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

[Antes de tudo, de todas as explorações, contavam os marinheiros uma
história que era assim:]
Era uma vez um Explorador que queria ir à descoberta de ilhas,
novas terras e rotas comerciais para o Rei. O explorador sugeriu ao Rei
uma recompensa pelas futuras descobertas e pediu sete barcos e 300
homens. O rei deu-lhe os sete barcos, a tripulação e alimentos para
uma grande viagem. Então, em meados daquele ano, o Explorador
zarpou com os navios e a tripulação, seguindo para sul.
Aí encontraram um conjunto pequeno de ilhas onde havia palmeiras enormes, montanhas, terras vulcânicas, etc... mantendo o rumo do
sul encontraram novo conjunto de ilhas, sempre a navegar em direção
para sul, foram atacados por piratas, em três grandes navios. Ocorreu
uma batalha. Na batalha perderam um barco, mas os piratas foram
derrotados e os navios dos piratas foram ao fundo.
Na continuação da viagem encontraram terra onde viram, no alto,
um grande vulcão. O explorador mandou desembarcar para descobrir
o que havia naquela terra. Viram muitos animais: leões, macacos,
tigres, papagaios e lagartos.
Descobriram ouro e marcaram aquele terreno, que ficava ao lado
dum rio. O rio tinha muitos crocodilos e aí ficaram cinquenta homens...
Por sorte, quando estavam encurralados entre o rio e um penhasco,
encontraram – no penhasco – uma passagem secreta (caso contrário,
não sobreviveria ninguém para contar a história da terra sangrenta).
Os marinheiros que sobreviveram foram para os seus navios para
prosseguir a viagem e as descobertas. Descobriram ilhas desertas, selvagens vulcânicas com pessoas, onde por vezes havia batalhas sangrentas.
O Explorador descobriu terras, ilhas, caminhos marítimos e comerciais, criou muita riqueza para o seu país. O Rei ficou muito feliz e o
Explorador tornou-se o maior navegador daquele reino.
[Os marinheiros, quando contavam esta história piscavam o olho e
perguntavam sempre se eu saberia quem era. Eu sabia!]
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O EXPLORADOR

Certo dia parti numa aventura no mar. Queria encontrar a grande
expedição de Fernão de Magalhães! Aluguei um barco, arranjei um
saco com comida, algumas bebidas, coloquei-me no barco e parti sem
destino exato – já que não sabia para onde devia ir.
Durante a viagem encontrei muita variedade de peixes, vi belos
golfinhos e até baleias, felizmente não encontrei tubarões.
Após alguns dias encontrei uma ilha, nessa ilha havia uma tenda,
parei o barco para ver se havia alguém. Entretanto apareceu um pirata
de nome Pedro, que já estava naquela ilha há vários meses. Perguntei-lhe se precisava de alguma coisa, e ele respondeu que gostava de
comer chocolate, porque já não comia há muito tempo.
Por acaso levava chocolate no meu barco e dei-lhe o que ele tanto
queria. Como agradecimento ele ofereceu-me um diamante que encontrou algures no fundo do mar quando andava à procura do tesouro
da ILHA PERDIDA. Fiquei surpreso, mas disse que não era preciso,
ele insistiu e eu então aceitei ficando muito feliz. Como ele ainda não
queria voltar para terra, dei-lhe o resto da minha comida que trazia e
regressei, todo contente, a casa.
Foi uma bela aventura!
[No caminho de regresso, vi ao longe alguns barcos e juntei-me a eles,
continuando assim as minhas aventuras: eram os barcos da expedição à
Volta do Mundo!]

Num belo dia de sol, eu, a Margarida e os meus amigos, Maria,
Luísa, Rodrigo, Tomás e Mariana, decidimos ir à descoberta. Mas
precisávamos de um meio de transporte que nos levasse a todos – de
modo a participarmos na grande expedição à Volta do Mundo!
Pedimos ao Rei de Espanha um barco emprestado, e ele disse que
sim. Ele era muito meu amigo e disse-nos que quando era da nossa
idade também tinha tido uma aventura enorme e tinha conhecido uma
nova terra, com gente diferente. Tinha-se divertido muito!
[Assim, emprestou-nos o barco e juntámo-nos aos outros navios da
expedição.]
Fomos de imediato comprar comida, bebida, mantas e medicamentos para levar, pois não sabíamos quanto tempo andaríamos no mar.
Entrámos no barco, e após navegar algumas horas, eu vi ao longe
um tubarão. O Rodrigo espreitou e caiu do barco. Ficámos muito
aflitos, lançámos uma bóia de salvamento e conseguimos puxá-lo
novamente para o barco, livre de perigo.
Continuámos mar fora e, ao longe, deparámo-nos com uma grande
montanha. Aproximámo-nos dela, saímos do barco, saltámos para
terra e, para nosso espanto, apareceram-nos homens vestidos de uma
maneira muito engraçada. Tinham penas no cabelo, saias todas coloridas e uns sapatos gigantes! Eram muito divertidos e amigos. Naquela
ilha nunca tinham recebido outras pessoas e fizeram-nos uma grande
festa. A partir daquele dia, decidimos dar o nome de Ilha da Alegria
àquele pedacinho de terra.
Quando regressámos a casa, são e salvos, devolvemos o barco ao
Rei, que ficou feliz por tudo ter corrido bem! Foi uma grande aventura!
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ILHA DA
ALEGRIA
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A ILHA
PERDIDA

HERA TORPES
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Eu, durante uma das minhas viagens, no meio do oceano, avistei
uma pequena ilha e resolvi dar uma vista de olhos.
Lancei a âncora e saí do barco. Ao longe, avistei um ser que estava
a tirar frutos de uma árvore. Tinha pinturas na cara e usava muitos
colares à volta do pescoço. Aproximei-me e vi que era um índio. O
índio olhou para mim, assustou-se e começou a correr. Eu segui-o e
fui dar a uma cabana velha. O índio entrou na cabana e voltou a sair,
mas com arco e flexa na mão.
[Como não conversámos, assustámos-nos um ao outro, acho eu.]
Aterrorizado, fugi dali a sete pés. De repente, tropecei numa pedra
e caí num buraco escuro que ia dar a uma gruta. Quando abri os olhos,
reparei que estava rodeado de pedras preciosas, moedas de ouro e outras
riquezas. Primeiro procurei uma saída, depois peguei em todo o ouro
que consegui, saí da gruta e voltei ao meu barco.
Depois de a expedição terminar, passados anos, regressei a Portugal e
era época de Natal. Então, decidi distribuir moedas de ouro por quem
mais precisasse. Este foi o Natal mais feliz da minha vida.
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Eu tinha chegado a uma terra desconhecida, saí do barco e fui andando
para explorar, até que encontrei diversas plantas e animais mágicos.
Dei àquela terra o nome de “Hera Topes”, porque tinha visto
várias hienas perto de uma casa abandonada. Eu estava com medo,
mas consegui ter coragem para entrar lá dentro. Quando entrei vi um
baú com joias, moedas e diamantes. Também encontrei uma barata e
muitas abelhas que moravam lá há muitos anos.
Olhei pela janela e vi uma outra casa, que tinha piscina e eu pensei,
afinal mora aqui alguém! A casa tinha vários tipos de plantas de várias
cores (roxas, amarelas e azuis). As hienas que eu tinha visto, correram
em direção a essa mesma casa e foram para uma casota e pensei: há
aqui pessoas que têm hienas de estimação?
Quando me estava a aproximar dessa mesma casa, vi uma menina
com olhos verdes, cabelo loiro e um vestido muito bonito. Eu disse-lhe
para ter cuidado com as hienas e ela começou a rir e disse-me que
elas eram meigas. Eram quatro hienas que se chamavam “Popi, Lila,
Edgar e Unicorela”.
E assim terminou a minha viagem mágica... e regressei à expedição.

A ILHA DA GRUTA
DOS TESOUROS
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Num dia de sol eu e mais um grupo de amigos fomos dar um passeio num dos botes do navio, de repente tínhamos visto uma pequena
ilha com muitas árvores. Parámos junto à costa.
Olhei bem para ver se via alguém e reparei que estava um senhor
a rezar e tinha uma lança do seu lado esquerdo bem afiada. O senhor
tinha-me visto e vinha atrás de mim e depois fugi para longe porque
tinha medo.
Do outro lado da ilha estavam muitas casas de palha e muitas
pessoas, mas elas não me atacavam e disseram: – Anda à nossa ilha.
Saí do bote e fizeram-me muitas perguntas. Eu respondia a todas
aquelas perguntas.
Assim ficaram a conhecer-nos e eu a eles. Como já tinha passado algum
tempo, tive de regressar ao navio.
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Viajávamos já há muito tempo quando ouvimos rumores de uma ilha
chamada terra exploradora. Pensei que queria muito lá ir.
Talvez pudesse ir de barco e explorar essa terra porque é uma ilha
muito bonita – segundo nos tinham dito. Decidi então ir à ilha. Pedi ao
capitão um barco e fui. Lá havia muitas flores, árvores e muito mais
coisas bonitas.
De repente apareceu uma pessoa com uma cor esverdeada que
até era um pouco assustadora! Sem aviso, ficou escuro e comecei a ver
coisas assustadoras...
Explorei a ilha mais um pouco e decidi ir embora no mesmo barco que
me levou à ilha. Foi uma experiência divertida mas um pouco assustadora.
Foi assim a minha ida àquela ilha.
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A ILHA DAS
PERGUNTAS
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A TERRA
EXPLORADORA

Há muitos, muitos anos eu queira ir à descoberta, então decidi viajar.
Segui na expedição de Magalhães que tinha pedido ao Rei de Portugal
alguns navios mas ele disse que naquele momento estavam todos
ocupados; e então o Fernão de Magalhães foi pedir ao Rei de Espanha,
que tinha cinco navios (mas também precisava de alguns marujos e o
Rei ajudou). Aí começou a grande aventura.
Foram segundos, e minutos, e horas, e dias, até que chegámos a
terra. Fui eu que descobri uma ilha desconhecida! Quando lá cheguei
estava muito feliz e decidi sair do barco. Após ter colocado um pé em
terra senti magia. Havia muitas plantações de legumes e flores, mas
todas de várias cores, mas também magia!
Passados alguns minutos avistei criaturas e fui atrás delas, mas
no fundo da ilha havia um arco-íris que ia dar a outra ilha. Aquelas
criaturas não paravam quietas, sempre a andarem de um lado para o
outro. Até que elas se depararam comigo. Estavam muito assustadas,
mas depois acalmei-as. Eram apenas duas humanas e alguns animais:
Gaquáticos que eram gatos que andavam na água; e Giraéreas que
eram girafas que voavam... Elas ficaram minhas amigas.
A ilha do outro lado do arco-íris era semelhante à que existia deste
lado, mas havia parques de diversões e parques aquáticos mágicos, e
muitas coisas divertidas.
Foi então que decidi dar o nome de “A ilha mágica das cores”
àquela ilha.

Depois de atravessar muita água na viagem, o barco avistou, e
parou junto a, uma ilha.
O Fernando de Magalhães decidiu sair do barco e viu uma gruta.
Decidiu entrar lá e viu uma ponte torta – quase – sem madeira. Ele
atravessou a ponte e viu espinhos e saiu – sobre eles – a correr.
O Fernando de Magalhães não caiu ali e continuou a passar obstáculos e na parte de trás da gruta viu um homem sem sapatos e sem
meias e um morcego, que o levou a um tesouro.
Depois de tudo aquilo Fernando de Magalhães foi-se embora, com
o homem e o tesouro no barco.
Nós fomos com ele, continuando a expedição.
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UMA HISTÓRIA COM
FERNANDO DE MAGALHÃES
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A ILHA MÁGICA
DAS CORES

ILUSTRAÇÃO DE

Um dia, fui viajar à procura de novos locais. Depois de vários dias
no mar, encontrei uma terra e exclamei: – Terra à vista!
Quando lá cheguei, olhei em volta e descobri um túnel largo feito
de esparguete. Fiquei admirado! Do outro lado havia um canteiro com
bonitas e cheirosas flores que eram venenosas. À frente, havia uma
cascata de leite que tinha vegetais a passarem de um lado para o outro.
De repente, avistei uma pessoa que parecia esfomeada. Era um
homem que, cheio de força, tentou arrancar uma das flores do canteiro para a comer, mas não conseguiu porque se apercebeu da minha
presença. Ágil e rápido como o Tarzan, fugiu cheio de medo. Tentei
segui-lo para conversar com ele saber mais coisas sobre esta terra
mágica! Mas não consegui!
Entretanto, olhei com mais atenção para todos os lados e encontrei
dois carneiros vestidos de algodão doce, que vigiavam atentamente a
zona para proteger uma casa pequena e castanha, feita de chocolate.
Reunindo toda a minha coragem, tentei passar por eles e consegui...
por pouco! Abri a porta e entrei devagarinho. Lá dentro estava o tal
homem, que mais uma vez fugiu de mim.
Sozinho, vagueei pela terra à sua procura até encontrar um rio de
mel. Triste, sentei-me numa rocha em forma de bolacha e vi no chão
umas pegadas. Segui o rasto que me guiou a uma grande montanha
de chantilly. Subi-a e lá em cima encontrei o fugitivo, que não tendo
onde se esconder, me explicou que teve medo de mim. Com uma
gargalhada, pedi-lhe desculpa e disse-lhe que não faço mal a uma
mosca. O que eu queria era saber como era a sua vida naquele lugar
magnífico. Assim, ficámos amigos, conheci a sua simpática família e
sítios maravilhosos, como a floresta de couves, a praia de ervilhas, o
lago de iogurte, etc.
Cheio de saudades, despedi-me prometendo voltar. Embarquei
assim numa nova aventura, em busca de novas terras e novos amigos!
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A FAMÍLIA DA
TERRA DOS ALIMENTOS

Era um lindo dia, eu estava a navegar no barco com os tripulantes.
Ao longe, eu vi uma ilha com um vulcão enorme e imensas palmeiras
com cocos. Decidimos ir visitar a ilha.
Eu vi uma planta roxa e achei que era comestível. Portanto comecei
a comê-la, percebi que era ótima e a seguir chamei a tripulação para
vir comer.
Depois comecei a ver uns homens enraivecidos a correr atrás de nós
com uma lança afiada. Comecei a correr com os meus tripulantes para
cima do vulcão. Estávamos prestes a ser apanhados, mas eu tive uma
ideia! Disse aos meus tripulantes que quando os homens enraivecidos
chegassem nós íamos desviar-nos e empurrá-los para dentro do vulcão.
E foi isso que fizemos. Safámo-nos!
A seguir vejo uma civilização com casas de madeira e pensei que
tínhamos de ir lá imediatamente. Quando chegámos vimos fortalezas de
madeira, casas de madeira, mercados de madeira, etc. Depois comecei a
olhar para a roupa daquelas pessoas e disse para mim mesmo que eram
as roupas das pessoas que atirámos para o vulcão.
Entrámos dentro da civilização, escondemo-nos nuns arbustos e ali
ficámos. Depois veio uma pessoa da civilização, encontrou-nos, veio
falar connosco e perguntou-nos quem éramos. Dissemos que éramos de
Portugal e estávamos a fazer descobrimentos, encontrámos esta ilha e
quisemos explorar. Dissemos-lhe que não tínhamos comida e tínhamos
muita fome e ele disse que podíamos ser da civilização.
Acabou tudo bem!

Depois de muito explorar, entrei no barco que me ia levar à Luisilândia. Era um navio de três andares. Eu nunca tinha viajado num
navio daquele tamanho.
A viajem começou na Primavera. O dia estava bonito e o mar estava
calmo. Partimos em direção ao oriente e navegámos durante dez dias
sobre as águas calmas e cristalinas do Oceano.
Subitamente avistámos, ao longe, terra. À medida que nos aproximávamos, apercebemo-nos que para além da verde floresta se viam
magníficos castelos de pedra branca. Ficámos muito entusiasmados e
contentes porque nos apercebemos que tínhamos chegado à maravilhosa ilha da Luisilândia.
O navio parou e fomos explorar a ilha. Tinha grutas maravilhosas
com pedras de todas as cores. Todos pudemos escolher uma delas. Eu
escolhi um rubi para colocar num anel.
Numa gruta muito escura havia muita água e não pudemos entrar.
Ficámos de longe a ver os animais que lá havia. Os olhos deles brilhavam como pirilampos e iluminavam a gruta. Por fim noutra gruta
encontrámos grandes tartarugas. Eram tão grandes que podíamos andar
em cima delas. Não o fizemos porque tivemos medo da as assustar.
Por fim, chegou a hora de continuarmos viagem para explorar
outras zonas.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR III – MARIA LUÍSA COSTA

VIAGEM À
LUISILÂNDIA
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A ILHA DOS
HOMENS FURIOSOS

[Tendo ouvido falar da expedição de Fernão de Magalhães.] Num certo
dia, decidi partir à descoberta, peguei no meu barco, parti do porto de
Lisboa e iniciei esta viagem. [Para me juntar aos restantes navegadores.]
Quando saí, o mar estava calmo e o vento mal soprava. Naveguei
quatro dias quando o pior aconteceu, o vento começou a soprar muito
e o mar começou a formar ondas enormes. O meu barco quase se
ia virando. Quando pensava que o pior ia acontecer, o sol radiante
apareceu, o mar acalmou e mal havia vento.
Após esse “milagre”, vi uma ilha ao longe, naveguei até lá e atraquei.
Quando saí do meu barco, vi ao longe uns seres a correr em manada,
de um lado para o outro, mas não consegui ver bem o que era.
Quando me aproximei todos fugiram, exceto um, era um belo
cavalo branco com um pedaço de crina cor-de-rosa. Ele seguia-me
para onde eu ia, até que ganhei coragem e montei-o. Levou-me a
conhecer a ilha. Havia belas lagoas, com água que brilhava muito.
A seguir levou-me a um campo que tinha flores de todas as cores
e também tinha, sempre, um arco-íris. Por fim, levou-me a uma
cascata onde a água era pintada pelas cores do arco-íris. Atrás da cascata, havia uma passagem para onde entravam aqueles seres, quando
eu fui lá dentro percebi que eram quatro cavalos, havia malhados,
pretos... De todas as cores!
Então foi por tudo isso que dei à ilha o nome de Horseland. E saí
desta viagem com um grande amigo a quem dei o nome de Mistic.
[Passado mais algum tempo, finalmente consegui juntar-me à expedição
e partir em mais aventuras.]
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Ia no meu barco, pela noite dentro, quando de repente acordei...
Estava escuro e a lua brilhava muito pequenina lá no fundo, abri mais
os olhos e vi grandes montanhas e pensei: As montanhas estão a voar?
Peguei nos remos – do bote – e remei muito rápido para me aproximar e tentar avistar de mais perto aquelas estranhas montanhas, e
foi quando me apercebi que havia uma linda ilha por baixo daquelas
verdes montanhas!
Encostei o bote na praia da ilha e saltei para terra... resolvi ir explorar
aquela ilha. A toda a minha volta, olhava e via paisagens magníficas!
Nem queria acreditar como podia haver um lugar assim: areia suave
como algodão; água azul e brilhante como nunca antes tinha visto;
montanhas coloridas por heras e todo o tipo de flores e muitos pássaros
a assobiar e a cantarolar.
Mais à frente encontrei uma gruta e decidi entrar em busca de ouro
e tesouros. A gruta era escura e fria. Fui caminhando, até que a gruta
começou a ficar mais clara e percebi que vinha uma luz lá do fundo,
aproximei-me a pensar que seria uma saída, mas afinal aquele brilho
vinha de dentro de uma arca.
Eu estava com medo, não sabia o que ia encontrar, mas mesmo assim
resolvi aproximar-me e abrir a tampa daquela arca. Quase fiquei cega
com tanta luz, mas de repente abriu-se um alçapão por baixo de mim e
desci num escorrega que me levou novamente até à praia.
Foi uma aventura arriscada e muito perigosa, mas consegui trazer
uma boa recordação, pois antes de cair, ao tentar segurar-me trouxe
comigo uma lamparina de ouro.
(Será que é mágica?)

HORSELAND
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Num dia de sol, estava num barco a ver se encontrava algo para
explorar através dos meus binóculos. Foi então que vi uma ilha colorida com uma fada a transportar pozinhos mágicos e uma espécie de
glitters. Saí logo do barco e comecei a explorar essa ilha...
Havia algo muito especial, uma fada que através do pozinho e
dos glitters fazia magia, nas aldeias e cidades, para receber dinheiro
a fim de ajudar os mais necessitados, mas como era muito pequenina
ninguém a via.
[Contou-me então que:] Ela tinha uma melhor amiga, chamada
Daniela. Esta tinha muitos caracóis e olhos azuis. A fada pediu ajuda
à sua amiga Daniela, para juntas cantarem e receberem dinheiro e esta
aceitou e assim percorreram aldeias e cidades cantando. Mas para a
Daniela ajudar a fada, esta tinha que lhe realizar um desejo e assim
foi. A menina pediu para a transformar em fada com nome de Núria
e assim, juntas, juntaram muito dinheiro.
Elas deram-me o dinheiro que angariaram para eu poder levar e
assim ajudar as crianças mais necessitadas, desde que eu explicasse
às crianças como as fadas conseguiram este dinheiro sem usarem os
seus poderes.
E foi assim que terminei a minha viagem, já de regresso a casa,
muito tempo depois, a ajudar as crianças mais necessitadas, tornando-se
assim muito útil e recompensadora esta minha aventura.
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Naveguei pelos mares até que cheguei a uma terra desconhecida.
Era uma pequena ilha rodeada por água, observei com calma e vi uma
criatura esquisita. Fui caminhando, caminhando e avistei um animal,
metade macaco, metade peixe decidi chamar-lhe de macapeixe.
Andei mais um bocadinho e vi o paraíso! Areia fresca, palmeiras
que faziam um tapete de cocos, uma espreguiçadeira e plantações de
pistachos. Foi então que me perguntei, quem é que plantou os pistachos?
Logo continuei a minha busca até que encontrei uma pequena
cabana e bati e empurrei e voltei a bater com mais força, mas a porta
não se mexia. Então entrei e lá dentro estavam um ancinho, sementes
e um regador.
E um humano apareceu, agora já sabia quem tinha plantado os
pistachos.
Ao sair da ilha dei-lhe o nome de “Pistacheiro”.

A ILHA
MÁGICA

19

PISTACHEIRO

Num dia solarengo, entrei num barco que pedi emprestado a um
Rei e naveguei, naveguei durante horas.
[Depois de me juntar aos restantes navios da expedição, segui com todos
os exploradores. Até que:]
Ao longe avistei uma ilha e logo me dirigi a ela, ancorando o barco.
Nessa ilha havia uma casa abandonada. De repente ouvi um barulho
esquisito. Entrei e vi uma sombra passar, acendi a luz e vi que nada
havia e continuei a caminhar e a descobrir essa casa.
No entretanto vi uma espécie de “cangurabelhas”, um animal que
tinha medo de mim e eu um pouco dele. Então fugi! Ao fugir apercebi-me que estava numa terra mágica e fiquei muito feliz com esta
descoberta. Decidi explorá-la... E consegui perceber o porquê de se
chamar terra mágica. Lá, tudo era brilhante, colorido e alegre, mágico.
Estava a ser muito divertido, mas tinha que regressar, já era tarde.
Regressei ao barco e enviei mensagens para casa contando esta
minha bela viagem a toda a minha família e amigos e todos ficaram
entusiasmados e muito felizes por mim. Foi uma viagem mágica
que nunca esquecerei!
[Mas era necessário prosseguir...]

[Tinha acabado de colocar o pé em terra, após longa viagem, quando
um nativo se aproximou e contou que esta ilha tinha uma lenda:]
Há muitos anos atrás um senhor chamado Barbas Vermelhas quis
conhecer o mundo, então ele preparou-se e foi buscar o essencial como
por exemplo: roupa e um bocadinho de comida. Partiu para a sua
viagem e saiu de casa, todo sorridente. Tentou encontrar um transporte e finalmente encontrou o seu barco antigo e ficou ainda mais
entusiasmado. Subiu para o barco, ligou o motor e partiu para a Ilha
do Sal. [De que tinha ouvido falar a um velho marinheiro.]
Quando chegou – à Ilha do Sal – ele tentou explorar toda a ilha,
mas antes de começar, comeu uns enlatados. De seguida foi procurar
algumas coisas para começar a construir uma cabana e, depois de muito
procurar, encontrou vários ramos de árvores e folhas de palmeiras e
com isso construiu a sua cabana,
Após isso, foi para o seu barco mas não o encontrou, então pediu
socorro mas ninguém apareceu... Só depois de três horas surgiram uns
marinheiros e o Barbas Vermelhas pediu-lhes ajuda: disse-lhes que
tinha perdido o barco! Então os marinheiros disseram que podiam
ajudar, e foram juntos à procura do barco. Depois de muito procurar
finalmente encontraram-no, à deriva em alto mar. O Barbas Vermelhas
ficou contente por o encontrar.
Depois de encontrar o barco o Barbas Vermelhas viajou até à sua
terra natal para comprar sementes. Ia plantar uma horta na Ilha do
Sal, pois ele gostou tanto dela que decidiu ir para lá viver.
[Agradeci ao nativo a história e regressei à minha expedição.]
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A TERRA
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Eu estava no meu bote, a remar por um rio... Enquanto isso vi uma
terra muito longe e um animal muito estranho, metade gato, metade
cão, a que chamei Gacão.
Passei por um humano sozinho e perguntei-lhe porque estava ele
assim. Ele respondeu:
— Eu estou solitário com o meu metade gato e metade cão, porque
as outras pessoas foram levadas por um monstro. Eu gostava que tu
me ajudasses a encontrar o monstro.
Respondi imediatamente que o ajudaria.
Passado muito tempo, com ele no meu barco, à procura do monstro
encontrámos várias casas abandonadas por pessoas. Continuámos a nossa
viagem e encontrámos: cinco unicórnios, três cavalos e mais animais.
Eu senti muito orgulho, em mim e no meu amigo. Durante a viagem
comemos sandes e bebemos água. Na viagem descobrimos relógios de
sol e uma ampulheta. Vimos várias canecas pretas, azuis e beges.
Até que uma coisa inesperada aconteceu...
Encontrámos o monstro, que tentou prender o meu amigo, mas eu
peguei num remo e bati-lhe. O monstro, já fraco, desistiu. Libertámos
as pessoas e elas ficaram tão felizes que me deixaram escolher o nome
da terra, dali em diante.
Eu escolhi Mania.

Numa manhã acordei com muita energia, então tive vontade de
fazer alguma coisa. Pensei muito e tive uma ideia: ir passear para ver
paisagens incríveis.
Como não tinha barco, pedi ao capitão se podia emprestar-me um dos
botes e, entretanto, chegou um jovem menino com um bote só dele e,
perguntei-lhe se ele me podia emprestá-lo. Ele respondeu-me que sim
e o capitão concordou que eu podia levar aquele. Então desatei a corda e
fui navegar pelas águas magníficas daquelas terras, que mais pareciam
as Caraíbas.
Depois de algum tempo, ouvi um barulho que vinha das pedras que
estavam a uns quilómetros do barco. Aproximei-me delas e estava um
buraco cheio de flores, com uma placa que dizia: “O buraco do inferno”.
Estava outra pessoa, não longe, no seu barco. Quando se aproximou,
eu disse-lhe: – Não vás por aí! E ele não foi.
– Lá dentro pode estar um lindo quintal ou um polícia muito mau.
Acrescentei.
Mas, como eu sou corajoso, entrei. Quando estava lá dentro, vi um
quintal cheio de couves, cenouras, framboesas, groselhas, morangos e
muitas ervas aromáticas. Havia também animais raros como pandas,
chitas, girafas, elefantes, macacos e muitos mais.
Então chamei a esse sítio Quintal da Pedra.
Eu adorei esta viagem, porque encontrei um local espetacular e
muito giro. Este foi um dos lugares mais impressionantes que vi até
hoje, um dos mais incríveis, delicioso e extremamente colorido.
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MANIA

[Após uma longa etapa da viagem, avistámos uma ilha e decidimos ir
explorar. Era a Ilha Kanto.]
Na Ilha Kanto vi uma planta cor-de-rosa e saí do barco, entretanto
um ser humano foi comido pela planta... Foi então que apareceu um
tubarão muito grande. Atirei-lhe com uma pedra e ele fugiu.
Contaram-me, as pessoas da ilha, que antigamente havia uma criatura
chamada Vaporeon que deitava água pela boca, as crianças brincavam
à sua volta. Um dia ela morreu e as crianças ficaram muito tristes.
Na ilha também vi uma abóbora laranja, muito grande e saborosa.
Vi um vaso a cair do céu e eu esquivei-me, mas o vaso foi atrás de
mim! A sorte é que havia uma videira e eu comi as uvas todas que lá
havia, fiquei com super-energia e corri muito para me esconder atrás
de uma árvore com o tronco grosso e com ramos farfalhudos, mas
engasguei-me. O vaso ouviu-me e foi atrás de mim... eu tropecei e o
vaso perguntou-me:
– Podes pôr uma flor em cima de mim?
E eu disse-lhe: – Sim, olha até está aqui uma.
E então coloquei-lha na cabeça.
[O vaso acalmou-se e falou comigo. Era simpático. Depois era tempo
de regressar ao navio...]

Eu andava no mar com um barco, mas depois de muito tempo vi
uma moeda que caiu no mar e uma ilha apareceu.
Eu fui até terra e descobri que a ilha era dourada. Ao quinto
passo gritei “estou cercado por cavalos com cabeça de dragão e asas
de demónio!”.
Corri, saltei e consegui fugir para uma floresta que tinha árvores em
que as folhas eram notas. Aí apareceu uma planta viva malvada. Ela ria,
ria, ria e ria mais. Então eu fui andando – para longe – até que vi um
tesouro e – subitamente – apareceu um grande robô dourado.
Como eu já tinha o tesouro fugi até ao meu barco, usei o turbo e
regressei a casa.
[Arrumei o tesouro e depois voltei a juntar-me aos outros navios da
exploração.]
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A ILHA
KANTO

[Decorria a expedição quando...]
Um dia o Vasco e o Fernão de Magalhães decidiram ir ao Polo
Norte – utilizando – um barco de 1857. Assim que saíram da rota
inicial, orientaram o barco em direção ao seu destino. Tudo corria bem.
Ao anoitecer o barco começou a abanar muito devido à agitação
do mar e dos ventos que vinham de Norte.
Naquele momento sentiu-se uma brisa muito muito fria e – sentiram – que a viagem iria ser mais curta do que pensavam. No dia
seguinte viram muitos ursos polares e pinguins em cima das montanhas de gelo. [Estes pinguins eram especiais e já não se veem: os chamados
Pinguins do Norte; agora só há pinguins no hemisfério Sul.]
O frio era tanto que até pensaram que não iriam aguentar as temperaturas negativas. Viram paisagens maravilhosas... Mas tinham que
voltar para perto dos restantes navios e acabar a viagem para regressar à
sua família, pois já sentiam saudades.
E assim foi mais uma aventura...

[Algum tempo depois de regressarmos da Volta ao Mundo, na expedição
de Fernão de Magalhães, senti vontade de regressar às explorações...]
Era sexta-feira e pensei fazer uma viagem, estava indecisa quanto
a que destino visitar, sentei-me no sofá e comecei a pensar. Pensei ir
no meu barco, visitar África ou a Austrália, preparei a minha mochila,
arranjei a minha comida e decidi convidar os meus primos para embarcarem comigo nesta aventura.
No dia seguinte, acordámos bem cedo, dirigimo-nos ao cais onde
estava atracado o meu barco. Entrámos nele e, a partir daí, começou
a nossa viagem.
Já se tinham passado algumas horas e anoiteceu. Nessa altura o
mar estava calmo, sem nenhum sinal de ondas. De manhã acordámos,
com o som das gaivotas, com o cheiro a maresia e com as ondas a
rebentarem no fundo do barco. Era tudo tão lindo e natural.
Passaram-se dois, três, quatro dias e a partir daí o tempo não nos
ajudou muito.
Começou a levantar-se uma grande tempestade, com grandes
ventos, chuvas fortes e começou a trovejar. O nosso barco abanava de
um lado para o outro e não é que se formou um nevoeiro!? Eu e os
meus primos abrigámo-nos dentro do barco. Com o nevoeiro que se
pôs, nós não nos apercebemos de que tínhamos mudado de direção.
Dias, semanas, se passaram até que avistámos terra:
– Terra à vista! – Disse à minha prima.
– Pois é, pois é! Finalmente chegámos! – Exclamou o meu primo.
Fomos até lá e atracámos num porto perto dessa zona. Era tão diferente de África e da Austrália! A minha prima encontrou uma pessoa
por perto e perguntou-lhe onde estávamos. Ela veio ter connosco a
dizer: – Estamos na América!
Por fim, para não desperdiçarmos aquela viagem ficámos por lá
alguns dias. Chegámos a casa felizes e fomos contar esta aventura à
nossa família.
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O POLO
NORTE

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.

