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exploradores.

Ao anónimo anotador das descrições,
pertencem os itálicos que pontuam os textos.

DESCOBERTOLÂNDIA

Autores: Ana Sofia Marques, António Batista, Benedita
Cardoso, Bruno Moreira, Diana Sousa, Ema Soares,
Gabriel Lopes, Gabriel Silva, Joana Catana, João Brito,
João Caiado Cabral, João Sevivas, Lara Almeida, Leonor
Lopes, Maria Inês Marques, Matilde Viterbo, Rafael
Parente, Sara Resende, Teresa Figueiredo, Ângela Tavares
[Escola Básica de S. Miguel, 4.ºA (Altar – Setor II)]
Design e Ilustração: Miolo e Meio, lda.
Edição e Anotações: R. M. Ribeiro
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.
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.

ALTAR. SETOR II – BENEDITA CARDOSO

Sub-título: Altar – Setor II

3

Título: Descrição Anotada das Viagens d’O Outro Marco
Polo, que viajou – talvez – com Fernão de Magalhães

O barco parou. Quando cheguei, vi que o território era grande.
Então, fui visitá-lo e vi coisas que nunca tinha visto. Era diferente de
tudo que eu conhecia.
O clima era suave, tinha palmeiras e havia um rio calmo. Eu lá
fui andando até que encontrei muitos animais. Aí pensei que tinha
de dar um nome a esta descoberta chamei-lhe: “Descobertolândia”.
Havia um animal que eu não sabia que existia chamado Lama. Eu
gostei dele, porque tinha o pelo comprido e muito fofo. Fui andando
até que encontrei uma gruta onde viviam três aranhas. Elas eram
amarelas com riscas verdes.
Essa gruta foi dar a uma montanha onde havia casas altas, com
musgo nas paredes e os telhados amarelos, que faziam lembrar um
limão. As pessoas eram diferentes, mas eu, para elas também era diferente... Fui falar com elas para irem comigo visitar outros territórios.
Quando me ia embora vi um rio de sumo de morango. Parei e bebi
um pouco. Era um sumo delicioso!
Regressei ao barco feliz por ter descoberto um território novo e
surpreendente.

ANIMALÂNDIA

ALTAR. SETOR II – ANA SOFIA MARQUES

ALTAR. SETOR II – TERESA FIGUEIREDO
5

Certo dia, encalhei junto a uma ilha perdida no meio de um
grande oceano.
Essa ilha era enorme, mais parecia um continente! Tinha imensos
rios cheios de camarões, que iam todos levar a um mar sem contaminações e cheio de peixes e espécies desconhecidas de baleias e tubarões.
Existiam pessoas dedicadas a fazer móveis, com troncos de pinheiros
e oliveiras. Com os frutos silvestres faziam um remédio, por causa dos
cogumelos selvagens, que podiam fazer mal à saúde de quem lá vivia.
Num dos meus passeios pela ilha, encontrei vários habitantes
vestidos com folhas grandes e redondas que lhes cobriam o corpo todo.
Nessa ilha, encontrei imensos animais de várias espécies: cães,
gatos, aves, macacos e uma espécie que parecia uma chita, com pelo
branco e macio, mas que em vez de comer carne, comia vegetais!
Reparei que os rios levavam muita água, o que me fez pensar que
chovia imenso.
Havia muitas árvores de deliciosos frutos. Os habitantes da ilha
comiam morangos, amoras, mirtilos e framboesas. Os frutos silvestres
eram os seus favoritos!
Depois de muito passear pela ilha, decidi chamá-la de “Ilha Silvestre”.
Voltei, então, para o meu barco, desencalhei-o, e parti para outra
fantástica aventura.
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Avistei uma ilha e desci do barco. Apercebi-me que aquela ilha era
enorme. Tão grande que cabiam lá mais de trezentos milhões de pessoas.
Depois vi ao longe uma cabana e apercebi-me que afinal era um estábulo cheio de animais domésticos e selvagens, mas nenhum agressivo.
Ao meu lado vi uma casa que afinal era um prédio onde habitavam
milhares de pessoas. Subi as escadas e encontrei duas senhoras. Uma
delas chamava-se Morjana e a outra Benedita. Eu perguntei como se
chamava aquela ilha, mas elas disseram-me que não tinha nome.
Eu fui falar com o presidente da ilha e pedi-lhe para dar o nome à
ilha. Ele deu-me autorização e chamei-lhe Animalândia. Ele adorou e
declarou-me rainha da ilha.
Depois, vi várias pessoas: uma era preta e branca, outra era laranja
e a outra vermelha. Eram todas coloridas!
Logo a seguir vi maçãs com braços e pernas, escolas com rodas,
carros flutuantes e pássaros a mostrar o esqueleto. Depois de ver tudo
ao pormenor voltei para o barco.
A diferença torna-nos únicos.

ILHA
SILVESTRE

ALTAR. SETOR II – ANTÓNIO BATISTA

Avistei uma ilha e parei o barco. Quando saí do barco, vi muitas
plantas. Umas eram altas, outras eram baixas. Eram todas bonitas e
estavam animais a brincar entre as plantas. Os animais transformavam-se em diversões de feira e alguns até tinham poderes!
Mais perto das montanhas havia um clima ameno e bom para
se estar. Havia rios que cercavam os planaltos e do outro lado das
montanhas havia lagos enormes.
Na zona mais quente da ilha trabalhavam diferentes pessoas, mas
com bom coração. Quando eu disse “trabalhavam”, quer dizer que
trabalhavam na agricultura. Plantavam árvores, cheias de chocolates
e rebuçados...
Eles diziam que a ilha não tinha nome, então eu dei-lhe um nome
«A Ilha dos Super-Animais».
Voltei para junto dos animais e eles tinham duas ninhadas de
filhos por dia!
Finalmente apercebi-me: a ilha tinha a forma de um coração.
Fui dando nomes aos animais, às árvores e às casas, para poder
identificar cada um daqueles novos encontros.
De repente, avistei uma rocha muito estranha. A rocha era colorida e iluminada, enorme e bonita. Mesmo à frente da rocha, passava
um rio de chocolate quente!
Regressei ao barco e fui embora.
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Estava a viajar de barco e vi uma ilha nova.
Saí do barco e fui ver como ela era. Vi logo que, o clima era ameno.
Tinha planícies, montanhas, rios enormes e casas muito pequenas.
Havia poucas pessoas, mas eram mais altas do que o costume.
Havia plantas, muito diferentes daquelas que eu estava acostumada
a ver...
As pessoas viviam da agricultura. Elas cultivavam plantas com as
quais também faziam casas. Ficavam lindas!
Existiam animais diferentes que viviam nas pequenas casas que
vi na ilha.
Eu peguei nas minhas coisas e fui montar a minha tenda no cimo
de uma colina verdejante. Aí existia um lago e no lago havia uma tartaruga com chifres enormes. Eu senti-me assustada! Observei melhor
e vi um cato com olhos, foi assustador e arrepiante.
Voltei para o interior da ilha e vi uma vaca flutuante. Era linda,
parecia algodão doce. Também vi uma pessoa que tinha um cavalo
que quando espirrava formava um arco-íris!
Depois de ver tantas coisas diferentes voltei para o barco.

ALTAR. SETOR II – ÂNGELA TAVARES

A ILHA DOS
SUPER-ANIMAIS

6

A NOVA
ILHA

ALTAR. SETOR II – DIANA SOUSA

Um dia avistei uma ilha e decidi sair do barco para conhecê-la melhor.
Uma das coisas que vi foi uma planície, no meio da qual estava
uma casa. A casa não era muito grande e estava escrito “Restaurante”.
Fui andando em direção à planície e pelo caminho vi uns animais
que passavam o tempo a dormir. Eram peludos e bebiam chichi. Os
animais estavam em cima de umas árvores de fruto.
Continuei a caminhar em direção à planície. Reparei que o clima
da ilha era ameno, nem muito frio, nem muito quente.
Quando cheguei perto da planície, fui bater na porta do restaurante.
Quem abriu a porta foi uma senhora alta de pernas longas, de olhos
azuis, com óculos também azuis, orelhas perfeitinhas e dedos pequenos.
Como estava com fome perguntei se me dava de comer. Ela deu-me
massa com um sumo de morango. A comida estava muito deliciosa.
Entretanto, chegou a hora de me ir embora. De regresso ao barco,
voltei a fazer o mesmo caminho e tudo estava igual.
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Eu avistei uma ilha e decidi visitá-la. Quando cheguei confirmei
que a ilha era muito bonita.
Tinha marés muito baixas. Tinha também muitas montanhas altas
e planaltos com agricultura. Tinha animais de raças diferentes que
ajudavam os donos na agricultura e estavam sempre ao ar livre.
O clima era ameno, mas a maior parte das vezes era quente. Tinha
casas maravilhosas, mas ninguém morava lá.
Havia árvores com plantas da cor do outono e árvores com fruto.
Tudo era de outono até se fosse verão teria coisas de outono.
Tinha bosques muito calmos e com muitos animais meiguinhos.
Vi um supermercado com pessoas com dificuldades, que eram
muito simpáticas.
Eu comprei uma coisa muito diferente. Era um fruto muito delicioso.
Regressei ao barco e fui embora.

ALTAR. SETOR II – BRUNO MOREIRA

A ILHA DO
RESTAURANTE
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A ILHA DAS MARÉS
MUITO BAIXAS

A ESTRANHOLÂNDIA

ALTAR. SETOR II – EMA SOARES

ALTAR. SETOR II – GABRIEL SILVA
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Cheguei a uma ilha e desci do barco. Fui caminhando.
Primeiro, olhei em volta e um animal que tinha o corpo de zebra
e o pescoço de girafa. Alguns metros à frente deparei-me com uma
mochila eletrónica gigante. Dentro da mochila gigante havia uma
sala que vendia uma comida chamada pitro.
A dona da mochila chamava-se Jéssica, o seu namorado era o
Francisco e tinham um filho chamado Santiago.
Numa outra sala vi um dragão de cinco cabeças. Uma lançava
água e as outras quatro lançavam doces. Doces deliciosos e coloridos.
Quando saí da mochila olhei para os carros. Eram carros com
rodas de dez metros de diâmetro. Também vi um carro grande, com
três das rodas amarelas e a outra com cores assustadoras. Ao lado da
estrada – onde os carros circulavam – vi uma floresta com árvores
prateadas que davam frutos dourados.
Mais à frente havia um jardim zoológico e lá, vivia uma aranha
com dez patas, uma cobra colorida que não mordia e também vacas
que davam vinho doce e outras que davam água fresca.
As casas daquela ilha eram redondas e resistentes a qualquer
fenómeno natural.
Passei também por uma loja que vendia superpoderes e máquinas
de teletransporte. Que tecnologia!
Algum tempo depois deparei-me com animais poderosos. Formavam o grupo Superanimais. Eram os heróis!
Depois voltei para o barco e fui para casa.
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Eu saí do barco e vi terra [a desbravar]. Separei-me dos meus
companheiros e fui investigar.
Vi ao longe uma montanha e no topo vi um parque que tinha
uma espécie de frutos diferentes. Os frutos chamavam-se tuni-tuni,
ao lado havia um outro fruto que se chamava chara.
Este país era muito estranho – para mim – então chamei-lhe
Estranholândia.
Desci e senti um clima suave. Vi uma planta, era a planta do
tuni-tuni chamava-se xuni.
Vi uma gruta com animais com asas e cauda vermelha: assustei-me.
Perguntei a uma pessoa qual era o nome do animal, mas não tinha
nome então, chamei-lhe a orgolêndia. Também vi uma quinta a que
chamei Lugindoendia.
Eu vi uma planta que dava boas notas e o material escolar para
as crianças.
Quando fui para o barco, trouxe a semente das boas notas e do
material escolar.

A ILHA DA
TECNOLOGIA

CHIDO

ALTAR. SETOR II – GABRIEL LOPES

ILUSTRAÇÃO DE
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Eu fui até um país muito longe que se chamava Wilde. Não houve
paragens. Depois de muitos dias a navegar, cheguei ao país Chido.
Desci do barco e encontrei pessoas com oito pernas e três olhos.
O clima desse país era muito suave, as casas tinham várias cores e
as árvores eram verdes e azuis.
As ruas eram estreitas, mas muito coloridas.
Depois de andar às voltas encontrei uma única pessoa parecida
comigo. Tinha vindo do mesmo país do que eu. Ela disse-me que
queria comer porque tinha muita fome. A comida daquele país não
era muito saborosa.
Fomos caçar uns animais selvagens e fizemos uma fogueira. Ficámos
lá toda a noite a conversar.
No dia seguinte voltei para o barco e rumei de volta a Wilde.

ESTRAMBOLÂNDIA

ALTAR. SETOR II – JOÃO CAIADO CABRAL

ALTAR. SETOR II – JOÃO SEVIVAS
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Avistei uma ilha e parámos o barco.
Naquela ilha havia montanhas muito altas, rios e lagos. Mas,
naquela ilha, ainda havia animais selvagens como o Terenossauro, o
Rex e o Peterodactilo. Eles estavam a beber água do rio.
Na ilha, encontrei casas de todas as cores.
Em cima de uma montanha estava sentada uma pessoa, com cor
de pele diferente da minha. Ela era muito simpática. Essa pessoa
semeava feijões que, quando cresciam, se transformavam em gigantes
feijões falantes. Esses feijões eram a sua companhia. Ensinavam a
cantar, o abecedário e muitas coisas mais...
Ela adorava-os, porque lhe ensinavam coisas novas e divertidas.
Eu voltei para o barco, para regressar ao meu país.
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Eu estava no barco quando vi uma ilha grande e comprida.
Quando cheguei à ilha vi um rio. No rio havia peixes pretos e
brancos, a brincar uns com os outros.
Entretanto, vi uma casa com duas pessoas a conversar perto dela.
A casa era grande, com várias janelas, tinha um telhado azul e a
chaminé da casa não deitava fumo.
Mais tarde, enquanto passeava pela ilha, vi uma pessoa sozinha
e fui ter com ela. Olhei para ela e ela olhou para mim. Foi aí que
reparei que essa pessoa tinha duas bocas e falava muito bem. Conversámos um pouco e tornámo-nos amigos.
Um pouco mais à frente, vi um macaco falante a pedir ajuda, pois
estavam vários meninos a atirarem-lhe pedras. Afastei os meninos
e fui embora.
No fim do dia, como gostei da ilha, construí uma placa, para lhe
dar um nome. Nessa placa escrevi “Estrambolândia”.

A ILHA DOS
FEIJÕES GIGANTES

ALTAR. SETOR II – LARA ALMEIDA

Avistei uma terra que não conhecia, parei a nau e desci.
Ao sair, avistei montanhas altas, um rio, animais, arbustos de
várias formas e árvores.
Em frente aos arbustos havia muitas casas coloridas e pessoas que
me pareceram de outro continente que não aquele de onde vinha,
mas não fiz perguntas enquanto não explorasse aquele país nunca
antes visto.
Fui atravessando as ruas, e vi grandes monumentos e fontes
históricas deixadas pelos antepassados. Também vi uma bela capela.
Eu gostei daquele país dei-lhe o nome de Polo, mas como descobri
que era uma Península chamei-lhe Península Polonês.
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Durante a viagem pelo mar encontrámos uma ilha. Decidimos
atracar junto à praia.
Depois separámo-nos e fomos à aventura da descoberta. Eu
encontrei, ao longe, uma casa. Não tinha ninguém, mas atrás tinha
um enorme jardim cheio de flores amarelas, vermelhas e brancas
cuidadas por alguém. Também havia um pequeno caminho de pedras
cinzentas, cobertas de musgo que me levaram até a uma pequena
praia de água cristalina. A areia era clara, macia, mas muito quente.
Junto à praia havia uma pequena barraca feita de madeira e folhas
de palmeira a cobri-la [era o telhado]. Estava um pouco velha, mas
dava para ver que tinha uma bancada de madeira cheia de ferramentas. Mais à frente encontrei animais de diferentes cores e diferentes
formas. Todos diferentes daqueles que eu conheço.
O tempo passou rápido e eu tinha tanto para descobrir. Mas
estava na hora de partir para a descoberta de outra ilha misteriosa.

ALTAR. SETOR II – JOÃO BRITO

PENÍNSULA
POLONÊS
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A ILHA
MISTERIOSA

ALTAR. SETOR II – MARIA INÊS MARQUES

Avistei uma terra e o barco parou.
A terra tinha animais. Alguns estavam numa montanha e outros
num lago. O clima era ameno, nem quente, nem muito frio. E as
casas já eram um pouco velhas.
Havia uma casa que eu estranhei, porque era nova. Nessa casa
encontrei uma senhora que tinha quatro bocas e cinco olhos.
Essa senhora tinha um jardim com árvores que davam milhares
de doces. A sua família só ia às árvores para colher os doces. Ao pé
da casa existia um rio com sumo de laranja e bolachas de morango.
Eles ceifavam milho que dava pipocas doces, como no cinema.
Eu adorei aquela terra, mas tive de voltar para o barco.
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No inverno quando nós estávamos no barco deu-se uma grande
tempestade que levou o nosso barco até a uma ilha. Nessa ilha, havia
muitas palmeiras cheias de cachos de bananas de cor violeta, muitos
arbustos e flores de muitas cores.
Pendurada nos ramos estava uma família de macacos, de todas as
cores, que tinham duas caudas. Quando olhava para cima via um lindo
arco-íris a saltar de um lado para o outro. Eram os macacos irrequietos.
Mais à frente estava uma espécie de elefante com orelhas pequenas
e uma tromba coberta de pelos. Parecia o cachecol que a minha avó
tricotou para mim. No rio de água com uma cor alaranjada saltavam
imensos peixes, grandes e pequenos, de seis patas e uma barbatana.
Eram tantos os animais! Tão diferentes, tão coloridos e divertidos.

ALTAR. SETOR II – LEONOR LOPES

A TERRA
MARAVILHOSA
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A ILHA DOS
ANIMAIS DIVERTIDOS

DIFERENTEOLÂNDIA

ALTAR. SETOR II – MATILDE VITERBO

ALTAR. SETOR II – RAFAEL PARENTE
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Eu avistei uma ilha e o barco atracou. Saí do barco e fui explorar a ilha.
A ilha era bonita e tinha animais grandes e fortes. As pessoas,
para se alimentarem, pescavam nos rios e caçavam nas florestas. Os
animais, para não morrerem, fugiam e escondiam-se nas grutas que
havia na floresta.
Encontrei, nessa ilha, uma montanha de quilómetros. Os animais
tinham duas cabeças e quatro olhos. As plantas eram lindas!
As pessoas semeavam milho e este dava saborosas pipocas. As
laranjeiras davam sumo e havia muitas mais árvores...
As pessoas viviam em grutas e cavernas e vestiam-se com peles
de animais. O clima era muito agreste. As pessoas cozinhavam em
fogueiras, a cama era feita com folhas e as almofadas eram rochas de
uma espécie de argila.
Eu voltei para o barco e nome que dei aquela terra foi “Terra dos
Descobrimentos”.
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Avistei uma terra e saí do barco.
Assim que coloquei os pés em terra vi um relevo. Eram montanhas: umas maiores que as outras. Também vi lagos que tinham
muitos sapos e peixinhos coloridos.
Então, decidi subir à montanha que era mais alta. Quando cheguei ao topo da montanha eu vi um animal diferente. Ele era muito
pequeno, quase como um rato e não tinha uma pata, mas tinha
muitas penas.
Nessa terra, o clima nem era muito frio nem muito quente, era ameno.
Eu encontrei casas muito bonitas. Eram casas que tinham lindas
pinturas. Eram casas grandes e viviam lá pessoas. Uma das casas
tinha um moinho para fazer farinha com que fazer pão. Também vi
uma casa que tinha uma quinta, que era para a agricultura.
Vi árvores que tinham muitos frutos e árvores que tinham flores.
Eu encontrei uma árvore que tinha um fruto diferente que parecia
um ananás, mas não era.
Encontrei uma pessoa engraçada e dançava uma dança que eu
não conhecia. Era linda e bondosa!
Lá havia muita agricultura, semeavam coisas que eu nunca tinha
visto. Um dos frutos parecia um limão e uma lima juntos, mas não era.
Depois descobri que a ilha se chamava” Diferenteolândia”.
Eu entrei no barco e fui embora feliz.

TERRA DOS
DESCOBRIMENTOS

Depois de uma viagem muito longa e difícil, finalmente chegámos a
um novo território. Avistei do barco com os meus binóculos uma ilha
muito estranha. Então decidi explorá-la.
As aves tinham quatro olhos, uns pequenos outros grandes.
Também reparei que as pessoas que lá habitavam eram gigantes!
Eram mais altos do que duas girafas, uma em cima da outra. Nunca
tinha visto uma coisa assim! Aqueles gigantes falavam a língua dos
extraterrestres, não se percebia nada...
Eles comiam olhos de aves, fritos, até porque havia muitas aves
naquela ilha. O esparguete deles era de minhocas pretas e a sopa tinha
um delicioso aspeto. As taças dos gigantes eram feitas de carapaças
de tartaruga gigante.
Eles viviam em grutas especiais e em todas as paredes havia gravuras com histórias das suas vidas. Estas histórias fascinaram-me. Então,
decidi regressar ao barco e escrever um livro sobre tudo aquilo que vi.
[O meu livro ainda hoje se lê em todo o mundo.]

ALTAR. SETOR II – JOANA CATANA

[Depois de muito navegar...] Finalmente chegámos a uma península
nova. Saí do barco e comecei a explorar.
Então, lá estava eu, quando encontrei um deserto calmo, pacífico,
onde só havia areia e pirâmides altas.
Lá, eu encontrei uma espécie fascinante: era do tamanho de uma
mosca, tinha o focinho cheio de pintas, pestanas muito grandes, uma
tromba de elefante que dava mais de vinte voltas ao mundo [quando
estendida]. Tinha pernas verdes e braços amarelos. Esta criatura tinha
o estômago na cabeça e ia buscar o que já tinha comido com a sua
tromba e podia voltar a comer... Também tinha asas muito fofinhas.
Ao fundo (na base) de uma montanha grande e durante uma
tempestade, eu vi uma pirâmide que tinha, num dos lados, uma
porta com um puxador gigante de metal. Havia uma inscrição que
dizia que só mil pessoas juntas conseguiriam abrir a porta. Como
eu fui muito inteligente, trepei à pirâmide e enfiei dentro da porta
e em cima da ranhura, uma espécie de pau de ferro gigantesco: a
porta abriu.
Da pirâmide saíram seres azuis sem rosto, sem cabelo, sem unhas
ou roupa. Falavam português! Eles eram simpáticos e estavam aflitos
para sair. Eu falei com eles e eles disseram-me que um ser mágico
horrível os tinha aprisionado. Como aquele lugar não tinha nome
eu chamei àquele lugar incrível Satéro.
Como no meu país nunca tinham visto estes seres, eu trouxe os
seres azuis, aquele bichinho com estômago na cabeça, o seu latim e
a sua moeda. Voltámos à nau e regressámos a casa.

A ILHA DOS
GIGANTES
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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.

