
IR OU FICAR 

Um aeroporto é um 
local de emoções 

mistas,  de 
experiências 
disformes e 

pessoas  despidas 
de constrangimentos. 

Um alvoroço de 
dias suspensos, 

de corridas e atrasos, 
de vidas cruzadas. 

O Aeroporto  
Francisco 

Sá Carneiro 
não é exceção.

           os bancos de espera estão
           sentados dois idosos.
     Naturais de Monção, em 
Viana do Castelo, mostram-se 
calmos e desocupados no meio 
do rebuliço que afronta no 
local. O senhor de óculos cruza 
as pernas de forma serena, e 
lança em redor olhares mais 
prolongados. A senhora de 
cabelo arranjado agita a sua 
bengala vagarosamente, 
enquanto olha para o seu reló-
gio de pulso. 
 
“Praticamente que as criámos, 
somos mais que pais.” Mencio-
na num tom melancólico, 
enquanto desvia o olhar levi-
anamente. Fala das suas netas, 
de quinze e de vinte e três anos, 
que estão a viver na Suíça com 
os pais. Os dois esperam pelo 
genro, mas as conversas que 
a�loram são das suas meninas. 
A última vez que as viram foi no 
Natal, e não é hoje que as vão 
poder voltar a ver.     .

“Quando elas vão embora a 
nossa casa �ica vazia.” Menciona 
o senhor, entre hesitações. Os 
seus óculos redondos e de 
armação escura, escondem uns 
brilhantes olhos azuis. As rugas 
na sua face não encobrem a 
agonia e a saudade de estar 
longe da sua família. A seu lado, 
a sua mulher, é a sua única com-
panhia em Portugal. 
 

Esta relembra as inúmeras 
viagens feitas à Suíça – “As 
minhas netas querem que vá 
sempre eu lá, mas eu já não 
tenho idade. Tenho 75 anos e 
mesmo assim vamos lá todos os 
anos.” É uma nostalgia que 
parece re�letir-se no poder 
implacável do tempo – “Quando 
as vemos, oh! Olha a nossa Cris-
tiana, antes era tão pequenina.” 
Parece percorrer o recinto com 
o olhar, enquanto sorri delica-
damente ao recordar o passado.
 
Uma solitude indiscritível que 
preenche os corações destes 
dois idosos. Já num tom mel-
ancólico a senhora intercede 
“Quando elas se vão embora, 
�ico sozinha. Ai que tristeza!”. E 
assim �icam os dois, perdidos 
entre pensamentos de saudade 
e suspiros profundos do que 
poderia ter sido passado, do 
que se tornou o presente. O seu 
genro só chegará duas horas 
mais tarde ao Aeroporto Fran-
cisco Sá Carneiro. 

N

Sandra Figueiredo T2 
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Os bancos esvaziam-se com a chegada dos viajantes
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Uma família reencontra-se

A zona de chegadas é arrebatadora e os 
bancos de espera são alvo de um frenesim 
ininterrupto. Os que esperam, chegam 
atarefados e ansiosos. Por vezes sentam-se, 
depois levantam-se com a mesma rapidez. 
Movimentos de desassossego são acompan-
hados por inúmeras con�irmações do placar 
de aviões que aterraram. No som de fundo, 
ouvem-se algumas crianças a chorar num 
dissonante contínuo, tão impacientes 
quanto os adultos que as tentam acalmar. 
 

Às 15 e 45 o avião de Paris já aterrou, o de 
Munique também. Os que chegam descre-
vem um andar mais regular e paciente. Um 
ar de cansaço e alívio por se aproximarem 
ao destino após várias horas no ar, parece 
preencher o seu rosto. O jet lag que se 
re�lete numa fadiga mais pronunciada, em 
contraste com um sobejo desejo de chegar. 
Quando aparecem, percorrem o olhar pela 
multidão, procurando os seus familiares 
com alguma celeridade. Assim que os 
encontram, esquecem o turbilhão de acon-
tecimentos que remanescem no aeroporto. 
A atenção foca-se em quem os veio esperar, 
um porto seguro que abraçam e agradecem. 
 

Os bancos esvaziam-se à medida que os 
aviões aterram. As pessoas dirigem-se às 
portas de desembarque onde se posicionam 
para receber os que chegam. Há quem 
escreva cartões para sinalizar a sua 
presença – dois jovens estrangeiros levan-
tam uma folha com as palavras “Mrs Vodka” 
enquanto balbuciam e soltam uns risos 

mais lascivos. Os 
viajantes começam a 
aparecer com as 
suas malas. Há 
quem abrace os seus 
entes queridos, e há 
quem dê cumpri-
mentos mais   . 
formais de apertos 
de mão.  Os que se 
reencontram, , 
descrevem íntimos 
beijos e abraços igno-
rando tudo o que os 

rodeia. 

As crianças tentam agarrar-se e equili-
brar-se nas grades que delimitam a fron-
teira entre os que chegam e os que espe-
ram. A área de chegada enche-se de 
pessoas, adultos que voltam do 
estrangeiro, crianças vestidas de amarelo 
em excursões, uma panóplia de histórias 
para contar. Uma menina de calças 
cor-de-rosa salta as divisões e corre em 
êxtase para o pai, que a agarra no seu colo 
com ternura. Este segura-a com força e 
satisfação de �inalmente ter a sua �ilha 
nos seus braços. Uma inocência mútua, 
onde se trocam beijos carinhosos. O resto 
da família junta-se num abraço de 
saudade e afeto. Rasgam-se sorrisos 
desajeitados nas caras dos que sentem e 
dos que assistem por fora. 
 

No outro lado, uma rapariga ainda espera 
ansiosamente o seu pai. Depois de ausen-
tado na Áustria por cinco meses, um voo 
de avião volta a uni-los. “Costumamos 
dizer que o Skype é o nosso melhor amigo 
porque conseguimos de alguma forma 
enganar as saudades!” Gisela Moreira 
olha em volta, intercalando o observar 
das portas com o resto do aeroporto. 
Num gesto de nervosismo, compõe e 
recompõe o cabelo, enquanto conversa 
alternadamente com a mãe. Um senhor 
de cabelos grisalhos chega junto da 
família, mas Gisela não desvia a atenção. 
O seu pai está prestes a chegar, e a ânsia 
aumenta. Os minutos demoram mais a 
passar, o abraço de reencontro parece 
inatingível. A relação com o pai é muito 
íntima, e a distância que os separa parece 
revelar um sentimento de completitude 
incomparável: “Para além de pai, um 
ótimo pai, é um con�idente, um amigo!”
 

En�im surge um indivíduo alto com 
cabelo moreno. Com um trolley de 
viagem, Rui Moreira aproxima-se com 
alguma pressa. Gisela corre para a zona 
onde o seu pai irá sair, e num gesto impre-
visto, ignora as �itas de separação e 
junta-se a ele. 



Corre para o abraçar e refugia-se nos 
seus braços. Seguem-se lágrimas de 
carinho, polvilhadas de beijos nas faces. 
O abraço prolonga-se no tempo por 
vários segundos, como se tentassem 
recriar os meses perdidos em ações de 
amor incondicional. “Que saudades! 
Gosto muito de ti.” As palavras parecem 
desabrochar com o fervilhar da emoção 
que a preenche.
 

Gisela ajuda o pai com a bagagem, 
enquanto limpa as últimas lágrimas do 
rosto. Floresce uma conversa coloquial 
entre pai e �ilha. Essas lágrimas geladas, 
fruto da terna preocupação derre-
tem-se em doces sorrisos de cumplici-
dade que surgem naturalmente entre os 
dois. Dirigem-se para a saída, onde 
novos momentos em conjunto os espe-
ram.  
  

A zona de partidas descreve um cenário 
distinto. Os viajantes e as suas malas 
dirigem-se para o lado oposto. As 
pessoas aglomeram-se em �ilas, e os que 
�icam para trás posicionam-se junto das 
�itas separadoras, com um vidro a 
separá-los dos que partem. Há a 
sensação de que a distância que os 
separa é maior. Como se o caos que 
envolve o aeroporto �icasse para trás, e 
as pessoas se embrenhassem na 
sensação de ausência que os avizinha. 

Um vácuo percorre os corredores do 
piso três do aeroporto, a multidão posi-
cionou-se junto às portas de embarque, 
e os que já se despediram �icam a 
contemplar os aviões a levantar voo.
 

O piso é mais silencioso, mais vazio. Um 
uníssono de passos calmos ouve-se 
pouco nitidamente. As pessoas estão 
paradas, taciturnas, como se re�letis-
sem profundamente sobre algo que as 
incomoda. Poucos são os que conver-
sam, e mesmo os que se despedem não 
trocam muitas palavras. Há um difer-
ente estado de espírito que parece 
desabrochar. O silêncio, a imobilidade, 
as �ixações do olhar.  
 

Um jovem moreno de cabelo encaraco-
lado agarra-se aos postes separadores. 
Num comportamento frenético, 
move-se interruptamente de um lado 
para o outro. Na sua cara, transparece 
alguma preocupação. Gestos de nervo-
sismo começam a percorrer as suas 
ações. Cruza os braços e suspira com 
desespero. O seu olhar percorre a mul-
tidão do outro lado do vidro, enquanto 
o seu corpo acompanha os movimentos 
da rapariga que vê partir. Com alguma 
reticência, acena levemente à jovem. 
Pestaneja várias vezes e passa a mão 
pela cova do queixo com agitação, 
enquanto comprime os seus lábios. 

Volta a acenar, desta vez 
estica o braço para ser 
percebido. A rapariga já 
entrou no avião. Em passos 
acelerados dirige-se para a 
janela, onde observa o 
avião. Pega no telemóvel e 
preme repetidamente algu-
mas teclas. Cabisbaixo, 
resigna-se e abandona o 
local local com tristeza no 
olhar, como se a conter as 
lágrimas. 
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Um jovem observa a partida de uma rapariga entre a multidão



Um último olhar sobre os que partem

Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia
TÉCNICAS DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA I - IMPRENSA

Página  | 4

Um misto de quem fica, e  de quem vai

Por sua vez, outras pessoas posicionam-se 
em frente à janela, inclinadas sobre o 
corrimão para observar as partidas dos 
aviões. A maioria mantem-se em silêncio 
absoluto, poucas são as que conversam mais 
coloquialmente. Aquele vidro que separa os 
que partem e os que �icam, delimita uma 
fronteira intrespassável. As pessoas estão 
mais concentradas, o seu olhar é mais dire-
cionado. Não há uma procura contínua por 
alguém que não conseguem encontrar. O 
olhar está �ixo apenas naquele avião. As 
descolagens que levam os viajantes para 
longe e para um céu de incertezas, parecem 
criar nas pessoas que �icam momentos mais 
profundos de introspeção. 
 

O aeroporto, no seu maior rebuliço e caos 
não esconde um espírito de saudade. De um 
tempo que terminou, de um que começa. 
Um local de contraste, onde a esperança e a 
angústia muitas vezes se fundem num 
con�lito interminável. Quem vê chegar é 
preenchido por sobejos sentimentos de 
alegria e con�iança. Quem vê partir esgota a 
sua felicidade pela mágoa da ausência. Mas 
é um local de re�lexão, onde se remanescem 

os mais profundos laços de carinho e a 
inocência que se podem nutrir por outrem.
 

E num tempo simultâneo muitos são os 
que perdem e os que ganham. É um tempo 
que dá, e um tempo que tira. Sem consciên-
cia pelos demais, uma panóplia de 
emoções controversas desenrolam-se no 
mesmo edi�ício que, entre �ilas de espera e 
corridas de última hora, não são esqueci-
das. É o mesmo caminho, em sentidos 
opostos. Como se um só local conseguisse 
absorver todos os frutos da saudade. Num 
sentido esta desvanece e no outro, ela 
prospera. 


