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«Prepare-se para a aventura da sua vida»! 

Uma viagem prevista para a Islândia em Junho de 2020…uma viagem preparada com todos os 

pormenores, todos os cuidados, para que um grupo de «velhotes» vivaços onde me incluí, 

frequentadores da Universidade do Tempo Livre (UTL) da ANAI (Associação de Apoio ao Idoso), 

pudesse saborear uma ilha única, diferente, exótica, plena de belezas naturais e não só…ilha 

poderosa, que conseguiu parar o tráfego aéreo do mundo inteiro em 2010, quando  um dos 

seus vulcões entrou de súbito em franca actividade e poluiu de tal maneira os céus, que os 

aviões tiveram de parar, não fossem as cinzas  circulantes entrarem nos motores e causarem 

sérios acidentes…por algum tempo permaneceram em repouso nos aeroportos, em 

quarentena. Geologicamente falando a Islândia é o mais jovem país europeu, o mais 

variado…glaciares e vulcões…paisagens quase lunares que serviram de cenários a séries 

televisivas, a filmes altamente conceituados…piscinas geotérmicas ao ar livre com águas a 40 

graus centígrados, águas salgadas brotando do interior da terra…quedas de água das maiores 

da Europa…águas quentes em jacto de 35 a 40 metros de altura, os chamados «geisers»… 

vegetação exótica, luxuriante, cisnes, gansos, baleias…não esquecendo  os seus fiordes e as 

famosas auroras boreais que todos esperávamos poder testemunhar, vivenciar…a cultura 

viking, todo o historial da Ilha… «Terra do Fogo e do Gelo»! 

Pois nem Fogo nem Gelo! 

O minúsculo mas poderoso «Covid19» invadiu o mundo, como se fora fogo-de-artifício, chama 

aqui, cinza acolá. Portugal preveniu-se, foi decretado estado de emergência, tudo parou, todos 

nos recolhemos, só imprescindíveis trabalharam e ainda trabalham fora de casa…o mundo 

parado… hospitais de campanha em estádios, locais de culto e cultura…multidões de mortos, 

de infectados. Cancelada a viagem sonhada à Islândia, possivelmente adiada até sempre, pelo 

menos para estes «velhotes» vivaços…iremos às Berlengas. 

Já viajei muito, mas esta foi sem dúvida a viagem mais longa e mais dura que afinal não fiz. 

Longa, porque decorre há mais de um mês… dura, porque não podemos sair de 

casa...continuamos em estado de emergência. 

«Prepare-se que esta foi e será a aventura da sua vida»! 
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