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

Numa bela manhã de domingo, recebi um recado do Rei para ir
explorar uma nova terra chamada, Floresta Docinha. Como gostava
de navegar e ser a pioneira nas descobertas, aceitei o desafio de ir
investigar a ilha da Floresta Docinha.
Então, chamei os meus companheiros para seguirmos viagem.
Quando cheguei à ilha observei que tudo era feito de doces e o sol
na ilha era muito brilhante. Enquanto apreciava a paisagem ouvi
um barulho estranho que vinha do fundo da ilha. Fui ver o que era
e, de repente, vi um monstro feito de doces. Quando vi o monstro
assustei-me e gritei. O monstro veio atrás de mim. Eu tentei fugir
dele, mas eu não tinha para onde ir porque o meu barco tinha ido para
o meio do mar e então subi a uma árvore. Ele também tentou subir à
árvore... e conseguiu. Eu estava assustada então decidi não falar e foi
nesse momento que ele começou a lamber-me e, assim, eu pensei que
o monstro não era mau.
De repente, o monstro sacudiu-se e apercebi-me que o corpo dele
tinha um pelo muito macio, fofinho e branquinho como a neve, eu
achava que ele estava ferido, porque vi algo vermelho, mas eram as
pontas dos seus dedos que eram enormes e apontava para algo. Quando
reparei para onde apontava, vi uma outra ilha.
Foi então, que eu decidi ir à outra ilha com os meus companheiros
e levar o monstro. Quando chegámos à outra ilha, a família do monstro
veio ao nosso encontro. Era uma família muito unida e inofensiva e
estavam muito felizes por verem o monstro. Eu não os queria deixar,
mas tínhamos de continuar a explorar a ilha da Floresta Docinha,
porque eram as ordens do Rei.
Quando voltámos à ilha da Floresta Docinha parecia que não havia
mais nada para explorarmos, pois a nossa missão tinha sido o resgate
do monstro, foi então que regressámos.
E assim, quando voltei, o Rei deu-me um prémio da navegante
mais resistente do mundo. Foi mais uma aventura de sucesso.
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A ILHA DA
FLORESTA DOCINHA

Numa manhã de Verão preparava-me para navegar pelo Mar das
Caraíbas. Disse à minha tripulação que íamos sair com a Nau, às
14:00. Estava a chegar a hora, tínhamos de nos despachar a almoçar.
Entretanto, chegou a hora e fomos pelo mar fora até encontrarmos a
Ilha das Maravilhas.
Nessa ilha havia uma passagem secreta. Eu queria ser a primeira
a descobrir tudo sobre essa terra e aos poucos, consegui. [Até que
encontrei algo!] Nunca tinha visto uma coisa tão bonita: aproximei-me
e descobri que era um portal, brilhante e colorido. Decidi entrar nesse
portal fantástico.
Dentro do portal estava uma sala cintilante. Nessa sala havia joias,
cristais, colares, anéis, pulseiras, brincos, diamantes e outras pedras
preciosas. Umas eram verdes, outras azuis, e algumas eram douradas,
tão brilhantes que os meus olhos ficaram ofuscados com tanta beleza.
O que mais me impressionou, e que estava dentro de um armário,
foi uma bola de cristal muito transparente. Pensei que não lhe deveria
mexer porque fiquei assustada ao pensar que podia ver o meu futuro.
Embora tenha ficado com vontade de pegar nela.
Entretanto, decidi sair do portal, com a intenção de poder voltar
um dia e ganhar coragem para pegar na bola de cristal.
Finalmente, segui viagem pelo mar com vontade de contar a minha
aventura aos meus amigos. Foi mais uma aventura e regressei sã e
salva a casa.

Navegava em alto mar, com os meus amigos marinheiros, com o
intuito de ir à descoberta de uma nova cidade.
Depois de muitas horas de viagem, embatemos contra uma rocha
muito, mas muito grande. Pensei numa forma de escalar a rocha e
decidi trepar com a minha bicicleta às costas, até ao topo. Quando
lá cheguei, desci pelo outro lado como se fosse um escorrega. Tirei
a minha bicicleta das costas e fui procurar alguma coisa de especial.
Procurei durante horas, até que encontrei uma coisa muito brilhante
e também muito pequena.
Peguei nessa coisa e vi que quando lhe toquei ficou de várias cores.
Fiquei assustada e corri para longe, mas vi que não aconteceu nada,
por isso voltei a aproximar-me e guardei essa coisa no bolso do casaco.
Continuei, de bicicleta, até que encontrei uma casa e decidi abrigar-me lá dentro pois sabia que dentro de minutos ia começar a chover.
Entrei dentro de casa e reparei que lá havia um tesouro, mas um
tesouro muito colorido. Decidi abri-lo. Fiquei muito surpreendida
com o que vi! Havia muito ouro, prata e pedras preciosa.
Quando parou de chover fui ter com os meus marinheiros que me
aguardavam desesperados. O barco tinha naufragado...
Angustiados vimos a nossa vida “mal parada” mas quando olhávamos fixamente o horizonte avistámos um outro barco. Fizemos-lhe
sinais de fumo e a tripulação veio em nosso auxílio. E assim regressámos a casa, à boleia dos nossos salvadores.
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A ROCHA
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A ILHA DAS
MARAVILHAS

Eu e os meus companheiros fizemos uma viagem de barco, à procura de novos locais para explorar.
Viajámos durante três dias, até que encontrámos uma pequena
ilha no Oceano Pacífico. Atracámos no porto [natural] mais próximo.
A paisagem era maravilhosa. Havia árvores frondosas de diferentes
tamanhos e cores que deixavam a paisagem muito colorida. Também
encontrámos várias espécies de animais, a maioria já conhecidas, mas
encontrámos duas novas espécies que nos deixaram espantados. A
primeira era parecida com uma águia, mas tinha pelos e juba de leão.
A segunda era um gato com um bico e penas de pato. Achámos que
devíamos levar as novas espécies para mostrar aos cientistas. Também
levámos amostras de água e de pedras do rio que havia na ilha, pois
estas ficavam brilhantes no escuro. Os cientistas ficaram impressionados com o que trouxemos da ilha e foram para lá para explorar melhor.
A nossa nova descoberta foi muito importante para o mundo,
em especial para a comunidade científica, porque descobrimos uma
nova ilha com novas espécies. As pedras que brilhavam no escuro serviram para iluminar muitas casas para as pessoas poderem ver melhor.

Numa manhã de Novembro, eu e os meus amigos chegámos a uma
ilha que não estava assinalada no nosso mapa.
Saímos do barco escalámos uma rocha e fomos em direção a uma
casa flutuante. Entrei e lá dentro estavam vários espíritos, saí da casa
e vi um grande castelo, era um castelo de zombies e de vampiros.
Então fugi a gritar e vi que o chão era feito de nevoeiro. As pessoas
eram esqueletos!
Decidi voltar para o meu barco mas ele já estava dominado pelos
zombies e vampiros... Tive de ficar na ilha e fui ver se havia alguma
loja. Encontrei uma, mas quando entrei, estava lá dentro um grande
esqueleto.
Saí novamente em busca de madeira. Quando fui tentar encontrar
madeira, encontrei uma gruta que estava cheia de morcegos venenosos,
mas consegui tirar a madeira que queria e reconstruí o meu barco.
Assim que coloquei o barco na água, chegou um dos maiores dráculas,
que me disse:
– Podes ir... mas promete que não contas a ninguém o que viste
senão, eu assombro-te para sempre.
Prometi. Coloquei o barco na água e apanhei um esqueleto que
lá estava escondido, atirei-o para a ilha e logo de seguida naveguei
durante muito tempo até chegar a casa.
Quando finalmente cheguei a casa disse: NUNCA MAIS VOLTO
ÀQUELA ILHA!!!
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A ILHA
ASSOMBRADA
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A ILHA DAS
NOVAS ESPÉCIES

Num belo dia de sol, eu e os meus companheiros, embarcámos
numa grande aventura a navegar pelo Oceano Atlântico.
Passaram dias e dias sem ver terra, até que, ao longe, avistámos
uma ilha em forma de dinossauro. Aproximámo-nos até chegar à praia
e partimos à descoberta da ilha. Tudo era colorido como um arco-íris.
As árvores tinham o tronco gelatinoso e as folhas eram de pedra leve.
A erva mudava de cor sempre que era pisada. Os animais corriam
livremente e brilhavam ao sol.
Passámos a noite a olhar para o céu cheio de estrelas. No dia seguinte
fomos colher alguns frutos. Depois de os comer, o nosso corpo começou
a ficar com riscas coloridas, o que provocou grandes gargalhadas.
Agora era tempo de ir embora, tomámos um banho nas cascatas
coloridas e voltámos ao navio com esperança de um dia voltar a esta ilha.

Num dia ventoso e chuvoso, o barco “Aventuras” e nós, os marinheiros, fomos à procura de magia, mas não encontrámos nada. Decidimos desistir. No regresso a casa, encontrámos uma ilha misteriosa.
Saímos do barco, pegámos nos skates e “Zuuuuuummmmmm”.
Já na ilha, avistámos uma encruzilhada com 3 caminhos diferentes.
Dividimo-nos em três grupos e cada um escolheu um marinheiro
para liderar e seguir por cada um dos caminhos. A Gabriela seguiu o
caminho do meio, o Rui o da esquerda e o Ivo o da direita.
A Gabriela percorreu um longo caminho rodeado de diversões.
Distraidamente tropeçou numa pedra. Olhou-a com atenção e viu que
era vermelha e um bocado cintilante. Ela apressou-se para contar aos
amigos, mas não os encontrou. Será que eles tinham desaparecido? –
Perguntou a si mesma, um pouco intrigada.
Depois de muito procurar ouviu uns risinhos, eram eles, os seus
amigos. A Gabriela refilou com eles, dizendo que a tinham assustado.
Os amigos, depois de pedir desculpa, explicaram que só estavam a
brincar com ela.
A Gabriela contou-lhes que tinha encontrado uma pedra algo diferente, mas não sabia para que é que servia ou o que fazia... Decidiram
então descobrir. Os três marinheiros tocaram ao mesmo tempo na
pedra e apareceu um arco-íris no céu, vinte unicórnios, cada um de
sua cor, dezasseis nuvens e as roupas deles ficaram todas coloridas.
Eles assim puderam afirmar que a ilha era mesmo mágica, pois o que
a pedra fez quando eles lhe tocaram foi um ato de magia. Só que a pedra,
naquele momento de magia, desapareceu. O que lhe terá acontecido?
Os três marinheiros voltaram para o seu barco com o pensamento
no que teria acontecido à pedra.
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A ILHA
DA MAGIA
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A ILHA
COLORIDA

Estava no meu barco quando, de repente, embati contra uma rocha
enorme. Intrigado, saltei do barco... [Naquela altura eu era um rapaz
aventureiro, alto, olhos castanhos escuros, cabelo castanho e brilhante,
bastante brincalhão, mas também um pouco irresponsável.]
Fui buscar a minha lanterna e mochila ao barco e comecei a investigar a ilha. Naquela ilha era tudo calmo. Só existiam apenas duas
espécies de animais: gatos e gazelas.
Aproximei-me de um dos variadíssimos gatos e ele aceitou-me e
acenou-me com a pata. O gato era branco e tinha riscas laranjas. Ele
era diferente [dos restantes] pois tinha um olho verde e um azul. Apesar
dessa diferença ele continuava a ser lindo. O Chico (nome que eu lhe
tinha dado) adorava passear na ilha e comer vários tipos de fruta.
Como eu tinha medo de gazelas, deixei-as em paz e afastei-me
lentamente. As gazelas continuavam a ser bonitas, mas eu não me
queria aproximar demasiado, com medo de ser atacado.
Depois de me ter instalado na ilha, fui passear com o Chico até que
encontrámos um campo de árvores majestosas. Umas verdes, outras
azuis, os troncos eram grossos e as folhas largas. Sentei-me num tronco
que estava caído e fiquei a admirar aquele local tranquilo.
Ao longe avistei uma gazela que estava a observar-me e ela parecia
querer conhecer-me. Lentamente, a gazela começou a aproximar-se de
mim. Eu, com receio que ela me atacasse, fui-me afastando mas, não
consegui resistir à “fofura” da gazela e deixei-a aproximar-se. Fiz-lhe
umas festinhas e apercebi-me que afinal aquele animal não fazia mal
a ninguém. E ali ficámos: eu, o Chico e a Gazela.
A partir daquele dia eu descobri a paz interior, a tranquilidade que
faltava na minha vida. Sempre que me sentia angustiado e triste lembrava-me daquele lugar maravilhoso. [Mesmo depois de ter regressado a casa.]

Num dia de verão navegávamos eu, a Capitã Ana e os restantes
marinheiros, em busca de novas aventuras. De repente começou uma
ventania que nos levou para um local que não estava assinalado no
mapa. Seria uma ilha misteriosa?
Depois de muito observar e pensar, verifiquei que era uma ilha
só com baleias voadoras. Ficámos assustados com aquelas baleias que
voavam. Nunca as tínhamos visto. Eu e a capitã decidimos passar lá
uma noite e atracámos o nosso barco ao largo da ilha.
Na manhã seguinte percebemos que as baleias eram dóceis e pudemos aproximar-nos delas. Medimo-las e pesámo-las: algumas pesavam
duas toneladas. Observámos as suas barbatanas, o focinho... Como
eram maravilhosas!
Passados alguns dias de intensa exploração, decidimos regressar
ao nosso país.
A nossa descoberta foi um excelente passo para os restantes marinheiros compreenderem o comportamento dos monstros que tanto
assombram os navegantes nas suas descobertas por novas terras.
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A ILHA DAS
BALEIAS VOADORAS
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A ILHA
DA PAZ
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Num dia radioso, navegava no meu barco com o pensamento no
meu amigo Tiqui. Como me sentia sozinho, deixei para trás as descobertas e decidi voltar à ilha do acampamento e resgatar o meu fiel
amigo e companheiro.
Rodei o leme, dei meia volta e regressei à ilha. Uma vez pisada
terra, fui procurar o Tiqui.
Procurei, procurei e encontrei... Um monstro!?
Afinal, para meu espanto, era... era... o Tiqui.
Como tinha crescido!
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Depois de longos dias em terra, eu, os meus companheiros, a Capitã
Ana e o Capitão Simão, decidimos fazer uma viagem marítima com
o propósito de encontrar novas ilhas.
Entrámos mar adentro e o tempo foi passando até que embatemos
contra um enorme iceberg. [Ao longe, uma ilha era visível.]
Rapidamente foi decidido que um de nós teria de ir explorar a
ilha que tínhamos avistado enquanto os outros ficavam a pedir ajuda
a algum barco que lá passasse. A sorte bafejou-me. Peguei no meu
skate aéreo e voei até lá. Rapidamente cheguei e iniciei a exploração.
A ilha tinha animais muito esquisitos! Como: um animal com
cabeça de macaco e o corpo de peixe, outro com cabeça de zebra e
corpo de águia...
Adormeci de cansaço... [de tanto explorar.]
Passado algum tempo, acordei e vi Homens das cavernas. Eu estava
sobre uma tábua e essa tábua estava em cima de uma fogueira. Muito
assustado fugi e de repente cheguei ao meio da ilha e dei conta de
uma estátua de ouro. Retirei várias amostras para análise e voltei para
o barco porque já estavam à minha espera.
Finalmente, ao fim de muito tempo e desta grande aventura,
regressámos a casa.
MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – VICTOR JOSÉ

A ILHA DO
ACAMPAMENTO
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O EMBATE
COM O ICEBERG

ILUSTRAÇÃO DE

Numa noite cintilante viajei com os meus companheiros até à Ilha
Polo. A Ilha Polo era uma ilha nova que eu e os meus companheiros
avistámos quando navegávamos no oceano e nunca ninguém tinha
explorado. Preparámo-nos para uma aventura, na nova ilha.
Assim, atracámos o barco com muita cautela, pois não sabíamos o
que podia acontecer. De repente, vimos uma espécie de fantasia a saltar
e decidimos seguir essa maravilha, que chamámos Asmi. Eu afirmei
que a Asmi pertencia à família das criaturas de ficção da Ilha Polo.
Entretanto, quando seguimos a Asmi, reparámos que ela queria
levar-nos para vermos algo. Foi então, que vimos o Marco Polo, uma
pessoa muito especial, também conhecida por todos, pelas suas descobertas. Assim, convidámos Marco Polo a navegar connosco até à
Ilha Magnífica para mostrarmos a todos o que tínhamos descoberto
na nova ilha, Polo.
Contudo, Marco Polo disse-nos que as suas viagens agora eram
outras, descobrir novos lugares, pelos mares do Mundo.
De regresso a casa, eu e os meus companheiros tínhamos a certeza
de que, as pessoas iriam acreditar que aquela tripulação tinha mesmo
visto o Marco Polo. Pois, ele tinha-me oferecido o seu primeiro livro
“As Viagens, de Marco Polo.”
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A ILHA
POLO

Eu e os meus companheiros viajávamos mar dentro numa caravela
quando vimos uma espécie de escada, feita de gotas de água a escorrer,
que ia até uma grande nuvem.
Começámos a abrandar, mas como a corrente era muito forte,
não conseguimos parar e fomos projetados para o interior da grande
nuvem. No cimo da nuvem estava um castelo enorme e à volta, uma
cidade em ótimo estado. As pessoas eram transparentes e ao verem-nos,
foram muito simpáticas, mas passadas umas horas, depois de termos
explorado o castelo, percebemos que era tudo feito de nuvens fofas e
algodão doce. Como era algodão doce, decidimos provar, mas como
já estávamos cansados, deitámo-nos nas nuvens e aconchegámo-nos
muito bem. Foi uma noite de sono maravilhoso e tranquilo.
No dia seguinte fomos recolher amostras para voltarmos a casa e
podermos comprovar as nossas descrições. Antes de entrarmos, verificámos se havia alguma coisa para arranjar no barco, mas estava tudo
em ordem e o barco não tinha sofrido nenhum dano.
Já em casa, mostrámos [a todos] as amostras de algodão doce,
um braço de uma pessoa, um pedaço do castelo e um bocado de uma
nuvem que encontrámos na ilha misteriosa do céu, que afinal era uma
ilha envolvida num denso nevoeiro.

No mar, eu, a tripulação, o Martim e o Gabriel, viajávamos de barco. A
meio da viagem encontrámos uma caixa que dizia “Labirinto Assustador”.
Assim que o Martim abriu a caixa fomos sugados para dentro dela.
De repente ouviu-se uma voz e apareceu um fantasma que nos disse
que se quiséssemos voltar ao barco, teríamos de conseguir chegar ao fim
do terrível labirinto! E terminou com um: “Boa sorte”...
Impedidos de sair, começámos a percorrer o labirinto, que a cada passo
se tornava mais escuro e arrepiante. Ao chegarmos a uma encruzilhada,
avistámos um cão fantasma, que correu para o Gabriel agitando a sua
cauda. Em vez de ladrar começou a falar, prometendo ajudar-nos a chegar
à saída. Farejando os vários caminhos, rapidamente detetou o caminho
certo, mas logo nos disse que íamos encontrar algumas surpresas... O cão
estava certo, pois avistámos coisas muito estranhas.
Ao avançar, pisámos uma rocha que começou a lançar várias pedras para
o ar, que formaram uma escada flutuante que poderia ser uma armadilha...
O cão explicou que este era um atalho aéreo para a porta de saída. Pedra
após pedra chegámos a um alçapão nas nuvens. Para o abrir tínhamos
que responder ao seguinte enigma escrito numa placa: “Para este portal
atravessar, esta adivinha terão que acertar: quando eu volto a cabeça, vocês
podem entrar; se eu a volto outra vez, já não podem passar. Quem sou eu?”
Nós pensámos durante um bom bocado, até que o Gabriel respondeu:
– “Já sei, é uma chave!” O alçapão abriu-se e seguimos caminho. Mais
à frente fomos vendo morcegos com asas de dragão e dentes de tubarão,
vampiros vegetarianos e múmias que em vez de estarem embrulhadas em
ligaduras estavam embrulhadas em folhas A4. Íamos vendo coisas cada
vez mais estranhas, até que chegámos à saída do labirinto.
Por fim e para voltarmos ao barco tínhamos que derrotar os reis que
guardavam o final do labirinto, mas não era bem lutar. Para os vencermos,
um de nós tinha que se sacrificar e, para nos salvar, o cão fantasma sacrificou-se para podermos sair do labirinto. Já a chorar, o Gabriel despediu-se
do cão e prometeu nunca o esquecer. Já em casa, contámos a toda a gente
a nossa aventura fantástica e a nossa história apareceu nas notícias.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – LEONARDO PEREIRA

O LABIRINTO
ASSUSTADOR

17

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – AFONSO ALBUQUERQUE
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A MISTERIOSA
ILHA DO CÉU

Viajando no meu barco, abri a cúpula de mergulho e vi uma coisa
estranha, parecia-me uma ilha. Fui ver e era uma ilha gigante, do
tamanho da maior baleia do mundo.
Entrei na ilha com o material de explorador e avistei logo uma
gruta. Vi mineiros de peixe com escamas. [Na gruta] as cores brilhavam como se fossem bolas de luzes. Fui perguntar aos mineiros se
havia ali animais. Eles responderam que havia animais perigosos, era
preciso ter cuidado, mas que os animais não fariam mal se não lhe
tocasse no corpo.
Agora eu tinha um problema pois queria levar alguns animais
daquela ilha como fazia em todas as minhas viagens. Pensei e tive
uma ideia, talvez se eu os mandasse subir eles entendessem a minha
língua. Eu gritei: BLÀ BLÀ ÁAAAAÁÁÁÁ... afinal não entenderam
a minha língua ou melhor eu é que não entendi. Tive que arranjar
outra forma de os trazer para casa.
Peguei numas cordas, atirei-as e gritei “uuuú” acertei na cabeça
de um animal, era azul e brilhava como nunca ninguém tinha visto
uma coisa assim. Puxei a corda para mim e meti-o no barco e outros
mais vieram atrás.
Levei alguns animais para casa, para os rios e ainda hoje procuro
animais que ainda não foram descobertos.

Uma manhã eu, o Magalhães e o Marco Polo [que estavam comigo
no mesmo navio] ouvimos uma notícia muito extravagante, que dizia:
“Atenção! Atenção! Cálice das Maldivas Amaldiçoado!”
Eu pensei: “Não há nenhum cálice amaldiçoado nas Maldivas!...”
No entanto, o Magalhães e o Marco Polo conversaram sobre o
assunto e convenceram-me a ir em busca deste Cálice. Mais uma
aventura a três! Nesse mesmo dia embarcámos na nossa caravela em
direção às ilhas Maldivas. Demorámos um mês e quinze dias a chegar
lá! Que viagem!
Quando chegámos à ilha havia uma barreira de pedras que só
podia ser desfeita com esta frase: “Gru gra ticá uá tê!”, que significa:
“Desfaz-te barreira. Sai daqui!”
Ultrapassando a barreira fomos ver como descobrir o Cálice.
Andámos horas e horas numa cidade em busca do Cálice. A cidade
era feita de pedras preciosas! Toda ela era feita de rubis, esmeraldas e
diamantes. As estradas, as pontes e alguns monumentos eram feitos
pelos romanos. Era uma cidade linda!
Continuámos o nosso caminho até que encontrámos uma velha,
muito velha, com mais de um século de idade, que, quase sem dentes
na boca, nos indicou o caminho para uma antiga capela que existia
no meio da floresta. E lá fomos nós...
Chegados à floresta e desbravando todo o mato, chegámos à dita capela!
À semelhança da cidade, a capela era de estilo romano mas decorada
com pedras preciosas e ouro! Havia muitos artefactos lá dentro, mas
no meio dessa confusão lá encontrámos o Cálice. Dentro do Cálice
havia uma poção parecida com água, mas quem bebesse daquela poção
provocava um grande desastre, porque se transformava em pedra e a
barreira erguia-se de novo, não nos deixando sair da ilha.
Então conversámos os três e decidimos deixar o Cálice tal como
estava, deixando um manuscrito para que ninguém bebesse do Cálice!
Regressámos ao nosso País e contámos a história da nossa viagem.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – RICARDO RODRIGUES

A CIDADE DO CÁLICE
AMALDIÇOADO DAS MALDIVAS
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – LUCAS BARATA
18

A ILHA DOS MINEIROS E
DOS ANIMAIS BRILHANTES

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – MAKSYM BADZIAN

O mar agitado levou-nos até uma massa terrestre. Quanto mais nos
aproximávamos pior nos sentíamos.
Saímos do barco e encontrámos pessoas transformadas em pedra. Tudo
à nossa volta estava abandonado e em ruínas. Senti que esta imagem já
tinha passado nos meus sonhos, só não sabia o que fazer.
Após algumas horas, tudo mudou. No centro de uma floresta descobri
uma enorme flor vermelha com pintas amarelas. Senti um cheiro muito
intenso, um cheiro doce. Os animais falantes escondidos na floresta diziam
em coro UyUy, UyUy. Com o cheiro, comecei a ter visões do passado,
assim percebi que já sabia que ali iria chegar. Só não percebia como voltar
a trazer à vida aquelas pessoas.
Num movimento brusco peguei na espada e cortei a flor. Senti o
feitiço a desaparecer
e as pessoas voltaram a ganhar vida.
Depois de uma grande festa na aldeia, regressámos ao navio e continuámos a nossa viagem de descoberta.
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Navegávamos pelo oceano, há vários meses, sem ver terra.
Eu, os meus companheiros, a Capitã Professora Ana e o Capitão
Simão, navegávamos num navio muito especial. Certa manhã, quando
nos preparávamos para ir pescar o nosso almoço, avistámos um pedaço
de terra. Era um local desconhecido, onde nunca ninguém tinha ido.
Saímos do barco, tocámos com os pés no chão e o chão começou a
ficar colorido.
Começámos a explorar aquele local, encontrámos apenas 28 plantas
diferentes e cada um de nós cheirou uma delas. Quase como por magia
as plantas transformaram-se em árvores coloridas e cheias de flores.
Admirados continuámos a caminhar sobre a terra fofa, até que
encontrámos um pedaço grande de madeira com umas inscrições que
nos pareciam um nome “COLORIDA”. Era um nome muito engraçado e decidimos atribuir esse nome à ilha.
Quando anoiteceu decidimos registar tudo o que vimos e assinalar
no mapa o novo local.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – BEATRIZ LEAL

A TERRA
DE PEDRA
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O LOCAL
DESCONHECIDO

O mar estava calmo. A minha caravela navegava ao sabor de vento
que abanava as velas. A maresia trazia aromas que eu nunca havia
cheirado. Enfeitiçada por este cheiro, não dei conta que estava tão
perto de terra e subitamente, embati num conjunto de pedras que se
estendiam desde a areia da praia.
Saí intrigada da caravela quando descobri que aquela terra estava
atrasada cerca de 3000 mil anos, quanto ao nosso tempo. Ainda era época
dos Iberos – contudo – as pessoas viviam em grutas feitas de pedras e
tinham duas portas cada uma com duas caras muito estranhas, tinham
seis janelas em forma de losango.
Não conheciam o dinheiro nem os supermercados, faziam a troca
direta de produtos. Eles não tinham nenhum presidente nem um
chefe. Viviam livremente, mas claro que faziam as suas tarefas para
sobreviverem.
Não conheciam qualquer tipo de internet.
Eram um povo feliz vivendo na sua simplicidade.

Num terrível dia chuvoso, estava eu no meu barco, muito triste e
sozinho. O meu chefe, um terrível marinheiro e explorador a quem o
mar roubou a visão, obrigava-me a fazer uma descoberta todos os meses.
Peguei no meu óculo e, ao longe, avistei o que parecia ser uma
ilha. Decidi aproximar-me com calma. Para meu espanto um grupo de
pessoas muito intrigantes, porque eram de várias cores, acenavam-me
com muita euforia. Saudei-os e decidi iniciar a minha pesquisa:
Perguntei como se chamava aquela ilha, ao que me responderam que
era um país, não uma ilha. Chamava-se o país Sentimental. Explicaram-me entusiasticamente – quando quis saber o porquê do nome – que era
assim porque cada uma das Bolhas que existiam no país, simbolizavam
um sentimento, por exemplo: a Bolha Raiviniana é toda vermelha e toda
a gente anda sempre com raiva; na Bolha Feliciana, toda a gente é feliz,
mesmo se partirem uma perna; a Bolha Tristiana é toda azul e todas
as pessoas estão sempre tristes, mesmo se ganharem o Euromilhões; a
Bolha Medosiana é toda roxa e ninguém sai de casa por causa do medo!
Por fim e porque quis saber se havia mais Bolhas, contaram-me que
havia mais uma apenas: “A Bolha Curiosiana que é toda laranja; como
podes ver, toda a gente é curiosa e já agora; e tu? Quantos anos tens?
Como te chamas? Diz-nos quem és e porque é que és tão esquisito!” –
Questionou a pessoa com eu falava.
Eu afirmei que, em primeiro lugar, não responderia às perguntas; e
em segundo concordava com o serem curiosos!
– Desculpa, é que eu não consigo controlar-me! – exclamou o
habitante.
– E há mais alguma curiosidade sobre este país? – perguntei eu.
– Mas é claro que há! Esta ilha é toda uma imaginação tua! Para
confirmares fecha os olhos. – murmurou ele.
Eu fechei os olhos e depois fiquei muito surpreendido com o que
vi, ou melhor, com o que não vi. A ilha simplesmente desapareceu
diante dos meus olhos. Fiquei desiludido porque aquilo era tudo fruto
da minha imaginação.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – DIOGO COSTA

O PAÍS
SENTIMENTAL
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – BENEDITA LOPES
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O MUNDO
ATRASADO 3000 ANOS

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – LUANA PINTO

Desembarcámos e após as saudações, os Avatares logo quiseram
mostrar-nos as grutas azuis. Seguimo-los curiosos e parámos, frente
a uma entrada, cavada num grande penhasco, que continuava numa
baía luminosa, banhada por luz vinda não sabemos de onde e pelos
reflexos azuis e verdes de águas doces, que aí se juntavam ao mar. Nas
paredes de rocha, havia uns muros largos, que serviam de passeios. No
ar transitavam umas viaturas curiosas, em forma de círculo, com dois
ocupantes. Iam e vinham, trazendo amostras de água dos vários oceanos, mares e rios, dos vários continentes terrestres, para o laboratório
de análises ao qual, entretanto, chegámos. Como entrámos pela cúpula,
estávamos numa varanda, observando toda a azáfama, que, em baixo
acontecia, em grandes bancadas, cheias de equipamento tecnológico,
ligadas a gigantes écrans, onde se podia seguir o trabalho dos Avatares.
Perante a grande admiração estampada nos nossos rostos, o guia
Avatar, informou-nos, estar a seu cargo e responsabilidade, o equilíbrio
da vida nos rios, mares e oceanos do Planeta Azul – a Terra – por forma
a evitar a extinção de espécies marinhas, muito importantes para a
continuidade da vida humana.
Havia que manter limpos os oceanos, medicar as espécies marinhas
doentes, neutralizar a doença e enviar mensageiros, aos governos do
Mundo, para que defendessem o ambiente, os mares; criassem outra
forma, amiga do ambiente, para destruir os lixos ou ensinar a diminuí-los, reutilizando. Todos somos responsáveis pela vida, pelo seu
equilíbrio com todas as espécies, pela água e pela natureza, no Planeta
Azul. Que seríamos nós, os primeiros portadores dessa mensagem, – o
que muito nos honrou.
Depois de longa formação, para que expuséssemos, com seriedade
e assertividade, o tema aos Governantes e ao Mundo, despedimo-nos.
Escoltados, no regresso, pelos sábios golfinhos azuis, chegámos rápido,
ansiosos, por alertar o mundo da urgência na defesa do Ambiente e
do Planeta.
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ILUSTRAÇÃO DE

A ILHA DOS
AVATARES

Enquanto navegava no meu barco à vela encontrei uma pequena ilha.
À entrada da ilha havia um arco-íris. Decidi entrar no arco-íris e
fui passinho a passinho explorando a ilha, até que achei uma casinha
de doces. As paredes eram feitas de pastilhas elásticas, o teto era
feito de marshmallows cobertos por calda de chocolate e o chão era
feito de gelados.
Abri a porta e dei de caras com uma senhora que mais parecia uma
bruxa, como aquela da história da casinha de chocolate. Perguntei-lhe
se me podia fazer algum doce e claro ela respondeu que sim.
Fiquei mais de meia hora à espera e já estava a ficar aborrecida
quando fui espreitar o que a senhora de idade estava a fazer. Era uma
mousse de Oreo! Como eu gosto tantooo!!!
Finalmente, a bruxa disse que a mousse estava pronta e eu comi
a taça toda que ela fez. No final, perguntei-lhe qual era a receita. A
senhora disse-me que era:
Ingredientes:
1 pacote de Oreos (biscoitos negros)
1 lata de Leite Condensado
2 pacotes de Natas / Creme de Leite
Depois de comer, eu fiquei enjoada e desmaiei. Com a força da
pancada provocada pela queda acordei de um sonho tão saboroso!!!
MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – MARIA MIGUEL

Uma tempestade perigosa abateu-se sobre o barco. Ondas enormes,
monstros assustadores, sereias-zombie e baleias gigantes fustigavam a
embarcação. De repente, uma das baleias saltou para cima do barco e
destruiu-o. Na manhã seguinte, depois de várias horas à deriva no mar,
cheguei a uma ilha cheia de árvores coloridas. Espantado com tanto
colorido, decidi dar-lhe o nome de “Ilha das Árvores Coloridas” ou Ilha
de Montsuma, o nome local dado às baleias enormes que ali habitavam.
Descobri também que as árvores eram peludas e que no centro
da ilha havia uma pirâmide em que o vértice de cima era uma torre,
que nas faces tinha umas inscrições estranhas. Depois de umas horas a
subir a pirâmide e a torre, comecei a desvendar o que estava escrito na
torre: “Quem daqui o tesouro tirar, a minha ira terá de enfrentar, mas
se o Sol Borboleta estiver a voar, tudo o que eu disser terá de ignorar.”
Apercebi-me então que o fenómeno solar estava a começar, ou seja,
o Sol Borboleta era um fenómeno solar! Quando cheguei aos portões,
eles misticamente abriram-se e lá de dentro saiu um monstro cor-de-pele, escuro, com três olhos e duas cabeças. Vestia umas calças verdes
esfarrapadas e uma camisola de botões, aberta. Era muito corpulento.
Nas mãos tinha uma arca com milhares de dobrões de ouro, cada um
com um símbolo diferente, e que representava o início do mundo – o
Tesouro de Montsuma. Pousou a arca e ficámos os dois frente a frente,
prontos para disputar o tesouro. Ele saltou com um estrondo para ver
se eu caía, mas fez estremecer toda a ilha e a torre começou a cair.
Eu, de repente, dei um salto em frente, peguei no tesouro e fugi.
Mesmo antes de chegar ao barco, dei um valente trambolhão e o
tesouro espalhou-se todo no mar. As baleias começaram todas a cantar
de alegria, pois o seu tesouro, há muito perdido, estava novamente
onde pertencia.
Vi tudo a ficar nublado e escuro. Quando voltei a abrir os olhos,
vi que estava afinal na minha cama, no meu quarto. Tinha sido tudo
um sonho!

A PEQUENA ILHA
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – GABRIEL MONTEIRO

A ILHA DAS ÁRVORES
COLORIDAS OU ILHA DE MONTSUMA

Tal como no Setor IV de ANTLIA | MÁQUINA PNEUMÁTICA,
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...
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O “OUTRO GRUPO DOS VIAJANTES DO TEMPO”

Corria o ano de 1510, eu e os meus companheiros, com a nossa
Capitã Ana e o nosso Capitão Simão, decidimos continuar a viajar de
barco à procura de locais até então por descobrir. Durante a viagem
vimos animais misteriosos:
Cavalos-marinhos com duas cabeças, baleias de 1 centímetro; golfinhos com pernas que andavam sobre as ondas; tubarões falantes e muitos
mais animais que não tive tempo para descrever.
O barco continuava a navegar quando demos conta já tínhamos
chegado a uma ilha muito sombria. Atracámos.
Mal colocámos os pés no chão, algo maravilhoso aconteceu. A ilha
começou a ficar colorida com flores de várias cores, os troncos das árvores eram verdes, as copas das árvores eram castanhas. Começaram a
aparecer casas coloridas em vários lados, também apareceram árvores
com frutos nunca vistos. Aí logo soube que iria chamar aquela terra de
Ilha Saborosa.
De regresso ao barco, decidi contar aos meus companheiros o que
tinha visto, eles disseram-me que também tinham visto o mesmo que eu
e informaram-me que iríamos embora ao anoitecer. Foi um dia mágico.
Quando regressei ao meu país contei tudo aos marinheiros que
conhecia. Eles ficaram muito surpreendidos. Espero um dia voltar a ter
uma aventura para contar como esta.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR IV – MATILDE FIGUEIREDO

A ILHA
SABOROSA

Numa noite fria de Outono do ano de 1506, estava no porto, junto
à minha nau, com os meus colegas. Preparávamos a nossa saída para
mais uma aventura. Tínhamos tudo preparado: comida para vários
meses, roupas bem quentinhas, botas e gorros, porque fazia frio. Um
velho muito velho que passeava pelo porto tinha-nos avisado que
poderia chegar uma tempestade a qualquer momento. Embarcámos
já era noite escura.
Navegávamos ao sabor do vento, quando começou a chover e a
trovejar. O vento tornou-se mais forte e tínhamos que ser corajosos! O
mar começou a ficar agitado e começou a formar-se uma onda gigante
mesmo debaixo da nossa nau. A onda era tão grande, tão grande que
levantou a nossa nau e a projetou violentamente através do céu para o
outro lado do mundo... literalmente! Eu segurava o leme, e os meus
colegas agarravam as velas... alguns agarravam-se ao mastro para não
voarem também! Parecia magia, mas um bocadinho assustadora!
Atracámos violentamente num campo que parecia coberto de
pequenos guarda-chuvas abertos no chão, mas afinal, eram cogumelos, de diversas cores... amarelos, verdes, azuis, roxos, vermelhos com
pintinhas brancas, um verdadeiro campo de cores. Eram falantes e
divertidos. Receberem-nos com muitas gargalhas e sorrisos e, percebendo que éramos aventureiros e destemidos, perguntaram-nos se
não gostaríamos de saltitar por cima dos seus chapéus. Claro que nós
aceitámos logo! Saltámos de cogumelo em cogumelo, enquanto nos
ríamos das suas piadas! Eles eram mesmo engraçados! Passámos horas e
horas a saltar nos seus chapéus. Eles pareciam verdadeiros trampolins!
Quando chegou a hora de irmos embora, despedimo-nos com a
promessa de um dia voltar. Só há um problema... é que acho que tenho
que esperar que haja outra tempestade, porque há lugares especiais e
mágicos que só são revelados nos dias em que o mar e o céu decidem
levar os barcos até lá.

Corria o ano 1515. Eu e os meus marinheiros iniciámos a nossa
viagem [a preparar] uma volta ao mundo.
Pelo caminho, avistámos uma ilha e decidimos parar. Pegámos nos
sacos de exploradores e com muito cuidado e alertas para os perigos que
iríamos encontrar começámos a caminhar.
Nessa ilha vimos ao longe um sítio muito cintilante. Aproximámo-nos e tentámos entrar. Lá dentro, o chão começou a mudar de cor e
quis avançar mais. Então, caminhámos, caminhámos e não encontrámos
nada. Assim sendo, voltámos a sair. Eu estava muito triste e aborrecida e
achei melhor continuar a nossa volta ao mundo, mas de repente, decidi
voltar a entrar pela última vez e quando entrei, vi que a luz estava cada
vez mais perto.
Dei mais um passo e a luz já estava à minha frente. Peguei na luz
e vi que estava dentro de uma caixa, peguei na caixa e fui a correr para
o barco.
Eu e os meus marinheiros continuámos a nossa viagem e, quando
atracámos no porto mais próximo, fomos colocar a luz num museu para
que mais pessoas a pudessem admirar.

MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – LEONOR COSTA

A ILHA
DA LUZ
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MÁQUINA PNEUMÁTICA. SETOR V – TIAGO SEIXAS
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A TERRA DOS
COGUMELOS SALTITANTES

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.

