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Viajoporquegosto
de estar com

pessoas menos
civilizadas

Durantemaiorparte doano

novos mas não senti a necessida

de E os voos para a Bósnia são

é pianista e professor mas
sempre que pode larga
quase tudo prepara a
mochila e parte seja para onde for
e o dinheiro permitir Rui Daniel Sil
va descobriu uma das suas grandes
paixões aos 29 anos conhecer luga

sempre caros

O dinheiro é um critério para
a escolha dos destinos

A maior parte das vezes escolho a
partir do custo Se vejo que está a
um bom preço compro e faço a

res exóticos Entre as viagens que
mais o marcaram contam se o Irão

rota a partir daí As pessoas ten
dem a achar que só viaja quem
tem dinheiro Mas se gastasse

e o Bangladesh onde vai voltar na
próxima aventura O homem que já
visitou 109 dos 193 países reconhe
cidos pela Organização das Nações
Unidas partirá de Leiria em Setem
bro e só vai parar no Sudoeste Asiá
tico Quando terminar quer oferecer

muito provavelmente não fazia
as viagens que já fiz

Como é que poupa durante estas
viagens

a bicicleta com que irá percorrer

Normalmente desloco me de bici

DO aconteceu antes de outra via

compra se uma bicicleta por 30
ou 40 euros Na viagem que fiz do

tempo tenho um sítio onde dor

mir sem ter de pagar mais Se ti
vesse mais dinheiro provavel
mente dormiria num resorte an
dava de táxi

E já alguma vez viajou assim
Sim Da primeira vez que saí da
Europa fui para um resort no Mé

xico A terceira fui para Cuba e aí
saía à noite para ouvir música e
como era o único branco as pes

parte do caminho a crianças de uma
instituição A conversa com a SÁBA

cleta Em muitos destes países

gem desta vez aos Açores

Senegal à Guiné quase nunca pa

estive no Sudoeste Asiático que

soas abriam me as portas de casa
e no Senegal dormia com as tri
bos Também acampei com mis

muito dinheiro

fã visitou 109 países O objectivo
é ir aos 193

Gostava mas não é propriamente

um objectivo Tanto que este Ve

rão vou voltar a visitar a Bósnia a

Albânia e o Kosovo onde já estive

Podia aproveitar para ir a sítios

Uma Mulher

no Topo do
Mundo

Este livro levou o

a procurar Maria
da Conceição
e ajudar a sua
associação
no Bangladesh

guei dormida Na Guiné as pes

sões católicas que ia encontrando
Na Europa opto por realizar via
gens nocturnas e assim faço um
dois em um viajo e ao mesmo

soas interpelavam me para saber

coisas sobre mim Mas foi quando

percebi que podia viajar sem

gastei 165 euros

em estadias Mas dormi um mês

inteiro em quartos individuais
O que procura nas viagens que
faz agora
Diversidade e cultura

comida
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costumes

e sítios onde possa fi

car algum tempo sem gastar muito
Gosto de países que tenham praia
embora não goste de ficar ao sol
mas que também tenham vul

cões e outras paisagens como a
Indonésia O que procuro cada vez
mais é o contacto com culturas e

pessoas diferentes
Que países o marcaram mais

Estive agora na Islândia e é o país
mais bonito onde já estive Mas
gosto mais de estar com pessoas de
países menos civilizados

Porquê

Porque são de um mundo comple

tamente à parte são muito genuí
nas e ficam fascinadas quando
vêem alguém diferente

Como reagem quando diz que é

português

Ficam sempre curiosas porque

em muitos países ainda se sente

uma forte herança vinda do tem
po dos Descobrimentos Por

exemplo no Sri Lanka Silva é um
dos apelidos mais usados ou os
Camarões chamam se assim por

que quando lá chegámos havia

muitos camarões E há também

várias igrejas espalhadas por Áfri
ca e Ásia dedicadas a Nossa Se
nhora de Fátima

Porque é que leva sempre balões
nas suas viagens
Porque são pequenos gestos que
não me custam nada mas que po

dem fazer outras pessoas muito
felizes Por exemplo quando che

go a uma tribo e mostro um balão
que é uma coisa que se eu cá

der a uma criança ela não liga
as crianças ficam cheias de ale
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gria porque é uma coisa nova

que eles nunca viram e com que
podem brincar
Alguma vez teve dificuldade
para entrar num país
Sim no Iraque dificultaram me a
entrada mas depois viram a minha
tatuagem com o nome da minha
mãe escrito no alfabeto árabe Ela

chama se Fátima

que era o

nome de uma das filhas de Maomé

Quando repararam perguntaram

me se era muçulmano e eu disse
que não mas que a minha mãe era
e eles deixaram me entrar

Já passou fome

Sim uma vez comecei a pedalar

sem tomar pequeno almoço

Pensei

Como pelo caminho

mas estive quatro horas sem

encontrar nada E foi aí que
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Então o que o leva a regressar ao
Bangladesh

O decidi deixar de andar entre as
llh e as 16h Mas felizmente nun

Pedi um ano sabático na escola

ca fiquei doente E aprendi a ter
sempre comigo seis litros de água

para poder ir viajar e se não mo
dessem despedia me Decidi que
ia viajar entre o Irão e o Bangla
desh de bicicleta porque foram
dois dos países de que mais gostei
As pessoas cativaram me muito

e latas de comida

Já temeu pela vida
Não mas uma vez no Nepal fiz um
safari para tentar ver um

Há um ano li o livro Mulher no

tigre de bengala e ia de elefante
Enquanto estava em cima do ele
correu em direcção a ele para luta

Topo do Mundo da Maria da Con
ceição que esteve no Bangladesh
e criou uma associação que ajuda

tudo se resolveu graças ao traba

sagem a dar os parabéns pela ini

fante ele viu outro passou se e

crianças lá Enviei lhe uma men

rem Aí tive realmente medo mas

ciativa começámos a conversar e
eu falei lhe da minha ideia de ir lá

lho do condutor que conseguiu
acalmar o animal

para o ano e de no fim oferecer a

minha bicicleta às crianças da as
sociação Ela sugeriu criar uma

Qual foi o episódio mais caricato
Há um episódio muito giro da mi
nha viagem do ano passado entre o

página no JustGiving para anga
riar dinheiro para as crianças No
mês passado apercebi me de que
a viagem só durava três meses e

Gana e o Benim No Gana antes de

chegar ao Togo não tinha comida

e estava a falar com uma rapariga e

eu tinha um ano sabático inteiro

com um rapaz e perguntei lhes

Emtão decidi que ia começar a

onde podia comer naquela vila Ele

viagem em Leiria descer até ao

perguntou me o que é que eu que

continente africano e partir daí
para o Bangladesh

ria e disse que não me importava

de comer frango A rapariga foi
para dentro de casa cozinhar fran
go e eu fiquei na loja do irmão a

Sempre à boleia e de bicicleta

A maior parte sim mas gostava
também de andar de comboio e de
autocarro em África E vou ter de

conversar com ele e enquanto co

míamos o que ela tinha preparado
ele disse me muito sério

Tens de

casar com ela Perguntei porquê
ele respondeu Porque ela cozi

me ia embora mas que voltava

eu saí para vir fumar e a rapariga
reclamou por eu já estar a fumar e

riam mesmo que a levasse dali

nhou para ti Passado um bocado
a perguntar como ia ser quando ti
véssemos filhos

O que é que eles pretendiam

Depois percebi que eles só queriam
dar uma vida melhor à rapariga

Eu era apenas um passaporte

para ela sair dali

E como é que saiu dali
Disse que ia lá fora fumar peguei

para a ir buscar Eles nunca me fi

zeram mal mas via se que que

Conhecendo 109 países nunca

pensou sair de Portugal

Houve mais situações

sinto me português Adoro o clima
as praias as aldeias os trilhos

vidas sem muitas condições

inusitadas

Sim na primeira viagem ao Sene
gal estava com uma tribo e quan
do foi para me vir embora uma
senhora pediu me que lhe levasse
as crianças porque não tinha
como as criar Essa situação dei
xou me um bocado desconfortá

uma rapariga e queriam que me

uma namorada e eles responde

da Deixei de comer em público

que podia ter três ou quatro ao
mesmo tempo Tive de dizer que

mida mas porque me custava ver

sos Mas voltou a acontecer o mes
mo no Benim Apresentaram me

para África

para fora São consequências de

vel E depois no Bangladesh tam
bém me custava quando estava a
comer porque as pessoas vinham
para ao pé de mim a salivar Ti

na bicicleta e fui me embora Ri

apanhar o barco para atravessar

Nasci no Luxemburgo mas

Gostaria de trabalhar em turismo e

divulgar o que de melhor existe no
País e que não é conhecido

O que é que estas viagens já lhe
ensinaram

Acho que uma das maiores apren

dizagens é aproveitar a vida

Apercebi me que nós aqui no

Ocidente passamos muito tempo

a preocuparmo nos e a trabalhar
sem viver a vida E que noutras

partes do mundo as pessoas que
são mais pobres são mais felizes

casasse com ela Disse que já tinha

nham fome e eu dava lhes comi

ram que isso ali não era problema

não porque não quisesse dar a co

São felizes sem ter mesmo nada
de seu E na Guiné foi onde senti

as pessoas com tanta fome

mais isso O

