
Projecto  SVE  “Soutien  de  la  femme  handicapée  et  valorisation  de  son  savoir  faire”  na 
associação AlKawtar, Marraquexe :: Relato da voluntária Diana Bernardes :: Maio 2014

Hoje fiquei de mau humor quando cheguei à associação e por isso dá-me gozo escrever neste 
estado de espirito bem diferente do que é habitual em mim. Começo por contar o que se passou.

Escolhi trabalhar das nove da manhã às quatro da tarde. Mas aconteceu tantas vezes chegar à 
associação  às  nove  e  ela  estar  fechada  que  comecei  a  vir  mais  tarde.  Algumas  vezes  a 
associação abria perto das dez da manhã e depois de fazer um percurso de autocarro de uma 
hora custa ficar a espera ainda com o pequeno almoço por tomar. 

Comecei a vir mais tarde para a associação. Nao há uma hora certa, os autocarros passam de 
vinte em vinte minutos e como faço o percurso acompanhada vamos balançando o horário... hoje 
cheguei mais tarde, mas já cheguei muitas vezes a esta hora, nunca ninguém me disse nada. 

Acontece que ultimamente faço um percurso a empurrar uma senhora de cadeira de rodas. E 
hoje, porque me atrasei não mais de meia hora, ela decidiu vir a pé. E quando eu cheguei perto 
dela, começaram as outras senhoras todas a ralhar em tom de ironia, que eu não a trouxe e ela 
teve que vir a pé. E aqui vem a parte que me mete doente. Eu não conseguir responder o que 
penso, isto mete-me doente, porque não sei falar árabe nem francês. Queria perguntar porque é 
que ela não esperou?? Nisto ainda estavam todas a falar em árabe com algumas palavras em 
francês. Até que a senhora diz que a cadeira de rodas dela está partida e eu perguntei-me a mim 
mesma, então? Ia trazer a senhora ao colo? Senti-me frustrada. E foi terrível. 

Mas adoro isto, adoro que estas coisas aconteçam. É com isto que eu tenho que lidar. Com o que 
sinto. 

A verdade é que não são necessárias voluntárias aqui. O que faço não tem interesse para elas. 
Por exemplo disseram-me que gostavam de sair  do pais,  encontrei  um projecto que permitia 
algumas partirem e irem de viagem e nem responderam à pessoa com quem eu falei a dizer que 
não estavam interessadas. Aconteceu o mesmo com um artista português que se disponibilizou 
para fazer retratos das senhoras. Contactei também uma cantora para vir à associação dar um 
concerto, mas o interesse é nulo. Estão tão preocupadas com os seus problemas que propôr 
coisas às vezes parece que não é oportuno. Gostavam de ter aulas de yoga, mas depois quando 
há professor, não é o momento para o yoga.

Parece tudo negro, estou a escrever isto e a rir-me, porque de facto não é normal em mim. Mas 
gosto muito de estar a escrever assim, está a sair de coração, coração a bater. 

A verdade é que continuo aqui, com baratas em casa, muitas, todos os dias. Alguns dias com 
baratas no quarto. Há duas noites que não aparece no meu quarto nenhuma, parece que até me 
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deixa mais desconfortável, acordo durante a noite a estranhar nao ter baratas no quarto. A ultima 
visita que tive lá em casa, acordou com uma baratinha (gigante) no braço. Tenho que contar que 
forrei o meu roupeiro com papel, papel higienico e fita-cola (as bataras vêm pelo espaço que ha 
entre os azulejos).

E eu, eu continuo aqui. 

São mais os dias que deito sangue do nariz do que os que não deito, e continuo aqui. 

Sofri muito no início, por não ter nada que fazer. Em Portugal, fiz voluntariados em tudo, festivais, 
lares, com deficientes, com animais, para associações de apoio à mulher etc etc etc. e venho 
para África e não venho fazer nada. Foi muito dificil, não ter o que fazer. Tinha apenas que ser, e 
isso, é o mais dificil. Passo os dias entretida no computador a falar com os amigos que estão em 
Portugal e depois vou para casa. 

E ainda estou aqui. Aqui tenho paz, vivo para mim. Estamos em Maio e já chegámos aos 42°, 
ando assustada com o calor...

Mas continuo aqui. 

Lamento, mas lamento mesmo, já partilhei  tanto as coisas daqui,  as coisas básicas que seria 
interessante contar já que o texto vai para a internet, mas hoje estou de mau humor. Venham cá 
ver como as pessoas nao se preocupam se a roupa está na moda. Venham ver o senhor que dá 
água a todas as pessoas que querem, sempre do mesmo copo. Venham sentir o calor. Venham 
ver a comprarem um penso higiénico, um cigarro, um de seja o que for... venham cá regatear e 
serem enganados, levar encontrões das senhoras a entrarem no autocarro quando há e quando 
não há lugares suficientes no autocarro. Venham ver os taxis, carros de cinco pessoas, o taxi 
grande (que vão sete lá dentro) e os pequenos taxis que só levam quatro pessoas, repito, carros 
com cinco lugares! Venham. Este país é maravilhoso, tem praia tem neve tem deserto tem tudo. 
Venham  ser  assaltados  na  praça  mais  movimentada  de  África.  Venham,  que  vale  a  pena. 
Venham mulheres ouvir e ver os homens nojentos a mandar piropos, ou sentir o corpo de homens 
nojentos que se sentam ao nosso lado para nos tocarem. Venham que vale a pena!!

Garanto-vos, se não porque estaria eu aqui? Porque estou eu aqui? Acho que quando descobrir 
me vou embora, mas continuo. Venham ter conversas com mulheres e sentirem o calor a subir-
vos de dentro, quando dizem que temos que abrir a mente, quando discutem a liberdade das 
mulheres e as diferenças de género. 
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Hoje estou de mau humor. E gosto de estar a escrever assim.

Mas ainda aqui estou. Estou e estou bem. Quando não estiver bem, vou-me embora. 

Faz-me sorrir e ficar de melhor humor imaginar o que as pessoas que não me conhecem vão 
pensar ao ler isto, se é que vão conseguir ler tudo. 

Marrakech é alucinante, é cheia de contrastes. É uma cidade fria no inverno e ferve no verão, é a 
confusão no chão e a paz em cima dos telhados. Há liberdade em arrotar e peidar e atirar coisas 
para o chão e por outro lado há as mulheres que se têm que esconder. É o caro que se tem que 
regatear tudo e depois uma sopa custa 30 centimos. É o tudo e o nada. São muito religiosos mas 
enganam e roubam. São como no antigamente,  disse a minha mãe muitas vezes quando cá 
esteve. 

E ainda  bem,  porquê  tentar  mudá-los,  tentar  mostrar-lhes  outras  coisas.  O ignorante  é  sem 
duvida o mais feliz. Há que os deixar viver como querem, e gostam. Aqui não se fala da crise. E o 
Rei é amado com muito amor, porque os ruins são os ministros, o Rei não sabe o que se passa. 

Eu aqui vivo para mim. Faço as minhas coisas, leio escrevo vejo filmes, como muito bem, passeio 
quando me pagam as coisas, e vivo tranquila da vida. Há que agradecer estes projectos, é uma 
benção, umas férias. O meu projecto aqui é aprender a conseguir não fazer nada, apenas a estar. 
E ainda nao consegui, espero conseguir. 

Pensava  que  tinha  acabado  de  escrever  o  texto,  mas  partilho  ainda  que  o  meu  primeiro 
pensamento foi "que texto de merda" e mesmo assim, quero que vá para a internet. Já que aqui 
não consigo dizer o que quero, ao menos quando escrevo que diga tudo o que não devia dizer. 

A verdade é que o meu mau feitio e tristeza é porque uma senhora, super queridinha, que gosta 
de fazer coisas em croché e aprende no youtube, sentou-se ao meu lado e as outras chamavam-
me para  outras  coisas.  A senhora  desistiu  e  disse  amanhã,  amanhã  fazemos.  E desistiu.  É 
preciso dizer que esta senhora queria trabalhar. As outras queriam outras coisas... Esta senhora 
é a mais linda e eu senti que a deixei triste, ela percebeu que não era uma boa altura para eu 
estar sentadinha ao lado dela a meter play e pause para ela ir costurando. Esta senhora faz-me 
chorar de felicidade, de simplicidade de amor, de força, de vontade, de tudo. É linda. Ri todo o 
dia, não lhe falta um dente, faltam-lhe todos. E eu chorei, porque estou de mau humor e porque 
não lhe proporcionei hoje momentos de felicidade a ver coisas em croché na net!! 

Para mais informações acerca do Serviço Voluntário Europeu contacta:

GAIA Alentejo | Sara Serrão | Coordenadora SVE
Tel: +351 283 975 147 | saraserrao@gaia.org.pt

Facebook SVE GAIA Alentejo 
http://centrodeconvergencia.wordpress.com/voluntariado/
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