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“Voluntariado? Marrocos?” Pairavam grandes dúvidas,  mas não eram maiores do que aquela 
necessidade do coração. Entre tantas interrogações, uma era evidente: seria justo desistir antes 
de tentar? Um turbilhão intenso de pensamentos me invadiu, até que, finalmente, chegou o dia da 
partida. Desde então, já se passaram 4 meses: 40 receios, 400 experiências inesquecíveis, 4 000 
gestos de afecto.

“As salaam alekum!” Lembro-me daquele primeiro encontro. Apaixonei-me! Cada sorriso vinha 
anunciar  que  aquele  dia  não  nascia  por  acaso.  Hoje,  trabalho  para  melhorar  a  vida  destas 
pessoas e, em compensação, elas melhoram a minha própria existência. Pode isto acontecer por 
mero acaso?

À medida  que  a  relação  se  solidifica,  cada  personalidade  se vai  revelando.  São  trajectórias 
ímpares, de coragem e verdadeira persistência. Numa esfera de escuta, aumenta também o grau 
de envolvimento e a empatia parece ir mais alto. Em alguns momentos, procuramos comunicar 
pelo olhar e, em sintonia, partilhamos as nossas histórias. Aqui o amor não requer gramáticas 
complicadas, daí que a língua não seja determinante numa relação de cumplicidade. Os nossos 
gestos, revelam a nossa verdadeira intenção. Sentimo-nos em casa, contudo a nossa família não 
é perfeita. Existem alguns conflitos entre os seus membros, que reflectem um acumular de outras 
situações de instabilidade anteriores.  Sinto-me impotente para interferir,  mas estou disponível 
para reflectir sobre novos canais de diálogo criativo.

A verdade é que me sinto pessoalmente concretizada e o meu desempenho tem estado a altura 
deste compromisso. 

Quantas oportunidades vividas... A festa do sacrifício do Carneiro (Eid el-Kebir), o nascimento do 
profeta Mohamed (Eid al-Moulid), o casamento tradicional com todos os seus rituais… Momentos 
de verdadeiro privilégio. São corações abertos, que me recebem como uma filha ou como uma 
irmã. Quanta atenção dedicada. São delícias que me encantam a alma.

Marrocos. “Primeiro estranha-se, depois entranha-se”. É um país de preciosidades: o artesanato, 
as paisagens naturais, a sua história cultural e religiosa, a gastronomia, a arquitectura, a música, 
a dança e o seu povo alegre e excelente anfitrião. A vida quotidiana é fortemente influenciada 
pelas  tradições  e  práticas  religiosas.  Cada  gesto  reveste-se  de  um  significado:  do  alto  das 
mesquitas  ouve-se  a  chamada  para  a  oração;  crentes  no  Islão  vivem  em  constante 
contemplação;  o  cuscuz à  sexta-feira;  um grande prato  para  muitos;  comer com as mãos;  o 
saboroso tajine e o chá de menta. Por outro lado, deparamo-nos com flagelos que fazem doer a 
alma dos mais sensíveis. Entre eles, a pobreza infantil.  São crianças que se entregam à rua, 
sobrevivendo. 
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http://svemarrocos.blogspot.com/2012/01/aid-el-kebir-la-grande-fete.html


Nos  momentos  de  maior  nostalgia,  lanço-me  nas  ruas  labirínticas  da  Medina,  acabando  o 
percurso na Praça Djemaa el Fna. O ritmo crescente dos tambores, o aroma das especiarias e do 
incenso no ar, um sopro de cores e a agitação gerada pela grande teia de comércio local, faz 
encher o peito de qualquer coisa especial. 

Estou a crescer… mais completa e mais consciente… porque hoje sinto-me diferente de ontem e, 
certamente, de amanhã.

Levo na minha mala, experiências para contar e recontar e, no coração, levo a doce melodia do 
amor incondicional. 

Baraka alah ofik!

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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