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Ahlan!

De volta a Marrocos... A última vez que aqui estive tinha sido há seis anos, em turismo. Desta vez 
o propósito da minha presença é o SVE que tem a duração de 10 meses. Sinto-me motivado.

Chegámos a Marrakech de noite e logo no aeroporto um forte odor a gasolina queimada entrou-
me subitamente pelas narinas, confirmando o que a vista já havia efectivado: “Estou mesmo em 
Marrocos”! Fui assaltado pelas boas memórias desta viagem prévia. 

Foi bom sentir  que estou de volta.  O que me espera? O que procuro? Como vai correr este 
projecto? 

Fomos calorosamente recebidos e instalados. Na nossa casa esperava-nos um excelente cous-
cous, fruta e doces. No dia seguinte, ao sair à rua vejo que pouco mudou. Marrakech parece ter 
estagnado no tempo, algures nos anos 70/80. Sinais de “modernidade” como carros modernos ou 
zonas  da  cidade  como Gueliz  (onde  as pessoas se encontram junto  ao  “Mcdo”,  olham uma 
montra da Zara ou vão a ginásios), contrastam com o “tradicional” da Medina: Souks repletos de 
vida, cores, odores, sabores, ruído, confusão. Que vida! Será que o velho Continente se tornou 
mesmo velho? Ao aqui estar sinto que de facto lhe falta vida. Aqui parece que há excesso de 
vida,  o  que  causa uma certa  agitação  inicial,  necessidade  de  repouso  e  por  vezes irritação. 
Lembro-me da India. Os 5 sentidos são estimulados de uma forma bastante mais intensa. Ainda 
bem. 

Com o passar do tempo já tudo faz parte do quotidiano e é precisamente a falta desta agitação 
que me causa estranheza. Por um lado é a isto que chamo estar “adaptado” à cultura. Ao inicio 
sentia prazer em perder-me nos muitos souks da Medina. Hoje esta “desorientação voluntária” 
torna-se mais dificil, já que acabamos por memorizar caminhos, ruas, ruelas... Cada uma cheia 
de mistério e deslumbre. O ruído quase permanente do quotidiano, a poluição e o sol são uma 
constante em Marrakech e dentro das “muralhas”. 

A praça Jma El Fna é sem dúvida o marco de toda esta vida. Parece um circo gigante a céu 
aberto. Aqui podemos encontrar tudo, desde encantadores de serpentes a macacos com trela 
(infelizmente),  músicos Ghnawa, contadores de histórias, “dentistas”,  as mulheres da “henna”, 
restaurantes, lojas, cafés e copos de sumo de laranja acabado de espremer a 36 centimos. É 
após o entardecer que a praça ganha mais vida, já que o sol faz-se sentir com menor intensidade 
e o calor torna-se mais suportável.  Do alto de um dos muitos cafés panorâmicos repletos de 
turistas  observo  este  centro  de  vida  activa  ganhar  mais  cor  e  vida,  em consonância  com o 
crepúsculo. Diz-se que a vida da Jma El Fna permanece assim já lá vão alguns séculos. 

Que assim continue.
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As minhas visitas à praça no fim de mais um dia de trabalho deram lugar aos fins de tarde no 
“favela terrasse” de nossa casa. De um lado o pôr-do-sol no horizonte, do outro a “Coutobia” com 
as “snow caped mountains” do Médio Atlas por trás. O ocaso dita as multiplas cores do céu, 
enquanto  centenas  de  pássaros,  andorinhas  e  pardais  gozam  da  liberdade  de  poder  voar, 
dançando harmoniosamente ao sabor do vento. Mesmo por cima de mim. Sinto ciúmes. Enquanto 
isso saboreio um chá de menta e uma sheesha e absorvo intensamente estes momentos. 

Outrora um espectador atento, torno-me parte do meio que me rodeia. Faço parte deste mundo e 
este mundo faz parte mim. Esboço um sorriso enquanto me deixo absorver pela chamada para 
oração. Uma, duas, três..cinco, dez vozes diferentes (!) chamam os fiéis para a mesquita, até 
perder a conta. Estar no meio deste acontecimento ao final do dia é sem dúvida hipnotizante e a 
involvência indiscritivel. Em tom meditativo relembro-me que mais um dia se passou e sinto-me 
grato pela vida que tenho.

Seguindo uma rotina flexivel, é hora de descer do terrasso e começar a pensar no jantar. Poucos 
países a nível mundial rivalizam com a gastronomia Marroquina: Tagine, Tangia, Pastilla, doces 
típicos, o pão, o sabor sumarento dos vegetais e da fruta, o chá de menta... É engraçado que nos 
países ou culturas onde o alcool é interdito existe uma procura de açúcar acentuada. Apelidei os 
seus consumidores de “sugar junkees”,  já que a falta de açúcar parece causar-lhes sintomas 
evidentes de abstinência. “Como se” de uma droga se tratasse..

Marrakech é uma cidade intensa e estou certo que quem se adapta aqui, adapta-se a qualquer 
lugar do país. O turismo é a principal fonte de receitas dos muitos “magazins” da cidade onde a 
generalidade dos seus vendedores tenta habilmente cativar o próximo cliente. Por vezes torna-se 
cansativo, apesar de haver muitas excepções ao “hard selling”.

O SVE começou a 31 de Outubro de 2011, o que significa que já estamos em Marrakech há 
quatro meses. Progressivamente fui-me sentindo mais integrado. Um pequeno facto que realça 
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essa adaptação é conseguir andar na rua sem esbarrar com um marroquino a cada 20 metros. 
Nesta fase inicial fiquei com a ideia que eram os marroquinos quem não sabia andar na rua, 
esbarrando connosco por diversas vezes e criando aquelas situações embaraçosas do género 
“para que lado é que vou agora”? Será que são eles que não sabem caminhar ou o problema era 
meu? Ponho as duas questões em cima da mesa..

No trajecto da associação até casa vamos fazendo amigos que conhecem o nosso trabalho e 
valorizam-no. Ser voluntário na associação Al Kawtar significa ser alguém que acima de tudo está 
ligado à comunidade, contribuindo para este sentimento claro de entreajuda que existe entre os 
Muçulmanos.

A preparação antes da partida com a Sara (GAIA) revelou-se importante na clarificação do nosso 
trabalho, mas ainda mais importante foi a formação à chegada. Esta permitiu-nos desenhar mais 
objectivamente quais seriam as nossas funções enquanto voluntário e um conhecimento mais 
profundo da cultura ao visitarmos alguns lugares do país. Priorizando o “savoir-faire”, propusemo-
nos  a  dar  formação  técnica  às  senhoras  (Francês,  Inglês,  Espanhol,  Informática),  conseguir 
implementar  novos projectos  que dinamizem a venda  dos bordados e as suas competências 
técnicas, saídas culturais na cidade ou ajudar nas tarefas quotidianas - evitando cair na situação 
do voluntário que substitui. O trabalho fundamental do voluntário é complementar.

Acabada a fase de “lua-de-mel” (já debatida nas formações), senti uma aproximação mais clara 
do que realmente vim fazer, do que posso fazer e do que querem que faça na Al Kawtar. Não se 
ajuda quem não quer ser ajudado, assim como não se força a intimidade e a espontaneidade. A 
confiança  é  muito  importante  e  não  se  ganha  de  um  dia  para  o  outro.  Palavras  como 
independência e “saber fazer” são bastante coloridas, mas qual é a cor dos que não querem ser 
independentes?  Até  que  ponto  aquilo  que  acho  que  é  certo  e  adequado  para  o  futuro  das 
senhoras é visto como certo e adequado por elas?

É importante reflectir sobre estas questões e sobre o facto de estarmos a lidar com uma cultura 
que pode ter tanto de diferente como de semelhante em relação à minha (nossa) cultura.

E até agora é uma cultura que estou a amar. Por tudo.

Até ja.

Para mais informações acerca do Serviço Voluntário Europeu contacta:

Centro de Convergência/ GAIA Alentejo
Centro Social da Aldeia das Amoreiras
Tel: +351 283 925 032
Email: alentejo@gaia.org.pt

www.  voluntariado.gaia.org.pt  
www.juventude.pt
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