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Rui, um homem enérgico e lutador, partilha o seu quotidiano com uma 

cadeira de rodas, que lhe permite ter uma vida repleta de sonhos concretizados 

e outros, ainda, por alcançar. 

Certa tarde, estava no seu atelier de pintura quando, entre pinceladas, o 

perfume da primavera, transportado pela brisa tépida e suave, o envolveu. 

Deixou-se embrulhar naquela explosão de cheiros, que lhe entrava pela janela e 

adormeceu.  

Durante esse sono reparador sonhou que ia a caminho de Tóquio para 

assistir aos jogos Paralímpicos, agendados para agosto de 2021, devido à 

pandemia provocada pelo vírus Covid-19. 

  Na viagem, conheceu outras pessoas que, como ele, têm mobilidade 

reduzida: a Ivone, a Maria e a Olímpia. 

As novas companheiras de viagem eram muito simpáticas, mas muito diferentes! 

A sensibilidade da Ivone contrastava com a impulsividade da Olímpia e a 

meiguice do olhar da Maria. A luz do sol entrava por entre as vidraças e os 

cabelos da Ivone ficavam ainda mais loiros. Quanto mais interagia com estas 

novas companheiras mais familiares lhe pareciam. Será que que já se tinham 

cruzado? 

No avião, entre treinadores, atletas que iam participar nos jogos e família, 

reinava a união, harmonia e boa disposição entre todos. Todos com diferentes 

dificuldades, mas unidos na esperança de concretizar sonhos e realizar 

pequenos atos acessíveis à maioria, mas que para este grupo era uma grande 

batalha e conquista. Unidos em se ajudarem mutuamente e encontrarem 

esperança para mais como eles. 

Coragem e resiliência para enfrentarem também a maior dificuldade 

criada pelo maldito vírus que tinha posto treinos, voos, encontros em stand By… 

Nada os poderia impedir de triunfar… 

A aventura começava logo ali, no edifício gigante do aeroporto, onde a 

exploração daquele lugar tão mágico os poderia levar a ultrapassar novos 

desafios.  

Tóquio é uma cidade futurista, cheia de prédios enormes, com design 

diferente e surpreendente. A cidade preserva o culto através da construção de 
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variadíssimos templos. Os complexos desportivos são enormes, muito diferentes 

do normal, adaptados a todos. 

Quantas pessoas diferentes que vemos a cada passo? A magia do olhar em 

cada rosto? 

O Rui, a Ivone, a Maria e a Olímpia estão estupefactos com o encanto da 

cidade de Tóquio (東京). 

-Mas…, Mas…Que é isto? – algo quente e molhado acariciava-lhe o rosto 

adormecido e trazia-o de volta à realidade -Ah! És tu companheiro! Acordaste-

me, seu malandreco! Afinal não estou em Tóquio! - exclamou Rui, com tristeza 

na voz enquanto acariciava o seu fiel amigo. “Ah! Que engraçado…- balbuciou 

pensativo - as companheiras da minha viagem imaginária colaboram comigo na 

Associação Portuguesa de Deficientes! Bem me parecia que as conhecia…o 

nosso inconsciente prega-nos com cada partida…” 

Rui, deixou-se ficar embrenhado nos seus pensamentos. 

“E se tornasse o meu sonho realidade? – questionou-se – Sempre quis assistir 

aos jogos paralímpicos e Tóquio parece ser uma cidade interessante.!” 

A pandemia, em agosto, é uma incógnita. Atento à opinião dos especialistas 

sobre os próximos tempos e as dúvidas que pairam sobre o assunto, 

nomeadamente novas variantes, mais restrições ou a possibilidade das viagens 

se tornarem realidade, disponibilização de vacinas a grupos onde poderá ser 

incluído, tudo pode ser possível. Além disso começou a falar-se do passaporte 

da vacina, a nova esperança para voltar a viajar pelo mundo. Entendeu ser o 

momento certo para avançar com o plano. Ainda o separam quase cinco meses 

do importante acontecimento. Encontrar companheiros para a viagem, e porque 

não uma Ivone, uma Maria ou uma Olímpia? Era hora de agir. Estava decidido a 

fazer esta viagem. Fez rodar a cadeira de rodas e dirigiu-se ao computador. 

Tinha que delinear os próximos tempos.  

Para começar, Rui, reuniu informação sobre como viajar para o Japão. 

Precisava de perceber que tipo de itinerário poderia fazer e o mais importante, 

quem o acompanharia nesta aventura. 

Decidiu falar sobre esta viagem à hora do jantar. 

- No próximo verão gostava muito de ir a Tóquio. - informou com a maior 

das naturalidades. 
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- Onde!?- perguntaram todos em coro. 

-Tóquio, no Japão, é claro! Até já ando a sonhar com a viagem...Há uns 

dias atrás adormeci no atelier e sonhei que estava em Tóquio. A Olímpia, a Maria 

e a Ivone estavam comigo, mas no sonho tinha acabado de as conhecer, embora 

algo me dizia que já as conhecia. Só quando o Buda me acordou, com as suas 

lambedelas é que me lembrei quem eram as minhas companheiras de viagem. 

Já falei com elas e, em princípio só a Olímpia não embarcará nesta aventura, 

devido à idade avançada. 

Rui sempre sonhará assistir aos Jogos Paralímpicos. Para ele seria muito 

importante estar presente este verão e, quem sabe, assistir à grande vitória de 

José Carlos Macedo, na Modalidade de Boccia. 

- Então família, quem gostaria de me acompanhar nesta aventura?  

 O filho mais novo de Rui respondeu de imediato que poderia contar com 

ele para o acompanhar até à famosa cidade de Tóquio. 

A restante família deixou-se contagiar pala felicidade de Rui e decidiu 

também acompanhá-lo nesta grande aventura. 

Quanto a Rui, não perdeu tempo e no fim do jantar começou a pesquisar 

na internet, alojamentos adequados para pessoas com mobilidade reduzida, 

para alugar durante a sua estadia em Tóquio.   

Depois de inúmeras chamadas, finalmente conseguiu encontrar um 

alojamento disponível para poder pernoitar com a sua família. 

Feliz, começou a delinear a sua viagem de sonho… 

Todo o esquema da viagem começava a ganhar forma. Enquanto 

pensava nas diversas aventuras com que se iria deparar, lembrou-se de algumas 

coisas que tinha de fazer antes de embarcar com a família nesta façanha. 

O alojamento já estava selecionado, faltava ainda assegurar as condições 

da viagem para poder efetuar as reservas dos voos. devido às cadeiras de rodas, 

porém nada que os fosse impedir. Contactou a TAP e falou com uma assistente 

que, atenciosamente, lhe explicou os procedimentos a adotar no aeroporto, no 

embarque, a bordo do avião e à chegada. Tudo o que precisava de fazer era 

preencher o formulário de pedido de assistência a pessoas com necessidades 

especiais e a viagem até Tóquio estava tratada…  
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Rui, estava tão entusiasmado que não parava de falar na sua viagem. 

Estava a poucos meses de realizar o seu sonho.  

Mal ele sabia que a uns quilómetros de distância, outros sonhos também 

ganhavam asas… 

Na casa da Olímpia, e com a sua impulsividade, tentava convencer as 

suas filhas a deixaram-na participar nesta aventura. Ninguém a conseguia parar, 

estava eufórica. Quando Rui lhe falou do sonho que tivera e lhe propôs ir a 

Tóquio, ficou reticente, pois sabia que ia ser uma grande aventura, devido às 

suas limitações, mas o seu desejo era ainda maior que o seu sonho. Ela sabia 

que Tóquio, na sua grandeza, tinha todas as acessibilidades para pessoas como 

ela e Rui.  

Já Maria, com a sua delicadeza e meiguice, falava ao jantar com a sua 

família sobre esta aventura de ir a Tóquio. Todos achavam que era uma loucura, 

pois além das limitações causadas pela pandemia, a sua condição física fazia-

os ficar apreensivos. Mas Maria, com a sua voz meiga e melodiosa, com a sua 

força e tenacidade, que a fez reaprender a viver e a superar todas as 

dificuldades, rapidamente os convenceu.   

 O grande dia chegou! Tudo a postos para o embarque daquele que seria 

um sonho tornado realidade. No momento do embarque tudo superou as suas 

expetativas, podendo, agora, relaxar e desfrutar da viagem juntamente com a 

sua família e amigas. 

A viagem correu muito bem e o Rui estava deslumbrado com a paisagem 

ao aproximar-se do destino, Tóquio. 

Chegados ao alojamento previsto, apesar de exausto, Rui, estava ansioso 

pelo início da grande aventura! A noite foi de sonhos com o que os esperava. 

O dia começou cheio de sol e já se ouvia barulho nas ruas.  

 Tomaram um pequeno-almoço apressado, caminharam pelas ruas iluminadas 

de Tóquio pela primeira vez, de olhos arregalados por ver uma metrópole tão 

moderna e cheia de brilho. 

 De tanto andarem e com a diferença de fuso horário a começar a pesar-lhes, 

Rui disse: 
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- Este passeio abriu-me o apetite e nenhuma viagem fica completa sem 

muita comida. O que acham de procurarmos um local para provarmos as iguarias 

locais, tipo Ramen, Noodles... 

- Aí! como eu gosto de Sushi! – retorquiu o filho do Rui. 

- E se provássemos um pouco de cada? – disseram em uníssono. 

Lá foram todos felizes almoçar. Entre dezenas de opções acabaram por 

comer num restaurante que tinha uma vista incrível! 

A seguir ao almoço delicioso, de estômago cheio e coração aquecido, 

aproveitaram o resto do dia para visitar alguns locais mais famosos antes de 

regressarem ao hotel.  

Depois de um dia de aventuras pela cidade de Tóquio, já no hotel, foram 

descansar, afinal estava a aproximar-se, a passos largo, a hora da tão esperada 

Cerimónia de Abertura dos Jogos Paralímpicos. Estavam todos muito ansiosos. 

Estas cerimónias são sempre carregadas de muitas surpresas!!! E, além do 

mais, tinham anunciado nas notícias que iria haver uma participação muito 

especial. 

Faltavam menos de vinte e quatro horas. Com a ansiedade e curiosidade, 

não conseguiam adormecer. Aproveitaram a insónia para trocar mensagens 

sobre quem seria a pessoa mistério. 

 - Estou mesmo empolgada para ver os nossos atletas a desfilarem na 

parada das nações – escreveu Olímpia no grupo “BFF_Toquio2021” 

 - E a bandeira Portuguesa? Que orgulho! Até estou emocionada só de 

pensar… – exclamou Maria. 

- Não estão curiosas sobre a participação especial de que tanto se fala? - 

questionou Rui - eu aposto no Lenine Cunha! 

- Impossível! Exclamou Ivone - É o atleta paralímpico mais galardoado de 

sempre, mas não é japonês, melhor… é português! 

 - Por mim, podiam atuar os Arashi – disse Olímpia. 

Choveram emojis de gargalhadas, risos e imensos corações. 

Os quatro amigos despediram-se, queriam acordar bem cedo e aproveitar 

cada emoção, cada minuto do dia tão esperado. 

Trim… trim, tocou o despertador na manhã seguinte. 

-Pai, pai, acorda chegou o grande dia. Acorda! 
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- Uhm… Uhm. Onde estou, que horas são? -perguntou Rui estremunhado, 

ainda meio no mundo dos sonhos. 

-Pai, jogos Paralímpicos!!!! 

-Ah! Que idiotice…. Toca a despachar! Passa-me aí o telemóvel, por 

favor. Preciso de acordar aquelas “meninas”! Estivemos a trocar mensagens até 

tarde. Não podemos atrasar-nos! 

          Quando chegaram ao estádio cada um recebeu um rádio guia. Ivone 

começou logo a explorá-lo: 

“Bem-vindos a Tóquio, para informações turísticas pressione T, para 

saber novidades sobre as provas, junte-se ao grupo BFF_Toquio2021, para 

horários, …” 

- Vejam-me só isto. Estes japoneses são fantásticos! Criaram uma 

aplicação com informações úteis, tudo traduzido em mais de 50 línguas!  

- Deixa lá isso Ivone! Temos que nos despachar. – disse Rui ansioso. Não 

quero perder as cerimónias de abertura. 

As cerimónias forma lindas! Por todo o lado sentia-se o espírito de 

competitividade. No entanto, mais que a competição existia um clima de 

entreajuda, união e paz. 

 Iniciaram-se as provas! 

O nervosismo apoderou-se do grupo quando começaram as provas de 

Boccia. “Esta viagem seria ouro sobre azul se José Carlos Macedo levasse o 

ouro para Portugal!” - pensou Rui. 

Ouvia-se alto no tão enorme complexo “Heróis do mar, nobre povo, nação 

valente, imortal…” José Carlos Macedo conseguira a medalha de ouro na 

modalidade Boccia. 

As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Rui. O que ele não sabia é que 

para ele as surpresas ainda não tinham acabado. 

Inesperadamente, o nome Rui Manuel Jesus Alves soou por todo o 

estádio. Pediam que se deslocasse ao recinto de jogos. Estupefactos, 

entreolharam-se: Rui era a surpresa de que falavam nas notícias. 

O atleta Covilhanense teve o privilégio de acompanhar José Carlos 

Macedo numa volta pela pista de atletismo empunhando a bandeira de Portugal. 


