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Volta ao mundo

Como bola
colorida entre
as mãos de
uma criança
Chegou a hora da partida para a viagem
à volta do mundo da família Pikitim – pai,
mãe e uma criança quase a fazer cinco
anos –, buscando experiências educativas,
projectos de turismo sustentável e...
felicidade. Durante um ano, da Tailândia
às Filipinas, de Samoa a Vanuatu, da Nova
Zelândia ao Canadá, das Fiji às ilhas Cook,
da Indonésia à Costa Rica, não faltarão
encontros com golfinhos e tartarugas,
dormidas em casas nas árvores, na
água ou com rodas, brincadeiras com
miúdos dos quatro cantos do mundo
e sensibilização para as questões da
preservação ambiental. Uma inspiradora
viagem em família contada na primeira
pessoa por Luísa Pinto e Filipe Morato
Gomes, que a Fugas começa hoje a
acompanhar
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Desde que nasceu, há quase cinco
anos, que a pequena Pikitim se
habituou, tal como a maioria das
crianças, a ver os pais entrar e sair
de casa constantemente. A mãe
saía para o jornal, sinónimo de
“ir para o trabalho”. O pai, esse,
rumava muitas vezes ao aeroporto,
ao ponto de Pikitim ter chegado a
pensar que o pai trabalhava “nos
aviões” e de se ter habituado a
acenar aos aviões que passavam
por cima da sua cabeça (e nós
moramos perto do aeroporto!),
acrescentando: “Vai ali o papá.”
Mais tarde, começou mesmo
a identificar os aparelhos pela
cor, reconhecendo, sobretudo,
os da TAP - “Este avião vai
para os Açores, mãe?” – e os da
easyJet – “Aquele avião vai para
a casa do Célian e da Joana”,
referindo-se aos primos que
moram nos Alpes franceses e que
foi visitar, pela primeira vez, tinha
apenas 11 meses. Há muito que
a Pikitim se habituou a conviver
com aeroportos (vai todos os
anos aos Açores visitar a prima
Matilde), pelo que não está a
estranhar o corrupio de mochilas
e roupas espalhadas pela casa.
Tal como a ver os pais munidos
de computadores portáteis ou
máquinas fotográficas.
Recentemente, por altura de
uma viagem a Roma, percebeu um
pouco melhor a profissão de mãe
e pai quando lhe explicámos que
iríamos ficar num apartamento
junto ao Campo de Fiori e fazer
determinados passeios em parte
porque alguém tinha escrito em
revistas e jornais a esse respeito
– e que, com essa ajuda, iríamos
passar uns dias bem divertidos.
Talvez por isso a Pikitim diga que
ser jornalista “é engraçado”, mas
os seus planos para “quando for
grande” são outros. Diz que está
indecisa entre ser professora,
bailarina ou até escritora, “para
poder inventar histórias como as
que vêm nos livros”. A seu tempo
se verá. É, pois, uma criança como
todas as crianças, que brinca e
salta e sonha enquanto aprofunda
as vivências do seu dia-a-dia
despreocupado.
Nesta volta ao mundo em
família, não pretendemos de todo
traçar um destino à pequena
Pikitim, nem tão-pouco decidir o
seu futuro. Terá, naturalmente,

toda a liberdade do mundo para
o fazer ao longo da vida. Mas
queremos, assumidamente,
fornecer-lhe ferramentas para o
seu crescimento e proporcionarlhe experiências que – esperamos
nós – ajudem a fazer germinar
do seu corpo de criança uma
mulher culta, tolerante, solidária,
responsável, perspicaz. Uma
cidadã do mundo, sem medos nem
fronteiras.
Queremos, como quaisquer pais,
o melhor para a nossa filha – e este
é o nosso caminho para lá chegar.
Alargando-lhe os horizontes.
Ultrapassando as duas dimensões

NELSON GARRIDO

O mundo vai agora
ter dimensão
real e a Pikitim
terá uma mais
nítida percepção
das distâncias
e, sobretudo,
uma maior
compreensão
da diversidade
do planeta e dos
seus povos

que lhe dá o planisfério tantas
vezes espalhado no chão da sala;
indo além das três dimensões do
globo almofadado pendurado
no quarto, e no qual se entretém
a identificar continentes e a
posicionar animais selvagens e
trajes típicos. Porque o mundo vai
agora ter dimensão real e a Pikitim
terá uma mais nítida percepção
das distâncias e, sobretudo, uma
maior compreensão da diversidade
do planeta e dos seus povos, da
importância do respeito pela
preservação da Natureza e das
singularidade de cada cultura.
É disso que trata o Diário da
Pikitim, uma rubrica que poderá
acompanhar nas páginas da Fugas
ao logo das próximas semanas.
O projecto que aqui iniciamos
resultará, afinal, na possibilidade

de transformar uma longa
viagem num ambicioso programa
“três-em-um”, que abraça as
vertentes lúdica, pedagógica e
profissional. A ordem é casuística
e a relevância é transversal.
Passar tempo de qualidade em
família (desta vez ninguém entra
e sai, estaremos sempre “em
casa” – com ela às costas –, já
que estaremos sempre juntos);
procurar destinos, organizações
amigas do ambiente, culturas
e tradições que valha a pena
conhecer e divulgar; e, por fim, dar
à Pikitim os tais ingredientes que
ajudem no desenvolvimento da sua
personalidade.
E não faltam desejos a povoar o
seu imaginário infantil: quer ver
cangurus (na Austrália), nadar com
tartarugas e golfinhos, morar em
cabaninhas no meio das árvores
(na Costa Rica) e sobre as águas (na
Tailândia), experimentar uma casa
sobre rodas (uma autocaravana,
na Nova Zelândia) e brincar,
brincar, brincar. Da mesma forma
que afirma não querer ir à Índia –
porque acha que tem “medo dos
índios” (numa deliciosa confusão
entre indígenas e indianos) e
perguntou-nos se era verdade que
havia meninos noutros países que
comiam com pauzinhos, como
uma vez viu na televisão. “Como é
que eu vou conseguir comer?”
Veremos, na estrada. Como
comer; como brincar; como
lidar com o desconhecido; o
que vai resultar do confronto
entre o imaginário e o real. O
percurso está traçado. Viajaremos
maioritariamente em ambientes
insulares, previsivelmente
em locais como as ilhas do sul
da Tailândia; a Malásia; a ilha
Palawan, nas Filipinas; as ilhas de
Java, Bali e outras, na Indonésia;
o sudoeste da Austrália; o Norte e
Sul da Nova Zelândia; os territórios
da Nova Caledónia; Vanuatu,
Fiji, Samoa e Ilhas Cook, no
Pacífico Sul; e ainda a costa oeste
do Canadá e Estados Unidos da
América e, eventualmente, uma
incursão à Costa Rica e ao Panamá
antes do regresso à Europa, a
partir de Miami.
Estão todos convidados a
embarcar na mala da Pikitim; a
ver o mundo com ela e pelos seus
olhos plenos de brilho. Viajaremos
devagar, para aproveitarmos
tudo o que de bom só o tempo
permite acontecer. E muito será,
com certeza, até porque vontade e
sonhos não nos faltam. Não é assim
que “o mundo pula e avança”?
Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com
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Volta
ao Mundo
A cidade
do ovo
gigante
partido
O olhar de uma criança é mágico,
criativo, surpreendente. Tem
o poder de ver numa nuvem
um castelo de fadas, em duas
fileiras de palmeiras um bosque
encantado e até num edifício
contemporâneo um “ovo gigante
partido”. São da Pikitim essas
palavras – as mais deliciosas
que Filipe Morato Gomes e
Luísa Pinto encontraram para
classificar o Museu das Artes e
Ciências de Singapura. E nem os
pinguins, jaguares, leões, zebras
ou esquilos do esplendoroso
Jardim Zoológico mereceram
mais elogios
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Poderíamos dizer que escolhemos
Singapura para primeira paragem
desta jornada planetária por
ser um modelo de planeamento
urbano, um exemplo de limpeza
ou um case study de eﬁciência, ou
até porque alberga no seu interior
atracções de nomeada para miúdos
e graúdos, de que é exemplo maior
o magníﬁco Jardim Zoológico
local. A verdade, porém, é bem
mais prosaica: o bilhete de volta
ao mundo que comprámos incluía
obrigatoriamente uma paragem em
Singapura. E ainda bem, dizemos
agora.
Depois de um voo que atravessou
oito fusos horários, a viagem desde
o aeroporto até ao bairro hindu de
Little India, onde por opção nos
alojámos, com duas mudanças de
metro e uma caminhada, ainda que
curta, foi marcada pela impaciência
à moda da personagem Donkey
do ﬁlme Shrek a caminho do Reino
Far Far Away: “Falta muito? Já
chegamos? Onde é a nossa casa?
Falta muito?...”
Uma vez instalados, com o
corpo a iniciar o dia que estava, na
verdade, a terminar, começamos
de imediato a explorar Little india.
É uma zona muito peculiar de
Singapura, hindu, tradicional,
menos limpa e sem arranha-céus.
As pessoas vestiam de forma
diferente, com saris coloridos
e roupas largueironas e muitas
tinham uma “pinta na testa”,
mas a Pikitim encarou tudo com
naturalidade.
A poucos metros do hostel ﬁcava
o templo Sri Srinivasa Perumal,
um dos mais importantes templos
hindus da cidade. Por casualidade,
no exacto dia em que ali aterrámos
decorriam umas festividades de
adoração a Vishnu. Os chinelos
e sapatos amontoados num
portão de acesso ao jardim que
albergava o templo mereceram a
atenção da miúda: “Porque estão
ali tantos chinelos?”, perguntou.
É como nas igrejas de Portugal,
Pikitim, onde não se deve entrar
de chapéu; nestes templos devese entrar descalço. “E o que é
que aqueles senhores estão a
cantar?”, indagou, referindose aos cânticos que vinham do
interior do templo. Trata-se de uma
celebração, Pikitim, uma festa, e
aqueles cânticos são uma forma de
os senhores rezarem. Foi quando
disparou outra pergunta: “O que
é rezar?”. É conversar com Deus,
Pikitim – arriscámos. Sabes, muitas
pessoas acreditam que há um
Deus, um pai que toma conta delas.
“Mesmo as pessoas crescidas?”.

Acompanhe
o Diário da Pikitim em
www.pikitim.com

Sim, mesmo as pessoas crescidas. E
só então parou de fazer perguntas
(uﬀ !). Foi o primeiro banho de
diversidade cultural e religiosa,
antes de conhecermos outro
bairro emblemático de Singapura:
Chinatown.
Com o Ano Novo chinês à
porta, que dará início a um muito
auspicioso ano do dragão da água
– algo que acontece a cada sessenta
anos –, Chinatown estava povoada
por criaturas esguias de boca
grande e ar simpático, colorida de
vermelhos, amarelos e laranjas e
todo o tipo de comércio associado
à efeméride. Para a Pikitim,
deliciada com a profusão de cores
de bancas e lojas, era todo um novo
mundo sensorial para descobrir,
incluindo os cheiros e sabores dos
restaurantes de rua. Foi quando
nos surpreendeu a comer com
pauzinhos.
Escolhemos um restaurante
que não era “verdadeiro” porque
“não tinha portas”. Podia ter
sido outro qualquer, mas tinha
começado a chover e havia clientela
a almoçar, sinal sempre útil na
escolha das casas de repasto. Lá
dentro, ambiente chinês, ementa

segurar nos pauzinhos, mas quem
disse que é fácil?). Foi um motivo
de orgulho para a Pikitim, ou a
derradeira prova de que as crianças
se adaptam a tudo com incrível
facilidade.
Bairros tradicionais à parte,
queríamos muito visitar o Jardim
Zoológico de Singapura. É
mundialmente famosa a forma
como os animais são mantidos no
zoo singapurense, praticamente
sem jaulas, em espaços verdes onde
podem correr “livremente”, dando
a ilusão de não haver separação
física entre animais e visitantes (e
não há mesmo para alguns animais
inofensivos, como os cangurus). A
Pikitim teve medo, é certo, sentiu
“nojo” das cobras, naturalmente,
mas gostou muito da experiência.
À cautela, elegeu uns pacíﬁcos
esquilos e pinguins como os seus
animais favoritos.
Curiosamente, não foi comer
com pauzinhos nem o vislumbre
de qualquer animal a coisa
preferida da Pikitim em Singapura.
Tínhamos passado um agradável
serão na moderna zona de Marina
Bay, assistindo a um espectáculo
multimédia ao ar livre em frente

chinesa, empregados chineses.
O menu incluía espetadas de
frango grelhadas na hora, escolha
que, acompanhada por arroz
branco, nos pareceu acertada
para a miúda, não fora o facto de
nelas terem colocado incontáveis
especiarias, ervas e picante.
Repetimos o pedido indicando
expressamente que era “para o
bebé”, ao que o simpático velhote
acenou positivamente, sorrindo,
percebendo – pensávamos nós - que
molhos e picantes deveriam ﬁcar
fora da receita.
Ao lado de cada prato havia dois
pauzinhos. E foi precisamente a
oportunidade de comer com eles
que mais entusiasmou a Pikitim. À
terceira tentativa – tantas quantas
foram precisas para conseguirmos
uma espetadinha sem molhos –,
já levava pedaços de galinha e
consideráveis porções de arroz
à boca (ok, com as duas mãos a

ao centro comercial (que mais
poderia ser, se eles existem
em cada esquina da cidade?)
Marina Bay Sands. É onde ﬁca o
contemporâneo Museu das Artes
e Ciências de Singapura. “Então,
ﬁlha, o que gostaste mais em
Singapura?”. A sua resposta foi
para nós surpreendente: “O que
mais gostei foi do ovo gigante
partido.” São as mais deliciosas
palavras com que poderíamos
classiﬁcar o edifício do museu. E
é assim que Singapura ﬁcará para
sempre guardada: como a cidade
do “ovo gigante partido”.
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As cores do crepúsculo tomavam já
conta da praia Loh Pa Ret quando lá
chegámos, na costa oeste da ilha de
Koh Yao Yai, local que escolhemos
para primeiro poiso na Tailândia.
O turismo de massas passa por
enquanto ao lado de Koh Yao Yai e,
em plena época alta nas vizinhas
Phuket e Railay, o areal deserto
de Loh Pa Ret era exactamente
o que procurávamos. Apesar do
sol há muito se ter despedido dos
pescadores locais, a água tépida
foi um chamariz irresistível para a
Pikitim. Era o seu primeiro banho
no mar Andaman. Mergulhou,
nadou com as suas braçadeiras,
brincou e gargalhou, iluminando
de felicidade a escuridão da praia.
E então, deitada de costas tentando
boiar, sorriu e resumiu o que lhe ia
na alma: “Pai, isto é que é vida!”.
É, sim. Uma vida de viajante a
que se familiarizou com assinalável
facilidade. Como se a tivesse
vivido desde sempre. Fazer e
desfazer mochilas, andar de avião,
metro, barco ou tuk tuk, viver em
movimento com a casa às costas,
conviver com a diferença, respeitála, adaptar-se a ela. No caso, uma
ilha maioritariamente muçulmana,
onde as meninas andam na praia
e nadam completamente tapadas
e com lenços na cabeça. Onde
é preciso deixar as sandálias à
porta das casas, supermercados e
restaurantes. A tudo a Pikitim se
habitou instantaneamente, como
se pertencesse ali, ao mundo, onde
quer que esteja.
À entrada de um minimercado
onde fomos comprar leite, a mãe
não reparou nos pares de chinelos
à porta e esqueceu-se de tirar as
quem
havaianas. Foi a
a chamou a atenção, e todos na
loja se desataram a rir. E quando
viu um barracão de praia com
as paredes esburacadas e o tecto
caído, comentou: “Olha para esta
casa, devem ser muito pobrezinhos
aqui.” Pois, Pikitim, nem toda a

gente tem o dinheiro suﬁciente para
comprar as coisas de que precisam.
“Mas as pessoas deviam partilhar o
dinheirinho com as outras pessoas
que não têm; eu também dei livros
da minha prateleira aos meninos
que não têm”. As sementes da
tolerância e solidariedade começam
a germinar…
Koh Yao Yai é uma ilha simples.
Na pequena aldeia onde nos
alojamos quase não há resorts:
apenas uns bungalows na praia
e um outro refúgio embrenhado
numa “ﬂoresta” de seringueiras,
um dos pilares da economia local.
Foi onde a Pikitim se começou a
familiarizar com bichos, bichinhos
e bicharocos em estado selvagem,
como a “orquestra de pássaros” e
os macacos que nos presenteavam
todos os dias com as suas
brincadeiras nos ramos das árvores.
“Isto de noite é um bocadinho
assustador”, disse, numa noite
mais ventosa em que atravessámos
de lanterna em punho o trilho
ﬂorestal que separava a estrada da
aldeia do nosso pequeno refúgio.
Na escuridão, o vento e a sinfonia
de sons animais que emanavam
da “ﬂoresta” eram de facto
assustadores, mas não foi isso que
nos tirou de Koh Yao Yai – apenas
a vontade de conhecer outras
paragens.
Temos por hábito informá-la
sobre os nossos planos. “Amanhã
vamos para outro sítio. E sabes
como vamos viajar? Num barco”,
dissemos. “Só um?”, perguntou,
desiludida, como se apenas “um
barco” fosse coisa insigniﬁcante.
Na verdade, chegámos a Railay
após uma viagem numa “carrinha
[de caixa aberta] como a do tio
Filipe, mas com bancos atrás”, um
ferry, um tuk tuk, um barco para o
qual foi preciso subir a pulso com
as mochilas e a água a dar pela
cintura da Pikitim e, por ﬁm, uma
caminhada a pé onde a pequenota
foi já carregada às cavalitas.
Estaria a parecer-lhe demasiado
esforço para chegarmos à nossa

Volta ao mundo em família
Descobrir o mundo,
viver aventuras
Viajando pelo Sul da Tailândia, entre a deserta Koh Yao Yai e a populosa Railay,
a Pikitim vai somando mergulhos em águas translúcidas enquanto entra no ritmo
de uma vida em movimento e convive com a diferença e a diversidade que a rodeiam.
As sementes da tolerância e solidariedade começaram já a germinar, relatam
Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes (texto e fotos)
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nova casa, que ﬁcava na zona
leste de Railay. O calor era muito
e a distância parecia interminável.
Mas quando viu a “casinha da
árvore” que a esperava foi como
se, de repente, tudo tivesse valido a
pena. Soltou um sonoro “uau!” ao
veriﬁcar a vista da varanda – com
muitas árvores onde se passeavam
macacos e um imenso mar como
pano de fundo. “Que ﬁxe, uma
casa na árvore a sério! E tem uma
vassoura e tudo, para termos a casa
sempre limpinha.” E logo começou
a varrer, qual Branca de Neve
chegada à casinha dos Sete Anões.

Passado o entusiasmo inicial da
descoberta de todos os recantos
da “cabaninha”, não foi difícil
convencê-la a experimentar a praia
de Phra Nnang. O percurso, apesar
de relativamente longo, revelouse “emocionante” – e as palavras
são dela! -, porque continha uma
espécie de gruta nas formações
calcárias rapidamente apelidada
de “passagem secreta” e muitos
primatas nas árvores para observar.
“Mãe, eu e o pai vimos um macaco a
fazer chichi”, repetiu até à exaustão.
Chegados à praia, o espanto dividiuse entre as águas cristalinas, os
penhascos calcários com gente a
praticar escalada e a quantidade de
pessoas que povoava o areal.

Vindos de Koh Yao Yai, a
península de Railay parecia
absurdamente cheia de gente, de
barulho, de lixo, de tudo. Railay
ﬁca próxima da movimentada
Ao Nang e, por isso, no pico da
época de veraneio recebe centenas
de excursionistas que ali aﬂuem
para passar o dia no areal de
Phra Nang. É, de facto, uma praia
deslumbrante, com inúmeras
grutas e formações calcárias
a pontilhar toda a paisagem,
conferindo-lhe uma ambiência a
lembrar Halong Bay, no Vietname,
mas com areia branca e água
quente e transparente. Mas notavase bastante a época alta e era
preciso alguma persistência para
encontrar um lugar com sombra
onde estender uma toalha. Não
que a Pikitim se importasse com
isso, até porque pouco parava no
areal; os seus dias eram passados
alegremente no mar.
No horizonte, uma rocha saía
das águas temperadas como a
ponta de um iceberg tropical.
Num desses momentos na água,
a Pikitim desvendou que, um dia,
tinha sonhado com aquela rocha
e que nesse sonho ela “estava na
rocha com o pai”, tinham um balão
e voaram nele. “Encontrámos o
balão e decidimos vir a voar até
aqui. Depois, o balão ﬁcou sem ar
na areia e fomos a pé até casa.”
A imaginação de uma criança é
deliciosamente ilimitada, e privar
com isso é um privilégio.
Antes de deixarmos Railay
deﬁnitivamente, depois de avistar
macacos no trilho a caminho
de casa a que apropriadamente
chamou “Floresta dos Macacos”,
a Pikitim escutou num rádio a
música dos desenhos animados
Tom Sawyer, onde a páginas tantas
se entoa “descobrir o mundo,
viver aventuras”. Parou de cantar,
reﬂectiu por uns instantes e, de
sorriso aberto, concluiu: “Pai e
mãe, mas isso é o que nós estamos
a fazer.”

Acompanhe
o Diário da Pikitim em
www.pikitim.com
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Koh Jum

Ilha Bamboo

Volta ao mundo
em família

“Pai, não é
maravilhoso?”
A estreia da Pikitim com uma máscara de
snorkelling, rodeada de peixes coloridos,
foi o ponto alto de uma semana passada
numa ilha absolutamente deslumbrante. A
simplicidade, beleza e bom senso de Koh
Jum também conquistaram o coração de
Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes (texto
e fotos), que ainda tiveram o bónus de
encontrar velhos amigos viajantes
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Há escolhas felizes, e Koh
Jum foi uma delas. A ilha
encontra-se no ponto perfeito de
desenvolvimento, um meio termo
que preserva a autenticidade
tailandesa sem o crescimento
desenfreado a que chamam
progresso visível noutros locais do
Sul do país. Uma delícia, Koh Jum –
pelo menos por enquanto.
Daqui a uns anos estará
porventura transformada numa
nova Phuket, Railay ou Phi Phi,
mas por ora os bungalows ainda
são de madeira tosca, não há
vendedores a incomodar nem água
quente nos chuveiros, as garrafas
de plástico não se acumulam
no areal, boa parte das estradas
não são alcatroadas, a poluição é
residual e a actividade primordial
não é beber cerveja – antes
apreciar a natureza, relaxar, viver
devagar.
Koh Jum não tem sequer uma
língua de betão conquistada ao
mar para fazer de ancoradouro
na costa oeste da ilha, onde existe
um longo areal e se concentra o
alojamento em bungalows, facto

que torna as chegadas e partidas
da ilha numa emoção. Isto porque
a paragem dos ferryboats que
ligam Krabi a Koh Lanta, e de
permeio param ao largo de Koh
Jum, faz-se em alto mar, em
pontos predeterminados onde os
passageiros saltam para pequenos
barcos enviados pelos donos
dos bungalows. Nós saímos na
primeira paragem, mais a norte,
cuja paisagem rochosa e selvagem
é dominada pela montanha Pu,
que se eleva a pouco mais de 400
metros de altitude – o suficiente
para ser notada.
Para quem, como Oon, vive
em Pu, foi precisamente essa
costa rochosa, o acentuado
desnível e a protecção geográfica
proporcionada pelas ilhas Phi
Phi, adiante, que há sete anos
lhes valeu por altura do tsunami
que devastou a região. “Sim, já
estávamos cá e, felizmente, não
nos aconteceu nada”, conta,

Phi Phi

Koh Jum

apontando para as ilhas que os
olhos vislumbravam no horizonte:
“As Phi Phi é que ficaram todas
destruídas”, conclui. Oon é
tailandês, casado com uma
francesa e, juntos, construíram
um refúgio acolhedor onde nos
alojámos em Koh Jum.
A localização que o salvou
no tsunami obriga-os – e a
nós, visitantes – a demoradas
deslocações, já que boa parte das
praias, escolas, supermercados e
demais infra-estruturas se situam
na zona sul da ilha. Para quem
não tem transporte próprio,
uma viagem a Baan Koh Jum, a
principal aldeia da ilha, ainda
assim minúscula, implica uma
caminhada pela praia, a subida
até uma estrada de terra vermelha
toda esburacada onde os tuk tuk
não se atrevem a entrar e nova
caminhada por entre seringueiras

até um ponto designado por
Magic Beach, onde um tuk tuk
virá ao nosso encontro para nos
levar por estradas de terra e
placas de cimento até Baan Koh
Jum (a principal estrada da ilha
está ainda a ser construída, com
velhos carris ferroviários a fazer de
moldes onde assenta o betão – não
asfalto).
Certo dia, estávamos na aldeia
quando vimos uma mensagem
cibernética: “Estamos a caminho
de Krabi e depois de Koh Jum,
hoje mesmo. Devemos chegar à
ilha amanhã de manhã. Escrevam
qualquer coisa ou telefonem.”
Vinha assinada pela dupla Rafael
e Tânia, amigos viajantes que
empreendem neste momento uma
viagem de bicicleta entre Portugal
e Macau. O “hoje” tinha apenas
dois dias - íamos a tempo. Ligámos
e, horas depois, partilhávamos
com a dupla ciclista as águas
quentes e o extenso areal fino e
branco de Long Beach, a maior
praia do sul da ilha. E a Pikitim

pôde falar português com outras
pessoas que não os pais.
Para além do reencontro com
velhos amigos e do ambiente
relaxado de Koh Jum que prende
viajantes durante semanas a fio,
em Long Beach havia também
uma dezena de crianças de tenra
idade, alemãs e nórdicas, parceiras
ideais para brincadeiras na água
com a Pikitim. Foi uma festa,
portanto, e de novo os dias foram
passados mar adentro, horas a fio.
Num desses momentos, ao ouvir
o nome das ilhas que pontilhavam
o horizonte, a Pikitim espantouse: “A sério que aquelas ilhas se
chamam Pipi, mãe? Mas chamamse Pipi como o meu ‘pipi’?”. E
desatou à gargalhada.

Foi precisamente nas
imediações das ilhas Phi Phi que a
Pikitim se estreou no snorkelling,
durante um dia inteiro dedicado
a “ver peixinhos” num passeio
de barco organizado a partir de
Koh Jum. A correnteza estava um
pouco forte para a miúda quando
o barco ancorou nas proximidades
da ilha Bamboo. A ideia de
colocar uma máscara na face só
foi aceite após alguma resistência,
um primeiro mergulhar meio a
medo, de olhos fechados, e então
sim, perdido o receio, o mundo
subaquático abriu-se-lhe diante
das pupilas. Primeiro ao largo da
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ilha Bamboo e depois em plena
Maya Bay, já dentro do Parque
Nacional Marinho das ilhas Phi
Phi e com o mar incrivelmente
límpido e tranquilo, era vê-la
nadar com o rabito espetado no ar
e a cabeça submersa no oceano,
em apneia, excitadíssima, gritando
de contentamento enquanto
observava uma miríade de peixes
à sua volta.
Surpreendentemente, a Pikitim
aguentava bastante tempo a fazer
apneia – mais do que a própria
mãe, aliás! – e, quando vinha à
superfície, não demorava mais
do que o necessário para encher
o peito de ar. De uma das vezes
que veio à tona, verdadeiramente
deslumbrada com a descoberta
do mundo submarino, virou-se
com um olhar radioso para o
companheiro de mergulho e, sem
esperar resposta, perguntou: “Pai,
não é maravilhoso?”. E de novo
mergulhou a cabeça nas águas
translúcidas de Maya Bay.
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Volta ao
mundo em
família
Koh Lanta,
é daqui que
vem a roupa
das Polly
Pocket
Foram dias a dormir numa casa
sobre estacas, com o marulhar da
enchente a invadir os ouvidos e
a brisa fresca a alisar os cabelos
deitados na rede. Isto numa ilha
tailandesa: turística de um lado,
tranquila doutro – e de permeio
seringueiras que dominam a
paisagem. Para a Pikitim, isso não é
coisa pouca: a partir de agora, é dos
copinhos pendurados nas árvores de
Koh Lanta que sai a borracha para
fazer as roupas das suas Polly Pocket,
resumem Luísa Pinto e Filipe
Morato Gomes (texto e fotos)
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Estava previsto que Lanta Old Town
fosse um poiso mais prolongado
no primeiro mês de viagem.
Um breve intervalo onde ﬁzesse
sentido despejar completamente
as mochilas e arrumar todas as
coisas em armários e prateleiras.
Faríamos uma curta pausa no
nomadismo a que voluntariamente
nos dedicamos para conhecer
melhor um povo, uma cultura,
um estilo de vida, mas também
(ou seria principalmente?) para
relaxar e matar saudades do nosso
quotidiano, tendo oportunidade,
por exemplo, de estar atrás de
um fogão e mimar o palato com
sabores conhecidos. E assim foi.
Alugámos uma casa de madeira
com mais de 70 anos, importante
entreposto comercial em
tempos idos e onde os chineses
se estabeleceram para vender
(legalmente) ópio aos navegadores
mercantes e habitantes locais.
Imaginámo-nos relaxados na
varanda, deitados numa cama
de rede a contemplar o mar,
perscrutando as águas à procura
de peixinhos mesmo por baixo
dos nossos pés. Era a tal “casinha
sobre a água” que a Pikitim tanto
ansiava, mesmo em cima do
oceano, de madeira e construída
sobre estacas. E a realidade não
desiludiu. A casa de madeira
acusava a idade, é inegável. As
largas tábuas no chão tinham
muitas falhas entre si (o que,
verdade seja dita, até dava jeito
para varrer a casa directamente
para o mar!) e o telhado assentava
toscamente sobre as paredes, com
uma distância suﬁcientemente
grande para permitir a entrada
de um morcego curioso, mesmo
tendo todas as portas e janelas bem
fechadas. Mas a velhice adicionavalhe beleza, muito por culpa da
arquitectura e estilo de construção
e, sobretudo, da localização sobre
a água, que ﬁzeram com que,
sem esforço, nos sentíssemos
verdadeiramente aconchegados.
Em casa, portanto. Mas sobre a
água.
A Pikitim não poderia pedir mais.
Impressionou-se especialmente
ao sentir a voracidade do oceano
debaixo da palaﬁta. O ruidoso
marulhar na enchente da maré.
Duas vezes por dia, ao sabor da
terra e da lua. Tudo muito rápido.
Ao pequeno-almoço, avistava-se
o mar lá ao fundo e os barcos dos
pescadores repousavam em lama;
de repente, entre uma dentada na
torrada e um trago de leite, a lama
já era água e a sua subida ouvia-se
de tal maneira que, por vezes, se
confundia com chuva. Quando um
dia a Pikitim estudar os fenómenos
das marés nos bancos da escola,
não deixará com certeza de se
lembrar da experiência vivida na
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sua “casinha sobre a água”.
Após alguns dias mais rotineiros
que o habitual (e como souberem
bem!), com idas ao supermercado
e aos correios, cumprimentos
aos vizinhos e brincadeiras no
parque infantil da aldeia ao ﬁnal
da tarde, alugámos uma mota
para dar a volta à ilha, espreitar
as famosas praias de Koh Lanta e
a diversidade dos seus habitantes
– dos tailandeses muçulmanos
aos chineses budistas, e ainda
os chamados “ciganos do mar”,
animistas. Para a Pikitim, a emoção
do passeio de mota residiu mais na
aventura de ir “na mota à frente do
pai” a ﬁngir que conduzia enquanto
se empenhava em segurar um
capacete demasiado largo para a
sua cabeça de menina, do que nas
praias como a de Klong Dao ou nas
aldeias da ilha, como Ban Sun-Ga-U.
Foi aonde rumámos primeiro,
no extremo sul da ilha, onde pouco
mais existe que aglomerados de
pescadores e uma aldeia com
pequenas casas e barracas de
madeira onde vive um clã Chow
Leh - os tais “ciganos do mar”, povo
nómada originário da Malásia que
outrora vivia navegando livremente
por todo o mar Andaman e está,
agora, conﬁnado a aldeias como
Ban Sun-Ga-U.
Sabíamos de antemão que muitos
se mantêm ﬁéis às suas tradições de
pesca e compreensivelmente têm
alguma relutância a contactos com
estrangeiros. A nossa passagem por
Ban Sun-Ga-U foi, por isso mesmo,
rápida. A aldeia estava deserta
de homens (estariam na pesca?)
e, à porta de uma cabana com ar
de mercearia, quatro mulheres e
um bebé aproveitavam a frescura
de uma sombra para cavaquear.
Surpreendentemente, as mulheres
agradaram-se com a Pikitim e
tentaram que ela interagisse com o
bebé, como se pretendessem que
ela brincasse com uma “boneca”

de verdade. A Pikitim só sorria, e
reparou que o bebé tinha muitas
pulseiras no tornozelo. Quando
chegou a casa, uma das primeiras
coisas que fez (e repetiu nos dias
seguintes) foi pôr os elásticos
do cabelo no seu tornozelo,
numa espécie de aculturação e
homenagem à tradição que havia
visto.
De regresso às subidas e descidas
da estrada (“Ena, esta estrada
parece mesmo a pista de carros
do Diogo, mãe… sabes, aquela
do faísca McQueen?”), fomos
atravessando largas extensões
de “árvores da borracha”. É uma
das actividades económicas com
alguma importância na região.
A primeira vez que a Pikitim
reparou nos copinhos espetados
nos troncos das seringueiras tinha
sido em Koh Jum e, na altura, o
seu interesse na árvore levou o
motorista do tuk-tuk a parar para
que a Pikitim lhe arrancasse um
pequeno pedaço de látex: “Parece
elástico, mãe!”, notou, espantada.
Aproveitámos a deixa para lhe
explicar que era com pedacinhos
como aquele que se obtém a
borracha natural com que se fazem
muitas coisas que usamos em casa,
incluindo brinquedos. “Como as
minhas bonecas?”, perguntou. Sim,
Pikitim, como algumas das tuas
bonecas.
A partir daí, passou a reparar em
todas as “árvores com copinhos”.
E, atravessando uma plantação
na ilha de Lanta, atentou também
numa espécie de “máquina de
costura”, um artefacto onde se
pressiona o látex recolhido nos
copinhos com um ácido coagulante
até aparecerem placas ﬁnas desta
goma elástica a que se chama
caoutchouc, que depois são postas
a secar.
Tínhamos dessas placas
extraídas de forma natural à porta
de casa, em Lanta Old Town,
exalando constantemente um odor
adocicado e enjoativo. Um dia, ao
passar por elas, a Pikitim voltou
ao assunto: “Se calhar, mãe, estas
coisas vão para uma fábrica ser
transformadas em roupas para as
minhas Polly Pocket.”
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Não foi
pelas praias
espectaculares
(que as tinha),
nem pelas muitas
actividades
aquáticas
(que abundavam)
que Langkawi
será recordada,
mas pode dizer-se que foi onde
a Pikitim chegou
às nuvens.
Em sentido
literal e figurado.
Com a ajuda de
“um pé de feijão
muito especial”,
Luísa Pinto e
Filipe Morato
Gomes (texto
e fotos) viram
a filha delirar
com um passeio
de teleférico e,
mais ainda, com
a companhia de
uma nova amiga
portuguesa.
Andou numa
alegria que
só visto, até
descobrir
a tristeza da
despedida
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Volta ao mundo
em família
Um pé de feijão

Chovia torrencialmente quando
o táxi nos deixou no Baiduri’s
Place. A trovoada tinha começado
na curta corrida de táxi entre
o terminal de ferry de Kuah,
principal cidade de Langkawi, e
a praia de Cenang, onde iríamos
passar os dias seguintes. Assim que
pousamos as mochilas no quarto,
Rajis, a simpática malaia que geria
a pousada, avisou-nos que uma
senhora com uma menina tinha
estado à nossa procura na pousada.
Foi a melhor surpresa que a Pikitim
poderia ter.
Já lhe andávamos a falar há
algumas semanas que talvez
fosse possível encontrarmo-nos
com uma menina portuguesa
um pouco mais velha do que
ela. Não as conhecíamos, mas a
coincidência das datas da partida
e destinos similares levou Joana,
mãe da Margarida, a contactarnos quando soube da viagem da
Pikitim. Andámos desencontrados
por poucos dias em algumas ilhas
da Tailândia, e acabou por ser
na Malásia que as duas meninas
ﬁnalmente se puderam encontrar.
Tornaram-se amigas
instantaneamente. Parecia que
ambas estavam com saudades de
falar em português com alguém
da mesma idade. De brincar em
português. De rir em português.
De comunicar sem barreiras. É
que, por mais que outras crianças
tentem brincar com a Pikitim, fazêlo em inglês – ou sem falar - não é a
mesma coisa. E por mais paciência
e empenho que tenham os pais
para brincadeiras infantis, não há
como a sintonia entre duas crianças
da mesma idade, que gostam das
mesmas coisas e, lá está, que falam
a mesma língua.
De tal forma que, quando na
primeira manhã nos encontrámos
em Patai Cenang, uma das mais
populares praias da ilha, com
areias brancas, águas cristalinas
e uma mão-cheia de actividades
e desportos náuticos à disposição
dos veraneantes, as miúdas
praticamente ignoraram a praia
e o mar – coisa rara na Pikitim.
Só pediam para estar em casa, a
brincar com as bonecas ou a fazer
desenhos. E era bonito vê-las
juntas, cúmplices, dando asas à
imaginação.
Certo dia, foi também bonito
levar a imaginação de duas crianças
ao cimo do monte Machincang. A
proposta que lhes ﬁzemos foi a de
“subir até às nuvens” no teleférico
de Langkawi e, uma vez lá no alto,
fazer um passeio na sky bridge, uma
plataforma suspensa no cimo da
montanha que permite “passear no
céu”. A ideia agradou-lhes.
Desde que avistaram o sistema
de teleférico, no exterior do centro
comercial Oriental Village - um
complexo ao ar livre cuja estrutura
faz lembrar o outlet de Alcochete –,
que a imaginação e curiosidade das
crianças não mais parou. “Vamos,

vamos, por favor!”, pedia a Pikitim,
dizendo que o teleférico era um “pé
de feijão mágico” e antecipando
que a subida ia ser “emocionante”.
“Sabes a história do João que
tinha um pé de feijão, Margarida?
Nós temos estas casinhas com asas
(não têm asas, mas faz de conta),
que nos levam até às nuvens! Não é
divertido, Margarida?”, exclamou
a Pikitim, apontando para as
cabines visivelmente entusiasmada.
Entrámos para a cabine do “pé
de feijão” com o teleférico em
andamento, preparando-nos para
uma subida com 1700 metros de
extensão até à primeira plataforma.
A reacção das miúdas era para nós
uma incógnita (ﬁcariam apavoradas
ou excitadas?), mas a verdade é
que, durante a subida, nenhuma
delas mostrou qualquer medo, e a
Pikitim até reclamou que as cabines
andavam “muito devagar”.
Quando chegámos ao topo,
deliciámo-nos com o mar
transparente, a ilha principal,
os muitos ilhéus circundantes
e a Tailândia no horizonte. A
Margarida disse logo que era
“muito bonito”, enquanto a
Pikitim efabulava que o castelo
do ogre estava no ilhéu ao lado
do Machincang. Teria vivido no
mar, esse ogre, já que os geólogos
encontraram provas de que há 450
milhões de anos aquelas formações
rochosas estavam submersas.
As pequenitas continuaram a
inventar histórias sobre quem
viveria naquelas nuvens, mas o
entusiasmo aumentou quando
perceberam que, para chegar à
dita ponte, tinham de percorrer
um pequeno trilho pelo meio da
ﬂoresta. “Boa, vamos! Pode ser que
encontremos macacos!”, gritou a
Pikitim.
Surpreendentemente, a
chegada à sky bridge deu lugar
a perguntas sérias: “Mas como
é que conseguiram trazer esta
ponte para o cimo da montanha?”,
perguntou Margarida. A estrutura
impressiona, de facto. Suspensa
a partir de um poste único de 82
metros, a ponte curvilínea tem 125
metros de extensão. Ao caminhar, a
plataforma balança ligeiramente e,
pelo seu desenho curvo, dá mesmo
a sensação de se estar no meio de
nada, suspenso entre as nuvens. No
ﬁnal do passeio, os veredictos: “O
que eu mais gostei foi do passeio
nas nuvens”, garantiu a Margarida;
“Eu gosto mesmo é do pé de feijão
mágico”, disse a Pikitim, que
continuava a preferir a adrenalina
da subida e descida do teleférico.
Para elas, tudo era uma aventura.
Fosse conhecerem as cascatas da
ilha e procurar “bichinhos no meio
da natureza” ou perderem-se entre
as bancas do night market de Beras
Terbakar, evento que acontece
todos os domingos e onde há
bancas de roupa, fruta e de comida
pronta para um jantar simples.
Fomos para lá. E de novo a festa
aconteceu. As meninas acharam
divertido ver alguns meninos na
feira já de pijama; estranharam

E, após o jantar, as miúdas
feitas senhoritas divertiram-se a
apreciar roupa, calçado e todo
o tipo de acessórios. “Está a ser
uma noite bem divertida, não
está, Margarida?”, perguntava
retoricamente a Pikitim.
Com tamanha cumplicidade
entre as meninas, as despedidas
na tarde seguinte não foram
fáceis. A Margarida e a mãe Joana
seguiriam para Kuala Lumpur, nós
para Manila. Pensativa, já depois
do adeus, a Pikitim perguntou:
“Quando as tuas amigas vão
embora também ﬁcas triste, mãe?
É que hoje estou um bocadinho
triste.”

comer com as mãos; adoraram
umas espetadas de galinha e uns
bolinhos de sobremesa que tinham
acabado de ver fazer; não se
atreveram a experimentar o “fruto
que cheira a chulé” (o durian); e

acharam “muita piada” aos sumos
e bolos de cores ultradelirantes
(feitos com corantes que iam do
azul petróleo ao laranja eléctrico).
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Da cadeia
alimentar
ao jogo das
profissões
Os pais estavam longe de
imaginar que a caótica e poluída
Manila fosse palco da primeira
experiência museológica
verdadeiramente significativa da
Pikitim. Mas foi. E correu tão bem
que, por insistência da miúda,
tiveram de voltar uma segunda
vez ao Museu Pambata. Uma
bela forma de começar a estadia
nas Filipinas. Luísa Pinto e Filipe
Morato Gomes (texto e fotos)

F

olheávamos um
guia de viagens à procura de actividades para fazer em Manila,
quando reparámos numa caixa
intitulada Manila for kids onde,
logo a abrir, se sugeria a visita a
um museu chamado Pambata.
Dizia isto: “A primeira paragem
deverá ser no encantador Museu
Pambata; as suas exposições interactivas exploram Manila pelos
olhos de uma criança.”
Algumas pesquisas depois, estava
decidido: iríamos ao Museu Pambata logo pela manhã do novo dia.
“O que é um museu?”, indagou
a Pikitim, desconfiada, quando lhe
contámos os planos para o dia.
Quando lhe falámos da possibilidade
de “entrar” num corpo humano e
de brincar às profissões, não só a
desconfiança desapareceu como
a excitação tomou conta dela. Por
essa altura, com o entusiasmo nos
píncaros, já temíamos que as expectativas saíssem defraudadas.
Apanhámos um jeepney — uma
longa carrinha com bancos laterais
na parte traseira, transporte público

usual e barato nas cidades filipinas
— rumo ao parque Rizal.
Desde logo, a Pikitim adorou andar de jeepney (nos dias seguintes
não faltaram pedidos para “dar um
passeio de jeepney”), pouco se importando com os gases dos canos de
escape inalados durante a viagem.
Íamos com o objectivo declarado
de visitar imediatamente o museu
mas, ao atravessar o espaço verde
do parque Rizal, a Pikitim não pôde
deixar de reparar num enorme
parque infantil temático, com elefantes, dinossauros, tartarugas e
muitos outros escorregas e casinhas
de brincar em forma de animais.
Resultado: mudança de planos e
umas boas duas horas passadas a
correr, saltar, escorregar e brincar
no parque. É assim viajar com crianças!
Chegámos ao Pambata apenas ao
início da tarde, repletos de excitação e altas expectativas. E a visita
começou bem. Logo à entrada, o
primeiro momento de entusiasmo
numa sala dedicada aos oceanos,
onde a miudagem podia vestir
cabeças de peixes ou polvos feitas de
tecido, num ambiente azul e verde
a simular o fundo do mar povoado
de algas, peixes e medusas. Logo a
seguir, na sala ao lado, uma bancada
com borboletas e uma lupa permitia ver a bicharada ao pormenor.
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Na sala dedicada aos oceanos
no Museu Pambata, os miúdos
podem vestir cabeças de peixes
feitas de tecido

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com
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Adiante, ainda na área dedicada à
natureza, a Pikitim aprendeu (e registou na memória, como ficámos a
saber dias mais tarde) o conceito
de cadeia alimentar, ao ver um
peixe grande que comia um peixe
pequeno que comia algas, ou uma
enorme águia que comia uma cobra
que comia ratinhos.
Apesar de estar a gostar, não tardou a perguntar pela sala do corpo
humano. Era o que mais queria
visitar.
Subimos então ao primeiro andar

do museu. À entrada, uma boca aberta com a língua de fora a fazer de
rampa permitia à criançada entrar
na sala propriamente dita através
de um tubo — o esófago. E não faltavam possibilidades de interacção
e aprendizagem. Ouvir as batidas de
um coração em repouso, a dançar
ou em esforço de corrida, visualizar
o tamanho dos intestinos, observar
o que acontece à comida desde a
boca até à sanita, ouvir diferentes
sons produzidos pelo corpo humano, completar um puzzle com

A Pikitim
surpreendeu-nos
com um pedido:
“Amanhã posso
ir outra vez ao
museu?”

os principais órgãos internos do
corpo, fazer um jogo para perceber a importância do tacto, ver o
coração a bombear sangue… tudo
numa sala multicolorida e aprazível
que incentivava todos os miúdos a
interagir.
Para a Pikitim, a “loucura” ficava,
no entanto, paredes-meias com a
sala dedicada ao corpo humano: era
um corredor que simulava um mercado de rua, com diferentes bancas
onde se entreteve a brincar ao faz de
conta até à exaustão (dos pais!). Foi
vendedora de peixe, comercializou
frutas e legumes e trabalhou numa
padaria, mas a “profissão” preferida
foi, sem dúvida, estar à frente de
um restaurante de rua a cozinhar e
servir mãe e pai transformados em
clientes esfomeados. Foi a sua ala
preferida do museu.
Numa outra sala, a Pikitim absorveu a mensagem de que é preciso
poupar os recursos naturais do
planeta, minimizando a água, a electricidade e o papel que gastamos diariamente. As noções não eram propriamente novas para ela — fazemos
por incutir-lhe os princípios básicos
da sustentabilidade desde cedo —,
mas a verdade é que, desde a visita
ao Museu Pambata, parecem ter-se
enraizado de forma mais profunda.
Desde esse dia, não lhe falta atenção
para os descuidos dos adultos: “Pai,
esqueceste-te de apagar a luz, é preciso poupar o planeta” ou “Mãe, não
estragues a folha, podemos escrever
do outro lado”.
Sempre atenta, foi também em
Manila que a Pikitim reparou pela
primeira vez nos guias turísticos,

motoristas de tuk-tuk e vendedores
de rua apregoando gelados, bebidas ou chapéus que volta e meia
nos interpelavam. “Estes senhores
só querem vender coisas”, notou. “É
verdade, filha, mas é o trabalho deles”, respondemos, para que fosse
tolerante e não ficasse demasiado
chateada com a insistência de alguns
vendedores ambulantes.
Foram dias de aprendizagem
contínua, os passados em Manila.
Para além do Museu Pambata e dos
fortuitos contactos de rua, houve
ainda oportunidade para participar
num walking tour direccionado para
as crianças. Foi um misto de visita
ao Forte Santiago, peça de teatro
improvisada e visita a um outro museu, o da Luz e Som, onde a Pikitim
conheceu um pouco da história das
Filipinas, em especial a recente ocupação espanhola e o herói nacional
José Rizal. E a tal ponto a história
ficou enraizada que foram imensos
os desenhos por ela dedicados à
figura de Rizal.
Ao terceiro dia em Manila, após
um passeio em Intramuros, o centro histórico da cidade, mais dedicado aos pais que à filha, a Pikitim
surpreendeu-nos com um pedido:
“Amanhã posso ir outra vez ao museu?”, referindo-se ao Pambata,
também conhecido por Museu
das Crianças. Ficámos contentes,
quase emocionados. Respondemos
que sim, que poderia ir ao museu as
vezes que quisesse. O Pambata tinha
cumprido a sua missão. A primeira
grande experiência museológica da
Pikitim tinha ultrapassado as melhores expectativas.
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“Um lugar
assustador”
na ilha em forma
de guarda-chuva
A escuridão total e os milhares de morcegos
deixaram a Pikitim de pé atrás. Mesmo assim,
e apesar de ter preferido o azul alegre de Honda
Bay, conseguiu deslumbrar-se com o cenário
do rio subterrâneo de Palawan, uma das novas
maravilhas naturais do mundo. “Foi mesmo
a natureza que fez isto? Sozinha?” Luísa Pinto
e Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

C

hegámos à central de camionagem de Puerto
Princesa cedo de mais. Ou, visto por
outro prisma, a tempo de observar
o tejadilho do decrépito autocarro
ser carregado com todo o tipo de
bidões de combustível, caixas com
víveres e diverso material de construção com destino a Sabang. Duas
dezenas de enormes sacos de arroz
já estavam lá em cima quando Manuel e Astrid chegaram ao terminal.
Olhando para o estado da viatura,
a viagem prometia ser longa. Mas
todos tínhamos tempo.
Manuel é madrileno, Astrid holandesa, ambos vivem em Ibiza
há várias décadas. Estavam nas
Filipinas em viagem por dois meses, com especial ênfase na ilha
Palawan. Simpatizámos com eles
e, chegados a Sabang, após quase
três horas de viagem para percorrer
pouco mais de 80 quilómetros, juntos visitámos uma a uma as guesthouses com bungalows e caixinhas
de bambu a que chamam quartos,
à procura de um local para pernoitar. Mas Sabang é tão pequeno
que, exceptuando os dois resorts
de luxo com preços exorbitantes
que dominam a praia, praticamente
não havia quartos disponíveis. Mais
de hora e meia depois, estávamos
finalmente instalados num bungalow básico mas simpático, que tinha
passado despercebido na primeira

passagem pelo areal, tal a quantidade de gente que almoçava nas
mesinhas de madeira construídas
entre os aposentos e o mar, bem à
frente do que haveria de ser a nossa
casa por uns dias. Foi o primeiro
contacto com os grupos de excursionistas que chegam diariamente
de Puerto Princesa para conhecer
o rio subterrâneo de Palawan, classificado Património Mundial pela
UNESCO e recentemente eleito uma
das Novas 7 Maravilhas Naturais do
Mundo.
No dia seguinte, manhã cedo,
muito antes dos restantes turistas
chegarem a Sabang, já marcávamos
presença no cais de embarque da
aldeia na companhia do casal “espanhol” – tão cedo que embarcámos
logo no segundo barco que abalou
do porto até próximo do rio. Era
a forma de evitar longas filas para
visitar a gruta em barquinhos que
parecem de brincar. Mais tarde haveríamos de agradecer duplamente
a opção: não só porque de facto
evitámos as demoras, mas também
porque uma inesperada tempestade se abateu sobre Palawan durante
quase uma semana. Era uma baixa
pressão fora de época que, a partir
da tarde, haveria de trazer ventos e
chuvas fortes numa estação que o
calendário define como seca.
Navegámos então por baías bonitas, com águas cristalinas e uma
paisagem dominada por formações
calcárias. Foi nas entranhas de um
desses montes — o monte São Paulo
— que o rio Cabayugan escavou o
seu actual percurso até desaguar no
mar filipino. A extensão do rio subterrâneo ronda os 24 quilómetros,
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quatro dos quais navegáveis, mas a
parcela visitada sob permissão das
autoridades que gerem o parque
natural fica-se pelos 1500 metros.
Parece pouco, mas não é, principalmente para uma miúda com medo
do escuro.
Lá dentro, o cenário era “um bocadinho assustador”, disse logo a
Pikitim, sem disfarçar o pavor da
escuridão e dos morcegos e uma
contínua vontade de ir embora.
Só a custo, e aos poucos — principalmente depois de infringirmos
as regras de segurança e lhe tirarmos o colete salva-vidas, tamanho
adulto, que a encafuava entre pai
e mãe tornando a viagem desconfortável —, a Pikitim começou a
relaxar, a achar (alguma, pouca)
piada à gruta e a entreter-se tentando visionar figuras de vários géneros nas formações rochosas que
Manuel, na proa, iluminava com
uma potente lanterna por indicação do guia-barqueiro. Eram animais como elefantes ou tartarugas,
uma Nossa Senhora numa caverna
a que chamam “catedral”, as formas curvilíneas da actriz Sharon
Stone, ou algum dejecto num sítio
a que chamam “casa de banho”.
As explicações com que fomos
presenteados, longe de serem geológicas ou científicas, assentavam
neste tipo de piada fácil.
O guia ria-se das próprias graças, repetidas vezes sem conta,
bem mais do que os turistas a
bordo, mas pelo menos não havia
outra pretensão que não a de ser
engraçado. Apesar de tudo — e das
traduções que fomos tentando fazer para ela perceber por que razão
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Honda Bay (foto ao lado)
é uma baía pintalgada
de ilhas com ar de Caraíbas.
O rio subterrâneo de Palawan
(abaixo) tem quase 24
quilómetros, mas só 1500
metros são visitáveis. Última
foto: restaurante em Puerto
Princesa

o senhor do barco tanto se ria —,
quando, no final da visita, perguntámos à Pikitim a sua opinião sobre
o rio subterrâneo de Palawan, ela
não hesitou: “A natureza faz coisas
muito mais bonitas. É um lugar assustador. Eu não gostei muito.”
Na verdade, houve outras “maravilhas da Natureza” que a Pikitim
apreciou bem mais na ilha em forma de guarda-chuva. Quando ainda
estávamos em Puerto Princesa, fomos fazer um passeio de barco por
Honda Bay, uma baía pintalgada
de ilhas que um guia de viagens
descreve como um “parente pobre do arquipélago Bacuit”, mais
a Norte, mas que ainda assim “faz
boa figura quando comparado com

as Caraíbas”. Nada mau, portanto.
E a Pikitim concordou.
Desde logo, pela ideia de andar
num triciclo desde Puerto Princesa
até ao cais de Santa Lurdes (a Pikitim
acha muita piada aos “triciclos dos
adultos”, as motorizadas com sidecar artesanal que fazem serviço de
táxi em muitos países da Ásia). E,
claro, pelo passeio de barco, pelos
mergulhos e pelo snorkelling.
No porto, conhecemos um jovem casal de acrobatas ingleses a
trabalhar num casino de Macau, e
com eles dividimos o aluguer do barco. E mais uma vez poupámos dinheiro evitando os tours organizados
a partir da cidade. O resto conta-se
em palavras azuis de mar e céu.

Passámos a tarde
em Pandan,
nadando e
brincando. No
regresso a casa,
o dia passado em
Honda Bay estava
já registado no
sorriso cansado
da miúda

Fizemo-nos ao mar até pararmos
no recife Pambato, onde foi construída uma plataforma acessível
a partir de passadiços de bambu e
a Pikitim pôde voltar a fazer snorkelling; atracámos na ilha Starfi sh, mas não encontrámos uma
única das estrelas do mar que dão
nome à ilha; esticámos toalha na
Snake Island, assim chamada por
causa de uma longilínea língua de
areia que muda constantemente
de posição ao sabor das marés;
e, finalmente, almoçámos na ilha
Pandan um peixe e caranguejos
fresquíssimos, grelhados na hora
e servidos numa folha de bananeira
acompanhados por uma pratada
de arroz — tudo para comer à mão,

coisa que a Pikitim naturalmente
adorou. Passámos a tarde em Pandan brincando, jogando e nadando.
No regresso a casa, o dia passado
em Honda Bay estava já registado
no sorriso cansado da miúda.
Imersa em tanta beleza e diversidade natural, foi uma semana em
que a Pikitim se impressionou com
o poder criativo da natureza. Seja
ele em tons de azul ou de preto. E
isso tê-la-á feito pensar. No dia da
visita ao rio subterrâneo de Palawan, em pleno barco, envolta em
estalactites e incríveis formações
rochosas, perguntou, com um
ar sério e admirado: “Mãe, foi
mesmo a natureza que fez isto?
Sozinha?”
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O Nemo
mora em
Bacuit
Em El Nido, na ilha Palawan, nas
Filipinas, a família portuguesa
encontrou algumas das praias
mais bonitas desde que começou
a viagem, em Janeiro. Para a
Pikitim, que, graças à chuva dos
primeiros dias, desenvolveu
os seus dotes musicais, a
cereja em cima do bolo foi o
encontro imediato com dois
peixes-palhaço. “Que lugar
incrível!”. Luísa Pinto e Filipe
Morato Gomes (texto e fotos)

E

stivemos em El
Nido dez dias, mas choveu ininterruptamente nos primeiros quatro.
A paciência da Pikitim — que não é
muita — ficou completamente esgotada: chegou mesmo a perguntar
quem era o senhor com quem devíamos reclamar por causa do mau
tempo. “Eu sei que é importante
chover, que é bom para as plantas e
para a natureza. Chover um dia, está
bem, chover todos os dias, não. Não
é justo!”, exclamou.
A impaciência da Pikitim tinha
uma explicação. Estávamos alojados numa pousada em pleno areal
em frente à baía de El Nido, a porta
de entrada no arquipélago Bacuit.
Vista da nossa varanda de madeira,
a paisagem era deslumbrante e as
ilhas estavam a um pequeno barco
de distância. Tínhamos contado à
Pikitim que queríamos fazer passeios
de barco para conhecer muitas das
ilhas ao largo de El Nido; que nessas
ilhas havia praias muito bonitas onde
era possível dar mergulhos muito

bons e, quem sabe?, até ver tartarugas. Com apelos deste gabarito —
ainda para mais para uma criança
que adora água —, ficar retida numa
varanda a ver chover era quase uma
tortura.
Com tanto tempo para matar, houve tempo para incontáveis jogos de
cartas, desenhos e trabalhos manuais, habituais queimadores de tempo
que normalmente usamos durante as
deslocações mais longas. E foi nesses
dias que a Pikitim inventou um jogo
novo: improvisar letras de músicas, a
partir de ritmos acabados de criar. E
esse novo “passatempo” haveria de
dar frutos nos dias seguintes.
Se, na varanda de El Nido, as letras
das músicas andavam à volta da volta ao mundo (“Venham ver, o Diário
da Pikitim, uma viagem divertida,
para acompanhar até ao fim...”; “é
uma viagem de um ano, da Inês com
os pais, para descobrir o mundo, viver aventuras e muitas coisas mais”),
quando finalmente entrámos num
barco e chegámos à Snake Island as
letras improvisadas começaram, subitamente, a mudar de tema.
A Snake Island possui uma finíssima língua de areia que se deixa
desenhar pelos caprichos das marés, unindo duas pequenas ilhas
de vegetação luxuriante. Enquanto
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Darwin, o “capitão” do nosso barco,
preparava peixe grelhado e cortava
ananás e melancia aos pedaços para
aquilo que seria um almoço simples
mas delicioso, a Pikitim enfiou-se
dentro da água cristalina e transparente, olhou à volta e começou a
improvisar: “Que lugar incrível! Este
é um lugar incrível!”, repetia, ininterruptamente, procurando ritmos e
melodias que melhor se adaptassem
à frase. Dizia que aquela era a melhor
“piscina” em que já tinha estado.
E, de facto, o lugar era mesmo
incrivelmente belo e fotogénico. Já
havíamos ficado rendidos à praia Las
Cabanas, bem perto de El Nido, na

Acompanhe o Diário da Pikitim
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Vista da nossa
varanda, a
paisagem era
deslumbrante e
as ilhas estavam
a um pequeno
barco de distância
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Areais emoldurados por
palmeiras, água cristalina e uma
criança que adora água — a
Pikitim ficou “visivelmente feliz”
quando viu os peixes coloridos
que conhecia dos filmes de
animação

ilha “principal” de Palawan, mas depois de ver as praias de ilhéus como
Cudnugon ou Pinagbuyutan o difícil
passou a ser eleger as melhores, tal a
fotogenia dos areais recortados por
rochedos e fileiras de palmeiras, e
uma fauna subaquática surpreendentemente farta e vistosa a pouquíssimos metros do areal.
Foram precisamente os peixes coloridos que mais cativaram a Pikitim
e, por isso, a ilha Pinagbuyutan ficará para sempre registada na sua memória. Saímos os três, de mão dada,
passando cuidadosamente sobre os
primeiros metros de areal e corais
mortos. A partir daí foi nadar até à

exaustão, mesmo quando a Pikitim
ainda tinha pé (ela já aprendeu que
os corais não são pedras e que não
podem ser pisados, sob pena de poderem morrer). Foi um “mergulho”
de quase meia hora, com a Pikitim
excitada e absolutamente deslumbrada com a variedade de peixes que
lhe passavam diante dos olhos.
Deixámo-nos levar pela fraca
corrente até uma zona em que uma
parede se afunda no oceano e uma
imensidão de azul tomou conta dos
nossos olhos. Com o seu snorkel e
máscara na face, a Pikitim nadou
para cada vez mais longe, embrenhando-se no azul infinito rodeada

de pequenas criaturas coloridas.
Não a chamássemos de volta e teria
continuado a perseguir peixes azul
afora.
A Pikitim já teve tempo de aprender um pouco da linguagem básica
dos mergulhadores. Quando interpelada debaixo de água sobre se
estava bem, a resposta era sempre
a mesma — o polegar e o indicador
unidos num círculo, com os restantes três dedos em riste: “Ok.” Estava
visivelmente feliz.
Regressámos aos corais vivos a
mais baixa profundidade, onde havia corais de todas as formas, peixes de todas as cores e tamanhos

e curiosíssimas formas de vida em
miniatura. Às tantas, vimos a Pikitim subir à tona e tirar instantaneamente a máscara da cara. Quando
subimos também para perceber o
que se tinha passado, já ela gritava
a plenos pulmões, excitadíssima:
“Pai, pai, encontrei o Nemo! Viste?”.
E lá estavam dois peixes-palhaço
adultos, protegendo as suas crias
escondidas numa anémona-do-mar.
Foi a conclusão perfeita para um de
muitos dias deslumbrantes passados
a navegar nas águas calmas do arquipélago Bacuit. É fácil adivinhar a
banda sonora que corria nas nossas
cabeças.
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A Rapunzel
mora
em Kuala
Lumpur
A capital da Malásia é uma
metrópole cosmopolita, com
arranha-céus, parques verdes,
espaços dedicados à vida
selvagem e museus junto a
tradicionais recantos indianos,
muçulmanos e chineses. Ou,
noutra perspectiva, é a cidade
onde se esconde a torre da
personagem criada pelos irmãos
Grimm. Luísa Pinto e Filipe
Morato Gomes (texto e fotos)

Í

amos a bordo do Light
Railway Train a caminho do centro
de Kuala Lumpur quando a Pikitim
desatou aos gritinhos de alegria, qual
adolescente histérica à passagem do
miúdo mais giro da escola. “Olhem,
está ali a torre da Rapunzel!”, disse,
apontando para a mais alta torre de
telecomunicações do mundo.
Tinha razão. Em termos de altura,
a KL Tower mete num bolso as já de
si imponentes e gémeas torres Petronas e, mais importante, tem quase
no topo uma construção circular tão
divertida e proeminente que não é
preciso muita imaginação para lá
ver a torre de um castelo ou, mais
especificamente, a torre em que
Gothel manteve cativa Rapunzel durante longos 18 anos. A partir desse
momento — o início do primeiro dia
de uma bela semana passada na capital malaia —, a personagem do filme
Entrelaçados foi presença tão assídua
nas nossas conversas como a sua torre no nosso raio de visão.
De facto, os nossos dias foram pas-

sados em torno da torre da Rapunzel,
que é como quem diz, no coração de
Kuala Lumpur. Dos tradicionais bairros de Chinatown e Little India até aos
extraordinários Bird Park e Aquaria,
passando pela sala de espectáculos
Dewan Filharmonik Petronas e pelo
Museu da Ciência, ambos localizados
no complexo das afamadas Torres
Petronas. E, assim, por entre gigantescos arranha-céus e trânsito interminável nas ruas da metrópole, houve um dia dedicado à música, outro
aos oceanos, um dedicado à ciência
e, por fim, um longo dia para as aves.
Nem de propósito, planeámos uma
visita àquele que é tido como o maior
walk-in aviary de todo o mundo depois de termos recebido uma carta
do jardim-escola da Pikitim na qual
os amigos lhe relatavam um passeio
a um parque ornitológico. E pediam
que ela participasse. A preocupação
da Pikitim passou a ser encontrar animais tão estranhos como o casuar
que enviaram de Portugal (e também
encontrou um) e tirar fotografias
para mandar aos amigos da escola.
Encantou-se com os flamingos e com
os pavões, adorou ver águias a rapinar em pleno voo e as habilidades
dos papagaios (no Bird Park de Kuala
Lumpur fazem duas exibições diárias) e, sobretudo, gostou da sensação de ver que os pássaros pareciam
andar à solta.
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Um novo Capuchinho
O mesmo entusiasmo durante a visita ao Aquaria de Kuala Lumpur, ao
ver o tratador alimentar tartarugas
e tubarões (mas só até ao momento
em que um dos tubarões, com sofreguidão, encharcou a Pikitim com um
rapidíssimo golpe de cauda) e, principalmente, ao percorrer os 90 metros
submersos num túnel que permite
observar de muito perto centenas
de estranhas criaturas que povoam
os nossos oceanos. Tranquilos numa
passadeira rolante que rola devagar,
a todo o momento podiam passar
enormes tubarões, raias gigantes ou
portentosas tartarugas por cima das
nossas cabeças. Dentro do túnel, de
olhar radioso e pescoço dobrado, a
Pikitim delirou com tudo.
No final da visita, a mensagem do
Aquaria tinha sido transmitida com
precisão: “Os homens dizem que têm
medo dos tubarões, mas os tubarões
é que deviam ter medo dos homens.
Porque há caça desportiva, porque
há pesca descontrolada, porque há
tráfego ilegal.” Na cabeça da Pikitim,
a lição parecia estar bem estudada:
“É importante respeitar a natureza
e os animais (mesmo que sejam assustadores, como aquelas aranhas
pretas [tarântulas] que estavam ali
à entrada), têm todos de continuar
a existir, não podemos matá-los só
porque nos apetece! Se não os vamos

O Aquaria de Kuala Lumpur é
um lugar mágico para os miúdos
e não só: estar a observar
tubarões e outras espécies
marinhas dentro de um túnel é
uma experiência inesquecível

comer...”, dizia, segura de si.
O respeito pela natureza e pelos
recursos naturais é também a palavra
de ordem do Petrosains, construído e
financiado pela multimilionária empresa petrolífera Petronas, mas com
objectivos a roçar a lavagem cerebral
sobre a exploração de petróleo, sob
a capa de “Centro da Ciência”. Na
verdade, o museu estava irrepreensivelmente pensado, era muito interactivo e tinha actividades dedicadas
às crianças que servem para aguçar
a sua curiosidade sobre as questões
da física, da química, do universo,
da ciência. E do petróleo, claro!
“O que é a ciência? É fazer pergun-
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inventadas. Ouvir histórias contadas pelos pais é mesmo o seu passatempo favorito, se exceptuarmos
a predilecção que tem por pintar e
desenhar. A história do Capuchinho
Vermelho foi a quarta peça musical
interpretada pela Orquestra Sinfónica da Malásia na belíssima sala
Dewan Filharmonik Petronas, já a
Pikitim começava a ficar impaciente
depois de um adagio demasiado lento para a irrequietude infantil. Mas,
quando o aguardado conto começou
finalmente a ser musicado, espevitou
e logo começou a descrever o que
a música lhe sugeria: “Agora parece
que o Capuchinho está na floresta!”;
“Ui, esta parte é assustadora, deve
ser quando o lobo está a espreitar!”.
A Pikitim não ficou fã da orquestra,
mas achou “alguma piada” ao facto
de a história ter sido modificada e de
não haver um caçador para salvar o
Capuchinho Vermelho e a avozinha.
Na peça, conduzida por um diverLAOS
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tas como no Sid Ciência?”, perguntou
a Pikitim quando lhe falámos no museu pela primeira vez. E haviavárias
respostas a perguntas pertinentes.
Sendo muito interactivo, o museu
permite às crianças tomar contacto
com conceitos como a gravidade, a
força, a energia, a velocidade, explicados através de experiências bastante intuitivas. Para a Pikitim, tudo
era brincadeira, fosse esquiar para
entender a noção de atrito no centro
de ciência, ou assistir a um concerto
da muito formal Orquestra Sinfónica
da Malásia, interpretando o conto infantil do Capuchinho Vermelho.
A Pikitim adora histórias, reais ou

tido maestro britânico, a avozinha
tinha sido mesmo comida e era o
próprio Capuchinho a pegar numa
pistola e a disparar sobre o lobo mau.
“Só não gostei muito que, no final,
o Capuchinho usasse um casaco de
pele de lobo. Assim deixa de ser o
Capuchinho Vermelho”, reclamou.
Fizemos-lhe ver que cada um pode
decidir como cada história acaba, e
que este final, além de original, até
era divertido. “O importante é usar
a imaginação”, dissemos-lhe. Sendo
assim, é perfeitamente possível que
Kuala Lumpur tenha mesmo sido
o vale onde se escondia a torre da
Rapunzel.
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Na Indonésia à procura
do sultão, que é “uma
espécie de rei”
A Pikitim espantou-se com a quantidade de
mulheres e filhos que um sultão podia ter, viu
homens de saia com facas nas costas, pintou
marionetas de pele usadas no teatro de sombras
e acompanhou o pai na cozinha. Tudo isto nas
redondezas do kraton de Yogyakarta, o velho centro
de uma agradável cidade com História… e histórias
para contar. Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes
(texto e fotos)

I

ndonésia. O nome acarretava uma elevada dose de expectativas, acumuladas em crescendo
desde o dia da partida para esta
volta ao mundo. É que, de acordo
com os planos da viagem, a Pikitim
estaria na Indonésia no dia do seu
aniversário, e esse simples facto era
suficiente para a palavra transmitir
indisfarçável magia e excitação ao
ser pronunciada.
Talvez por isso, a verdade é que,
desde que chegou à Indonésia,
a Pikitim parecia ter vontade de
absorver tudo, de conhecer tudo.
Mostrava-se entusiasmada pelas
novidades que lhe traria este novo
país. Queria fazer coisas, apesar de
entrar num universo desconhecido.
Sabia apenas que iria encontrar muitos “arrozais e búfalos”, sabia do seu
aniversário e de uma posterior visita
dos avós, e pouco mais. Desconhecia, por exemplo, que ao aterrarmos
em Yogyakarta estávamos a chegar
a uma cidade carregada de História, um lugar de palácios e sultões,
matéria-prima ideal para ter muitas
histórias para contar e inventar. “É
uma espécie de rei”, foi a resposta
simplificada à óbvia pergunta sobre
a existência do sultão.

Começámos pelo kraton de Yogyakarta, o antigo palácio do sultão
agora transformado em museu, bem
no coração histórico de Yogy — como
muitos carinhosamente lhe chamam
—, onde chegámos de becak, um triciclo pedalado com esforço por um
homem simpático de alguma idade,
para deleite da Pikitim.
Sentámo-nos no pavilhão principal do kraton a ouvir um concerto de
gamelão que sonorizava uma peça
de teatro de marionetas de enredo
totalmente imperceptível. Cansada
de não perceber nada e de inventar
personagens para as marionetas que
desfilavam à sua frente (incluindo
“um português”, porque tinha trajes
vermelhos e verdes, e “uma princesa”, porque estava vestida de branco), a Pikitim indagou: “O sultão já
não mora aqui? Eu posso conhecêlo? Podemos ir a sua casa?”.
Na impossibilidade de concretizar tal desejo, deu-se por satisfeita
com a autorização para explorar os
vários pavilhões do palácio sozinha,
nos quais entrava e saía para relatar
as descobertas: “Aqui estão guardadas as antigas roupas do sultão”;
“aqui são quadros dele e da família”;
“aqui são jóias”, “isto não sei o que
é”... O frenesim só parou quando
reparou que, por aquelas bandas, os
homens “andam de saia” e “têm uns
paus enfiados nas costas”. Referiase aos trabalhadores do kraton, que
envergavam o tradicional sarong e
traziam facas embainhadas.
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Mas a surpresa maior aconteceu
à entrada do Tamansari, o “castelo
de água” de Yogyakarta, idealizado por um arquitecto português,
quando satisfizemos a curiosidade
da Pikitim (“Onde é que diz ‘Portugal’?”) e apontámos para uma placa
de pedra onde se agradecia o apoio
da Fundação Calouste Gulbenkian
na reconstrução do complexo de
piscinas, utilizado pelo sultão e sua
família — 35 mulheres e 150 filhos —
como casa de férias. Apesar de achar
“fixe” ter tantos irmãos, a Pikitim
ficou incrédula ao perceber que o
sultão escolhia, lá de cima, com qual
das suas mulheres iria tomar banho
na sua piscina privada. “Não percebo como é que elas faziam para
ser as escolhidas”, questionava-se,
antevendo um precoce sentido de
injustiça perante a unilateralidade
da decisão. Ficou bem mais descansada quando soube que, nos dias de
hoje, os sultões já não podem ter
tantas mulheres.
A verdade é que, hoje em dia, longe de ser apenas a “cidade do sultão”
ou uma cidade-museu, Yogyakarta
é um lugar aprazível para conhecer e deambular, onde se conjuga
uma salutar fusão entre passado
e a modernidade. Sem rumo préestabelecido, deixámo-nos perder
várias vezes por entre as labirínticas ruelas em torno do kraton,
conduzidos pelas abertas na chuva
que assinala a época e pelo instinto
de viajantes. Para a Pikitim, tudo
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era uma maravilhosa descoberta.
Num atelier de batik, uma técnica
de tingimento artesanal originária da
ilha de Java em que é utilizada cera
quente para “pintar” os motivos no
tecido (apenas as partes sem cera
ficam efectivamente tingidas), a Pikitim ficou fascinada a observar uma
senhora que demonstrava a milenar
técnica à porta de uma loja. Tal como
nós, que a acompanhámos em vez de
entrar, escolher e comprar tecidos,
para desalento de um homem que
“desinteressadamente” (cof! cof!)
fez questão de nos levar até à loja.
Noutra ruela, num atelier de
wayang kulits, marionetas feitas
em couro utilizadas em teatros de
sombras, apreciou com toda a atenção a minúcia com que um jovem
martelava um grande prego para,

num verdadeiro trabalho de filigrana, transformar uma velha pele de
carneiro numa linda marioneta. E
não resistiu a aceitar o convite de
tentar, ela própria, decorar uma
dessas personagens, não parando
enquanto não cobriu de cor-de-rosa
todas as flores do seu vestido.
Adiante, seguimos o impulso
aventureiro que nela começa a
despontar (“Vamos pai, vamos ver o
que há ali!”) e fomos espreitar o que
havia para lá de uma porta circular
com ar de entrada num calabouço
escuro e frio. Era, na verdade, uma
simples passagem subterrânea, e
havia música a ecoar naquele espaço com bela acústica. Na outra
extremidade do túnel, uma banda
amadora tocava ao pé da escadaria,
qual banda rock a mostrar talento
nas estações de metro das grandes
cidades ocidentais. Para a Pikitim,
que só se levantou das escadas
quando os jovens músicos fizeram
tenção de terminar, a curiosidade
tinha sido recompensada.

De avental e de carroça
Tal como quando decidiu acompanhar o pai num workshop culinário. “Pai, e tu vais cozinhar na
cozinha do restaurante?”, perguntou, radiante. Essa possibilidade
entusiasmou-a, talvez imaginando
o pai de avental e chapéu branco
na cabeça transformado em chef
Rémy do filme Ratatui, ao ponto de
querer participar no workshop. O
dia começou bem, com uma ida ao
mercado local para comprar víveres

TIMOR

que permitissem cumprir a ementa do almoço — ayan goreng kalasan
e sambal goreng sayur. A visita ao
mercado, pejada de novos cheiros
e condimentos, foi, porventura, a
parte mais interessante do workshop
mas, no final, uma vez cumpridas
com esmero as instruções da criadora de paladares que conduziu a
sessão, a Pikitim dirigiu-se ao pai
e soltou um benevolente “Tu cozinhas mesmo bem”, após provar um
simples cracker de arroz, frito sem
truques nem ciência.
Foram, portanto, dias de muitas e
variadas actividades. A Pikitim não
chegou a conhecer o sultão, mas
percebeu que passado e presente
se vão fundindo com relativa harmonia no quotidiano de Yogyakarta,
até pelo facto de ver coisas tão corriqueiras como carroças com cavalos a transportar pessoas no meio
da cidade — coisa que fez questão
de experimentar. Como seria de
esperar, adorou andar de carroça,
mas não ficou totalmente satisfeita
quando apercebeu que os “pobres
cavalinhos” andavam com os “olhos
tapados” e eram forçados a apanhar
com os fumos dos escapes das motas
que literalmente os cercavam nos
cruzamentos com semáforos.
Essa consciência tocou-nos. E
surpreendeu-nos, até. Talvez um
dia a Pikitim se volte a lembrar dos
“cavalinhos” de Yogyakarta quando
descobrir que o chamado progresso nem sempre é indolor. Já terá
valido a pena respirar os gases das
motos.
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Não é preciso falarem
a mesma língua para
duas crianças se
entenderem
Andar de carroça, correr atrás de galinhas,
brincar com os paus do caminho e dar de comer
às cabras. A passagem da Pikitim por Borobudur,
na Indonésia, um lugar tão enigmático quanto
envolvente, vai ficar ligada às coisas simples da
vida numa aldeia de outros tempos. E aos dois
novos amigos que a acolheram de braços abertos,
Latif e Najwa. Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes
(texto e fotos)

É

um dos lugares
mais visitados de toda a Indonésia
— e o interesse por Borobudur está
plenamente justificado. É o maior
monumento budista de toda a Ásia,
no maior país muçulmano do planeta. Mas o mais surpreendente acaba
mesmo por ser a arquitectura de
Candi Borobudur, uma gigantesca
stupa (monumento espiritual) localizada num local incrivelmente
fértil, entre dois vulcões e dois rios.
Com Angkor Wat, no Camboja, e os
templos de Bagan, na Birmânia, o
monumento de Borobudur completa a trilogia dos mais espectaculares
monumentos do sudeste asiático.
Calhou de visitarmos Borobudur
numa altura em que decorria uma
convenção anual que juntava cerca de duzentos budistas de todo o
mundo. A coincidência acabou por
se revelar vantajosa, apesar de um
percalço inicial: o alojamento que
havíamos marcado com meses de
antecedência estava, afinal, fruto
de um engano, sobrelotado. Para
resolver o overbooking, acabámos
alojados numa casa longe da vila,
no coração de Jowahan, uma das
muitas aldeias que circundam o
monumento de Borobudur. E ainda
bem que assim foi.

Fomos recebidos por Dewi, funcionária e vizinha da casa Omahe
Simbok (que em bahasa quer dizer
“casa da mãe”), de braços abertos
e inglês muito curto. Os adultos
tiveram mais dificuldades em comunicar entre si do que a Pikitim e
os dois filhos de Dewi, os pequenos
Latif, de quatro anos, e Najwa, de
dois anos e meio. Passámos a comunicar por gestos, e, mesmo assim,
nem sempre com sucesso.
Num ápice, a Pikitim e o pequeno Latif tornaram-se inseparáveis,
e as brincadeiras que então faziam
eram tão simples quanto enternecedoras. Durante um par de dias,
correr atrás das galinhas à solta foi
o passatempo preferido, mas esticar
o braço com ramos de árvores para
alimentar as cabras ou apanhar os
paus da rua para fazer desenhos
na estrada de terra batida também
tinham muito sucesso junto da Pikitim, versão-criança-de-aldeia. Era
com as mais simples das brincadeiras que eles melhor se entendiam.
E isso deixava-nos naturalmente
felizes.
Num fim de tarde, após ter estado na casa (quatro paredes de
tijolo com um telhado e nenhum
mobiliário) dos seus novos amigos
a brincar, a Pikitim disse que tinha
visto Najwa a tomar banho e que
a casa de banho era “engraçada”.
“Não tem porta, só tem um quadrado no chão”, e “a água não está
na torneira, mas num rio que passa
ao lado”. E concluiu, numa sinceridade desarmante: “Aquela água
deve estar fria, mas a Najwa não faz
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fitas, como eu, quando não há agua
quente.” Foi mais um contacto com
miúdos bem menos afortunado do
que ela — e felizmente ela notou.

Esparguete e nirvana
Na verdade, toda a estadia em Borobudur foi uma espécie de viagem no tempo. Os passeios pelas
aldeias eram feitos de bicicleta ou
em carroças puxadas por cavalos.
E as próprias aldeias pareciam estar
organizadas como os antigos bairros
de operários medievais: os artesãos
de cerâmica de um lado, na aldeia
de Nglipoh, os produtores de tofu
de outro, em Tanjung Sari, os que
fazem noodles de arroz numa aldeia diante. A Pikitim viu com toda
a atenção a forma como um artesão culinário de aspecto franzino e
sorridente fazia mais de 70 quilos
de tofu por dia, de tal modo que
passou os dias seguintes a desenhar
complexas “máquinas de fazer esparguete, pão e pizzas” saídas da
sua fértil imaginação. E adorou
pôr as mãos no barro, quando foi
desafiada a fazer algumas peças de
artesanato improvisado: um taça e
uma stupa em miniatura. “Parece
mais fácil do que é, mãe, mas na
verdade eu até tenho mais jeito do
que tu”, dizia ela, não sem ponta
de verdade.
Foram dias de descoberta e de
desfrute, com inúmeros passeios
a pé, de carroça ou bicicleta envoltos numa paisagem muito apreciada
pelos pais: os arrozais. Talvez por
nos ouvir falar tanto nisso, a Pikitim
parece que começa a notar também
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este tipo de beleza. “Os arrozais são
mesmo bonitos, não são?”, dizia,
fosse com sinceridade ou apenas
para agradar.
Com tantas brincadeiras, actividades e passeios, e também para
evitar as enchentes de fim-de-semana agravadas pela convenção
de budistas, acabámos por visitar
o monumento classificado como Património Mundial apenas no último
dia da nossa estadia na vila. E quis o
acaso que visitássemos Borobudur
numa altura em que havia dezenas
de budistas em oração, adensando
o clima de espanto e espiritualidade
que, inevitavelmente, ali se sente.
A Pikitim olhava-os, boquiaberta,
acompanhando visualmente a peregrinação circular que iam fazendo
monumento acima, enquanto entoavam cânticos ou rezavam. “O que
é que estão a dizer?”, perguntava.
E tínhamos de responder que não

Era uma delícia
ver a Pikitim
interessada nos
baixos-relevos,
a querer subir
a stupa até ao
topo, a desfrutar
plenamente
do magnífico
monumento de
Borobudur
fazíamos a mínima ideia, mas que
deviam estar a rezar, isto é, a “conversar com Deus” (como é que se
explica isto a uma criança de cinco
anos?).

Ao fim de quase três meses de
viagem, a diversidade de religiões e
culturas que têm desfilado perante
a Pikitim continuam a ser encaradas com naturalidade, sem que ela
chegue a perceber o que é o céu,
o paraíso ou o nirvana. Diz que os
muçulmanos “tapam a cabeça”, que
as hindus trazem “pintas na testa” e
nos templos têm “pessoas com três
cabeças e quatro braços” (numa alusão às figuras de Brahma, Shiva e
Vishnu), e que os budistas andam
com “lençóis amarrados ao corpo”
e fazem “ruínas com estátuas de senhores sentados”. É delicioso!
Esta simplicidade infantil permite-lhe reduzir a um simples conto
os fantásticos e intrincados relevos
que preenchem os pisos inferiores
da stupa. “É a história da rainha
Maia, que queria muito ter filhos,
mas não conseguia; até que um
dia sonhou que tinha um elefante

TIMOR

branco na barriga, e depois estava
grávida mesmo”, resumia ela ao
pai a história que acabara de ouvir, minutos antes, pela boca de
estudantes feitos guias turísticos
voluntários para praticar o inglês.
“Tu estavas a tirar fotografias e não
ouviste. Mas aqui é a rainha Maia a
ir a casa da sua mãe para ter o bebé,
e ali [o relevo seguinte] é o bebé a
nascer no meio do caminho”, concluiu, entusiasmada. O bebé era
a figura de Siddharta, que muitos
acreditam ter conseguido atingir o
nirvana. Era uma delícia ver a Pikitim interessada nos baixos-relevos,
a querer subir a stupa até ao topo, a
desfrutar plenamente do magnífico
monumento de Borobudur, antes
de voltar ao seu pequeno paraíso
terrestre, rodeada de terra, galinhas
e cabras na companhia de Latif e
Najwa. “Nirvana? Não percebo nada
disso.”
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Um aniversário
em família...
via Skype
Tínhamos prometido à Pikitim
um dia de anos inesquecível.
Escolhemos o vulcão Bromo,
com uma paisagem arrebatadora,
para a véspera. E seleccionámos
um belo hotel com piscina para
a minifesta de aniversário, no dia
seguinte, para que familiares e
amigos pudessem cantar-lhe os
parabéns à distância. A Pikitim
disse, mais tarde, que esse foi o dia
mais feliz da sua vida. Luísa Pinto e
Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

A

s expectativas
eram elevadas e ela não se cansava
de o demonstrar. Há muito tempo
que estava ansiosa por fazer cinco
anos. A Pikitim sempre gostou de
festas e de ter amigos por perto, e
ainda a viagem não tinha começado
e já ela apontava no planisfério para
a Indonésia como sendo o país onde
iria completar os seus cinco anos.
Nós também estávamos expectantes,
mas tínhamos receio de lho mostrar
— não queríamos que percebesse
que, no nosso caso, a ansiedade
era feita sobretudo de dúvidas sobre como iria correr o dia, sendo a
minifesta a três, com apenas pai e
mãe, sem amigos ou avós.
Precisávamos de uma casa ou hotel
com piscina, requisito muito apreciado pela Pikitim (não é só de signo, a
Pikitim parece mesmo um peixe!), e
uma boa ligação à Internet para que
os familiares e amigos a pudessem
contactar via Skype. E foi assim que,
olhando para o mapa da ilha de Java

e avaliando as opções, decidimos
passar o aniversário num muito recomendado hotel em Banyuangui,
fazendo de permeio paragens em
Malang e junto ao vulcão Bromo, em
pleno Parque Natural do Planalto de
Tengger.
Uma vez saídos de Yogyakarta, seguimos, a bordo de um comboio nocturno (mais uma nova experiência
para a miúda), para Malang, uma pequena cidade que em tempos prosperou com a cultura do café. A Pikitim
nem deu pela noite passar no comboio — já que dormiu profundamente
num assento reclinável — e adorou a
sensação de acordar já a chegar ao
destino, com uma bela luz matinal.
Malang é uma cidade simpática,
quase familiar. Não fosse o excesso
de motorizadas e alguma desorganização nas ruas e, olhando apenas
para a arquitectura das casas no
centro da cidade, quase poderíamos
pensar estar numa pequena cidade
dos Países Baixos. Foi a partir de Malang que contratámos um transporte
até Cemoro Lawang, aldeia com vista
para o Bromo.
A Pikitim já tinha ouvido falar de
vulcões. “Sabes que dentro da Terra
há uma bola de fogo, sempre a arder? Às vezes essa bola explode, e o
fogo vem cá para fora, para o cimo
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da Terra, e isso é que são os vulcões.
Sabias, mãe? Eu sabia... foi a avó que
me disse.” Também já tinha visto um
algumas vezes nas suas idas à ilha
do Faial, nos Açores. Aliás, para ela,
nos primeiros anos de vida, todas as
montanhas e vulcões se chamavam
Pico. Mas o Bromo seria diferente:
um vulcão activo, para cuja cratera
poderíamos espreitar.
Segundo as lendas, a cratera do
Bromo foi escavada por um ogre gigante com a ajuda de um coco partido ao meio — estava enfurecido por
causa do amor não correspondido de
uma princesa. Mas nem foi preciso
contar a história à Pikitim e a sua imaginação nem precisou de ser estimulada. No comboio entre Yogyakarta
e Malang tínhamos encontrado um
casal de holandeses com dois filhos:
Mette, de quase seis anos, e Siem, de
quase três. Mais tarde, na agência de
viagens onde discutíamos a melhor
forma de chegar ao Bromo, voltamos
a encontrá-los, e acabámos por seguir viagem juntos até ao vulcão.
Num instante, as brincadeiras
começaram a ser feitas a três, e ninguém se importou de ficar dentro de
um restaurante a tarde inteira, apesar da magnífica paisagem lá fora.
Havia muitos brinquedos para partilhar e muitos desenhos para fazer.
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O Bromo podia esperar, até porque
o vento estava inclemente.
E esperou. Nem sempre tudo corre
como planeado, e o vento cortante
que quase impedia a respiração não
deu tréguas. Às duas e meia da tarde,
a intensidade do vento e as baixas
temperaturas que se faziam sentir
a mais de 2300 metros frustravam
as intenções de conhecer o vulcão
mais de perto. Já tínhamos excluído
a hipótese de acordar as crianças às
três e meia da manhã para assistir ao
nascer do sol num miradouro que, di-

zem, garante as melhores fotografias
— como fazem, e bem, a maior parte
dos turistas que visitam o Bromo —,
quando o vento e o frio aniquilaram
também a hipótese de atravessar o
“mar de areia” para subir ao Bromo
e ver a cratera durante o dia. Víamos
o Bromo debaixo das nossas janelas e
para as crianças isso parecia ser mais
do que suficiente.
Para os adultos, não houve outro
remédio. Fomos contemplando a
vida que se desenrolava naquele
“mar” que, de tão escuro, mais pare-

Acompanhe o Diário da Pikitim
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Segundo as lendas, a cratera do
Bromo foi escavada por um ogre
gigante com a ajuda de um coco
partido ao meio

cia de lava do que de areia. Algumas
motorizadas (já tínhamos referido
que há milhentas motorizadas na
Indonésia, não já?), muitos jipes e
poucos cavalos atravessavam a paisagem protegida rumo ao vulcão, lá
ao longe, como se fossem pequenos
pontos perdidos num mapa.
Para as crianças, estando juntos,
o Bromo era o menos importante.
A viagem até Cemoro Lawang, onde
passámos a noite, já tinha sido um
percurso de pequenas descobertas.
Os miúdos repararam nas “saias”

usadas pelos homens a caminho do
vulcão, indumentária que foi novamente desaparecendo à medida que
o veículo ganhava altitude, na subida
para a montanha. “Aqui os homens
já usam calças outra vez”, reparava
a Pikitim, notando também que usavam “uns panos” à volta dos ombros
e da cara. Uma espécie de corta-vento, para proteger do frio cortante.
Gorada a possibilidade de subir
ao vulcão, e depois de um dia de
brincadeiras com os novos amigos
holandeses, seguimos para Banyuangui rumo a um bom hotel, boas ligações à Internet e, claro, uma piscina.
E assim, a viagem de comboio entre
Probolinggo (uma cidade não muito
longe do vulcão) e Banyuangui foi a
derradeira oportunidade para a Pikitim brincar com Mette e Siem, e também o palco da primeira surpresa de
aniversário.
Foi uma criança espantada e emocionada que aceitou um envelope
cor-de-rosa feito por eles com a ajuda da mãe, com um balão a enfeitar,
servindo de embrulho a pequenos
blocos de apontamentos e autocolantes. “É a minha primeira prenda
de anos!”, notava ela. A vergonha e
o embaraço que até então a afastava
de outras crianças, e até mesmo do
Skype quando lhe propúnhamos falar com familiares e amigos, parecia
estar definitivamente ultrapassada.
O dia de aniversário propriamente
dito foi passado em Banyuangui, a
ponta mais ocidental da ilha de Java
e ponto de embarque para a ilha de
Bali, próximo destino na itinerância familiar. Passou o dia a nadar
na piscina, a falar com primos, tios
e amigos, e ouviu cantarem-lhe os
parabéns por diversas vezes. Mas
o ponto alto foi quando, sem nada
combinado, os avós ligaram ao mesmo tempo, no exacto momento em
que nos preparávamos para cantar
os parabéns à mesa do restaurante,
com um pequeno bolo comprado
num supermercado local, diante de
uma Pikitim radiante. E assim acabou
por estar muita gente a acompanhála quando apagou a vela dos seus cinco anos — e não apenas nós os três.
Atravessando os jardins do magnífico Ketapang Indah, a caminho
da cama no final de um dia de emoções, a Pikitim disse que tinha sido
o dia mais feliz da sua vida. Missão
cumprida.
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O dia do silêncio
na ilha de Bali
E se um dia fosse proibido correr,
brincar, gritar, fazer barulho,
conduzir, andar na rua ou
simplesmente acender as luzes?
Esse dia existe e chama-se Niepy
Day. A Pikitim achou-o “pouco
interessante”, mas esforçou-se
para cumprir as regras, pelo
menos para “os senhores da ilha”
pensarem que ela “também estava
a pensar”. Sejam bem-vindos ao
dia do schiuuuuuuu na ilha de
Bali. Luísa Pinto e Filipe Morato
Gomes (texto e fotos)

C

hegámos a Bali
sem saber que daí a pouco nos esperavam 24 horas de silêncio total. Era
segunda-feira de uma semana muito
especial, na mais espiritual das ilhas
indonésias. Estávamos, por feliz ou
infeliz acaso, a poucos dias do Niepy
Day, o Dia do Silêncio, e com ele as
cerimónias dos Ogoh-Ogoh.
Aos poucos, fomos percebendo a
forma fervorosa e rígida como o dia
seria levado: portos e aeroportos são
encerrados e até as estradas são vedadas à circulação; escolas, repartições públicas, lojas, supermercados,
restaurantes, tudo, mesmo tudo é
encerrado. E ninguém anda na rua.
É como se, durante 24 horas, Bali se
transformasse subitamente numa
ilha fantasma, onde não mora ninguém. “É para os maus espíritos que
nos sobrevoam seguirem directos
para Java e deixarem a ilha de Bali
em paz”, explicava Sri, a simpática

funcionária da guesthouse onde primeiramente nos alojámos, em tom
de brincadeira. No fundo, é exactamente isso que os balineses pensam.
Bali é uma ilha profundamente
espiritual. No miniautocarro que
nos levou do porto de Gilimanuk
até Denpasar, logo no primeiro dia
na ilha, após atravessado o estreito de Bali vindos de Java, vimos o
motorista parar num santuário aos
primeiros quilómetros da viagem,
onde uma mulher lhe molhou a cara
e colou na testa uns grãos de arroz
— e colocou um pau de incenso no
carro. Para ter sorte no caminho.
Logo a seguir, na bemo (uma espécie
de táxi colectivo) que nos levou até
Ubud, o tablier estava transformado
num altar. E havia flores e arroz junto a uma pequena ganesha, uma das
divindades hindus que, entre outras
crenças, representa o intelecto e a
sabedoria que permite a destruição
de obstáculos.
Bali é assim. Oferendas, cerimónias, procissões, flores, arroz e fruta
e incenso aparecem e desaparecem
ao virar de cada esquina. Nas grandes cidades e nas pequenas aldeias
— em todo o lado. Nada parece ser
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mais importante para um balinês do
que o seu calendário de cerimónias
— preparar o aniversário do templo
da aldeia e assistir às cerimónias,
participar no funeral de alguém da
aldeia, celebrar a lua nova ou a lua
cheia, o quinto ou o sexto mês de um
filho, um aniversário, enfim, as datas
são imensas. E o expoente máximo,
a mãe de todas as celebrações, é o
Niepy Day. É a entrada no novo ano,
um dia silencioso para reflectir no
que aconteceu de bom e expiar o
que de mau se viveu no ano velho.
Fomos avisados para nos prepararmos para o Dia do Silêncio. E
que devíamos comprar tudo o que
precisássemos — água, bolachas,
carne, leite, massas, fruta, livros,
tudo —com dois dias de antecedência, antes que houvesse uma corrida
aos supermercados e que os desfiles
dos Ogoh-Ogoh tornassem as ruas
intransitáveis. “Ogoh-Ogoh? O que
é isso?”, apressou-se a perguntar a
Pikitim. “Os Ogoh-Ogoh são uma
encarnação dos espíritos maus, são
como nós os imaginamos. Antes do
Dia do Silêncio vamos acordá-los e
mandá-los daqui para fora”, explicou Ketut enquanto nos deixava à
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porta de uma casa alugada na aldeia
de Penestanan, onde iríamos passar
o estranho dia, com uma lanterna e
o aviso de que não deveríamos acender as luzes de fora (onde estava a
cozinha, a sala... a piscina) para respeitarmos o mais possível a tradição
balinesa. E não poderíamos sair de
casa. Mesmo.
O desfile dos Ogoh-Ogoh foi, para
a Pikitim, algo de “verdadeiramente

Bali

TIMOR

espectacular” (as palavra são dela).
“São monstros muito grandes, que
os meninos levam às costas e andam a passear pela cidade e a fazer
uóóóóó-uóóóóóóó!”, contou, entusiasmada, antes de se deter num
pequeno pormenor: “Mas o mais divertido é vê-los a desviarem-se dos
fios da electricidade”, resumiu.
Ora, se apreciados à luz do dia
os monstros são, de facto, impres-

Acompanhe o Diário da Pikitim
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No Niepy Day, os “monstros” de
papel saem à rua para depois
serem “expulsos”, assinalando o
início de um novo ano

sionantes, vistos à noite são ainda
mais fascinantes. No fim dos desfiles, boa parte dos Ogoh-Ogoh são
queimados, com todos os espíritos
maus a serem levados pelo fogo.
“Mas a fogueira nós já não vimos”,
relatava a Pikitim, dias depois, a
sua noite de Ogoh-Ogoh. Até porque, felizmente, muitos desses
monstros de bambu, papel maché
e cartão são tais obras-primas que

os seus autores, não raras vezes, se
recusam a queimar o trabalho de
um mês ao fim de um par de horas. “Ficam em exposição durante
uns tempos”, acrescentou Ketut.
Foi depois dos desfiles dos OgohOgoh que a ilha mergulhou num
silêncio sepulcral. Após as seis da
madrugada, e durante 24 horas, as
pessoas recolhem-se religiosamente
em suas casas, as luzes apagam-se,
as estradas ficam desertas, não se
ouve uma voz, uma mota, nada.
Para nós, era um dia absolutamente estranho. Andávamos como que
em câmara lenta, quase com medo
de falar, de espirrar, de fazer qualquer barulho que desrespeitasse a
tradição. Não queríamos, de todo,
desconsiderar a devota vizinhança.
Vezes sem conta chamámos a atenção da Pikitim para fazer pouco barulho (mas como vai uma criança
perceber uma tal imposição sem
razão aparente?).
“Mas porque é que eu não posso
falar alto?”, reclamava. “Mas porque
é que vocês não vêm para a piscina
hoje?”, desesperava. “Mas porque
é que a luz está tão fraquinha?”,
estranhava (sim, a potência eléctrica desce para níveis intermitentes,
quase nulos, ao ponto de estragar
tudo o que estava armazenado no
frigorífico). “Mas porque é que todos hoje têm de estar parados e a
pensar?”, questionava, já de noite,
antes de concluir: “Eu não quero
pensar mais hoje”.
Nos folhetos turísticos balineses
pergunta-se, em tom de provocação, se não seria maravilhoso que
o mundo inteiro parasse por um
dia e fizesse uma reflexão profunda no que de bom e mau aconteceu no ano que termina. A Pikitim
discorda. Como seria de esperar, a
miúda achou o Dia do Silêncio tudo
menos interessante, apesar de não
ter sido tão mau quanto o esperado:
“Afinal até está a ser um dia feliz,
pensei que tínhamos de passar o dia
todo sem um pio, e isso ia ser muito
triste”, desabafou antes de dormir.
Quando, dias mais tarde, a avó lhe
perguntou como ela tinha passado
aquele dia tão diferente, a resposta
saiu pronta: “Como é que havia de
ser? A fazer pouco barulho, para
os senhores que moram nesta ilha
pensarem que eu também estava a
pensar. Mas foi só isso, que eu não
pensei mesmo em nada”.
FUGAS | Público | Sábado 28 Abril 2012 | 27

Diário da Pikitim
Volta ao mundo em família

A cidade
das artes
na ilha dos
deuses
Dizem que Bali é a ilha dos deuses
e não custa muito a acreditar, de
tal forma são omnipresentes e
reverenciados. Já Ubud parece ser
a cidade dos artistas inspirados,
onde há artes para todos os gostos
— e até o saber viver parece ser
uma disciplina muito apreciada.
Foi lá que a Pikitim aprendeu
a arte do batik e pintou o seu
próprio sarong. Luísa Pinto e
Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

O

jargão turístico
diz que Bali é a “ilha dos deuses”
— está escrito em guias, brochuras
e fóruns de viajantes. E aceita-se
depois de nos habituarmos a ver
que os espíritos são, de facto, omnipresentes e justificam cerimónias
a todo o momento. Mais do que em
qualquer outro local, Ubud é uma
pequena urbe onde essa espiritualidade parece pulsar mais forte.
Foi aí, no coração da ilha de Bali,
que assentámos arraiais para a
mais prolongada estadia neste ano
de itinerância planetária. E o local
não poderia ter sido mais bem escolhido.
Numa casa rodeada de arrozais
na aldeia de Penestanan, arredores
de Ubud, a Pikitim recebeu a aguardada visita dos avós e vivenciou de
perto uma encantadora mas dura
vida rural. Quando ainda trazíamos
as malas para dentro de casa, reparou num homem de pele curtida
pelo sol, com as costas curvadas e
os pés enfiados na lama, ocupado
a revolvê-la. No dia seguinte, o homem encheu o terreno com pés de

arroz alinhados, plantando-os um
por um, numa longa e árdua jornada. Todos os dias a Pikitim reparava
no tamanho das plantas, e apercebia-se das mudanças. Uma semana
depois, tinham mais do dobro do
tamanho. E quando vínhamos embora, já estavam “gigantes”.
Ela reparava em tudo quanto era
arrozal. Não só à porta de casa, mas
todos aqueles que compunham a
paisagem nos muitos passeios que
fizemos no interior da ilha. Depois
de ter visto o arroz em várias fases
de crescimento, a ser escolhido e a
ser posto a secar, sentenciou que
se tratava de “um grãozinho tão
pequenino, mas que dá tanto trabalho”.
O valor do trabalho foi um dos
aspectos que a Pikitim mais deixou
sobressair durante a sua estadia em
Ubud. Não apenas devido aos trabalhadores dos arrozais, mas também
pelas muitas mulheres que, diariamente, sete dias por semana e muitas horas por dia, passavam à porta
de casa com bacias cheias de areia
na cabeça. Acartavam areia para as
muitas obras de construção em curso nas redondezas, e a Pikitim mostrou-se deveras sensibilizada pelo
esforço notório de algumas dessas
mulheres: “São senhoras já tão velhinhas e ainda andam com estas
coisas tão pesadas à cabeça; devem
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ser muito pobrezinhas, e precisam
do dinheiro”, disse um dia.

Pikitim artista
Mas houve também outro tipo de
trabalho com o qual a Pikitim se deixou impressionar: o dos artistas. É
retemperador estar em Ubud também por causa desta comunidade
de gente inspirada e inspiradora.
Artesãos, escultores, dançarinos,
pintores de telas ou de tecidos. Gente inspirada pela paleta de verdes
com que os arrozais tingem a paisagem, pelo colorido das flores e dos
templos, sempre ornamentados, e
pelo incrível azul do céu. Bem perto
de Penestanan, encontramos um
professor de artes visuais que deixou a Pikitim a coçar a cabeça, por
causa da complexidade do desenho
de uma deusa Shiva. “Que difícil,
não é?”, admirou-se. E gente inspiradora, que pela qualidade do que
faz e pela placidez com que executa os seus trabalhos nos deixa com
vontade de experimentar. Foi o que
fez a Pikitim.
A primeira arte tipicamente balinesa que captou a sua atenção de
criança foram as danças tradicionais. Foi num espetáculo de Legong,
impecavelmente executado pelos
Gunung Sari, uma companhia fundada em 1926 e que integra uma
magnífica orquestra de gamelão.
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Durante a quase hora e meia que
durou o espectáculo, em nenhum
momento a petiza deixou de prestar atenção ao enredo que se desenrolava perante os seus olhos.
Deixou-se encantar pela perícia
das “mãozinhas das meninas”- os
dedos das mãos dos dançarinos representam, por si só, um espetáculo
único. Surpreendeu-se por o rosto
das bailarinas não revelar nenhuma
expressão - “pareciam marionetas,
aquelas caras não se mexiam! Nem
um sorriso!” . E espantou-se com
o “menino soldado”, o guerreiro
Baris, muito representado na ico-

Ubud

TIMOR

nografia balinesa: “ele não se mexia, não mexia a cabeça nem nada,
e tinha umas coisinhas no chapéu
que não paravam de se mexer”. E
assim era, num facto revelador da
elevada carga de tensão física em
que decorre a dança Legong.
As danças chegaram a ser uma hipótese para a Pikitim experimentar,
mas ela perdeu a vontade de aprender quando assistiu aos ensaios infantis que semanalmente decorrem
num dos mais interessantes museus
da cidade, o Agung Rai Museum of
Art (ARMA). “Isto é muito difícil,
não vou conseguir”, avisou, deci-
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A Pikitim achou que o arroz,
“um grãozinho tão pequenino”,
dá muito trabalho

A vida de Bali
está intimamente
ligada aos deuses
e aos espíritos e,
apesar de Ubud
ser o epicentro
dessa devoção,
a vida de Ubud é
também uma vida
de prazeres mais
terrenos
dida. Mas havia tempo e vontade
para tentar executar uma das muitas artes balinesas — esculturas em
madeira, joalharia, culinária, pintura, batik, danças, oferendas —, e
em Ubud não falta gente disponível
para ministrar workshops de todas
elas. Entre todas as opções, a Pikitim
disse que preferia aprender batik,
alegando que gostaria de fazer um
sarong ao seu tamanho.
Não foi difícil encontrar quem lhe
fizesse a vontade e a ensinasse a pintar o seu sarong. Escolheu uma flor
de lótus como desenho (feito com
uma cera especial que impede a ab-

sorção de tinta), e elegeu como cores o rosa e o violeta para preencher
todo o tecido. Uma vez pintado, o
sarong foi então a “cozer” a altas
temperaturas, num processo químico que permite estabilizar a cor
com que se decoram os tecidos tão
bonitos quanto úteis — ou mesmo
obrigatórios, se em mente estiver
a visita a um dos muitos templos
existentes em Bali.
E há templos cuja visita é imperdível, sobretudo os chamados
“templos da água”. Por exemplo, o
muito conhecido Pura Tanas Lot,
cujo acesso depende das marés e,
por isso mesmo, estava inacessível quando o tentámos visitar. Ou
o muito venerado Pura Ulu Watu,
que ficará sempre na memória da
Pikitim como o templo onde um macaco lhe roubou o chinelo e lhe deu
uma grande dentada (e que grande susto ela apanhou!). Ou ainda o
Pura Tirta Empul, onde uma nascente de água é tida como sagrada
e os crentes ali banham para tratar
doenças do corpo e do espírito. A
Pikitim, no entanto, diz que aquele
de que mais gostou foi o de Gunang
Kawi, por ter “estátuas cravadas na
rocha e uma paisagem muito bonita”, no coração de uma montanha.
E assim era.
Não faltam templos na ilha dos
deuses. Há os “templos da água”
e os “da montanha”, os templos
comunitários de cada pequena
aldeia e até os espaços de oração
indispensáveis em cada complexo
habitacional familiar. E cada arrozal tem um altar para homenagear Dewi Sri (a deusa do arroz e
das colheitas). A vida de Bali está
intimamente ligada aos deuses e
espíritos e, apesar de Ubud ser o
epicentro dessa devoção, a vida de
Ubud é também uma vida de prazeres mais terrenos, ligados às artes e
ao hedonismo. Cirandar pelas ruas
de Ubud, entrando e saindo de galerias, cafés e restaurantes, livrarias
e spas é também uma “arte” da
qual desfrutamos em abundância.
No caso da Pikitim, para além das
danças Legong e do batik, nem era
preciso mais que a sua piscina em
Penestanan para a vermos feliz. Ao
melhor estilo de Ubud.
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Numa ilha
com carroças
e tartarugas
Estavam para ser apenas três
dias, mas é tão fácil gostar de Gili
Air, uma pequena ilha encravada
entre Bali e Lombok. A Pikitim
gostou de viver numa cabaninha
“com telhado até ao chão”, numa
ilha sem alcatrão e onde só há
carroças e bicicletas. E, claro,
muitas tartarugas. Luísa Pinto e
Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

E

spraiada nas proximidades da linha do Equador, a
Indonésia alberga um dos mais
importantes territórios do mundo
para as tartarugas marinhas. Muitas espécies escolhem os areais das
praias indonésias para nidificar e,
nas águas em redor, onde se cruzam
os oceanos Pacífico e Índico, há importantes “auto-estradas” oceânicas
utilizadas pelas dóceis criaturas em
migração. Tudo somado, e apesar
de ameaçadas, seis em cada sete espécies de tartarugas existentes no
planeta continuam a nadar pelas
águas da Indonésia.
Ora a Pikitim adora tartarugas.
Gosta da história em que a proverbialmente lenta tartaruga consegue
vencer a rápida lebre, assim como
gostou de ver no cinema a história
da tartaruga Sammy, apesar de não
acreditar que as mães tartarugas
abandonam os filhotes à sua sorte.
Quando as viu, muito pequeninas
dentro de um tanque no Centro de
Educação e Conservação de Tartarugas (CECT), em Serangan, Bali, o seu
primeiro comentário foi curioso: “As
bebés tartarugas devem estar preocupadas, à procura da sua mamã”.
Depois de lhe recordarmos que
as mamãs tartarugas depositam de-

zenas de ovos num buraco na areia
e não esperam que os seus filhotes
saiam dos ovos, a Pikitim insistiu
em organizar a natureza como ela
acha que faz sentido: “Na verdade,
a mamã destas tartarugas também
deve estar preocupada com os seus
filhotes, porque não sabe que eles
estão aqui, a ser bem tratados”.
Para a Pikitim, o CECT passou a ser
o “hospital das tartarugas”, por ali
haver algumas, já maiores, que se encontravam a recuperar de ferimentos
ou doenças. “Recolhemos ovos e deixamos as tartarugas crescer antes de
as lançarmos de novo no mar; mas
também recolhemos as tartarugas
que são apanhadas acidentalmente
nas redes dos pescadores e ficam feridas”, explicou Made, funcionário
do centro. A “maternidade”, essa,
estava nas ilhas Gili.
Em Gili Meno, resultado da iniciativa individual de um homem chamado Bolong, centenas de pequenas
tartarugas são preservadas dos predadores e da poluição, para serem
lançadas ao mar quando possuírem
reais hipóteses de sobreviver. Fomos
conhecer este “Santuário das Tartarugas” durante um passeio de barco
efectuado a partir de Gili Air, uma
minúscula ilhota com pouco mais
de 1500 habitantes, onde pretendíamos ficar apenas três ou quatro dias
e acabámos por ficar dez.
Estar com tartarugas na praia
era, aliás, um dos principais motivos por que rumámos a Gili Air. E
assim foi. Pode não haver tantas
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tartarugas como há 20 anos — por
isso o governo indonésio, com a
ajuda do World Wildlife Fund, estabeleceu leis e criou lugares como o
CETC para garantir a preservação
de espécies ameaçadas. A Pikitim já
tinha “encontrado o Nemo” e visto

Gili Air

TIMOR

Ubud

peixinhos coloridos, mas faltava-lhe
encontrar tartarugas em alto mar.
E as três ilhas Gili ofereciam essa
possibilidade.
Se Gili Meno é a mais pequena e
menos desenvolvida e Gili Trawagan
a mais sofisticada, festeira e turística,

Gili Air situa-se a meio caminho entre
ambas. Foi, por isso, a nossa escolha.
É fácil apaixonarmo-nos por Gili
Air e a Pikitim foi das primeiras a cair
de amores. Os bungalows onde nos
alojámos eram “casinhas muito engraçadas, que têm o telhado até ao
chão”. São os lumbungs, inicialmente
usados pelos habitantes originários
de Lombok — sasak — para recolher
cereais mas cuja arquitectura rapidamente proliferou pela ilha. E não há
estradas alcatroadas, nem barulhos
de motos ou de carros. Em Gili Air
só circulam carroças e bicicletas:
“Assim é muito mais tranquilo atravessar a estrada. Em Portugal também podia ser assim, não achas?”,
disparou a Pikitim.
Estava-se muito bem em terra,
onde a comida era boa (sobretudo
o peixe fresco, acabado de pescar)
e as praias tinham areia “branquinha, branquinha”, e muitos corais
mortos, também. E estava-se melhor
ainda no mar — a água era quentinha
e quase sempre transparente. Foi

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com

Estava-se muito
bem em terra,
onde a comida era
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o peixe fresco,
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tinham areia
“branquinha,
branquinha”

logo ao segundo snorkelling a partir
da praia que a Pikitim realizou um
dos seus sonhos e viu uma tartaruga
a nadar em alto mar. “Elas parecem
que estão a voar, mamã! É tão bonito”, relatou, entusiasmada. E nem
é preciso afastarmo-nos muito da
costa. Umas braçadas mar adentro
e estamos por cima de uma pequena
barreira de corais (já muito estragados, boa parte deles mortos) onde
há muitos peixes coloridos e, a par
e passo, as tartarugas se passeiam.
“É tão bonito, mãe, é tão bonito!”,
repetia, eufórica.
A Pikitim e o pai foram os “privilegiados” — encontraram a tartaruga
mesmo ali ao pé da praia. A mãe só
as viu num passeio de barco onde se
pára em pontos específicos de passagem de tartarugas. E pôde confirmar
que “o voo das tartarugas” é mesmo
muito bonito. Pena é que seja preciso
haver “hospitais” e “maternidades”
para garantir que os mares indonésios continuam a ser frequentados
pelas lindíssimas criaturas.
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Na escola
do mundo
A Pikitim é hoje uma menina
bem diferente daquela que
partiu de Portugal em Janeiro
último. Está mais adulta, sem
perder a ingenuidade própria
da idade. Continua a fazer as
fichas curriculares, mas também
absorve experiências e
conhecimentos que uma sala
de aula nunca lhe daria.
Para ser perfeito, precisava
apenas da companhia dos amigos.
Luísa Pinto e Filipe Morato
Gomes (texto e fotos)

O

ntem foi Dia
Mundial da Criança e o Diário da Pikitim assinala a data com uma crónica
diferente do habitual: hoje fazemos
uma espécie de balanço com pupilas
de pais que observam a evolução da
sua filha numa vida em movimento
constante pelas estradas do mundo. Um texto — mais do que todos
os outros — dedicado à criança tão
especial que nos acompanha na pele
de nómadas dos tempos modernos.
É um ano diferente, este. Especialmente para a Pikitim. O seu jardim-escola está longe, apesar de ela
acompanhar os conteúdos leccionados à sua turma fazendo uma ficha
de trabalho todos os dias úteis. É
assim, aliás, que vai sabendo em que
dia da semana está. “Hoje é sábado,
mãe? Então não preciso de trabalhar”, relembra, semanalmente. De
segunda a sexta, abastece-se de todo

esse indispensável conhecimento
“curricular” que a acompanhará
vida fora. Mas em todos os sete
dias da semana outras não menos
importantes aprendizagens lhe são
proporcionadas pelas experiências
vividas nesta viagem, ela própria
uma “escola de mundo e de vida”,
nas palavras do director do jardimescola da Pikitim. E isso é coisa que
já se nota nas atitudes dela.
Nestes primeiros meses de volta
ao mundo, e de contacto intenso e
ininterrupto entre pais e filha, notase que a Pikitim cresceu. Muito. Não
só fisicamente, como é normal da
idade, mas também ao nível da maturidade afectiva e do conhecimento do mundo e da vida. A viagem
está a fazer-lhe bem. Claramente. A
abrir-lhe horizontes para um futuro
risonho e sem preconceitos.
Desde que partimos, a Pikitim já
viu gente de diversas raças, muitos
países e paisagens, várias línguas,
diferentes graus de conforto, a pobreza e a riqueza, a dureza do trabalho (deixou-se sensibilizar, por
exemplo, pela árdua labuta nos arrozais de Bali). Já vivenciou alguma
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multiplicidade cultural e conviveu
com a diversidade religiosa. Experimentou comer com pauzinhos e
com as mãos, adorou pintar e vestir sarongs, aprendeu a descalçar-se
para entrar em casas ou templos e
até a respeitar um longo dia de silêncio imposto pelo calendário balinês. Com a mesma naturalidade
de quem está a brincar com as suas
Polly Pocket, a jogar às cartas ou a
fazer um desenho para enviar para
as avós, os amigos ou os professores
e colegas do jardim-escola.
Esta viagem tem tido, pois, momentos irrepetíveis, protagonizados
pela curiosidade, ingenuidade e imaginação que só uma criança consegue ter. Um teleférico é facilmente
visto como um pé de feijão gigante
e uma torre de telecomunicações
pode ser, afinal, a casa onde vive
Rapunzel. Da mesma forma que os
milhares de peixes coloridos encontrados nos mares asiáticos perdem
todo o protagonismo para um único
peixe-palhaço, por causa de Nemo.
E assim o mundo real se adapta ao
universo da fantasia infantil.
Estamos certos que, se fosse

pedido à Pikitim para fazer um pequeno balanço do que têm sido os
primeiros meses desta viagem, ela
diria que a experiência tem sido
“maravilhosa”. É uma palavra que
emprega com alguma facilidade desde que iniciámos a viagem. Porque
anda feliz.
Sabe reconhecer “lugares incríveis” como os que encontrou no
arquipélago Bacuit, nas Filipinas,
e apreciar as brincadeiras proporcionadas por duas visitas ao Museu
Pambata, na capital Manila. E guarda a ilha tailandesa de Koh Muk no
coração como um dos seus lugares
preferidos porque, apesar de estar
meio adoentada, foi onde conheceu
Lincoln, um menino britânico-tailandês de três anos, a sua primeira
grande amizade na estrada.
Pela mesma razão — a de ter amigos por perto — , a Pikitim não tem
dúvidas em afirmar que o seu lugar
preferido foi Langkawi. Porque
partilhou quase todos os momentos na ilha malaia com a portuguesa Margarida, sensivelmente da sua
idade, de quem se tornou amiga inseparável. Ao rol de amigos que fez

Nota-se que
a Pikitim
cresceu. Não só
fisicamente, mas
também ao nível
da maturidade
afectiva e do
conhecimento do
mundo e da vida

Acompanhe o Diário da Pikitim
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nesta viagem, deve ainda juntar-se
a holandesa Astrid, de cinquenta e
muitos anos, que conheceu na ilha
de Palawan e adoptou como mãe,
amiga, irmã — nunca saberemos! — ,
e os irmãos Latif e Najwa, com quem
correu atrás de cabras e galinhas
numa aldeia perto de Borobudur,
na ilha indonésia de Java.
Com a Margarida foi fácil brincar;
com os outros, havia a barreira da
língua que, aos poucos, procurou
ultrapassar. Começou com gestos,
depois umas palavras a medo e, por
agora, já consegue responder a perguntas básicas em inglês. E é lindo
ver tudo isso acontecer tão rapidamente. Fazer com que ela aprenda
a falar algumas palavras na língua
local — olá, obrigado — tem sido uma
das nossas preocupações, e é comum
encontrá-la a falar sozinha (perdão,
com os seus bonecos e os seus botões!) numa língua imaginária, onde
se percebem algumas palavras em
inglês, malaio ou tailandês.
E para nós, pais, como tem sido a
experiência? Tem sido fantástico ver
o mundo pelos olhos de uma criança
e aprender com ela. Porque é a sua

curiosidade infantil que, muitas vezes, nos obriga a procurar respostas.
Porque está sempre a surpreendernos com a sua perspicácia, com a sua
atenção, com a sua sede de saber. E
porque tem sido gratificante voltarmos a ser crianças para participar
nas brincadeiras que ela inventa e
entrar num mundo de faz-de-conta
cada vez mais elaborado.
No entanto, apesar de tudo estar
a ser “maravilhoso”, não há dúvida
que falta algo à Pikitim. Para ter um
Dia Mundial da Criança perfeito, a
culminar os meses fantásticos que
temos passado em conjunto, faltou
que se abeirasse de nós um pequeno autocarro com os seus principais
tesouros: os seus amigos. É quase
sempre dos amigos de Portugal que
ela se lembra quando encontra algo
que a entusiasma ou conhece um
sítio que a surpreende. E pensa logo
em escrever cartas, mandar postais
ou, mais comum, fazer desenhos
para partilhar com todos eles. Ela
gostaria de ter os amigos por perto —
é disso que sente falta. Porque uma
criança precisa de outras para ser
criança. Ontem e todos os dias.
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Na Austrália,
a olhar a natureza
pela janela
Foi a primeira semana passada
numa “casa sobre rodas”. Na costa
Oeste da Austrália, percorremos
centenas de quilómetros entre
rectas intermináveis, parques
naturais e paisagens de outro
mundo, como a do Deserto
dos Pináculos. Rendida aos
encantos revelados pela janela
da autocaravana, a Pikitim não
teve dúvidas: “A natureza é muito
inteligente”. Luísa Pinto e Filipe
Morato Gomes (texto e fotos)

A

expectativa
era enorme. A experiência de andar
numa “casa sobre rodas” estava pensada apenas para a Nova Zelândia
mas, face à ausência de transportes
públicos frequentes na costa ocidental da Austrália, decidimos que
seria também de autocaravana que
visitaríamos o estado de Western
Australia — WA. Foi, por isso, difícil
conter a frustração inicial da miúda,
logo após entrar no Toyota que nos
serviria de transporte e tecto nas
semanas seguintes: “Oh, afinal a
nossa casa é muito pequenina, isto
não é lá grande coisa!”, comentou
a Pikitim.
Porventura esperava um castelo
de princesas ou uma “casa a sério”
em movimento mas, felizmente, não
demorou muito tempo a mudar de
opinião. Bastou saber onde podia
arrumar os brinquedos, cadernos
e livros, perceber que a mercearia
iria toda para “dentro de um sofá”
que, afinal, era uma caixa, e que

iria ter uma mesa “para escrever e
desenhar” todo o tempo, enquanto
o pai conduzia. Ao fim do primeiro
dia, quando viu tudo transformado em cama, suspirou: “Uau, isto
afinal é bem confortável!”. E a desconfiança inicial ruiu de vez quando
percebeu que nem precisava de sair
de “casa” para assistir ao mais lindo
dos filmes — aquele que a natureza
nos revela.
A Austrália Ocidental é um colosso geográfico. Por vezes, é preciso
percorrer centenas de quilómetros
até encontrar o próximo ponto habitado no mapa — sendo que esse
ponto pode ser uma simples roadhouse, nem sequer uma aldeia,
apenas um ponto onde se abastece de combustível, se descansa e,
eventualmente, se pernoita. Mas
o que lhe falta em população sobeja em termos de beleza natural
e vida selvagem. E isso a Pikitim
aprendeu rapidamente a saber
apreciar.
Temíamos que a malfadada pergunta “Já chegamos?” fosse repetida
até à exaustão durante a estadia na
Austrália (sim, estávamos bem avisados das enormíssimas distâncias por
paisagens de quase deserto), mas a
verdade é que ela nunca se ouviu
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desde que abalámos de Perth, a capital do Estado, rumo a norte.
A primeira paragem aconteceu
em Cervantes, ponto de acesso ao
Parque Nacional de Nambung. É lá
que se encontra uma das paisagens
mais icónicas e surpreendentes desta região da Austrália: o Deserto de
Pináculos. A Pikitim deliciou-se a
jogar às escondidas pelo meio dos
incontáveis pilares calcários com vários metros de altura, cuja formação
os cientistas não conseguiram ainda

Tasmânia

explicar totalmente. Corria, saltava,
cantava, estava feliz. Depois das infindáveis brincadeiras debaixo de
um sol tórrido, sempre com atenção
ao solo por causa da muita bicharada venenosa que habita a região, as
escondidinhas deram lugar a uma
curiosidade insaciável para perceber de onde é que, afinal, tinham
saído aquelas “rochas bicudas”.
No Centro de Interpretação do
Deserto dos Pináculos aventavamse duas teorias possíveis. Numa, a

No Parque Nacional de
Kalbarry, uma “janela”
emoldurada por uma rocha
dá um enquadramento
perfeito sobre o rio
Murchinson. Já no Parque
Nacional de Nambung,
encontra-se uma das
paisagens mais icónicas
desta região da Austrália: o
Deserto de Pináculos

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com

descida das águas do mar e a erosão do vento eram os responsáveis
pelo desenho das curiosas figuras;
noutra, refere-se a possibilidade de
os pináculos serem, afinal, seres
vegetais que fossilizaram. Para a
Pikitim, não restou dúvida de que
a teoria certa era esta última. “Ah,
então aqueles eram os troncos que
se transformaram em pedra!”, comentou ao deambular, fascinada,
pelo pequeno mas bem construído
centro interpretativo.

Ainda mais interessante para a
sua curiosidade infantil pareceram
ser os exemplares de seres vivos que
por ali habitam. Interessou-se em
saber se as cobras, os lagartos, as
aranhas e os outros habitantes do
deserto “são ou não venenosos”.
E muitos são, de facto, incluindo
cobras várias e uma pequena aranha de rabo vermelho. Para nosso
conforto, os únicos animais com que
nos cruzámos entre os pináculos
foram três centopeias peludas que
caminhavam em fila e umas simpáticas emas.
A atenção à bicharada passou a
constar entre as preocupações elementares da Pikitim, e é gratificante
observar que convive com eles com
a maior das naturalidades. Ensinámos-lhe como reagir perante uma
cobra ou outro animal venenoso e
ela interiorizou o procedimento.
E coisas simples como ver o que
assaltaram as formigas a cada manhã passaram a ser rotina (só ficou
realmente preocupada quando as
viu dentro do pacote de cereais do
pequeno-almoço), tal como afugentar as perseverantes moscas. E
elas são às centenas, especialmente
nos lugares mais áridos e quentes.
Como em Kalbarry.
Kalbarry é nome de cidade prazenteira, mas também de um imperdível parque natural. Ao longo dos
25 quilómetros em piso de “terra às
ondinhas” que nos levariam à “janela da natureza”, cruzámo-nos com
uma “família de cangurus”. Foram
os primeiros amistosos saltitões que
a Pikitim viu em ambiente selvagem.
Eram quatro cangurus relativamente pequenos, que a Pikitim não teve
dúvidas estarem “a caminho da escola”. Da escola? “Sim, da escola
dos cangurus, claro”, respondeu,
pragmática.
Minutos depois, estávamos já bem
dentro do Parque Nacional de Kalbarry quando a estrada terminou.
Saímos do carro para calcorrear os
500 metros finais que permitem avistar o desfiladeiro desenhado pelo rio
Murchinson no seu caminho até à
foz. E foi aí que a Pikitim se apercebeu de quão belos podem ser os
caprichos da natureza. Emoldurada
por uma rocha, uma “janela” com
um enquadramento perfeito sobre
o rio Murchinson. As águas do rio
faziam uma suave curva de quase
180 graus em frente à “janela”, com
as margens do rio pintadas com as
cores quentes do fim de tarde, formando uma imagem inesquecível.
No regresso ao parque de estacionamento, enxotando moscas da cara
a cada par de segundos e avistando
pela última vez o rio Murchinson,
lá em baixo, a Pikitim voltou a surpreender-nos: “A natureza é muito
inteligente”, disse. “Então porquê,
filha?”, ripostámos. “É que faz coisas
tão bonitas…”
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Térmitas, corais
e tubarões-baleia
têm mais interesse
ao vivo
As engenhosas “casas de formigas”
deixaram a Pikitim incrédula.
Foi perto de Exmouth que viu
termiteiras ao vivo pela primeira
vez , quando nos dirigíamos para
um dos mais fantásticos parques
marinhos da Austrália. Os recifes
de Ningaloo não ficam atrás da
afamada Grande Barreira de Coral
e têm menos gente. Luísa Pinto e
Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

A

Pikitim é
uma criança curiosa como todas as
crianças de cinco anos. Recebe com
entusiasmo as explicações que pede
com frequência e gosta de desafios
e novas descobertas. Se a busca for
polvilhada com um pouquinho de
mistério e teatralização, tanto melhor. Quanto mais emoção, mais divertido. Mesmo que a resolução do
mistério dependa tão simplesmente
de… abrir gavetas.
Foi isso que aconteceu há dias
no Museu da Austrália Ocidental,
em Perth. A Pikitim passou largos
momentos a abrir e fechar gavetas,
sofregamente, sem saber o que de
lá iria sair — se um coral, se um ovo,
se as ossadas de um animal ou um
gigantesco insecto. Foi também
com alguma curiosidade que se
encostou a uma vitrina e ouviu o
pai explicar-lhe que, à sua frente,
tinha uma termiteira, uma engenhosa construção feita por térmitas que estava ali, aberta ao meio,
para melhor percebermos como as
formigas se organizam, trabalham
em equipa e armazenam o que vão
colhendo para se alimentarem durante o ano. “Como na história da

cigarra e da formiga”, acrescentou
ela. Claro que sim!
Umas semanas depois, mais de
mil quilómetros a norte da capital
estadual, Perth, haveríamos de ver
termiteiras bem de perto. Quando
parámos a caravana e nos abeirámos
de uma dessas termiteiras, muito
mais alta que o seu pai, a Pikitim
nem queria acreditar. “São mesmo
casas de formigas?”, questionou,
praticamente encostando o nariz
numa delas, como se a proximidade
lhe trouxesse maior verosimilhança.
“Mas se isto é de areia, ou terra, ou
lá o que é, como é que não se desfaz?”, perguntou, intrigada. Estava
verdadeiramente perplexa. “Como
é que as formigas conseguiram fazer
isto?”, insistiu. Relembrámos-lhe os
méritos do trabalho em equipa, e
a termiteira aberta ao meio que tínhamos visto no museu em Perth.
“Lembro-me muito bem. Mas é mais
giro vê-las aqui que num museu”,
respondeu prontamente. “Na verdade”, concluiu, “nunca imaginei
ver uma coisa destas!”.
E a verdade é que viu várias. Centenas, se não milhares, especialmente na estrada que liga Coral Bay a
Exmouth, a caminho dos recifes de
coral de Ningaloo.
Saímos de Coral Bay já de barriga
cheia com belíssimos snorkelling feitos a partir da praia. Os corais não
eram muito coloridos, quase todos
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acastanhados, mas as formações
que apresentavam eram variadas.
Mas estávamos com grandes expectativas sobre o Parque Marinho
de Ningaloo, na água, e sobre o
adjacente Parque Natural de Cape
Range, em terra firme. De ambos, a cidade costeira de Exmouth é a principal porta de entrada.
Apesar de ser Inverno, por ser a
altura do ano em que os tubarõesbaleia acorrem à costa de Ningaloo
para se alimentarem, era época alta
em Exmouth e havia lotação esgotada no Parque Nacional Cape Range.
Verdade seja dita, há algumas dezenas de lugares disponíveis em todo o

Tasmânia

parque, o que permite manter bem
controlada a pressão turística nos
habitats costeiros. E o alojamento
não é mais do que uma autorização
para estacionar uma campervan ou
montar uma tenda em locais prédeterminados, onde as comodidades existentes se resumem a uma
sanita e existe, regra geral, um casal
de reformados que toma voluntariamente conta do espaço.

Um canguru, um tubarão
À chegada a Exmouth, conseguimos lugar em Tulki Beach para daí
a dois dias, um dos acampamentos
localizados já dentro do Parque Na-

cional Cape Range, onde seríamos
recebidos por Patrick e sua mulher.
Até lá, ocupámos os dias a explorar
praias belíssimas, como as de Janzs
e Wobiri, que todos os anos são escolhidas por distintas espécies de
tartarugas para desovar. Infelizmente, as últimas tartaruguinhas bebé
tinham abandonado o conforto dos
ovos há três ou quatro semanas, mas
ainda assim foi um momento intenso: os três a dar um mergulho, num
areal soberbo, que estava ali, à nossa
exclusiva disposição. E a Pikitim foi
a primeira a reparar no absurdo: “Já
viram, uma praia tão bonita como
esta e só aqui estamos nós?”

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com

Foi uma sensação que experimentámos continuadamente, a de nos
sentirmos esmagados pela imensidão e beleza superlativa dos lugares,
desertos de gente. Que nos tornava
únicos, mesmo em época alta. Em
lugares como Yardee Creek, um desfiladeiro dentro do Parque Nacional
Cape Range (onde continuámos a
avistar termiteiras), era quase impossível não nos emocionarmos.
São, talvez, as palavras simples,
como as que saíram da boca da
Pikitim, que melhor o descrevem:
“Este lugar é mesmo bonito!”.
Uma beleza que não se descreve,
sente-se. A aridez avermelhada,

a rocha bruta, um rio a caminho
da foz, um barquinho a navegar…
Mas se Cape Range é bonito em
terra, foram as águas do adjacente
Parque Marinho de Ningaloo que
ali nos levaram. E, no mar, tudo é
ainda mais estarrecedor. Em lugares como Lakeside, Oyster Sacks ou
Turquoise Bay a vida subaquática
é tão rica que muitos não hesitam
em comparar Ningaloo com a mundial e justamente famosa Grande
Barreira de Coral. Não raras vezes
ouvimos até dizer que Ningaloo é
“muito melhor”. Nunca estivemos
na Grande Barreira de Coral, na
costa oposta da Austrália, mas a
proximidade da costa dos recifes
de coral em Ningaloo tornam-nos
acessíveis de forma incrivelmente
fácil. Não é preciso embarcar num
veleiro e gastar fortunas para fazer
snorkelling nas águas de Ningaloo.
E, de máscara e snorkel na face, Ningaloo é absolutamente fascinante.
Para nós, só foi pena a Pikitim ter
ganho algum receio ao snorkelling
e quase nunca ter querido sair de
terra firme. Pensamos que o susto
aconteceu uns dias antes, já na Austrália, em alto mar: uma ondulação
demasiado forte fê-la querer regressar num ápice ao barco, para não
mais de lá sair. Tirando isso, foram
dias de prazer e tranquilidade.
Cape Range e Ningaloo transmitem uma imensa sensação de paz. A
Pikitim ainda não o sabe verbalizar,
mas o seu olhar revelou que também a sentiu. Por exemplo, quando vários pássaros se abeiraram da
mesa de pequeno-almoço no acampamento de Tulki Beach e só o seu
chilrear fazia coro com o marulhar
das ondas. Tudo o resto era imensidão, beleza, silêncio. Ou quando,
num pôr do sol magnífico, avistámos
a silhueta de um canguru no topo de
uma duna, com o seu corpo preto
contra tons laranjas, amarelos e vermelhos do céu fazendo pose para
os humanos.
São imagens como essa que ficam
de Cape Range e Ningaloo — um canguru, uma tartaruga, um tubarão,
peixes de mil cores, corais de mil
formas, desfiladeiros, praias desertas. Ou ainda a emoção de nadar
com tubarões-baleia, um dos maiores habitantes dos oceanos. E isso,
tal como a Pikitim sentiu ao avistar
termiteiras, tem bem mais interesse
ao vivo.
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Uma estrela
cadente nos céus
de Tekapo
Quando a realidade desmente
a imaginação de uma criança é
natural que surja alguma tristeza.
Mas quando concretiza os seus
desejos a felicidade instala-se.
Foi o que aconteceu à Pikitim no
observatório astronómico
no Monte John, lago Tekapo,
Nova Zelândia. “O meu desejo
realizou-se!” Luísa Pinto e Filipe
Morato Gomes (texto e fotos)

A

inda o avião não
tinha pousado na pista de Christchurch, a principal cidade da ilha
Sul da Nova Zelândia, e já se vislumbrava o sol a nascer e a pintar de
laranja os picos nevados dos Alpes
do Sul. Estávamos avisados: os cenários seriam de cortar a respiração,
porque as forças da natureza tinham
andado por estas latitudes a desenhar paisagens mais que perfeitas.
É certo que essas forças também
podem ser assustadoras e destrutivas, como facilmente comprovámos
no centro de Christchurch, com inúmeros edifícios destruídos e boa parte dos quarteirões do centro ainda
fechados ao movimento de pedestres
e carros na sequência do violento sismo de Fevereiro de 2011. Mas essas
forças são sobretudo talentosas.
É preciso ser muito exigente e perfeccionista para conseguir desenhar
um cenário como aquele que vimos
a partir do Astro Café, em Monte
John, uma colina sobranceira ao
majestático lago Tekapo. Com águas

de um inacreditável azul-turquesa,
calmas e escuras, o lago Tekapo
mais parecia um espelho destinado
a reflectir as silhuetas alpinas onde
não poderia faltar o Monte Cook, o
pico mais alto da Nova Zelândia. No
alto do sobranceiro Monte John, e
com uma panorâmica que permite um ângulo de 360 graus sobre a
bacia de MacKenzie, a beleza chega
a espantar.
A paisagem alpina, as planícies
de MacKenzie, muita floresta, algum gado, cores quentes do Outono e a pequena Igreja do Deus
Pastor lá ao fundo - o cenário era
tão perfeito que um casal japonês
o escolheu como pano de fundo
para as poses fotográficas do livro
de noivado.
A Pikitim estava deliciada com as
vistas “para baixo”, em terra, onde
a pequena aldeia de Tekapo lhe parecia ter a forma de “um oito”, e deslumbrada com o cenário lá em cima,
no céu. Sobretudo depois de a terem
deixado “espreitar para dentro do
sol” pelo telescópio do observatório
astronómico instalado lá no topo.
O Observatório de Monte John resultou de uma parceria das universidades de Canterbury (Nova Zelândia) e de Nagoya ( Japão), que não
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quiseram deixar de aproveitar aquele que é considerado um dos céus
mais limpos da Nova Zelândia, não
só pela latitude em que se encontra, mas também pela estabilidade
e transparência da sua atmosfera e
pela poluição reduzida. E o espanto
da Pikitim foi enorme: “Afinal, o sol
é vermelho!”, constatou, espantada,
enquanto pedia para espreitar outra
e outra vez pelo telescópio para a
“bola de fogo”.
Como é natural, a Pikitim gostou

Lago Tekapo
OCEANO
PACÍFICO SUL

Como é natural,
a Pikitim gostou
do poder que
lhe dava um
telescópio

do poder que lhe dava um telescópio, e ficou delirante quando percebeu que poderia voltar à noite
para ver as estrelas. O convite foi
feito por uma portuense de gema
que vive em Tekapo e reconheceu
o sotaque da Pikitim mal ela entrou
no Astro Café. Patrícia Baptista convidou-a a voltar a subir ao Monte
John à noite para ver as estrelas
“arco-íris” e planetas com anéis
brilhantes à volta. Era um convite
irresistível!

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com

Só o percurso de regresso ao
Monte John, de noite, por si só, já
merecia a viagem. Foi uma emoção: subir o monte com as luzes
do carro apagadas (para não interferir nos trabalhos de pesquisa
do poderoso microscópio gravitacional MOA) e uma temperatura
exterior a rondar os zero graus.
Mas todos estávamos quentes e
muito animados com a aventura.
Chris, um dos astrónomos do observatório, começou a descrever o

céu do hemisfério sul (“Tão límpido
que permite ver toda a Via Láctea e
inclusive as nuvens de Magalhães”)
e a mostrar como as estrelas se mexem, mas foi só quando falou em
pedir desejos às estrelas que a atenção da Pikitim ficou verdadeiramente sintonizada. “Se nós pensarmos
num desejo, temos de lhe dizer qual
é?”, sussurrou, preocupada. Apesar
da resposta negativa, confessou que
o que mais gostaria de ver naquela
noite era uma estrela cadente. E não
falou mais no assunto.
Depois das explicações, seguiuse a possibilidade de ir “espreitar
para o planeta dos anéis”. A Pikitim posicionou-se na dianteira da
fila para ver Saturno, para logo
reclamar que não via “nada!”. À
segunda tentativa, ajustado o banquinho e o telescópio gigante, soltou os ansiados gritinhos: “Já vi! Já
vi!”. Também “olhou para dentro”
de Marte e viu que era “uma grande bola branca, muito iluminada
e brilhante, e depois foi olhando
por outros telescópios para muitas
estrelas e nebulosas. E foi ficando
triste. “Eu pensava que as estrelas
tinham muitas cores, e eu só vejo
estrelas brancas. E não brilham assim tanto.” Quanto mais pensava,
mais inconsolável ficava.
Chris saiu em socorro e prometeu que lhe haveria de mostrar
uma “disco star”. Mas o brilho da
estrela que espreitava através do
telescópio continuava a ser muito
diferente daquele que havia imaginado :“Já percebi que vão mudando de cor, mas não brilham com
todas as cores do arco-íris ao mesmo tempo! Assim não tem graça”,
disse, mergulhando numa visível
frustração. Estava já ao colo, a ouvir as tentativas da mãe de explicar que, às vezes, as coisas não são
exactamente como as imaginamos,
quando interrompeu: “Mãe, vi uma
estrela a mexer-se!”. “A sério? Então devia ser uma estrela cadente...”, entusiasmou-se a mãe. “Não
sei”, respondeu ela, e continuou:
“A estrela fez um risquinho no céu,
mas ia muito depressa! E não estava a cair para baixo, fez assim,
um risco para cima”, explicou com
detalhe, apontando o dedo para os
céus. “Era uma estrela cadente?”,
perguntou, ansiosa. “Então o meu
desejo realizou-se!”.
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Espelho meu,
haverá paisagens
mais belas do que as
da Nova Zelândia?
A Pikitim ficou sôfrega com tanta beleza natural
que, na fotogénica Queenstown e, posteriormente,
no percurso pela Fiordland até Milford Sound, se
declarou uma coleccionadora de paisagens. Era
como uma pulsão que não conseguia controlar:
fotografar, desenhar, pintar. Para mais tarde recordar.
Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

J

á tínhamos passado
pela bacia de Mackenzie e pelo lago
Tekapo, já nos tínhamos abeirado
do Monte Cook, a montanha mais
alta da Nova Zelândia, através do trilho Kea Point, e estávamos a contornar uma das margens do esplêndido
lago Pukaki, com as águas transformadas em espelho da natureza envolvente, quando a Pikitim fez uma
notável descoberta: “O reflexo da
montanha está ao contrário.”
Estávamos, enfim, a atravessar
paisagens tão evidentemente belas
que a Pikitim, habitualmente tagarela, sofreu uma notória transformação. A caminho de Queenstown, do
alto do seu trono-cadeira colocado
ao fundo da autocaravana, atrás
da mesa que continuava montada
mesmo em andamento, avisou a
mãe que não queria conversas nem
jogos. “Tenho de olhar para estas
paisagens. Não me posso distrair a
conversar contigo!”. Estava dado o
mote para uma semana entre paisagens cinematográficas.
Nesse dia, para partilhar o momento com os seus mais queridos
pertences, posicionou na janela da
caravana o velho amigo Pipocas (o
peluche preferido desde a primeira
infância) e os novos companheiros
Koala e Canguru (oferecidos por
João Silva, um amigo português que
nos abriu as portas de sua casa em
Mandurah, na Austrália), para que

eles também não perdessem pitada
da paisagem.
Foi, no entanto, sol de pouca
dura e esse comportamento não se
repetiu muitas vezes. Rapidamente, a Pikitim habituou-se à beleza
natural da Nova Zelândia e voltou
às rotinas de tagarelar e brincar
durante as viagens (“Oh!, é só um
lago, já vimos muitos.”). Mas surgiu, isso sim, uma nova pulsão: a
urgência de guardar para sempre
aquelas paisagens, como se tivesse
medo de se esquecer delas. De cada
vez que parávamos a caravana na
berma da estrada, ela queria sair
e imitava o pai, apontando a sua
consola portátil com mais pressa do
que precisão para fotografar uma
montanha de picos nevados, um
lago feito espelho, as cores das nuvens, um “cavalo com roupa” ou os
extensos rebanhos e manadas que
preenchiam os prados verdejantes.
E assim foi armazenando tudo quanto lhe chamava a atenção.
Até que chegou a Queenstown e
subiu pelo teleférico Skyline Gondola até ao topo do pico Bob. Um miradouro deixava o lago de Wakatipu
aos nossos pés, as montanhas The
Remarkables bem à nossa frente e
o casario de Queenstown entre as
duas, iluminado pelas cores quentes da manhã. O cenário era estupidamente fotogénico, mas não foi a
consola que a Pikitim pediu. “Isto é
tão bonito, não acham? Trouxeram
os meus cadernos? Eu tenho mesmo de desenhar isto!”. E aproveitou
uma mesa de madeira ao sol para
perpetuar nas folhas brancas do seu
caderno, com os seus traços infantis, aquela beleza incrível.
Enquanto desenhava, mantinhase atenta a tudo o que a rodeava. Lá
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no alto havia uma rampa de bungee
jumping e, um pouco mais acima,
um ponto de descolagem dos voos
de parapente. De vez em quando,
suspirava que devia ser “muito
bom” andar pendurado nas cadeirinhas que levavam os visitantes até
ao ponto de descolagem ou planar
num dos muitos parapentes cujo
voo viu levantar. E não deixava de
perguntar sobre o funcionamento
das actividades de aventura como o
bungee jumping, popularizada mundialmente ali mesmo, em Queenstown. Para a Pikitim, a ideia de saltar
para o abismo amarrada por uma
“corda” pareceu-lhe “assustadora”.
Do que gostou mesmo, já no regresso à cidade, foi do muito popular e
bem mais tranquilo frisbee.
Trata-se de um jogo social e gratuito, com regras semelhantes ao
golfe mas que, em vez de tacadas
na bola para acertar num buraco no
chão, se lança um disco de plástico
com o objectivo de acertar em 18
cestos estrategicamente colocados
num ambiente verdejante. Foi nos
jardins de Queenstown, com as
árvores pintalgadas com cores outonais, que a Pikitim se rendeu aos
encantos do frisbee.
Saímos de Queenstown a contragosto, mas tínhamos um motivo
fortíssimo para o fazer. Seguimos
com destino a Te Anau, uma pequena cidade nas margens do lago homónimo e porta de acesso à região
dos fiordes neozelandeses, a Fiordland, protegida pela UNESCO com
a classificação de Património Mundial. O objectivo era percorrer uma
das mais espectaculares estradas da
ilha Sul, que liga Te Anau a Milford
Sound bordejando a Fiordland.
O primeiro troço da viagem não é

uma paisagem de montanha, antes
de planície com alguma pastorícia.
As montanhas, claro, estão sempre
presentes na paisagem. Desenhavam-se deslumbrantes jogos de
luz à volta dessas montanhas, lá
ao fundo. A consola feita máquina
fotográfica regressou às mãos da
Pikitim: “Quando for grande quero

lembrar-me destas coisas bonitas
todas”, justificou. Na verdade, não
havia tempo para desenhar tanta
coisa. De repente, a montanha já
não estava lá ao fundo, estávamos
nós dentro da montanha. E, após a
escuridão do túnel Hommer, que a
atravessa, foi então que a paisagem
se tornou dramática, com cascatas

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com
O teleférico
Skyline Gondola
sobe até ao topo
do pico Bob e
deixa o lago
Wakatipu aos
nossos pés.
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país — e mergulhava-o numa multiplicidade inebriante de tonalidades,
entre o cinza-claro e o preto. Com
as condições meteorológicas desfavoráveis, optámos por não fazer
uma das mais populares actividades
turísticas neozelandesas: um cruzeiro nos fiordes de Milford Sound.
Na homónima aldeia, parámos a observar. A Pikitim sentou-se junto ao
fiorde feito espelho e parecia que
tentava apanhar com as mãos os
raios de luz que furavam as nuvens.
Depois de tantos cenários naturais
deslumbrantes e com o Mitre Peak
reflectido nas águas, não pudemos
deixar de nos interrogar, qual rainha madrasta: haverá paisagens
mais belas que as da Nova Zelândia?

O cenário era
estupidamente
fotogénico, mas
não foi a consola
que a Pikitim
pediu. “Isto
é tão bonito,
não acham?
Trouxeram os
meus cadernos?
Eu tenho mesmo
de desenhar
isto!”

por todo o lado. Numa das muitas
paragens que fizemos para admirar
a paisagem, fomos recebidos por um
casal de keas atrevidos, uma espécie
de papagaios gigantes endémicos
na Nova Zelândia. “Mas porque é
que não podemos dar-lhe comidinha?”, insistia, incrédula, a Pikitim,
que queria tratar os keas da mesma

forma que os patos, alimentando-os
a pão duro.
Chegámos a Milford Sound satisfeitíssimos e maravilhados, mas
ainda haveríamos de ser presenteados por mais um quadro digno da
sétima arte. O céu nublado impedia
o sol de iluminar o Mitre Peak — uma
das montanhas mais fotografadas do
FUGAS | Público | Sábado 14 Julho 2012 | 11
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O rio de gelo
na terra das
“árvores-menina”
Nos glaciares Franz Joseph e Fox,
a Pikitim deslumbrou-se com o
poder da natureza ao congelar
um rio inteiro — e logo ela, que
nem tinha frio, vestida de espírito
aventureiro. Descobriu árvores
com “cabelos” tão compridos que
só podiam ser “árvores-menina”.
Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes
(texto e fotos)

D

epois de nos
termos deslumbrado com a região
dos fiordes neozelandeses, era hora
de atravessar a cordilheira dos Alpes
do sul e subir a costa oeste da ilha
sul da Nova Zelândia. Os locais brincam com o nome do distrito — dizem
que em vez de westland, “terra do
oeste”, se deveria chamar wetland,
“terra molhada”, tal a quantidade de
precipitação que ali cai. Não era, evidentemente, a chuva que procurávamos, mas sim as enormes massas
de gelo. Em movimento. Porque é aí
que, num espaço geográfico curtíssimo, perto do mar e embrenhado
num clima tropical, se encontram
dois glaciares absolutamente fascinantes, de seu nome Fox e Franz
Joseph. Dirigimo-nos para lá.
Atravessámos os Alpes na chamada passagem de Haast, através
de uma estrada de montanha tão
sinuosa quanto cénica. Ao início,
paisagens verdejantes; depois, cascatas por todo o lado. E, de repente, no final de uma curva, tínhamos
todo um oceano à nossa frente. Um
mar de Inverno, revolto em vez de
Pacífico, e uma praia repleta de sinais de tempestade, com centenas
de troncos negros espalhados pelo
areal de forma apocalíptica. Tudo

era cinza, preto, quase assustador.
E simultaneamente belo. Parecia o
cenário de um filme de acção e aventura, no exacto momento em que
algo tenebroso está para acontecer
e em que o suspense prende a nossa
respiração.
Aquele mar revolto foi um belo
prenúncio do que as forças da natureza desenham todos os dias em
toda a Nova Zelândia, nomeadamente na formação de glaciares tão belos
como Fox e Franz Joseph. Tecnicamente, um glaciar é algo sempre em
mudança — ora recua ora avança —,
e quase todos estão ameaçados pelo
aquecimento global do planeta. Mas
poucos serão tão dinâmicos quanto
os da westland.
Os ventos vindos do oceano esbarram na cordilheira dos Alpes do
Sul e dão aos glaciares a água de
que necessitam para continuarem
a existir: a chuva transforma-se
em neve pelas elevadas altitudes
e a neve acumulada transforma-se
no gelo que vai alimentando os glaciares. É muita informação técnica
para a Pikitim, apesar da atenção
com que ela nos ouviu, e parecia
querer perceber das placas de informação que se habituou a tentar
interpretar. Sintetizou desta forma:
“lá em cima está tanto frio, que a
água da chuva não se transforma
em neve, mas em gelo”. Mas, logo
depois, começou a duvidar da sua
própria explicação. “Não está assim tanto frio, eu até nem preciso
de casaco. Não percebo como não
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Não há nada de
inofensivo na
paisagem glaciar.
Todos os dias
são marcados
novos limites
para manter os
visitantes em
segurança

derrete!”, afirmou, espantada.
O primeiro que visitámos foi o glaciar Fox. E o que a Pikitim viu foi um
verdadeiro “rio de gelo” — não há
melhor forma de se referir a um tal
caudal de água, que parece querer
descer montanha abaixo mas acaba

congelado a meio, como num instantâneo fotográfico. Caminhamos
entusiasmados pelo que seria um
leito de cheia se estivéssemos a falar
de um rio “normal” e se a água que
víamos a “descongelar” não fosse
um fiozinho aparentemente ino-

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com

altas e frondosas foram o pretexto
para a Pikitim recontar a história da
Pocahontas, que conseguiu subir
uma árvore “parecida com as do
lago, mas diferentes porque tinham
mais ramos”. Enquanto contava a
história da índia, do príncipe João
e da senhora Jenkins, a Pikitim reparou nos “cabelos” que caíam de
uma espécie de palmeira e decidiu
prontamente que era “uma árvoremenina”. A partir daí, começou a
reparar nas árvores, decidindo se
eram “meninas”, “bebés” ou até
— qual filme da Disney — se viviam
uma história de amor: “Não posso
acreditar, estas árvores estão a dar
as mãos... devem estar apaixonadas”.

fensivo. Na verdade, as aparências
iludem e não há nada de inofensivo
na paisagem glaciar. Todos os dias,
o Departamento de Conservação
marca novos limites para manter
os visitantes em segurança. Foi por
isso, devido a uma tempestade nocturna que aumentou o caudal de um
riacho circundante, que nesse dia
ficamos a mais de 600 metros da
cabeça do glaciar, quase dez vezes
mais longe do que o costume.
Haveria de ser um pouco mais a
norte, no afamado Franz Joseph,
que a Pikitim iria conseguir estar
bem perto da cabeça de um glaciar. Seguimos pelo trilho Sentinel
Rock. O percurso começava numa
pequena floresta onde outrora estava o glaciar, entretanto recuado
várias centenas de metros, e continuava por um “oceano de entulho”
deixado pelo degelo, ladeado por
vistosas cascatas. O sol apareceu,
o branco ficou mais branco, e o rio
de gelo brilhou por breves instantes, antes que as brumas e a chuva
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tomassem conta de todo o vale de
Franz Joseph. Foi a melhor vista que
a Pikitim conseguiu da cabeça de um
glaciar, depois do azar meteorológico no glaciar Fox.
A vigilância do Departamento
de Conservação, embora tranquilizante, parece por vezes demasiado
conservadora. Foi o que pensámos
ao ser impedidos de realizar o trilho
completo à volta do Lago Matheson,
nas proximidades da aldeia de Fox,
por causa de uma árvore de grande
porte caída numa das suas margens.
Isso “obrigou-nos” a visitar Matheson mais do que uma vez — um belo
pretexto para voltar a um local que
tem a arrebatadora capacidade de
reflectir a cadeia montanhosa com
tal beleza que são suas muitas das
mais conhecidas fotografias neozelandesas. Correm mundo em
incontáveis postais ou mesmo em
caixas de bolachas e tabletes de
chocolate.
Ao longo da caminhada circundando o Lago Matheson, as árvores
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Dormindo sobre
uma fenda na
“casquinha”
da laranja
As exposições do museu Te Papa,
em Wellington, mostraram à
Pikitim como se formam vulcões,
terramotos e tsunamis, e como
se podem minimizar os seus
estragos numa habitação: vinha
a propósito, visto que estávamos
parados em cima de uma falha
sísmica. E assim, a partir de um
parque de estacionamento no
coração de Wellington, a capital
da Nova Zelândia abriu-nos as
suas portas. Luísa Pinto e Filipe
Morato Gomes (texto e fotos)

A

boca estava
caída de espanto. A Pikitim olhava
fixamente para o vídeo que explicava como era a superfície da Terra
há mais de cem milhões de anos, e
como os actuais grandes continentes
do hemisfério sul (África, Antárctida,
América do Sul, Oceânia) estavam todos juntos num único bloco de terra
firme, chamado Gondwana. Quis ver
o vídeo várias vezes seguidas e só depois balbuciou as primeiras palavras:
“Então foi assim que aquela parede
que vimos no glaciar viajou da Austrália até à Nova Zelândia. Agora percebi como é que atravessou o mar”,
sentenciou, referindo-se à impressionante falésia de pedra, tão rectilínea
que parecia cortada a rebarbadora,
que delimita o acesso à cabeça do
glaciar Fox e onde estivéramos semanas antes. Na altura, parecia-lhe
impossível uma montanha “viajar”
pelo mar; agora, com os vídeos, tinha
finalmente percebido o movimento

das placas tectónicas. Estávamos no
muito didáctico e interactivo museu
Te Papa Tongarewa, em Wellington,
capital da Nova Zelândia, onde a Pikitim se divertiu muito e aprendeu
outro tanto.
Durante a estadia na Nova Zelândia falamos muitas vezes de forças
da natureza. Glaciares e vulcões, lagos profundos, marés e terramotos.
Agora, nas muitas salas do museu Te
Papa, e sobretudo no piso dedicado
às awesome forces da natureza, a Pikitim demonstrou que tinha apreendido muita coisa, mesmo usando a
sua terminologia simples. O centro
da Terra é “uma bola de fogo”, que
está coberta por várias cascas, como
se fosse uma laranja. “Às vezes a bola
de fogo fica quente de mais, e quer
sair de lá do meio, como se fosse a
espirrar” e, por isso, “faz a casquinha tremer e ficar com buracos”. E
esses “buracos” são os vulcões. Estava encontrada a explicação para os
terramotos. Quando entrou dentro
do simulador onde pôde sentir os
efeitos do terramoto de Edgecombe
(que sacudiu a pequena cidade da
ilha Norte em 1987 e atingiu a escala
de 6,3 na escala de Ritcher) a Pikitim
ficou muito impressionada.
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Em cima, o
Museu Te Papa
Tongarewa,
onde a Pikitim
aprendeu
muito sobre
as forças da
natureza;
ao lado, o
Cable Car de
Wellington,
que dá
uma boa
perspectiva
da cidade.

Não lhe foi indiferente saber que
Wellington, onde estávamos, se situa mesmo por cima de uma falha
sísmica (que é como quem diz, uma
fenda na casquinha). Mas no museu
aprendeu algumas técnicas para minorar os estragos em casa — incluindo salvar os peixes do aquário — e
isso tranquilizou-a.
Em Wellington já há prédios altos,
e esse foi o primeiro impacto que a

Pikitim sentiu quando chegámos à
cidade, ao fim da tarde, depois de
desembarcar do Interslander, o ferry que faz a belíssima viagem entre
Picton (no coração de uma magnífica zona de fiordes conhecida como
Marlborough Sounds), na ilha Sul, e
a capital do país. Pela primeira vez
em várias semanas, víamos prédios
em vez de casas. “Uau! Esta cidade
é mesmo bonita!”, exclamou a Piki-

tim, maravilhada pelas tonalidades
laranja que reflectiam as janelas dos
edifícios envidraçados.
Foi no meio deles que estacionámos a nossa autocaravana, bem no
coração de Wellington. “A nossa casa
é o máximo”, disse a Pikitim, mal
desligámos o motor da autocaravana.
Na verdade, a nossa casa era “apenas” um parque de estacionamento
com uma casa de banho por perto.

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com

“Como é que
vamos passar por
aquele elevador
que está a descer?
Temos de ir contra
ele? Não nos vamos
magoar?”
pé, descendo pelo jardim botânico
e completando uma das propostas
de passeios pedestres existentes na
cidade, claramente marcado com
flores cor-de-rosa pintadas no chão
que a Pikitim se encarregou de ir
desvendando. O passeio termina na
zona dos edifícios governamentais,
bem perto do mais famoso de todos
eles, o Beehive, que deve o nome às
suas semelhanças com uma colmeia.
Com caminhadas, brincadeiras em
jardins públicos, refeições em restaurantes (que novidade!) e entradas em
museus, foram dias bem passados
em Wellington. Nunca mais ninguém
se lembrou que estávamos a dormir
“mesmo por cima de uma fenda na
casquinha”.

Tínhamos reservado duas noites no
Wellington Waterfront Motorhome
Park e lido tudo o que de bom e de
mau anteriores visitantes tinham dito
sobre ele. Que não é um verdadeiro
parque de caravanas (porque não
tem cozinha, nem espaços comuns),
que está muito exposto aos ruídos
do trânsito, que não tem segurança
nocturna. Mas a localização perfeita,
com a possibilidade de fechar o carro
e começar desde logo a percorrer a
pé as curtas distâncias que o separa
dos principais pontos da atracção da
cidade, convenceu-nos.

A pé pela cidade
Começámos nesse mesmo fim de
tarde a percorrer o cais de Wellington, contemplando os muitos bares e
restaurantes que animavam a beiramar, deixando-nos surpreender pela
quantidade de pessoas que fazia jogging ou bebericava um copo ao ar
livre, mesmo quando o vento estava
em modo cortante. Atravessámos a
ponte pedonal “da cidade para o
mar” para chegar ao centro cívico,
e prometemos à Pikitim que haveríamos de lá voltar com a luz do dia para
rever as muitas esculturas de madeira que embelezavam a ponte.
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E assim descobrimos, desde logo,
que Wellington é uma cidade muito
agradável para percorrer a pé. É suficientemente grande e diversa para
merecer o epíteto de capital, mas é
suficientemente concentrada para
deixar à distância de uma curta e
aprazível caminhada todos os sítios
que gostaríamos de visitar. Todos,
menos um: há um percurso que recomenda a tomada de um elevador,
parecido com aqueles que sobem
as colinas de Lisboa. O Wellington
Cable Car faz a ligação até ao topo
da principal colina da cidade, onde
está instalada uma universidade,
um simpático jardim botânico e um
belo miradouro. Quando subíamos
no elevador e se apercebeu que na
direcção oposta vinha um outro
veículo a descer, a Pikitim ficou preocupada. “Como é que nós vamos
passar por aquele elevador que está
a descer? Temos de ir contra ele? Não
nos vamos magoar?”. Teve a resposta
momentos depois, e percebeu que
há um ponto em que a linha se divide
e os elevadores se cruzam.
Apesar de inicialmente ter pedido para descer a colina pelo mesmo
elevador, não foi difícil convencê-la
a regressar à “baixa” da cidade a
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Águas que
fervem sob
os pés dos
maori
A proximidade de lamas
borbulhantes, águas que
escaldam e de géisers activos
poderia ser assustadora, mas
a Pikitim depressa aprendeu
que há quem saiba aproveitar
esta terra fumegante para viver
uma vida saudável e, já agora,
poupar na electricidade e no gás.
Os habitantes maori da aldeia
Whakarewarewa, em Rotorua,
mostraram-nos como. Luísa
Pinto e Filipe Morato Gomes
(texto e fotos)

A

s surpresas já
tinham começado em Taupo, nas
margens do maior lago da Nova Zelândia, situado no planalto central
da ilha Norte. Estávamos no Inverno, as águas aparentavam ser de
um mar revolto e não de um lago, e
nós imaginámos a água fria e pouco
convidativa a banhos. De repente,
uma placa chamou a nossa atenção: “Danger, scalding hot water”.
Avisámos a Pikitim: “Cuidado, que
aí onde estás a água está quente.” E
comprovámos com a mão em velocidade de Faísca McQueen que sim,
a água escaldava. Ela nem queria
acreditar. Foi o primeiro encontro
com a intensa actividade geotermal

do planalto central da ilha Norte
da Nova Zelândia, uma zona onde
parece que cidades inteiras foram
semeadas em cima de um vulcão
gigante.
É a proximidade de rios de magma subterrâneos (que ficam, em
alguns locais, a profundidades de
“apenas” alguns quilómetros) que
tornam algumas destas paisagens
quase surreais. Em Taupo, quando,
em conjunto com a família de Lola,
uma menina suíça de quatro anos,
começámos a subir as pastagens
verdejantes do monte Tauhara, de
onde se tem uma visão incrível do
lago e do magnífico monte Tongariro, lá ao fundo, reparámos nas
fumarolas existentes um pouco
por todo o lado. “São incêndios?
Tantos!”, perguntou, preocupada, a
Pikitim. Mas rapidamente percebeu
que não, e que também não eram
chaminés de fábricas os emissores
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de todo aquele fumo. “São os rios
que estão a ferver debaixo da terra
e deitam o fumo cá para fora. Como
é que se diz isto em inglês?”, pediu
a Pikitim, para poder partilhar o conhecimento adquirido com a nova
amiga Lola.
O curioso é que havia desses
“rios a ferver” inclusive no parque
de caravanas onde estacionámos
durante três dias. O Taupo de Bretts
disponibilizava piscinas de água mineral onde era possível escolher a
temperatura das águas onde queríamos relaxar; e que bem que sabia
estarmos enfiados nelas, ao ar livre
e com noite escura. Tanto a Pikitim
como Lola não queriam outra coisa:
todas as noites, durante três dias
seguidos, fomos todos aquecer os
ossos ao relento, mergulhando o
corpo nas águas termais que nos
deixavam quentinhos um bom par
de horas.

Se em Taupo já nos começamos
a habituar a esta actividade geotermal, foi em Wai-O-Tapu que ficámos
verdadeiramente boquiabertos.
Wai-O-Tapu é uma zona vulcânica
de 18 quilómetros quadrados, polvilhada de crateras, fumarolas e
piscinas de lama borbulhante. Os
visitantes do parque natural são
convidados a fazer um passeio de
cerca de hora e meia, percorrendo uma pequena parte da reserva
para visitar lugares com nomes
sugestivos como a “casa do diabo”
ou a “cratera do inferno”. Sem que
percebesse, sequer, o significado
dos nomes, a verdade é que a Pikitim achou Wai-O-Tapu um pouco
assustador. Não deixou, ainda assim, de liderar a caminhada entre
as crateras e fumarolas do parque.
E ficou fascinada com um bom par
delas.
Adorou a “piscina de champa-

nhe”, o maior lago de Wai-O-Tapu
que ocupa uma cratera deixada
por uma erupção vulcânica ocorrida há 700 anos e onde a água
continua borbulhante a quase 100
graus centígrados; a cratera onde
há pássaros que nidificam nas paredes, para aproveitar o calor (“Espertinhos estes pássaros, hein? ”,
reparou ela); mas a preferida foi
mesmo a “paleta do artista”, um
lago com águas multicolores devido à presença de determinados
minerais — o verde, por exemplo,
é dado pela presença de sulfúrico,
o branco pela sílica, o laranja pelo
arsénico, o violeta pelo óxido de
manganésio, o preto pelo carbono
sulfúrico. As cores do lago eram de
facto impressionantes, assim como
o era o verde fluorescente da “piscina do diabo”, uma das crateras
onde a Pikitim deu gritinhos de
espanto. “Esta cor é espectacular!

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com
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Mas também é perigoso cair aqui
dentro, não é? Ninguém pode tomar banho aqui... ”, anotou.
Acabou por ser em Rotorua, uma
cidade onde a influência e as tradições maori — povo que vivia na
Nova Zelândia antes da chegada dos
colonizadores europeus — são bem
mais visíveis que acabaríamos por
perceber, definitivamente, que é
possível, e até saudável, viver paredes-meias com estes perigos.
Em Whakarewarewa, uma aldeia
termal situada mesmo ao lado do
géiser Pohutu, o maior e mais famoso de todo o país e principal
atracção turística da cidade, ainda
há 25 famílias que vivem com os pés
a arder. Literalmente. São cerca de
70 pessoas que continuam a viver o
dia-a-dia numa aldeia onde a actividade vulcânica está omnipresente.
“Vocês usam a electricidade e o gás
para cozinhar e tomar banho, nós

A “piscina do Diabo”, na “paleta
do artista”, levou a Pikitim a
dar gritos de espanto, devido à
profusão de cores que ela gera
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usamos a mãe natureza”, explicou
Carol, a guia maori que nos acompanhou na visita pela aldeia. E,
como exemplo, apontou para um
vizinho que, entretanto chegado,
demorou menos de dois minutos
a cozer um saco de couves para
acompanhar o almoço. Mergulhou
o saco na maior nascente da aldeia,
o Parekohuru (que em maori quer
dizer ondas assassinas), cuja água
à superfície está a uns respeitáveis
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98 graus centígrados – e mais do dobro um pouco abaixo. “A água pode
beber-se, é boa. Mas quando arrefece sabe um pouco a sal”, explicou
Carol, enquanto mostrava uma das
seis caixas de vapor usadas para cozinhar existentes na aldeia.
A Pikitim estava espantada sobretudo com o Parekohuru, por ver
aquela piscina “de água demasiado quente” no meio das casas, e ao
perceber as cortinas de fumo que

espreitavam por todo o lado.
Não tão central, mas igualmente
acessível, há uma piscina de lama
cujo borbulhar deixa à superfície
incríveis desenhos. Tínhamos a
preocupação de pedir à Pikitim
para não se aproximar demasiado
destes locais e, sobretudo, para evitar a natural tentação de trepar às
vedações para ver melhor. Apesar
disso, garantia-nos a guia, nunca
em Whakarewarewa tinha havido

acidentes com crianças ou adultos;
apenas uma casa tinha sido consumida pelo fogo, porque a pedra alegadamente sólida onde estava instalada cedeu. Em Whakarewarewa, os
maori estão bem e recomendam-se.
Há um jardim-escola com 15 bebés
até aos seis meses de idade e o habitante mais velho é o “tio Jim”, como
é carinhosamente chamado, com
90 anos. “Respira saúde. Sempre
que tem uma dor nas costas, sentase 15 minutos nas águas dos nossos banhos e sai de lá como novo”,
contou Carol, já em fim de visita.
Nós saímos da aldeia de alma
renovada, sobretudo ao sentir o
orgulho com que o povo maori
mantém vivas as suas tradições e
as divulgam. Assistimos em Whakarewarewa a um curto espectáculo
onde vários habitantes cantaram
músicas tradicionais, mas foi o velho haka — o grito guerreiro que a
selecção de râguebi neozelandesa
se encarregou de mostrar ao mundo — que mais encantou a Pikitim.
A partir desse momento, “brincar
aos maoris” entrou na sua terminologia e gritar com a alma pondo
a língua de fora com cara de má
passou a ser um dos seus passatempos. “Huh!!”
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Tjibaou,
das baguettes
à tribo
de Tiédanite
Bem-vindos à Nova Caledónia,
que parece a Europa. Mas uma
noite com a tribo Tiédanite,
na aldeia do herói nacional
Jean Marie Tjibaou, deu para
perceber que há tradições
milenares que são para manter.
Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes
(texto e fotos)

C

hegamos a Nouméa, a capital da Nova Caledónia já
avisados: iria parecer que estávamos a aterrar na Europa. Na verdade, pelo menos até ao próximo
ano, este arquipélago do Pacífico
continuará a ser território ultramarino francês — um referendo
agendado para 2013 pode alterar
este estatuto. Há as padarias com
baguettes fresquíssimas e crocantes, os carros de alta cilindrada,
as baías urbanas de Anse Vata ou
Citron a fazer lembrar as praias da
Riviera francesa (mas com ainda
melhor clima, como a presença de
banhistas dentro de água, em pleno
Inverno, fazia notar). Sim, não fora
a presença de corpos indígenas e
poderia parecer que estávamos na
Europa.
Foi precisamente algo que assinala a identidade indígena do povo kanak que mais nos chamou a atenção
nos primeiros dias em Nouméa. O
Centro Cultural Jean Marie Tjibaou,
espaço de homenagem à cultura
dos kanak e cujo nome celebra o

espírito reconciliador do homónimo líder local, é um espaço verde
e amplo dominado por um singular
edifício arquitectado pelo Prémio
Pritzker italiano Renzo Piano. É
também um belo ponto de partida para descobrir o que de mais
genuíno poderíamos encontrar na
Grande Terre, a principal ilha do
arquipélago da Nova Caledónia.
Desde que visitou uma aldeia
maori, na Nova Zelândia, a Pikitim
começou a reparar nas estátuas e
totens que fomos encontrando, esculturas em madeira que são uma
tradição entre os povos da Melanésia, a sub-região do Pacífico em que
se insere a Nova Caledónia. E, entre
as estátuas logo à entrada do centro Tjibaou, a primeira que captou
a sua atenção foi a de um homem
com uma enorme namba — uma espécie de bolsa de palha onde fica
embrulhado o pénis. “O senhor tem
este pau para tapar a pilinha, não
é?”, perguntou, intrigada.
Não há, hoje, quem se vista assim
na Grande Terre, mas esperávamos
ainda ver as grandes cases (as casas
tradicionais) que inspiraram Piano no desenho do centro Tjibaou.
“Mas são casas assim com paus
muito altos?”, perguntou, intrigada com a fusão de vidro e grandes
vigas de madeira de iroko que pare-
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ciam tocar o azul do céus. O que ela
via era uma reinterpretação dessas
casas, e isso era mais difícil de explicar. Felizmente, nos jardins do
centro cultural existem três desses
exemplares, e pudemos mostrarlhe como eram as cases (construções de madeira circular) e os farés
(construções rectangulares, com
telhado de palha, que foi sofrendo
várias evoluções e adaptações ao
longo dos tempos).
Depois disso, decidimos que o
melhor era mesmo vê-las ao vivo,
nas zonas mais a norte da Grande

Terre — e, já agora, conhecer a aldeia e a tribo de origem de Jean
Marie Tjibaou, uma espécie de o
herói nacional.
Saímos, então, da “cidade mais
industrializada do Pacífico” (graças
à intensa laboração do níquel, a indústria mais importante da economia local) e rumamos a norte, com
destino a Hienghène, prometendo
à Pikitim que haveríamos de tentar conhecer a tribo de Tjibaou. Na
Nova Caledónia, uma tribo é uma
espécie de aldeia onde vive uma
família alargada.

Uma noite com Scorsese
Dirigimo-nos a Hienghène pela costa
ocidental da ilha, conduzindo devagar e acampando. Primeiro, na mais
pequena comunidade da ilha, a vila
de Farino, de onde fomos até La Foa
para assistir à sessão inaugural do
Festival Internacional de Cinema. A
sessão era ao ar livre, num relvado a
preceito. Para nossa surpresa, a Pikitim adorou conhecer Hugo Cabret
pelo olhar de Martin Scorsese e não
arredou pé apesar do francês (que
não percebe) e da chuva que não
parou de nos molhar. Foi só depois

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com
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dessa paragem cinematográfica e de
atravessarmos a ilha para a costa leste que sentimos estar a chegar a uma
ilha de clima tropical e começámos
a ver mais kanaks na estrada. Era
como se a Grande Terre fosse francesa a Ocidente e kanak a Oriente.
Chegamos a um belo parque de
campismo de Hienghène num fimde-semana. A cidade estava, por
isso, deserta. Não havendo ninguém
nas ruas e com lojas fechadas, optámos por desfrutar das praias e percorrer a belíssima costa até à cascata
de Tao, uma impressionante queda

Finalmente
sentimos estar a
chegar a uma ilha
de clima tropical e
começámos a ver
mais kanaks na
estrada

de água que cai da encosta do Monte
Painié no exacto sítio onde em tempos havia uma mina de ouro. Para
lá chegar, é necessário atravessar
o rio em Ouaième com recurso a
uma vetusta balsa, que não é mais
do que uma plataforma mecanizada
que liga uma margem a outra do rio,
ininterrupta e gratuitamente.
Foi aí, em Hienghène, que encontramos as mais bonitas paisagens da
ilha, e a Pikitim foi a primeira a notálo, ao apreciar as formações rochosas de Lindéralique bem perto do
sítio onde acampamos. Em Lindéra-
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lique vivia uma tribo homónima; na
aldeia ao lado, uma outra tribo, a de
Koulnoué. E era assim por todo o território: pequenos aglomerados, com
uma case central, muitos farés e um
chefe. E mulheres de longos vestidos
coloridos e simpáticos sorrisos nos
lábios. Queríamos conhecer uma delas — a de Tjibaou —, mas a tradição
ainda é o que era, e o “costume” é
para se manter e cumprir. Foi por
isso que aguardamos pela abertura
do comércio na segunda-feira para
comprar o pedaço de tecido que
deveríamos levar como prenda ao
chefe da tribo Tiédanite como forma
de agradecimento por nos receber.
Chegamos à aldeia à tarde.
A grande case ocupava o centro
da vila. Um grande totem ao lado
da campa de Tjibaou era a homenagem que aquele povo fazia ao
antigo líder. Ficamos em casa de

Charline, sobrinha-neta de JeanMarie, que desde há pouco mais de
um ano se ocupa a receber visitantes
à aldeia. Os filhos estão na escola
em Poindimié, a principal cidade da
costa leste, e só regressam ao fim
de semana. E o mesmo se passará
com muitos habitantes da aldeia,
que só a ela regressam aos sábados
e domingos.
A aldeia estava, por isso, praticamente deserta. Por ignorância
nossa, não era bem isso que esperávamos. Queríamos interagir, falar,
vivenciar. E não queríamos ter visto
três ou quatro panos de tecido iguais
aos nossos inutilmente parados na
casa do chefe, como se o ritual do
coutume já não tivesse real significado. Não foi, por isso, o intercâmbio
tribal que desejávamos. Voltaremos
a tentar em Vanuatu, dentro de um
algumas semanas.
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Acampar na
misteriosa Ilha
dos Pinheiros
A Nova Caledónia tem a maior
lagoa do mundo, partes da qual
Património da Humanidade da
UNESCO. A Île des Pins, a sul da
Grande Terre, é um bom sítio para
usufruir desse património. Foi lá
que montamos tenda. Luísa Pinto
Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

T

inha sido uma
longa jornada de carro a atravessar numa paisagem quase surreal,
com montanhas esventradas pela
actividade de extracção do níquel,
onde a terra tem cores ocre e laranja
e a estrada serpenteia ao longo de
intermináveis quilómetros sem carros à vista, entre Kouaoua e Canala.
Estávamos na costa leste da Grande
Terre, a principal ilha da Nova Caledónia, e tínhamos como destino a
pequena vila de Thio.
De permeio, tínhamos ainda sido
obrigados a um compasso de espera
na “estrada com horários de Petchécara” — um troço de 13 quilómetros
tão estreito e íngreme que define
horas para o trânsito em cada um
dos sentidos. Esperámos quase uma
hora para que chegassem as 16h e

pudéssemos avançar e chegar ao
parque de campismo de Ouroué,
uns quilómetros antes de Thio, já
ao fim da tarde. O cansaço já pesava. Mas não o suficiente para que o
entusiasmo e a ansiedade da Pikitim
por viver a verdadeira aventura de
acampar esmorecesse.
Desde que lhe disséramos que
iríamos fazer uma fogueira para
podermos cozinhar que a Pikitim
não pensava noutra coisa senão na
missão que lhe tinha sido incumbida: ajudar a encontrar lenha. O céu
ameaçava chuva e, com o parque deserto de clientes e donos, estávamos
por nossa conta. A Pikitim não nos
quis ajudar a montar a tenda, nem
a estender colchões e sacos-cama.
Tratou de arranjar paus para a fogueira, verificando, nem sempre
com sucesso, se estavam suficientemente secos (uma tarefa difícil,
depois de uma tarde de chuva), e
não arredou pé da fogueira que o
pai estoicamente tentou fazer sem
acendalhas.
Fogueira acesa, a maior das emo-
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ções. E o arroz que lá cozinhámos
estava “ainda mais saboroso do que
o costume”. A Pikitim estava delirante. Estávamos de lanternas à cabeça, a ouvir as ondas e a apreciar
um luar tímido, saboreando arroz
de cenoura e salsichas de Toulouse,
algo barato e fácil de encontrar nos
supermercados locais. “A partir de
agora, vamos sempre comer na fogueira, pode ser pai?” O campismo
tinha de continuar — e seria em Île
des Pins!
Planeámos passar boa parte da
semana seguinte na misteriosa Île
des Pins, apontando para lá todas
as nossas expectativas quanto à
diversidade natural e beleza classificada como Património Mundial
das lagoas da Nova Caledónia. A Île
des Pins integra uma das seis zonas
protegidas da lagoa que envolve a
costa do território ultramarino francês, considerada “a maior lagoa do
mundo”. Com os desejos da Pikitim
no horizonte, preparámos a tenda
e os mantimentos necessários para
“cozinhar na fogueira todos os dias”.

Preparámos
a tenda e os
mantimentos
necessários
para “cozinhar
na fogueira
todos os dias”. O
isolamento da
ilha torna-a ainda
mais irresistível

O isolamento da ilha torna-a ainda
mais irresistível — e ou pescávamos
peixe para pôr na grelha à noite, ou
teríamos mesmo de levar a carne,
latas de atum ou salsichas para fazer
um apetitoso barbecue, porque não
há supermercados em toda a ilha.

Bougna e tartarugas
Montamos a tenda no Nataiwatch,
um gîte (termo usado para designar
o alojamento turístico local) localizado na bonita baía de Kanuméra,
excelente base para conhecer as
principais atracções da pequena
ilha. A “ilha dos pinheiros”, como
lhe chamou a Pikitim, é pequena
em tamanho (18 quilómetros de
cumprimento por 12 de largura)
mas enorme em termos de beleza
natural. A começar pelos tais pinheiros que lhe dão nome e marcam de
forma indelével a paisagem, tanto
pela sua abundância como pela
curiosa forma colunar. E, depois,
pela água cristalina que beija não só
as areias de Kanuméra mas de toda a
ilha, como foi bem visível do ponto

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com
A ilha dos pinheiros, como lhe
chamou a Pikitim, está cheia de
natureza deslumbrante
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mais alto de Île des Pins, o Pic N’ga
(263 metros).
Tendo uma festeira comunidade
kanak como vizinha, a estadia no
Nataiwatch revelou-se prazenteira e
animada. Passaram o fim-de-semana
a cantar e a dançar — e a comer e a
beber — e tinham sempre um simpático “bonjour” na ponta da língua
para dispensar aos visitantes. Não
tínhamos confiado na nossa capacidade de pesca — até porque não
dispunhamos de material adequado,
nem da experiência necessária — e,
por isso, tínhamos levado para a ilha
os mantimentos necessários para
satisfazer os desejos da petiza.
A excepção à regra das refeições
cozinhadas na fogueira do pai foi
o almoço que encomendámos no
Chez Regis, um restaurante existente ao lado da principal atracção da
ilha — a “piscina natural”, na Baía
de Oro, assim chamada pela grande concentração de corais e peixes
coloridos ali aprisionados na maré
baixa. Encomendamos uma bougna,
o prato típico da Nova Caledónia,

também ele cozinhado na fogueira,
ao longo de duas pacientes horas,
com o frango em coco e limão embrulhado em folhas de bananeira.
Um petisco!
O passeio até à Baía de Oro foi
um deleite. Na travessia para lá, as
águas eram tão límpidas que avistámos sem a mínima dificuldade três
tartarugas a nadar. Era só deixar
fluir o olhar, ao sabor do mesmo
vento que empurrava a “piroga”
que nos transportava. “Funciona!”,
exclamou a Pikitim, ao perceber
que basta uma vela e algum vento
para fazer o barco andar. “Então,
só quando não há vento é que os
senhores têm de remar ou ligar o
motor”, notou, perspicaz. Chegar
à piscina natural implica algum
exercício, para além da travessia de
“piroga”: um percurso pela selva de
cerca de três quartos de hora (onde
apareciam caranguejos gigantes
para nos cumprimentar), e depois
atravessar o braço de mar que ajuda
a alimentar piscina natural. Mas é
um exercício prazenteiro pela bele-
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za do local, quase intocado, apesar
de ser uma das principais atracções
turísticas da ilha.
De regresso ao Nataiwatch, não
era necessário colocar o frontal na
cabeça para conseguir ver o prato,
nem comer sentados num tronco
como fizéramos em Thio, porque
tinha mesas e electricidade à disposição dos campistas. Mas a magia do
marulhar das pequenas ondas continuava a mesma. Na última noite
que passamos por lá deixamo-nos
assaltar por alguma tristeza. “É uma
pena termos de devolver a tenda ao
Simmon e ao Sylvain. Em Portugal
vamos fazer campismo mais vezes.
Pode ser?”, pediu a insaciável Pikitim. Está prometido.
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Vida simples
em casa de Albert,
na ilha do Survivor
Em Lelepa, uma pequena ilha
do arquipélago de Vanuatu, com
apenas uma aldeia e menos de
500 habitantes, não há estradas
nem carros, há pouca água e
quase ninguém tem electricidade.
Mas há uma comunidade que vive
em partilha, e dá tudo do pouco
que tem. Foi lá que passámos
boa parte da primeira semana
em Vanuatu. Luísa Pinto e Filipe
Morato Gomes (texto e fotos)

C

hegámos a Vanuatu, um arquipélago em forma
de Y perdido no meio do Pacífico,
sem grandes planos. Foi Janelle,
a diligente gerente da Travellers
Budget Motel onde nos instaláramos em Port Vila, que nos sugeriu:
“Porque não vão passar uns dias a
casa de Albert, em Lelepa?”. Nunca
tínhamos ouvido falar de Lelepa e
não fazíamos ideia sobre o que nos
estava a propor. Mas, vivendo em
casa de Albert Solomon, poderíamos experimentar a verdadeira
vida de aldeia de uma família de
Vanuatu. Ficaríamos na sua casa,
partilharíamos as refeições, poderíamos vivenciar o dia-a-dia de uma
comunidade que subsiste basicamente com o que a natureza lhes
oferece. Sem luxos, mas com muita
boa vontade. Ah!, e haveria mui-

tas crianças na casa e na aldeia de
Albert. A proposta era irresistível.
Um par de dias depois estávamos
num pequeno barco a cumprir as
poucas milhas que separam Efaté (a
ilha principal, onde se situa a capital
Port Vila) da pequena ilha Lelepa,
sem ideia de estarmos a caminho de
uma ilha famosa desde 2004, por ali
ter sido filmado o reality show Survivor Vanuatu — Islands of Fire. Apercebemo-nos disso quando, já atracados
em Lelepa, Aaron, barqueiro e irmão
de Albert, nos explicou que iríamos
atravessar uma pequena selva até
chegarmos à belíssima praia de Fulltok, um dos pontos-chave do reality
show onde a trupe então se reunia e
nos aguardava um barbecue.
A caminhada foi muito curta e fácil (e de selva pouco tinha), sobretudo se comparada com aquele que
fizéramos, dias antes, numa aldeia
a sul de Port Vila. Lá, tivéramos de
escalar pedras, socorrer-nos de lianas e subir pelo leito seco de um
rio; aqui, a passagem era larga e o
chão parecia ter sido varrido horas
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antes. A Pikitim aproveitou os conhecimentos adquiridos em Efaté
para partilhar com Aaron e companhia: “Olhem! Uma das folhas que
pode servir de guarda-chuva!”,
reconheceu, apontando para um
taro selvagem, que tem folhas tão
pesadas quanto resistentes.
Com Henry, que nos guiara por
uma densa floresta até chegarmos
à aldeia de Etas, a Pikitim tinha
aprendido que na selva há plantas
medicinais que servem para aliviar
a picada de mosquitos, e outras
que ajudam a cicatrizar as feridas:
“Quando na selva nos cortamos com

a catana [praticamente toda a gente,
de quase todas as idades, incluindo crianças, anda com catanas],
esfregamos esta erva e o corte pára
de sangrar”, anotou. Aaron acrescentou a estas uma outra planta
que, quando mascada, alivia a dor
de dentes. A selva dá terapêuticas,
alimento (não faltam cocos, mangas, papaias, toranjas, bananas) e
materiais para construir abrigos.
Tem quase tudo o que é preciso
para alguém sobreviver — e o mar
complementa.
Em Lelepa, os homens vão cedo
pescar, ou vão para os “jardins”

tratar daquilo que levarão para
casa para as mulheres cozinharem,
como a cassava ou o taro, dois tipos de tubérculos muito usados
na gastronomia local. “Já viste que
aqui também não querem fogões e
cozinham na fogueira?”, reparou
a Pikitim.
A aldeia era, de facto, muito pobre. Não havia fogões nem electricidade e a grande maioria das famílias
não tinha sequer um gerador ou painéis solares para iluminação após o
cair da noite. Por isso, os horários
do quotidiano regem-se pela presença da luz solar. Acorda-se com

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com

Não havia fogões
nem electricidade
e os horários
do quotidiano
regiam-se pela
presença da luz
solar
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Os brinquedos
eram cocos e
corais apanhados
do chão, além
das canetas,
lápis e cadernos
que carregamos
continuamente

os primeiros raios de sol, janta-se
com o cair da noite. Os homens
ainda vão beber kava, uma bebida
feita através da maceração da raiz
de uma planta, que tem efeitos sedativos e que parece (e sabe) a lama.
Às nove da noite o silêncio é total.
Na casa de Albert dormimos em
três colchões espalhados no chão,
tomamos duche de água fria, não
tínhamos energia para carregar o
equipamento electrónico. Mas foi
dos sítios em que a Pikitim se sentiu
mais solta e feliz a brincar com os
muitos meninos da aldeia. Os brinquedos eram cocos e corais apa-

nhados do chão, além das canetas,
lápis e cadernos que carregamos
continuamente. Montaram um pequeno atelier em cima de um dos
depósitos de água e, quando não
andavam a correr atrás de cães,
porcos e galinhas, passavam ali intermináveis momentos a desenhar.
Ela, que durante estes meses não
tem ido à escola, como muitos dos
seus companheiros de brincadeira,
até parecia estar a sentir a falta do
ambiente escolar.
Quando fomos visitar a escola
primária de Amaro, que serve a
comunidade de Lelepa, a Pikitim

teve pena de não poder lá ficar mais
tempo, a aprender “com os mais
crescidos”. Os meninos da 4.ª classe estavam a fazer cálculos e conversão de medidas de capacidade,
e a Pikitim não queria arredar pé.
“Eu queria ficar mais um bocadinho, porque quando for crescida
também vou ter de aprender estas
coisas e assim já sei como se faz”,
argumentou, ficando depois desiludida por não o poder fazer. Brincou com eles no intervalo, e ficou
surpreendida com a chamada para
entrar: “Porque é que aquele menino está a bater com um ferro no

600 km

outro?”. Não há campainhas nem
toques, mas havia ordem imediata
para descalçar os chinelos à porta
e entrar na sala de portas abertas
e janelas escancaradas.
Passadas poucas horas estavam
todos à volta dela outra vez. Enna,
Ryan, Sirina, Fredson e Pete, o “melhor amigo”. “Foi ele que me deu
estas pulseiras [elásticos do cabelo
coloridos]. Ele tinha seis e deu-me
três”, contou. Partilhou o pouco
que tem. Na despedida, a Pikitim
deixou o que tinha de mais precioso: um desenho feito com amor
para cada um deles.
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A “roupa da
natureza”
dos meninos
de Tanna
As raparigas vestem saias de
palha; os rapazes fazem como os
pais e têm uma pequena bolsa a
tapar a pilinha. Não há calças nem
t-shirts, mas há ritmo, muito, e
palmas a receber os visitantes que
se aventuram nas não-estradas
de Tanna para ver como ainda
se vive nas aldeias tradicionais
de Vanuatu. E, claro, há o vulcão
Yasur. Luísa Pinto e Filipe Morato
Gomes (texto e fotos)

P

arecia que
estávamos a chegar à África negra.
Tínhamos acabado de aterrar no
pequeno aeroporto de Lenakel, ilha
de Tanna, com o objectivo de tomar
contacto com a vida nas mais tradicionais aldeias de Vanuatu e espreitar um vulcão activo a vomitar lava e
fumo. É impossível estar mais perto
de um vulcão activo do que no Yasur
— porque aqui deixam-nos subir até
à boca da cratera até ficarmos praticamente dentro dela. Nós queríamos
ver o vulcão, mas a Pikitim dizia que
só “ao longe”, que não pretendia
subi-lo porque — palavras dela — é
“muito nova para morrer”.
Na verdade, e apesar da espectacularidade do Yasur, porventura

a principal atracção turística de
Vanuatu, o que mais nos atraía em
Tanna era a possibilidade de visitar
algumas das aldeias tradicionais,
daquelas que resistem ao passar do
tempo, ao chamado “progresso” e à
globalização, e permanecem agarradas às suas tradições ancestrais.
Numa ilha com tanto turismo (à
escala de Vanuatu, claro está, que
não são muitos os que se aventuram
sequer na ilha principal de Vanuatu, quanto mais em Tanna) e com
uma atracção da envergadura do
Yasur, é impressionante que não
se encontrem em toda a ilha estabelecimentos comerciais geridos
por “brancos”; nem os mais-queglobalizados-e-omnipresentes-chineses chegaram a Tanna. A capital
da ilha é, aliás, conhecida como a
black-man town, orgulhosa de deixar para os seus conterrâneos os
pequenos comércios da terra. Não
o conseguiram fazer, no entanto,
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com os resorts básicos comprados
ou construídos por australianos e
neozelandeses e colocados à disposição dos viajantes. Mas mesmo
estes — como o Friendly Bungalows,
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onde nos alojámos — tentam empregar o maior número possível de
pessoas das aldeias vizinhas, pelo
que cada um deles só trabalha duas
semanas por mês, numa espécie de

turnos que permitem aumentar a
empregabilidade, mesmo à custa de
rendimentos menores.
A semana que passámos em Tanna, bem pertinho do Yasur, foi uma
espécie de viagem no tempo, um regresso a um passado em que o relógio parou. Nas aldeias sobrevive-se
e subsiste-se com o que a natureza
dá mas, sendo os barcos demasiado caros para a grande maioria da
população, nem sequer o peixe faz
parte da dieta alimentar habitual.
Comem-se raízes e frutos, e os porcos são quase mais valiosos que os
vatus, a moeda de Vanuatu, que circulam em notas e moedas de mão
em mão.
É Tomsia, temporário guia turístico que se assume como candidato a
chefe da aldeia de Yakel, quem nos
permite visualizar a importância dos
porcos, explicando que, quando um
homem pretende casar-se (com a
mulher que o chefe da aldeia esco-

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com
A comunidade permite visitas,
mas por vezes deseja-se abdicar
das danças encenadas em prol
de um convívio mais genuíno
com o seu modo de vida

lheu para ele), tem de pagar ao pai
da noiva um valioso dote. “O quê?!
Você não pagou nada ao pai da Luísa
para poder casar com ela? Se fosse aqui teríamos de lhe dar... hum
(e tira as medidas com os olhos)...
nove porcos! Mas porcos dos grandes!”, acrescentou, antes que pensássemos que a “mercadoria” era
pouco valiosa. Tomsia conta que a
visita dos turistas veio trazer uma
forma adicional de subsistência à
comunidade, ao cobrarem alguns
milhares de vatus pela visita à aldeia, incluindo uma encenação de
algumas danças tradicionais que se
fazem para celebrar, por exemplo,
os tais casamentos.
Contribuímos para a parca economia visitando duas dessas aldeias,
uma em cada lado da ilha. O ideal
teria sido ficarmos alojado nelas,
como soubemos posteriormente
que teria sido possível (em Yakel há
uma casa na árvore onde os estran-

“My name is
Inês”, disse-lhes
a Pikitim. Nunca
mais a largaram,
sempre em
silêncio, sempre
a sorrir. Até que
um assobio os
fez desaparecer
abruptamente

geiros podem pernoitar), evitando
as encenações e vivenciando o dia-adia da comunidade por dentro. Para
além Yakel, terra de cinco famílias e
pouco mais de 150 habitantes, visitá-

mos também a aldeia de Tapu, ainda
menor, na costa ocidental da ilha.
Quando lá chegámos, uma mulher
de vestido esfarrapado tocou com
dois paus num tronco para chamar

os outros habitantes da aldeia e desapareceu. Indicaram-nos umas escadas e apontaram o caminho para
um terreiro junto a uma grande
figueira-de-bengala (banyan tree),
onde deveríamos esperar.
Estava um dia de chuva, e a aldeia
parecia deserta. Só se viam crianças.
“Ó mãe! Aquela menina está com
uma faca na mão! Não é perigoso? É
uma menina, não é?”, perguntou a
Pikitim, depois de reparar que ela só
trazia cuecas vestidas. Ficámos sem
saber o nome da menina, mas teria
três ou quatro anos e estava acompanhada por Maria, de oito, que dava
colo a Nato, com pouco mais de um
ano. “My name is Inês”, disse-lhes
a Pikitim. Nunca mais a largaram,
sempre em silêncio, sempre a sorrir. Até que um assobio os fez desaparecer abruptamente. Era o sinal
de que estava tudo pronto para o
início da cerimónia de boas-vindas.
Primeiro, entraram no terreiro os
homens, saídos do meio da figueirade-bengala. “Não têm roupa!”, reparou a Pikitim. Começaram a bater
palmas, a andar à roda, a bater com
força os pés descalços no chão enlameado. Usavam apenas as ancestrais
nambas nos genitais, uma espécie de
bolsa de palha provocadoramente
empinada com que tapam o pénis.
Depois, do lado oposto, entraram
as mulheres, envergando saias de
palha seca. Davam saltos, enquanto
seguravam os seios para turista não
ver. “Já viste que estão a tapar as maminhas com as mãos?”, perguntou a
Pikitim, para nada mais dizer e ficar
tranquilamente a assistir às danças,
com o corpito a balançar-se ao ritmo
dos cânticos. E bateu muitas palmas
no final.
Por altura dos cumprimentos finais, Chuck, o chefe da aldeia, deixou-se emocionar quando soube que
vínhamos de Portugal. “Tão longe! E
jogam tão bem futebol! Gostávamos
de ter das vossas camisolas...”, apelou, sentido. Abraçou-nos, comovido, e virou costas para buscar uma
estatueta de madeira e dois colares
manufacturados com sementes para
nos oferecer. Colocou-nos os colares
ao pescoço, abraçou-nos de novo de
forma sentida, olhou-nos nos olhos
como fazem os homens dignos em
momentos importantes, e soltou a
maior das honrarias: “Quando voltarem aqui ficam em minha casa, são
meus convidados”.
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Vida açucarada
nas ilhas Fiji
O comboio que transporta a
cana-de-açúcar acabada de
apanhar foi a primeira visão que
a Pikitim teve das ilhas Fiji. Foi
na Estrada da Rainha, a caminho
de Viseisei, onde passámos as
primeiras noites no arquipélago.
As Fiji são muito mais do que
praias paradisíacas e resorts topo
de gama. São um país de gente
alegre e hospitaleira. Luísa Pinto e
Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

F

oi há mais de três
milénios que começaram a chegar
os primeiros habitantes às ilhas Fiji,
um arquipélago que está actualmente no mapa de todos quantos
sonham com ilhas paradisíacas no
Pacífico Sul, daquelas tipo bilhetepostal em que qualquer fotografia
sai bem. E foi em Viseisei, uma aldeia na costa noroeste da ilha principal de Viti Levu, que iniciaram o
povoamento do arquipélago. Foi lá
que escolhemos passar as nossas
primeiras noites nas Fiji.
Chegámos num sábado à tarde ao
aeroporto de Nadi e Viseisei ficava
a uma curta viagem de táxi. Foram
pouco mais de 15 minutos conduzidos por Jit, e a Pikitim ia entusiasmada porque sabia que íamos ficar
dois dias em casa de uma família
onde havia uma criança. “Será menino ou menina?”, insistiu, perante
a ausência de respostas cabais. “Só
sabemos que é mais nova do que tu,
só tem três anos”, avançámos. “Se
fosse menina podíamos brincar com
bonecas. Eu deixei a minha Barbie
com a Enna [uma menina de Tanna,
Vanuatu], mas continuo a gostar de
brincar com bonecas, sabiam?”.

Pelo caminho, avistámos a intensa faina de máquinas debulhadoras
em campos a perder de vista, e uma
linha férrea que acompanhava a
Queens Road (a Estrada da Rainha,
que dá a volta parcial à ilha de Viti
Levu) onde uma locomotiva arrastava incontáveis vagões carregados
de cana-de-açúcar. “Este comboio
está carregado com lenha? Não leva
pessoas?”, perguntou, espantada,
a Pikitim. Jit, o motorista de táxi,
explicou que estávamos em época de colheita de cana-de-açúcar.
“Cana-de-açúcar, como comemos
em Vanuatu? Podemos parar para
eu comer uma?”, pediu, como se
a cana-de-açúcar de que aprendeu
a gostar em Port Vila fosse agora
tão irresistível como um chupachupa.
Jit é de origem indiana. Na verdade, há muitos indianos a habitar as
Fiji, ao ponto de, dias antes, alguém
ter desdenhado as Fiji precisamente
por isso: “Demasiados indianos!”.
Hoje em dia, o hinduísmo abrange
35% por cento da população das
Fiji. Começaram a chegar há meio
século com o pretexto de ajudar na
colheita da cana-de-açúcar, e agora
praticamente dominam a economia
do país — a economia, mas não a
terra, que os fijianos, aparentemente, não a vendem a estrangeiros.
A primeira impressão do território foi mesmo essa: a de um país
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A primeira
impressão do
território foi
a de um país
multiétnico.
Chegados a
Viseisei, no
entanto, vimos
uma aldeia tão
fijiana quanto
uma aldeia das
Fiji pode ser

multiétnico. Chegados a Viseisei,
no entanto, vimos uma aldeia tão
fijiana quanto uma aldeia das Fiji
pode ser. Casas térreas, com poucas
ou nenhumas divisões, todas com
pequenos terraços e estores de vidro a tapar as janelas, e as pessoas
sentadas nos alpendres à porta das
casas. E, bem no centro da aldeia,
um enorme espaço verde muito
bem cuidado, e uma imponente
igreja branca a reflectir o sol de
fim de tarde.
A casa de Finau ficava pertíssimo
dessa igreja metodista, e nós éramos aguardados de braços abertos
e com vários sorrisos. Especialmente o de Kalessi, a criança de três
anos que Finau adoptou, e que não
escondia a alegria de ver entrar outra pela sua casa. “É uma menina!”,

regozijou-se a Pikitim, atirando-se
para os brinquedos espalhados no
chão.
O chão estava coberto com tapeçaria em palha, e percebemos desde logo que esse é o espaço mais
nobre e mais utilizado, onde tudo
se passa e tudo se faz. É no chão
que se brinca e se conversa, que se
almoça e se janta, que se trabalha e
se dorme. “Vou fazer-vos a vontade
e jantar convosco à mesa. Mas no
chão a comida sabe-me melhor”,
explicou-nos Finau. Os visitantes comem primeiro, sentados à mesa. O
resto da família vai comendo à vez,
sempre no chão, de pernas cruzadas, e às vezes com as mãos. “Aqui
também fazem como na Malásia”,
reparou a Pikitim, não abdicando,
porém, do seu garfo para avançar

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com

Desde que
viu cavalos a
correr soltos
numa praia
da Nova
Zelândia,
a Pikitim
dizia que
gostava de
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na Costa
de Coral e
adorou
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num delicioso frango com ananás.
Foi à volta do chão que continuámos a conversar sobre o país, ouvindo sugestões sobre lugares a não
perder. “Podem ir e voltar sempre
que quiserem. Podem deixar aqui a
bagagem que não precisarem. Esta
também é a vossa casa”, sugeriu Finau, ao fim da noite, mostrandonos o quarto com um beliche e uma
cama onde iríamos dormir. “Mas
onde dorme a Kalessi? Só há mais
um quarto...”. A Pikitim mostravase intrigada, mas logo percebeu
que os brinquedos e os cadernos se
encostavam a um canto, onde também estavam cestos de roupa em
vez de armários, e livros empilhados no chão em vez de prateleiras.
Estenderam um lençol e acostaramse mesmo ali. Finau dormia com

Kalessi de um lado, dispensando o
quarto e a cama onde dormia o marido. O chão da sala haveria de ser
partilhado ainda pelo outro filho
adoptivo do casal, que ali dormia
com Luci, a sua companheira e talentosa cozinheira.
Foi assim durante duas noites,
até que decidimos seguir a sugestão de Finau e rumar à Costa de
Coral, no lado sul da ilha. Deixámos
metade da bagagem e apanhámos
um autocarro que nos deixou na
The Beach House, uma espécie de
backpacker resort onde convivem
famílias, “mochileiros” independentes, casais e surfistas. Uma
mistura que, assim descrita, até
pode parecer bizarra, mas que na
realidade resulta num dos lugares
com melhor atmosfera em que já
pernoitámos nesta longa jornada.
É quase como se fosse uma extensão da vizinha aldeia de Navola.
Muitas das actividades ali oferecidas são tratadas directamente com
os habitantes da aldeia, que circulam pela The Beach House como se
a casa também fosse deles. É o caso
de Eddie, um warrior de Navola (em
todas as aldeias há um chefe e sua
família, e também os “guerreiros”,
aqueles que trabalham pelo bemestar da aldeia) que disponibiliza
os seus cavalos para passeios na
praia, por altura da maré baixa.
Desde que viu cavalos a correr

soltos numa praia da Nova Zelândia, a Pikitim dizia que gostava de
experimentar. Eddie foi à aldeia
buscar a filha Sunny, de dois anos
e meio, para que ambas percorressem uns poucos quilómetros da
costa no dorso de um cavalo. Como
sempre, a Pikitim não se calou um
minuto, ora fazendo perguntas
acerca do desempenho da égua
Magic (“Está a escolher o caminho
entre as pedras? Ela consegue passar por cima daquele tronco? Nunca bebeu água da praia, será que
sabe que é salgada? Os cavalos têm
pensamento? Por que é que usam
ferraduras?”), ora arranhando o
seu cada vez mais apurado inglês
com Sunny (“Look, Sunny, look at
me! Look horse is going there!”).
No final do passeio, sentenciou:
“Mãe, sabes quais são os meus animais preferidos? Os cães, os gatos,
os coelhos, os golfinhos e as tartarugas e... os cavalos.” E explicou
por que razão os acabara de somar
à sua lista: “São bonitos e inteligentes”. E continuou: “Eles têm pensamento, se não como é que percebiam para onde eu queria ir?”. Os
cavalos não tinham defraudado as
expectativas da Pikitim. “E sabes
o que eles mais gostam de comer?
Açúcar!”, aproveitámos para lhe dizer. “Gostam de cana-de-açúcar?
Então são como eu! E eu sou como
um cavalinho.”
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De cargueiro
até às Yasawas
à procura de
mantas
Da ilha Tavewa avistava-se um
dos cenários da célebre Lagoa
Azul, onde 30 anos depois do
filme a abundância da vida
marinha continua a deslumbrar.
De Drawaqa bastavam umas
braçadas para avistar as mantas
no seu “vôo” diário pelo canal
frente ao nosso bungalow.
Estávamos no arquipélago das
Yasawas. Luísa Pinto e Filipe
Morato Gomes (texto e fotos)

“S

abem,
há uma maneira mais barata de ir
até às Yasawas. Todos os sábados,
de madrugada, sai um cargueiro
do porto de Lautoka em direcção
ao Coral View, que aceita levar passageiros. Não é tão confortável como
o ferry, mas podem experimentar”,
informou-nos Finau, a diligente anfitriã na aldeia de Viseisei. Era algo
para nós totalmente desconhecido e
a possibilidade de fugir ao caríssimo
Yasawa Flyer, o ferry backpacker que
ruma diariamente aos arquipélagos
das Mamanucas e Yasawas, agradounos imediatamente.
As Yasawas são uma cadeia vulcânica com uma vintena de ilhas que
se espalham a nordeste da principal, Viti Levu, ao longo de mais de
80 quilómetros. Nos últimos anos

tornou-se cada vez mais popular
visitá-las em jeito de island hopping,
usando como meio de transporte
o tal Flyer sempre apinhado de turistas — sobretudo nesta época do
ano, em que australianos e neozelandeses aterram nas Fiji para fugir
ao Inverno.
Nas Yasawas, tínhamos como
objectivos primordiais conhecer a
mítica Blue Lagoon, um belo pedaço
de praia e mar reconhecido pela rica
vida marinha que alberga, e onde foi
filmado, há mais de 30 anos, o antropológico filme de Randal Kleiser,
com a então jovem Brooke Shields e
Christopher Atkins; e, mais do que
tudo, agradava-nos a possibilidade
de nadar com mantas ao largo da
ilha Drawaqa. “Ver mantas a sério?
E são grandes como as que vi no
Aquário [em Kuala Lumpur]? Boa!”,
regozijou-se a Pikitim. Estava decidido. Às quatro da manhã estávamos
no porto de Lautoka.
Dirigimo-nos a uma senhora sentada atrás de uma mesa de madei-
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ra colocada no cais com a lista de
passageiros. Seriam uns 15, todos
fijianos, incluindo bebés de tenra
idade. Todos esperávamos enquanto a carga acabava de ser colocada
a bordo. Olhámos para o lado e ali
estava o “cargueiro”.
Era, afinal, um pequeno barco
com uma simples cobertura, dois
bancos corridos e umas lonas laterais que não o isolavam do vento frio
da madrugada. No porão, incontáveis caixotes com mantimentos para
o resort. No convés, pouco (ou nenhum) conforto para as seis horas
de travessia. Tememos uma viagem
difícil, ao ponto de decidirmos tomar comprimidos para prevenir os
enjoos. Não podíamos estar mais
enganados. Com o mar calmo, a
travessia decorreu sem sobressaltos e até deixámos que o cansaço
falasse mais alto e permitimo-nos
dormitar.
Os bancos poderiam não ser os
mais confortáveis, mas a Pikitim dormiu profundamente e só acordou
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para um pequeno-almoço comunitário acompanhado pelo fumo negro
e espesso que saía do velho barco e
respectivo cheiro a gasóleo, lá para
as sete da manhã. Perdeu, por isso,

1000 km

o bonito nascer do sol com que fomos presenteados em alto mar. E
logo voltou a adormecer.
Quando acordou pela segunda
vez, quis sentar-se na popa, em

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com
A Pikitim foi a primeira a
saltar para o mar, quando os
olhares treinados do “capitão”
avistaram da superfície três
mantas a nadar da direcção do
barco

e cores é inacreditável. O “truque”?
O criticável hábito de alimentar os
peixes para turista ver.
Seja como for, a Pikitim não acusava cansaço e recusava sair da água,
não se deixando impressionar pelo
alvo areal que convidava a uma toalha esticada ou a mais um castelo
de areia. Acabou por sair forçada,
depois de a maré ter deixado os corais demasiado próximos da tona e
ter feito um pequeno corte numa
perna. O regresso à água haveria de
dar-se dois dias depois, já noutra
ilha, à procura das mantas.
O “canal das mantas” fica ao largo
da ilha Drawaqa. Todos os dias, na
maré alta, estes simpáticos gigantes
dos mares aparecem para se limparem e alimentarem. Instalámo-nos

cima de uma caixa de madeira
(que protegia uma arca frigorífica),
para melhor apreciar a paisagem e
dar largas à sua imaginação infantil transformando a silhueta das
ilhas ou a forma das nuvens numa
qualquer figura imaginária. “Olha,
aquela nuvem parece mesmo um
crocodilo, não parece?”
Foi também em cima da mesma
caixa de madeira que não resistiu
(finalmente!) a experimentar um
frango de caril, não eram ainda
onze da manhã. “No spicy? No hot?”,
perguntou ao jovem de fato-macaco
que lhe estendeu o prato do almoço.
“Delicious!”, afirmou, depois da primeira garfada. Ou então era fome.
Chegámos à ilha Tavewa quando
o relógio marcava meio-dia. No areal, aguardava-nos um verdadeiro comité de boas vindas do Coral View:
flores ao pescoço, uma música,
aplausos e gritos de “Bula! Bula!”.
“Esta festa é para nós?”, perguntou,
incrédula, a Pikitim. No caso, era
exclusivamente para nós, porque

num bungalow básico do Barefoot
Lodge, localizado no extremo norte da ilha, virado para o canal. Não
faltavam actividades para miúdos e
graúdos, improvisadas para manter
entretidos os hóspedes num dia de
chuva. A Pikitim esmerou-se a tentar fazer pulseiras e anéis de coco,
e “obrigou” a mãe a aprender a
fazer com ela um saco com folhas
de coqueiro entrançadas. Até que,
a meio da manhã do dia seguinte,
ecoaram por todo o resort sonoras
batucadas num tronco oco. Era o
sinal de que as mantas tinham sido
avistadas no canal.
Apesar do entusiasmo que demonstrou em ver as “raias gigantes”, a Pikitim acabou por desistir à
primeira tentativa. Foi a primeira a

saltar do barco para o mar, quando
os olhares treinados do “capitão”
avistaram da superfície três mantas
a nadar na direcção do barco. Mas
foi também a primeira a querer sair
da água, mesmo antes de as mantas
estarem no seu raio de visão. “Eu
meti a cabeça na água e só vi peixinhos. Comecei a imaginar que uma
manta vinha contra mim e que eu
não estava a ver, e tive medo”, justificou, entre lágrimas. Acabou por
vê-las também da superfície, quando
passavam junto ao barco, tal a limpidez da água, e para ela foi suficiente.
“É tão bonito”, Pikitim, tentávamos
convencê-la a perder o receio. “Não
faz mal. Eu já vi como elas nadam.
Prefiro vê-las daqui de cima.” Missão
cumprida nas Yasawas.

na verdade não havia mais turistas
a bordo. Não fora Finau, e nem nós
saberíamos desta forma de chegar
ao topo norte das Yasawas.
A animação foi o aspecto que a
Pikitim mais apreciou na ilha Tavewa, sobretudo um espectáculo
de danças polinésias, na praia,
onde não faltaram malabarismos
com fogo e facas. O ritmo da dança
contagiou-a, e o difícil foi convencêla a não se aproximar demasiado.
“Não se preocupem, eu estou a ver!
Quando o menino lançar o pau a
arder ao ar eu chego-me para trás”,
prometeu.
Foi também a partir do Coral View
que fomos até à Blue Lagoon, a lagoa
defronte à ilha onde foram gravadas algumas cenas do homónimo
filme, para nos deleitarmos com a
diversidade da vida subaquática.
“São milhares, pai!, são milhares!
Nunca vi tantos peixinhos juntos!”,
dizia entusiasmada, enquanto fazia
snorkeling. É um facto: a concentração de peixes de todos os tamanhos
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Uma missa
de domingo
O padre destacava-se pelo
cabeção e pelo sulu branco —
era o único que trazia “saias”
daquela cor —, e não pelo seu
lugar atrás do altar improvisado,
num descampado na ilha Nakula,
até porque foram muitos o que
a eles subiram. Um domingo
nas Fiji significa uma passagem
pela missa. “É uma festa, não é?”,
sintetizou a Pikitim. Luísa Pinto e
Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

É

tão sagrado
como o Deus que respeitam: o domingo não é dia de trabalho, é dia
de missa e convívio com a família. Já
o tínhamos percebido na nossa primeira paragem na ilha de Viti Levu,
quando passámos um fim-de-semana na aldeia de Viseisei. Ao domingo
almoça-se bem, e muito, ao ponto
de ao jantar toda a gente ficar satisfeita com um chazinho e bolachas.

Em Nakula não era diferente.
Estávamos numa pequena ilha no
norte do arquipélago das Yasawas,
sem povoações de registo e onde
há pouquíssimos habitantes. Quem
quisesse assistir a uma cerimónia dominical precisaria de percorrer de
barco um par de milhas até à ilha em
frente, Nakula. Juntámo-nos a eles,
na companhia de um simpático casal
de turistas chineses em lua-de-mel,
sem qualquer ideia sobre o tipo de
culto a que iríamos assistir. Nas Fiji
há muçulmanos e hindus, mas a
grande maioria das religiões praticadas é ramificação do cristianismo:
há os metodistas, os adventistas, os
jeovás, os católicos. A nós tocou-nos
, soubemos depois, uma cerimónia
do movimento All Nations Christian
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Fellowship — Irmandade Cristã de
Todas as Nações.
Mal chegámos ao descampado,
onde uma placa de cimento, umas
colunas improvisadas e um telhado
para proteger do sol faziam a vez de
igreja, fomos recebidos por Daniel,
um homem que vestia fato e gravata, combinado com o tradicional
sulu, o sarong fijiano. Estendeu-nos
a mão, perguntou-nos a nacionalidade e disse. “Sejam bem-vindos à
nossa igreja. Sintam-se em casa.” E
logo se afastou, indo ao encontro do
único homem que se distinguia dos
demais pelo cabeção a condizer com
o sulu branco que envergava. “Este
é o padre”, explicámos à Pikitim. A
cerimónia estava quase a começar.
Os fiéis estavam ainda espalha-

dos pelo descampado. Por baixo
das telhas havia um pequeno púlpito e um altar, onde estavam pão
e várias jarras de vinho protegidos
por um pano. Num dos cantos, onde
se lia a mensagem “God is my source
of power”, um organista, acompanhado por dois casais, entoava uma
canção melodiosa. Havia cada vez
mais gente a aproximar-se. As mulheres traziam o corpo todo tapado,
com roupas coloridas e uma bolsa na
mão com lápis, canetas e cadernos.
E a bíblia. Algumas crianças também traziam cadernos da escola,
e pareciam estar empenhadas em
fazer trabalhos de casa. Os homens
— inclusive os rapazes — envergavam
camisa branca e sulu preto.
De repente, todos se começaram

Nas Fiji há
muçulmanos e
hindus, mas a
grande maioria
das religiões é
ramificação do
cristianismo
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a sentar nos tapetes de palha que cobriam o chão de cimento. Foi Daniel
o primeiro a subir ao púlpito para falar. Pediu desculpa por aquela parte
do “serviço” não ser feita em inglês —
estávamos, por isso, avisados de que
não iríamos perceber o que estava
a ser dito. Nada que incomodasse a
Pikitim. Sentou-se como as restantes
pessoas no meio do chão e fixou o
que todos faziam. “Ele está a falar
muito rápido!”, reparou, falando baixinho, e espantando-se com a reacção das pessoas, de olhos fechados,
que batiam palmas energicamente,
de forma entrecortada. Demorou
cerca de dez minutos este ritual ininteligível, até a música recomeçar, e
todos se levantarem e começarem a
dançar enquanto cantavam “Aleluia”.

A cerimónia parecia ter-se convertido numa aula de ginástica.
As frases começavam em fijiano, e
terminavam em inglês: “I’m gonna
jump! Aleluia”, “God is good, all the
time! Aleluia!”. “Isto é mesmo uma
festa”, divertia-se a Pikitim, dando
pulos de alegria.
Terminado o “exercício”, os fiéis
voltaram a sentar-se, e uma rapariga
com pouco mais de 20 anos subiu
ao altar. Explicou que a mensagem
que tinha preparado para aquele
dia exortava os crentes a “sentir um
amor intenso, acima de todas as coisas”. Enquanto falava, ia remetendo
para versículos da bíblia, que a audiência se empenhava a procurar nos
livros trazidos de casa. Eram volumes grossos, a denotarem uso inten-

so pelas anotações e sublinhados. De
repente, saiu das colunas algo parecido com o trailer de um filme americano, como se fosse Deus a falar com
os seus filhos. “O que é a história que
a menina está a contar? Ela está a dizer muitas vezes father — está a falar
do pai dela?”, perguntou a Pikitim.
No final, a jovem, tomada por qualquer comoção divina, começou a
chorar compulsivamente. Demorou
mais de meia hora esta lição bíblica.
Depois de se ter entretido a fazer
desenhos e fingir que tirava notas
(espantou-se com os caracteres chineses que espreitou no caderno dos
vizinhos do lado), a Pikitim acabou
por desistir e foi juntar-se a outras
crianças a brincar no relvado. A cerimónia religiosa tinha terminado

para ela, que só regressou à “igreja” para perguntar se o padre estava
zangado, já que estava a “falar tão
alto e a dar tantos gritos”. Os meninos com quem brincava haveriam de
regressar à “tenda” para participarem na comunhão. Mesmo os bebés
de colo tiravam um naco de pão e
bebericavam um pequeno cálice de
vinho. A festa continuou com música, cada vez mais alegre e ritmada.
Mas para nós era hora de apanhar o
barco e voltar. Aquelas famílias iam
regressar a suas casas e participar no
almoço de domingo, degustando o
lovo que haviam preparado de véspera. Há poucas coisas mais típicas
que o lovo, ou “forno na terra”, um
buraco escavado e preenchido com
pedras quentes onde uma mistura

1000 km

de carne, legumes e tubérculos é
cozinhada durante duas horas, embebida em leite de coco e envolvida
em folhas de bananeira. Um verdadeiro petisco.
A Pikitim já tinha visto muitas
vezes as pessoas “a rezar” — os muçulmanos a descalçarem-se e ajoelharem-se para aproximar a cabeça
no chão, na Tailândia e na Malásia;
os hindus a colocarem grãos de arroz na testa e a espalharem incenso
e fruta pelos templos e casas, em
Singapura e em Bali; os budistas a
cantarem enquanto caminhavam
pausadamente pelos templos de Borobudur, também na Indonésia. Mas
em Nakula era diferente. “Eu não vi
pessoas a rezar. Aqui parecia que estavam numa escola. Ou numa festa!”.
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Quando a saúde
condiciona os
planos de viagem
Por causa de um corte no pé da mãe, e de uma
infecção entre os dedos da Pikitim, as visitas ao
médico obrigaram a um novo ritmo em Samoa.
No país em que as casas não têm paredes, o
calor é abundante e o mar é quente, os planos
estiveram sempre a mudar. Luísa Pinto e
Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

U

ma febre aftosa
e três dias sem conseguir comer
nem beber tinha sido o magnífico
registo em termos de saúde durante todos estes meses de viagem, e
já no longínquo mês de Fevereiro.
De então para cá… nada. Até chegarmos a Samoa. Foi logo no primeiro dia. Estávamos alojados na
Taumesina Hideaway, em Apia, e
percebemos que o Palolo Deep, um
dos melhores lugares da ilha para
fazer snorkeling ficava a uma curta
caminhada de distância, na aldeia
de Matautu’tai.
Passamos uma praia e alguns
manguezais, até chegarmos à foz
de um pequeno rio. Para chegar a
Palolo Deep, havia que atravessá-lo
— ou então utilizar a ponte de madeira construída por uma família no
seu terreno. Ouvia-se música dentro da casa. Batemos na esperança
da permissão para cruzar o rio pela
ponte, mas ninguém atendeu. Sem
alternativa e sem querer voltar para
trás, arriscámos a travessia. A água
não ultrapassava a cintura, mas
estava completamente turva e não
se vislumbrava o fundo rochoso.
Quase a chegar à margem oposta,
uma pedra (ou seria um vidro?) fez

um corte profundo no pé esquerdo
da mãe.
À saída da água, o sangue tingia
de vermelho o preto dos chinelos.
Era muito, mas inconscientemente
não o suficiente para nos apontar
o caminho do hospital. Depois de
despejarmos no corte o que restava
do frasco de Tea Tree Oil, um multifacetado antisséptico australiano
em que aprendemos a confiar, e de
transformarmos temporariamente
o sarong que a Pikitim pintou em
Bali numa espécie de garrote, seguimos caminho atravessando a aldeia
de Matautu’tai.
Seguimos até Palolo Deep, mas
a corrente forte que trazia a subida da maré e o amável convite do
chefe de Matautu’Tai, com quem
nos havíamos entretanto cruzado,
para que nos sentássemos à sua
mesa acabou por nos desviar do
snorkeling, adiado para outro dia.
A conversa com Too Mala Tai e os
seus filhos fluiu ao sabor das cervejas que chegavam às mesas e ao
ritmo das gargalhadas das crianças
que brincavam com a Pikitim.
Too Mala Tai ordenou a um dos
seus filhos que colocasse na ferida
uma ampola de antibiótico (é assim
que fazem nas aldeias, explicou-nos
mais tarde um médico). Ficámos
por ali durante a tarde mas a ferida ia piorando internamente e até
aceitámos o convite para passar o
domingo, o dia seguinte, com a família — algo que muito nos honrou.
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A praia era
lindíssima, a
água era quente,
o ambiente era
hospitaleiro e,
principalmente,
havia crianças
com quem a
Pikitim podia
brincar e
esquecer a
amargura
do pé

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com
Em Samoa,
o grande
desafio foi
fazer dias de
praia com
indicações
para que o
pé da Pikitim
estivesse
longe da areia
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Foi, porém, impossível cumprir. O
facto de o corte reabrir e sangrar
convenceu-nos a visitar o médico.
O local onde fomos, referido nos
guias de viagem como um dos melhores da ilha, parecia uma clínica
fantasma, com apenas uma médica
a cirandar nas instalações — nada de
enfermeiros, auxiliares ou sequer
um recepcionista. A médica avisou
com má cara que já era tarde para
os pontos e, pior ainda, constatou
que a ferida já estava infectada. Não
havia solução senão antibióticos e,
de preferência, passar os dias seguintes sem o pé no chão. A estadia em Apia tornou-se assim, mais
caseira do que o previsto, passada
com ajuda de muletas emprestadas
pela anfitriã Sara.

Um tsunami na viagem
Quatro dias depois, queríamos mudar de ares e conhecer a costa sul
da principal ilha de Samoa. Antes
de entrarmos nos coloridos auto-

carros que nos levariam à pequena
aldeia de Lalomano, decidimos ir
a outro médico mostrar umas horríveis marcas que, entretanto, apareceram entre os dedos dos pés da
Pikitim — que pensávamos ser uma
micose — e que a acordaram nessa
noite com dores. Era uma infecção
e a prescrição médica foi sete dias
de antibiótico e manter o pé limpo.
“Pode, e deve, metê-lo no mar, mas
deve estar o mais possível longe da
areia”, recomendou.
De novo, as questões de saúde
ameaçavam os nosso planos. Entrámos no autocarro a cair de podre e
com a música nas alturas com uma
dúvida essencial: como seria passar três dias a viver em plena praia
quando os pés da Pikitim deveriam
manter-se afastados da areia?
Chegámos à costa sul de Upolu,
zona violentamente atingida por
um tsunami em 2009. Só a família
Taufua, em cujas fales (nome dado
às casas tradicionais do país, muitas

delas integralmente abertas) nos
alojámos, perdeu 13 elementos e
amigos para a onda. Mas a maior
parte dos Taufua Beach Fale está
já reconstruída e ficar lá alojado é
uma das formas de ajudar a aliviar
as feridas dos que ainda olham
para o mar como incompreensível
sepultura.
Apesar dos receios, a estadia
acabou por ser prazenteira. A
praia era lindíssima, a água era
quente, o ambiente era agradável
e hospitaleiro e, principalmente,
havia crianças com quem a Pikitim
podia brincar e esquecer a amargura do pé. Fizemos muitos amigos
enquanto estivemos com a família
Taufua. Nomeadamente Salvador e
Ana, um casal de catalães em prénúpcias que assistiram entusiasmados a uma sessão de desenhos da
Pikitim, com a petiza a não deixar
ninguém dormir enquanto não
arrancou do lápis da desenhadora
de bordados (“desenhadora é uma
profissão?! Então eu posso ser isso
quando crescer?”, perguntou ela)
todos os animais que queria aprender a fazer. E, também, a amizade
de uma família neozelandesa, cujas
três meninas ( Lola, de sete anos,
Evey, de cinco, e Njaire, de dois)
muito alegraram os dias da Pikitim
enquanto enfiava o pé em baldes
com água quente e Betadine para
desinfectar as feridas.
Foi, por isso, em Lalomano, junto
aos amigos da família Taufua que
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passamos o último domingo em Samoa. Não provamos o umu com o
chefe Too Mala Tai mas, uma semana depois, percebemos finalmente
do que ele falava. Na farta mesa havia taro (tubérculo muito comum
no Pacífico), peixe grelhado, leitão
assado, noodles com carne, polvo
cozido com leite de coco e, claro,
a divina oca, que consiste em peixe
cru mergulhado em leite de coco e
alguns vegetais, como tomate, cenoura e cebola — absolutamente
delicioso.
Para além das crianças, a maior
alegria da Pikitim foi dormir numa
das muitas “casas sem paredes”
da ilha. O fale não tinha nada para
além de dois colchões no chão e
mosquiteiros a tapá-los, mas a Pikitim disse que foi onde mais gostou
de dormir, a ponto de não se querer
sair de lá. “Mas porque é que nós temos de ir embora desta casa? Aqui
estamos tão bem!”.
Na verdade, queríamos conhecer Savai’í, a maior ilha de Samoa,
mas bem menos desenvolvida que
Opulo. Em Savai’í, não há algo que
se possa verdadeiramente chamar
de hospital e os médicos só esporadicamente dão consultas na
ilha. Pesados os prós e os contras,
acabámos por prolongar a estadia
em Lalomano, rodeados de antisépticos e antibióticos. Conhecer
o resto de Samoa fica para uma
próxima viagem, de preferência
sem infecções.
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Depois de
quarta-feira é…
quarta-feira
Não entrámos numa máquina do
tempo, mas vivemos o mesmo
dia duas vezes. Primeiro em
Samoa, depois nas ilhas Cook.
Mas a Pikitim pouco se interessou,
preferindo, em Rarotonga, brincar
no The Cook Islands Whale and
Wildlife Centre. Mesmo sem
avistarmos baleias-jubarte.
Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes
(texto e fotos)

A

Pikitim sabe
se estamos em dias de semana ou
fim-de-semana pelo facto de lhe dizermos que tem ou não de “trabalhar” — que é como quem diz fazer
as fichas de trabalho enviadas pelos
professores da sua escola em Portugal. E, claro, há muito que sabe
que depois da segunda-feira vem a
terça, seguindo-se a quarta e logo
de seguida a quinta-feira... e por aí
fora. Mas naquela quarta-feira era
diferente.
Era o último dia passado em Samoa e quisemos avisá-la que o dia
iria ser vivido duas vezes. Que iríamos para o aeroporto já muito à
noitinha (o voo era à 01h de quinta),

que iríamos dormir no avião e que,
quando chegássemos às ilhas Cook
no dia seguinte, depois de esperarmos algumas horas no aeroporto
de Auckland, iria ser outra vez…
quarta-feira.
Poderia até parecer coisa importante, mas a Pikitim não se mostrou
minimamente interessada. A sua
reacção reteve-se noutro aspecto:
“Auckland? Isso não é na Nova Zelândia?! Vamos lá voltar de novo?
Yesssss!”. Nesse momento, muito
mais importante do que atravessar
a linha do tempo era saber se ia regressar ao país de que tanto gostou.
Infelizmente, Auckland era apenas
uma escala entre voos, mas ainda
assim tivemos de lhe responder
que sim, que iríamos voltar à Nova
Zelândia, porque as ilhas Cook também pertencem ao país, apesar de
estarem tão longe de Auckland. “Assim como a Nova Caledónia é França e os Açores são Portugal?”, res-
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pondeu, perguntando. “E nas ilhas
Cook as paisagens são tão bonitas
como na Nova Zelândia?”, insistiu,
intrigada. “É isso mesmo que vamos
descobrir”, respondemos.
As paisagens não são — nem poderiam ser— iguais às da Nova Zelândia, tal a diferença geográfica
entre os dois territórios. Mas também são muito bonitas. Foi na ilha
de Rarotonga, aliás, que encontrámos as praias mais parecidas com
os bilhetes-postais imaculados que
povoam as imagens promocionais
do turismo no Pacífico Sul. Águas
incrivelmente verdes e transparentes, areias alvas e finíssimas e uma
vegetação luxuriante. E isto sem
visitar a ilha de Aitutaki, abrigo da
mais badalada lagoa do arquipélago e famosa por conquistar visualmente o viajante mais exigente,
mas demasiado antipática para o
nosso orçamento. Ainda assim, a
Pikitim estava deslumbrada com as
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A travessia da linha do tempo
pouco impressionou a Pikitim,
mais interessada no centro
de baleias com preocupações
ambientais e ecológicas

praias que ia vendo ao longo de toda
a costa de Rarotonga, conhecidas
em duas voltas à ilha montados em
scooters alugadas.
O que mais a deslumbrou, para
além da transparência da água e da
abundância de peixinhos coloridos
foi a possibilidade de ver muitas
estrelas-do-mar “gigantes e azuis”
em lugares como o ponto Fruits of
Rarotonga, no sul da ilha, não muito
longe da turística povoação Muni.
“Posso pegar numa?”, perguntou,
sem esperar pela resposta: voltou
a colocar a máscara de snorkeling
na cara e afundou os braços sem
grandes dificuldades, já que a profundidade também era pouca. “São
duras! No mar há muito animais bonitos, não achas?”, concluiu com
simplicidade.

Pérolas como as das sereias
Apesar das praias lindas, das águas
quentes e calmas e da fauna variada,

a insaciável curiosidade da Pikitim
haveria de ser mais bem alimentada
num mini-museu do que dentro de
água. E isto porque, desde que, no
segundo dia em Avarua passámos no
The Cook Islands Whale and Wildlife
Centre, a Pikitim começou a pedir
uma paragem quase diária no “café
das baleias”. Não é um centro grande — longe disso —, mas o modesto
espólio é enorme na forma como
cativa as crianças para a problemática da preservação ambiental,
proporcionando-lhes várias actividades lúdicas e sempre educativas
em torno dos grandes cetáceos do
planeta.
Foi ao folhear os livros do Whale Centre que a Pikitim ficou a conhecer melhor as baleias-jubarte,
visitantes assíduos das águas que
banham Rarotonga, em especial
perto do porto de Avarua.
“Nas ilhas Cook não é preciso
procurar as baleias em alto-mar,

Foi na ilha de
Rarotonga que
encontrámos
as praias mais
parecidas com os
bilhetes-postais
imaculados
das imagens
promocionais
do turismo no
Pacífico Sul

são elas que nos vêm visitar”, lêse nos folhetos turísticos da cidade. Na esperança de o confirmar,
acostávamo-nos todos os dias no
alpendre da bonita casa em que
pernoitámos em Avarua, na encosta de um pequeno monte e
com visibilidade privilegiada para
o oceano. Luísa e Jam, familiares de
amigos samoanos e donos da casa
em que graciosamente nos instalamos, disseram-nos que tinham visto duas baleias na semana anterior.
Nós tivemos azar e, infelizmente,
apesar das elevadas expectativas,
não chegamos a ver baleias ao largo
de Rarotonga.
“Não faz mal, mãe. Eu também
gosto de ver as baleias no museu.
Sabes, o que eu mais gosto é daqueles ossos ernooooooooooormes da
cabeça da baleia. Elas devem ser
mesmo muito inteligentes — se têm
um cérebro daquele tamanho, só
podem ser muito inteligentes.” E

assim, todos os dias voltávamos
inevitavelmente ao Whale Centre
de Rarotonga.
Foi nesse mesmo museu que a
Pikitim viu de perto algumas “conchas”, daquelas em que “dorme a
Ariel e todas as suas irmãs” mas
que, afinal, para além de camas
de sereias nos filmes da Disney são
também “ninhos” onde se formam
pérolas. “As pérolas são jóias, mãe?”
Sim, e demoram quase um ano
e meio a crescer debaixo de água
para ficarem do tamanho com que
as vemos nas lojas. Apesar de ser
menina e gostar de colares e pulseiras, não mostrou muito interesse
pelas reconhecidas black pearls das
ilhas Cook. “Mas porque é que têm
de ser todas pretas? Gostava delas
mais coloridas, como as sereias.
Não pode haver pérolas de outras
cores?” Pode, mas noutros sítios.
“Temos de atravessar a linha do
tempo outra vez?”
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O maravilhoso
mundo da
animação Disney
Foram três dias de felicidade
pura e plena. A Pikitim adorou
tudo no mundo da Disney, desde
encontrar os seus personagens
preferidos até sentir a adrenalina
da velocidade e da surpresa. Mas
o que mais gostou foi mesmo
de aprender a desenhar figuras
dos filmes Disney. Tal como com
Walt, foi assim que tudo começou.
Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes
(texto e fotos)

Q

uis o acaso
que visitássemos a Disneyland da
Califórnia em dias úteis após o
feriado do labour day e antes das
férias do Halloween, duas épocas
demasiado concorridas nos parques
de diversão do império Disney. E
assim os parques não estavam lotados, havia quase sempre espaço
para respirar e tempo para escolher
o que ver — à excepção de algumas
atracções mais recentes e, também
por isso, mais concorridas, como
as do universo do filme Carros, que
tem como estrela Faísca McQueen
e a imaginária cidade de Radiador
Springs, na mítica Route 66.
Levávamos já um bom dia e meio
gastos nos parques de Anaheim,
bem pertinho de Los Angeles, quando resolvemos entrar num anfiteatro
muito especial. Já tínhamos visto figurantes personificando Ariel, Bran-

ca de Neve, Sininho, Pato Donald
e Pinóquio, Sr. Cabeça de Batata e
Mate, Alice, Aladino e muitos, muitos mais. Estava calor, ia saber bem
um lugar fresquinho. Dentro da sala,
as cadeiras apontavam para um palco com um ecrã gigante e dezenas
de peluches e bonecos da Disney. E
não estariam mais de 20 pessoas no
grande anfiteatro em que acabáramos de entrar. À porta, a frase mágica: “Academia de Desenho”.
A Pikitim demonstrava um entusiasmo ainda maior do que quando
esperava nas filas de uma montanharussa ou qualquer outra atracção
dos parques. Estava tão ansiosa que
nem conseguia decidir em qual dos
lugares vazios é que seria melhor
assistir à “aula” onde iria aprender
a desenhar a cara de personagens
da Disney com um desenhador profissional — e a Pikitim é apaixonada
pelas artes do desenho.
Sentámo-nos no centro da sala e
pegámos nas pranchetas existentes
em cada um dos lugares. “Já repararam que não há borrachas nos vossos lugares? Não nos esquecemos. É
de propósito. Garanto-vos que não
vão precisar delas”, disse o desenhador após as apresentações.
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Estávamos todos a postos para
começar a fazer uns rabiscos, mas
a Pikitim parecia estar a encarar a
“aula” muito a sério. Desenhámos
um círculo, com um traçado leve, e
continuámos a seguir as indicações
dadas a partir do palco, copiando o
que o desenhador ia fazendo e explicando com a ajuda de uma tela
gigante onde o seu esquisso era
projectado.
Cada vez mais entusiasmados com
os pequenos progressos visíveis nas
folhas outrora brancas, fomos criando olhos à personagem, traçandolhe um sorriso, sombreando-lhe as
bochechas, até que dos traços começou a emergir uma sorridente
cara de esquilo. A Pikitim fez tudo
com a atenção possível mas, no
final, não estava feliz com o Teco
que desenhou. Estava frustrada por
não conseguir fazer tão bem quanto
gostaria. Como qualquer “artista”, é
perfeccionista com os seus desenhos
e, por isso, ficou tão triste que as
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lágrimas chegaram a ameaçar cair.
“Não gosto do meu desenho. Posso
tentar fazer outro?”, suplicou.
Mas não podíamos ficar na sala,
porque a cada meia hora começa
nova sessão de desenho. A próxi-

ma “turma” iria desenhar o Mickey.
Quando soube disso, ficou extasiada.
“Não quero ir já embora. Eu quero
tentar desenhar o Mickey”, insistiu.
Não havia como recusar.
Na segunda sessão, a circunfe-

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com

rência com que se inicia o rosto do
personagem saiu mais redondinha,
mas mesmo assim a Pikitim não se
mostrou satisfeita. Pediu ao pai para
trocar o desenho com ela logo no
início da aula; e nós temíamos que a
frustração reaparecesse. Mas não. O
desenhador continuou os esboços,
começou depois a definir traços do
rosto, culminou com as orelhas e a
expressão. E no final dos 15 minutos
de “aula” a Pikitim estava feliz. “Consegui desenhar um Mickey! Está
mesmo giro, não está?”, mostrou,
orgulhosa. Quis trazer mais folhas
de dentro da sala, e continuou, cá
fora, a desenhar mais um Mickey. E
mais outro. E mais outro. E haveríamos de repetir muitas vezes o gesto
de entrar e sair do anfiteatro. Tantas quantas permitiram desenhar os
rostos dos ratos Mickey e Minnie, do
esquilo Teco, do urso Winnie, do cão
Pateta e até das personagens Victor
e Sparky do novíssimo filme de Tim
Burton, Frankenweenie.

No dia seguinte, tínhamos pela
frente o terceiro e último passado
nos dois parques de diversão adjacentes da Disney. Perguntámos à Pikitim o que gostaria de fazer e em que
parque. Se queria ir ao parque original, a Disneyland, onde pontuam o
icónico castelo da Bela Adormecida,
a casa do Mickey e da Minnie, uma
montanha-russa que ela amou e em
que pediu para andar uma dezena
de vezes e toda a área de ToonTown,
uma pequena “aldeia” onde habitam
os personagens Disney; ou se antes
ao California Adventure Park, onde
havia, entre outros, um novo espaço
dedicado ao filme Carros e um jogo
inspirado no Toy Story. Não precisámos de continuar, porque ela sabia
bem o que queria: aprender a desenhar mais personagens da Disney.
E assim lá voltamos ao anfiteatro da
Academia de Desenho.
Esse dia marcava o arranque da
época oficial do Halloween nos
parques da Disney e a Academia de

Desenho aperaltou-se para receber
os ilustres convidados. Estava explicado porque parte da academia
estivera fechada nos dias anteriores:
a inauguração de uma exposição
acerca do novo filme de Tim Burton,
Frankenweenie [estreia em Portugal
no dia 18]. Vimos os esquissos originais de Burton, microcenários utilizados nas gravações, os “bonecos”
das personagens, filmes do making
of e até oito minutos do filme de Burton em ante-estreia mundial, e em
tudo a Pikitim viu intere.
Nesse dia, as restantes salas do
edifício do Estúdio de Animação já
estavam abertas, e ela foi percebendo as várias etapas necessárias para
criar um filme de animação, frame
a frame, incluindo a forma como
se sonoriza um filme. E assim, por
breves instantes, os sete anões da
Branca de Neve tiveram vozes portuguesas a cantar a música de regresso
a casa; e, ao ter aceite o desafio de
desenhar um balão em várias posições numa tira de papel, conseguiu
perceber como, quando rodado a
grande velocidade, o balão “ganhou
vida” e começou “a subir no céu”.
Apesar de tudo, o seu desejo principal continuava ser voltar às “aulas”
de desenho uma e outra vez.
À colecção de personagens da
Disney que aprendeu a desenhar,
a Pikitim fez questão de juntar os
novos e dificílimos personagens
saídos da imaginação de Burton:
o rapaz, Victor, e o seu cão ressuscitado, Sparky. “O senhor que
inventou a história do Victor e do
Sparky deve ter tido um trabalhão
para fazer o filme que nós vimos,
não achas? Conseguir pôr aqueles
bonecos a mexer e a falar, deve ter
demorado para aí uns… 20 dias”,
comentou. Foram muitos, muitos
mais. E, afinal, tudo começou com
um pequeno esboço, um desenho,
recordamos-lhe. “Como o Mickey e
as suas orelhas. Tudo começa com
um desenho”, continuou. E tinha
razão. Nunca sabemos até onde
um pequeno desenho pode chegar.
No caso de Walt Disney, as orelhas
do Mickey tornaram-se o símbolo
maior do império de imaginação
e criatividade em que o universo
Disney se transformou. “Foram os
dias mais cansativos e mais felizes
da minha vida, aliás da viagem. Quero dizer, da viagem da minha vida”,
concluiu a Pikitim.

Cada vez mais
entusiasmados
com os pequenos
progressos
visíveis nas
folhas outrora
brancas, fomos
criando olhos
à personagem,
traçando-lhe
um sorriso,
sombreando-lhe
as bochechas,
até que dos
traços começou
a emergir uma
sorridente cara
de esquilo
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Cães, cavalos,
galinhas e ovelhas
num mini-rancho
da Califórnia
Dois cavalos, três cães, sete
galinhas, dois gatos e duas
cabras. Toda esta bicharada
tinha donos, e foram eles que nos
acolheram no “mini-rancho” de
Arroyo Grande onde a Pikitim se
sentiu em casa. Fica na belíssima
estrada entre Los Angeles e
São Francisco, onde parámos
vezes sem conta para apreciar
o cenário. “Desculpem lá, mas
preciso mesmo de desenhar
isto.” Luísa Pinto e Filipe Morato
Gomes (texto e fotos)

D

esde que chegamos aos Estados Unidos que decidimos experimentar uma nova forma
de alojamento: sem ser em hotéis,
pousadas e muito menos nos tão
populares motéis que proliferam
pelas estradas norte-americanas,
mas antes em casas de habitação.
Pessoas que listam estúdios, apartamentos ou os quartos disponíveis num sítio na Internet e que,
sub-alugando esses espaços, se
dispõem a partilhar um pouco das
suas casas e das suas vidas com os

viajantes que lhes pedem guarida.
Foi assim que conhecemos Michelle e os seus dois filhos, quando
ficámos perto de Anheim, e a Pikitim se deliciou com o boxer que se
passeava lá por casa; foi assim que
conhecemos os dois gatos persas de
Anna Elisabeth, que cedeu a cama
e os peluches dos seus filhos à Pikitim, quando nos deu alojamento
bem no centro de Hollywood; e
foi assim que conhecemos Bryce e
Kate, um casal sem descendentes
humanos mas com três filhos de
quatro patas.
Mais coincidência do que propositado, a verdade é que nas casas em que tínhamos ficado havia
sempre animais domésticos, e isso
foi meio caminho para a Pikitim se
sentir feliz. Foi por isso que o ponto
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alto da viagem entre Los Angeles e
São Francisco — feita, com calma e
sem pressas, por uma estrada com
a reputação de ser uma das mais
cénicas do planeta — foi a estadia no
“mini-rancho” de Arroyo Grande.
É que, quando procurávamos alojamento entre Santa Barbara e San
Luís Obispo — entendendo ser por
aí um bom sítio para cortar a viagem de 700 quilómetros que separa Los Angeles de São Francisco —,
não resistimos a tentar o alojamento num sítio onde os donos informavam da presença entre as cercas
de dois cavalos, sete galinhas, dois
gatos e duas cabras, e ainda três
cães de grande porte com acesso
a toda a casa. “Podemos ir já para
lá?”, insistiu a Pikitim inúmeras vezes durante a viagem, dizendo, até,

Acompanhe o Diário da Pikitim
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de que gosto muito,
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em baixo, no
Big Sur, um
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que nem precisava de ir conhecer
a Missão de Santa Barbara como
estávamos a sugerir.
Contrariada, lá a conseguimos
convencer de que iria valer a pena
visitar uma das mais conservadas
missões da Califórnia. “Os espanhóis também estiveram aqui? E
aqui gostavam deles, ou foi como
nas Filipinas e tiveram de andar
sempre à luta?”, perguntou, após
a pequena introdução ao que iria
visitar. Dentro da velha missão foi
vendo, curiosa, a forma como os
padres viviam em comunidade com
a população, a quem ensinavam
(para além do catolicismo) a lavrar
a terra e algumas artes criativas.
Ficou contente por não ver sinais
de lutas mas percebeu que, na Califórnia, tal como nas Filipinas, os

espanhóis acabaram por ir embora.
Não nos alongámos nas explicações
históricas, até porque era hora de
seguirmos para o mini-rancho.
Chegámos a Arroyo Grande perto
do fim da tarde, com o sol ainda
quente e o alpendre com vistas para
a quinta mais do que convidativo.
Bryce ofereceu-nos um copo de vinho branco, Kate aliciou a Pikitim
a ir recolher ovos e a dar comida
às cabras e aos cavalos. Estávamos conquistados. “Isto é que é
um mini-rancho, mãe? Podemos
não ir embora daqui?”, disse logo
no primeiro dia. Ainda haveríamos de ficar mais dois, e a paixão
pela Pearl, pelo Tavi e pelo Blue,
os três filhos de quatro patas de
Bryce e Kate, parecia que iria ficar
para sempre. Na manhã em que

haveríamos de voltar à estrada, e
encaminharmo-nos para Monterey,
a Pikitim foi buscar o seu caderno
para desenhar aqueles três cães de
que tanto tinha gostado.
“Eu agora aprendi a desenhar
melhor [referindo-se às “aulas”
com os desenhadores da Disney]
e gosto de desenhar as coisas de
que gosto muito, para me lembrar
para sempre”, tentou explicar à
Kate, enquanto lhe pedia para pôr
o nome dos cães por baixo do desenho respectivo.
Estávamos então de partida para
norte e a pulsão por desenhar aquilo que mais a marca aconteceu de
novo, nessa mesma tarde, quando
percorríamos os quilómetros mais
fotogénicos da estrada entre Santa
Barbara e São Francisco.
A primeira paragem foi logo a
mais demorada, e ainda nem tínhamos entrado do “chamado” Big Sur,
o troço mais bonito do trajecto. Na
inóspita praia de Piedras Brancas,
a algumas milhas a norte da cidade
de Cambria, o areal encostado à famosa Highway 1 estava repleto de
leões-marinhos. Ficámos largos momentos a avistar a população desta
vasta colónia, e a ver como eles se
locomoviam, com dificuldade. “Já
reparaste que são as ondas que os
estão a ajudar a vir para a areia?
Quando vem o mar, aquele leãomarinho consegue andar melhor
na areia”, reparou, deslumbrada,
a Pikitim. Eram muitas dezenas,
ali deitados ao sol, quase sempre

imóveis. De vez em quando lá levantavam a cabeça e esboçavam
uma luta preguiçosa, mas a maior
parte do tempo estavam mesmo a
dormir ou refastelados no areal a
apanhar banhos de sol.
Depois de entrarmos no Big Sur,
uma estrada de 145 quilómetros
que serpenteia a costa californiana com paisagens tão dramáticas
quanto belas, haveríamos de parar
incontáveis vezes para admirar o
cenário. Numa delas, e de cima de
uma pedra de onde podia contemplar melhor a paisagem, a Pikitim
voltou a pedir os seus cadernos.
“Desculpem lá, tenho mesmo de
desenhar isto.” E desenhou: o mar,
as rochas, as árvores, as flores, o
céu, o sol, o azul.
Estávamos quase a chegar a Monterey quando uma espécie de frustração bateu à porta. Não tínhamos
encontrado casas onde ficar alojado
cujo preço não fosse um atentado,
pelo que não tivemos outra opção
senão acabar a noite num motel. Na
verdade, o primeiro motor hotel do
mundo surgiu na Califórnia e isso
poderia ser motivo para experimentar um dos muitos que pululam nas estradas norte-americanas.
Mas, depois de experimentarmos o
conforto das casas com gente dentro, é difícil gostar destes espaços
tão impessoais, tão iguais uns aos
outros. “É uma pena não podermos
ficar hoje na casa de alguém. Eu
gosto mais. Sobretudo quando tem
animais”, resumiu a Pikitim.
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Com emoção, nas colinas
de São Francisco
Ainda não tínhamos chegado a São Francisco
e já a Pikitim suspirava por passar no tabuleiro
da Golden Gate, um dos principais emblemas
da cidade. Mas, bem vistas as coisas, era apenas
uma ponte e atravessá-la não foi “nada de mais”. O
melhor de São Francisco, diz ela, é mesmo conduzir
naquelas ruas em que o carro parece que “está a
andar numa montanha russa”. “Wheeeeeeeee!”
Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes (texto e fotos)
16 | FUGAS | Público | Sábado 27 Outubro 2012

A

imagem
ficou-lhe presa na retina desde
que entrou numa das atracções do
California Adventure Park, da Disney: no Soarin’ California éramos
convidados a “voar” sobre algumas
das mais emblemáticas paisagens
do estado mais populoso dos Estados Unidos. Nessa viagem virtual,
mostravam a beleza natural do
oceano, do deserto, dos parques
naturais, dos vinhedos e das montanhas, mas também o lado urbano
das grandes cidades californianas.
A mais emblemática ponte da baía
de São Francisco, a Golden Gate,
agradou de tal forma à miúda que
ela rejubilou quando lhe dissemos
que iríamos visitar aquela cidade.

“E vamos atravessá-la?”, perguntou.
Ficou prometido.
Quando chegámos a São Francisco, vindos do sul do Estado, depois
de percorrermos toda a estrada costeira desde Los Angeles, atravessámos uma outra ponte — Bay Bridge
— para chegar a Oakland, onde iríamos ficar a viver nos próximos dias.
O nosso plano era estacionar o carro
à porta da mansão vitoriana onde
nos hospedámos e visitar a cidade
de São Francisco com recurso aos
transportes públicos. Para evitar o
crónico problema de estacionamento — caríssimo! — de São Francisco,
até porque partes da cidade clamam
por ser descobertas a pé. Mas a Pikitim não esqueceu a Golden Gate,
e procurou-a de todas as vezes que
deixámos Oakland para nos perdermos nas colinas da “cidade das
neblinas”.
A presença quase constante desse
denso nevoeiro, que transformava
em dia invernal qualquer bonito dia

Acompanhe o Diário da Pikitim
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Nota: A viagem da família
da Pikitim já chegou ao fim.
Os três regressaram a casa
no dia 18 de Outubro, mas a
Fugas continuará a publicar
as crónicas dos momentos
mais marcantes desta volta ao
mundo em família até ao dia 24
de Novembro.

de sol nas redondezas, foi a primeira
lição a tirar. Faz frio em São Francisco. Sempre. Quando chegámos à
centralíssima Market Street, no primeiro dia de descoberta, os casacos
ainda estavam, por isso, vestidos.
Estávamos junto ao ponto onde os
carros eléctricos invertem a marcha,
dando a volta numa plataforma giratória, e pretendíamos apanhar o carro que seguiria na direcção Powell/
Hyde. É coisa de turista excursionista, bem sabemos, mas carro eléctrico era coisa que a Pikitim ainda não
tinha experimentado nesta viagem.
E assim esperámos mais de meia
hora numa fila pejada de forasteiros
de máquinas fotográficas em punho
para conseguir apanhar um eléctrico
em direcção a Fisherman’s Wharf.
Felizmente para a Pikitim, os 30
minutos não “demoraram” muito a
passar, distraída que estava com o
processo quase hipnotizante de ver
o eléctrico chegar, um homem girálo sobre uma placa e dois a empurrá-

lo pelas traseiras para o devolver ao
trilho. “Nós vamos passar naquela
rua? É tão a subir! E depois também
desce?”, interrogou-se, à entrada.
Na sua imaginação infantil — e
sempre sedenta de emoções fortes
—, o carro eléctrico apinhado de
gente iria subir e descer as colinas
de São Francisco a toda a velocidade, para que “as borboletas na barriga” se manifestassem outra vez.
Mas rapidamente se convenceu que
só com alguma boa vontade é que as
icónicas colinas lhe iriam devolver a
adrenalina que sentiu com as montanhas-russas do império Disney.
“Se o ‘maquinista’ andasse mais
depressa era melhor, mas depois
as pessoas que vão aqui penduradas
podiam cair. Era perigoso”, condescendeu.
Saímos do eléctrico no cimo da
rua Lombardi, considerada a artéria
mais íngreme de todos os estados
norte-americanos. Ao olhar para as
oito curvas e contracurvas que os
carros são obrigados a fazer — porque não encontraram outra forma
de descer em segurança uma inclinação que atinge os 40 graus — a Pikitim já achou que andar por aquela
rua a toda a velocidade era capaz
de ser algo perigoso. Do cimo da
colina podíamos ver a baía, com a
ilha-prisão de Alcatraz em destaque
no meio das brumas, as torres que
compõem a área financeira da cidade, alguns bairros, muitas subidas e
descidas. “E onde está a ponte vermelha? Não estou a vê-la!”, insistiu
a Pikitim. A busca da Golden Gate
passou a ser uma espécie de caça
ao tesouro.
Estávamos já a passear pela muito
turística Pier 39 — é lá que há uma
maior concentração de “armadilhas
para turistas” por metro quadrado,
leia-se, lojinhas de souvenirs e restaurantes com comida mais cara do
que saborosa — quando a Pikitim esqueceu por completo a Golden Gate.
Os responsáveis? Os leões-marinhos
que habitam as plataformas de madeira colocadas junto ao Fisherman’s
Wharf e que, ao que consta, fazem as
delícias da turistada. A Pikitim não
foi excepção.
E assim, por causa de leões-marinhos, mágicos de meter no bolso (a
qualidade dos truques não era propriamente estonteante) e caricaturistas a imortalizar o sorriso de recémcasados, a Pikitim esqueceu-se da
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Golden Gate enquanto andou pela
Pier 39. Até que chegou, finalmente,
a oportunidade de a atravessar.
Foi já no último dia que passávamos em São Francisco. Tínhamos
ido visitar o lindíssimo vale de Sonoma, vizinho do mais afamado
vale de Napa, onde até celebridades
como Francis Ford Coppola mantêm
quintas ao “estilo europeu” (é assim
que a região de turismo as “vende”
aos visitantes) e produzem vinho.
Mas o também vitivinícola Sonoma
pareceu-nos mais atractivo e genuíno. Ali encontrámos uma cidade a
preparar-se para as festas da vindima
e a Pikitim matou algumas saudades
da comida portuguesa ao devorar
três bolinhos de bacalhau no restaurante de um chef açoriano.
Regressávamos, então, de alma
e barriga cheia, à baía, fazendo
uma última paragem na pequena
vila de Sausalito, famosa pela visão
privilegiada que detém sobre São
Francisco. E a Golden Gate estava
“mesmo ali” à nossa frente. “É agora
que a vamos atravessar?”, insistiu,
impaciente, a pequena. Subimos a
um par de miradouros sob uma ventania infernal para contemplarmos
de vários ângulos aquela bonita obra
de engenharia, sempre envolta num
nevoeiro tão denso que o famoso
“vermelho internacional” tinha menos brilho que uma noite sem estrelas. Um navio de cruzeiro passou
debaixo da ponte. Da outra margem,
nem sinal. A ponte era uma passagem para uma miragem. Descemos.
Não íamos ainda a meio do tabuleiro e já a Pikitim se mostrava
desiludida. “Isto afinal não é nada
de especial. É mais bonito vê-la de
cima”, declarou. Na ausência de
emoções fortes, o mito da ponte
caiu em poucos segundos. Para
compensar, programámos o GPS
para nos levar ao coração do bairro
Mission, para provarmos o “melhor
pão de São Francisco”, segundo os
que se dispõem a escrever críticas
sobre estas coisas mundanas na
Internet. Aí sim: uma volta às colinas de São Francisco ao volante do
nosso próprio automóvel. Perante
tantas subidas e descidas, e tendo
o pai como motorista, a Pikitim
atreveu-se a de novo pedir mais
emoção. “Esta cidade é mesmo
como uma montanha-russa. Podes
andar mais depressa pai? Wheeeeeeeeeeeeeeee”.
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O país das pedras
quadradas, dos montes
vermelhos e das
árvores sem fim
São dois dos parques mais visitados dos Estados
Unidos, ambos com médias anuais de entradas
que ultrapassam os três milhões. Não é difícil
perceber porquê: tanto o Yosemite, na Califórnia,
como o Zion, no Utah, são locais com desfiladeiros
avassaladores, propícios a actividades ao ar livre
por entre paisagens espantosas. Tanto que a Pikitim
fez um concurso para encontrar o lugar mais bonito
para um piquenique. E não se conseguiu decidir.
Luísa Pinto e Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

N

a imaginação de
uma criança, uma montanha deve
ser quadrada no topo porque só
assim é possível fazer bonecos de
neve sem o risco de eles se desequilibrarem. Tivemos essa conversa com
a Pikitim ainda na Nova Zelândia,
onde, no início do Outono, ela apenas conseguiu ver neve à distância.
“Olha ali aquela montanha, tem
neve. Mas é muito bicuda. Não posso fazer lá um boneco de neve, que
ele vai escorregar e cair. Temos de
procurar um sítio quadrado”, disse,
na estrada entre o lago Tekapo e o
Monte Cook, na Ilha Sul. Até que nos
aproximámos da montanha e, naturalmente, apercebeu-se que, afinal,
o terreno é bem menos inclinado do

que parece. Por isso, a Pikitim nunca
mais pensou nas montanhas quadradas. Até que chegou ao Parque
Nacional de Yosemite.
“Afinal, há montanhas quadradas
mesmo!”, exclamou mal chegada ao
Glaciar Point, um dos mais espectaculares miradouros do parque e cuja
estrada de acesso merece, por si só,
uma visita. Sentada numa “pedra
quadrada e branca”, a Pikitim deixou o olhar perder-se no horizonte
para ver planaltos “lisos e branquinhos” [o granito predomina] e desfiladeiros abruptos e “direitinhos”
[leia-se rectilíneos]. “Parece que
veio aqui um gigante e cortou aquela
pedra ao meio”, brincou, apontando para o Half Dome, uma das mais
emblemáticas formações rochosas
de Yosemite. As pedras de Yosemite
impressionaram-na, por serem “tão
altas”, “todas brancas” e “muito,
muito direitinhas e quadradas”.
A partir do Glaciar Point, todo o
vale de Yosemite está ali, ao fundo,
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pequenino, diante dos nossos olhos,
moldado pela prolongada acção da
água e do gelo ao longo dos tempos,
desenhando desfiladeiros estreitos
e deixando cascatas espalhadas por
onde o olhar alcança.
Lá do topo, vislumbravam-se
“uma estrada, um rio e umas casinhas lá ao fundo”, observou a Pikitim. Uma vez detectada a estrada,
não teve dúvidas sobre o que queria
fazer: “Dá para ir até lá abaixo. Podemos ir?”.
Foi o que fizemos no dia seguinte,
quando nos aventurámos pelo vale
de Yosemite e descobrimos um par
de praias fluviais de grande beleza.
“Este deve ser um dos sítios mais
bonitos onde já fizemos um piquenique, não acham?”, perguntou
a Pikitim ao almoço, reparando
nos esquilinhos que rondavam a
mesa de madeira tosca, numa família de veados passeando não
muito longe e em dois bonitos e
estranhos pássaros de crista azul
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No parque de
Zion (em cima)
há lugares
de beleza
indizível; ao
lado, uma das
paisagens
graníticas de
Yosemite

que voavam entre as árvores ainda frondosas, apesar do avançado
Outono que se vivia em Yosemite.
O rio Merced parecia estar, até,
convidativo. Tanto que umas visitantes inglesas (pelo menos faziam
da bandeira uma toalha de praia)
se banharam no rio sem hesitações,
apesar da pouca água (o Verão foi
demasiado seco e, da Bridalveil
Fall, em vez de tombar um majestoso véu, como o nome indica,
caía apenas um fiozinho de água)
e da temperatura pouco convidativa. A Pikitim, que tanto gosta de
água, não se atreveu a experimentar. Preferiu ficar a contemplar El
Capitán e a tentar descobrir “escaladores” entre as pedras brancas.
Escalar as paredes de Yosemite é,
aliás, um desafio procurado pelos
amantes da escalada de todo o mundo. Há “vias” para todos os gostos,
algumas das quais podem demorar sete ou oito dias a completar.
Descortinar homens do tamanho

de formigas nas paredes graníticas
de Yosemite tornou-se uma diversão quotidiana, assim como subir
às pedras e pedrinhas passou a
ser o passatempo predilecto da
Pikitim – e não faltaram oportunidades para tal. Não só no vale de
Yosemite, onde o fez sempre que
podia e mais vezes do que devia,
para desassossego dos pais, mas
também na estrada de Tioga, onde
fica a mais alta passagem de montanha e uma das saídas mais procuradas para o lado leste do parque.
E assim, no miradouro de Olmstead as pedras transformaram-se
num escorrega gigante e a pulsão de
andar a subi-las e descê-las tornouse irreprimível. O piquenique nas
margens do lago Tenaya também
entrou, de rompante, para o top dos
mais belos locais onde trincar um
almoço frugal em comunhão com a
beleza da natureza. “Esta pedra quadradinha aqui ao sol parece mesmo
um banco para nós nos sentarmos.

Vejam lá se não é um banco perfeito?”, disparou a Pikitim.
E assim começou uma difícil competição para eleger o mais bonito
lugar em que já fizéramos um piquenique. Já havia dificuldade em
escolher entre as margens do rio
Merced e as do lago Tenaya, mas
a Pikitim juntou uma outra experiência à eleição, também no parque
Yosemite. “E não se lembram que
também já fizemos um piquenique
pertinho de uma árvore que tinha
um túnel escavado por baixo?”, perguntou, referindo-se a uma escavada em 1895 para passarem carroças
e que ainda se mantém de pé. Foi
perto da entrada sul do parque, no
Mariposa Grove, onde passámos o
dia entre sequóias gigantes a procurar, entre as mais de 500 árvores
que povoam a floresta, espécimes
baptizadas como “gigante grisalho”,
“o monarca caído”, o “bacharel e as
três graças” ou o “casal fiel”. E que
divertida andou a Pikitim a perceber
a história das sequóias! “Aquela floresta de árvores gigantes também é
um sítio bem bonito!”, reparou.
Mas a competição para o local
para piqueniques mais belo da
nossa viagem pelos Estados Unidos ainda haveria de integrar um
concorrente de elevadíssimo peso.
Foi já num outro parque nacional
absolutamente incrível, o Zion, no
estado do Utah. Tal como o Yosemite, recebe anualmente mais de
três milhões de visitantes por ano.
Fizemos alguns dos muitos trilhos

que o parque oferece compatíveis
com a destreza física de uma criança
de cinco anos – o que não é necessariamente equivalente ao seu espírito
de descoberta. Foi no ponto final do
Canyon Overlook Trail, um trilho de
menos de dois quilómetros por um
percurso rochoso e algo irregular,
mas onde os declives abruptos estão
quase sempre gradeados, que percebemos ter alcançado outro local
de beleza indizível.
Chegar ao Pine Creek, sentarmonos numa rocha altaneira, que nos
dá uma visão privilegiada sobre o
desfiladeiro, vestido com todas as
tonalidades de laranja e vermelho,
fez-nos sentir pequenos. “A natureza
é de facto muito inteligente, porque
faz coisas muito bonitas. E muito diferentes. Já alguma vez tinham imaginado que havia pedras quadradas,
montes vermelhos e árvores sem
fim?”, perguntou a Pikitim. “É por
isso que não consigo escolher qual
é o sítio mais bonito para fazer um
piquenique”.

NOTA
A viagem da família da Pikitim
já chegou ao fim. Os três
regressaram a casa no dia 18 de
Outubro, mas a Fugas continuará
a publicar as crónicas dos
momentos mais marcantes desta
volta ao mundo em família até ao
dia 24 de Novembro.
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Do Grand Canyon
a Las Vegas,
a cidade
“dos tolos”
Não resistimos a um pequeno
desvio para conhecer o Grand
Canyon e por isso chegámos
a Las Vegas já perto do lusco-fusco. E a Pikitim apercebeu-se
que chegáramos a uma cidade
no meio do deserto onde há
pirâmides mas não há camelos.
Nem casinos para crianças, o que
é uma injustiça. Luísa Pinto e
Filipe Morato Gomes (texto e fotos)

N

ão foi fácil convencer a Pikitim que a cidade para
onde nos dirigíamos tinha sido
construída do nada. Que era agora
uma cidade gigante, com muitos
prédios, luzes e cores onde antes
era um deserto, no meio de um vale
com pouca vegetação e rodeado por
montanhas secas. E que iríamos ver
aparecer essa cidade depois de atravessarmos uma estrada muito “comprida” em que também se veria muito pouco — uma forma de a preparar
para os cerca de 400 quilómetros
que tínhamos pela frente. “Se lá tem
uma cidade, já não é um deserto. O
que é que lá vamos ver?”
A conversa surgiu quando ainda

estávamos no lado norte do Parque
Nacional Grand Canyon, deslumbrados com a magnitude da paisagem
defronte dos nossos olhos. Depois
da beleza natural dos parques Yosemite e Zion, éramos surpreendidos
por uma grandiosidade que não
conhece limites. O Grand Canyon
é simplesmente avassalador. E a
Pikitim estava incrédula: “Não me
estás a dizer que isto é uma fenda
na casquinha da terra, pois não?
Se houve aqui um terramoto e fez
um buraco deste tamanho, deve ter
sido assustador!”, disse, após ouvir
atentamente as explicações inscritas
numa placa informativa, e que referiam que ainda hoje é possível sentir
a terra tremer ligeiramente.
Estávamos no Bright Angel Point,
um miradouro que nos pede um pequeníssimo esforço: percorrer um
trilho cimentado para nos devolver
uma visão comovente de um “caminho” desenhado entre paredes
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imperturbáveis de pedra avermelhada com quase um quilómetro de
altura. Paredes “com risquinhos”,
como se fossem panquecas, umas
em cima das outras, com tonalidades que percorrem toda a paleta de
cores quentes.
Ao fim de algumas horas a explorar o Grand Canyon, decidimos sair
daquele lugar “espectacular” — palavras da miúda — rumo a Las Vegas.
Esperávamos uma completa mudança de atmosfera. “Eu tenho um boca-

do de medo de sentir a terra a tremer
aqui. Para onde vamos, na tal cidade
no meio do deserto, não há fendas
gigantes nem tremores de terra, pois
não?”, perguntou a Pikitim.

E casinos para crianças?
Chegámos a Las Vegas já muito ao
fim da tarde, naquele período do dia
em que as cores do crepúsculo já estão a empalidecer e as luzes de néon
começam a brilhar. Mas a luz que
mais chamou a atenção da Pikitim

foi a de uma “caneta gigante” que
rasgava o céu. Ela lembrava-se da
“caneta” com que os astrónomos do
Observatório do Monte John (no lago
Tekapo, Nova Zelândia) nos ajudaram a identificar alguns astros, mas
aquela “caneta” tinha uma “grossura” fora do habitual. Quando lhe explicámos que a luz saía do topo de
uma pirâmide do sumptuoso hotel
Luxor, ela lembrou-se da conversa
da manhã. “Há pirâmides?! E aqui
também há camelos? Mas como é

Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com

Nota: A viagem da família
da Pikitim já chegou ao fim.
Os três regressaram a casa
no dia 18 de Outubro, mas a
Fugas continuará a publicar
as crónicas dos momentos
mais marcantes desta volta ao
mundo em família até ao dia 24
de Novembro.

que uma cidade como esta pode ser
um deserto?”, interrogou-se.
Na verdade, a ascensão da “cidade do pecado” é meteórica. Há
menos de 100 anos, não havia nada
de nada. Hoje, Vegas é uma cidade
jovem, cujos habitantes têm em média 35 anos, e cuja população está
há mais de uma década a crescer a
20% ao ano. “É estranho, mas nesta
cidade as atracções, os restaurantes, os museus, as salas de espectáculos estão quase sempre dentro

dos hotéis”, avisámos a Pikitim. E,
pior, não se consegue chegar a lado
algum no interior de um hotel sem
passar pelas salas de máquinas dos
casinos.
“Mas porque é que não fazem máquinas para as crianças também jogarem?”, reagiu, indignada, quando
lhe explicámos que não podíamos
ficar muito tempo naqueles corredores. “Mas estas máquinas não têm
muitos botões. É como a Nintendo,
eu devo conseguir aprender”, insis-

tiu. Mas os jogos são com dinheiro a
sério. Ela tentou de novo, mudando
os argumentos: “Porque não metem
vocês uma moedinha? Assim eu ficava a ver.”
Acabou por desistir, contrariada. “Os parques da Disney são para
crianças, mas os adultos também
se podem divertir. Aqui é só para
adultos e as crianças não podem fazer nada. Não tem piada nenhuma”,
reclamou. Mas haveria de mudar de
ideias.
Quando se esqueceu da proibição
de experimentar as máquinas, e se
convenceu de que aqueles jogos
para “ganhar” peluches ou outro
tipo de brinquedos até poderiam
parecer muito fáceis mas dificilmente davam direito a prémios, soube
aproveitar melhor as “curiosidades”
de alguns dos hotéis em que entrámos. No Bellagio, por exemplo, reconheceu a “árvore da sabedoria”,
uma personagem do livro A pequena
Estrela, que a acompanhou na viagem. No Circus, Circus gostou muito
das acrobacias de uma ginasta equilibrando-se e contorcendo-se numa
rede nas alturas. No Treasure Island
espantou-se com o espectáculo Mystère do magnífico Cirque du Soleil
(o único evento em que pagámos
para entrar) e com um assalto de
piratas a um “barco de meninas”,
uma produção diária, no exterior
do hotel, para atrair clientes e jogadores. E no exterior do Mirage quis
esperar para ver um “vulcão” para
concluir que aquela animação não
era “nada de especial”. “Um vulcão a sério não é assim”, recordou,
lembrando-se do que viu, ao longe,
em Vanuatu.
Na verdade, muitos dos hotéis de
Las Vegas são temáticos, fingem ser
“qualquer coisa” ou evocam uma
localização diferente. Uns simulam
as cidade de Roma, Veneza, Nova
Iorque ou Paris. Outros fingem ser
“coisas” como um castelo ou uma
pirâmide. E outros ainda, não simulando nada, não escapam no entanto à imaginação infantil. É o caso do
luxuoso Encore, do magnata Steve
Wynn (um dos responsáveis por Las
Vegas ser aquilo que é hoje). Para
a Pikitim, os dois prédios dourados
que compõem o resort eram, evidentemente e sem margem para
dúvidas, dois guardanapos. “Nesta
cidade são mesmo tolos, não são?”,
perguntou.
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O fim da
estrada, nas
Florida Keys
A Highway Overseas, no sul
do estado da Florida, é uma
estrada que invade o mar das
Caraíbas durante quilómetros
e quilómetros até terminar na
popular ilha de Key West. É,
portanto, uma estrada que acaba
— como tudo o que é bom. Foi o
ponto final desta viagem. Luísa
Pinto e Filipe Morato Gomes
(texto e fotos)

E

stava um céu
carregado, escuro, cinzento. E estava
muito quente, abafado, húmido. “Que
calor! E ainda é de noite”, resmungou
a Pikitim, à saída do aeroporto internacional de Fort Lauderdale, na Florida, ainda estremunhada pelo sono
interrompido com a aterragem do
avião. Quando o dia começou a nascer, estávamos já dentro de um carro
alugado a caminho de Miami Beach.
O céu continuava carregado, escuro
e cinzento e começou a ribombar e
a desfazer-se numa chuvada intensa.
De repente, a Pikitim assemelhou-se
aos gauleses da aldeia de Astérix, com
medo que o céu lhe caísse sobre a
cabeça. “Nunca pensei que pudesse
chover assim! Como é que tu conse-

gues conduzir? Não é melhor parar,
pai?”, sugeriu, receosa. “Afinal, aqui
é Verão ou Inverno?”, questionou,
surpresa pela ausência de sol.
“Aqui é sempre Verão”, disse-nos o
cubano Juan à porta do hotel. Nessa
altura, já o clima convidava a passeios:
“É domingo, há um mercado de rua
muito bonito, onde também se pode
comer”, recomendou por sua vez
Vanessa, uma argentina a trabalhar
no mesmo hotel, sugerindo que nos
dirigíssemos à Lincoln Road, uma rua
transformada em centro comercial ao
ar livre numa das zonas mais centrais
de South Beach. Fomos confirmar.
Em South Beach, encontrámos
uma mescla de bancadas de antiguidades, roupa em segunda mão
e copos de fruta acabada de espremer. E muita gente bonita. A Pikitim
espantou-se:
“E então, ninguém fala inglês? Já
não estamos na América?” Na verdade, ouvir falar “gringo” (o termos
usado pelos latinos para se referirem
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aos norte-americanos) era uma raridade. Já notáramos isso em toda a
Califórnia, um Estado bilingue onde
uma boa parte da população comunica em castelhano. Mas, na Florida,
para além de ser muito fácil encontrar cubanos, uruguaios e argentinos,
enfim, gente de espanhol falante, era
impossível não reparar que se ouvia
também — e muito! — falar português.
Português cantado, com sotaque de
festa. Português do Brasil.
Sim, os brasileiros estão apaixonados por Miami. Não tanto pelas
praias ou clima de Miami, mas sim
pelas lojas de Miami. Embalados
por uma pujança económica sem
precedentes em várias décadas, os
brasileiros viajam e compram e gastam. A economia local devolve esse
“carinho” com entrega e dedicação,
contratando funcionários brasileiros
para o comércio e restauração.
A Pikitim andava deliciada. Entrava em qualquer sítio e quase podia
escolher em que língua iria falar. Co-
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Acompanhe o Diário da Pikitim
em www.pikitim.com
Nota: Na próxima semana, a
Fugas publicará o derradeiro
texto do Diário da Pikitim. Uma
espécie de balanço no qual
serão passados em revista os
momentos mais marcantes da
volta ao mundo em família.

composto por umas impressionantes
1700 ilhas e ilhotas de ambiência das
Caraíbas. Mais do que isso, mais do
que um local popular entre turistas
e preços inflacionados, Key West é
o ponto final na estrada das Florida
Keys. Um beco sem saída. O ponto a
partir do qual é preciso regressar. Regressar — a palavra começou a ecoar
nas nossas cabeças. Ao final da tarde
do último dia de viagem, uma multidão concentrou-se em Mallory Square, a praça central de Key West, para
apreciar a suave descida do astro-rei
mergulhando nas águas quentes das
Caraíbas. Para a Pikitim, foi o último
pôr do sol longe de casa. Foi o fim da
estrada. A escola e os amigos estavam
para lá do horizonte, a apenas um
voo de distância.

meçava com o inglês tímido, passava
rapidamente para o espanhol rudimentar mas desenrascado — “Hi! Yo
me chamo Inês, e soy de Portugal! E
estou viajando há muito tempo, mas
estoy quase a ir embora” —, depois
saltava para o português e assim contava a quem quer que lhe perguntasse quem era e para onde ia. Sentia-se
quase em casa e tinhas razões para
isso — e não era só por causa da língua. O regresso ao conforto do seu
quarto e aos seus brinquedos há
muito tempo distantes estava cada
vez mais próximo.
Após a desistência de visitar o Parque Nacional de Everglades, quando
fomos alertados pelos anfitriões que
a temperatura nos pântanos estava
perto do insuportável e que, nesta
época, “os mosquitos não se aguentam”, decidimos programar uma
incursão até às Florida Keys, um arquipélago em pleno mar das Caraíbas
com ilhotas ligadas por uma estrada
contínua e pontes mar adentro, num

Para a Pikitim,
foi o último pôr
do sol longe de
casa. Foi o fim
da estrada. A
escola e os amigos
estavam para lá
do horizonte, a
apenas um voo de
distância

percurso de mais de 180 quilómetros
ao longo da chamada Highway Overseas. Mostrámos à Pikitim as imagens
que revelavam um interminável tabuleiro de estrada, no meio do mar,
algo parecido com uma passagem
aérea para o horizonte e as nuvens.
Funcionou. Aquela imagem captou
o seu interesse: “Posso atravessá-la
a pé?”, pediu. Fizemo-nos ao caminho — era o último dia desta volta ao
mundo em família.
Enquanto o carro ia devorando os
quilómetros da estrada — ou milhas,
como se usa contabilizar nos Estados
Unidos da América — e o percurso ia
avançando mar adentro, fomos reparando no facto de, em alguns locais,
haver mais do que uma ponte velha
paralela àquela que atravessávamos.
É o caso da Seven Mile Bridge, construída no início do século XIX e que,
a seu tempo, foi considerada a mais
longa do mundo. “Aquela ponte ficou
velhinha e tiveram de construir uma
nova, não foi?”, indagou a pequena,
quase acertando na resposta. Na verdade, mais do que a idade, foram as
tempestades e furacões, muito comuns na região, que lhe traçaram o
destino. Hoje em dia está “estragada” e “tem buracos”, como reparou
a Pikitim, mas não deixa de ser “uma
ponte mágica”, já que até árvores
crescem no seu tabuleiro. “Como é
possível haver uma árvore na estrada
se ali não há terra? É um mistério,
não é?”, deixou no ar, com a sua habitual curiosidade infantil, a caminho
de Key West.
A pequena ilha de Key West é uma
das jóias da coroa do arquipélago,
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Dez meses a
“descobrir o
mundo, viver
aventuras”
Chegou ao fim a viagem da
Pikitim e família. Já em solo
bem português, os três fazem
agora contas à vida e elencam
os melhores momentos de
uma viagem que começou em
Singapura para acabar nas Florida
Keys. Luísa Pinto e Filipe Morato
Gomes (texto e fotos)

A

música de
Tom Sawyer acompanhou a viagem
da Pikitim à volta do mundo, como
uma espécie de guião sobre o desafio de irmos “descobrir o mundo”
em família. A Pikitim passou 285
dias em viagem, longe do seu quarto, dos seus brinquedos, da escola
e dos amigos. Calcorreou o mundo
como uma verdadeira saltimbanca,
fazendo e desfazendo malas, apanhando aviões e avionetas, barcos,
motos e bicicletas, carros e autocarros, jeepneys e tuk-tuk. Dormiu em
cabaninhas e casarões, em tendas
e caravanas, em casas de amigos de
longa data e de outros acabados de
conhecer, hotéis e pousadas, aviões
e aeroportos, e até passou uma noite
num comboio.
Apesar de tanto movimento, teve
tempo de se enraizar em culturas
e tradições diversas, convivendo
com meninos tapados da cabeça
aos pés na Malásia com a mesma
naturalidade com que corria atrás
de meninas vestidas só com uma
saia de palhinhas em Vanuatu. E
teve oportunidade de conviver com
gente abastada e meninos pobres,
apercebendo-se da sorte que tem
por ter uma casa confortável para
dormir e fortalecendo, no seu coração de menina, a importância do
acto de partilhar. Nestes dez meses

de viagem, acompanhados semanalmente nas páginas da Fugas, a
Pikitim teve direito a esse banho
de novas culturas e tradições, mas
também a uma imersão nas maravilhas e nos mistérios da natureza,
respeitando-a, apreendendo a sua
diversidade, compreendendo a sua
variedade.
Viu vulcões activos e rios congelados, correu entre árvores milenares, fez trilhos na selva, perdeu-se
no meio de arrozais, fez muitas caminhadas. E nadou muito, fazendo
snorkelling ao lado de peixinhos coloridos e tartarugas, deu de comer
a golfinhos e viu de perto mantas e
tubarões-baleia. Saltitou de ilha em
ilha, deu a volta completa ao mundo, e estava feliz, à chegada. Com
a sensação de missão cumprida, e
com muita vontade de partilhar o
que tinha andado a conhecer. E diz
que, com a ajuda dos desenhos que
andou a fazer inspirados pelo mundo, nunca mais se vai esquecer de
todos os mundos que descobriu, das
amizades que travou nem das aventuras que viveu. Estes são alguns dos
momentos altos da viagem, vista pelos seus olhos de criança.

1. Praia de Railay,
Tailândia
Sair de Portugal em pleno Inverno
e praticamente aterrar no areal de
praias paradisíacas foi a razão principal da extrema felicidade que a
Pikitim demonstrou na Tailândia.
Águas quentes, praias branquinhas
e muitos, muitos peixinhos. Ainda
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Na Nova Caledónia (foto
ao lado), a Pikitim foi
conquistada pelos prazeres
do campismo; em baixo,
Railay, na Tailândia, a
praia de que a Pikitim mais
gostou de todas as que
conheceu
hoje diz que a sua praia preferida,
de entre todas as que conheceu (e
foram muitas!) foi a de Railay. Diz
que as rochas calcárias que desenhavam a baía eram muito bonitas,
que os meninos que escalavam as
paredes eram “corajosos” e que os
macaquinhos que andavam por todo
o lado eram “safados”. Ter dormido
numa “cabaninha” quase pendurada numa árvore também ajudou às
boas recordações. Era numa casa na
árvore que o Tom Sawyer gostava de
brincar. A Pikitim também. Gostou
de viver e limpar a sua casa na árvore como se fosse a Branca de Neve
na cabana dos Sete Anões.

2. Teleférico de
Langkawi, Malásia
Não foi preciso muito mais que a
presença de Margarida — uma amiga
portuguesa da sua idade — e um teleférico “até às nuvens” para tornar
a passagem pela ilha de Langkawi

memorável. Para a Pikitim, a subida ao topo do monte Machincang,
com o objectivo de passear na Sky
Bridge, uma extraordinária obra de
engenharia que permite “passear
no céu”, atiçou a sua imaginação
infantil desde que vislumbrou as cabines do teleférico a subirem rumo
à montanha. E assim o teleférico de
Langkawi rapidamente se transformou numa espécie de pé de feijão
gigante, como o da história de João,
dando um outro sentido à aventura.
No final do passeio, os veredictos:
“O que eu mais gostei foi do passeio
nas nuvens”, garantiu a Margarida;
“Eu gosto mesmo é do pé de feijão
mágico”, disse a Pikitim, que continuava a preferir a adrenalina do
teleférico.

3. Museu Pambata,
Filipinas
Foi uma das mais surpreendentes
constatações da viagem: a Pikitim

adora museus. Sejam eles para
crianças ou adultos, desde que suficientemente interactivos e com
coisas novas para apreender — e os
museus, afinal, não são sempre isso?
Durante toda esta volta ao mundo, a
Pikitim raramente se cansou durante as muitas visitas que fizemos em
museus bem seleccionados. Mas em
nenhum outro se sentiu tão fascinada como no Museu Pambata de Manila, a caótica capital das Filipinas.
Lá dentro, brincou às profissões,
aprendeu o conceito de cadeia alimentar, fez de conta que habitava o
fundo do mar, interiorizou a mensagem de que é preciso poupar os
recursos naturais do planeta e adquiriu novos conhecimentos sobre
o seu próprio corpo numa excelente
e muito didáctica sala dedicada ao
corpo humano. Saiu contrariada do
museu quando ele encerrou portas
e, no dia seguinte, pediu para regressar ao Pambata. E o prazer de
novo repetiu-se.

4. Templos de
Borobudur, Indonésia
O templo de Borobudur, situado na
ilha indonésia de Java, é o maior complexo budista do mundo. Apesar de
nele já não existirem senão pontuais
práticas religiosas, continua a ser, em
termos de arquitectura, o símbolo
maior da caminhada de Buda rumo
ao Nirvana. Conceitos de religião, meditação, perfeição, Paraíso, são muito
difíceis de explicar a uma criança de
cinco anos, mas a verdade é que não
foi difícil entusiasmá-la na exploração
daqueles templos, quando, de repente, ela conseguiu transformar as
velhas paredes de pedra num animado livro de banda desenhada, onde
há muitas figurinhas a contar uma
história. A partir do momento que
considerou que estava a ler “um livro
de pedra”, calcorreou os patamares
dos templos de Borobudur sem dar
qualquer sinal de enfado. Nas mais de
1500 figuras em relevo que ornamentam os patamares do templo, a Pikitim aprendeu a história do menino
Sidhharta. Ouviu-a contada por umas
simpáticas estagiárias de turismo,
que a mãe foi traduzindo, e depois
recontou-a ao pai com invulgar entusiasmo: “Aqui é a rainha Maia a fazer
uma grande viagem, a caminho da

casa da sua mãe porque ela queria ter
lá o seu bebé. E ali é já o bebé a nascer, porque afinal ele nasceu no meio
do caminho.” Ler um “livro de pedra”
é coisa que não esquecerá tão cedo.

5. Desfile dos OgohOgoh, Bali, Indonésia
Os balineses são um povo amável e
hospitaleiro, sorridente e festivo, e
muito, muito religioso. Há cerimónias por todo o lado, a toda a hora, e
gente vestida com aprumo a acender
incenso, a colocar flores e arroz em
todas as esquinas para deleite dos
deuses. Já a Pikitim se tinha habituado a toda esta envolvência quando
teve oportunidade de vivenciar uma
das maiores — e invulgares — festividades da ilha: o Nyepi Day, ou Dia do
Silêncio. Nesse dia, não há qualquer
barulho ou movimento, não há tráfego automóvel ou aéreo, ninguém
sai de casa, ninguém acende as luzes,
tudo está fechado, tudo é reflexão,
tranquilidade, silêncio. No dia anterior ao Nyepi Day, os demónios
foram invocados em criativos OgohOgoh (monstros em papel-mache)
que todas as comunidades fizeram
desfilar em enérgicas paradas. A Pikitim andou divertida a escolher o
mais medonho dos monstros, mas
nenhum lhe meteu medo. Achou-
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lhes mais piada do que à “pausa para
reflexão” a que foi obrigada no dia
seguinte. “Eu não quero pensar em
nada; só quero é brincar.”

6. Viajar de
autocaravana, Austrália
Desde o início da viagem que estava
prometido andarmos numa “casa sobre rodas” e, por isso, as expectativas
eram altas. Quando pela primeira vez
entrou na autocaravana com que iríamos fazer quase quatro mil quilómetros ao longo da costa ocidental
da Austrália, a reacção não foi das
melhores — “Isto aqui é muito mais
pequeno do que eu pensava”, disse
a Pikitim. Depois de ter aberto as
gavetas, descoberto o frigorífico e o
microondas e percebido que à noite
os bancos e a mesa se transformavam
em cama, mudou de ideias e passou
a achar que viver ali seria melhor do
que brincar numa casa de bonecas.
E começou, rapidamente, a sentir o
privilégio de ver desfilar paisagens
áridas e agrestes da sua mesa de trabalho em andamento, onde registou
em forma de desenhos muitas das belezas naturais — como o Deserto dos
Pináculos, as termiteiras gigantes ou
os golfinhos de Monkey Mia — no despovoado estado de Western Australia.

7. Iniciação à
Astronomia, lago
Tekapo, Nova Zelândia
Foi numa noite mágica de céu limpo
e frio cortante, perto dos zero graus
centígrados. Aceitámos o convite de
uma amiga portuguesa acabada de
conhecer, que trabalhava no Astro
Café, localizado no topo do monte
John, sobranceiro ao lago Tekapo, na
Ilha Sul da Nova Zelândia (provavelmente o café panorâmico mais bonito do mundo, já que é difícil igualar
aquela amplitude, de 360 graus, que
coloca o monte Cook, o lago Tekapo
e toda a bacia Mackenzie na mesma
linha do horizonte). No cimo do
monte John está, também, um dos
mais importantes observatórios
astronómicos de todo o hemisfério
sul, e o convite da portuense Patrícia
Baptista foi, também por isso, irrecusável. Voltámos a subir ao Astro
Café, à noite, iluminados apenas pelas estrelas. A Pikitim deliciou-se com
a potência do telescópio apontado
para os céus neozelandeses: “Eu vi,

eu vi! Consegui ver os anéis de Saturno!” Também conseguiu ver a cor de
Marte e perceber como mudam de
cor as estrelas cintilantes. Mas, para
ela, o mais importante viria pouco
antes de abandonarmos o Observatório Astronómico, quando viu
uma estrela cadente a pintar o céu.
“O meu sonho realizou-se!”

8. Trekking no Abel
Tasman Coastal Trail,
Nova Zelândia
Não foi preciso recorrer à ajuda preciosa de uma Backpack imaginária
que tivesse a solução para qualquer
dificuldade momentânea, nem tãopouco a companhia inseparável de
um macaco Boots. A Pikitim encarnou a pele de Exploradora e liderou
com ímpeto juvenil um dos troços do
magnífico trilho Abel Tasman Coastal
Track, no extremo norte da Ilha Sul
da Nova Zelândia. Estávamos receosos com a sua resistência física e disposição para tão longa caminhada,
mas a verdade é que, para ela, tudo
foi emoção e descoberta. A imaginação esteve sempre presente ao longo
de toda a tarde de caminhada. Estava
com vontade de partir à aventura,
de conhecer árvores e cogumelos,
de descobrir o que se escondia para
lá de cada curva no trilho florestal.
Avisou-nos de antemão que ela, naquele dia, seria uma espécie de Dora,
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Percorreu oito
quilómetros sem
nunca pedir colo
ou cavalitas. À
chegada estava
feliz como nunca
10. Viver em Lelepa,
Vanuatu

Viver numa
“casa com
rodas” foi uma
experiência
inesquecível,
assim como
os dias
passados com
as crianças
de Lelepa,
Vanuatu. Na
ilha de Tanna,
também em
Vanuatu,
habituouse a não se
assustar com
os estridentes
ruídos do
vulcão Yasur

a Exploradora e lideraria a caminhada, e que nós teríamos de atentar nos
seus conselhos (“Cuidado com esta
raiz levantada”; “Respirem fundo
que agora vem aqui uma grande
subida”; “Atenção a esta pedra”) e
nunca, mas mesmo nunca a ultrapassar. E assim percorreu um total de
oito quilómetros, sem nunca pedir
ajuda — colo ou cavalitas. À chegada a
Torrent Bay, estava feliz como nunca,
e contente por ter superado todas as
dificuldades do percurso.

9. Acampar na Nova
Caledónia
Recorremos a amigos de amigos para
nos munirmos de equipamento de
campismo que nos permitisse sair de
Nouméa e conhecer o resto da Grande
Terre, a principal ilha do arquipélago da Nova Caledónia, e também a
magnífica Ile des Pins. Tendas, finos
colchões, sacos-cama, lanternas, um
pequeno fogareiro a gás, uma grelha,
carvão e o indispensável material para
cozinhar e comer, como tachos, pratos, talheres e afins. Para a Pikitim,
foram momentos de emoção desde
a primeira hora. Simples actos como
ajudar a montar a tenda, recolher lenha para fazer uma fogueira, cozinhar
nas brasas, limpar o chão com um
ramo de arbusto ou dormir com a chuva a bater no duplo tecto tornaram-se
especiais. O campismo conquistou-a.

Foi talvez dos sítios onde a Pikitim
teve menos conforto material durante a estadia — dormiu num colchão no
chão numa casa simples coberta de
zinco, tomou sempre banho de água
fria numa casa de banho minúscula
construída no centro da aldeia, não
havia energia eléctrica durante boa
parte do dia, nem sequer uma pequena mercearia para comprar leite com
chocolate ou as suas bolachas preferidas. Mas a pequena ilha Lelepa, em
Vanuatu, foi, apesar disso, dos sítios
que mais a marcaram e onde nunca
se aborreceu. Porque havia crianças.
Foram quatro dias de absoluto desprendimento e de muita, muita brincadeira com os meninos da aldeia.
Os brinquedos eram cocos, corais,
ramos e folhas. Os jogos eram as universais escondidinhas e apanhada e
as corridas atrás de cães, porcos e
galinhas que por ali andavam à solta.
E, claro, muitas sessões de desenho
e pintura num “atelier” montado ao
ar livre, em cima de um depósito de
recolha das águas pluviais. Os lápis
e marcadores não tiveram descanso,
mesmo depois de se ter acabado o
papel. E não é que as conchas são
um belo suporte para fazer criativas
“peças de arte”?

viste estes lagartos com rabinho fluorescente?”) e espreitar como ainda
se vestem alguns meninos nas aldeias
mais recônditas — “Com a roupa da
natureza”: saias de palha para as
meninas, e umas bolsas também de
palha com que os meninos tapam a
pilinha. Foi o local mais primitivo de
toda a viagem.

12. Aprender a desenhar
na Disneyland, Estados
Unidos
Gostou das montanhas-russas, das
rodas gigantes, dos desfiles de princesas, da casa do Pateta e da Margarida, do chá dançante da Alice, de voar
sobre Londres com o Peter Pan, de
conhecer a Sininho, o Sr. Cabeça de
Batata e o Sr. Incrível, de entrar na

gruta secreta em que funcionava o
clube musical de Sebastião e os outros amigos de Ariel, de entrar no
castelo da Bela Adormecida e de se
assustar com “a maléfica bruxa má”.
Não houve nada que a Pikitim não
gostasse no universo dos parques
da Disney, em Anheim, pertinho de
Los Angeles. Mas o que dificilmente
esquecerá são as horas passadas na
Academia de Animação, onde aprendeu a desenhar o Mickey, o Winnie
the Pooh e muitos outros personagens do universo Disney, incluindo os
do filme Frankenweenie, e percebeu
que para fazer os filmes de animação
da Disney é preciso muito tempo, talento e paciência. Por ela, e apesar de
adorar tudo o resto na Disneyland,
teria passado dias inteiros simplesmente a desenhar.

DE 29 DE OUTUBRO A 10 DE DEZEMBRO

troque o brinquedo por
uma realidade de sonho!

36€

desde

36€
por mês *

11. Regresso ao passado,
Tanna, Vanuatu
A Pikitim habituou-se a não se assustar com os estridentes ruídos do
vulcão Yasur, nem a impressionarse com as espessas nuvens de fumo
negro que saíam constantemente da
sua cratera. “Só temos de nos preocupar quando ele ficar calado muito
tempo. Se ele parar com estas explosões, pode depois vir uma explosão
a sério, e aí sim, nós temos medo”,
explicou-lhe Marie, a nossa anfitriã
na ilha de Tanna. A Pikitim deixou
de se preocupar com o vulcão, mas
não o suficiente para o querer subir e
espreitar as suas erupções contínuas
bem pertinho da cratera — “Sou muito nova para morrer!”, disse. Preferiu
passar dias a fio numa aldeia no sopé
do vulcão, a brincar com os meninos que lhe haveriam de ensinar a
jogar râguebi com um velha bola de
trapos. E fez passeios selva dentro,
para conhecer bichos incríveis (“Já
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Continue a acompanhar as nossas viagens!
Onde nos pode encontrar:

Diário da Pikitim - http://www.pikitim.com
Facebook - http://www.facebook.com/pikitim
Instagram - http://instagram.com/instapiki
Pinterest - http://pinterest.com/luisaqpinto/
Twitter - https://twitter.com/LuisaQPinto
Google+ - https://plus.google.com/111086530454700183040/posts

Participe da comunidade Viajar com Crianças criada no Google+
https://plus.google.com/u/0/communities/114031920588623185332

Boas viagens!
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