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Seriam precisas muitas vidas e
um tempo infindável para correr
todos os países do planeta, mas o
blogue ‘Alma de Viajante’, da
autoria de Filipe Morato Gomes,
que já deu duas voltas ao mundo
e veio facilitar a busca a todos os
apaixonados por viagens que
procuram experiências únicas e
memoráveis para o resto da sua
vivência terrena. 

Foi há 20 anos que Filipe Mo-
rato Gomes, ex-aluno da Uni-
versidade do Minho, criou o
blogue ‘Alma de Viajante’, tor-
nando-se no primeiro blogger de
viagens português. “Fiz as mi-
nhas primeiras publicações onli-
ne precisamente no dia em que
fiz 30 anos, mas nessa época tra-
tava-se ainda de um site estático,
pois ainda não existia sequer o
conceito de blogue. Mas foi a
partir dessa primeira versão que
surgiria depois o projecto en-
quanto blogue de viagens”, re-
corda o blogger, lembrando os
primórdios do ‘boom’ digital,
ainda não há muitos anos, em
que não havia redes de wifi em
todo o lado como hoje e em que
os cibercafés estavam na moda e
eram um dos melhores recursos
disponíveis para quem já estava
na ‘linha da frente’ da produção
de conteúdos para o ambiente
online.

O projecto pioneiro e inovador
do engenheiro de Sistemas e In-
formática, foi impulsionado por
uma situação de desemprego
momentânea na área do Multi-
média que havia estado em fran-
co desenvolvimento naqueles fi-
nais da década de 90 e início do
novo milénio e, aos 33 anos,
acabou por lhe mudar a vida até
hoje. Mas deixa o conselho, a
quem tiver o mesmo interesse
em potenciar um projecto onli-
ne, a não esperar pelo desempre-
go para arranjar motivação, mas,
sim, fazê-lo a pouco e pouco, em
simultâneo.

Já deu duas vezes a volta ao
mundo em mais de uma centena
de viagens, mas o seu roteiro
nunca terá um fim porque, ga-
rante, haverá sempre muito para
descobrir e experienciar de no-
vo. São esses ‘retratos’ e ‘histó-
rias’ tão diversas quanto ricas
em cultura, património, costu-
mes e tradições de cada um dos
lugares visitados, que Filipe
Morato Gomes capta a cada jor-
nada a que se presta para divul-
gar no seu premiado e reconhe-
cido blogue ‘Alma de Viajante’. 

Hoje, aos 50 anos, confessa-se
“realizado pessoal e profissio-
nalmente” por ter conseguido
criar um projecto sustentável
que lhe permite viajar pelo mun-
do inteiro.

“Na verdade sempre pensei em

realizar uma viagem pelo mundo
inteiro, mas sem dúvida que foi
nesse momento de paragem pro-
fissional que pensei mais seria-
mente no assunto e me propus
trabalhar um ano inteiro com o
objectivo de realizar uma volta
ao mundo”, contou em entrevis-
ta ao ‘Correio do Minho’, recor-
dando os tempos de estudante na
cidade de Braga, onde trabalhou
durante dez anos a produzir con-
teúdos multimédia para empre-
sas e instituições através do Edi-
te-Minho - Instituto de Desen-
volvimento e Inovação Tecnoló-
gica do Minho. 

“A maioria dos meus colegas
quis e seguiu carreira em consul-
toras, mas eu ambicionava outra
coisa, daí ter trabalhado durante
algum tempo na área do Multi-
média, porque conciliava várias
vertentes das quais gosto muito
como a imagem, vídeo e som,
mas foi através dos conhecimen-
tos adquiridos na UMinho que
tracei um rumo diferente”, disse. 

Blogue ‘Alma de Viajante’ da autoria 
de ex-aluno da UMinho celebra 20 anos
FILIPE MORATO GOMES, blogger de viagens e autor do blogue ‘Alma de Viajante’, marcou o pioneirismo nesta área em Portugal.
É ex-aluno da UMinho, onde se licenciou em Engenharia de Sistemas e Informática, mas descobriu que a sua viagem seria outra.

FILIPE MORATO GOMES

Na volta ao mundo que o blogger Filipe Morato Gomes realizou em 2004 passou pela Grande Muralha da China

DR

Em 2005 esteve em Bagan, no Myanmar

DR

O blogger português em Bcharri, no Líbano

+ mais
O blogue ‘Alma de
Viajante’ já foi distinguido
três vezes como melhor
blogue de viagens nos
momondo Open World
Awards, tendo ainda três
prémios das feiras BTL
(Lisboa) e FITUR (Madrid). 
Em 2001, Filipe Morato
Gomes, depois da
licenciatura em
Engenharia de Sistemas e
Informática na UMinho,
publicou os seus primeiros
textos de viagens num site
que construiu de raiz na
altura, que viria a intitular
‘Alma de Viajante’
(https://www.almadeviaj
ante.com).

!!!
“Sinto uma enorme realiza-
ção pessoal e profissional
por tereste blogue ‘Alma 
de Viajante’, que além de
inspirador e sustentável 
me permite cumprir o sonho
de viver como blogger 
de viagens.”

Filipe Morato Gomes,
Blogger de Viagens
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Foi em 2004 que Filipe Morato
Gomes iniciou a maior aventura
da sua vida, com uma viagem à
volta do mundo que durou 14
meses. Essa foi também a rampa
de lançamento de uma carreira
de blogger e foi através dessa
grande jornada que deu asas
maiores ao blogue ‘Alma de
Viajante’ (https://www.almade-
viajante.com), onde o autor
apresenta as suas sugestões com
o maior “rigor”, “responsabili-
dade” e “credibilidade”, parti-

lhando as suas próprias expe-
riências e inspirando e ajudando
outras pessoas a planear viagens
verdadeiramente diferencia-
doras. 

Sossegou a família dizendo-lhe
que estaria sempre em qualquer
ponto a apenas 24 horas de casa.
E Moscovo, capital da Rússia,
foi o ponto de partida da sua pri-
meira volta ao mundo, que viria
a dar como terminada um dia ‘ao
calhas’ na Venezuela, sentindo
no peito a hora de regressar a
casa. “Esta sensação de liber-
dade é algo que é impagável”,
afirma.

Durante essa incursão mundial,
a mulher, Luísa, jornalista do
‘Público’, foi ter com ele algu-
mas vezes e foi precisamente
numa dessas alturas, em que am-
bos passavam um Natal comple-
tamente ‘fora’ das raízes e tradi-
ções portuguesas, em Laos, no
sudeste asiático, quando aconte-
ceu o tsunami na Tailândia e no
Sri Lanka em 2004 e o casal par-
tiu em reportagem. “Estivemos
nos dois locais a acompanhar os
acontecimentos e posso dizer
que profissionalmente foi a mi-
nha melhor experiência, mas
pessoalmente foi a mais difícil

que vivi até hoje”, garantiu. 
A pandemia veio agora trocar-

lhe as ‘voltas’ pelo mundo e se
no primeiro cofinamento teve
tempo para parar e pôr em dia as
crónicas em atraso, mas agora
sente-se um pouco como um
“prisioneiro” e financeiramente
tem sido “um desastre”. A Ará-
bia Saudita e a Tailândia foram
os últimos dois países onde este-
ve, de onde regressou em Janei-
ro de 2020. 

O destino que neste momento
mais quer conhecer é o Paquis-
tão, para verificar in loco se o
povo é tão hospitaleiro quanto o
iraniano, na sua perspectiva,
“mas se for possível viajar já em
Abril irei ao México, embora a
única viagem que tenho real-
mente marcada é à Tunísia, no
próximo mês de Maio”. 

“As pessoas são o mais importante numa viagem
e podem mudar a percepção de um lugar”
O BLOGGER PORTUGUÊS já deu duas voltas ao mundo em mais de 100 viagens. A pandemia fê-lo parar e já anseia pela próxima
viagem. É autor do portal de alojamento ‘Hotelândia’ e preside à Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (www.advp.pt). 

FILIPE MORATO GOMES

Sinai, Egito (2010)

FILIPE MORATO GOMES

Kyoto, no Japão (2016)

FILIPE MORATO GOMES

Aldeia no Botswana (2008)

FILIPE MORATO GOMES

Na volta ao mundo de 2004, o blogger Filipe Morato Gomes pisou a areia do Deserto de Gobi, na Mongólia

DR

Esfahan, Irão (2011), país que o apaixonou pela hospitalidade e que visitou várias vezes

Além de ter fundado o
portal de alojamento
‘Hotelândia’
(www.hotelandia.pt), o
blogger Filipe Morato
Gomes preside à
Associação de Bloggers
de Viagem Portugueses
(www.abvp.pt), com 66
asssociados, que visa
contribuir para profissio-
nalização da actividade
de blogger, partilha de
conhecimentos e trazer a
ética jornalística para o
digital.

+ mais


