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v Mais do que criar guias e ro-
teiros de lugares e viagens, es-
crever sobre destinos é também 
“inspirar” os outros – os leitores 
–, e “dar dicas às pessoas”, expli-
cam-nos Filipe Morato Gomes e 
Susana Ribeiro, ambos bloggers 
de viagens. Porque, afinal, “a via-
gem é uma grande escola  de 
vida” ,  lembra o  fundador do 
“Alma de viajante” (www.alma-

deviajante.com), criado no início 
do milénio.  

“A escrita de viagens tem de ser 
um misto de tudo. É inspirar. É 
ajudar. E é nesse mix que tento 
navegar, entre ajudar e inspirar. 
Inspirar a descobrir novos desti-
nos, a sair da zona de conforto; 
inspirar pessoas a saírem do sofá 
e a irem viajar. Ou, no limite, ins-
pirar a mudar de vida”, diz Filipe 
Morato Gomes.  

“Como há muita gente no Mun-
do a fazer isto, temos de ser mui-

Blogues Há cada vez mais viajantes a partilhar experiências e dicas

Escrever sobre viagens 
e inspirar outros

Filipe Morato Gomes numa foto tirada durante u
ma viagem ao Irão

No início do ano, dois blogues de 
viagens portugueses foram pre-
miados na Feira Internacional do 
Turismo, que decorreu em janeiro, 
em Madrid, Espanha: “Alma de 
viajante”, de Filipe Morato Gomes, 
e “Viajar entre viagens”, de Carla 
Mota e Rui             Pinto. 

Blogues premiados 
em Madrid

Além de viajar e escrever, o autor 
do blogue “Alma de viajante” tam-
bém orienta, desde 2011, 
workshops intensivos de escrita de 
viagens em várias instituições. O 
deste mês já está esgotado, mas 
no último trimestre do ano haverá 
mais no Porto e no Algarve. 

Workshops de escrita 
de viagens

Susana Ribeiro partilh
a dicas de viagens no 

“Viaje comigo”

to criativos e 
arranjar sempre forma 
de chamar a atenção do leitor, 
com dicas preciosas. É colocar-
mo-nos no lugar do viajante co-
mum”, aponta Susana Ribeiro, jor-
nalista que fez das viagens a sua 
vida, lançando, em 2013, o blogue 
“Viaje comigo” (www.viajecomi-
go.com), para “ajudar a que as 
pessoas se libertem de medos e 
preconceitos e a que possam via-
jar e desfrutar mais dos sítios”. 

Tudo para descomplicar 
Ambos apaixonados por viagens, 
dedicam-se à missão de contar as 
respetivas experiências de via-
gens e concordam que esta é uma 
tendência que tem despontado e 
crescido também entre não pro-
fissionais. “E ainda bem”, avalia 
Filipe Morato Gomes, observando 
que “há mais gente a viajar e, por 
consequência, a partilhar”. “Nos 
últimos anos têm aparecido mui-
tos projetos de pessoal que não 
vive disto e que escreve. É mais 
partilha, mais inspiração, mais 
descomplicar. É mais tudo”, nota o 
blogger. 

“Espanta-me a disponibilidade 
que as pessoas têm, tendo o seu 
trabalho, filhos e o seu dia a dia, 
para escrever sobre as viagens 
que fazem”, regista Susana Ribei-
ro, que vê com bons olhos os pré-
mios [ver caixa] nesta área, ape-
sar de considerar que “muitos são 
feitos para dar visibilidade às mar-
cas”. “Mas o objetivo é bom, por-
que as pessoas veem que o traba-
lho que fazem é reconhecido”, 
destaca a blogger, que está a pre-
parar uma viagem à Índia. “Desde 
que sejam bem organizados,  
quantos mais [prémios] houver, 
melhor. É um incentivo e demo-
cratiza muito”, diz Filipe Morato, 
que está a viajar por Malta. v

Prosa para passar um ano a viajar
v Criado para distinguir “conteúdos literários digitais” sobre o 
país, o Prémio Latitudes Viagens & Vantagens 2018 aceita can-
didaturas até 30 de junho e vai premiar o vencedor com 12 pro-
gramas à escolha, “dentro das ofertas disponíveis no site da Via 
Verde”, num total de 150 euros por mês, adianta Francisco Este-
ves, gestor do programa de fidelização da marca de portagens 
eletrónicas. Ou seja, “é um ano a viajar por Portugal” para poder 
voltar a escrever sobre mais locais do país.  
Entretanto, a Momondo prepara-se para anunciar o blogger ven-
cedor de 2018 do Open World Awards, que irá receber dois mil 
euros para viajar e participar em workshops.


