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Este grupo de exploradores navegou de suas casas até aos
novos territórios, regressando de seguida. Daí transmitiu
as informações obtidas com as suas aventuras, à Central
da Expedição.

Numa bela manhã de Natal, acordei com uma enorme vontade de
ir navegar sem destino em concreto. Fui buscar lenha que o meu pai
tinha acabado de cortar para fazer uma jangada e de seguida – após
finalizar a embarcação – levantei âncora [Era uma jangada de alto-mar
e tinha, por isso, âncora].
De repente, surgiu uma tempestade e fiquei muito preocupada.
Pensei que seria difícil, pois o mar estava agitado. [Avistei, entretanto,
terra:] Está ali uma ilha maravilhosa! Vou parar para ver se há algo
para comer. Estou esfomeada – disse para mim própria.
Saltei para a ilha e prendi a jangada. Era uma ilha deserta cheia de
riachos e arbustos pequenos. Só ouvia o som das ondas e o soprar do
vento nas rochas. Comecei a trepar as rochas como podia. Subitamente
vi um animal que desconhecia. Que susto apanhei! Pensei que me ia
trincar em pedaços, com as suas garras muito afiadas! Mas o bicho
assustou-se com o meu grito e fugiu por entre as rochas.
Quando subi à rocha mais alta vi que no outro lado da ilha havia
uma floresta com árvores muito altas e de folhas alaranjadas. Consegui
chegar até lá, mas já não sentia os calcanhares. Devia ser outono ali.
Comi uma bagas descansei e tentei chegar à minha jangada, mas não
a encontrei.
Passei a noite na floresta e no dia seguinte lá achei a jangada e
regressei a casa.

Naquele dia de Natal, fiz uma viagem de barco com a esperança
de encontrar uma ilha. Naveguei durante várias milhas, até que me
apercebi que o barco tinha encalhado na enseada de uma pequena ilha.
Decidi dormir por ali. Fui buscar a minha lanterna e o meu livro
ao porão e desci do barco. Ao posicionar as coisas, avistei uma ninhada
de doninhas malcheirosas a correr na minha direção. Eu achei melhor
fugir e foi o que eu fiz. Quase fiquei sem fôlego mas acabei por conseguir escapar. Voltei para o sítio onde tinha deixado o barco e aproveitei
para ler o meu livro.
Quando dei por mim, já estava a anoitecer e por isso optei por ir
buscar o meu machado ao barco para cortar um tronco e fazer lenha
para uma fogueira.
Distraí-me e quando olhei para o meu relógio de bolso, vi que
já eram onze da noite. Acendi a fogueira e fui dormir! Mas ouvi
um barulho muito esquisito que me despertou. Levantei-– me e no
escuro apareceram imensos animais zombies sem olhos, que vieram a
correr até mim. E tal como fiz com as doninhas, fugi. Enquanto corria
ouviu-se uma voz vinda do céu:
– Só vais conseguir escapar à meia-noite, que é quando eles
desaparecem.
A voz estava enganada. Eu consegui escapar e ganhei uma história
para contar!

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV– MARIA FIGUEIREDO

A ILHA DO LADO
NEGRO DO NATAL
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A ILHA DAS ÁRVORES
DE FOLHAS ALARANJADAS

Certo dia do mês de dezembro eu estava no porto a olhar para o
horizonte à minha frente. Pus-me a pensar:” O que estará no outro
lado?” Reparei que estavam a vender um barco a remos. Então aproximei-me e comprei-o. Entrei no barco e comecei a remar.
Já estava no meio do oceano quando vi divertidos golfinhos a saltar
e uma tartaruga que veio para o meu lado. Era mesmo incrível!!!
Avistei ao longe uma ilha, com uma montanha, da qual saía uma
grande fumarada. Fiquei tão curiosa que me aproximei.
Desci do barco e nadei até à areia fina que rodeava a ilha. Entrei por
um trilho estreito à procura das pessoas que estariam a fazer a fogueira.
Não conseguia ver nada porque os arbustos eram tão entroncados que
não me deixavam passar nem ver nada.
Nisto senti um barulho estranho. Vi então que se tratava de dois
animais que nunca tinha visto. Estavam pendurados nos longos troncos
das altíssimas e frondosas árvores que me rodeavam. Assustei-me!
Aquelas criaturas pareciam humanos, mas eram peludas e de rabo
comprido. Chamei-os de Pelorrabudos.
Não é que eles pegaram em mim e me levaram de ramo em ramo
para o interior da ilha?! Que paisagem maravilhosa! Consegui ver que
havia uma lagoa de água azul e umas casitas meio destruídas. Lá havia
uns objetos muito altos feitos em pedra. O que seriam?
Já me doíam os braços quando os Pelorrabudos me trouxeram de
novo à praia. Fiquei sem saber o que era a fumarola!
Com medo, regressei ao barco e dei àquela ilha o nome de “Fumarada”.

Certo dia, decidi navegar num barco à vela muito bonito. Estava
todo decorado: era castanho claro com velas de linho. Estava a atravessar o oceano à procura de uma ilha remota, uma ilha virgem.
No meu barco tinha uns binóculos e então quis ir ver [por eles,
tentando encontrar algo no horizonte]. Bem longe dali avistei uma ilha
enorme! [Baixei um escaler e] remei rapidamente até à ilha. Quando
lá cheguei percebi que aquela ilha tinha muitas montanhas. Comecei
a explorá-la. Encontrei uma lagoa com peixes. Dei-lhes um pouco de
pão, pois no meu barco tinha uma reserva de comida. Decidi juntar-me
a eles e comi também.
A ilha continha grutas com desenhos nas paredes. Parecia a época
dos descobrimentos. Só descobria coisas! O clima era suave. Escalei
uma montanha e lá em cima encontrei uma criatura desconhecida e
dei-lhe o nome de marmota. Era muito fofa. De repente, o céu ficou
escuro, nuvens aproximaram-se. Era uma águia gigante. Ela queria
comer a pobre marmota. Quando dei conta a pobre coitada estava
agarrada a mim pelas patas. Coloquei-a no chão, subi a uma árvore e
resolvi falar com a águia.
Perguntei-lhe porque é que queria comer a marmota, ao que águia
respondeu que tinha crias e precisava de as alimentar. Ofereci-me então
para lhe dar algumas das minhas bananas – para as “meninas” dela.
A águia aceitou as bananas, agradecendo. No entanto e algo zangada,
explicou-me que as crias eram “meninos”.
A águia foi embora e então lembrei-me que tinha de regressar a
casa. Foi aí que a marmota me perguntou, esperançada, se eu a levaria
na viagem.
– Claro que sim! – Respondi eu.
E assim foi. A viagem de regresso foi tranquila e os meus pais
ficaram bem contentes, não só por verem um animal desconhecido,
mas também por eu chegar a tempo da quadra Natalícia.
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A ILHA DA
MARMOTA
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A ILHA
FUMARADA
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A ILHA DO CARREIRINHO
DE LUZINHAS

Estava um dia de inverno verdadeiro e eu de férias de Natal. Como
não sabia o que fazer fui até ao cais do Porto de Aveiro. Lembrei-me
de entrar num barquito e lá fui eu.
Naveguei, naveguei, por entre uma medonha e turbulenta tempestade que me atirou contra os rochedos. Como já era noite não sabia
onde me encontrava. Eu estava encharcada e tiritava de frio. Ai! Tão
assustada que eu estava!
Nisto vi um carreirinho de luzinhas no chão. Segui-as e fui dar
a uma palhota (uma casa pequenina feita com troncos e coberta de
palha) onde havia uma fogueira. Mas não vi ninguém. Pior fiquei!
Tentei secar-me e adormeci.
Quando acordei estava rodeada por uma família em que o pai era
muito barbudo e a mãe tinha os cabelos muito, muito compridos.
Nunca tinha visto nada assim. Ofereceram-me o que tinham: cogumelos, amoras, morangos e folhas verdes. Adorei o sabor, pois já sentia
a barriga a dar horas.
Subitamente pensei na minha família. Já andavam a minha procura.
Como ia voltar? Não sabia.
[No entanto, a família era especialista a construir barcos e deram-me
um, mesmo à minha medida. Foi assim que consegui regressar!]

O “GRUPO DOS VIAJANTES DO TEMPO”

Este grupo de exploradores navegou antes de Fernão de
Magalhães, recorrendo a uma particular ocorrência que se
verificou neste Setor: um túnel do tempo.
A ocorrência permitiu que muito fosse explorado e depois
transmitido à Central da Expedição...
O mesmo fenómeno foi verificado em ANTLIA | MÁQUINA
PNEUMÁTICA – Setor V.

A ILHA
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No ano de 1499, na época do verão, andava eu a fazer uma viagem
de barco... Estava a ser tempestuosa e bastante agitada. O vento
soprava forte e chovia a potes. De súbito avistei uma ilha toda branca.
Aproximei-me dessa ilha e vi que não tinha habitantes, era desabitada.
Vi um animal branco com uma risca preta, que nunca tinha visto.
Comecei a ficar com sede e não sabia onde podia encontrar água.
Então ouvi: – Patu, patu, patu. – era o som do animal.
Pensei, no que o animal dizia e dei-lhe o nome de pinguim. Ele
mostrou-me onde havia água e quando fui bebê-la queimei-me, pois
ela estava a escaldar.
A ilha tinha um clima gélido e os pinguins aqueciam-se nessas
lagoas onde se banhavam frequentemente. Eles andavam nus, eram
simpáticos e deslizavam pelo chão branco.
Subitamente avistei uma árvore de pequeno porte que dava frutos
redondos e avermelhados. Então eu dei-lhe o nome de Vermelhuxa.
Como sentia fome tentei prová-lo. Vi que eram adocicados, mas gelados: sabiam a gelado!
Nem se imagina a brincadeira que foi a atirar bolas brancas (o
material que cobria a ilha) uns aos outros. Nem se imagina a diversão!
Ficou para sempre no meu coração a ilha Pinguinneve.
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No século XV, em pleno mês de junho, fiz uma viagem de barco
rumo a uma ilha. A viagem foi turbulenta, tempestuosa e também
muito agitada. Passado algum tempo, cheguei ao local pretendido.
Comecei por tirar a bagagem resolvi explorar a ilha. Os seus
habitantes eram simpáticos e um pouco tímidos, mas ofereceram-me
logo uma bela mariscada do peixe fresquíssimo do seu mar. Depois
da digestão feita, fui desfrutar das águas calmas e transparentes. Tive
algumas surpresas pois nadei com raias, tubarões e até golfinhos!
Logo depois fui apreciar os belos tons da paisagem da ilha. Os
habitantes, como gostaram muito de mim, plantaram a maior árvore
do mundo em minha honra.
[– Ei João acorda ou ainda chegas atrasado à escola! Afinal tinha
sido um sonho, mas mesmo assim foi divertido.]

A ILHA
PINGUINNEVE

No século XV estava eu sentado numa árvore, e avistei ao longe o
mar. Pensei: “Será que no meio deste oceano há uma ilha por descobrir?”
Então, meti mãos à obra, fiz um barco e comecei a minha viagem.
Quando estava no meio do mar avistei uma coisa enorme. Cheguei
perto dela e reparei que era uma ilha. Quando desembarquei vi muitos
animais, como lagartos, aranhas gigantes, pássaros pequeninos e um
ovo de dragão.
Subitamente, ouvi um barulho e escondi-me num arbusto. Vi
pessoas nuas com uma fita vermelha nos dedos dos pés e nas mãos.
Tinham a cara pintada. A ilha tinha muitas árvores e montes.
Subi uma montanha onde havia um lago com peixes. A paisagem
era maravilhosa. Desci a montanha e fui ter com as pessoas. Consegui-me entender com elas. E nós fizemos um barco enorme.
Toda a gente subiu para o barco e levei-os para casa comigo.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – LUCAS SANTOS

No fim do ano 1500, decidi dar uma volta de barco. Passado
algum tempo no mar avistei algo que parecia ser uma ilha. Resolvi
aproximar-me e percebi que a mesma tinha a forma de uma sanduíche.
Curioso, decidi atracar o barco e “desembarcar” à aventura.
Comecei a caminhar pela ilha e à medida que avançava observava
coisas hilariantes. A areia da praia era pão ralado, as árvores alfaces,
as flores salsa e a erva cebolinho picado. Avancei mais um pouco e
descobri uma pequena aldeia, cujas casas também tinham a forma de
uma sanduíche. Lá vivia uma tribo, que tinha um chefe, com quem
resolvi falar.
Aproximei-me, apresentei-me e perguntei onde estava, já que
ali tinha chegado sem saber como. O chefe da tribo, educadamente,
respondeu que o seu nome era Zé Cereja e deu-me as boas vindas.
Repliquei: – Muito prazer em conhecer-te, mas podes dizer-me o
nome desta ilha?
Ao que ele afirmou: – Existem muitas tribos em vários pontos da
ilha, mas até hoje ainda não conseguimos concordar com um só nome.
Como podes ver esta aldeia é especial porque fabrica o melhor pão do
mundo, cultiva os legumes da mais alta qualidade e dá duas ou mais
colheitas por ano.
Fiz uma proposta: – Então e se eu sugerisse um nome com que
todos vocês concordassem?
– E que nome sugeres? (Perguntou o chefe.)
– Eu sugiro «Sanduichelândia» porque a vossa ilha tem a forma
de uma sanduíche e as tribos cultivam ingredientes para sanduíches.
Depois da conversa, as tribos concordaram com o nome e em troca
deram-me os ingredientes que eu precisava para levar para casa.

A ILHA DAS PESSOAS
DE CARA PINTADA
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A SANDUICHELÂNDIA
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A ILHA
PROIBIDA

Estava eu a navegar pelos sete mares em busca de novas descobertas
quando me deparei com uma ilha enorme.
Atirei a âncora e saí do barco. Aquela ilha parecia misteriosa,
pois estava cheia de neblina. Então, peguei no meu machete e parti
em exploração.
A princípio estava cheio de medo, mas depois lá me habituei. Os
animais eram amigáveis e pequenos. A ilha tinha uns frutos deliciosos
e sumarentos. As piscinas naturais eram quentes e acolhedoras. Tinha
uma praia de areia dourada e de água cristalina. Apesar de não estar
bom tempo as cascatas eram lindíssimas.
Eu não via nenhum motivo para não passar umas belas férias ali.
Fui ver como era o lado mais montanhoso da ilha. Quando lá cheguei
vi alguma coisa a mexer.
Peguei novamente no meu machete e fui ver mais de perto. Reparei
que eram humanos com uns símbolos desconhecidos na cara. Eram –
membros de – uma tribo.
Tentei comunicar com eles, mas quando eu me mostrei apontaram-me as lanças à cara e disseram-me: – Sai daqui!
Então corri a sete pés para o meu barco e saí dali.
Quando regressei a casa, desenhei a ilha num mapa e batizei-a de
«A ilha Proibida».

O “GRUPO DOS NAVEGADORES QUE
FICARAM NAS TERRAS DESCOBERTAS”

Este grupo de exploradores ficou cativo, dos encantos, das
terras por si descobertas. Não regressando, conseguiram
ainda assim transmitir as informações recolhidas, para que
outros delas pudessem beneficiar.
Todos os relatos foram guardados na Central da Expedição...

ILUSTRAÇÃO DE

Um dia, apeteceu-me viajar pelo mundo. Então fui comprar um
barco. Levei o barco para o porto da Figueira da Foz. Embarquei tudo
o que precisava: comida e uma arma para me proteger dos perigos.
Arranjei as velas e larguei-as ao vento. Quando o barco começou
a trabalhar dirigi-me à África do Sul. Até aí a viagem foi calma,
mas quando cheguei ao Oceano Índico tudo mudou. A viagem ficou
complicada, até um furacão surgiu à minha frente. Virei as velas, mas
ele puxava-me cada vez mais.
O barco destruiu-se e ainda consegui nadar, mas uma onda enorme
caiu-me em cima, indo bater com a cabeça numa pedra e desmaiei.
Acordei numa ilha muito calma. Até dava para ouvir os sons dos
pássaros e de animais que eram desconhecidos de toda a humanidade.
Ouviam-se ao longe alguns sons de tambores e falas humanas que
não entendia.
Eu fui ver e avistei pessoas morenas e estavam todas nuas e pareciam anões. Primeiro achei que eram muito estranhas [tal como eu era
para elas], mas depois apercebi-me que eram bastante simpáticas pois
deram-me uma fruta que eles chamavam de papaia. Provei e gostei
muito do sabor, novo para mim.
Este povo convidou-me para ficar lá porque o meu barco estava
todo destruído.
Acabei por aceitar e passei a minha vida toda muito feliz naquela
pequena ilha acolhedora, cujas árvores eram ricas em frutos diferentes,
mas muito doces e sumarentos.
[O relato da viagem enviei-o para casa, escrito em papel e dentro de
uma garrafa. Para o caso de algum dia ser encontrado...]
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A ILHA
ÍNDICA

Num dia de sol, abrasador, estava eu a olhar para o mar e pensei
no que estaria para lá do horizonte. Então arranjei uma jangada e
parti à procura de novos mundos. Quando estava com fome decidi
procurar uma Ilha para procurar comida. Saí da jangada e encontrei
muitos animais. Havia um animal que andava sempre aos saltos, e
então decidi chamá-lo macaco.
Ele estava a comer algo de cor amarela, cilíndrica e em forma de
meia– lua. Então dei-lhe o nome de banana. Decidi experimentar
a “banana”. Era boa e tinha um sabor adocicado. Depois de comer
encontrei uma gruta onde havia criaturas grandes e esguias a nadar.
Então disse: – Criaturas, vocês vão chamar-se golfinhos!
Nadei muito com eles pois eram muito amáveis. A seguir fui
procurar novas coisas. Na floresta encontrei uma casa na árvore com
escorrega, que terminava numa piscina de água natural e entrei. A casa
estava abandonada. Tinha muita poeira e teias– de– aranha. Decidi
arrumá-la. A casa da árvore ficou num brinquinho. Voltei a ir ter com
os golfinhos e eles disseram: – Fi fi fi.
Então pensei que eles queriam dizer para ficar com eles. Eu fiquei a
viver naquela casa da árvore. Para ver os golfinhos todos os dias pu-los
na piscina de água natural da casa da árvore.
Dei à ilha o nome de Ilha dos Sonhos, porque todas as coisas eram
espantosas.
[Anos mais tarde, o diário da exploração foi descoberto por outros
navegadores e transportado para a Central da Expedição.]

Andava eu a navegar por um mar desconhecido, na minha jangada,
quando vi uma luz a vir de um sítio que parecia uma ilha. Como sou
muito curiosa não pude deixar lá ir.
Ancorei a jangada, num bom lugar, e desci para ir ver o que se
passava. Assim que pus o pé na ilha vi uma ave desconhecida. Ela tinha
o bico laranja e as penas todas pretas, chamei-lhe tocano. Mais à frente,
avistei uma lagoa de água cristalina com uma árvore muito alta, com
um fruto castanho redondo. Continuei a caminhar e vi um macaco.
Logo lhe pedi para me ir buscar uma fruta, pois estava cheia de fome.
Ele foi buscá-la, mas pediu-me uma moeda e eu lá lha dei. Assim que
ele se foi embora, continuei a explorar a ilha e encontrei uma cascata de
água gelada rodeada por arbustos. Quando reparei que um arbusto se
estava mexer, fiquei assustada! Aproximei-me e saltou de lá um tigre,
para cima de mim, mas para meu espanto ele começou a falar!
O tigre disse-me para não ter medo e perguntou-me se eu queria ser
sua amiga – era uma tigresa! Quando eu aceitei ser sua amiga, exclamei
também que iria ficar muito famosa por ter uma amiga tigre!!! A
tigresa pediu-me que não contasse nada sobre ela a quem quer que fosse.
Perguntou-me, por fim, se eu gostaria de ficar com ela na ilha. Eu
aceitei, mas com uma condição: poder dar um nome à Ilha. Quando
ela aceitou eu afirmei que seria a Ilha Tigresa (em homenagem à minha
nova amiga).
E assim foi, ali fiquei.
[Algum tempo depois consegui atar uma mensagem à pata de um pássaro, com a descrição da ilha, mas nunca disse exatamente onde ficava!]

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – INÊS ARTIAGA

A ILHA
TIGRESA
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – BÁRBARA SOARES DE CASTRO
18

A ILHA
DOS SONHOS

Este grupo de exploradores realizou as primeiras tarefas
exploratórias com recurso a embarcações variadas –
algumas construídas por eles mesmos – e testando os
conhecimentos do Mundo de então. Todos os relatos foram
guardados na Central da Expedição...
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O “GRUPO DOS NAVEGADORES EXPERIMENTAIS”

Sempre fui uma menina muito curiosa, atenta a tudo o que me
rodeava e passava longos períodos a observar o mar e a pensar como
poderia tornar-me exploradora. Certo dia, aproximou-se do meu
país um barco vindo de terras longínquas, que trazia pessoas muito
enigmáticas. Vestiam uns belos trajes e sorriam. Aproximei-me, verdadeiramente intrigada.
Rapidamente percebi que aquele seria o momento porque tanto
sonhava. Um pouco a medo, mas convicta, saltei para o barco que
rapidamente se começou a afastar do cais. Senti um nervoso miudinho
e uma emoção enorme. Estava a bordo de um grande barco em direção
ao desconhecido.
Após algum tempo, completamente encantada com o belo cenário,
avistei terra e percebi que se tratava de uma ilha. Atracaram o barco e
começou a aventura. Senti um misto de emoções. Por um lado, senti
medo pois estava num sítio desconhecido e por outro senti-me feliz
pois estava a realizar o meu sonho.
Subitamente vi um animal que me deixou sem pinga de sangue.
Era um animal, de porte médio mas com características de humano.
Eu nem queria acreditar no que estava a ver! Ele dirigiu-se a mim e
repetiu várias vezes “Sunama”. Deduzi que era assim que se chamava.
Começou então a fazer umas figuras no chão com uma espécie de ramo
cheio de bicos e de cor azul. Tudo era tão diferente do que eu estava
habituada! Após observar os desenhos que ele estava a fazer, concluí
que estava perdido.
Resolvi entrar com ele na ilha, mas foi muito difícil porque o
mato era cerrado. Cortámos alguns ramos e descobrimos um carreiro
apertado. Andámos mil passos e aí estavam, numa clareira, meia dúzia
de animais da família do Sunama.
Ele agradeceu-me e regressei ao barco para fazer a viagem de regresso.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – MADALENA MONTEIRO

A ILHA
DO SUNAMA

Há muito, muito tempo, arranjei uma caravela e alguns tripulantes
para fazer uma viagem, à procura de novas terras. Depois de eu e os
meus tripulantes termos tudo preparado, embarcámos. Mal chegámos,
ordenei aos tripulantes que ficassem na caravela enquanto eu explorava.
Peguei na minha mochila colorida, saí do barco e lá fui eu.
Observei a ilha e reparei que era grande e montanhosa. Tinha uma
grande fauna, belas nascentes, cascatas e lagoas. Era um sítio relaxante
pois ouvia-se o pipiar dos pássaros, a rebentação das ondas e sons de
animais desconhecidos.
A ilha era desabitada, só tinha animais. As árvores eram muito
altas e esguias e o clima era ameno.
Meti-me floresta adentro com ideia de subir a montanha mas, de
repente, vi uma espécie de animal que estava a bater num fruto a que
chamei coco. Ao animal chamei macaco.
Continuei o caminho até que encontrei um animal a afiar as unhas
numa árvore e chamei-lhe tigre.
Continuando o caminho, encontrei uma enorme cascata onde nadei
com animais aquáticos. A um chamei tartaruga, a outro chamei golfinho e a outro foca. Quando saí da água, olhei para a cascata e comecei
a rir-me pois a montanha que eu queria subir era a cascata. Passei,
assim, a chamar-lha a maior cascata do mundo.
Voltei à caravela satisfeita e, mal cheguei, fui dormir uma soneca.

Numa bela manhã, ao acordar, saí da cama com uma grande ansiedade de navegar. Construí uma jangada, arranjei dois paus grandes
e lá fui eu pelo mar dentro. A viagem foi difícil, pois havia muitas
ondas e várias espécies de peixes.
Finalmente tinha avistado terra. Saí da jangada e comecei a andar
numa areia muito fininha e muito brilhante e dourada. O clima da
ilha era muito abafado.
Comecei a ouvir sons, que me pareciam ser o pipiar dos pássaros.
Olhei para trás e vi tantos, mas tantos pássaros a cantar num ramo!
As penas deles eram muito coloridas.
Andei, andei até que avistei uma lagoa. A sua água era “transparentíssima”, tanto que até dava para ver os peixes e o reflexo das árvores.
Pus a mão na água, que era quentinha. Só me apetecia dar um grande
mergulho. Atirei-me à água e comecei a nadar com os peixes.
Saí da água com uma enorme fome. Dirigi-me a uma árvore de
fruto. A árvore era muito alta, o seu tronco era grosso. Tinha frutos,
que nunca tinha visto. Comi um deles.
– Hum, hum. Que delícia!
[De regresso, trouxe alguns frutos para os tentar plantar.]
MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – BEATRIZ ALMEIDA

A TERRA DO
FRUTO DELICIOSO
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – MARIA LUÍS
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A ILHA DA CASCATA QUE
PARECE UMA MONTANHA

Sempre gostei de navegar no mar. Um dia decidi explorá-lo.
Peguei no meu barco a remos e lá fui eu. Durante o caminho via
peixes e muitas coisas estranhas. Então batizei essas coisas de conchas.
Enquanto apreciava essas lindas conchas avistei uma ilha montanhosa
e cheia de árvores. Fui explorá-la.
Quando lá cheguei vi que os habitantes estavam a festejar o
NATAL, mas na minha cidade nós estávamos a festejar a PÁSCOA.
Então decidi falar com essas pessoas. Perguntei-lhes se estavam bem,
mas elas não me percebiam. Passado algum tempo comecei a ficar com
sede e encontrei uma nascente. Junto à nascente encontrei um senhor
a pescar. Ele era barbudo, muito moreno. Eu não falei com ele pois
quem sabe se ele me iria compreender?
Nessa ilha avistei uma montanha e pensei como seria ir até ao topo
daquela montanha. Pensei também que talvez lá encontrasse alguma
coisa misteriosa...
No topo dessa montanha encontrei casinhas com muitos habitantes. De súbito um menino empurrou-me para dentro da cabana
dele e perguntou-me se eu gostava da ilha e eu disse que a adorava.
Ele perguntou-me se queria lá ficar a viver e eu disse que não. Saí da
cabana e desatei a correr porque tinha que chegar cedo a casa. Meti-me
no barco.
A viagem foi longa. Quando cheguei à cidade vi que os meus pais
estavam à minha espera. Fui ter com eles, cheia de felicidade. Eles
ficaram contentes por me ver e eu também fiquei, por os ver a eles.

Um dia comprei um barco. Lá andava eu no meu barco em paz e em
sossego, viajando de terra em terra, quando começou uma tempestade
com muitos relâmpagos. Chovia torrencialmente. Acabei por ir ao
quarto do barco e adormeci.
Quando acordei o barco estava parado na praia de uma ilha. Fui
ver no mapa e a ilha não tinha sido descoberta por ninguém. Então
pensei dar-lhe o nome de Ilha da Magia porque assim que saí do
barco encontrei um macaco. Era todo fluorescente. Havia muitos lagos
rodeados de magníficas árvores. Eram muito altas. O mais incrível
era que todos os animais conseguiam ler os pensamentos e prever o
futuro. Fiz amizade com um leão que além de ler pensamentos e prever
o futuro conseguia mover os objetos com a mente. Ele disse-me que
havia uma vilã na ilha. Era uma cobra que estava a fazer um plano
para tirar os poderes dos aos outros animais.
Eu, como sou muito curiosa, fui ver do que se tratava. Depois
de confirmar que o que ele dissera era verdade pensei em salvar toda
fauna da ilha. Como sozinha não podia, fiz uma reunião com eles e
juntos armámos um plano para a fazer ir para o mar. Quando ela partiu
fizemos uma festa.
No fim regressei para Portugal, levando uma flor para me recordar
da ilha.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – JÚLIA LOURENÇO

A ILHA
DA MAGIA
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – FRANCISCA CHAGAS
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A ILHA
MONTANHOSA

Estava no meu quarto a ler quando me chamaram, pois o correio
tinha chegado. Vi o que era quando fiquei surpreendida. Era um barco
a remos, da minha tetra-avó que tinha sido exploradora.
Foi quando pensei: E se eu me metesse numa aventura e fosse até
onde o mar me levasse? Então pedi ao meu pai e à minha mãe que me
ajudassem a levar o barco para a praia e aí começou a minha aventura
até ilhas desconhecidas.
Quando naveguei mar fora a primeira coisa que vi foi uma enorme
ilha com um clima um bocadinho abafado. Tinha umas árvores muito
grandes com umas folhas meias ovais. Decidi ir ver de que tipo de
ilha se tratava. Vi que naquela ilha havia uma cascata linda com água
cristalina e nessa cascata havia um lindo golfinho cor-de-rosa. Reparei
que na palmeira do lado estava um macaco.
Depois de ver esses dois animais avancei mais um bocadinho e vi
uma montanha e de dentro dessa montanha saía um fumo esquisito.
Decidi ver o que era e encontrei uma pessoa... Ela era morena e simpática, mas gigante. Perguntei-lhe quem era e ela disse que era uma
habitante da ilha.
– Deves saber o que é aquele fumo, não? – Interroguei eu.
– Sei sim. É o fumo do vulcão. – Respondeu ela.
Agradeci a resposta e perguntei-lhe se havia algo que comer. Ela
afirmou que havia bananas, mangas e papaias. Eu agradeci, comi e
depois despedi-me da minha amiga.
Voltei para casa. Claro que não vim de mãos a abanar. Trouxe um
frasco com alguns grãos de areia, pois as areias daquela ilha eram
muito finas e douradas!

Estava eu em casa a ler um livro que falava sobre ilhas. Uma dessas
ilhas tinha um tesouro escondido que nunca ninguém conseguira
descobrir. Muito curiosa, fui até ao porto onde avistei uma bela canoa.
Essa canoa era feita somente de madeira escura e tinha um mastro que
segurava uma bandeira branca com o símbolo de uma cruz vermelha.
Rapidamente, subi para aquela canoa. Quando já me tinha acostumado a estar na canoa comecei a navegar em direção à ilha, pois
estava ansiosa por descobrir o tesouro.
Passado um mês, tinha chegado à ilha. Encostei a canoa e reparei
que aquela água era tão cristalina que parecia vidro, pois conseguia
observar vários peixes.
Saí do barco e vi uma palmeira com o tronco muito grosso. As
suas folhas eram finas como o papel. Enquanto caminhava, cada vez
mais o vento soprava nas palmeiras. Conseguia ouvir o som das ondas.
Quando já tinha percorrido a maior parte da ilha eu vi alguma
coisa a brilhar e decidi ir até lá. Quando cheguei consegui perceber,
que aquilo era uma gruta. Entrei...
– Uau! – exclamei. – Isto está cheio de diamantes! – Que lindo!
– afirmei para mim mesma.
Já tinha percorrido a gruta toda e achei melhor não tirar nenhum
diamante, já que os diamantes tornavam aquele lugar mágico.
Acabei de explorar a ilha, regressei ao barco e fiz a viagem até casa
mais feliz do que quando tinha partido.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – LEONOR FERNANDES

UMA ILHA
MÁGICA
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – MATILDE MARQUES
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A ILHA DA
AREIA FINA

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – GUSTAVO CARVALHO

Numa certa manhã de um mês de agosto, eu estava a viajar de barco
quando avistei uma ilha perdida no meio do oceano. Aproximei-me
dela, saí do barco e entrei terra adentro.
Fui procurar comida pois tinha a barriga a dar horas. Encontrei
uma ave cuja asa tinha três metros de comprimento e então dei-lhe
o nome de Albatroz. Fui pé ante pé e quando a apanhei, matei-a. Fiz
uma fogueira, assei a ave e comi... Como estava a anoitecer voltei ao
barco, fui ao convés peguei em dois cobertores e lá dormi.
No dia seguinte vi três pessoas que mais pareciam anões. Também
eram barbudos, morenos e simpáticos. Perguntei-lhes se tinham
comida e pelos vistos eles falavam todas as línguas, mas não tinham
comida. Só quatro dragões. Então deram-me um. Enquanto voava
nele deparei com uma coisa que era um fruto redondo e castanho. As
árvores eram minúsculas e as folhas em forma de corações enormes.
Aterrei o dragão, comecei a fazer uma cabana, mudei tudo do barco
para a cabana e vivi lá durante muitos anos.
[Até ao dia em que finalmente regressei a casa.]
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Numa tarde de intensa chuva estava eu a navegar no meu barco
quando cheguei a uma ilha situada, segundo o meu mapa, entre a
África e a América.
Como não tinha ainda sido descoberta dei-lhe o nome de Carolínia,
em honra da minha mãe Carolina. Lá ao longe via-se uma espécie de
carapaça gigante.
Então, curioso, fui à descoberta. Pelo caminho vi nascentes, cascatas e lagos com água que se podia beber. Até encontrei uma pessoa de
barba até às pernas. Perguntei-lhe quantos anos tinha e ele respondeu
que tinha 1000 anos. Eu não acreditei, mas afinal era verdade: ele tinha
mesmo mil anos. Disse-lhe adeus e fui continuar a procura daquela
carapaça gigante.
De repente apareceu-me à frente. Era uma tartaruga gigante.
Fiquei encantado com este sítio por isso resolvi ficar durante algum
tempo para procurar mais coisas novas.
Continuei, continuei e continuei, até que vi um tubarão voador em
cima de uma palmeira. Abanei a árvore para ele cair e não é que ele
caiu mesmo, o tubarão?! O tubarão agradeceu-me – estava preso – e
voltou para o mar. Foi aí que eu voltei para casa.
MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – PEDRO EMANUEL COSTA

A ILHA DAS
BIZARRIAS
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A ILHA DO
TUBARÃO VOADOR

No mês de Outubro do ano passado, estava sentada à beira mar,
quando vi várias pessoas a entrar numa caravela. Corri imediatamente
para o barco e escondi-me entre as malas.
Partimos. Quando finalmente chegámos a uma ilha, saí do barco
sem ninguém me ver e nadei em direção a ela.
Desesperada, observei melhor a ilha e vi árvores com uns frutos
azuis, cor-de-rosa e amarelos, lianas compridas e resistentes, pedras
cor de carvão, serpentes verdes sarapintadas de castanho e areias finas,
amarelas e reluzentes como os raios de sol. Lá também ouvi o pipiar
da passarada, o som das ondas a bater nas pedras, o vento a soprar e
os belíssimos peixes a saltar da água.
Eu estava a adorar aquele sítio, especialmente por causa do seu
clima ameno, mas senti fome. Fui em busca de um daqueles frutos,
mas era muito baixinha para conseguir colher um. Então comecei a
trepar à árvore para colher um fruto, o que funcionou muito bem.
Quando provei aquele fruto delicioso, decidi dar-lhe o nome de
suculento, porque era mesmo muito suculento. Já se fazia tarde e eu
tinha sono.
[Encontrei um pequeno barco com velas, que desamarrei da caravela.]
Então, fui para casa e dei a esta ilha o nome de Ilha Suculenta.

Eu, mais um grupo de amigos, combinámos fazer uma viagem
pelo mar. Lá fomos nós. O dia estava muito bonito e nada de novo se
estava a passar.
Quando começou a anoitecer avistámos, ao longe, terra. Seria
uma ilha?
Parámos o barco na esperança de encontrar alguém. E o que vimos?
Cabanas muito mal feitas, de palha e madeira, muito esquisitas. Os
habitantes também não se pareciam com os de outros povos nossos
conhecidos. Tinham pouca roupa, cabelos muito sujos, brincos feitos
de ossos nas orelhas e descalços. Falavam uma língua muito estranha
e nós não percebíamos nada.
Vimos animais que nunca tínhamos visto. Lagartos enormes com
dentes afiados, peixes voadores e pássaros de belas cores.
Por gestos tentámos mostrar, aos habitantes, o nosso barco e o que
tínhamos para nos alimentar. Demos-lhe alguma da nossa comida e foi
aí que lhes vimos os dentes. Alguns tinham os dentes muito podres,
mas outros tinham-nos muito brancos.
Eles não quiseram os nossos alimentos. Ainda bem pois assim
ficou mais para nós.
Entretanto o dia passou e a noite aproximou-se.
Regressámos ao nosso barco e voltámos para casa. Foi uma vista
deslumbrante.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – JOÃO PAULO PINTO

A TERRA
DESCONHECIDA
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – DIANA BETTENCOURT
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A ILHA
SUCULENTA

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.

