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Eu na minha ilha, a minha ilha em
mim
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mapa

pessoal



Por detrás do mapa



O primeiro

desenho



O farol de Chania 

O meu lugar favorito na
minha terra e o item 
dominante no meu mapa



Os 4 leões e o seu 
significado: CRETE

- As 4 municipalidades de 
Creta



Os 4 leões e o seu 
significado: Arte de Creta e 
momentos em família

-Spitholiontas: Um herói do 
Famoso poema de Creta 
“Erotokritos” e o nickname 
que o meu pai me deu 
quando era pequena.  



Os 4 leões e o seu 
significado: Lugares de 
Creta e lugares onde vivi

-Heraklion: Onde vivi 
durante 5 anos como 
estudante, Costumávamos 
passer muito tempo nesta 
praça. 



Os 4 leões e o seu
significado: As pessoas de 
Creta

-O corajoso e orgulhoso
povo de Creta. Spiros 
Kagiales é um bom exemplo



Os 4 leões e o seu 
significado: Lugares de 
Creta e memórias

-Os leões na praça da vila 
de “Spili”. Eu e a minha 
família costumávamos parar 
lá para almoçar a caminho 
das férias de verão. 



Lefka Ori

As montanhas dominantes
de Lefka Ori (também é a 
vista da nossa janela da 
cozinha)



Desfiladeiros

Creta tem imensos 
desfiladeiros. Estão em 
todo o lado e eu adoro 
passear lá. Já lá fiz bungy 
jumping duas vezes. 

Os meus desfiladeiros 
também se parecem com 
árvores sem folhas porque 
em Creta as montanhas não 
têm muitas árvores. Muitas 
vezes estão “nuas” devido a 
fogos ou cabras.



Sariki:
Sariki faz parte dos hábitos de Creta. De acordo 
com a tradição. as franjas representam as lágrimas 
de Creta devido a tudo o que passou. Um sariki 
está enrolado em volta do meu farol. As minhas 
“lágrimas” por creta são as coisas que acho que 
estão agora a prejudicar a minha ilha: acidentes de 
carros, uso extemsivo de armas, muitos pesticidas, 
más infraestruturas, e mais. etc.



A Lira de Creta
Creta tem uma rica tradição 
musical, com danas e 
“mantinades” (pequenas 
rimas que músicos fazem 
no momento). A lira é o 
instrumento local mais 
Famoso. As cordas da 
minha lira são  uma 
pequena rima. 

A faca de Creta
Substituí o arco da minha 
lira por uma espada, que 
representa a luta do povo 
de Creta a lutar pela 
Liberdade durante séculos. 
Ambos representam a forte 
ligação entre as tradições 
de creta e a sua história de 
guerra..

Preferia viver nas montanhas como rei do que nas planícies como servo. Eu 
olho para o mundo de cima e tudo me pertence. 



Hospitalidade de Creta

O povo de Creta é 
conhecido pela sua
hospitalidade. Esta é a 
marca da Creta nova e 
antiga.



Civilização Minóica

As espirais e o azul 
dominante são uma 
referência à civilização de 
Minóica de Creta. 



Tijolos do farol
Os tijolos juntam-se para 
construer o farol. Da 
mesma forma, as minhas 
ideias vão ajudar a 
construer um melhor future 
para a minha ilha.

Assim, mantive os tijolos do 
farol grandes pois durante 
as atividades planeio 
adicionar ideias  para 
resolver os problemas da 
ilha.

O meu poema 
de inspiração 

ficará aqui

Adicionando ao meu mapa


