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SETE
ESCOLHAS
EM VIAGEM
1.Um aeroporto?
2. Um destino de
férias? Havai.
3. Um destino
de trabalho?
4. Um guilty
pleasure em
viagem? Nao
tenho.
5.0 snach
perfeito em
viagem? /Içai.
6. Um ritual?
Não tenho.
7.Nunca viaja
sem... Prancha,
telemóvel.
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Licenciada em Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana, Teresa Almeida não se ficou pelo estudo e fez
mesmo do desporto a sua profissão através do Bodyboard.
Tem 23 anos e é atleta profissional e treinadora desta modalidade que já pratica há dez anos. No currículo conta com o
título de Campeã do Mundo de Bodyboard 2014.
Viajar é uni mal necessário ou é sempre um prazer?
Viajar é sun ipre um prazer. É si nOnitno de partir à aventura. à des(.,)herta e ao conhecimento de algo novo.
Com que regularidade o faz?
A minha prol iss5( exige-me deslocações constantes. Seja
para o circuito mundial ou europeu, seja para as stafrips
de treino a( )1( algo (.1( ) ano, acabo por viajar todos os meses.
E para que destinos viaja com mais frequência?
Os destinos vão variando pouco ao longo dos anos, pois o
circuito mundial normalmente tem as mesmas paragens:
I lavai, Brasil. Chile, Porto Rico, Marrocos, França. Açores.

Há quem tenha nas viagens uma parte integrante
do seu trabalho e faça do aeroporto o seu
escritório. Falámos com três mulheres portuguesas
que acumulam milhas e experiências para partilhar.
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jel lag, horas nos aeroporI4 is, estar li finge da Família e amigos. No (miam( ). há sempre
\ enlura, a \ imlade de compelir, conhecer 11(1\ :IS culturas e
o enlusiasmo cle partir
lugar, ,•;. No fundo, todo cansaço é compensado.
Prefere viajar sozinha ou acompanhada? Porquê?
I 'rei iro \ iajar acomp:uilci Li. p,,rque ha sempre alguém para ralar, para passar o tempo,
companhia para as \ vnl oras. sinto me mais segura e é muito mais divertido.
Como tira partido do tempo que passa em trânsito?
Apl.( -eito para \ir tilnlc s, organizar e planear melhor a viagem, descobrindo mais
sobre o país onde vou estar e tento descansar o máximo.
Gosta de aeroportos?
Não gosto nublo, é iludia confusão. muito stress c por \ (-fes muitas horas passa 1.1s a
desesperar para que clie!.2:iie a h, )1*Z1 (10 voo.
O jet lag existe mesmo ou é uma desculpa para descansar? Como contorná-lo?
Exisi mi •sino v afeta nu. muito. Is primeiros dias são sempre muito complicados, fico
com 1) st mo lodo alterado. os horário (5 (I:is refeiçì es. o corpo cansado. I 'ara o contornar tenho tentado, assim que colo) 11,1 a\ ião. guiar-me pelo horari(1 do meu destino,
dormindo apenas nas horas a que de \ o dormir.
Não ter rotina é mesmo a melhor rotina ou obriga a estratégias complementares?

Fazer a mala é uma dor de cabeça ou já tem uma estratégia?
se !ornou taci' porque levo sempre ( mesmo: o meu
mal erial despoli i\ o, roupas frescas e leves. I 'r, )cii n >juntar
tudo o que preciso em cima da cama e depois é só arrumar
na mala (e na capa da prancha, que serve também para

Eu gosto de não ler rotina. ( ,sh o de hoje estar aqui em I kwlugal e não saber hem em
que dias vi voltar a estar I )e hoje iajar pala compelir no Brasil e daqui a um mês
ir comi-1(4W no Chile. Para tal, necessill l ele l.star sempre organizada. apniveilar bem
lodos os momenh ›s que tenho para ti alar do que fi w preciso. planear bem as viagens,
o calendário compelitivo. No fundo, eu acabo por ler a minha rotina dentro do que

levar 111(11)(1 li st()).
o que não pode faltar na sua mala de viagem?
A minha prancha.
O que a cansa e entusiasma mais nas deslocações constantes?
\ iajar constantemente e ealisa\ \luitas horas de \ oo,

não ler rol ina.
Quais os prós e os contras de estar sempre em viagem?
( )s contras de estar s(.111pre em viagem sã, , as ausências. a ligação com a família, com
os amigos, o perder momentos importantes. Por outro lado, estão os próS, que são
muitos. O não ter rotina, a op( irl unidade de conhecer muitos lugares, culturas, pessoas,
IN was ondas. :1\ ent uras.
Viajar muito torna-nos pessoas diferentes?
) mais abertas, mais conscientes da realidade, depa,rna-nos diferentes. I ), ss:eramo rn,scomrealidadesnluitodiferentesdasnossaseacabamospordaroutrovalor
às coisas.

