
A viagem 

 

Há viagens que nos marcam para sempre e esta que vou contar foi uma das 

minhas favoritas, pois foi uma verdadeira aventura. 

Eu e a minha amiga Leonor, estávamos no pátio da escola à espera do autocarro 

para seguir viagem, quando, de repente, começou a chover. Abrigamo-nos dentro de 

uma sala de aula. Dentro dessa sala havia um armário com muitos livros empilhados uns 

nos outros. A Leonor tropeçou no armário e os livros caíram todos. 

– Ai, que susto! – exclamou ela assustada com o estrondo. 

– Que estranho, isto tem uma porta? – perguntei eu, curiosa. 

Entramos. Era uma porta que estava camuflada na parede branca. Lá dentro,  

via-se um corredor estreito com as paredes decoradas com panos coloridos. No teto, 

havia uns candeeiros muito irregulares, pareciam caracóis! Andamos um pouco e, ao 

fundo do corredor, havia um baú dourado que tinha um aspeto majestoso. Parecia 

estranho! O baú tinha um botão onde se lia: “Carregar para abrir”. Abriu-se, depois de 

carregarmos. Lá dentro, estava uma chave e um pergaminho que tinha escrito: “Vós ides 

participar numa viagem. Irá ser feita ao longo de três portas. Na terceira, ireis encontrar 

o vosso maior tesouro, mas tereis de responder e decifrar enigmas para lá chegardes. 

Usai esta chave para abrir a primeira porta.” 

– Que emocionante! – exclamou a Leonor. 

Dirigimo-nos à primeira porta, que estava atrás do baú, metemos a chave e, 

quando ela se abriu, vimos que tudo era feito de terra, folhas, árvores e plantas. Era uma 

sala ampla, que estava muito bem ornamentada. Num canto da parede, estava escrito 

numa placa de madeira o seguinte: “Sala da Natureza. Encontrai a exceção para 

descobrir a direção”. 

– Não sou nada boa em enigmas. – lamentei eu. 

– É simples, só temos que olhar para a sala e encontrar o que é fora do normal. – 

explicou a Leonor confiante. 

Olhamos, olhamos e olhamos até que eu dei um grito: 

– Já descobri! Olha para aquele canto no chão, tem um símbolo com um 

telefone, enquanto os outros têm um símbolo de uma árvore. 

– Pois é! Vamos ver! – propôs a Leonor. 



Chegamos lá bem perto e descobrimos que era uma alavanca. Puxamos e, na 

parede, abriu-se uma porta. Passamos e ela fechou-se logo de imediato. 

Entramos assim na segunda sala. Era uma sala pequena e acolhedora com 

paredes cheias de aviões de papel e bolinhas. Nesta sala havia também uma placa, desta 

vez de prata, que tinha a seguinte informação: “Sala das Piadas. Respondei à adivinha 

que vos vou fazer. Escrevei a resposta num papel pousado em cima desta placa. A 

adivinha é a seguinte: Qual é o animal mais antigo do mundo?” 

Pensamos durante algum tempo até que, de repente, a Leonor disse com uma 

entoação de quem tinha feito a maior descoberta do mundo: 

– Já sei! É a zebra! Ainda está a preto e branco! 

– Não há tempo para gracinhas! – disse eu, aborrecida. 

– A sério, não estou a brincar. Esta é a Sala das Piadas! – explicou ela. 

Escrevemos, então, aquela resposta maluca no papel e, por magia, abriu-se uma 

porta gigantesca na parede. Entramos. Lá dentro, havia uma chave no chão e três baús, 

cada um do seu reino. Era uma sala enorme, cheia de pedras preciosas e de diamantes. 

Parecia a sala do trono de um rei. Na parede, estava pendurada uma placa de ouro com 

os cantos feitos de diamante, onde se podia ler: “Sala do Tesouro. Usai a chave para 

abrir um dos baús. Escolhei bem qual abrir.” 

Olhei para a chave e concluí satisfeita: 

– Já sei, a chave é muito simples, por isso vamos abrir o baú do meio, que por 

sua vez também o é. 

Abrimo-lo e lá dentro havia um pequeno saco de pano. Espreitamos bem para 

dentro do saco e vimos que tinha pequenas memórias de uma pessoa muito feliz. Então 

descobrimos que o maior tesouro era a felicidade! Inesperadamente, abriu-se um portal 

na parede que dizia: “Conseguistes decifrar todos os enigmas! Parabéns! Podeis levar o 

tesouro. Este portal levar-vos-á diretamente à sala onde se vos abrigastes no início desta 

viagem.”  

Fomos as duas felizes para casa e contamos aos nossos familiares a viagem onde 

descobrimos o valor da felicidade! 

Esta viagem foi a mais magnífica e mágica que fiz até hoje pois, sem sequer sair 

do lugar, viajei com a minha imaginação até bem longe onde vivi uma aventura que 

parecia real! 
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