


Tudo o que fazemos tem impacto na vida de alguém.
A nossa forma de agir com o mundo pode mudar-nos a nós  

e a quem está ao nosso lado.



índice

Introdução  .......................................................................................... 11

Nova Iorque  ..............................................................................  24

Toronto  .......................................................................................  37

Bahamas  ....................................................................................  62

Cuba  .............................................................................................  84

México  .......................................................................................  113

Turquia  ......................................................................................  132

Israel  ..........................................................................................  155

Jordânia  ...................................................................................  170

Dubai  .........................................................................................  194

Abu Dhabi  ................................................................................  202

Bali  ..............................................................................................  212

Taiwan  .......................................................................................  234

Tailândia  ...................................................................................  246

Agradecimentos  ..............................................................................  255



Introdução

No ano de 2019, largámos tudo em busca de um sonho: fazer uma 

viagem à volta do mundo. Fomos em família: eu, Catarina, o meu 

marido, Filipe, e o nosso filho, Guilherme, na altura prestes a fazer  

2 anos. Levámos na bagagem uma insuficiência renal marcada por 

três tratamentos de quatro horas por dia, três dias por semana, em 

vários lugares do mundo.

Mas, antes disso, éramos, aos olhos de todos, pessoas perfeita-

mente comuns. No Instagram apenas tínhamos perfis pessoais e não 

havia flexibilidade de horário laboral.

Eu trabalhava como Team Leader de uma equipa incrível numa 

multinacional igualmente incrível. Era responsável pelo bem-estar de 

todas as pessoas que me rodeavam: clientes e colegas. Mas… e a fa-

mília, onde ficava? Dias houve em que não nos víamos uns aos outros. 

O Filipe saía para a diálise quando eu chegava a casa. O Guilherme 

dormia nos meus pais, quando nenhum chegava a tempo de sequer 

nos cruzarmos. E isto estendia-se a alguns fins de semana.

A insuficiência renal veio de uma forma repentina, e se lentamente 

se foi fixando nas nossas vidas, rapidamente nos apercebemos do 

quão frágil a vida é. Se um dia estamos bem, no outro dia podemos já 

nem estar cá. E são esses os momentos nos quais a nossa perspetiva 

sobre a vida se vai alterando. Trabalhamos para quê? Para benefício de 

quem, se nem sequer somos felizes nas funções que desempenhamos?
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Um dia cheio de chamadas complicadas e uma pequena chatice 

com uma colega de trabalho fizeram-me querer dizer «chega». É para 

o mundo que eu vou! Foram anos a fio a tentar perceber em que é 

que era boa. O trabalho não me deixava ter tempo para hobbies e 

o único escape eram as viagens. Ao lado do computador estava um 

calendário semanal, onde eu riscava os dias que faltavam para a pró-

xima viagem, como vemos nos filmes, nas prisões. Talvez este fosse 

um sinal de que, sem me aperceber, me sentia aprisionada na rotina 

e precisava urgentemente de me libertar.

Gosto de viagens, de escrever e de comunicar com as pessoas.  

O Filipe adora ter dias diferentes e pouco monótonos. Talvez por isto 

tenha enveredado pelo turismo: pessoas diferentes todos os dias, com 

culturas distintas. Como se consegue perceber, os sinais estiveram sem-

pre lá, mas nunca perdemos grande tempo a lê-los, ouvi-los ou senti-los.

Filipe, já decidi: vamos dar a volta ao mundo!

Dar a volta ao mundo sempre foi um sonho de ambos, mas para 

mim nunca passou disso mesmo, um sonho. Sonhar permite-nos che-

gar a muitos sítios, apenas à boleia da imaginação. Tornar alguns dos 

nossos sonhos realidade parece-nos uma utopia muito distante da-

quilo que uma vida comum nos dá.

Quando começámos a trabalhar, ganhávamos ambos o ordenado 

mínimo e, nos primeiros anos juntos, acabávamos por ter de pedir 

dinheiro emprestado aos nossos pais para conseguir chegar ao mês 

seguinte. Com o passar do tempo, fomos progredindo nas nossas 

carreiras. Assim que eu comecei a alcançar novos desafios profissio-

nais, o Filipe criou a sua própria empresa na área do Turismo com 

o dinheiro que fomos conseguindo juntar. O facto de termos apos-

tado no projeto profissional do Filipe permitiu que o trabalho dele 

começasse a gerar um rendimento confortável e tudo se foi tornando 

mais estável. Ser guia turístico em Lisboa foi apenas o primeiro passo. 
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Mais tarde vieram as tours por todo o país e várias semanas fora.  

O Turismo estava em alta e não existiam dias iguais. Finalmente 

conseguíamos juntar dinheiro.

Enquanto tudo acontecia, víamos os corações tranquilos dos 

nossos pais ao perceber que as nossas vidas estavam organizadas 

e encaminhadas. Nessa altura, o mercado imobiliário disparou e, 

se nunca nos tinha ocorrido vender a nossa casa, uma boa oportu-

nidade fez-nos ponderar. Sem tempo para o nosso filho, sem nos 

vermos muitas vezes devido aos nossos trabalhos, à rotatividade 

do meu… o que é que queríamos para as nossas vidas? Viajar um 

ano pelo mundo não seria possível apenas com o que tínhamos 

juntado. Teríamos de vender as nossas coisas, abrir mão de tudo o 

que tínhamos construído.

Decidimos vender a casa, mas sem contar os motivos a nin-

guém… De um dia para o outro — literalmente — foi-nos feita uma 

oferta irrecusável. Vendemos a casa e começámos a preparar a via-

gem sem nunca contar aos nossos pais. Não lhes queríamos omitir 

nada, mas sabíamos perfeitamente que bastava uma lágrima da 

minha mãe para me fazer recuar. Decidimos que não iríamos cor-

rer esse risco e manteríamos o segredo até termos alguma coisa 

palpável, que nos obrigaria a «enfrentar» a família e que não nos 

permitiria voltar atrás.

Depois de vendermos a casa e tirarmos todos os encargos e des-

pesas, ficámos com 20 000 €. A esses juntaram-se 10 000 € da venda 

do tuk-tuk e mais algum dinheiro que deixámos de parte para o re-

gresso. Tínhamos 35 000 € para 3 pessoas, 1 ano de viagens e um 

pé-de-meia para não ficarmos descalços, caso fosse preciso voltar. 

Parecia-nos um bom plano, mas tínhamos noção de que não nos dei-

xava espaço para grandes hotéis e luxos.
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Nunca tivemos medo. Começámos muitos anos antes a trabalhar 

em serviços de apoio ao cliente e, se necessário fosse, voltaríamos a 

fazê-lo. Vimos ambos de famílias humildes e é de humildade que se 

fazem os nossos valores. Consideramos que na vida nunca perdemos: 

ou ganhamos ou aprendemos e, para nós, isso é o quanto nos basta.

Ficávamos sem casa, sem empregos, sem rendimentos. O nosso 

sonho valeria todo este risco? Há dinheiro no mundo que cubra a 

nossa felicidade? Nem tudo é sorte… tínhamos a certeza de que sería-

mos muito mais ricos no fim de tudo.

Estava fora de questão viajarmos sem propósito e sem missão. 

Tínhamos de fazê-lo, não só por nós, mas por todas as pessoas que 

têm medo de correr atrás dos seus sonhos. Por todos os doentes que 

se sentem incapacitados e limitados. Por todos aqueles que pensam 

que, depois de os filhos nascerem, deixamos de poder viajar e de viver.

Decidimos, em agosto de 2018, que a nossa viagem de sonho teria 

início em março de 2019. Os meses seguintes davam-nos tempo para 

organizar a viagem, delinear os melhores trajetos e continuar a juntar 

dinheiro. Foram meses em que praticamente não jantámos fora, não 

fizemos compras desnecessárias e isso dava-nos um gosto incrível. 

Viver apenas com o que realmente precisamos.

O nome do projeto começou por ser «Rest in Beach», mas a ener-

gia que me transmitia não era boa e quis mudar. Decidimos então por 

«All Aboard Family»: primeiro, porque íamos embarcar nesta aven-

tura em família e levávamos connosco o nosso filho; segundo, porque 

partíamos com tudo o que tínhamos, sem reservas, na concretização 

do nosso sonho; e, terceiro, porque queríamos mostrar que era pos-

sível viajar mesmo com a doença do Filipe. Partíamos à aventura e 

levávamos connosco estas três missões.

Em setembro de 2018, fundámos o @allaboardfamily no Instagram, 

criámos o blogue e a partir daí tudo foi fluindo. Fomo-nos apresentando 
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à comunidade e desenvolvendo as nossas ideias. Nunca revelámos o 

que estava para vir, foi tudo bem estruturado e pensado, e ainda hoje 

é assim.

Ao mesmo tempo, aproximava-se o terceiro aniversário do nosso 

casamento. Queríamos fazer uma sessão fotográfica vestidos de noi-

vos, como nos anos anteriores. Fomos ter com o nosso amigo e fo-

tógrafo, Pau Storch, que foi a primeira pessoa a saber do projeto e 

a dizer-nos o quão loucos éramos e o quão feliz ficava por nós. Ele 

acabou por nos ajudar a delinear quando deveríamos apresentar 

cada parte da história. Naquele dia, a sessão fotográfica ficou posta 

de parte e conversámos durante horas a fio.

Ainda havia muito por fazer e mal sabíamos por onde começar. 

Primeiro, tinha de apresentar a carta de rescisão e dar 2 meses à 

empresa. Depois, tínhamos de contar aos nossos pais, e só depois 

faríamos a grande revelação no Instagram, para que todos soubes-

sem que a nossa conta não seria apenas mais uma. Queríamos fazer 

algo diferente!

Chorei muito no dia em que partilhei que me ia embora da em-

presa. Fiz amigos para a vida e era como se estivesse a abrir mão de 

um passado bonito e bastante sólido. Para o Filipe, era uma felicidade 

todos os dias constatar que, quando chegava a casa, eu não tinha 

mudado de ideias. Talvez esta fosse uma das poucas coisas que nos 

distinguia: eu sou toda raízes, ele é todo asas.

Comprámos um mapa gigante, estendemo-lo no meio do chão da 

sala e começámos a delinear onde queríamos ir. Primeiro, definimos 

quais as viagens de sonho que teríamos de fazer. Daí percebíamos 

se existiam clínicas de diálise que pudessem receber o Filipe e, só de-

pois, pensávamos em hotéis e cidades. Ah, e claro, andaríamos sem-

pre ao sabor do sol! Viagens de verão permitem uma logística muito 

mais leve. Menos roupa, menos bagagem, menos custos.
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Eu queria conhecer as Bahamas. Há 10 anos que sonhava ir à 

praia ver os porcos nadadores. O Filipe queria regressar a Israel. 

Embora já lá tivesse ido com os pais e amigos, precisamos sempre 

do nosso tempo para observar o que gostamos e as viagens de 

grupo obrigam-nos a andar sempre atrás uns dos outros. Desta vez, 

seria diferente.

Bahamas, Cuba e México eram aqueles destinos que mais curio-

sos nos deixavam pelas Caraíbas. Cuba pela sua carga histórica e o 

México pela cultura, pela comida e pelas praias paradisíacas, claro! 

Decidimos que seria o mês da experiência. Iríamos ver como corria e 

voltaríamos a Lisboa ao fim de um mês para trocar malas, lavar roupa 

e fazer as análises mensais do Filipe.

Para um doente renal, é extremamente importante que os valores 

do fósforo e do potássio estejam controlados, ou corre risco de vida. 

Além disso, não sabíamos como seria um mês a ser picado no acesso 

vascular por enfermeiros de outros países. Colocaria isto em risco a 

saúde mais «frágil» do Filipe? Estávamos determinados a obter res-

postas por todos os doentes que não saem de casa com medo de que 

algo possa falhar.

Deixámos, então, a comunicação de toda a aventura para mais 

tarde. Assim, conseguimos ter a cabeça leve e livre para organizar 

tudo o que uma volta ao mundo requer.

Um ano de viagens são também muitas experiências e aventu-

ras. Durante três meses, entre o regresso de Israel e a ida para o 

Dubai, estivemos pela Europa. Foi uma road trip cheia de histórias, 

de seguidores que nos deram casa, de amigos que nos acolheram 

com amor e que fizeram desta viagem um lugar ainda mais es-

pecial. São momentos bonitos que vos deixaremos escritos numa 

outra altura ou até, quem sabe, numa nova edição! Por agora, 

apertem os cintos... Estamos todos a bordo! 
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Os voos
Para a pesquisa de voos utilizamos os motores de busca da Jetcost 

e da SkyScanner. Após percebermos o valor que nos é apresentado 

nesses motores de busca, percebemos quais as companhias aéreas 

com os valores mais em conta. Optámos, então, por pesquisar as 

mesmas datas diretamente no site de cada companhia aérea, bem 

como nos motores de busca, e assim comparamos onde é que está 

mais barato.

 DICAS  
DE VIAGEM

Como poupar, escolher um alojamento e quais  
as aplicações que mais utilizamos

Como é que se organiza uma viagem destas? 
Com muito tempo, muita planificação e 
dedicação. Todos os cêntimos contam e podem 
fazer a diferença de um país para o outro.
Uma das nossas maiores preocupações era 
o custo acrescido da hemodiálise em alguns 
países. Na Europa, devido ao Cartão Europeu de 
Saúde, os doentes em hemodiálise não pagam os 
tratamentos em grande parte dos locais.
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Por vezes fica mais barato comprar através do motor de busca, ou-

tras diretamente nas companhias aéreas. A acrescentar a isto, o motor 

de busca ainda nos diz quais as companhias que voam para determina-

dos destinos, algumas delas locais e, por consequência, mais em conta.

Outra dica são as datas flexíveis: por vezes, viajar um dia antes ou 

um dia depois (ou mesmo uma hora antes ou uma hora depois) pode 

fazer uma grande diferença no valor final. E este valor pode chegar às 

centenas de euros.

Além de tudo isto, o ideal é comprar viagens assim que se percebe 

que o valor é mais baixo do que o habitual. Os valores estão sem-

pre a variar e, se hoje encontramos uma boa oportunidade, no dia 

seguinte o valor pode já não ser o mesmo e ter voltado a disparar. 

Isto deve-se a vários fatores que não podemos controlar. Comprar 

com antecedência também é uma boa forma de garantir preços mais 

baixos. Após a compra, não vale a pena ir ver se os voos baixaram ou 

aumentaram, para não criar frustração. É fechar o capítulo e seguir 

em frente para os próximos passos.

Antigamente, faziam-se ótimos negócios quando se comprava 

muito em cima da hora. Agora já não é bem assim e comprar voos 

perto da data de partida pode ser um grande risco. Quanto mais em 

cima, mais caro (salvo algumas exceções). Compramos sempre os 

nossos voos com cinco ou seis meses de antecedência.

Outra dica é estarmos atentos às promoções e campanhas que as 

companhias fazem. Se por um lado é muito chato receber newsletters 

a toda a hora no nosso e-mail, por outro lado é a forma mais rápida 

de sermos alertados para boas ofertas.

Os hotéis
O que fazemos para os voos, também se aplica aos hotéis. Utilizamos 

o Booking com muita frequência. Vemos quais os alojamentos que 
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existem no sítio para onde queremos ir, se estão dentro do nosso 

orçamento e depois comparamos com o site do hotel. Por vezes,  

encontram-se promoções que compensam bastante: desde noites 

gratuitas, se reservarem um determinado número de dias, a pacotes 

ou promoções com uma determinada percentagem de desconto.

Caso se verifique que no Booking o valor é mais baixo, podemos 

sempre contactar diretamente os alojamentos e perguntar se conse-

guem igualar ou reduzir o preço, caso a reserva seja feita diretamente 

com eles. Por norma, funciona bastante bem.

Ainda assim, no Booking, quantas mais reservas forem efetuadas, 

mais se ganha. Isto porque nos é atribuído um desconto pela regula-

ridade de reservas. Durante a volta ao mundo foi algo bastante vanta-

joso para nós. Compensa, também, experimentar fazer a reserva no 

computador ou no telemóvel, já que existem promoções específicas 

para telemóveis e vice-versa.

Muito relevante, e antes de qualquer reserva, é lermos as opiniões 

de outros clientes. Para isso, utilizamos o próprio Booking e visita-

mos sites como o Tripadvisor, onde é possível ver fotos reais tiradas 

por outros hóspedes. Uma das piores experiências que tivemos num 

hotel foi exatamente por este motivo: acreditámos nas primeiras ima-

gens que vimos, disponibilizadas pelo hotel, e quando lá chegámos o 

espaço não era nada do que tínhamos visto.

Por vezes, procuramos também apartamentos através do Airbnb, 

uma vez que, além de conseguirmos ter uma casa só para nós, ainda 

temos a possibilidade de cozinhar em casa, evitando gastos em co-

mida fora.

Para terminar, sugerimos que estabeleçam o que é mais impor-

tante para vocês na busca de um lugar para ficar. Para nós, é muito 

importante compreender se a localização é boa (evita gastos des-

necessários com transportes), se tem wi-fi, não só porque é uma 
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ferramenta de trabalho, mas porque assim evitamos gastar dinheiro 

em Internet fora, e se os quartos são duplos com casa de banho pri-

vada. Com crianças é importante que tenham o vosso próprio es-

paço, onde se sintam confortáveis e onde possam ir à casa de banho 

quando quiserem. Tudo dependerá do tipo de viagem a ser feita e do 

orçamento que tenham.

Gestão do orçamento
Uma das nossas aplicações preferidas é a TravelSpend. Esta apli-

cação permite-nos definir qual o valor que queremos gastar em 

toda a viagem, assim como dividi-lo por várias categorias. Conforme 

formos gastando, vamos categorizando os gastos: voos, restauran-

tes, alojamento, transportes, compras e locais de interesse. Numa 

viagem de orçamento reduzido, é importante compreender onde 

queremos gastar e quanto podemos gastar. Com isto, conseguimos 

maximizar o tempo que vamos estar em viagem (caso exista esta 

disponibilidade) ou poupar para uma próxima.

Transportes
Com crianças e as clínicas de hemodiálise quase sempre na pe-

riferia, preferimos alugar carro. Algumas companhias de aluguer de 

viaturas pedem um valor extra para se ter acesso ao GPS. Assim, nós 

utilizamos a aplicação maps.me, que funciona offline. É importante 

que, antes de começar a passear, se conecte a aplicação à Internet e 

se descarregue o mapa do país.

O Booking também permite alugar carros a um valor bastante ra-

zoável. É quase sempre a nossa primeira opção.

Apesar disto, viajamos muitas vezes em transportes públicos. Em 

muitos países, existe a possibilidade de descarregar a rede de trans-

portes para o telemóvel, o que nos ajuda a organizar a viagem e, com 
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frequência, o tempo que iremos demorar. Além disso, permite-nos 

também saber se existem passes turísticos ou passes diários. Por 

norma, estes passes são para um determinado número de dias e per-

mitem andar de autocarro e metro. Contudo, varia muito de país para 

país, uma vez que, em alguns casos, o barco, o comboio e elétricos 

estão também incluídos.

Bagagem
Normalmente dizemos que os «se» são o que estraga a organiza-

ção. E se alguém se suja? É melhor levar mais mudas de roupa., E se 

não há fraldas?, E se não existir… Este é o maior erro de quem orga-

niza uma mala. Descomplicar sempre foi a nossa palavra de ordem. 

Por isso, levamos apenas o que precisamos.

Se alguém se suja, lava-se no local. Se faltar alguma coisa ou se 

acontecer algum imprevisto, trata-se e compra-se no destino. Levar 

apenas o que se precisa! Para isto, há uma aplicação que é muito 

útil: a packpoint. Indicamos para onde vamos, que tipo de viagem é 

(trabalho, lazer…) e quantos dias vamos ficar. A aplicação avalia a me-

teorologia do local, fazendo assim uma lista de indispensáveis para a 

viagem. Claro que no fim podemos sempre adicionar o que bem nos 

apetecer, mas evitar os «se» é meio caminho para não corrermos o 

risco de ter mais peso do que o permitido no avião ou até mais peso 

do que aquele que queremos carregar, especialmente quando via-

jamos por vários países e cidades. Se podíamos apenas fazer uma 

lista escrita como se fazia sem tecnologia? Sim, mas nesse caso temos 

mesmo que nos focar no que queremos e podemos levar.
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Nova Iorque 
e Toronto



Mas Nova Iorque é muito mais: é a Brooklyn Bridge, onde se tiram fotografi as magnífi cas. Nós atravessámo-la a pé e, na sua base, ainda demos uma volta de carrossel com vista para o rio. É mais um local perfeito para vermos a cidade do lado de fora e sem termos de estar constantemente a dobrar o pescoço para trás para acompanhar o tamanho dos edifícios.

Mas Nova Iorque é muito mais: é a Brooklyn 



Nova Iorque

Já que íamos ter um ano de viagens sempre atrás do sol e do calor, 

então por que não fazermos uma escapadinha para nos despedirmos 

do frio e da neve? A ideia surgiu durante o processo de todas as deci-

sões para a grande viagem e, assim, decidimos ir a Nova Iorque e logo 

de seguida a Toronto.

Tínhamos anunciado a volta ao mundo a 1633 seguidores no dia 

anterior à partida. Este é o número que fica registado na nossa me-

mória para sempre e para que nunca nos esqueçamos de onde vie-

mos. Na altura, dizia ao Filipe que queria comprar balões para festejar 

os 2000 seguidores à chegada, mas, 7h30 de voo depois, a nossa par-

tilha tinha-se tornado viral. Passámos de 1633 para 5200 pessoas. Foi 

talvez o primeiro momento em que senti o peso da responsabilidade. 

Tínhamos crescido e teríamos de escrever para todas estas pessoas 

que, entretanto, tinham deixado de ser apenas os nossos amigos.

Ainda incrédula, seguimos caminho até à saída do aeroporto. 

Estava um frio avassalador. E eis que chega a nossa primeira aven-

tura: Onde está o nosso motorista? Sabem o típico senhor com o 

papel com o nosso nome à saída das Chegadas do aeroporto? Pois 

bem, ali isso não existe e o sistema é totalmente diferente.

Tínhamos o voucher, as bagagens, a criança, mas carrinha, nem 

vê-la. Imenso frio, o aeroporto cheio. Ninguém sabia dar informações 

e só nos pediam para sairmos da frente. Uma autêntica confusão.
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Depois de corrermos vários balcões, ninguém nos sabia dizer o que 

devíamos fazer com o voucher. Chegámos de noite e por ali andámos 

a circular até que voltámos a insistir num dos balcões. Finalmente, pa-

raram para ler o que tínhamos na mão e, afinal, o voucher é mesmo 

entregue a uma pessoa desses tais balcões que, por sua vez, contacta 

o motorista a dizer que já chegámos. O aeroporto fica a cerca de 1h 

de distância do centro e foi exatamente o tempo que tivemos de es-

perar para o nosso transfer chegar.

 DICA

Para entrar nos Estados Unidos vão precisar de 
um visto, o ESTA. Pode ser pedido online, tendo um 
custo de 14 dólares, e mesmo assim carece sempre 
de uma análise à entrada do país. Os bebés devem 
também fazer o visto. A resposta demorou menos de 
uma semana a ser dada, mas idealmente devem 
pedir com um mês de antecedência, para, caso o 
visto vos seja negado, terem tempo de recorrer.

Com crianças e malas, optamos sempre por chegar de forma có-

moda aos destinos e, sem dúvida, essa foi uma das grandes mudan-

ças entre viajar a dois e viajar com filhos. Utilizar transportes públi-

cos com crianças também é possível, mas é muito mais desafiante.  

A carrinha era partilhada, todas as bagagens incluídas, e já sabem que 

encontrar o motorista foi como encontrar o Wally. O nosso destino 

era no centro de Nova Iorque.
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Já no caminho, a expetativa era enorme. Nova Iorque fascinava-

-nos por tudo o que já conhecíamos da TV: prédios altos, fumo a sair 

do chão, luzes e publicidade por tudo quanto é lado e, claro, lojas 

e pessoas cheias de glamour. E Nova Iorque é mesmo assim, como 

nos filmes, mas ainda mais bonita.

Ficámos na 7th Avenue, localização perfeita para fazer tudo a pé, 

mesmo numa das paralelas de Times Square. Tínhamos descoberto 

um hotel do grupo Moxy bastante em conta para a sua localização e 

qualidade. São hotéis para clientes mais jovens, que funcionam muito 

à base da tecnologia – o check in é feito por nós, sem ajuda de nin-

guém, são mais baratos, e pertencem ao grupo Marriott.

Quando chegámos ao centro, já era noite cerrada e, ao fundo, co-

meçámos a ver a cidade a elevar-se do chão. Os prédios arranhavam 

mesmo os céus. Iluminados. Uma autêntica bola de luz à nossa frente. 

Os típicos táxis amarelos e pessoas por todo o lado.

Chegámos ao quarto, arrumámos tudo e, subitamente, a onda de 

calor e o pânico… a mochila? Onde está a mochila que tem todo o nosso 

equipamento? Máquina fotográfica, computadores, carregadores…

Ficou na carrinha! Tínhamos sido o último transfer, por isso li-

gámos para a empresa que nos indicou que a carrinha já estava na 

garagem e que não conseguiam confirmar o paradeiro da mochila. 

Tudo o que tínhamos de valor estava dentro daquela mala!

Escusado será dizer que não dormimos praticamente nada. 

Um misto de preocupação por não saber se tinham encontrado 

as nossas coisas, com o facto de querermos conhecer a cidade. 

O relógio batia as 5h da manhã e decidimos sair para aquela que 

é a cidade que nunca dorme. O Gui dormia no seu carrinho e nós 

seguimos viagem sem rumo certo. Só queríamos beber daquela 

energia boa, daquela mística. Ver as lojas a abrir, os executivos a 
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 O fumo a sair das ruas de Nova Iorque



sair para o trabalho com o seu café na mão e os polícias a rondar 

cada esquina.

Os telemóveis estavam quase sem bateria e decidimos regressar 

ao hotel, de dónutes numa mão e chocolate quente na outra. O Gui 

mantinha-se a dormir e voltámos a ligar para a empresa de transfers. 

Sim, encontrámos a vossa mochila. Era escura e não demos por ela 

na carrinha.

Entre um alívio enorme e um desvio ainda maior, lá conseguimos 

resgatar os nossos bens no sítio mais esquisito de sempre. Um prédio 

antigo, sujo, com muitos sem abrigo no exterior. Subimos e pediram-

-nos para aguardar numa sala com cheiro a mofo e paredes azul-

-horroroso. Após a entrega, ficámos na dúvida se deveríamos abrir a 

mochila para confirmar se tínhamos tudo ou meter pés ao caminho. 

Acabámos por fazer um misto dos dois.

Ao regressar ao hotel, eis que a tomada não era compatível. Mas 

o que é que se passa connosco?! Tantas viagens e ainda caímos na 

esparrela mais básica de todas? Esquecemo-nos totalmente de que 

as tomadas eram diferentes! Onde comprar um adaptador sem que 

tenhamos de vender um órgão, já que nos EUA é tudo caríssimo? 

A solução é sempre a mesma: lojas de conveniência. Na verdade, o 

hotel tinha adaptadores, mas pareceu-nos um absurdo pagar 40 €. 

Procurámos uma loja e com 10 € fizemos a festa.

Nova Iorque é daqueles lugares onde há muito que fazer, e nós de-

cidimos fazer um bocadinho de tudo dentro do muito pouco tempo 

que tínhamos. A experiência que mais nos marcou foi, sem dúvida, 

sobrevoar a cidade de helicóptero. Temos uma lista grande de coisas 

que queremos fazer antes de morrer — e é daquelas sugestões que 

vos damos, ter sempre algo que nos motiva a sair, a viajar, a conhecer 

mais. Isto é o que alimenta os nossos dias mais chatos e mais tristes, 
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saber que estamos a trabalhar para concretizar pequenos sonhos.  

E ali foi a concretização de mais um.

Corremos para o helicóptero totalmente assoberbados, com pele 

de galinha (e não era do frio). Entrámos, colocámos os protetores de 

ruído, as pequenas bochechas do Gui completamente comprimidas, 

e levantámos voo. Como tínhamos uma criança, partilhámos o banco 

de trás do helicóptero. O Guilherme ia ao meu colo e nem ele conse-

guia falar. Colado ao vidro observava tudo com a máxima atenção.  

A sensação é completamente arrebatadora. Concretizar mais um dos 

nossos sonhos é algo indescritível e andar de helicóptero, naquela 

cidade de sonho, será algo que ficará para sempre na nossa memória. 

É totalmente diferente de andar de avião!

Ver a Estátua da Liberdade tão pequenina aos nossos pés tornou-

-nos grandiosos. A nós e à experiência em si. Ver o Empire State Building, 

e outros locais icónicos, valeu cada cêntimo! Estávamos a sobrevoar 

Nova Iorque de helicóptero! Dali para a frente seria apenas contar 

os dias para que a nossa vida se transformasse numa bola de emo-

ções e de experiências e o meu coração explodia de tanta felicidade…

Muitas vezes optamos por fazer coisas gratuitas para que a via-

gem fique mais económica, mas, quando há experiências imperdí-

veis, a menos que seja totalmente fora do nosso orçamento, nós 

vamos lá estar.

 DICA

Deslocámo-nos maioritariamente a pé e de uber. 
Ainda assim, podem sempre adquirir o cartão 
MetroCard que dá tanto para autocarro como 
para andar de metro.
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Nova Iorque  vista do helicóptero



 DICA

O cartão Revolut permite levantamentos até 
200 € por mês (pacote base) em qualquer 
zona do mundo sem pagamento de taxas. Após 
esse levantamento, o valor das taxas continua 
a ser mais reduzido do que trocar dinheiro 
no banco ou nas casas de câmbio. Consultem 
sempre o regulamento, porque sabemos que houve 
alterações recentemente.

Outra das experiências que queríamos muito ter era andar a pé 

pelo Central Park, mas antes parámos numa mercearia. Pior erro de 

sempre! Saímos de lá com um saco de asas cheios de chocolates e 

doces. Tudo coisas em tamanho XL e em sabores que não existiam 

em Portugal. Era quase como os turistas que vêm até ao nosso país  

e se enchem de chouriços e bacalhau. Foram mais de seis varieda-

des do mesmo chocolate, só porque nunca tínhamos experimentado,  

e mais uns outros tantos só porque nunca tínhamos visto.

Foi a comer Reese que acabámos por percorrer o Central Park. E é 

gigante, acreditem. Lembrámo-nos inúmeras vezes do filme Sozinho em 

Casa e dos crimes do CSI NY, então tanto andávamos a apreciar as vistas 

como a fugir de absolutamente nada… A verdade é que vale mesmo a 

pena e foi com tristeza que terminámos este percurso entre árvores e 

lagos lindíssimos, que fizemos até chegarmos ao Museu Americano da 

História Natural. O tempo foi pouco para explorar tudo o que se pode 

fazer naquele lugar e prometemos que um dia voltaremos no verão para 

fazermos um piquenique em família naquele jardim a perder de vista.

31

ALL ABOARD FAMILY



Voltámos aos filmes e ao À Noite no Museu. Estávamos a visitar 

tudo o que já tínhamos visto na televisão, uma sensação tão gira e 

tão boa que não dá para descrever. O Museu com aqueles esquele-

tos de dinossauro torna-o num dos museus mais interessantes de 

Nova Iorque. É enorme e não se deixem enganar quando vos dis-

serem que Nova Iorque pode ser vista em pouco tempo. Isso não é 

verdade! Poderíamos ter passado uma manhã inteira só no museu, 

mas, por força do tempo, tivemos de ver algumas das exposições 

mais depressa do que queríamos. Mesmo comprando os bilhetes 

online, as filas são enormes. Sugerimos que visitem o museu o mais 

cedo possível, para evitarem perder muito tempo nas filas.

De regresso ao hotel, começámos a ouvir música no meio da rua. 

Um grupo de jovens bailarinos dançava e saltava ao som dos aplausos. 

Uma multidão parou para os ver enquanto gritava para os motivar ainda 

mais. Todos cantavam, todos dançavam e todos sentiam aquela vibra-

ção. Sentámo-nos para assistir e por ali ficámos até nos lembrarmos de 

que talvez fosse boa ideia continuar o nosso caminho. Nova Iorque tem 

este poder: ficamos colados a tudo o que acontece à nossa volta.

Quase a chegar ao hotel, ainda parámos em Times Square. Uau! 

Uau é ainda o que nos ocorre. Cidades não são o que mais nos fas-

cina, mas ficámos totalmente deslumbrados com o que ali vimos. 

Luzes, anúncios, o tal fumo a sair das calçadas. Aquilo era exatamente 

o que tínhamos imaginado. Mentira! Era muito melhor… São estes 

momentos que nos fazem parar para agradecer. A vida sobrepõe-se 

a uma doença, ao medo do que os outros pensam de nós e a tudo o 

que a nossa decisão envolve. Estamos vivos, temos de aproveitar e 

experienciar tudo o que a vida tem de bom.

Não nos lembramos ao certo do que jantámos naquela noite. 

Estávamos assoberbados e completamente fascinados com os dias 

que estávamos a ter por ali…
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No dia seguinte, voltámos a acordar cedo. Estávamos no mês 

de janeiro, mas parecia que a magia do Natal ainda permanecia 

no Rockefeller Center. O ringue de patinagem no gelo no meio 

daqueles arranha-céus, na cidade que permanece iluminada dia 

e noite, já estava bastante composto. É incrível como os patins 

passam a ser extensão de algumas das pessoas que para ali vão, 

como se patinar fizesse parte delas, como se já tivessem nascido 

naquela forma.

Aproveitámos a magia do Natal e entrámos na loja de brinquedos 

mais icónica que sempre: FAO Schwarz. O Filipe toca piano. Aprendeu 

a tocar com 6 anos. A FAO Schwars tem um piano enorme, no chão, 

para tocar com os pés, virado para a pista de gelo. As pernas do 

Guilherme tentavam acompanhar as melodias do pai que, cansado 

de desafinar, calçou os sapatos e me disse que estava pronto para ver 

outras coisas que a loja tinha.

De experiências como neve artificial a brinquedos nunca antes 

visto, tivemos de ter em consideração que comprar mais do que 

devíamos poderia afetar alguma coisa na viagem. O Guilherme es-

colheu um peluche e saímos da loja felizes por não termos cedido 

à tentação de trazer tudo.

Dali fomos à M&M’s World e escusado será voltar a falar de sacos 

de asas com doces. A loja de dois pisos é mais outra tentação à 

carteira e à barriga. Se os olhos comem pelas cores, as pupilas gus-

tativas pedem para provarmos um de cada. Com tubos coloridos 

até ao teto, cheios de M&M’s que só podem ter sido lá postos com 

um escadote, o que nos apetece mesmo é abrir a torneira direta-

mente para as nossas bocas. Saímos com um saco pequeno para 

nós e outro para a nossa família. Ainda hoje me questiono como é 

que fomos tão fortes e controlados, especialmente quando se adora 
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amendoins e um dos nossos preferidos são aqueles M&M’s bem 

gordinhos recheados com manteiga de amendoim!

Mas Nova Iorque é muito mais: é a Brooklyn Bridge, onde se tiram 

fotografias magníficas. Nós atravessámo-la a pé e, na sua base, ainda 

demos uma volta de carrossel com vista para o rio. É mais um local 

perfeito para vermos a cidade do lado de fora e sem termos de estar 

constantemente a dobrar o pescoço para trás para acompanhar o 

tamanho dos edifícios.

Além disto ainda existe o Empire State Building que divide opiniões 

com o Top of the Rock sobre qual dos dois tem a melhor vista. Após 

muita sondagem, optámos por subir ao Top of the Rock e, apesar do frio 

e da neve terem tornado a experiência ainda mais bonita, tornaram-na 

também mais limitada, uma vez que era insuportável estar na rua com 

o vento gelado. Ainda assim, era impossível não respirarmos fundo e 

debruçarmo-nos sobre a cidade naquela que é mais uma das várias for-

mas de ver Nova Iorque.

O Radio City Music Hall, onde se costumam realizar os MTV Music 

Awards, vimos apenas por fora, e ficou por ver o Grand Central 

Terminal. Este é mais um motivo para regressarmos, especialmente 

porque queremos fechar os olhos e deixar que o Guilherme aprecie 

as personagens do Madagáscar às voltas no terminal.

Ainda hoje não temos palavras para descrever a emoção que 

sentimos durante a visita ao memorial do 11 de setembro. Poder 

ver todos os nomes dos que ali perderam a vida inscritos em pe-

dras gigantes com flores colocadas nas suas fissuras, obriga-nos 

ao silêncio sem que este nos seja pedido. Um dos acontecimentos 

que marcou a história de toda a humanidade ali, à nossa frente, 

em forma de memorial. 

Como dissemos, Nova Iorque não é uma cidade para se ver de-

pressa. Apesar de nunca dormir, aquela cidade agitada pede-nos 
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Brooklyn  Bridge



calma para a observarmos como deve ser. Haveremos de voltar, 

agora a cinco, para aproveitarmos tudo o que ficou por ver.

As sessões de hemodiálise são muito caras em Nova Iorque, 

assim como todo o sistema de saúde. Por esse motivo, optámos por 

visitá-la apenas durante o fim de semana, evitando assim os trata-

mentos. É importante escolher um bom seguro de saúde que seja 

válido por lá. Terminada a viagem a Nova Iorque, era hora de ir até 

ao aeroporto para o nosso próximo destino: Toronto, no Canadá.

  O Hotel Moxy tem uma boa relação qualidade/
preço e fica mesmo no centro;
  Levar adaptador de tomadas;
  Nova Iorque é uma cidade que não é barata, 
mas é muito boa para compras de marcas 
que por cá são mais caras.

RECOMENDAÇÕES
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