AVENTURAS NUM SONHO - A IDA DO JOÃ OZINHO AO ESPAÇO
CAPITULO I – OS PLA NOS PARA A AVENTURA
Um dia …

“Um dia”, pensou o Joãozinho enquanto coçava o nariz com a mão cheia de tinta, “Um dia vou viajar
no espaç o…”.
Olhou para o desenho que tinha á s ua frente sobre a mesa de trabalho, “ O desenho da nave está
quase pronto, falta apenas escolher as cores com que a iria pintar, e o nome… Sim! O nome. Esse
era um pormenor muito importante, senão como é que os seus amigos se iriam lembrar das
aventuras que iria viver no espaço, as lutas com monstros enormes de dentes afiados, das conquistas
de out ros planetas com ele a comandar na sua nave toda uma série de guerreiros do espaço…”
- JOÃO! – Chamou a mãe. – O jantar está na mesa, estamos á tua espera.
O sobressaltado Joãozinho correu para a sala, murmurando desculpas e ressentido por o terem tirado
dos seus pensament os.
- O que estavas a fazer meu rapazinho? – Olhando-o sobre os aros dos óculos.
- Ora P ai, tu sabes, eu sou um engenheiro do espaço, tenho que acabar de desenhar a minha nave,
está a ficar espectacular, queres vê-la? – Perguntou entusiasmado. – Depois de jantarmos?
- Sim, filho, depois. – Concordou o pai resignado às fantasias daquele pequenot e de oito anos –
Agora quero que comas, um engenheiro do tão bom como tu tem que estar bem alimentado.
- Certo, Pai. Gostaria que fosse ao espaç o comigo, ir-t e-ia mostrar coisas fabulosas que tenho lido
nos livros que tu e a mamã me ofereceram.
O pai e a mãe do Joãozinho entreolharam -se, na dúvida se teriam oferecido os livros mais indicados.
Imaginaç ão, ele já tinha muita, com livros a ajudar, então sobrariam ideias naquela cabecinha ruiva.
- Sim – Adiantou a mãe, como que adivinhando o pensamento do marido – Foram sempre livros
aconselhados pelos professores, que mal podem ter histórias de naves com tripulações sempre
dispostas a defender os mais fracos?
- Tens razão, nenhum mal pode haver, e também ele nunc a irá construir a nave, que idiotice passarme essa ideia pela cabeça – Concluiu o pai.
- Mãe? Pai? Já acabei, comi tudo, posso sair da mesa?
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- Sim, filho – Responderam os dois ao mesmo tempo
- Vai acabar os trabalhos da escola para te poderes deitar – Disse a mãe
- Ok! – Exclamou o Joãozinho
- Já te disse, que não gosto que respondas com um ok – Zangou-se a mãe – É, sim mamã, a maneira
de responder correcta.
- Sim mamã, desculpa – Disse o Joãozinho a correr para o seu quarto.
Depois de concluir os trabalhos de casa, decidiu dedicar-se aos planos da sua nave.
A cor, meditou ele, será azul como o c éu, vou fazer umas riscas prateadas da cor das estrelas,
“Quando olharem para ela, cá da terra, as pessoas irão pensar que é uma estrela cadente ”
entusiasmado, com o pensamento.
O nome!? Que nome ele poderia escolher? Interrogou-se, abrindo a boca com s ono “Bom, amanhã
pensarei num. Não precisa ser esta noite” deitou-se, e logo de seguida adormeceu profundamente,
mergulhando num mundo de aventuras fantásticas.

Finalmente, está tudo preparado…

Finalmente, está tudo pronto, é só começar a contagem de 10 para 0 zero, ligar e partir – Gritou o
Joãozinho, saltando de alegria – A “RA IO DE LUZ” não podia estar melhor, brilhante, era mesmo
como o nome dela.
Agora tenho que me des pedir de t oda a gente, pois vou estar algum tempo fora – Mas quando
concluiu o este pensamento, surgiu-lhe um outro – Bolas, e depois quem vai aconchegar a roupa e
dar-me um beijinho de boa noite?
Decidiu que tinha de ter coragem para prosseguir com o seu sonho de avent ura.
- Pai e Mãe, venho despedir-me de voc ês, a minha viajem de aventura pelo universo vai começar, já
não posso adiar – Disse o Joãozinho de forma solene.
- Bem, meu filho, eu compreendo essa tua vontade de aventura e não posso opor -me, desejo-te
muitas felicidades – Despediu-se a mãe não acreditando naquela ideia maluca do seu filhote.
- Eu – Começou o pai – Desejo-te o mesmo que a tua mãe, mais tarde estou cert o que nos irás
mostrar fotografias dos sítios que exploraste e contar como tudo correu.
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- Então, o comandante Joãozinho, pede permissão para se retirar e iniciar a sua viagem – Declarou
ele empertigado.
- Está autorizado. Que a sua missão seja um sucesso. – Res ponderam o pai e a mãe ao mesmo tempo.
- Joãozinho – Chamou a mãe – Não seria melhor levares umas bolachinhas com recheio de morango
e uns pacot es de leite com chocolate? A final, não sabemos quanto t empo vais estar fora e podes ter
fome.
- Isso, Mãe! – Exclamou o Joãozinho, abraçando a mãe – Tens sempre boas ideias mamã.
- Vou preparar-t e a lancheira – Disse a mãe caminhando para a cozinha.

CAPITULO II – DE AVENTURA EM AVENTURA
A caminho…

Dez; nove; oito; sete; seis, cinco; quatro; três; dois; um; zero… A RAIO DE LUZ estremeceu,
envolvida em fumo e barulho de muitos motores a trabalhar.
O comandante Joãozinho, muito conc entrado, iniciou a descolagem do seu majestoso engenho,
estava orgulhoso, afinal o que podia correr mal? Durante dias treinou aquele momento.
Olhou para fora e viu os seus pais a fazer -lhe adeus, acenou para eles e partiu a grande velocidade,
tão grande que nuns escassos segundos se viu envolvido pelas estrelas de mil tamanhos e brilhos.
- Uau! – Exclamou, admirado – Isto é bem mais bonito do que imaginava.
Durante esse dia o Joãozinho foi-se afastando cada vez mais da terra, esta já só era um pequeno
ponto azul lá ao fundo, até desaparecer.
Tudo o que tinha lido, e que o pai lhe tinha ensinado sobre estrelas e planetas estava lá, bem à sua
frente, Mercúrio, Vénus, e do outro lado da terra, Mart e, Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno, e Plutão,
iguaizinhos.
Decidiu visitar um a um, pois pareciam -lhe todos bonitos e interessantes, estava tão contente por ter
decidido entrar naquela aventura.
Primeiro iria a Mercúrio, mais próximo do sol, aquela bola gigante e amarela, que fazia que os dias na
praia fossem mais divertidos, com correrias e gelados á mistura, mergulhos no mar até o cansaço
vencer e adormecer no colo da mãe.
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O pai ensinara-lhe que o sol apesar de muito grande, bem maior que a terra, era pequenino quando
comparado com outras estrelas e estava muito longe da terra, ninguém podia lá ir ou sequer
aproximar-se.
Cont ava-lhe, que um menino chamado Ícaro, para fugir a um labirint o onde estava preso com o pai,
usou umas asas artificias feitas de cera de mel de abelhas e penas de gaivota. O pai de Ícaro que a s
tinha construído, avisou o filho para não se aproximar do sol, para as asas não derreterem, mas
também para não voar junto ao mar para que não ficassem muito pesadas.
Ícaro, não seguiu o conselho do pai, Dédalo, e voou, muito, muit o alto aproximando-se do sol, este,
derreteu-lhe as asas e ícaro caiu no mar.
Mas o nosso pequeno herói era um menino obediente e promet eu que não se aproximaria do muito
de sol, só o suficiente para conhecer Mercúrio.
“Bom.” - Pensou ele - “Agora vou dormir, e amanhã bem cedo aterro em Mercúrio e logo vejo que
surpresas me esperam”
Custou a adormecer, dava voltas e mais voltas na cama, estava mesmo excitado, a curiosidade sobre
o que iria acontecer despertavam-no. E ntão lembrou-se quando a mãe ou o pai iam aconchega-lo, a
ideia correu doce pela sua cabeça, acalmando-o e adormecendo-o.
Nessa noite, sonhou com a escola, os amigos, o professor que chamava a atenção quando eles
faziam traquinices, mas também lhes sorria e elogiava quando se portavam bem.
A escola era um universo, não como aquele, mas bonito, muito bonito. Caminharia ano após ano a
aprender, como se fosse de planeta em planeta, aquecido pelo carinho dos pais como o sol aquecia
toda a Terra.
Humm, é mesmo bom. – Murmurou sonhando.
A noite, tranquila, passou ligeira. A quela nave era mesmo extraordinária, tudo lhe fazia lembrar a sua
casa o seu quarto. Os sons, os cheiros, tudo…

MERCÚRIO, O MENSAGE IRO DOS DEUSES
O Planeta Veloz
O Joãozinho, acordou bem cedo, entusiasmado e muito bem -disposto, correu para a janela e
espreitou lá para fora.
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Uhau! Que planeta tão estranho, parece que foi roído pelos ratos – Admirou-se ele – Ena! De um lado
está completamente escuro e do outro completament e claro.
- Ei! Tu ai. – Ouviu chama-lo. – Olha cá para baix o.
O Joãozinho, espreitou para o planeta,
- Sim, estou a ver-te. És tu que me chamas? Como é o teu nome? – Perguntou
- Mercúrio. Não sabias?! – Estranhou o rapaz sentado numa das muitas crateras que existiam á
superfície.
- Como o planeta?- Perguntou
- Sim! Claro, querias que me chamasse Manuel? Não faria sentido, não achas?
- O meu nome – Começou a explicar o rapaz de cabelo negro e encaracolado – É por eu ser um
mensageiro, e ser muito rápido.
- Percebo, faz todo o sentido. – Concordou o nosso herói.- E quantos anos tens?
- Muitos, muitos mesmo. Sabes que aqui faz emos anos de oitenta e oito em oitenta e oito dias? É
tudo muito rápido, e diferent e, aqui em três anos só temos dois dias. É engraçado não é? E mais, há
alturas que num dia o sol nasce duas vezes.
- Ena! Se na terra fosse assim, eu era muito mais velho, já tinha trinta e dois anos. Oh meu Deus ! –
Espantou-se ele. – Seria da idade de minha mãe, isto é tudo muito estranho. Vou ai abaixo para falar
mais contigo.
- Não podes. Aqui não há ar, e assim não podes respirar. – Explicou Mercúrio
- Então e tu? – Quis saber o Joãozinho. – Tu estás a respirar, não estás? E pareces-me muito bem.
- Pois, tens razão, mas eu sou filho de um deus.- Disse orgulhoso
- Sim!? E de que deus? – Interrogou o nosso pequenote.
- Júpiter, sou o seu mensageiro, ele confia muito em mim – Esclareceu
- Boa, hei-de ir visitar o teu pai. – Disse, para a seguir acrescentar – Mas porque é que estás ai
sentado e não estás ao pé dele.
- È que tenho um problema, perdi a mensagem que ele me mandou entregar, agora não posso voltar.
– A voz de Mercúrio estava triste ao dizer isto. Brincava com o seu capacete alado, distraído nos seus
pensamentos.
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- Eu, ajudo-te, a encontra-la. – Prontificou-se o Joãozinho – Tu deves tê-la perdido na parte escura do
planeta. Eu, aqui da minha nave, posso iluminar o caminho enquanto tu a procuras. Não achas que é
uma boa ideia?
- És mesmo simpático, astronauta. Então ajuda-me, para eu poder entregar a mensagem do meu pai,
senão ele vai ficar furioso comigo. – Pediu Mercúrio.
A RA IO DE LUZ, iluminou-se, o Joãozinho espreitava pela vigia da nave, Mercúrio começou a andar
em direcção ao lado sem sol do planeta, escuro e frio.
A luz vinda de cima acompanhava os passos de Mercúrio, este olhava atent o para o chão.
Os dias, grandes, passavam depressa. Mercúrio, cada vez mais triste e preocupado por ainda não ter
encontrado a mensagem.
- É uma mensagem import ante, mesmo muito, de pessoas muito importantes. – Lamentou-se ele.
- E não sabes o que lá estava escrito? – Perguntou Joãozinho.
- Não, só sei que é importante, porque é o meu pai que a envia, e ele só faz coisas importantes.Disse Mercúrio. – Estou mesmo triste, o que vai ser mim.
- Então, porque não falas com ele? Vais ver que ele entende. - Tent ou sossegá-lo
- És louco, astronauta! – Exclamou. – Ele ficaria furioso, tu onde vives, não costuma ver raios no céu?
... Ele é quem os atira lá para baixo.
- Ena! Ele deve ser mesmo forte e não deve s er para brincadeiras. Então, só nos resta continuar a
procurar, com mais atenção. – Disse o nosso herói.
- Pois. Não estou a ver outra solução – Disse resignado Mercúrio.
- Posso-te fazer uma pergunta, Mercúrio? – Pediu o Joãozinho ao fim de alguns minutos.
- Sim, as que quiseres. – Autorizou Mercúrio
- Bem, é assim… Tu costumas perder as mensagens que te dão?... Muitas vezes?
- NÃO! Quem tu pensas que eu sou? Esta foi a primeira vez ! – Exclamou zangado
- Ok, peço-te desculpa, não queria ofender-te. – Desculpou-se Joãozinho.
E os dois continuaram à procura, dia após dia, muito atent os, por todos os cantos do planeta, subindo
e descendo as crateras.
Joãozinho, reparava que aquele planeta n ão era como a terra, era vazio, sem cor, surgiu-lhe uma
pontinha de saudade, do jardim multicor á frente de sua casa, as árvores de fruto que o pai plantou,
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do o barulho ao amanhecer, dos galos a c antar, as pessoas a saírem de casa para o trabal ho, carros
a apitar, o carrinha da escola.
Em Mercúrio, as cores não existiam, do branco, passando pelo cinzento ao preto, e o silêncio era
total, nem um barulho, nem mesmo o dos passos do jovem deus.
- Astronauta! – Gritou Mercúrio – Encontrei-a, está aqui caída. Não sei como pude ser tão distraído.
- Boa! Mas depressa Mercúrio, estou mort o de curiosidade, para quem é? – Perguntou
- Deixa-me ver. Olha! É para ti, astronaut a. Da tua mãe… - Disse admirado
- Da minha mãe? Boa! E o que diz? Depressa. – Quis saber, cheio de saudades.

JOÃOZINHO
EU E O PAI ESPERAMOS QUE ESTEJAS A VIVER UMA VIAGEM DE LINDAS AVENTURAS. TODOS OS DIAS OLHAMOS PARA O CÉU E
TENTAMOS ADVINHAR ONDE POSSAS ESTAR.
SABES QUE HOJE VIMOS MERCÚRIO? MESMO JUNTO Á LINHA DO HORIZONTE, AQUELA LINHA ONDE A TERRA E O CÉU SE
JUNTAM. ACHO QUE TIVEMOS MUITA SORTE, POIS SÓ É POSSIVEL VÊ-LO ALGUMAS VEZES, POR ANO.
BEIJINHOS, VOLTA DEPRESSA
MÃE E PAI

m
- Adeus, Mercúrio. – Despediu-se – Ainda bem que encont ramos a mens agem, tu tinhas razão, era
mesmo importante.
- Adeus astronauta. Não te esqueças de visitar a minha irmã V énus e quando vires o meu pai diz-lhe
que gosto muito dele.- Dizendo isto despareceu no rasto de uma estrela.
E o nosso pequeno amigo, virou a RAIO DE LUZ e rumou a Vénus.
Sozinho, pensou “ Naqueles dias, aprendeu que aquele planet a, quente e claro de um lado, frio e
escuro do outro, com anos muito pequenos, e dias muito grandes, estava muito longe da casa dele,
era mesmo o mais distante, viajava depressa à volta do sol, tão depressa como aquele rapaz
mensageiro de capacete e botas com asas, com o mesmo nome, e não havia ar para ele poder
respirar, nem árvores, nem flores e animais, e tudo lá era silencioso ”
A RAIO DE LUZ, rodou á volta do planeta Mercúrio, pela última vez . Joãozinho olhou pela vigia da
nave, e despediu-se.
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“Está na hora de ir, de c ontinuar a minha viagem, agora até V énus. Como seria? Es tou curioso”
,Pensou ele.
E tu? Estás curioso como o nosso pequeno aventureiro?
Imaginas com será Vénus? Haverá lá pessoas?
Vamos viajar, na RAIO DE LUZ, estamos seguros, pois temos o Joãozinho a comandar, encostem -se
nas cadeiras, respirem bem fundo e ai vamos nós.

VÉNUS, A DEUSA DO AMOR E DA BELE ZA
Estrela da Manhã ou Estrela da Tarde ?
A viajem corria sem sobressaltos, o nosso pequeno comandante mantinha-se atento, a ansiedade
quase o dominava, o seu olhar percorria o espaço á procura dessas criaturas terríveis de que tanto
ouvira falar.
O sol estava mais longe, um objecto muito cintilante destacava-se no céu azul e estrelado.
“Que ponto tão brilhante, será um sol pequenino?” – Interrogou-se
- Hum, cá temos um viajante temerário e muito novo – Comentou um bela senhora sentada num carro
puxado por cisnes.
O Joãozinho olhou para ela, contudo não se surpreendeu, só podia ser V énus a irmã do seu amigo
Mercúrio.
- Olá Vénus, afinal és mesmo bonita! – Exclamou com admiração.
- Como sabes o meu nome?... Não me lembro de alguma vez te ter visto. – Disse Vénus surpreendida
por ter sido reconhecida.
- O teu irmão Mercúrio falou-me de ti, e disse-me, quando encont rares um planeta brilhante e uma
senhora bonita, então é Vénus – Explicou-se
- Ah bom! E como está ele? Sempre a correr ou a voar muito rápido? – Pergunt ou
- Sim. Ele é um mensageiro, tem que andar a correr para poder ent regar tudo a tempo- Disse o
Joãozinho
- Pois, mas de vez em quando lá perde uma mensagem, é uma dor de cabeça para o meu pa.i –
Disse Vénus, acrescent ando – E tu meu caro jovem. O que fazes aqui? Passeias?
- Exploro o universo. – Disse o Joãozinho inchado de orgulho.
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- Ora cá temos um rapazinho corajoso. – Brincou Vénus – Podia convidar-te para descer comigo ao
planeta Vénus, mas aquele ar é irrespirável, e depois aquelas nuvens á sua volta são tão densas que
escondem a sua superfície.
- Mas posso pous ar a minha nave, se tu fores á minha frente e guiar-me no meio das nuvens. Sugeriu o nosso corajos o comandante.
- Para além de bravo és muito inteligente, serás filho de algum deus? – Mostrou-se curiosa.
- Não. Os meus papás são pessoas que vivem no planeta Terra. Conheces Terra, Não conheces? –
Não esperando pela resposta continuou – Mas eu adoro-os, são os meus heróis, sempre perto de
mim para me protegerem.
- Eu também gosto muito do meu pai – Disse olhando em direcção ao planeta Júpiter.
O Joãozinho, lá foi seguindo Vé nus no seu carro, os cisnes voavam rápido e parecia que sabiam o
caminho a seguir sem precisar das instruções.
Quando poisou a nave na s uperfície lisa de Vénus, o pequenot e quedou-se deslumbrado, agora
entendia porque diziam que aquele era o planeta irmão da Terra.
Grandes zonas secasse poeirentas pareciam oceanos, Vénus notou no ar do nosso jovem a
admiração com que ele olhava para a paisagem.
- Noutros tempos, muito antigos, ainda não tinham nascido os teus mais remotos antepassados, aqui
havia um oceano de águas límpidas onde se banhavam outros deus es e deusas.
- Fantástico. – Disse verdadeiramente admirado o Joãozinho – Devia ser muito bonito.
- Nem sempre. - Negou ent ristecida – Como os homens, os deus es nem sempre se entenderam, e
houve algumas guerras feias e injustas.
- Tens razão, os homens não se querem entender… - Interrompeu o Joãozinho
- Deixa que te conte tudo. – Pediu Vénus – Neptuno o deus dos oceanos era muito rabugento e
chegou a brigar com meu pai, Júpit er. Um dia, o meu pai zangou-se tanto que enviou raios para aqui,
e pediu às nuvens que se fechassem para que mais ninguém pudesse ver este planeta. Neptuno
ficou t ão furioso que decidiu tirar os mares para que mais deus nenhum pudesse neles se banhar.
Dessa luta resultou o que vês, um planeta escondido em nuvens e seco.
- É muito triste. E tu sempre viveste aqui? – Perguntou
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- Quase sempre, às vezes vou visitar outros deuses, mas é aqui que eu gosto de estar. –
Acrescentando de seguida – Já lá vão muitos séculos, habituei-me a estar aqui a observar-vos na
Terra, e que grandes marotices lá se fazem.
- Pois, de onde eu vim não é melhor do que me contaste – Disse suspirando – Hoje, na Terra,
ninguém quer ser amigo de ninguém, mesmo na minha escola, é terrível, só se fala em senhores que
querem mandar no mundo, como se eu, e os meus pais e todas as outras pessoas não existíssem.
- Isso é mau, mas vamos esquecer esses problemas, vamos c onhecer melhor este meu planeta. Que
dizes? – Sugeriu Vénus
Os dias foram passando, Joãozinho foi seguindo a sua amiga que lhe ia mostrando todos os recantos
daquele misterioso lugar.
O nosso astronaut a, estava feliz com o que aprendia, mal podia esperar pelo dia em que iria contar
aos seus pais e amigos tudo o que lhe era ensinado.
Quando finalmente voltaram ao ponto de partida, Vénus pediu:
- Quando um dia voltares a casa, quero que não me esqueças .
- Nunca poder-te-ia esquecer, já sou teu amigo.
Vénus sorriu, perant e o ar solene do nosso viajante.
- De manhã logo ao nascer de sol eu apareço para olhar para ti, meu pequenito. – Prometeu a
deusa.- E depois vou dar-te as boas noites quando o amigo sol viajar para o outro lado do mundo e
começar a escurecer.
- Fazes isso? Por mim? – Gritou o Joãozinho
- Sim, estou a prometer-te. – Confirmou V énus – E para saberes que é a sério, de manhã chama-me
bem alto pelo nome de Estrela da Manhã, e á tarde por Estrela da Tarde e eu brilharei com mais
força, só para ti.
- Obrigado, assim o farei. – Garantiu o jovem
- Ainda bem que gostas. – Notificou ela – Fazes lembra-me Cúpido, o meu filhote mais querido e
marot o, com as suas flechas faz com que vocês na terra se apaixonem, assim como os teus papás.
Sabias que a culpa é dele? É por isso que nasceste.
Joãozinho, olhava para a sua amiga com a admiração estampada no rosto,.
- Pela tua cara aposto que isto é uma novidade para ti.
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