
Lusitânia

M A R G A R I D A

F O N S E C A  S A N T O S



A cena passa-se num espaço amplo, onde está o hidroavião Lusitânia ao fundo. Este tem uma
das suas portas (ou outra parte qualquer) móvel onde está um ator que assume o papel de
Lusitânia durante a peça. Quando a peça começa, está apenas Gago Coutinho, sentado num
rochedo, falando.

 
Gago Coutinho  
Há coisas que não fazem sentido…! Ou melhor, há coisas que nunca deveriam acontecer, por
serem tão descabidas, tão injustas, tão… tão… disparatadas! Tudo na vida deveria ter um
sentido, uma lógica, uma justiça, não acham? É horrível descobrir de repente que a vida nos
pregou uma partida. E foi isso que lhe aconteceu, uma partida pregada sem aviso… Sem
lógica… Sem justiça! Às vezes, de noite, vem-me à ideia aquela viagem, a da desgraça de
Sacadura Cabral. 
(pausa)

Lusitânia começa a mexer-se e vem para perto dele, sem que Gago Coutinho se aperceba.

Gago Coutinho          
Não, não é a que estão a pensar. Não estou a falar da travessia do Atlântico Sul. E a estupidez
é mesmo essa! Sacadura Cabral não morreu na travessia! Percebem? Não morreu a
atravessar aquela distância toda! Milhas e milhas de incerteza, de desafio, de luta. Podia ter
acontecido tanta coisa, mas não aconteceu. Sacadura Cabral não morreu na travessia do
Atlântico Sul. Nenhum de nós morreu, aliás, como podem ver.

Lusitânia                   
Nenhum, é verdade…

Gago Coutinho          
Ah, estavas aí…

Lusitânia                   
Tentei passar pelas brasas, mas com tanta conversa…

Gago Coutinho          
Estava a relembrar a ironia da morte de Sacadura Cabral.

Lusitânia                   
Sobraste tu…

Gago Coutinho         
Sobrei! Tens sempre uns modos, Lusitânia! Será que nunca vais mudar?!
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Lusitânia                   
Se mudasse, estranhavas, Coutinho. E um hidroavião que se preze não muda do pé para a
mão.

Gago Coutinho          
Também só podias mudar da roda para a asa…

Lusitânia                   
Engraçadinho!

Gago Coutinho          
Mas tive graça mesmo!

Lusitânia (imitando, na brincadeira) 
Da roda para a asa, da roda para a asa…

Gago Coutinho (cortando) 
Bom, como estava a dizer… Estou aqui bem vivo, mas tenho esta revolta a roer-me por
dentro. É que, depois de um feito como aquele, depois de atravessar a 72,5 milhas náuticas
por hora 4527 milhas a voar…

Lusitânia (chama a atenção para a plateia) 
Olha ali aqueles… Eles não sabem quanto isso é…

Gago Coutinho          
Pois, não sabem quanto é isso em quilómetros, mas eu já vos digo, não se preocupem… 7
285 quilómetros, vírgula 5 0 0 2 9.

Lusitânia                   
Cala-te lá!!! Ninguém quer saber das casas decimais. Foi mais ou menos 7.300 quilómetros,
digamos assim. Com aquelas voltinhas, deve ter sido isso.

Gago Coutinho          
Arredondaste um bocadinho de mais…

Lusitânia                   
Não interessa. Adiante!

Gago Coutinho          
Fizemos a viagem em 62 horas e 26 minutos… (surpreendido) Esperem lá! Que coisa
espectacular! 62 e 26 são… são… o contrário! Que engraçado! Olha que nunca me tinha dado
conta deste facto. 62 e 26….!

Lusitânia                  
Bolas, pá!, que parolada! Que graça é que isso tem? (imitando) 26 é o contrário de 62!!! (outra
vez irritado) Que droga!

Gago Coutinho (ignorando) 
Mas como vos estava a dizer. Depois de atravessar a 72,5 milhas… (para a plateia) Não, não
vou repetir, descansem. Depois de atravessar aquilo tudo, Sacadura Cabral desapareceu no
mar num voo sem história, sem perigo, sem glória… sem sentido! Não faz sentido que ele
tenha morrido num voo tão banal como aquele.
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Lusitânia                   
Sobretudo morreu sem mim por perto.

Gago Coutinho          
Terias morrido com ele, Lusitânia.

Lusitânia                   
Isso era chato, de facto. Mas nunca me hei-de esquecer que ele me salvou… por duas vezes.
Só não me salvou dos tubarões, mas eu não levei isso a mal.

Gago Coutinho         
Eles não estavam interessados em flutuadores, Lusitânia.

Lusitânia                   
Deixá-lo! Fizeram-me uns arrepios que eu sei lá! 

Gago Coutinho          
Nem uma mordidela sofreste.

Lusitânia                   
Pois não… Mas das outras vezes, o Sacadura Cabral salvou-me sempre.

Gago Coutinho          
É verdade. Eu não teria sabido o que fazer.

Lusitânia                   
Exactamente, tu só percebes de bolhas e rumos.

Gago Coutinho          
Pois é…

Lusitânia (olha a plateia) 
Olha para eles. Não estão a perceber nada. As bolhas são o que… Bom, não são borbulhas
nem ataques de mau génio, são…

Gago Coutinho          
Deixa, Lusitânia. Daqui a pouco eles percebem.

Lusitânia                   
Ficam na ignorância?

Gago Coutinho (decidido, mas brincalhão) 
Para já, ficam.

Lusitânia                   
Não lhes explicamos nada?! Nem o que é um corretor de rumos? Nem aquilo do sextante de
bolha?!

Gago Coutinho          
Se queres explicar, força. Eu não quero, para já.

Lusitânia (atrapalhado) 
Bom, assim de repente… não sei bem.
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Gago Coutinho          
Bem me parecia. Deixamos para daqui a bocado.

Lusitânia                   
Pronto.

Gago Coutinho          
Voltando à morte de Sacadura Cabral. Contam os outros pilotos que estavam com ele que o
nevoeiro era denso naquele dia e que se pegava com o mar. Quando isso acontece, há que
ter cuidados redobrados, não vá o piloto confundir o nevoeiro com a água e cair nela
desamparado.

Lusitânia                   
Se fosse comigo, eu…

Gago Coutinho          
Se fosse contigo tinha dado no mesmo, Lusitânia. Tinhas-te afundado com ele.

Lusitânia                   
Isso nunca! Ele é que se afundava comigo!

Gago Coutinho          
Como queiras… Mas morrias na mesma.

Lusitânia                  
Pois…

Gago Coutinho          
Assim que descolaram, perderam-no de vista, mas isso era normal. Com aquele nevoeiro, a
visibilidade era muito diminuta. O Comandante Ferreira Rosado seguiu-o de perto, pensou
ele, rasando o mar que nem carneirada tinha. 

Lusitânia (goza) 
Carneirada…

Gago Coutinho          
Posso…?

Lusitânia                   
Força!

Gago Coutinho          
Não ia a mais de dez metros acima da linha de água. Não viu nada, não ouviu nada. Será que
Sacadura Cabral bateu no mar? Será que se afundou? Como é possível não ter deixado
rasto?!

Lusitânia                   
Ninguém procurou como deve ser! Só pode ter sido!

Gago Coutinho          
Ora… A 15 de Dezembro de 1922 foi dado como desaparecido.
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Lusitânia                   
Isto é mania portuguesa. Olha o D. Sebastião. Eu acho que há aqui uma pequena sina
nacional, não é? Um fado… Uma atração para se atirarem ao mar, por um lado, outra para se
perderem no nevoeiro. Já para não falar daquela cena de transformar rosas em papos-secos.
Essa não se repetiu, foi pena… mas ainda vamos a tempo, não?

Gago Coutinho (ignorando) 
Pouco depois de ter conseguido a proeza de atravessar o Atlântico Sul num hidroavião,
desapareceu no mar. Uma estupidez, era um voo de rotina. Eu fiz essa travessia até ao Brasil,
sim, mas a alma de toda a travessia foi sempre dele. Sempre do Sacadura Cabral…

Lusitânia                   
Tu desculpa lá, mas essa agora é um bocadinho excessiva! Ai foram só os dois, foram? Acaso
se esqueceram que quem alombou com o vosso peso fui eu?! A morrer de falta de
combustível, a passar martírios inimagináveis, a…

Gago Coutinho (interrompendo) 
Pronto, pronto, desculpa… Fomos os três, claro.

Lusitânia                  
É, é, eu bem vejo. Pergunta-se a alguém quem é que fez a travessia e o que é que todos
respondem? Hã? Gago Coutinho e Sacadura Cabral, assim, sem mais nada!

Gago Coutinho          
Não sejas ciumento…

Lusitânia                   
Ciumento?! Esforcei-me como…

Gago Coutinho (interrompendo) 
Então?!

Lusitânia                   
Desculpa. Esforcei-me que eu sei lá!

Gago Coutinho          
Sim, mas a força era dele.

Lusitânia                   
Teimoso que nem um jumento!

Gago Coutinho          
Eu?!

Lusitânia                   
Não, parvo, o Sacadura Cabral. Metia-se-lhe uma ideia na cabeça e nada a fazia sair de lá!

Gago Coutinho          
Sabem o que ele dizia? Que qualquer viagem aérea era um ponto de interrogação, e muito
mais aquela, que apresentava numerosas dificuldades. 

Lusitânia                   
Só um par de loucos é que se metia a fazer aquilo!
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Gago Coutinho          
Um trio… não?

Lusitânia                   
Trio?! Ah, sim! Sim, claro… Mas eu… eu fui obrigado…

Gago Coutinho          
Sacadura Cabral dizia conhecer bem o bico-de-obra que ela era e foi sempre claro: tínhamos
cinquenta por cento de probabilidades a nosso favor, e outras tantas contra. 

Lusitânia                   
Uma percentagem fixe…

Gago Coutinho          
Esperava que o Padre Eterno (gesto para cima) se conservasse pelo menos neutral na batalha
com os elementos. Tinha receio de que não estivesse de bom humor, como em algumas
ocasiões.

Lusitânia                   
Essa do Padre Eterno foi boa. Por acaso esteve de bom humor, lá isso esteve. Mas depois… A
menos que tenha sido o tal Adamastor do Ar…

Gago Coutinho (ignorando o comentário) 
Havia gente a chamá-lo louco, confundindo coragem com loucura.

Lusitânia vai fazendo que sim com a cabeça, como se concordasse com todos os defeitos
mencionados.

Gago Coutinho          
Ou teimoso, quando o que tinha era tenacidade. Muitos disseram-no perfecionista, como se
de uma doença se tratasse. E que a sua honra era uma verdadeira religião. O que importa
mesmo é que, sem Sacadura Cabral, nunca a travessia se teria efetuado.

Lusitânia (a gozar) 
Comovente. Não há dúvida… De ir às lágrimas, essa tua última frase…

Gago Coutinho          
Estás insuportável, tu!

Lusitânia                   
Ninguém sabe o que passei… Eu é que devia contar como foi!

Gago Coutinho          
Ora, quem te impede?

Lusitânia                   
Queres que conte? Eu conto, olha que eu conto!

Gago Coutinho (rindo-se) 
Conta, pá, conta.

Lusitânia                   
Então foi assim...
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Os dois actores mexem-se desfazendo a proximidade com o público e entram no relato.
Lusitânia mantém-se à parte. Sacadura Cabral entra em cena, com um ar decidido e muito
animado.

Sacadura Cabral        
Não é uma ideia genial?

Gago Coutinho          
Sim, mas…

Sacadura Cabral        
Fazer a travessia aérea entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Quatrocentos anos depois da
descoberta do Brasil, tentamos de novo, desta feita por ar!

Gago Coutinho          
Mas não deixa de ser um empreendimento dispendioso… já para não falar no facto de ser
arriscado.

Sacadura Cabral        
Ouve lá, Coutinho. Para que serve a vida, hã? Para viver, para fazer coisas, para olhar para trás
e sentir que foi importante, certo?

Gago Coutinho          
Sim…

Sacadura Cabral        
E o dinheiro? Para que serve o dinheiro, se não for para fazer coisas importantes?

Gago Coutinho          
A viagem era uma forma de estreitar laços entre os dois países, lá isso era.

Sacadura Cabral        
Exatamente! Já consegui que Portugal achasse a ideia fantástica. O Brasil é que não está a
querer entrar na cena…

Gago Coutinho          
O que conseguiste do governo português?

Sacadura Cabral        
Uma coisa estranha, sabes? Consegui que financiassem o projeto, mas também instituíram
um prémio para quem conseguisse a travessia, um prémio só para portugueses e brasileiros.

Gago Coutinho          
Um prémio?! Mas mais alguém vai tentar a viagem?

Sacadura Cabral        
Não, que eu saiba, não, só nós os dois.

O Lusitânia tosse, a chamar a atenção, mas ninguém lhe liga.

Sacadura Cabral        
O prémio é de vinte contos.
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Gago Coutinho 
A sério?! Tanto?!

Sacadura Cabral        
É como dizes. Como se isso fosse importante… Eu gostava mesmo era de iniciar um
movimento que culminasse numa carreira aérea entre Portugal e Brasil. Isso era excelente!

Gago Coutinho          
Bom, bom, vamos por partes. Primeiro temos de lá chegar.

O Lusitânia fala, fora do diálogo, como comentário para a assistência.

Lusitânia                   
Um sonho, realmente. Só em 1960 é que se estabeleceu a carreira aérea, vejam lá, trinta e
oito anos depois… E só em 1966 a TAP começou a fazer viagens regulares para o Brasil. Levou
tempo, não? Podiam era ter pedido subsídio à TAP! Ah, não existia… pois…

Voltamos à cena principal, com os dois aviadores.

Sacadura Cabral        
Ainda me lembro de quando te conheci, em 1911. Estávamos na Missão Geodésica da África
Oriental. 

Gago Coutinho (registo caricaturado, lamechas) 
Lembro-me como se fosse hoje…

Sacadura Cabral        
Falei-te de fazer esta travessia em 1922, quando fosse o aniversário da independência do
Brasil.

Gago Coutinho          
1922 é agora…

Sacadura Cabral        
Fui aprender a voar depois de te conhecer. Em França, 1915.

Gago Coutinho          
É verdade. Meu Deus! Não pensávamos noutra coisa!

Sacadura Cabral        
E agora estamos aqui, prontos para arrancar.

Gago Coutinho          
Estamos a ficar uns sentimentais…

Sacadura Cabral ri-se, enquanto o Lusitânia se torce todo com as memórias dos dois,
achando muito lamechas a conversa. Mas os dois aproximam-se dele.

Sacadura Cabral        
O que achas? Um Fairey II, motor Rolls-Royce.

Gago Coutinho          
Extraordinário! Agora tudo me parece possível!

8

http://www.rewordit.pt/


Sacadura Cabral        
E isto não é tudo. Temos três navios de guerra a apoiar-nos: o República, o 5 de Outubro e o
Bengo. Já largaram do porto de Lisboa, no dia 25 de março. Nós partimos dia 30…

Gago Coutinho          
30 de março de 1922! Um dia para ficar na História…

O Lusitânia tosse a chamar a atenção.

Sacadura Cabral        
É um belo exemplar…

Gago Coutinho          
Sem dúvida. Uma peça de engenharia perfeita!

Sacadura Cabral        
Convém dar um nome a este desgraçado, não?

Gago Coutinho          
Sim, claro…

Lusitânia                   
Calma aí!! Já não estou a achar graça nenhuma a isto! Não me vão dar nome nenhum porque
já tenho nome, muito obrigado.

(convém que nenhum dos dois pareça surpreendido pelo facto do hidroavião falar, para não
quebrar a cena nem o seu aparecimento nesta fase)

Sacadura Cabral        
E que é…?

Lusitânia                   
Lusitânia.

Gago Coutinho          
Muito prazer.

Sacadura Cabral        
Lusitânia é um nome que nos dá um jeitão! Não podias ter escolhido melhor.

Gago Coutinho          
É mesmo!

Lusitânia                   
Não escolhi, deram-me este nome…

Sacadura Cabral        
Excelente nome, meu caro!

Lusitânia                   
Poucas intimidades, quero mas é saber o que se passa aqui…
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Sacadura Cabral 
É simples. Vamos iniciar a travessia do Atlântico Sul.

Lusitânia 
Vamos, quem?

Gago Coutinho 
Nós os três.

Lusitânia 
Só vejo dois.

Sacadura Cabral 
O terceiro és tu, palerma! Vamos atravessar o Atlântico!

Lusitânia 
Desculpem? Atravessar o Atlântico?! Em mim?!

Gago Coutinho 
Sentes-te honrado, não?

Lusitânia 
Honrado! Mas vocês estão parvos?! Quanto é que vocês pesam, hã?

Sacadura Cabral 
Bom, eu peso…

Lusitânia                   
Não interessa!!! Isso é uma loucura! Não contem comigo!

Gago Coutinho          
Ora, estás a dizer isso, mas no fundo, no fundo, estás orgulhoso de ter sido escolhido.

Lusitânia                   
No fundo, no fundo, é onde vamos parar de certezinha! Vamos parar ao fundo do mar!

Sacadura Cabral        
Não há motivo para medos. Ora…

Lusitânia                   
Mas que mania!!! Isto deve estar no vosso sangue, só pode ser!

Gago Coutinho          
Isto o quê?

Lusitânia                   
Esta mania de se atirarem ao mar. Não sabem estar quietos?! 

Sacadura Cabral        
Agora não estou a perceber mesmo nada…

Lusitânia                   
Já em 1500 fizeram-se ao mar numas cascas de noz de meter medo ao susto. Mania de
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andarem fora das fronteiras! E foi o caminho marítimo para a Índia! Foi o outro que escreveu
os Lusitânios só com um braço de fora de água.

Gago Coutinho          
Lusíadas.

Lusitânia                   
Ou isso…! O zarolho…

Sacadura Cabral        
Camões! Respeito…

Gago Coutinho          
E não escreveu no mar, salvou o manuscrito esticando o braço quando nadava para…

Lusitânia (corta) 
Não interessa! Deixem-se estar quietinhos, pá! Quem vos garante que não há um Adamastor
do Ar, hã?

Sacadura Cabral        
Não deve haver, a sério…

Gago Coutinho          
Se houvesse, já teria aparecido, não?

Lusitânia                   
Se fosse a ele, estava escondido atrás de um asteróide à espera de um zumbido e, logo que o
ouvisse, zás! Atirava-vos ao mar! Isso é que era lindo!

Sacadura Cabral        
Ó Lusitânia… Não quero ser desmancha-prazeres, mas se nós formos ao fundo, tu vais
connosco.

Lusitânia                   
Isso é se EU for!

Gago Coutinho          
Mas vais…

Sacadura Cabral        
Exato. Vais.

Lusitânia (começa a sentir-se vencido) 
Mesmo não querendo…?

Sacadura Cabral        
Hum, hum…

Gago Coutinho          
Vais…!

Lusitânia                   
Só espero que o Adamastor do Ar esteja a dormir!
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Gago Coutinho 
Não há Adamastor do Ar!

Lusitânia 
Tens provas?

Gago Coutinho (atrapalhado) 
Não…

Lusitânia 
Então repito. (em tom de prece, quase a gritar) Só espero que o Adamastor do Ar esteja a
dormir!

Sacadura Cabral 
Vá! Já chega de parvoíce. Toca a andar.

Lusitânia 
Voar, se não te importas.

Sacadura Cabral        
Ou isso, voar. Vou dar-vos o itinerário. Daqui vamos para Las Palmas.

Lusitânia                   
Quanto tempo de voo?

Sacadura Cabral        
Umas sete horas.

Lusitânia                   
Sete?! Mas vocês acham que eu vou voar sete horas de bico calado?!

Gago Coutinho          
De bico calado, duvido, mas que vais voar, vais.

Lusitânia                   
Raios!

Sacadura Cabral        
Depois, Gando. (brincando) Vinte… minutos.

Lusitânia                   
Bom…

Sacadura Cabral (muito depressa, para distrair o Lusitânia) 
Depois, S. Vicente, S. Tiago e Penedos.

Lusitânia                   
Tudo nessa ordem de horas, suponho.

Gago Coutinho          
Bom, entre Gando e S. Vicente é só mais um bocadinho… só dez…

Sacadura Cabral        
E de S. Tiago a Penedos…
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Sacadura Cabral       
E de S. Tiago a Penedos…

Gago Coutinho          
Não digas!

Sacadura Cabral        
Onze horas, mais coisa menos coisa…

Lusitânia                   
Eu mato-vos!!! A quem apresento queixa?

Os dois (riem-se e olham um para o outro)                   
A nós!

Lusitânia                  
Estou feito!

Aqui sugere-se uma passagem de tempo, onde são efetuadas as viagens descritas acima
(pode ser uma projeção, com um mapa e um hidroavião a ir de ponto a ponto). 
Vamos diretamente para a etapa S. Tiago – Penedos. Estão dentro do avião.
Som de motor a trabalhar.

Sacadura Cabral        
Quanto estamos a consumir?

Gago Coutinho          
Vinte galões por hora!

Sacadura Cabral        
Só temos gasolina para oito horas e meia.

Gago Coutinho          
Voltamos para trás?

Sacadura Cabral        
Isso seria vergonhoso…

Lusitânia                   
Posso dar uma sugestão…?

Sacadura Cabral        
Chiu! Agora não!

Gago Coutinho          
Não podemos falhar o ponto de encontro.

Sacadura Cabral        
Como é essa coisa da bolha?

Lusitânia                   
Eu posso estar chateado, mas não estou com a bolha!
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Sacadura Cabral        
Não é contigo! Olha, tenta é consumir o mínimo possível.

Lusitânia                   
Mas eu morro à fome!

Sacadura Cabral        
Vamos lá, anda.

Lusitânia                   
Voa, se fazes favor!

Sacadura Cabral        
Ou isso. Diz lá, Coutinho. Podemos mesmo orientar-nos com isso da bolha?

Gago Coutinho          
Não há problema nenhum. Com o sextante de bolha consigo calcular a posição a que
estamos sem a referência do horizonte. Quanto a isso, podes estar descansado.

Lusitânia                   
Como foste inventar isso? Sextante de bolha… Se alguém está com a bolha, o sextante apita!
Muito bem.

Sacadura Cabral        
Isto é a sério, Lusitânia, o sextante de bolha é um extraordinário auxílio à navegação aérea.

Gago Coutinho          
Não nos íamos meter numa caranguejola sem meios de orientação, certo?

Lusitânia                   
Carangue quê?

Gago Coutinho          
Desculpa, foi uma expressão infeliz.

Lusitânia                   
Eu já não aguento muito mais.

Sacadura Cabral        
Também pode servir para medir a “bolha” do Lusitânia, de facto… (mais terno) Aguenta-te, pá!
Tem coragem. Talvez este seja o pior bocado, mas havemos de conseguir.

Lusitânia                   
Se o Adamastor do Ar estiver a dormir!

Gago Coutinho          
Os barcos estão a postos. Só temos de nos concentrar em cumprir a distância certa. A
posição está mais que determinada.

Lusitânia        
Eu é que estou numa posição lixada.
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Sacadura Cabral        
Não consegues ir a 80 milhas por hora, Lusitânia?

Lusitânia                   
Ó Sacadura, ou melhor, ó cavalgadura!!! Tu achas que consigo?! Não achas que, se
conseguisse, já estava a 80 milhas?! Mas tu julgas que vim boicotar esta droga de viagem?

Sacadura Cabral        
É que só vais a 72…

Lusitânia                   
E é o máximo que consigo dar!!!

Gago Coutinho          
Não se peguem. Conseguimos. Se tudo continuar assim, conseguimos…

Sacadura Cabral        
Vá, Lusitânia, continua então como estás. Desculpa… Vais muito bem assim, a sério, não
precisas de fazer mais nada.

Lusitânia                   
Está bom, está bom, não nos vamos chatear por causa disto. Só espero que o…

Os dois                      
Só esperas que o Adamastor do Ar esteja a dormir!

Sacadura Cabral       
 Já sabemos.

Algum tempo de silêncio. A viagem decorre. A preocupação de todos é visível. Por fim,
vislumbram os barcos.
Projeção dos Penedos e depois dos barcos (vistos de cima?).

Gago Coutinho          
Estamos a chegar aos Penedos. Vamos conseguir!

Sacadura Cabral        
Não grites vitória antes de tempo… Só temos três litros de gasolina.

Gago Coutinho          
Não importa! Olha ali! São os Penedos. Os barcos devem estar aí em qualquer sítio…

Sacadura Cabral        
Estão ali! Estão ali! Conseguimos!!!!

Lusitânia                   
Aquele pontinho escuro é um barco?!

Gago Coutinho          
Podes crer! Aguenta-te agora, Lusitânia, estamos quase a descansar! Olhem para a malta do
barco! Todos aos gritos!
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Sacadura Cabral 
Raios te partam a ti mais à tua bolha! A porcaria do aparelho é extraordinário!

Gago Coutinho 
Eu disse-vos que não havia crise!

Lusitânia 
Crise mesmo é as forças me estarem a faltar. Não consigo manter-me a direito…

Gago Coutinho          
Não te aflijas agora. Voa devagarinho… Eles já nos viram. Se quiseres, até podemos amarar já
aqui.

Sacadura Cabral        
Não tem importância nenhuma, sim, podes amarar aqui.

Lusitânia                   
Não consigo… Estou exausto!

Sacadura Cabral        
Só mais um bocadinho. A direito, vá… Desce… Desce…

Lusitânia                   
Não consigo manter-me direito.

Sacadura Cabral        
Não lhe devíamos ter dito que estávamos a chegar. O cansaço atacou! É mais difícil quando
se sabe que está quase, por estranho que pareça…

Lusitânia                   
Engraçadinho…

Gago Coutinho          
Olha o flutuador!

Barulho de água. Um dos flutuadores parte-se na aterragem. Afocinha no mar, com a cauda
para o ar. (Isto pode ser projetado, ou então em animação, por exemplo.)

Sacadura Cabral        
As embarcações já aí vêm… Tu consegues, Lusitânia.

Gago Coutinho          
Está sem forças… Não aguenta!

Sacadura Cabral        
Qual não aguenta! Aguenta sim, que sou eu que mando! Firme aí, ó valente!

Lusitânia                  
 Já não dá…!

Sacadura Cabral (autoritário, mas sobretudo preocupado) 
Firme! Eu já trato de ti!
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Lusitânia 
Vou-me afundar…

Sacadura Cabral        
Nem penses! Despeço-te!!!

Gago Coutinho salta para fora do hidroavião, logo seguido de Sacadura Cabral. (Jogo de
luzes.) O Lusitânia vai-se afundando. (O ator tem de permanecer escondido a partir daqui.).
Gago Coutinho está visivelmente perturbado, mas Sacadura Cabral está impávido. Vira-se
para o companheiro.

Sacadura Cabral        
Arranja-me um cigarro. Vou ver o que consigo fazer dele.

Gago Coutinho          
Um… cigarro…?!

Sacadura Cabral        
Sim. Ajuda-me a trabalhar. Vou salvar tudo o que puder.

Gago Coutinho          
O nosso amigo vai afundar-se…

Gago Coutinho dá-lhe o cigarro. Está muito impressionado.

Sacadura Cabral        
Descansa, Coutinho. A alma dele vai connosco. (acende o cigarro) Só resta saber onde este
safado a tem…

Gago Coutinho          
A alma…?

Sacadura Cabral        
Um bicho destes tem de ter uma alma, não achas?

Lusitânia tosse. Sacadura Cabral ri-se.

Sacadura Cabral        
Eu bem te disse. Este hidroavião vai connosco até ao fim.

Sacadura Cabral trabalha afincadamente sobre os restos meio submersos do Lusitânia. Gago
Coutinho ajuda, mas pouco faz. Está muito emocionado com tudo aquilo e quase chora.
Passa algum tempo.

Gago Coutinho          
Então?

Sacadura Cabral        
Aproveitam-se as asas…. E a alma, claro.

Gago Coutinho          
As asas?! Será que vale a pena?
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Sacadura Cabral 
Vale sempre a pena. O Lusitânia está de volta, olha lá.

Gago Coutinho 
E a… alma?

Sacadura Cabral 
Tudinho, alma incluída.

Exibe partes das asas. Ouve-se a voz do Lusitânia, embora esteja de momento escondido.

Lusitânia                   
Calminha com isso… Onde pensas que vais com essas asas?

Sacadura Cabral        
Vou guardá-las e depois, zás! Vão para o novo hidroavião.

Gago Coutinho          
Se vier algum…

Sacadura Cabral        
Claro que vem! Há outro igualzinho a este. Lisboa manda-o de certeza.

Sacadura Cabral pega numa chapa que será um padrão para assinalar a passagem do
Lusitânia naquele local.

Gago Coutinho          
O que tens aí? O que é essa chapa?

Sacadura Cabral        
Isto? É um padrão.

Lusitânia                   
Lá vem a cena dos Descobrimentos, blá, blá, blá…

Sacadura Cabral        
Não gozes! Vamos deixar um padrão aqui nos rochedos. Diz “Hidroavião Lusitânia – Cruzeiro
República”. Que vos parece?

Lusitânia                   
Tem mesmo de falar no cruzeiro?

Sacadura Cabral        
Foi ele que te salvou, não?

Lusitânia                   
Enfim…

Gago Coutinho          
Não sejas ingrato. Assim está muito bem. Aliás, vamos nele até à ilha Fernando de Noronha.

Lusitânia                   
Ir de barco parece-me um pouquinho de batota…
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Sacadura Cabral 
Não te preocupes. Já pensei nisso. Podes ter a certeza de que ninguém vai dizer que fizemos
batota.

Gago Coutinho 
Quanto tempo demorará a chegar o outro?

Sacadura Cabral 
Um mês… talvez menos. É pena perder este tempo todo.

Lusitânia                   
Depois recuperamos.

Sacadura Cabral        
Estou a gostar de te ouvir! Muito bem.

Lusitânia                   
Ora, começo a achar graça a isto…

Gago Coutinho          
Nem pareces o mesmo!

Lusitânia                   
Não se entusiasmem, sim? Continuo a achar que é de loucos. Mas tem graça…

Sacadura Cabral        
Mesmo arriscando a vida?

Lusitânia                   
Contigo por perto, estou safo.

Gago Coutinho          
Assim é que é!

Nova passagem de tempo. Pode ser com projeção, vendo os dias a passar, ou qualquer outra
solução. 
Vamos até ao momento em que preparam o novo hidroavião. As asas são transplantadas e
renasce o Lusitânia. (Ator volta a estar presente.) 
A conversa decorre enquanto o hidroavião é preparado.

Sacadura Cabral        
Este novo Fairey II vem com a personalidade apagada…

Lusitânia                   
Não tinha personalidade, diz antes assim.

Gago Coutinho          
Agora já tem. Tu vens de onde?

Lusitânia                   
Eu? Sei lá! Tens cada pergunta! Fui concebido dentro de um hangar e queres que saiba onde
era…
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Gago Coutinho 
Podias saber.

Sacadura Cabral 
Passa-me essa chave.

Lusitânia 
E tu és de onde?

Gago Coutinho          
De Lisboa, nada de especial. Nasci em 1869, se queres saber.

Sacadura Cabral        
Agora o martelo…

Lusitânia                   
Não me interessa grande coisa, mas pronto, já disseste. E tu, Sacadura?

Sacadura Cabral        
Hã?

Gago Coutinho          
O Lusitânia está a perguntar-te onde é que nasceste.

Sacadura Cabral        
Celorico da Beira, 1881.

Lusitânia                   
Ce quê?!

Sacadura Cabral        
Celorico da Beira.

Lusitânia ri-se a bom rir.

Lusitânia                   
Celorico! Isso existe? Que terra mais esquisita!

Gago Coutinho          
Que parvo! É uma terra como outra qualquer.

Lusitânia                   
E conheceram-se em Celorico do Bié…

Sacadura Cabral        
Isso não existe! Conhecemo-nos em África, tu sabes.

Lusitânia                   
Celorico do Bié, percebes? Bié… África…

Gago Coutinho (ignorando) 
Lembras-te da conversa dos habitantes daquela zona quando andávamos por lá a fazer
medições?
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Sacadura Cabral        
É verdade…

Lusitânia                   
O que é? Não contam?

Gago Coutinho          
É que eles diziam: “os brancos nunca se perdem porque à noite perguntam a Deus onde
estão”. Nunca entenderam bem o que andávamos a fazer, nem para que serviam os vários
aparelhos que usávamos.

Sacadura Cabral        
Olha, aquele que tu inventaste é que dava jeito para aplicar nas pessoas… Como se chamava?

Gago Coutinho          
Plaqué de Abatimento. Estava mesmo à espera de que falasses nele…

Lusitânia                   
O que tem?

Sacadura Cabral        
Tem outro nome, sabes qual é? Corretor de rumos. Não achas genial? (voz de publicitário)
“Andas torto na vida? Toma lá um corretor de rumos e voltas a andar direitinho, que é uma
maravilha!”

Lusitânia                   
Eh, eh! Corretor de rumos! Dá ali à malta!

Gago Coutinho          
Juízo, Lusitânia.

Lusitânia                   
Eh, eh…

Gago Coutinho          
Permite calcular graficamente o ângulo entre o eixo longitudinal da aeronave e o rumo a
seguir, considerando a intensidade e direção do vento.

Lusitânia e Sacadura Cabral estão calados. Depois, desmancham-se a rir.

Sacadura Cabral        
Pronto, pronto, muito bem…

Gago Coutinho          
Ora…

Sacadura Cabral        
Quando aprendi a voar, não havia nada disso.

Lusitânia                   
Isso foi onde?
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Sacadura Cabral 
Onde aprendi a voar? Em França, 1915.

Lusitânia                   
E eles a darem com as datas. Irra! Isso é vício. Será que é contagioso? Estou a ver-me contar
aos meus netos: Lisboa – Las Palmas, 30 de março. Las Palmas – Gando, 2 de abril…

Gago Coutinho          
De 1922.

Lusitânia (chateado) 
Óbvio. Gando – S. Vicente…

Sacadura Cabral        
Já chega, Lusitânia, já chega.

Lusitânia                   
Pois, tudo no mesmo ano não tem a graça…

Sacadura Cabral        
Mas nós somos do século passado!

Lusitânia                   
Grande coisa…

Gago Coutinho          
Somos uma antiguidade!

Lusitânia (sem achar graça) 
Lindo, lindo…

Sacadura Cabral pousa as ferramentas. Está satisfeito com o trabalho. Chega-se para trás
para olhar para o Lusitânia.

Sacadura Cabral        
Assim está muito melhor. Partimos assim que pudermos.

Lusitânia                   
Olha lá, Cabral. E aquela cena da batota?

Sacadura Cabral       
 Já te disse que não vamos ser acusados de batota.

Lusitânia                  
Tudo bem, mas não percebo como. Se viemos até aqui de barco…

Sacadura Cabral        
Voltamos aos Penedos e recomeçamos… Fácil.

Lusitânia                   
Voltar aos Penedos?! E se o Adamastor do Ar aparece outra vez?!
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Gago Coutinho 
Não apareceu nenhum Adamastor do Ar.

Lusitânia 
Eu senti-lhe a força! Era como se alguém me tirasse toda a potência. Senti-me a enfraquecer…

Sacadura Cabral        
Porque não tinhas gasolina, só isso.

Gago Coutinho          
Parece-me uma ótima ideia. Voltamos atrás e recomeçamos. Todos vão entender que não
estamos a brincar.

Lusitânia                   
Se o Adamastor do Ar…

Gago Coutinho          
Ai! Que chato!

Lusitânia                   
O que queres? Tenho um mau pressentimento… Isto não vai ser nada bom…

Gago Coutinho          
As madrinhas do Sacadura Cabral protegem-nos!

Sacadura Cabral        
Essa é boa…

Lusitânia                   
Madrinhas?! Tens madrinhas de voo?!

Sacadura Cabral        
O que tu foste dizer…? (para o Lusitânia) Não te entusiasmes… Não conheço nenhuma!

Lusitânia                   
Espera aí. Tens ou não tens? Preciso de saber.

Gago Coutinho         
 Tem, claro que tem!

Lusitânia                   
Então?

Sacadura Cabral        
Não as conheço. Se as conhecesse perdiam o encanto. Tenho imensas, mas nunca as vi.

Lusitânia                   
Grande ajuda. Se o Adamastor do Ar…

Sacadura Cabral        
Irra! Para lá com isso! Pareces um agoiro! Ouve… Ainda provocas mesmo uma chatice
qualquer!
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Lusitânia 
Tudo bem. Vamos lá! Para malucos, hidroaviões e meio!

Nova passagem de tempo, a que decorre durante a viagem até aos Penedos (projeção do
trajeto e pontos de partida e chegada).
De novo o som do motor.

Sacadura Cabral        
Ora, aí estão os Penedos! Já os sobrevoámos. Quem fez batota, hã?

Lusitânia                   
Ninguém!!! Fantástico!

Ouve-se um ruído estranho. O hidroavião começa a perder estabilidade.

Sacadura Cabral        
O que se passa?!

Gago Coutinho          
Não percebo…

Lusitânia                   
Foi o sistema de alimentação. Avariou!

Sacadura Cabral        
Mas que raio de carcaça nos enviaram?!

Lusitânia                   
Eh, pá!

Sacadura Cabral        
Desculpa, mas não andámos quase nada!

Lusitânia                   
O que posso fazer?

Gago Coutinho          
Aterrar, só nos resta descer.

Lusitânia                   
Amarar…

Sacadura Cabral       
 Vai, deixa-te de coisas. Concentra-te na manobra!

Gago Coutinho          
Devagar!

Sacadura Cabral        
Cuidado!

Lusitânia                   
É o Adamastor do Ar!
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Sacadura Cabral 
Cala-te com essa mania! Concentra-te!

Grande ruído de água. Som do motor apaga-se.
A amaragem não é perfeita, e os flutuadores começam a meter água.

Lusitânia                   
Estou a meter água! Estou a meter imensa água pelos flutuadores!

Gago Coutinho          
Calma, calma. Não percas a calma.

Sacadura Cabral        
Droga de aparelho!

Lusitânia                   
Não tenho culpa!

Sacadura Cabral        
Não és tu, Lusitânia, é essa carcaça! Porcaria de avião! Raios o partam!

Lusitânia                   
Esta ideia de dar a volta aos Penedos pareceu-me sempre um bocadinho estranha…

Gago Coutinho          
Eras tu quem não queria fazer batota.

Lusitânia                   
Sim, eu sei, mas tive sempre um mau pressentimento! É que agora é difícil que as tuas
madrinhas nos valham! Se já houvesse telemóveis…

Sacadura Cabral        
Hã?!

Gago Coutinho          
O que disseste? Tele quê?!

Lusitânia                   
É um Corretor de Rumos do século XXI. Vocês nunca iriam perceber!

Sacadura Cabral        
Acho que meteste água nos miolos…

Lusitânia                   
Brinca, brinca. Na próxima vida logo entendes.

Sacadura Cabral e Gago Coutinho sentam-se no hidroavião. Olham em redor e nada aparece. 
Esta vai ser uma espera de nove horas. Projeção do tempo que passa. Primeiro bocado, 5
horas.

Sacadura Cabral        
Por esta não esperava.

2 5

http://www.rewordit.pt/


Gago Coutinho 
É injusto! Será que mandaram um avião defeituoso?

Sacadura Cabral 
Não! Era o único que tinham. Não podiam adivinhar.

Lusitânia 
Olhem lá… O que é aquilo?!

Gago Coutinho levanta-se de repente e puxa Sacadura Cabral para que retire as pernas da
água.

Gago Coutinho          
Bolas! Ser comido é que não!

Sacadura Cabral        
Que sombra é aquela?!

Gago Coutinho          
O que te parece? É um tubarão.

Lusitânia                   
Isso é bicho amigável?

Sacadura Cabral        
Para ti, calculo que sim… Ou melhor, espero sinceramente que sim!

Gago Coutinho          
São dois!!!

Lusitânia                   
Pai e filho, olhem lá!

Sacadura Cabral debruça-se a observar. Gago Coutinho segura-o pela roupa, assustadíssimo.

Gago Coutinho          
Não te debruces, por amor de Deus!

Lusitânia                   
Sim, não tentes o Padre Eterno!

Sacadura Cabral (irónico) 
Que engraçadinho, Lusitânia! (interessado) Olha para eles. Estão a ver se os flutuadores se
comem.

Lusitânia                   
Se os quê?! Se se comem?! Tirem-me da água, rápido!

Gago Coutinho          
Estás a pedir o impossível, amigo. Mas descansa. Se fosses uma cabra ou uma avestruz, ainda
servias de aperitivo. Agora tubarões… Gostam é de sangue.

2 6

http://www.rewordit.pt/


Lusitânia 
Isso é verdade?

Gago Coutinho 
É, é, não te preocupes.

Sacadura Cabral 
São pai e filho, de certeza. O grande parece estar a ensinar o mais pequeno. Isto é lindo!

Lusitânia 
Lindo de morrer…

Gago Coutinho 
Essa teve graça! Lindo de morrer. Morre-se, morre-se. Se algum de nós cair à água, morre.

Lusitânia 
Mantenham-se quietos!

Sacadura Cabral        
Oh…

Lusitânia                   
O que foi?

Sacadura Cabral        
Vão-se embora…

Lusitânia                   
E tu ainda ficas triste?! Enlouqueceste?!

Sacadura Cabral        
Não servias para comer, desistiram.

Gago Coutinho          
Vês? Não aconteceu nada.

Sacadura Cabral (de repente apreensivo) 
O facto de não acontecer nada é que me está a arrepiar. Estamos aqui há mais de cinco
horas… Ninguém vai dar pela nossa falta e o Lusitânia vai acabar por sucumbir.

Lusitânia                   
Eu?! Nunca!

Gago Coutinho          
Alguém vai aparecer, vais ver.

Sacadura Cabral        
Não sei…

Passam mais umas horas. O desânimo começa a tomar conta dos três.

Sacadura Cabral        
A mim, o que me está a ralar mais é não ter cigarros!

2 7

http://www.rewordit.pt/


Lusitânia                   
Com o tanque cheio de gasolina, havia de ser lindo.

Sacadura Cabral        
Rebentávamos, mas descobriam-nos.

Gago Coutinho          
Essa foi uma piada de muito mau gosto!

Sacadura Cabral        
Ninguém nos vai descobrir.

Lusitânia                   
Pode ser que tenhas razão…

Sacadura Cabral        
Tu não acreditas no que estás a dizer.

Lusitânia                   
Pois… por acaso… não.

Gago Coutinho          
Tem de haver uma solução.

Sacadura Cabral vai buscar qualquer coisa dentro do Lusitânia. Exibe uma pistola.

Gago Coutinho          
O que estás a fazer?!

Sacadura Cabral        
Quero tê-la à mão.

Lusitânia                  
 Isso é o que eu penso que é?

Sacadura Cabral        
Exactamente. Este maluco foi buscar uma pistola!

Gago Coutinho          
Mas o que vais fazer com isso?!

Sacadura Cabral        
Não vou sofrer para morrer. Prefiro decidir sozinho quando a minha vida acaba.

Lusitânia                   
Ele está a brincar, não está? Diz-me que sim, Coutinho.

Gago Coutinho avalia o estado de espírito de Sacadura Cabral. Quando este se sente
observado, esclarece:

Sacadura Cabral        
Não estou, não. Eu não vou ficar à espera da morte. Se começar o sofrimento, desculpem,
mas parto à frente.
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Gago Coutinho 
Tens razão. Uma morte lenta é que não.

Lusitânia 
Esperem lá! Isso é tudo muito bonito, mas eu não quero ficar aqui sozinho à deriva. Se se
matarem, vão ter de arranjar maneira de rebentarem comigo. Não me vão deixar aqui à
deriva! Muito menos com escolas de tubarões por todo o lado!

Sacadura Cabral        
Isso é fácil, amigo. Um fósforo e adeus.

Gago Coutinho          
Oiçam, isto é de loucos! Não vamos fazer rigorosamente nada. Vamos esperar mais um
pouco. Alguém há-de aparecer.

Sacadura Cabral olha para a pistola. Acaba por metê-la no bolso, aparentemente
desinteressado dela.

Sacadura Cabral (arrumando o assunto) 
Era só o que faltava, realmente. Primeiro temos de ter a certeza de que não há outra
hipótese.

Lusitânia                   
Exatamente! Muito bem.

Gago Coutinho          
Pois, acho melhor.

Lusitânia                   
Vamos a apostas. Quem acham que nos encontra? Eu voto no barco do nome esquisito, o
Bengo.

Sacadura Cabral        
Não. Vai ser o República! Foi ele que nos salvou da outra vez.

Gago Coutinho          
Sobra qual?

Lusitânia                   
Só podes apostar no 5 de Outubro.

Gago Coutinho          
Então está apostado. É o 5 de Outubro.

Sacadura Cabral (sonhador) 
Esperemos que algum de nós ganhe a aposta…

As horas continuam a passar. Sacadura Cabral apalpa várias vezes a pistola no bolso e o
Lusitânia remexe-se sem sossego. Gago Coutinho vai olhando em volta, procurando barcos
ou tubarões. De repente, ouve-se um barulho. Há um barco que se aproxima.

Lusitânia                   
Um barco! Um barco!
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Sacadura Cabral        
Qual é? Afinal, que valor tinha a aposta? Assim não está certo!

Gago Coutinho          
Tu estás mas é maluco! Isso não interessa!

Sacadura Cabral        
Rápido! Uma aposta é uma aposta!

Lusitânia                   
Pronto, apostamos uma peça nova.

Sacadura Cabral e Gago Coutinho riem-se.

Sacadura Cabral        
Uma peça…?

Lusitânia                   
Sim, uma qualquer que nos falte.

Gago Coutinho (gozando) 
Sempre quero ver que peça é que me dás a mim.

Lusitânia                   
Não te preocupes. Eu ganho.

O barco aproxima-se. Projeção, barulho de motor, água agitada pela aproximação.

Lusitânia                   
Não acredito! Perdemos todos! É um navio britânico! Paris-City! Que raio de nome mais
foleiro! Eu não acredito… perdemos.

Sacadura Cabral        
Resta saber quem o chamou.

Gago Coutinho e Sacadura Cabral abraçam-se. Estão tão aliviados e cansados, que têm
dificuldade em gritar de alegria. Lusitânia, por seu turno, vai cantando (uma canção tipo
marcha, mal cantada, mas alegre).

Blackout. Nova passagem de tempo, o que decorre até vir o terceiro hidroavião. 
Luz volta e Sacadura Cabral está a preparar o aparelho. Lusitânia mesmo escondido.

Gago Coutinho          
Alguém viu o que fizeste?

Lusitânia                   
Ninguém me viu, pois não?

Sacadura Cabral        
Calem-se os dois! Ninguém se ia sequer lembrar de perguntar o que eu tinha na mão. E, se
perguntassem, eu dizia: (gozando) “Isto?! É a alma do Lusitânia. É para ele continuar
connosco”. (mais sério) Ninguém nos ia entender…
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Gago Coutinho (observando, algo espantado) 
É pequenita, a tua alma.

Lusitânia 
Respeito! Pequena, mas muito importante, ouviste?

Sacadura Cabral        
Não há dúvidas acerca disso.

Gago Coutinho          
Mas a chatice é o nome…

Lusitânia                   
O nome não tem problema nenhum!

Gago Coutinho          
Lusitânia, tu tens escrito na asa Santa Cruz! E já não és um Fairey II, mas sim um Fairey 17!

Lusitânia                   
Vai dar ao mesmo.

Sacadura Cabral        
Por acaso não vai… Este anda bem pior.

Lusitânia                   
Voa, irra! Eu voo, não ando!

Sacadura Cabral        
Pois, pois.

Lusitânia                   
Mas eu passo a chamar-me Lusitânia Santa Cruz!

Gago Coutinho          
Que salganhada!

Lusitânia                   
Então qual é o problema?! Vocês também têm imensos nomes. Fiquei com apelido.

Sacadura Cabral        
Passa aí a chave-inglesa.

Gago Coutinho          
Esta? Toma.

Sacadura Cabral        
Estás a ficar como novo!

Lusitânia                   
Sabes o que eu queria? Era que me dissesses, devagarinho!, quanto é que falta.

Sacadura Cabral (parando de trabalhar) 
Ora bem. Daqui vamos para Recife.
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Lusitânia 
Horas…?

Sacadura Cabral 
Aí umas… umas quatro.

Gago Coutinho 
Depois Baía, outro tanto.

Sacadura Cabral        
Pois. Agora é tudo viagens de quatro, cinco horas. Falta ainda Porto Seguro, Vitória e Rio de
Janeiro.

Lusitânia                   
Não vai haver atos heróicos de montes de horas de voo, tubarões…

Gago Coutinho (como quem continua a frase) 
Adamastores do Ar, nada.

Sacadura Cabral        
Essa tua carcaça só dá pulinhos pequenos.

Lusitânia (sonhador) 
Já estou a ver a nossa chegada! Toda a gente a cantar, flores, miúdas… Será que vou conhecer
uma avioneta?

Sacadura Cabral        
Um passo de cada vez, sim? O último passo que demos foi, pode dizer-se, em falso!

Gago Coutinho          
Bolas! Nem fales nisso!

Lusitânia                   
Ó cavalgadura, tu tinhas mesmo dado um tiro nos miolos se não nos tivessem encontrado?
Eras capaz?!

Sacadura Cabral (rindo-se) 
Eu sei lá! Vivo cada momento a seu tempo. Não era naquele momento que me ia matar. Se
chegaria a fazê-lo, nunca hei-de saber.

Gago Coutinho          
Mas foi muito estranho…

Lusitânia                   
O Adamastor do Ar faz destas coisas.

Sacadura Cabral        
Toca a arrancar!

Corte na ação.
Projeções das etapas restantes. Chegada ao Brasil. (existe um documentário sobre isto)
Sacadura Cabral e Gago Coutinho são agora aclamados enquanto se ouve a multidão em
histeria. Eles respondem aos cumprimentos e sorriem. Conseguiram a sua proeza.
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Blackout.
Voltamos agora ao ponto de partida, com Gago Coutinho e Lusitânia sozinhos em palco.

Gago Coutinho 
Tínhamos provado ao mundo que um avião se podia orientar no ar com tanta segurança
como o fazem os navios. Nós, uns simples geógrafos.

Lusitânia 
Eu, de geógrafo, não tenho nada…

Gago Coutinho 
Às vezes tenho dúvidas, Lusitânia.

Lusitânia                  
Tu é que inventaste o Corretor de Bolhas e o…

Gago Coutinho          
Que confusão! Corretor de Rumos e Sextante de Bolha.

Lusitânia                   
Ou isso, pois. Mas confessa. Foi um bocadinho repetitivo.

Gago Coutinho          
Repetitivo?!

Lusitânia                   
Sim! Aquela cena de há quatro séculos se ter chegado ao Brasil e nós, em 1922, repetirmos a
proeza, agora pelo ar.

Gago Coutinho          
O que tem?! Não gostaste de levar a Cruz de Cristo na asa?! Não gostaste de deixar o Padrão
nos Penedos?

Lusitânia                   
Mas tens de concordar. Os portugueses têm esta mania de sair do país e ir fazer atos
heróicos pelo mundo.

Gago Coutinho          
E tu achas mal?

Lusitânia                   
Não. Mas é uma mania…

Gago Coutinho          
Como queiras.

Lusitânia                   
Há uma coisa que te queria dizer.

Gago Coutinho          
O quê?
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Lusitânia 
Lembras-te da nossa aposta? Aquela que fizemos para ver qual era o barco que nos salvava?

Gago Coutinho 
Sim. (hesitando) Ninguém ganhou. O navio era britânico.

Lusitânia 
Aí é que está… Não foi bem assim.

Gago Coutinho (rindo, fingindo-se admirado) 
Então?

Lusitânia 
Foi o comandante do República que o chamou.

Gago Coutinho (sempre a fingir) 
A sério?!

Lusitânia 
O que queres? Estou com remorsos. Devíamos ter oferecido uma peça ao Sacadura Cabral.
Foi ele que ganhou a aposta.

Gago Coutinho ri-se com gosto.

Gago Coutinho          
Não te preocupes. Ele sabia…

Lusitânia                   
Sabia?! Sabia como?

Gago Coutinho          
Ora, sabia!

Lusitânia                   
E nunca reclamou a peça?!

Gago Coutinho          
Pensa lá bem, Lusitânia. Que raio de peça é que lhe faltava? Tinha coragem, determinação,
ambição e visão, conhecimento e um sentido de honra fora do vulgar. Que peça é que lhe
dávamos?

Lusitânia                   
Pois, não sei. Mas há umas hélices potentíssimas, uma coisa do outro mundo.

Gago Coutinho         
 Talvez não lhe fizesse jeito.

Lusitânia                   
Ou um comando em pele.

Gago Coutinho          
Ouve… Acho que não.
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Lusitânia 
Um tele… (gesto de falar ao telemóvel) Ah, esse ainda não havia… Não dava, pronto.

Gago Coutinho 
Talvez tivesse valido a pena dar-lhe um pouco mais de sorte.

Lusitânia 
Ele teria recusado!

Gago Coutinho 
Tens razão. Deve estar a rir-se de nós, com esta conversa.

Ligeira pausa.

Lusitânia 
Ele soube quando?

Gago Coutinho 
Soube o quê?

Lusitânia                   
Que tinha ganhado a aposta?

Gago Coutinho          
Logo que nos socorreram.

Lusitânia                   
O homem era mesmo casmurro…

Gago Coutinho          
Era o nosso chefe!

Lusitânia                   
Sim, isso era.

Gago Coutinho          
Eu era um homem de café… Tinha ideias, sonhos, mas nunca teria empreendido uma viagem
daquelas se não fosse a energia do Sacadura Cabral.

Lusitânia                   
Fomos todos uns heróis.

Gago Coutinho          
Eu não acho. Fizemos aquilo que o Sacadura Cabral tinha sonhado, saímo-nos bem. Fizeram
de nós heróis porque a nação precisa sempre de uns heróis.

Lusitânia                   
De certeza que todas as pessoas sabem quem vocês são. Quando se estuda isso na escola,
fica gravado para sempre. É um ato incrível!

Gago Coutinho          
Mas não foi feito com esse espírito. Nós só quisemos provar que a navegação aérea era
possível, segura, que as distâncias podiam ser percorridas de outra maneira.
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Lusitânia 
Tudo bem, percebo. Mas é um acontecimento extraordinário.

Silêncio. Os dois estão perdidos em recordações.

Lusitânia                   
Estúpido Fokker!

Gago Coutinho          
Hã?

Lusitânia                   
O Fokker que ele pilotou no dia em que morreu. Devia ter tido uma conversinha com ele
antes.

Gago Coutinho          
Tão pouco tempo depois!... Depois de ter efetuado a travessia mais louca que se possa
imaginar. Morreu num estúpido voo rotineiro.

Lusitânia                   
Depois de ter naufragado… Naufragado? Diz-se assim? (encolhe os ombros) Não interessa.
Depois de ter estado cercado por tubarões, de pistola na mão…

Gago Coutinho          
Que susto, essa cena da pistola!

Lusitânia                   
Ainda pensei que era para matar os tubarões…

Gago Coutinho          
Ingénuo, és muito ingénuo. Ele não hesitaria em usá-la se estivéssemos a sofrer.

Lusitânia                   
Tens a certeza?

Gago Coutinho          
O mais assustador é que tenho mesmo a certeza. Um espírito daqueles não se deixa abater.

Ficam calados.

Lusitânia                   
Nunca confiei nos Fokker.

Gago Coutinho          
Deixa…

Lusitânia                   
Nunca te metas num Fokker.

Gago Coutinho (sorrindo) 
Está combinado.
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Lusitânia 
Bom, o que queria mesmo pedir é que…

Gago Coutinho 
Nunca te deixasse abandonado, adivinhei?

Lusitânia (envergonhado) 
Sim.

Gago Coutinho 
Podes descansar, Lusitânia, juntos para sempre.

Lusitânia 
Sem viagens malucas…

Gago Coutinho 
Sim.

Lusitânia 
Nem tubarões…

Gago Coutinho 
Sim.

Lusitânia 
Nem…

Os dois 
Adamastores do Ar!

FIM
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