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

Depois de muito tempo no mar, durante a expedição, o comandante disse
que podíamos tirar uns dias de folga.
Assim, um certo dia eu e o meu amigo Gui íamos a passear de
barco com um mar calmo e sereno quando se levantou um vento muito
forte e nos levou em direção a uma ilha deserta. Saímos do barco, e
um bocado a medo começamos a explorara a ilha.
Havia muita vegetação: árvores enormes e arbustos com flores
lindíssimas de todas as cores e feitios, as flores eram maravilhosas com
cores e cheiros extraordinários! Também havia muitos animais, mas
não nos chegámos muito perto com receio que nos fizessem mal! Mas
os pássaros voavam em bandos e faziam uma sinfonia maravilhosa.
Passado algum tempo, e como a fome já era alguma, resolvemos
colher alguns frutos e voltar à praia. Sentados na areia comemos os
frutos que apanhámos: as mangas deliciosas, cocos fresquíssimos, e
amoras deliciosas.
No fim de comer perguntei ao meu amigo se ele sabia o nome
daquela ilha, ele disse que não, e então resolvemos dar-lhe um nome.
Para nós seria a Ilha Maravilhosa. Como estávamos cansados, encostámo-nos um ao outro e adormecemos com o som do mar e dos pássaros
como música de fundo.
Quando acordámos estávamos na praia com as nossas famílias,
mas não era praia da Ilha Maravilhosa! Olhámos um para o outro
admirados, perguntámos aos nossos pais como tínhamos saído da
ilha e eles riram-se e disseram-nos que tínhamos sonhado pois nunca
tínhamos saído dali!

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR II – SARA MALVA MOREIRA FIGUEIREDO

A ILHA
MARAVILHOSA

[No dia em que soube que ia integrar a expedição à volta do Mundo...]
Estava na minha cama e não conseguia adormecer. Dei voltas e
voltas até que decidi ler um livro.
Entusiasmei-me com a história e acho que entrei no mundo dessa
história, porque eu estava a viajar num barco desconhecido que me
provocava algum nervosismo. Não sabia onde estava nem para onde ia!
Quando parei, na cidade de Akunamatata, vi um senhor a dar
voltas e voltas ao pé de uma casa abandonada. Sempre que eu me
aproximava, ele mudava de sítio.
Havia muitas flores, umas roxas e outras rosas azuis, vermelhas e
de muitas outras cores.
O Homem vivia numa casa de palha, sozinho e sem família. Ele
chamava-se Francisco e os seus únicos amigos eram animais como
leopardos, leões, chitas, crocodilos e muitos outros e ele era mesmo
amigo de todos.
Quando a história acabou, adormeci muito confortavelmente e
tive muitos sonhos bons.
[No dia seguinte, outras viagens nos esperavam, a mim e aos meus
companheiros!]

Eu sempre tive um sonho, que era viajar pelo mundo fora. Um dia
recebi a notícia que um tio meu tinha morrido, e como herança ele
deixou-me um navio. Tinha chegado a altura de realizar o meu sonho.
Convidei os meus amigos para esta aventura mas só uma aceitou que
foi a Mariana.
Decidi então que nos juntaríamos à expedição de Fernão de Magalhães!
Começámos a nossa aventura no estaleiro de Viana do Castelo. Na
nossa viagem passámos por tempestades, animais estranhos e mares
agitados. A certa altura, fomos arrastadas por uma tempestade para
uma ilha, que ainda ninguém tinha descoberto.
Era um lugar assustador que tinha cobras, ursos, hienas e muitas
árvores com bolinhas vermelhas que de noite brilhavam como árvores de Natal. Eu e a Mariana olhámos uma para a outra admiradas,
porque tínhamos comido uma bolinha vermelha. Quando nós nos
tocámos sentimos que éramos as melhores amigas do mundo. Então
descobrimos que tínhamos comido uma bolinha da amizade, e demos o
nome à ilha, de Ilha da Amizade. No nosso regresso trouxemos muitas
bolinhas vermelhas, e demos aos nossos amigos, e tornámos a nossa
amizade ainda mais forte.
Só depois nos conseguimos juntar à grande expedição que iria dar a
Volta ao Mundo...
MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR II – LEONOR SILVA

A ILHA DA
AMIZADE
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A CIDADE DE
AKUNAMATATA

ILUSTRAÇÃO DE

Desde muito pequeno que tinha um sonho e pensava para mim, a cada
dia: será que é hoje? Hoje, vou viajar para o Japão e vou de barco para
o Japão?
Pensava sempre:
Eu com o barco vou andar a pescar, nessa viagem, porque eu vou
ter fome e lá vou eu para o Japão, que é um país muito distante. O
meu barco será branco e vermelho e eu tenho de encontrar um peixe,
que vou guardar, para depois o comer durante a viagem.
Uma vez imaginei também que, no caminho, encontrei uma ilha
onde estava um avião e uma casa que tinha um homem e disse-lhe:
Olá como te chamas? Respondendo-me ele que se chamava João.
Perguntava-lhe se queria vir comigo ao Japão, ele aceitava logo!
Mas contava-me que o avião – em que ele viajava – tinha caído e só
ele estava ali. Sem avião – dizia o João – como íamos até ao Japão?
Contava eu que tinha um barco para ir ao Japão! Um barco grande,
que tem uma piscina e é branco e vermelho. E assim vamos para o
Japão. E lá fomos para o Japão.
Quando tivemos fome, comemos juntos. Eu tinha um tubarão
que pesquei e o João tinha uma espada que cortou ao meio o tubarão.
Assim nós cozinhámos o tubarão e comemos e depois ficou de noite e
nós acabamos por adormecer. De manhã ao acordarmos, nós estávamos
no Japão.
Como íamos viver no Japão? Primeiro íamos para um hotel e
depois, logo se via onde íamos viver. Pensei: Vamos ter que procurar
um bom hotel, porque temos de colocar as nossas coisas, para viver
durante cinco dias e visitarmos os lugares mais importantes do Japão,
como visitar monumentos e saber como as pessoas vivem neste país.
Até que um dia me convidaram para a expedição de Fernão de Magalhães e pude viajar pelo Mundo. Até mesmo pelo Japão – já que consegui
uma boleia. Nesta viagem, encontrei mesmo um João que foi comigo! Ah,
esqueci-me de dizer o meu nome, é Tomás!
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR II – TOMÁS DIAS RODRIGUES

O JOÃO
E O TOMÁS

[Lembro-me de ouvir contar aos marinheiros mais velhos algo que
começava assim:]
Era uma vez o Fernão de Magalhães, que entrou no seu grande
navio e começou a navegar pelo mar, navegou dias inteiros à procura
de ilhas escondidas, até que encontrou uma ilha muito invulgar.
Ele andava em busca da Ilha Desaparecida (antes do tempo da volta ao
Mundo, claro).
Desembarcou na ilha e viu uma planta castanha com folhas duras.
Era muito alta. Subiu à planta e viu um humano, era um ser desconhecido que começou a correr atrás dele, Fernão Magalhães assustado
começou a fugir até ao navio, entrou nele e continuou a sua viagem
histórica conjuntamente com a sua tripulação. Viajou durante meses
e meses em busca da Ilha Desaparecida.
Até que finalmente, encontrou uma linda ilha. Nem queria acreditar era a ilha desaparecida! Lá encontrou animais nunca vistos pelos
humanos – de fora da ilha – e nesse momento sentiu-se o homem mais
importante do mundo. A Ilha Desaparecida era no entanto perigosa,
pois os marinheiros anteriores não souberam como lidar com esses
animais nunca antes vistos. Um animal gigante parecido com um
elefante atacou Fernão de Magalhães, mas este com a sua sabedoria e
experiência defendeu-se! Acabando assim, por ganhar o respeito de
todos os outros animais que ali viviam.
Fernão de Magalhães resolveu navegar pelo oceano até ao Amazonas, e daí até uma floresta tropical onde viviam tribos de índios, para
lá ficar a viver com eles, pois viver entre os índios e em contacto com
a natureza era muito bom, divertido e saudável.
[Foi só ao serviço de Espanha e] passados muitos anos que Fernão
de Magalhães resolveu realizar a sua volta ao mundo e procurar países
nunca descobertos. Foram viagens históricas e memoráveis, que ficaram para a história dos descobrimentos!
[Nestas novas e outras viagens, eu também ia!]

Numa madrugada de nevoeiro, parti numa grande viagem de
sonho, juntando-me à expedição de Fernão de Magalhães.
Inicialmente estávamos todos muito preocupados e ansiosos, não
sabíamos o que nos esperava, tínhamos ouvido falar num oceano onde
habitavam seres maravilhosos e com uma cor azulada nunca antes vista.
O silêncio reinava em todos os tripulantes, era a viagem da descoberta.
Dentro da nau, pude ver que o chão onde eu andava era de madeira,
bem tratada, de cor castanha escura. Os quartos não eram muito grandes, mas sentia-me à vontade, não tinham grandes janelas, mas podia
ver o mar enquanto viajava.
Percorridos alguns quilómetros tivemos a primeira experiência de
viajar em alto mar com tempestade. Ao espreitar pela pequena janela
do meu quarto vi o céu carregado de nuvens escuras, o mar a tornar-se
muito agitado, as aves não se viam e, ao fundo, um relâmpago que
iluminou o céu. Do nada, as pingas grossas batiam no vidro da janela,
as ondas grandes fizeram balançar o barco. Fiquei assustada. Não só
eu, como também o resto da tripulação.
Alguns minutos depois a tempestade deu lugar a um dia esplêndido. Todos viemos para o convés.
O mar era azul transparente e consegui ver os animais aquáticos
muito bonitos, parecia que andavam alegres e contentes. As aves pairavam sobre o mar. O cheiro após esta tempestade era indescritível.
E fomos todos apreciar a paisagem.
Chegada à primeira paragem, a sensação foi única. Estar em
Terra que maravilha! A paisagem, os animais, as plantas pareciam
de outro planeta.
E foi assim a primeira parte da nossa viagem. De tormentas até ao paraíso.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR II – ANA RITA VASCONCELOS AMARAL

A PRIMEIRA
PARTE DA VIAGEM
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A ILHA DESAPARECIDA
DE FERNÃO DE MAGALHÃES

Ainda antes de partir em expedição...
Num dia de verão lá estava a eu no jardim a pensar como seria
dar a volta ao mundo de barco. Como eu gostava tanto, não aguentei
e comecei a construir [um pequeno barco para mim]. Primeiro fui
buscar madeira, pregos, martelos e panos para fazer a vela. Quando
acabei o barco, levei-o para o mar e comecei a viajar. Ao longe vi uma
ilha muito colorida, então fui para lá.
Eu saí do barco e fui explorar a ilha e nessa aventura vi lobicórnios!
Os lobicórnios são umas criaturas meio lobo meio unicórnio. Eles
tinham um corno e eram coloridos. Quando os vi eu senti que aquele
sítio era um lugar especial, então decidi ficar a viver na ilha com estas
criaturas maravilhosas. O meu espanto foi que passados alguns dias
transformei-me em um lobicórnio colorido, o mais bonito de todos!
Mas e para maior surpresa, um outro dia acordei novamente em casa e
pude escrever esta história!

Ancorámos, navio e tripulação, após vários dias de tempestade. Decidi
então sair um pouco. Fui dar um passeio de barco no meio do mar
mediterrâneo... (Que parecia quase, quase, o Mar Mediterrâneo!)
Quando parei o barco – e como fazia com os meus pais e irmão – fui
mergulhar! Descobri coisas fantásticas como: uma estrela-do-mar,
um golfinho, algas, tubarões... e nadei com o golfinho e encontrei um
barco abandonado.
Lembrou-me uma vez em que eu e o meu irmão também tínhamos encontrado um barco abandonado. Nessa altura: Chamei os meus pais para
verem o barco, a minha mãe não queria ver, porque tinha medo, então
fui com o meu irmão e com o meu pai. O barco era velho, tinha caixas
lá dentro e tinha buracos no casco. Depois encontrei uma caixa que
tinha ouro e apareceu uma pessoa que estava perdida no mar, então nós
ajudámos a pessoa. Ela veio connosco para o barco e depois levámo-la
para casa.
Foi uma viagem muito gira, bonita e divertida onde conheci muita
coisa e a pessoa ficou nossa amiga.
Nesta viagem com o Comandante Magalhães, ainda não encontrei
ninguém, mas quem sabe o que pode acontecer?

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR II – MATILDE HELENA SANCHO PEREIRINHA

A VIAGEM
NO MAR
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A ILHA DOS
LOBICÓRNIOS

RODRIGOL
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR II – RODRIGO CARREIRA
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Avançava a frota quando avistámos uma ilha deserta...
Há muito tempo, tinha o sonho de ir de barco até uma ilha deserta.
Queria explorar essa ilha para conhecer os animais, as plantas e tudo
o que existisse por lá. Finalmente chegou o grande dia!
Fui no bote até à ilha e pude dar-lhe um nome: Rodrigol. Nesse dia
o mar estava calmo, silencioso e em alto mar até consegui ver três
golfinhos a brincar. Passada uma hora cheguei à ilha, era grande, tinha
muita plantação e uma praia enorme.
Lá comecei a explorar! Havia uma vegetação grande e verde, com
palmeiras enormes, coqueiros com muitos cocos saborosos. Encontrei
aves marinhas, tartarugas e assustei-me com tarântulas que andavam
por ali.
De repente ouvi um barulho ao longe e decidi ir investigar. Descobri um lobo-marinho pequeno, magrinho, estando ferido na barbatana
direita. Retirei uma pedra que estava em cima da barbatana. Ajudei-o
a ir até ao pé do bote, onde lhe prestei os primeiros socorros e lá
arranjei algum peixe para ele comer.
Olhando para trás, sinto-me feliz pela minha ação.

Certo dia, já cansados e desesperados de tantos meses no mar,
avistámos ao longe uma terra desconhecida. Ancorámos a caravela
desgastada pela fúria do mar e partimos à descoberta.
Tudo era estranhamente magnífico naquela terra, o chão eram peças
de xilofone, os troncos das árvores eram enormes teclas de piano, as
copas eram longas maracas verdes, os arbustos eram pequenos tambores, as flores eram flautas afinadas, as pedras pareciam notas musicais
aos saltos no riacho e os animais emitiam sons graves e agudos. O
que observávamos tornou-se num espetáculo de sons harmoniosos,
provocando-nos uma sensação de paz e plena felicidade.
Pernoitámos por uns dias e foi quando decidimos batizar este
local como “Terra da Música”. Fosse dia ou fosse noite havia sempre
concertos dados pelos animais, pela vegetação ou até pelas pedras!
Eu e os meus companheiros chegámos à conclusão que aquela foi a
melhor e a mais melódica descoberta que fizemos enquanto navegadores.

Estava eu, num navio com [os restantes] tripulantes a explorar o
mundo, quando avistei, ao longe, uma ilha selvagem. Nessa ilha havia
duas plantas muito esquisitas. Eu saí do barco e fui ver mais de perto.
Uma planta parecia uma tulipa misturada com uma mimosa, a qual
batizei de Milipa. A outra parecia um eucalipto misturado com um
feto e dei-lhe o nome de Califeto.
Observei que ao lado das plantas estavam animais roedores que
se alimentavam delas. Fiquei admirado pois eles não fugiram com a
minha presença.
Olhei para o mar que estava calmo, até surgir um cavalo gigante
que nadava em direção a mim. Fiquei um pouco assustado, porque
o seu aspeto era diferente de todos os que conhecia. A crina era azul,
tinha uma cauda de peixe e asas. Continuei a andar e vi um campo
de vegetais. No centro dele estava uma planta preta muito grande,
que nunca poderia ser arrancada, pois era o coração da ilha e esta
desaparecia se isso acontecesse. Soube desse facto quando me defrontei
com uma pedra onde isso estava escrito com letras muito antigas.
Desta forma descobri também que a ilha já tinha sido habitada há
muitos séculos.
A paz, a alegria e magia que senti na ilha tal como a paisagem
indescritível deixaram-me extasiado. Nunca esquecerei o azul do mar,
as águas cristalinas, as cores dos pássaros e animais, o brilho do céu,
o pôr-do-sol, a flora, a fauna, a cor e cheiro do solo cuja beleza me
deixaram cheio de saudades e vontade de um dia regressar.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR II – GUILHERME ESTEVES

A ILHA
SELVAGEM
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A TERRA
DA MÚSICA

Chegados a uma nova terra, desembarcámos... Fui sozinha para uma
parte desse novo mundo e assim pude nomear o lugar: Lolilândia!
Na Lolilândia, eu vi uma árvore esquisita, que era roxa e tinha
vários frutos. Andei mais alguns passos e vi que um humano estava
a atacar um panda. Eu fiquei furiosa e desapontada porque ele estava
a atacar a natureza, neste caso, os animais. [De repente] foi o panda a
atacar o humano, o que achei justo...
Adiante. Continuando eu vi uma casa abandonada. Era muito
assustadora. Que medo [tive! Nisto,] sinto um cheiro a comida, bem,
não era da árvore roxa, porque estava muito longe dela.
[Subitamente tremi:] Brrr, que frio! [Lembro-me de pensar.] O céu
estava escuro e eu sabia que tinha de encontrar uma gruta para passar
aqui a semana. [A tempestade parecia daquelas que dura uma semana...]
Encontrei-a, apesar de essa gruta ter morcegos.
Finalmente a semana passou! E pude regressar ao navio.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR II – MARIA EDUARDA ROSA FERREIRA

O navio ancorou após longos dias de navegação e cada um de nós fez a
sua exploração nos botes. Portanto, estava a navegar num barco pequeno
e do nada bati numa ilha. Saí do barco e comecei a explorar o que
estava à minha volta.
Entrei na ilha à procura de comida, porque estava cheio de fome.
Depois de caminhar muito, começou a cheirar-me a comida. Parecia
que era comida boa mas, de onde vinha aquele cheiro? Fui tentar
descobrir.
Subi ao ponto mais alto e lá longe vi que, havia pessoas. Fui ao
encontro das pessoas, para ver se descobria que ilha era aquela e para
ver se me davam comida. Cumprimentei-as, contei-lhes como fui ali
parar e eles deram-me comida.
Senti-me bem naquela ilha e joguei jogos com eles. De repente
veio uma tempestade e fui abrigar-me numa das casas deles. Passadas
algumas horas, fui ver do meu barco. Estava todo desfeito. Eu e os
meus – novos – amigos reconstruímos o barco. Eles deram-me muitos
alimentos e muita água. Eu pude então partir para casa: que era agora
o navio da exploração.

LOLILÂNDIA
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR II – DINIS FIGUEIREDO DOS SANTOS

A ILHA
INESPERADA

[Parados junto a uma porção inexplorada de terra, decidi aventurar-me
sozinha. Esperei algum tempo até que...]
Um dia, eu fui fazer uma descoberta como a do comandante Fernão
de Magalhães. Uma verdadeira descoberta. Fui de barco e vi uma ilha.
Olhei à minha volta e vi frutos, vegetais e árvores carregadas de frutos.
Estava um senhor a plantar mais alimentos e eu decidi perguntar que
tipo de terra era aquela, mas o senhor não respondeu e desatou a correr.
Segui as pegadas e vi ao longe uma casa abandonada e mais pessoas
que tinham golfiranhas, àguipolvos, peixicarangas e mais espécies.
Continuei a seguir as pegadas e finalmente cheguei à casa abandonada
e o tapete da porta dizia “BEM – VINDO”.
Então entrei na casa abandonada e quando estava lá dentro não
parecia uma casa abandonada, era um sítio com música e quando me
viram chamaram o chefe que me disse:
– O que fazes aqui minha Jovem?
– Eu só vim fazer uma descoberta a uma nova terra.
– Como tu és a nossa primeira visitante, vais poder dar um
nome à nossa terra e podes também ser a primeira a descobrir
as coisas magníficas desta terra.
– Aqui há golfiaves de várias espécies de aves, há carambarbas
e, na praia, peixes arco-íris. Mas tu já deves ter visto tudo
quando estavas à minha procura.
– Vi alguma coisa, mas de certeza que há muito mais para ver.
Depois dessa conversa, disse que o nome que queria dar à ilha era:
Ilha da Alegria. O senhor da ilha gostou do nome que eu dei.

Certo dia – sozinha, embarquei num pequeno bote e – fiz uma viagem
até ao território das luzes. Lá vi muitas coisas como por exemplo: uma
casa pequena, vermelha e branca que cheirava muito bem e tinha
muitas luzes amarelas. Muitos restaurantes a cheirar a comida, plantações, cafés... Nas plantações havia uma flor média cor-de-rosa, amarela
e roxa que cheirava muito bem. Ela era especial, porque todas as outras
eram pequenas e aquela era a única que era média e que cheirava bem.
Essas plantações faziam parte de um jardim, que pertenciam a uma
senhora ou senhor.
Nesse local, existia uma rua com um restaurante especial, onde
estava uma senhora muito bonita, que me parecia a senhora do jardim.
De seguida, ela saiu do restaurante e foi para a casa que era pequena,
vermelha e branca.
Ninguém se apercebeu da minha presença e voltei para o navio da
expedição; e assim acabou a viagem ao território das luzes.
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Numa das paragens que fizemos nas nossas viagens, ancorámos junto
a uma ilha. Foi aí que nos falaram de um menino.
Um menino chamado Gabriel que tinha ido viajar com os seus pais
de barco. O barco tinha naufragado e ele tinha ido parar a esta ilha.
O Gabriel encontrou nessa ilha muitos nativos que ficaram logo seus
amigos e começaram a jogar à bola. Como o Gabriel era um craque e
sabia as regras todas, ensinou-os a jogar como profissionais.
Certo dia, um senhor que foi de férias para aquela ilha viu que
eles jogavam muito bem e formou com eles uma equipa de futebol
chamada Juventus. Aos poucos e poucos eles foram ganhando, subindo
na tabela de pontos, qualificando-se para as finais.
A partir daí viajaram por todo o mundo para jogarem com as mais
diversas equipas e conheceram jogadores fantásticos, fizeram amigos
internacionais e passaram também eles a ser famosos. Certo dia, o
Gabriel, durante uma final reencontrou os seus pais.
Não vimos o Gabriel mas, entretanto, era tempo de voltar ao navio...

Viajávamos no nosso navio há algum tempo. Quando parámos e saí
fui tocada por um enorme sentimento de paz.
Ao longe, avistei uma plantação de flores e de legumes. Vi tulipas,
rosas, dentes de leão, ervas, cenouras, couves, árvores e tantas outras
espécies que coloriam aquela ilha. Uma das árvores era muito alta,
roxa e amarela no meio.
Segui em frente, sempre curiosa com o que me esperava! Olhei
para baixo e vi muitas pegadas! Segui-as e deparei-me com uma casa
sombria, com aspeto de estar abandonada. Passados uns instantes, ouvi
um barulho e fiquei assustada, pois saiu de dentro da casa um homem
com ar assustador! Fiquei a observá-lo. Dirigiu-se até ao mar e nadou
até a uma ilha próxima daquela que eu tentava descobrir. Decidida,
resolvi esperar por ele.
Quando o homem regressou, com cautela, aproximei-me dele,
apresentei-me e perguntei-lhe o que havia na ilha ao lado, ao que ele
me respondeu que era um local onde habitavam seres maravilhosos,
fantásticos e únicos. Fiquei tão curiosa que lhe pedi que me levasse lá.
Entusiasmada, seguia a seu lado. Fiquei deslumbrada com o que
vi: um Lato, ser que era metade lagarto e metade gato, um Aguifinho,
ser que era metade águia e metade golfinho, uma Galivota, ser que era
metade galinha e metade gaivota e tantos seres fantásticos.
Com o passar das horas, começou a escurecer e tive que voltar
ao meu mundo – o meu navio – mas sempre com a lembrança que
naquelas ilhas, longe de tudo e de todos, existe um mundo – que nos
pareceu – estranho, mas incrível!
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No nosso navio ia um explorador chamado Manuel. Ele já era explorador há muito tempo e contou que uma vez precisou de alguns barcos. Foi
ao rei de Inglaterra e pediu-lhe alguns barcos. Mas o rei disse que ele
já não tinha barco nenhum. Foi então ao rei de Espanha e perguntou
se tinha barcos. Ele disse que tinha sete barcos e o Manuel aceitou.
Mas também precisava de tripulantes, e o rei de Espanha disse que
dispensava 50 tripulantes.
Mas isso foi numa outra aventura. Desta vez, na nossa expedição,
chegámos a uma ilha com árvores, vegetais, frutas e animais muito
diferentes como: giracrocodilo, araurso, tigrarto, tubaráguia e tartacobra. Saio do barco quando vejo um humano a ser atacado por
um animal. Então vou a correr e pego num pau bicudo e afasto o
animal! Depois, o humano começa a fugir e vou atrás dele e vejo uma
montanha difícil de escalar, mas ele escala-a. Eu também escalo, mas
quando estou quase no topo da montanha, começa – o humano – a
dizer que quem se atrever a acordá-la, morre por cair da montanha!
De repente a montanha começa a agitar-se, a agitar-se e a agitar-se.
O Manuel, que ia comigo, entra pela boca da montanha, depois entra
pelo nariz, e depois pelos olhos. Havia um pequeno buraco na cabeça
da montanha e saiu para o topo da montanha. Logo vi o humano a
nadar no mar de uma praia, mas em vez de ter areia, tinha facas de
cozinha. Então, o Manuel construiu uns sapatos de madeira para não
se cortar e caminhou e caminhou. Quando chegou ao mar, meteu os
sapatos na mochila e nadou, nadou mais rápido e mais rápido até que
apanhou o humano mas, quando deu conta, o humano estava morto
e viu que tinha um corte no peito. O Manuel deitou uma lágrima,
e quando ele pousava o humano, sarou e ele acordou. Tornaram-se
amigos.
Chamaram-nos ao longe e tivemos de regressar ao nosso navio e à nossa
expedição.

AS DUAS
ILHAS
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MANUELÂNDIA

Era uma tarde de domingo, estava sol e o céu estava limpo. Eu e
os meus companheiros, marinheiros, estávamos cansados da viagem.
Até que a certa altura um marinheiro disse: “Terra à vista”!
Todos nós ficámos contentes, porque a nossa comida tinha acabado
há poucas horas. Entrámos naquele país ainda por descobrir. Comemos,
dormimos e festejámos por termos descoberto aquele país. Foi então
que nos apercebemos que o país já era habitado por unicórnios e fadas.
Ao início ficámos todos com medo porque nunca tínhamos visto
tal coisa. Mas depois conseguimos ficar todos amigos e viver em paz.
Passados uns meses nós já trabalhávamos juntos e tínhamos construído
um reino mágico.
Infelizmente tive de voltar para a expedição e para casa. Não queria
preocupar a minha família. Até hoje os meus companheiros marinheiros ainda lá estão e já devem ter família.

Eu queria encontrar a “Gruta de Gelo”. Todos diziam que eu era
um grande totó porque era impossível haver grutas de gelo – num
território similar a – Portugal Continental, mas eu não desisti.
Estávamos na altura do Natal quando chegámos ao território, desembarquei e parti numa aventura. Após duas horas a caminhar entrei na
floresta “Húmida”: fria, escura e assustadora. Fiquei feliz de sentir
frio nos pés pois era sinal de que havia gelo por perto. Olhei à volta
e encontrei um caminho de gelo até uma gruta.
Entrei na gruta e fiquei maravilhado!!! Havia gelo por todo o lado,
neve pelo chão, pedaços de gelo a cair do teto e estava um frio de congelar. Era a gruta de gelo! Ao fundo via-se um trono de gelo coberto
de neve. Pequenas pintas brancas mexiam-se no chão. Com medo,
tentei perceber o que aquilo era: uns pequenos animaizinhos de gelo.
Luminosos e trapalhões que, fazendo uma seta a piscar, apontavam
para o trono. Aproximei-me e vi que estava alguém preso dentro do
trono. Fiz uma fogueira e o gelo começou a derreter.
Quando saiu do gelo, vi que era uma pessoa grande, cabelos longos
e barba comprida e branca. Ele disse: “Eu chamo-me Merlyn. Obrigado por me libertares. Devo-te um desejo”. Eu desejei que todos
soubessem que eu encontrei a Gruta de Gelo. Para tal, Merlyn lançou
um feitiço de neve pelo ar sobre a aldeia, desenhando o meu rosto no
céu. Todos perceberam que eu não era louco.
Os meus novos amigos luminosos e trapalhões ficaram tão felizes
que prometeram todos os anos por esta altura iluminar a aldeia e assim
se fez uma festa feliz!
Depois foi tempo de regressar ao navio...
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Um dos navios da expedição tinha um jovem aspirante a capitão,
chamado João, que era muito curioso. Ele, um dia, pensou afastar-se um
pouco da expedição e ir navegar com a sua tripulação. A sua tripulação
era muito corajosa e forte.
O João e a sua tripulação partiram à descoberta de novos territórios.
Estava um belo dia de sol e o mar convidava a navegar, quando o
navio “Portugal” atravessava ainda o Oceano Atlântico. Depois de
alguns dias a bordo, o João avistou uma ilha, onde o barco atracou. A
tripulação e o João saíram do barco e foram explorar a ilha. Estava um
dia de chuva, mas mesmo assim ouviam-se sons difíceis de decifrar.
Começaram a caminhar pela ilha e encontraram uma casa de
madeira. Sentia-se um cheiro no ar que ficava mais forte à medida
que caminhavam. Parecia vir da casa. Aproximaram-se e espreitaram
para dentro. Nesse momento ficaram espantados. Lá dentro estavam
várias pessoas à volta de uma mesa, muito contentes e muito alegres.
Seria uma família a festejar o Natal?
O João bateu à porta e foram convidados a entrar. Depois de se
apresentarem e de conversarem, perceberam que aquela família vivia
ali por opção, para estar longe da confusão e para dar valor ao que
realmente importa, a família.
João ficou algum tempo na casa, a convite dos seus habitantes. Depois
de alguns dias, a tripulação regressou. O João estava diferente, pensativo. Desta vez, para o João, o Natal ia ser diferente.

Pensávamos nós sobre a nossa viagem e tudo quanto já tínhamos visto a
partir do nosso navio. Eu e os meus companheiros já tínhamos atravessado
muitos oceanos diferentes, como o oceano Pacífico, o oceano Atlântico...
Do nada vimos um território e fui enviado para explorar. Cheguei
à ilha, onde encontrei uma família pobre, que vivia numa tenda.
Espreitei para dentro da tenda e vi um cão e mais quatro familiares.
Segui em frente e vi uma casa abandonada, lá dentro havia muitas
teias de aranha e terra à volta da casa. Ainda dentro da casa abandonada, ouvi barulhos estranhos, como um homem a dizer:
-“Tenho fome, tenho fome!”
Eu achei aquilo um pouco estranho e porque tenho muito medo
de barulhos estranhos tentei correr o mais rápido possível até ao
pequeno bote.
Quando cheguei lá remei o mais que pude para regressar ao navio da
expedição...
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Já quase no final da nossa expedição e sem novos lugares à vista, propus
ao comandante explorar uma terra nova que encontrei no Google Maps.
Essa tal terra é uma ilha da Argentina, que fica posicionada a norte do
país – onde estávamos e que também se chamava Argentina, como o país
da América Latina.
Os materiais que sabia precisar eram: bastante comida, roupas,
botijas de oxigénio, coletes de salva-vidas, câmara fotográfica e um
navio. Eu fui com o meu vizinho Rafa e o meu primo Afonso, porque
eles adoram explorar coisas novas e estavam os dois comigo, na expedição.
Estava um belo dia de primavera quando começámos a navegar até
à ilha. Na viagem encontrámos golfinhos, várias espécies diferentes
de peixes, baleias e muito mais, mas quando estávamos a aproximarmo-nos vimos coisas ainda mais invulgares como jacarés sem dentes,
tubarões com pelos, peixes transparentes, golfinhos sem barbatanas e
tudo o quanto é desconhecido.
Quando saímos do navio vimos magia acontecer: havia escadas para
as nuvens e elevadores que andavam de um lado para o outro, como se
fossem um transporte. Mas havia uma coisa que me tinha esquecido.
O nome daquela ilha. Pensei e pensei até chegar à conclusão que era
“Trilândia”! Logo a seguir a dizer o nome daquela ilha eu comecei a
procurar mais magia naquele sítio. Eu encontrei bastantes coisas, tantas
coisas que nem consigo lembrar-me de nada, nem o meu nome sei.
Quando eu estava a explorar mais, ouvi o Rafa a dizer: – Venham
cá rápido!
Logo se seguida, fomos lá e encontrámos pessoas, cidades, animais,
frutos e vegetais. Naquele país tudo acontece. Cada um disse o que
gostou mais. O Rafa disse que adorou o javali às manchas pretas e
brancas, o Afonso gostou da casa assombrada e eu gostei de tudo.
Regressámos então para os nossos companheiros e contámos a todos o
que vimos.
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A MINHA VIAGEM
PELO MUNDO

Lembro-me que antes de iniciar a expedição, num belo dia, quando
o sol brilhava muito e se ouviam os pássaros a cantarolar, pensei em
fazer a volta ao mundo. No dia seguinte, logo pela manhã, peguei no
meu barco e comecei a minha viagem pelo mundo. Dirigi-me até ao
conjunto dos navios e pedi para participar... e assim me juntei a todos os
outros tripulantes.
Passados vários dias no mar, vi muitas ilhas com palmeiras, vi
muitos peixinhos, golfinhos, tubarões, gaivotas e cruzei-me com
muitos barcos, submarinos e navios. Nesta minha viagem, encontrei
muitos animais raros, que eu achava que nem existiam, de alguns
deles até tive medo.
Como eu tinha de me alimentar, ia todas as semanas fazer compras
no país que estivesse mais próximo – sempre com autorização do capitão.
Então, fiquei a conhecer novos países, novas cidades, novas culturas e
fiz amigos em todo lado.
A recordação mais marcante foi cruzar-me com um barco de piratas. Eles tinham machados, espadas e outras armas. Quando me viram
tentaram apanhar-me, mas eu tenho bons reflexos.
[Houve muitas aventuras até ao final da expedição mas finalmente pude
voltar a casa. Nos últimos dias de viagem, eu já estava muito cansada
e farta de ver e cheirar a água do mar. Quando cheguei a casa toda a
minha família me rodeou, queriam saber tudo sobre a minha viagem.
Esta viagem foi emocionante.]

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.

