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Guia de leitura  
 Título  
Morgana e o poço misterioso 
 
Autor 
José Abrantes 
 
Vale a pena ler este livro porque… é divertido acompanhar a 
Morgana de quadradinho em quadradinho! 
 
 
Biografia   

 
Entre os 3 e 4 anos de idade já fazia os seus 
rabiscos no papel que apanhava a jeito. No 
infantário, gostava de desenhar dinossáurios e 
outros animais. Um dia, um amigo do pai viu um 
mocho desenhado por ele e pediu-lho para o 
publicar numa rubrica juvenil do Diário Popular ou 
Diário de Lisboa (não se recorda bem); se tal 
aconteceu, foi o seu primeiro trabalho a ser 
editado. Numa visita de José Garcês e Vasco 
Granja ao colégio Manuel da Maia, estes pediram 
para conhecer Zeta, a rapariga que tinha feito um 
desenho bastante interessante no caderno escolar 
(desenho que continua a guardar religiosamente 
com o autógrafo dos dois conhecidos autores). Zeta foi o seu primeiro pseudónimo. 
Desde menino que os seus heróis preferidos eram o Mickey, o Tintim e o Serafim e 
Malacueco, desenhos de estilo humorístico que o marcaram para sempre. Quando 
conheceu Hugo Pratt, mostrou-lhe alguns desenhos realistas e algumas caricaturas. 
O “Mestre” rejeitou estas últimas, afirmando que era no desenho realista que 
estava o seu futuro... José Abrantes tentou durante um ou dois anos, mas desistiu... 
Não sentia vocação para tal e os desenhos eram francamente maus; o humor 
prevaleceu. Em 1975, desenhou três cartoons para a folha do CDS e, no Verão 
seguinte, uma tia convidou-o a colaborar na revista católica, O Farol, onde, com 
argumento de Isabel Mendonça Soares, desenhou algumas bandas desenhadas. 
Obteve assim o seu primeiro salário como desenhador de BD. Foi a partir dessa 
altura que o seu trabalho começou a surgir e, com altos e baixos, José Abrantes foi 
ganhando o estatuto de argumentista, criativo, animador e desenhador.  

In  

 
www.asa.pt/autores/autor.php?id=1751 

Sinopse (resumo da obra) 
 Morgana é uma jovem aprendiz de feiticeira, com pouca paciência para a escola de 
bruxaria e que sonha ter uma vassoura mágica. Um dia, a aula da sua mestra, 
Garagula, é perturbada pelos estridentes lamentos de duas bruxas que choram o 
desaparecimento do Grande Moga, o maior fabricante de vassouras voadoras do 
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país. Morgana adianta a hipótese de rapto, o que provoca o repúdio das adultas, 
mas capta a atenção do gnomo Mega, irmão do Grande Moga, que lhe pede ajuda na 
salvação do desaparecido. Assim, enquanto Garagula vai discutir o acontecimento 
no Grande Conselho de Bruxas, Morgana e Mega preparam tudo para salvar o 
Grande Moga, que acreditam ter sido raptado pela Bruxa Malveta, expulsa da Ordem 
devido ao seu mau feitio e comportamentos excêntricos. No dia seguinte, enquanto 
procuram no frondoso bosque em redor da casa do gnomo, são surpreendidos por 
Pradoc, um ser flutuante de grande erudição, que lhes revela que a razão do rapto 
do Grande Moga poderá dever-se ao facto dele ser um dos raros entendidos na 
leitura do código mnemúnico, o dialecto dos antigos atlantes. Porém, ao chegarem a 
casa do gnomo, são surpreendidos pela bruxa, que rapta Mega e lança um feitiço em 
Morgana, que a deixa inconsciente e, como efeito secundário, deixa o cabelo da 
jovem com um belo tom violeta. Enquanto punha em causa as suas capacidades e 
chorava em desespero por uma solução para encontrar o amigo, reencontra Pradoc, 
que lhe dá alento e lhe revela que viu Malveta levar o gnomo para o poço negro, na 
misteriosa Floresta de Burcelânea. Chegada ao local, ermo e triste, com árvores sem 
folhas, Morgana, cheia de medo, desce o poço por uma escada, com uma 
profundidade que parece não ter fim. Lá em baixo, assim que alcança a luz, num 
espectacular cenário rochoso subterrâneo, encontra Gombotna, uma estranha mas 
simpática criatura, de vários olhos e grandes dimensões, que come estalactites e 
lamenta a falta de visitas. O novo amigo indica a Morgana o refúgio de Malveta, mas 
antes de lá chegar choca com Mega, que acabara de fugir à terrível bruxa, que 
rapidamente apanha os dois companheiros. Malveta revela aos dois amigos que 
capturou o Grande Moga para que este lhe descodifique um papiro escrito por um 
dos últimos atlantes, que revelará a localização da cidade perdida da Atlântida, 
fonte incomensurável de saber. Rapidamente, encontram o Grande Moga 
aprisionado num círculo mágico que é forçado a traduzir o documento sob pena dos 
amigos serem queimados pelo fogo invocado pela malvada bruxa. Contudo, o 
papiro, escrito com grande apuro formal, nada revela da cidade desaparecida. 
Enquanto a impaciente Malveta tem uma fúria, Morgana faz um feitiço que, como 
todos os que fez até à data, resulta em violenta explosão, libertando os três cativos. 
Perseguidos pela bruxa, são salvos por Gombotna, que inutilisa os poderes de fogo 
da feiticeira e revela a todos saber a localização da Atlântida: em tempos que já lá 
vão, um seu antepassado devorara as fundações de rocha em que assentava a 
cidade e esta, sem ligações à Terra, ascendeu aos céus, fixou-se na órbita terrestre 
e constitui agora a nossa lua. A bruxa entra em desespero pela inacessibilidade do 
local mas Morgana e os seus amigos regressam a casa, com a satisfação do dever 
cumprido. Elogiada pelas outras bruxas mas repreendida pela sua mestra pelos 
riscos que correu, a aprendiz de feiticeira recebe de Mega e do Grande Moga, como 
prova de gratidão, a vassoura mágica com que tanto sonhou. 
 
In 
 http://trabalhosmeus.blogspot.com/2005/11/morgana-e-o-poo-misterioso.html 
 
Recensão (crítica acerca da obra) 
 
Criar nos mais novos o hábito de ler banda desenhada 
Embora a banda desenhada tenha sido (seja…) encarada muitas vezes no nosso 
país como leitura para os mais novos, a verdade é que poucas vezes entre nós os 
autores criaram especificamente para eles. José Abrantes é, há 30 anos, um dos 
raros autores nacionais a fazê-lo e "Morgana e o Poço Misterioso" (Gailivro), é o 
exemplo mais recente - e recomendável, porque as crianças também precisam de  
aprender a ler BD. 
Trata-se da primeira aventura de Morgana, uma bruxinha boa, com pouco jeito 
para a magia negra e muito curiosa, pelo que acaba por se meter em grandes 
trapalhadas. Neste livro, ao investigar o desaparecimento do Grande Moga, o 
maior fabricante de vassouras voadoras, enquanto deixa referências ecológicas e 
apontamentos instrutivos, acaba por descobrir o que aconteceu à Atlântida. 
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A aventura é divertida e movimentada, graças ao traço de José Abrantes, solto e 
dinâmico, num universo povoado com bruxas, gnomos e estranhos monstros, que 
merece ser aprofundado em próximos episódios. 
 
In  
 
http://ideiasfeitasemlugarescomuns.blogspot.com/2006/08/pois-aqui-transcrevo-umas-notas-
amveis.html 
 
Mais obras deste autor no centro de recursos 
 
Não há. 
 
Ligações a propósito 
 

http://www.interdinamica.pt/abrantes/x37yv375w.htm ( sítio do autor) 

http://www.bdesenhada.com/modules/makale/makale.php?id=21  

Página sobre a origem da obra 

 

http://www.interdinamica.pt/comics/pt/x8yv20w.htm 
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