilhoso dragão!

Um dia saí com os meus tripulantes para ir conhecer um novo
território, o nosso veículo foi um navio.
Quando saí do navio fui até uma zona desconhecida. Logo de
seguida vi uma árvore em forma de coração que tinha uma seta a
apontar para o lado esquerdo. Eu segui-a e encontrei um objeto que
me tornava mais forte. Apanhei-o e fiquei mais potente.
Depois apareceu outra seta a apontar para uma gruta com um tigre
gigante. Eu entrei lá dentro, silenciosamente, e derrotei-o.
Depois apareceu outra seta a apontar para uma casa que estava
assombrada e tinha um fantasma, dois vampiros, vinte bruxas e muitos
quadros envenenados: quando alguém tocasse neles morria. Aquela
casa estava cheia de armadilhas, mas eu consegui chegar ao fim e aí
estava um mapa de um tesouro, de uma casa e de um robot.
O mapa mandava-me seguir até ao mar “Jupada” onde estava
colocada uma cruz. Eu escavei a areia que estava por baixo da cruz
e encontrei um tesouro. Esse tesouro tinha muito dinheiro! Depois
fui até à cidade “Caçanca” e descobri a casa referida no mapa. Ela era
lindíssima e gigante! Por fim descobri o robot na vila “Marinhoca”.
Assim que encontrei o robot rebentaram foguetes e de repente
uma taça veio parar-me às mãos.
Afinal este país tinha um longo desafio, por isso é que o chamei
de “Desafio”.
Quando regressei ao navio contei a história aos tripulantes. Eles
adoraram ouvir.
Esta foi uma viagem incrível! Foi brutal descobrir o país “Desafio”!

ALTAR. SETOR I – DAVID SOUSA MONTEIRO

O PAÍS
DESAFIO
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ALTAR. SETOR I – FILIPE LOUREIRO
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PANDAVAI
E PENLHEVAI

Numa tarde eu, os tripulantes e a Capitã fomos de barco até um
país desconhecido. Encontramos uma gruta. A gruta era muito funda
e não se via o fim. Ficamos assustados mas decidimos entrar. Cada um
seguiu o seu caminho.
Dentro da gruta escura eu vi uma cruz na terra e resolvi escavar nesse
mesmo sítio. Encontrei uma caixa mas não tinha chave, peguei na caixa
e continuei a caminhar. Voltei a encontrar uma cruz no chão, escavei e
encontrei uma chave.
Coloquei a chave na fechadura da caixa e esta abriu! Fiquei muito
contente porque vi que lá dentro havia muito ouro e joias.
Peguei na caixa e fui para o navio. Quando lá cheguei já lá estavam
os meus tripulantes à minha espera. Eles ficaram muito felizes quando
lhes disse que tinha encontrado um tesouro.
Regressamos a casa e contamos a nossa aventura a todas as pessoas
que conhecíamos. Nós estávamos muito felizes!

Antes de embarcar na Expedição, vi um barco com umas grandes
velas e um leme muito brilhante. Gostei tanto dele que o quis comprar. Convenci os meus amigos que era o ideal para as nossas aventuras!
Comprei-o com eles e pusemo-lo a nosso gosto. Era um lindo
barco pirata.
Partimos em viagem e passadas algumas horas avistámos uma ilha
que não estava no mapa. Dirigimo-nos para lá e atraquei o barco para
ir com os meus amigos explorar a ilha.
Encontrámos vários animais exóticos e deliciámo-nos com frutas
diferentes. De repente vi um penedo assinalado com uma cruz e logo
pensei que havia ali algo que merecia ser procurado e encontrado.
Procurámos à volta do penedo e apercebemo-nos de uma gruta que
estava guardada por um dragão.
Pensámos num plano para distrair o dragão. Alguns dos meus
amigos tinham rebuçados que foram dando ao guardião da gruta,
enquanto outros faziam malabarismos. Eu e os restantes entrámos na
gruta e depois de muito procurar encontrámos um baú.
Faltava a chave! Começámos a procurar por todo o lado. Vimos no
chão; perto do baú; debaixo das pedras; mas não encontrámos a chave.
Havia um lago, resolvi entrar e lá estava ela, a reluzir, bem no fundo!
Abri o baú e encontrei sacos de ouro e diamantes que levámos de
imediato para o barco, sem que o dragão se apercebesse. Já no barco
vimos algo a saltar e foi um susto. Afinal era só uma lula bebé muito
feliz por ter encontrado a sua mãe.
Muito alegres fomos embora da ilha e enquanto festejávamos íamos
fazendo planos para investir o nosso tesouro.

ALTAR. SETOR I – DUARTE FERNANDES

A ILHA QUE NÃO
ESTAVA NO MAPA
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ALTAR. SETOR I – MARTA DUARTE AMARAL
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A ILHA DO
TESOURO

A ILHA DA MÁQUINA
DOS VÁRIOS BOTÕES

ALTAR. SETOR I – SANTIAGO DE MASCARENHAS VAZ PINTO

ALTAR. SETOR I – TOMÁS DE ALBUQUERQUE RIJO
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Um dia, eu e os marinheiros fomos de barco para um país desconhecido. O país chamava-se Naiom. Quando saímos do barco vimos
um tesouro assinalado por um “X”. Fomos explorar.
Mais à frente vimos uma caverna com um dragão, que guardava
moedas de ouro e de prata. Quando íamos embora vimos alguém a saltar
do nosso navio, aproximámo-nos e vimos uma pessoa daquele país.
Era muito simpática e contou-nos histórias, mostrou-nos grutas
e objetos de encantar.
Ficámos maravilhados!
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Eu e os marinheiros estávamos a navegar pelo mar fora. Como íamos
demorar a encontrar uma ilha, levámos muita comida (mas só comemos
metade).
Passados alguns dias, encontrámos uma ilha que tinha uma máquina
com vários botões. O meu companheiro carregou num botão que era
vermelho e encontrou uma cidade. A cidade estava cheia de lojas e de
robôs! Eles perguntaram o que estávamos lá a fazer e nós dissemos que
estávamos a explorar cidades onde nunca ninguém tinha ido.
Na cidade, as lojas tinham várias objetos fantásticos. Nós pedimos
à Capitã se podíamos levar um para nos lembrarmos da cidade e ela
deixou.
Assim nunca mais nos esqueceremos dessa cidade diferente!

NAIOM

UMA ILHA
DESCONHECIDA

ILUSTRAÇÃO DE

ALTAR. SETOR I – MARTIM PIPO
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Eu e os marinheiros decidimos fazer uma viagem por esse longo
mar azul. [Juntámo-nos à Expedição e esperámos pelo dia do embarque.]
Saímos logo de manhã. O mar estava calmo e o sol brilhava muito.
Fizemos imensos quilómetros e de repente avistámos uma ilha que
nunca tínhamos visto antes: nem sequer sabíamos o nome dela!
Decidimos ir até lá. Quando chegámos, saí do barco e encontrei
uma gruta onde se ouviam sons de dragão. Entrei na gruta cheio de
coragem, lutei contra o dragão, derrotei-o e ele fugiu de mim e nunca
mais o vi.
Depois do dragão fugir, entrei e fui até ao fundo da gruta e aí
encontrei um tesouro, cheio de joias e moedas. Levei-o para o barco e
dividi-o com os marinheiros.
Decidimos regressar a casa e mostrar a toda a gente o que tínhamos
encontrado.

CHIN SHAN

ALTAR. SETOR I – LARA NOBRE FERREIRA DE SOUSA

ALTAR. SETOR I – GONÇALO FERNANDES
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Eu e os tripulantes fomos fazer uma viagem de barco a uma terra
desconhecida.
Quando lá cheguei só havia areia e, um pouco mais à frente, uma
caverna. Cheguei à caverna e vi um dragão. Lutei com ele. Quando
o derrotei vi um baú atrás dele. Quando abri o baú, não havia ouro!
Estava cheio de muita alegria e amizade.
Quase a chegar ao navio eu vi alguma coisa a saltar para o mar e
fui a correr. Quando me aproximei vi que era apenas um habitante
daquela terra.
Já que o tinha visto perguntei-lhe:
– Como é que se chama esta ilha? E ele respondeu-me assim:
– Chama-se ilha da Alegria.
Ao ir-me embora vi várias pessoas a brincarem com muita amizade
e alegria.
E foi assim que conheci uma nova terra!
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Eu, os marinheiros e a Capitã, fomos navegar e encontrámos uma
gruta, mas para explorar a gruta tínhamos de passar por um tubarão.
Então, eu disse:
– Como vamos passar pelo tubarão?
Nós ficámos a pensar mas ninguém sabia como resolver o problema.
Um marinheiro achou que sabia. Ele exclamou:
– E se enganarmos o tubarão?
Nós gostámos da ideia, mas eu perguntei como é que íamos enganar
o tubarão. O marinheiro respondeu simplesmente que com um peixe!
Nós conseguimos enganar o tubarão, mas para entrarmos na gruta
tínhamos de atravessar uma ilha estranha que se chamava Chin Shan.
Nessa ilha encontrámos uma jiboia, que tivemos que apanhar com
uma rede. Assim que a prendemos, fomos até à gruta onde nos apercebemos de que poderia estar ali um tesouro.

A ILHA
DA ALEGRIA

Um dia, eu e os tripulantes fomos para um navio que tinha canhões
e um bar cheio de comida. Chegando lá eu disse:
– Agora eu sou o capitão. Vou analisar uma aventura no computador
do navio!
Eu e os meus tripulantes avançámos pelo mar fora! Chegámos a um
país desconhecido, com piratas malvados. Eu exclamei:
– Piratas, saiam do país Lontraconde!!!
Os piratas responderam que não e propuseram explorarmos todos
a ilha, em paz.
Eles foram até uma parte da ilha [que era suposto ter] uma gruta
com vikings e dragões e no topo um castelo com uma princesa presa
no quarto. Foram explorar e de facto tudo aquilo existia e era verdade.
[De repente houve uma luta, que ninguém soube como começou!!!]:
Quando nós ganhámos, avançámos para a gruta de Sésamo, o dragão
mais poderoso de todos, que cuspia fogo. Então eu gritei para os meus
tripulantes:
– Vamos atacar!!!!
Conseguimos assim domar o dragão!!!
Mais ao longe sabíamos existir um castelo. Lá chegados, vimos um
poço de fogo, da lava do dragão mais poderoso. Então construímos uma
ponte de madeira e ferro para salvarmos a princesa Sofia [que, entretanto,
nos pediu ajuda]. Salvámos a princesa e os seus amigos disseram que a
«Sala do Antigo Conde» tinha um tesouro e numa outra sala estavam
mais diamantes.
Fomos lá buscar o tesouro e depois regressámos ao barco e voltámos
ricos e felizes com o salvamento da princesa!

[Estávamos na Expedição, quando fui nomeado Capitão de um barco
auxiliar]. Eu fui, então, fazer uma viagem com os meus tripulantes
até Farajota. Eu e eles saímos do navio e fomos à procura de algum
tesouro.
Passados alguns quilómetros eu disse:
– Estou a ver uma gruta funda.
Os tripulantes entraram na gruta e encontraram um leão.
– Capitão está lá um leão que não nos deixa passar! – exclamaram
eles com medo.
Eu fui logo ajudá-los. Ao entrar na gruta fui pé ante pé com uma
jaula para prender o leão.
Depois de prendermos o leão pegámos no tesouro e viemos para
o navio.
Quando chegámos desta viagem contámos toda a nossa aventura
aos nossos amigos.

ALTAR. SETOR I – JOÃO FRANCISCO CRESPO

FARAJOTA
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ALTAR. SETOR I – CAROLL CHISAR
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LONTRACONDE

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.

