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Aquele tinha sido um ano intenso.  

De todas as partes do mundo, chegavam pedidos de auxílio, pois eram muitos os Dragões que 
assolavam a Terra e um nobre cavaleiro da Capadócia, que mais tarde haveria de ficar 
conhecido como São Jorge, era o único que se dedicava aquele ofício. Da manhã à noite, 
corria montes e vales derrotando Dragão atrás de Dragão, livrando as aldeias daquele mal, 
mas, por muitos mais que derrotasse, os pedidos de ajuda não paravam de chegar e São 
Jorge, lá partia para mais uma missão.  

Por mais força e coragem que depositasse em cada missão, estas tornavam-se insuficientes 
para a exigência cada vez maior da sua luta. Precisava de recrutar fortes e destemidos 
guerreiros para o acompanharem. 

Numas das suas viagens ouvira falar de um grupo de corajosos que defendiam com a sua 
honra, força e valores, uma encantada terra de seu nome Allavarium. Os cavaleiros da Ordem 
da Flor de Lis, conhecidos pelo colorido do lenço que adornava a sua armadura, seguiam uma 
forte tradição que o seu fundador lhes deixara, procurando livrar o mundo de todos os 
perigos, deixando um rasto de boas ações e boa disposição por onde passassem.    

Montado no seu cavalo, percorreu a grande distância que o separava daquela terra de 
marinheiros, bem junto ao mar, e serpenteada pelos seus canais de água. Apelando à boa 
vontade dos cavaleiros da Ordem da Flor de Lis, ofereceu-lhes o Desafio dos 7 Tesouros: um 
intensivo treino, para que aprendessem rapidamente as técnicas e segredos para derrotar 
dragões. Habituados a dar o seu melhor sem esperar outra recompensa, os cavaleiros de 
Allavarium aceitaram prontamente auxiliar São Jorge na sua demanda.  

Os Tesouros de Allavarium seriam conquistados em cada desafio cumprido. Dos encantos 
desta terra, faziam parte os belos moliceiros que se dedicavam à apanha dessa misteriosa alga 
conhecida por moliço, a safra do sal e as suas brancas salinas, a mística faina dos pescadores e 
marinheiros sobre a imensa fauna marítima, a tradição popular do São Gonçalinho, com o 
peculiar lançamento de cavacas, a doçaria de invejar qualquer um, traduzida nos saborosos e 
encantados ovos moles, a variada gastronomia rica e nutritiva, com as suas caldeiradas de 
peixe e enguias e a lenda e proteção de Santa Joana sobre a cidade. A cada conquista, os 
cavaleiros tornar-se-iam cada vez mais capazes de derrotarem qualquer temível e horrível 
dragão que lhes aparecesse pela frente.  

Esperava-os um treino grandioso. Mas estampado naqueles rostos jovens, São Jorge via uma 
coragem imensa e um brilhante ânimo, impossíveis de esconder. São Jorge sentia que tinha 
encontrado os seguidores da sua heróica missão. 

 


