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"Temos que 
aprender a dar 
valor ao que 
temos. A pobreza 
que se vive hoje 
em Portugal não 
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G
onçalo Rosa aceitou o desafio do 
UniRaid, uma aventura solidária 
pelo deserto de Marrocos desti-

nada a estudantes de vários países. O 
Uniraid consiste num Rally Solidário, 
onde estudantes dos 18 aos 28 anos 
atravessam Marrocos, de norte a sul, 
numa prova de velocidade. Este Rally 
tem, ao mesmo tempo, como objetivo a 
ajuda humanitária às populações e co-
munidades mais carenciadas do de-
serto. Podemos falar de uma atividade 
3 em 1, ou seja, é uma viagem-aven-
tura, um Rally e uma competição de ve-
locidade, e, uma atividade solidária. 
Nesta prova os participantes têm que 
ultrapassar obstáculos, desafios e va-
riadíssimas etapas, entregando ao 
mesmo tempo e durante o percurso, 
bens e materiais nas comunidades, 

"Pensei que ia ser 
desafiante 
mas quando 
cheguei lá 
ainda foi mais 
complicado" 

com as quais se vão cruzando. A Setú-
bal Revista foi ao encontro de um 
jovem que participou nesta prova, e 
pretende divulgar a iniciativa, dar a co-
nhecer e direta ou indiretamente, in-
fluenciar outros jovens na promoção 
de ações solidárias. 
Gonçalo Rosa é um jovem Setubalense 
que tem o mérito e a coragem de parti-
cipar nesta atividade. Partiu de Setú-
bal, juntamente com o primo Bernardo 
Barreto, a 22 de fevereiro de 2019, 
para embarcar numa das "experiências 
da sua vida". Na bagagem trouxe uma 
visão diferente do mundo e multas his-
tórias para contar, histórias essas que 
irá guardar para sempre na memória. 
Gonçalo Rosa, natural de Setúbal, tem 
22 anos é estudante do 3' ano de En-
genharia Civil, na Faculdade de Ciên-
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cias e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa (FCT/UNL), jovem dinâ-
mico e empreendedor. Durante nove 
dias atravessou o deserto de Marrocos, 
percorreu aproximadamente 3000 qui-
lómetros num Renault Twingo, com 24 
anos, e trouxe desta viagem memórias 
e experiências que o enriqueceram en-

 

"Foi entusiasmante 
pela aventura e 

desejo de superação 
pessoal" 

quanto pessoa. O Uniraid onde Gonçalo 
Rosa participou concentrou-se essen-
cialmente no objetivo de entregar brin-
quedos, roupas e materiais escolares, a 
crianças carenciadas do interior do 
país. 
Tudo começou no universo das redes 
sociais e das novas tecnologias, ao 
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pesquisar no feed de notícias do Face-
book, Gonçalo Rosa encontrou algumas 
fotografias de edições anteriores do 
UniRaid e ficou desde logo interes-
sado. Carros velhos a atascar no meio 
do deserto e acima de tudo equipas de 
jovens empenhadas em trazer alegria e 
sorrisos a tantas crianças desfavoreci-
das do interior de Marrocos. "Assim que 
encontrei esta atividade desafiei de 
imediato o meu primo Bernardo, porque 
ele é um apaixonado por carros e por 
este tipo de atividade...ele aceitou de 
imediato", conta o jovem à Setúbal Re-
vista. 

Depois de se inscrever, as expetativas 
foram crescendo, Gonçalo sentiu-se 
atraído pela "aventura e superação 
pessoal", quando chegou ao deserto 
encontrou uma realidade muito mais 
dura do que a que estava à espera, 
"Pensei que ia ser desafiante, mas 
quando lá cheguei compreendi que iria 
ser muito mais complicado", explica. 
No Uniraid de 2019 participaram um 
total de 112 equipas, 12 portuguesas 
e as restantes espanholas. Gonçalo e o 
primo Bernardo formaram a equipa "Os 
Areias". Cada uma tinha de distribuir, 
pelo menos, 40 quilos de bens, mas os  

dois jovens ultrapassaram a meta, uma 
vez que conseguiram encaixar 110 qui-
los na bagageira do seu Renault 
Twingo. 
Estes dois jovens encontraram varia-
díssimas dificuldades que foram poten-
cializadas pelos kilos que 
transportavam a mais. Tiveram que en-
frentar vários obstáculos, fizeram tri-
lhos do "tipo Dakar" e os mais variados 
caminhos. Este percurso foi guiado ex-
clusivamente por um road book (livro 
de estrada), que marcava as distâncias, 
em quilómetros, entre pontos de refe-
rência já assinalados e conhecidos. A 
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viagem levou-os a passar por Algeciras, 
Tanger, Mèkens, entre outras cidades. 
Mas foi no acampamento em Rica, que 
viveram os momentos mais marcantes 
desta road trip. Gonçalo Rosa não es-
conde a emoção e surpresa face à po-
breza extrema que encontrou no 
interior das comunidades locais, 
"Temos mesmo que dar mais valor 
aquilo que temos. Aqui há pobreza, 
mas não chega nem aos calcanhares 
das comunidades de Marrocos. Passei 
por povoações onde não há água, onde 

"Devem preparar bem 
o carro, levar muita 
água, mantimentos 

de reserva 
e mentalizar-se que 
vão dormir poucas 
horas e conduzir 

muito" 

não existe uma árvore sequer, embora 
estejam a poucas horas da civilização. 
Por isso toda a ajuda é bem-vinda", re-
vela. Traz também consigo as expe-
riências interpessoais que teve, com as 
outras equipas, o espírito de grupo e a 
camaradagem entre equipas. Este an-
tigo aluno da Escola Secundária de Bo-
cage sublinha ainda a importância do 
trabalho em equipa, "porque em algu-
mas partes do percurso era impossível 
fazer-se alguma coisa, sem o apoio do 
resto das equipas". 
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A experiência foi tão "enriquecedora" 
para Gonçalo, que o jovem já se inscre-
veu na edição do próximo ano do Uni-
Raid - Uniraid 2020. Durante o 
percurso vai contar novamente com a 
companhia do primo Bernardo. Para 
quem quiser aceitar o desafio, o jovem 
deixa alguns conselhos: "Devem prepa-
rar bem o carro, levar muita água, man-
timentos de reserva e mentalizar-se 
que vão dormir poucas horas e condu-
zir muito". Esta equipa Portuguesa da 
Uniraid 2020 será constituída por Gon-
çalo Rosa e por Bernardo Barreto, 21 
anos é estudante do 4a ano de Enge-
nharia Mecânica, no Instituto Superior 
Técnico (IST). 
Ficaremos por aqui a aguardar as suas 
aventuras e as ações beneméritas que 
realizam. Bem Hajam! • 
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Gonçalo Rosa: "Temos que aprender a 
dar valor ao que temos" 
Gonçalo Rosa aceitou o desafio do UniRaid, uma aventura solidária pelo deserto de Mar-
rocos destinada a estudantes de vários países. O Uniraid consiste num Rally Solidário, 
onde estudantes dos 18 aos 28 anos atravessam Marrocos, de norte a sul, numa prova 
de velocidade. Este Rally tem, ao mesmo tempo, como objetivo a ajuda humanitária às 
populações e comunidades mais carenciadas do deserto. Podemos falar de uma atividade 
3 em 1, ou seja, é uma viagem-aventura, um Rally e uma competição de velocidade, e, 
uma atividade solidária. 
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