
 

O   barquinho e o camaleão 

Num dia de calor, na marina de Albufeira, estava eu a 

passear com a minha família, a admirar  todos os barcos que 

lá havia. Barcos de todas as maneiras: barcos à vela, barcos 

de passeio, catamarans… mas havia um que era especial: era 

pequenino, azul como o céu e branco como a neve. 

Brilhava tanto que custava a olhar para ele e o mais 

espantoso é que tinha dois olhos e estava a olhar e a sorrir 

para mim! Não queria acreditar no que estava a ver! 

No casco tinha uma marca que parecia ser uma  cobra 

desenhada e eu pensei que poderia ser um S. Seria porque 

alguém começou a escrever o nome para o barco? 

De dentro do barco saía uma música calma mas ao mesmo 

tempo alegre que me convidou a querer entrar nesse barco 

mágico. 

Enchi-me de coragem e decidi entrar… 

De repente aparece um ser que nunca tinha visto. Estava a 

mudar a cor: ora estava azul, ora estava amarelo, ora estava 

às bolinhas…  

- Mas que criatura és tu? 

- Sou um camaleão e sou capitão desta jóia. 

- Como te chamas? 

- Chamo-me E maiúsculo e este barco chama-se S. 

- Mas que nomes tão esquisitos?!! Só uma letra? 

- Sim, porque até agora não encontrei ninguém que me 

desse o nome que realmente merecesse!! 



 

- Bem! Parace-me um desafio… posso tentar escolher um 

nome? 

- Claro que sim. Quais são? 

- Para o barco pensei em Sardinha, azul e prateada; sardinha 

brilhante, tal qual como um barco de pesca. É um nome 

bem português. 

O camaleão ficou espantado com a descrição do menino. 

Mas gostou… 

- E para mim? 

- O teu será Eclipse, por ser um fenómeno espantoso da 

natureza, tal qual como tu!!... 

O camaleão ficou tão encantado com tudo o que eu disse e 

veio dar-me um grande abraço. 

- Eclipse, Eclipse, Eclipse! Gosto, adoro! Sardinha, fomos 

batizados e isso merece uma festa! 

- É verdade, é verdade, vou chamar a minha família e juntos 

vamos navegar. 

Durante muitos anos viajei com o Eclipse, o Sardinha e a 

minha família. Conhecemos e descobrimos lugares 

fantásticos! Hoje estamos a fazer uma pausa para em breve 

continuarmos a nossa aventura… 
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