
Entre a Terra e o Mar 

 

Era uma vez uma rapariga de doze anos, de nome Marta, com longos cabelos 

pretos, alta e sempre de sorriso no rosto. Todos os anos, durante as férias de verão, os 

pais alugavam uma casa perto do mar, adoravam o cheiro a maresia e os longos banhos 

na água límpida do mar. 

Marta esperava ansiosamente, todo o ano, pelas férias na praia. Gostava de andar 

descalça na areia, de apanhar conchas para a sua coleção, do sol quente e radioso e 

principalmente de mergulhar na água fresca e sonhar com todas histórias que a avó lhe 

contava sobre os segredos do mar, como a “Pequena Sereia”, “A Menina do Mar” ou o 

“Peixinho Vermelho”. 

Num desses dias quentes de verão, Marta descansava em cima de uma rocha, à 

beira da água e adormeceu. Após algum tempo, acordou com um certo ruído, sentou-se 

olhou à sua volta e viu um rapaz, que aparentava ser da mesma idade dela. Este olhava 

incessantemente para Marta, depois mergulhou no mar. Foi então que a rapariga se 

apercebeu de algo estranho, escamas de inúmeras cores e mais reluzentes que a lua 

cobriam parte do seu corpo, e tinha também um grande cauda, como as dos peixes. 

Não podia ser, devia estar a sonhar, esfregou os olhos, mas quando voltou a 

olhar, o rapaz estava novamente a olhar para ele e de repente soltou uma grande 

gargalhada e disse-lhe: 

- Não, não estás a sonhar. Só não sabes se sou um rapaz ou um peixe. Sou um 

pouco dos dois. Chamo-me Martim e tu? 

Ainda um pouco atordoada, a rapariga respondeu: - Marta, o meu nome é Marta. 

- Fantástico! Já reparaste que ambos os nossos nomes começam com a palavra 

MAR? 

-Pois é. Eu adoro o Mar! Como é possível existir alguém como tu? 

- Acho que foi um naufrágio, não tenho a certeza, era muito pequeno, fui 

acolhido por criaturas fantásticas do fundo do mar e com o passar dos anos o meu corpo 

foi-se transformando. 



Marta respondeu-lhe: - Já ouvi muitas histórias de sereias e outros seres 

fantásticos, mas nem sei o que dizer. 

Martim falou-lhe então de todas as maravilhas do fundo do mar, das mil cores 

dos corais, da dança das medusas, das enormes baleias, das diferentes rochas e baias que 

conhecia. 

Marta, por sua vez contou-lhe das flores que cresciam na terra, das árvores 

enormes, das frutas, dos castelos, do conforto das casas, das viagens que tinha feito com 

os pais. 

Martim exclamou: - Se eu pudesse andar! 

Marta exclamou: - Se eu pudesse no fundo do mar respirar! 

Martim então disse-lhe que era preciso acreditar para a magia se realizar: - Tudo 

é possível quando abrimos o nosso coração e deixamos o nosso pensamento voar. 

Deram os dois as mãos, fecharam os olhos e sobre o calor do sol e o som das marés 

deixaram a imaginação flutuar. 

Marta viu os lindos corais, ouviu o cantar das sereias, nadou junto dos golfinhos, 

viu inúmeros peixes diferentes, mergulhou durante muito tempo sem se cansar. Martim, 

por sua vez cheirou todas as flores da terra, saboreou diferentes frutos, sentiu o vento no 

rosto, como quando se anda de bicicleta, visitou castelos e monumentos. 

Este momento foi de pura magia para os dois. Quando abriram os olhos falaram 

durante muito tempo sobre tudo o que tinham visto. 

Então o sol começou a pôr-se, despediram-se, prometendo voltarem a se 

encontrar no outro dia. 

E foi assim durante todo o verão. Encontravam-se e partilhavam inúmeras 

histórias e presentes. Ouviam música no tablet da Marta e viam imagens de seres 

marinhos, e Martim explicava-lhe curiosidades acerca dos mesmos; viam também 

imagens de jardins e alguns edifícios e Marta contava-lhe sobre os que já tinha visitado 

e combinavam inúmeros passeios por todo o mundo; visitar a grande muralha da China, 

mergulhar nas águas quentes do México, entre outras experiências que desejavam 

partilhar juntos. 



Martim trazia-lhe búzios e conchas para a sua coleção, Marta trazia-lhe fruta e 

algumas guloseimas para partilharem. 

Os dias foram se passando. As férias terminaram, Martim e Marta despediram-se 

ao Pôr-do-sol, apreciando toda a natureza à sua volta. 

Martim: - Se eu pudesse andar! 

Marta: - Se eu pudesse no fundo do mar respirar! 

Prometeram nunca se esquecer um do outro.  

Encontraram-se todos os anos, nas férias de verão. Anos mais tarde, Marta 

aprendeu a mergulhar, com ajuda de algum equipamento, pode ver toda a beleza do 

fundo do mar junto com Martim e sempre que visitava alguma praia em algum lugar do 

planeta, recebia a visita dele e juntos continuaram a partilhar momentos e sonhos, 

porque a imaginação não conhece limites e tudo é possível, basta acreditar. 

 

Marta Câmara, 6º B 

 


