
1 
 

 

A Viagem 

 

No dia 14 de Dezembro de 2021, Lisboa amanheceu com uma luz clara e 

límpida, que se reflectia no rio tejo, tornando-o ainda mais bonito. Nessa 

manhã, a estação de Santa Apolónia estava particularmente movimentada. 

Notava-se uma expressão de felicidade no rosto das pessoas, talvez devido ao 

fim da pandemia. André Realista fumava um cigarro e, como era seu hábito, foi 

o primeiro a chegar. Maria Esperança apareceu entretanto ofegante, com a sua 

mochila amarela. Por fim, Rita Eufórica e João Pessimista chegaram juntos, 

devagarinho. Os quatro amigos iam apanhar o comboio das 10h 30m para o 

Porto e ia ser uma alegria deixar Lisboa para trás. Já há algum tempo que não 

viajavam juntos. 

O cais da estação estava apinhado de gente. Logo que chegou o comboio, os 

nossos 4 amigos entraram para dentro da carruagem à procura de lugares 

frente a frente. Instalaram-se com entusiasmo e aguardaram a partida com 

expectativa. 

À janela, Maria Esperança e André Realista viam o tumulto das pessoas que 

estavam prestes a viajar. Subitamente, o comboio iniciou a sua marcha. 

Entretanto, Maria Esperança tirou da sua mochila amarela um papel que 

consistia num plano para a construção de um barco, que os levaria aos Açores. 

Este era o principal motivo da viagem dos 4 amigos. 

Enquanto viam as belas paisagens de Portugal pela janela iam discutindo entre 

si o tipo de barco que iam construir. 

 

João Pessimista começou por dizer: 

 

JP- Acho que o tempo é muito escasso para construir um barco… 
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Maria Esperança, com o seu ar sábio, disse: 

 

ME – Se nos empenharmos, conseguiremos concluir a tempo! 

 

No entanto, João Pessimista insistiu: 

 

JP- O tempo não vai chegar…vamos ter muitas dificuldades, vão surgir muitos 

entraves… 

 

De seguida, Rita Eufórica acrescentou com uma voz alta e clara: 

 

RE – Vamos conseguir! Somos os maiores e os melhores! Vão ver que ainda 

vamos ao Brasil! 

 

André Realista, com um olhar sensato, disse: 

 

AR – Nem tanto ao mar, nem tanto à terra! Numa semana não é plausível 

construir um barco que nos leve ao Brasil… 

 

JP – Mesmo até aos Açores tenho dúvidas… 

 

Sentia-se alguma tensão e confusão no ar. Os outros passageiros escutavam 

atentos e admirados os diálogos acalorados dos quatro amigos. 

 

RE – Só vou se chegarmos ao Brasil! Já me imagino a dançar na discoteca do 

nosso barco ao ritmo do Samba! 

 

AR – Discoteca? Estás a sonhar! 
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João Pessimista abruptamente disse: 

 

JP – Eu não gosto de confusões…isto não me está a agradar muito, estas coisas 

acabam sempre mal…ainda acabo por ficar no Porto em casa da minha Tia… 

 

Rita Eufórica, com excitação e êxtase espalhados no seu rosto, afirmou: 

 

RE – Já viste bem o que vai ser dançar a noite toda no meio do Atlântico? Beber 

champanhe, comer ostras…fica com a tua tia, não sabes o que vais perder… 

 

João Pessimista, zangado e agitado, deu um murro na mesa e afirmou: 

 

JP – Estás-me a ofender! Gosto muito da minha Tia…vocês não sabem naquilo 

em que se vão meter! Bem, eu tenho que admitir que nunca arrisquei muito na 

minha vida…sou receoso e desconfiado por natureza…Pronto, acabou-se! Vou 

para casa da minha tia, não vou convosco na nossa viagem! 

 

O ambiente estava pesado e sentia-se um nervosismo no ar. Fez-se um silêncio 

incómodo. Maria Esperança disse então: 

 

ME- Tenham Calma! Com trabalho e perseverança tudo se consegue…vão ver 

que afinal não vai ser tão difícil… 

 

André Realista acrescentou: 

 

AR – Ir aos Açores será possível…ao Brasil não… 

 

Rita Eufórica espantada exclamou: 
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RE- Mas que gente tão pouco ambiciosa! Estou desiludida convosco! Não vou 

aos Açores! Vou antes ao Evereste com uma amiga minha! 

AR – Estás sempre a mudar…não sabes o que queres da vida… 

 

Notava-se uma consternação entre os amigos e uma expressão de cepticismo 

nos seus rostos. Ao ver a desilusão dos seus amigos, Maria Esperança sugeriu: 

 

MA- Que tal irmos ali ao bar beber qualquer coisa para clarearmos as ideias? 

 

André Realista foi o único que a acompanhou. Enquanto bebiam o café, Maria 

Esperança disse: 

 

ME- Sem eles a viagem não tem graça nenhuma…temos de os convencer a vir 

connosco… 

 

AR – Apesar das dificuldades, acho que temos condições para continuar a nossa 

viagem… 

 

André Realista e Maria Esperança voltaram ao encontro dos seus amigos e 

encontraram-nos aparentemente mais calmos. 

 

ME- Estive a pensar e nós conhecemo-nos desde a primária…somos 

praticamente irmãos…e como a união faz a força, seria bom que fôssemos todos 

na viagem… 

 

João Pessimista, cabisbaixo, disse: 

 

JP – Não vai ser fácil…tenho muitos receios pois os riscos são muitos… 
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ME – É verdade, existem alguns riscos…mau tempo, tempestades, frio, 

enjoos…as viagens de barco têm sempre algum risco inerente…temos que nos 

unir uns aos outros para vencer os obstáculos… 

 

AR – Todos nós temos medos, é uma coisa natural...vamos passar por 

momentos difíceis, mas trabalhando todos juntos e confiando uns nos outros 

conseguiremos ter uma boa viagem… 

 

ME – Uma viagem pelo mar pode ser uma experiência maravilhosa…podemos 

ver baleias, golfinhos e toda a beleza do Mar, do Céu e das Ilhas… 

 

Rita Eufórica, mais animada, exclamou: 

 

RE – Sim, sim…a natureza deve ser deslumbrante, estonteante… 

 

AR – E os materiais que iremos utilizar são bastante resistentes…teremos um 

barco seguro… 

 

ME – Eu também me sinto insegura e com medo…mas oiçam lá, só se vive uma 

vez! Acho que devíamos aproveitar esta oportunidade única de irmos juntos aos 

Açores num barco construído por nós… 

 

AR – Penso que poderá ser uma experiência interessante e enriquecedora para 

todos nós… 

 

RE – Eu faço uma pequena reportagem fotográfica! 

 

JP – Ouvindo que vocês têm dito, convenço-me que valerá a pena arriscar… 



6 
 

 

André Realista franziu a testa e disse: 

 

AR – Não se esqueçam que vamos passar por algumas dificuldades…é bom que 

se preparem! 

 

JP – Há muitos perigos? 

 

ME – Alguns…o que seria da vida se não corrêssemos alguns riscos? De certeza 

que vamos passar por momentos difíceis e de algum perigo…conflitos, 

discussões, desânimo…mesmo assim acredito que vamos suportar esses 

momentos…e prosseguirmos com a nossa viagem…levando-a a bom 

porto…tenho a esperança de que no fim da viagem todos nós sentiremos que 

valeu a pena! 

 

Os quatro amigos aperceberam-se então que estavam prestes a chegar ao 

Porto. Sentiam-se verdadeiramente entusiasmados com a viagem. 

 

FIM 

 

 

Utentes do Grupo de Acção Comunitária 

Vera, Paula, Susana, Paulo, Miguel, João, Joel, Helder 
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