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O mundo
Os tempos 
académicos
Foram tempos deslumbrantes, os aca-
démicos. O viver fora de casa e assu-
mir responsabilidades por esse facto, 
as amizades alicerçadas em conversas 
nas escadas do “CP1”, as noitadas no 
inexplicavelmente popular Club 84, 
as serenatas e viagens com a Azeituna 
– Tuna de Ciências da Universidade do 
Minho, que integrei já tarde no per-
curso académico –, o Bernardo e o Sr. 
Mota, tudo contribuiu para 
um enorme crescimento 
pessoal. Recordo essa fase 
da vida com muito carinho. 
A Universidade do Minho 
proporcionou-me a opor-
tunidade de evoluir como 
ser humano e deu-me as 
ferramentas para que me 
pudesse tornar num profis-
sional competente.

Estudei Engenharia de 
Sistemas. Aprendi, entre 
outras coisas, a aprender, a 
questionar, a querer saber 
mais. Mas nunca me senti 
um homem que vive para 
as máquinas. Já nessa altu-
ra, via o computador ape-
nas como uma ferramenta 
de trabalho, um meio 
para algo e não um fim em si mesmo. 
Sempre que possível, sentia prazer em 
contrariar a ideia preconcebida de que 
os engenheiros não sabem escrever, de 
que as letras e as artes, por um lado, e 
as engenharias, por outro, são mundos 
que não se tocam. Comecei a escrever, 
a fotografar, a descobrir outros povos e 
culturas, a viajar.

Prefácio da 
concretização  
de um sonho
“Um dia despeço-me e dou uma volta 
ao mundo” – disse, várias vezes, perante 
a incredulidade da minha companhei-
ra, cúmplice, amiga de todas as horas 
e desde um dia também minha mulher. 
Não tenho noção precisa sobre a altura 
em que a ideia começou a tomar forma 
na minha cabeça. Mas talvez tenha sido 
durante uma prolongada hibernação 
profissional numa empresa em lenta e 
inexplicável agonia. A situação econó-
mica do sector do multimédia, no qual 
me especializei, encontrava-se, de forma 
geral, em queda livre. Depois de alguns 
anos de expansão desmesurada, vivia-
se o reverso da medalha do “boom” 
estonteante do virar do milénio. As 
tecnologias interactivas vacilavam; a 
empresa onde trabalhava, também. 
Sempre senti falta de coragem para me 
despedir mas, quando bruscamente me 
sugeriram que abandonasse a empresa, 
pensei: “É agora!”. E assim foi. 

Hoje, mais de onze meses depois 
de ter abandonado o conforto do lar, 
as pessoas que amo e a cidade que 
me viu crescer, nem por um momento 
me arrependi de ter empreendido esta 
viagem em redor do planeta. Estou a 
concretizar o sonho de uma vida. Len-
tamente, que o mundo está cheio de 
preciosidades que não se compadecem 
com as urgências de uma viagem de 
negócios.

após um canudo
Por FILIPE MORATO GOMES  (ex-aluno da UM)

Lembro-me de um dia ter sido severamente repreendido pelo meu pai. 
Estudava na Universidade do Minho quando lhe disse que ia faltar a um 
exame para fazer uma curta viagem organizada pela Associação Acadé-
mica. O destino era a Irlanda. A viagem acabou por não ser realizada, 
eu acabei por ir ao exame – não me recordo se com sucesso – e o meu pai 
esqueceu o assunto.

Momentos  
na estrada
Ando há quase um ano na estrada e, 
após tanto tempo, olhar para trás é 
um exercício delicado. Sei que muito 
terei ainda pela frente, mas sei tam-
bém que já vivi momentos absoluta-
mente únicos e inolvidáveis. Apesar 
da injustiça das escolhas, quando 
me pedem para seleccionar lugares 
favoritos, respondo quase sempre 
sem hesitações: Mongólia, Vietname 
e, mais recentemente, Bolívia. Cada 
país tem os seus encantos mas umas 
experiências marcam, necessaria-
mente, mais do que outras.

Jamais esquecerei a imensidão da 
Mongólia rural, a simplicidade e hos-
pitalidade das suas gentes, os sorrisos 
das crianças, a excelência e varieda-
de das paisagens, as noites passadas 
nos “gers” tradicionais no deserto 
de Gobi, sob um céu tão estrelado 
como em poucos outros lugares ha-
via visto. Como jamais esquecerei, 
no Vietname, as minorias étnicas da 
região de Sapa, o pequeno paraíso 
chamado Mui Ne, o caos delicioso 
de Hanói, as brumas matinais da Baía 
de Halong e a pitoresca povoação 
de Hoi An, por onde os portugueses 
passaram séculos atrás. É um país 
marcante, o Vietname. E na Bolívia, 
visitar as paisagens dos planaltos an-
dinos, as lagoas a milhares de metros 
de altitude no sudoeste do país, as 
planícies de sal tão brancas como o 
branco pode ser, a brutalidade da 

vida nas minas de Po-
tosí ou a beleza ímpar 
do Lago Titicaca, foram 
experiências que sempre 
recordarei com emoção.

De permeio, um lado 
mais obscuro desta odis-
seia. Uma incursão a 
Phuket e ao Sri Lanka, 
por altura do “tsunami” 
que abalou estas e muitas 
outras regiões do planeta, 
revelou-se a mais difícil 
experiência do ponto de 
vista emocional. Nunca 
serei capaz de transmitir 
o ambiente que se vivia 
naqueles locais. A dor e 
desespero dos sobrevi-
ventes, o cheiro a morte 
que emanava do solo, o 
grau de destruição, tudo 
era demasiado real. Bru-
talmente real. Fotografar 
para o jornal “PÚBLICO” 
naqueles cenários de des-
truição e morte é algo que 

não conseguirei obliterar da memória 
no tempo de uma vida.

O regresso

Regressarei dentro de alguns meses 
a Portugal. Não sei que rumo pro-
fissional a minha vida irá tomar, mas 
voltarei com os horizontes alargados, 
enriquecido com vivências inolvidá-
veis, possuidor de um autoconheci-
mento nunca antes alcançado. Volto 
confiante. O futuro está longe de me 
assustar. •

NOTA: A viagem de Filipe Morato Gomes à 
volta do mundo tem sido relatada a par e 
passo, por ele próprio, nas páginas do jornal 
“Público”, todos os sábados (suplemento 
“Fugas”), podendo também ser acom-
panhada pelos leitores através da Internet 
(www.fmgomes.com).

Entardecer 
na excêntrica 
ponte de U’Bein, 
Amarapura, 
Myanmar

A contagiante 
alegria da 

pequenada, Lorí, 
Timor-Leste

Habitação 
construída em 
pleno oceano, 
nas proximidades 
de uma ilhota ao 
largo de Semporna, 
Bornéu, Malásia

Azeituna – Ilha 
Terceira, Açores


