
Uma viagem de sonho 

 

Todas as noites, Alice tinha o mesmo sonho: viajava no seu balão de ar quente. 

Saía da sua cidade, o Porto, sobrevoava-a e identificava as casas de amigos, familiares e 

alguns monumentos importantes. Quando chegava ao mar, ficava espantada com toda 

aquela dimensão e sentia-se até assustada, pois temia que o balão caísse e fosse engolida 

por uma onda gigante. Quando isto acontecia, Alice acordava assustada e percebia que 

tudo não tinha passado de um sonho. 

A primeira paragem foi em Paris. Ia Alice a olhar para a cidade, quando se 

encontrou com uma grande torre quase a tocar no balão, a torre Eiffel. Ficou fascinada e 

esteve a olhar bastante tempo para ela. Passou depois pela belíssima catedral de Notre-

Dame e logo se lembrou da história do Corcunda que lá vivera. Ficou tão distraída a 

pensar nas aventuras desta personagem solitária que, em vez de dirigir o balão para sul, 

em direção a Itália, foi para norte e deu por si já em Inglaterra, atordoada pelas fortes 

badaladas da torre do relógio Big Ben. Ao mesmo tempo, ouviu uma voz distante que 

dizia: 

– Alice, Alice, acorda! São horas de ir para a escola.  

A menina, lentamente, começou a acordar e a distinguir a voz da sua mãe no 

meio das badaladas. Sentiu-se triste por não saber como continuaria a sua viagem. 

Nesse mesmo dia, resolveu partilhar o seu segredo com um grande amigo que 

vivia no meio dos seus livros, o Sabichão. Este amigo esclarecia sempre as dúvidas de 

Alice e guiava-a na descoberta do conhecimento sobre muitas coisas. Alice falou-lhe do 

seu sonho de viajar de balão e sobre o desejo de realizá-lo o mais depressa possível. 

Então, o sabichão saiu da prateleira, sentou-se numa cadeira e disse: 

– Alice, podes pedir aos teus pais para fazer uma viagem de balão, que poderá 

levar-te a vislumbrar belas paisagens, por entre rios, vales e montanhas. Porém, essas 

viagens com que tens sonhado são impossíveis de se realizar num balão de ar quente. 

Perante o olhar desapontado de Alice, continuou: 

– O balão de ar quente não pode voar para além da atmosfera e, como é muito 

influenciado pelo vento, não poderá atingir uma velocidade superior a trinta quilómetros 

por hora. 



Alice ficou muito desiludida, pois sabia que o seu sonho não poderia realizar-se. 

Porém, animou-se com a ideia de continuar a sonhar com todos os lugares do mundo 

que gostaria de conhecer e pensou que poderia conhecê-los um dia, mesmo que não 

viajasse até eles num balão. 
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