
http://www.dinheirovivo.pt/Faz/Artigo/CIECO037588.html?page=0 

                                                
 
 

 
Inês e Raquel querem espalhar a paixão pela arqueologia. Criaram a Time Travellers para mostrar o 
que a história de Portugal tem de melhor  

Elas organizam viagens no tempo 

 
Turismo é maneira de viver a arqueologia 
D.R. 
10/03/2012 | 00:15 | Dinheiro Vivo  

Inês Ribeiro e Raquel Policarpo sempre gostaram de viajar no tempo. Quando as longas 
horas de estudo na Universidade terminaram e o canudo de Arqueologia chegou finalmente, 
chegou também o afastamento profissional. Raquel foi acompanhar obras, Inês foi para 
investigação em escavações.  

Amigas nas horas vagas, nunca alimentaram desejos de constituir um negócio até que a 
oportunidade surgiu. Aos 27 anos, pensaram, desenharam e fizeram nascer a Time Travellers, uma 
agência de animação turística que relembra o que o tempo e o homem foram esquecendo, através da 
arqueologia. "Queremos mostrar e conhecer sítios incríveis. Portugal tem sítios lindos que só 
conheço desde que sou arqueóloga", diz Raquel Policarpo.  

O projeto, que nasceu com incentivos do QREN, através do programa Mulher Mais, levou um ano a 
ficar pronto. A iniciativa partiu de Raquel que, num dia às três da manhã, no Bairro Alto, desafiou a 
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amiga. "Ela disse-me: 'Temos a oportunidade de fazer isto, o que achas?' Eu aceitei e juntámos a 
vontade de estar na área à de fugir aos recibos verdes", afirma Inês Ribeiro. É que a arqueologia é 
apenas mais uma área em que o desemprego está ao virar da esquina. "Oferecem-nos trabalho a 
recibos verdes, por seis meses a um ano, em qualquer local do País. A partir de certa altura deixa de 
ser viável, especialmente se pensarmos em construir família", diz Inês Ribeiro.  

"Entre dezembro de 2010 e maio de 2011 fomos planeando tudo: conceito, aspeto, preços e viagens. 
Mas apesar de conhecermos a área não sabíamos o trabalho que íamos ter", conta Raquel Policarpo. 
Fizeram tudo sozinhas, contando apenas com a supervisão da consultora do programa. Se no início 
foi difícil, por causa dos primeiros passos, o tempo passou mais rápido.  

Formaram pacotes de viagens, desenharam experiências e coloriram--nas com nomes cativantes: 
Assim, na Time Travellers pode regressar às origens para visitar a Pré-História, mergulhar no reino 
de Portugal para conhecer reis e guerreiros e até ser romano em Portugal, entre as ruínas do 
império.  

"Criámos uma experiência descontraída que dá a conhecer o melhor da arqueologia em Portugal", 
afirma Inês Ribeiro. "Quem quiser passear connosco pode escolher um dos nossos packs, temos 
visitas de um e de dois dias", e com tudo incluído. 

A ideia é "partilhar a paixão pela arqueologia" com portugueses e estrangeiros e, num futuro que 
ainda não sabem quão próximo será, alargar fronteiras para Espanha. Até lá, "queremos ter mais 
passeios, com mais ofertas", mais pessoas, mais viagens, mais história". 

Retrato 
A Time Travellers foi criada em 2010 por Raquel Policarpo e Inês Ribeiro, duas amigas formadas 
em Arqueologia. Os passeios para escolas ou grupos podem ser desenhados à medida da idade e 
conhecimentos do grupo. Duração: 1 ou 2 dias. Preço de 1 dia para duas pessoas: 81,50€. Preço de 2 
dias para duas pessoas: 206€. As viagens no tempo dividem-se em temas e podem ser realizadas por 
todo o País. 
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A Time Travellers organiza viagens de animação turística que recorrem à 
arqueologia  
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Uma visita pelos becos escondidos 
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The. O primeiro passo para um grupo hoteleiro 
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Turismo. Ele mostra-lhe palco e bastidores de Lisboa 
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Ideias para um fim-de-semana ao ar livre 
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