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Duas crianças correm pela estrada da aldeia. Ele chama-se David e ela, Maria 

Joana. À frente deles, uma senhora caminha com dificuldade, equilibrando-se a cada 

passo, para um lado e para o outro.

- Olá, Laurinda! – gritam as crianças ofegantes da correria e das gargalhadas 

sem folgo. 

- Olá, meus queridos – diz a senhora enrugando o canto da boca com um sorriso, 

ao  vê-los  passar  rapidamente  por  ela.  Os  anos  que  passaram pelo  seu corpo não  a 

deixam correr com eles, mas ao vê-los talvez recorde um passado e uma infância, onde 

por aquelas mesmas ruas também correu nos seus tempos de menina.

“Isto estava muito morto”, diz Laurinda à entrada de sua casa, entre as cortinas 

de fios de plástico azuis  e  brancos.  “Nós estávamos muito sozinhos.  Agora com as 

crianças... é uma alegria muito grande.”



            Um dia, em Lisboa, David chegou da escola com uma raiz a flutuar dentro de 

um copo. O apartamento onde vivia talvez se tenha tornado mais pequeno quando ele se 

virou para a mãe e perguntou: “E agora, aonde é que a vou plantar?”

Isabel e os seus dois filhos, David e Maria Joana, há muito que queriam fugir da 

cidade. “Para mim já era um desespero viver na cidade. Há três anos que tentava sair”, 

diz Isabel. Em Agosto do ano passado tudo coincidiu: “Eu andava à procura de uma 

aldeia e o Centro à procura de voluntários para os inquéritos dos Sonhos da Aldeia.”

Na  aldeia  das  Amoreiras,  dizem,  chegaram  a  viver  mais  de  seiscentas 

pessoas, todos os fins-de-semana era uma festa, vinha gente de todo o lado, a aldeia 

era um ponto de passagem e havia trabalho. A aldeia mudou ao longo dos anos, as 

novas gerações começaram a partir, ficavam os velhos, na altura, ainda não tão velhos. 

Hoje vivem lá menos de duzentas pessoas. Enquanto a aldeia vivia a sua pacata vida 

sazonal, algures na Eslovénia, um grupo de jovens planeava um sonho. Foi em 2004, a 

milhares de quilómetros da aldeia das Amoreiras, enquanto André e Sara faziam serviço 

de voluntariado num Centro de arte social e de desenvolvimento no meio rural, que a 

estrutura do projecto começou a ser desenhada. No país de leste, entre duas aldeias, 

André percebeu,  aos vinte  e seis  anos,  que não precisava da cidade.  Formou-se em 

engenharia  do  ambiente  e  foi 

enquanto tirava o curso que se 

juntou  ao  Grupo  de  Acção  e 

Intervenção Ambiental (GAIA), 

um núcleo da universidade com 

princípios  activistas  e 

ecológicos,  que  mais  tarde  se 

tornou  uma  Organização  Não 

Governamental  do  Ambiente 

(ONGA).  A  partir  daí,  André 

tornou-se um activista. “Os meus pais são os dois bastante idealistas. Aprendi a discutir 

politica na mesa de refeições e passei desde muito cedo a pensar em qual seria o factor 

que desbloqueava todos os problemas do mundo. Passei por aquela fase deprimida em 

que tudo parecia impossível e cheguei à conclusão que não podia mudar o mundo todo.”



 Depois de André realizar o primeiro projecto no GAIA, a vontade de continuar 

a  dinamizar  projectos  cresceu  ainda  mais.  Na  aldeia  eslovena,  André  viveu  uma 

realidade que o fez sonhar com um espaço idílico em harmonia com a comunidade e 

com o ambiente, um espaço de formação e de arte, e para além de tudo o resto, um 

pequeno espaço em que pudesse intervir  directamente com os problemas,  que numa 

pequena ou grande escala, gostaria de ajudar a solucionar. Esse sonho foi partilhado 

com a sua companheira, Sara, e com mais outros amigos, também activistas do GAIA, 

que foram ter com eles à Eslovénia. Por lá, Sara e André descobriram a permacultura e 

tiraram um curso com um dos fundadores, David Holmgren. “Ficámos completamente 

inspirados em espalhar a mensagem e pô-la em prática.” Em tom de brincadeira, André 

diz que quem entra no mundo da permacultura, já não sai. 

A permacultura é algo que parte de uma necessidade para uma técnica, e de 

uma técnica para uma filosofia de vida. Na sua concretização, é, no fundo, tudo isso. 

A permacultura é um sistema de organização para a criação de espaços e ambientes 

sustentáveis,  ecológicos e saudáveis que permitem uma relação de harmonia entre a 

Natureza e Homem. A permacultura pode ser utilizada em casas, hortas, quintas, locais 

de trabalho,  escolas,  aldeias e cidades,  ou seja, em qualquer tipo de organização ou 

infra-estrutura.  Sem  destruir  a  natureza,  mas  nutrindo-se  dela,  os  princípios  da 

permacultura estimulam o desenvolvimento de uma série de técnicas que tiram o maior 

proveito  daquilo  que  a  natureza  oferece,  sem  o  desperdício  de  energia  típico  das 

sociedades industrialmente desenvolvidas. Muitas dessas técnicas são influenciadas por 

práticas ancestrais que o Homem desenvolveu ao longo dos anos para sobreviver em 

locais  com  poucos  recursos,  e  que  ainda  hoje  são  utilizadas  nos  países  menos 

desenvolvidos. Para alguns pode parecer um método ultrapassado, impossível sequer de 

imaginar  em  qualquer  grande  cidade,  no  entanto,  activistas  de  todo  o  mundo  têm 

provado  o  contrario,  e  dizem,  agindo,  que  a  permacultura  urbana  é  possível  num 

apartamento, num prédio, podendo até emergir para a organização sustentável de uma 

rua e até de um bairro, e de toda uma cidade. A permacultura é a resposta que muitos 

encontram  para  o  inevitável  pico  do  petróleo,  uma  alternativa  ao  estilo  de  vida 

irresponsável que as sociedades de consumo adoptaram ao longo dos anos, prejudicando 

a saúde mental e física dos Homens, mas também a própria Natureza. 



Quando regressaram a Portugal, o grupo que se reuniu na Eslovénia já tinha o 

projecto  praticamente  feito  no  papel.  Os  desafios  seguintes  seriam tornar  o  sonho, 

realidade. O sonho conquistou mais pessoas e logo começou a demanda por um lugar 

onde colocar a primeira de muitas pegadas. A ideia inicial  seria criar um espaço de 

residência para artistas, cientistas e visitantes, mas também um espaço de formação, um 

espaço  colectivo  para  a  comunidade,  que  reunisse  uma  serie  de  conceitos  da 

permacultura. Por essa altura nasceu também o sonho da aldeia sustentável. O Alentejo 

pareceu-lhes o lugar ideal para começar à procura de um terreno. A permacultura era 

vista  por  eles  como  um  meio  para  combater  a  desertificação  e  o  despovoamento, 

fazendo a ponte entre a cidade e o campo, prevenindo os fogos, recuperando os solos 

degradados e criando sistemas com mais produção e menos desperdícios. O projecto foi 

bem recebido  pelas  Câmaras  alentejanas.  “A câmara  de Odemira  deu-nos a  lista  de 

todas as escolas abandonas e praticamente disseram:  Agora escolham.” Partiram em 

grupo e conheceram todo o concelho alentejano.  Um padre,  revolucionário,  segundo 

André, aceitou-os na igreja de São Martinho das Amoreiras e eles acabaram por ficar. 

Decidiram que mais do que um terreno fora da comunidade, estarem inseridos nela seria 

essencial.  André mudou-se para um monte com a sua companheira Sara e a filha de 

ambos, Lua. Mais tarde, nasceria Maia. Entretanto, dois ou três meses depois de estarem 

na aldeia,  o padre,  por ser demasiado revolucionário,  é transferido para outro lugar. 

“Um dia apareceu um outro padre e sem nos dizer bom dia pôs-nos na rua”. Não muito 

longe, na aldeia vizinha, uma antiga escola primária esperava por eles. 

Sossego. O silêncio nas ruas da aldeia das Amoreiras só é quebrado pelas 

conversas das mulheres e dos homens à porta das casas ou num banco à sombra, 

pelas gargalhadas das crianças, pelo bom dia ou boa tarde de duas pessoas que se 

cruzam, pelo ladrar de um cão, o caraquejar de uma galinha, um carro que passa, 

uma família que se reencontra. Apenas no Café do Texas há mais movimento, mas 

também  ali,  no  Centro  da  aldeia,  numa  antiga  escola  primária,  onde  se  realizam 

actividades diárias, que muitas vezes irrompem para as ruas da aldeia. Dos sonhos da 

Eslovénia  resultou  o  Centro  de  Convergência  da  aldeia  das  Amoreiras,  que  hoje 

continua trabalhar para a construção de uma aldeia sustentável, tendo como plano de 

fundo o encontro e o desencontro de sonhos de gerações e culturas diferentes.  

           O Centro de Convergência instalou-se na aldeia das Amoreiras em Maio de 

2007. “A primeira reacção foi de festa. Muitas pessoas apoiaram-nos porque isto estava 

muito  parado.”  As  primeiras  actividades  feitas  pelo  Centro  foram de  integração  na 



aldeia. “O que é que as pessoas queriam? Bailes! Então nós começamos a fazer bailes”, 

diz André, relembrando-se de como tudo começou. No entanto, as opiniões na aldeia 

sobre o Centro divergiam e contagiavam-se facilmente. Os jovens do Centro vinham de 

meios urbanos, e a certa altura, as diferenças entre eles e as pessoas da aldeia, que na 

sua maioria viveram a toda a sua vida no interior alentejano, começavam a ter cada vez 

mais impacto. 

          Apesar das divergências nem 

sempre  serem  fáceis  de  gerir,  as 

coisas  mudaram  um  pouco,  no 

Verão  de  2008,  quando  o  Centro 

decidiu  pintar  as  paredes  do 

lavadouro da aldeia com a história 

de uma cantadeira,  Oliva, baseada 

numa poesia popular alentejana. O 

projecto,  BD  a  Fresco,  foi 

aclamado pelos moradores, ganhou 

reconhecimento artístico, e até pôs 

a aldeia na televisão. “A partir daí 

as pessoas aperceberam-se que nós 

podíamos  fazer  coisas  importantes 

pela  aldeia.”  As  vozes  de 

contestação  não  se  calavam,  no 

entanto,  André  reparou  que 

estavam cada vez mais isoladas.  

Quando André e a Sara saíram do monte em que viviam desde o início de todo o 

projecto e foram morar para a aldeia com as filhas, eles perceberam-se que tinham de 

mudar a estratégia de integração do Centro. “A certa altura começámos a perceber que 

fazíamos muitas coisas que nós achávamos importantes e não tanto as coisas que as 

pessoas da aldeia achavam importantes.” As actividades do Centro, no início, estavam 

muito ligadas aos valores dos jovens, e apesar disso, por um lado, ter sido positivo para 

a integração dos voluntários nacionais e internacionais no Centro, por outro, acabou por 

colocar barreiras entre a aldeia e o Centro. Os almoços vegetarianos no Centro eram e 

são, na maior parte das vezes, para os jovens do Centro, assim como certas actividades e 



workshops de permacultura ou de arte, que ainda não fazem parte das prioridades da 

aldeia, e que acabam por conquistar mais as pessoas de fora da aldeia, principalmente 

estrangeiros  e os neorurais  à volta,  como Tamera.  Se os laços entre  os jovens e as 

pessoas da aldeia ainda não tinham sido criados, a tentativa de integrar certas diferenças 

culturais na aldeia, foi, segundo eles mesmos, um pouco precipitada. Hoje, André tem 

consciência que a história do Centro podia ter começado melhor se o grupo não tivesse 

chegado com tantas  ideias  fixas,  que  acabaram por  construir  mais  barreiras  do que 

quebrá-las. Contudo, André observa o lado positivo do confronto inicial das diferenças: 

“Há cada vez mais pontos de contacto, mas as pessoas aqui também passaram a estar 

mais abertas à diferença, e mais receptivas quando chegam novos voluntários.”

            Foi na necessidade de fixar o Centro nos interesses da aldeia que surgiu “A 

Aldeia  de  Sonho”.  O  Centro  passou  a  perguntar  aos  aldeões  como  é  que  eles 

imaginavam a  sua aldeia  de  sonho.  A partir  daí,  a  missão  do Centro  passou a  ser, 

também, a realização desses sonhos. Apesar de ser uma tarefa difícil, André é optimista: 

“A malta da permacultura adora resolver problemas. Eu adorava ter esse trabalho: ter 

ideias para resolver problemas.”

Daqui a dez anos, André prevê que com a crise do petróleo, com o aumento de 

custo da energia, e com o aumento de preços da alimentação, as pessoas comecem a 

regressar aos campos, à procura de melhor qualidade de vida. “Esta transição parece 

quase impossível porque ainda hoje está a acontecer o contrário. Mas o desemprego da 

cidade não se combate com subsídios.” André deseja que o Centro funcione um pouco 

como  um  projecto  pioneiro  que  se  prepara  para  esse  êxodo  para  os  campos.  “As 

comunidades tem de estar preparadas para receber essas pessoas de forma harmoniosa, 

de forma organizada, sem criar conflitos e sem criar destruição de ecossistemas.” Para 

André, era a diversidade e o fluxo de ideias diferentes que encontrava na cidade que lhe 

davam felicidade. “Eu não tenho sentido falta desse movimento porque desde o início 

que começámos a ver pessoas diferentes a circular por aqui. Existe uma informalidade 

no contacto com os voluntários e com as pessoas que pontualmente passam pela aldeia 

que permite que as pessoas criem laços muito fortes e partilhem ideias.”

 O Centro  de  Convergência  está  aberto  a  qualquer  projecto  que  dinamize  a 

aldeia, e por isso, não funciona na lógica de hierarquias, mas sim, na partilha de saberes 

e na relação de grupo. André não sabe qual é o seu futuro na aldeia. Acredita que o 

espaço tem instrumentos que garantem alguma continuidade daquilo que até hoje foi 

construído  pelo  grupo,  no  entanto,  sabe  que  mais  difícil  do  que  construir  as  infra-



estruturas  é  construir  as  redes  sociais.  “Neste  momento  eu  estou  de  tal  maneira 

integrado  aqui  que  posso  contar  com os  meus  vizinhos  para  cuidar  ou  olhar  pelas 

minhas filhas. Já tenho aqui amigos, elas já têm aqui amigos. Se eu sair daqui e for para 

outro sítio vou ter de criar isso tudo outra vez.  É um processo muito longo”.  Neste 

momento  André  só  pondera  ir  para  outra  aldeia  no  espírito  missionário  de  dar 

continuidade a um projecto deste género. “Aqui a única coisa que me falha é o mar, 

porque o meu escape está ligado ao mar, estou sempre a pensar quando é que vou à 

praia. Mas por outro lado, não se encontra uma coisa assim perto do mar, as pessoas são 

mais fechadas.”

             Do grupo inicial, apenas André e Sara continuam na aldeia com as duas filhas. 

Sara, passa agora uns dias em Marrocos, deixando repousar um pouco o seu ateliê na 

aldeia, onde, talvez, se tenha inspirado para fazer os desenhos que repousam nas paredes 

do lavadouro, e que, por sua vez, inspiram, talvez, as cantorias das senhoras que ainda 

lá vão lavar a roupa. 

De  porta  em  porta,  Isabel  conheceu  as  pessoas  da  aldeia  a  fazer  uma 

simples  pergunta:  “Qual  é  o  seu  sonho?” Enquanto  fazia  os  inquéritos,  Isabel 

percebeu que tinha encontrado a aldeia que há muito procurava. “Criei desde logo uma 

relação  muito  familiar  com  as  pessoas”.  Isabel  e  os  filhos  estão  na  aldeia  desde 

Setembro do ano passado. “Foi uma reviravolta de 360 graus para nós os três.  Mas 

estávamos fartos de esperar e queríamos muito isto. [...] Quando eles visitaram a aldeia, 

parecia que tinham vivido sempre aqui!”

Para Isabel,  a vinda para a aldeia  foi uma fuga à agitação e à frivolidade da 

cidade, mas foi também um importante passo para realização de um sonho. Há cerca de 

cinco anos que Isabel dedica-se exclusivamente ao teatro de marionetas. “Sou um pouco 

autodidacta”,  diz  Isabel,  que para  além de  escrever  as  histórias,  cose  as  linhas  dos 

títeres,  pinta-lhes cenários, dá-lhes voz, e até os ajuda a enfrentar as suas aventuras. 

Para os mais novos, esta arte de contar histórias nunca deixa de estar ultrapassada, para 

os mais velhos, o reencontro com esta forma de contar historias transporta-os à memória 

dos tempos em que eram crianças, “levando-os ao tempo dos saltimbancos que corriam 

as aldeias  com teatros  de fantoches.”  É no resguardo desta  memória  que começa o 

sonho de Isabel: recuperar a arte popular e as celebrações rurais que correm hoje o risco 

de  se  perderem para  sempre.  Cada  aldeia  tem tradições  muito  particulares  e  Isabel 

acredita que é urgente recolher essas tradições e pô-las em prática, principalmente junto 



dos mais novos. “Eu quero fazer isso a usar os bonecos. Este é o ano zero do meu 

projecto  e  esta  é  a  minha  aldeia  piloto.”  Isabel,  tal  como  os  saltimbancos  do  seu 

imaginário, aspira levar os seus fantoches a novos lugares, a novas aventuras, a novas 

aldeias. Por agora, o seu sonho encontrou a aldeia das Amoreiras, onde já tantos outros 

sonhos se cruzaram.

Lisboa.  A  “agitação”,  o  “barulho”,  a  “velocidade”.  O  arranhar  dos 

carris do metro, as buzinas da IC19, os encontrões à entrada e à saída dos transportes. 

Os  corpos  apertados.  Evitam-se  os  olhares.  “Não  existe  ambiente  familiar  entre  as 

pessoas e é tudo muito superficial. Enquanto que nas aldeias não tens ninguém, lá tens 

toda  a  gente  em  excesso.”  Tal  como  Isabel,  muitas  outras  pessoas  partilham  esta 

sensação de desespero, ou mesmo de sufoco em relação às grandes cidades, no entanto, 

nem todas se sentem preparadas para largar tudo e começar uma vida nova no campo, 

numa aldeia. Não há trabalho, as infra-estruturas fecham ou tombam, a cultura é, claro, 

muito diferente. Isabel acredita que a existência do Centro na aldeia foi fulcral para a 

sua  decisão.  O  Centro  faz  uma  ponte  entre  a  cidade  e  o  campo,  prolongando  o 

movimento social,  cultural  e artístico típico das cidades até à aldeia,  algo que não é 

comum encontrar e que, em parte, acaba por fazer com que muitos desistam da ideia de 

sair  da cidade.  Muitos  pensarão:  talvez  mais  tarde.  “O Centro  permite  que  estejam 

sempre a passar por aqui pessoas novas. Trazem e levam informação. É uma passagem 

muito  boa para todos.” O Centro é mais  um meio  para combater  a desertificação  e 



promover o regresso aos campos por lavrar, à vida rural e às casas deixadas para trás. 

Pelo menos, esse é um dos seus objectivos. Isabel acredita que esse processo de saída 

das cidades  para os campos  vai  intensificar-se  pelo mesmo motivo  que as gerações 

passadas  saíram dos  campos:  à  procura  de  uma  melhor  qualidade  de  vida.  “É  um 

contraste de geração”, diz Isabel. 

             Na aldeia, Isabel também encontrou uma forma que considera mais saudável de 

educar os filhos, longe das escolas urbanas, que para ela, parecem quase um “armazém 

de crianças.” A escola primária mais perto não fica na aldeia, fica a poucos quilómetros, 

na aldeia seguinte, São Martinho das Amoreiras. A escola tem poucos alunos, e por isso 

está em risco de fechar,  no entanto,  o ambiente mais familiar  tornou David e Maria 

Joana mais serenos, e muito mais aplicados. “O David tinha muitos problemas na escola 

e agora melhorou bastante.” 

             Enquanto que há uns meses atrás David perguntava à mãe onde podia plantar a 

raiz que se afogava dentro de um copo de vidro, hoje, mostra, orgulhoso, o seu quintal, 

um  recreio  já  cheio  de  histórias  que  gosta  de  contar  usando  gestos  e  narrações 

entusiastas na sua fala de menino. Sempre atento ao que se passa por lá, observa todos 

os animais com atenção, principalmente as rãs, que de vez em quando fazem uma visita 

ao quintal. Maria Joana é mais nova que David e, aparentemente, mais calma. Os dois 

passeiam pela aldeia à vontade, as portas dos vizinhos estão sempre abertas para eles e 

para a curiosidade que trazem de tudo o que é novo, num lugar onde tudo parece ser tão 

igual há demasiado tempo.

“Eu aqui na aldeia não sou o homem de trabalho, sou o homem social.”



Ricardo,  sempre que regressa à aldeia,  é recebido com abraços e até  alguma 

emoção. Quase como um ritual, mal põe os pés na aldeia, começa a ir de porta em porta, 

surpreendendo  as  pessoas  que  sorriem  ao  seu  encontro.  A  sua  presença  na  aldeia 

espalha-se rapidamente.  As crianças vêem-no de longe e correm para ele, a sua voz 

começa-se a ouvir e as pessoas vêm à porta ou à janela. Aqui, Ricardo não é o ser 

anónimo da cidade. Quando o convidaram para fazer parte do projecto, não hesitou, e 

acabou por ficar na aldeia três anos. “Para mim não fazia sentido estar a trabalhar na 

cidade em algo que não me dizia nada e decidi arriscar.” 

Ricardo tem hoje 32 anos, mais de um metro e oitenta, um rosto amigável, e um 

sorriso  quase  constante.  No  início,  como  nunca  tinha  vivido  numa  aldeia,  Ricardo 

estranhou  um  pouco  o  dia-a-dia,  mas  rapidamente  passou  a  sentir-se  em  casa, 

principalmente com as pessoas. Apesar de ter participado em algumas acções activistas 

com o GAIA, Ricardo sentiu que foi na aldeia que a sua vida de activista começou. 

Nunca foi a pessoa mais organizada do Centro, confessa, no entanto, o seu papel acabou 

por  ser  essencial  para  aproximar  as  pessoas  da  aldeia  ao  Centro.  Todavia,  Ricardo 

relembra  que o diálogo entre  o  Centro  e  aldeia  nem sempre  resultou  bem.  “Somos 

pessoas  muito  diferentes,  temos  ideias  diferentes.”  Mas  o  confronto,  diz,  irá  fazer 

sempre parte do desafio do Centro: “Este projecto não se trata de juntar um grupo e 

fazer uma comunidade de raiz, mas sim de intervir  com pessoas e melhorar as suas 

condições de vida.”

Durante  os  três  anos  que  lá  esteve,  Ricardo  deu aulas  de  português  para  os 

estrangeiros que vivem próximos daquela área, e aprendeu muito mais sobre a língua 

materna, apesar de sentir que ensinava mais a forma como o português é sentido do que 

a forma como o português é correctamente escrito ou falado. Organizou as sessões de 

cinema, que no Centro tinham fraca aderência, mas na rua juntavam quase toda a aldeia, 

relembrando o antigo cinema itinerante, quase extinto, mas que ainda sobrevive graças a 

dois senhores, um deles, de Odemira. Para além disto, usando as suas habilidades de 

ilustração, fazia cartazes e usava a arte para comunicar também com as crianças, com as 

quais sempre manteve uma relação muito natural, própria da sua maneira de estar mais 

brincalhona  e  divertida.  Nos  bailaricos,  as  meninas  faziam fila  para  dançar  com o 

“gigante” lá da aldeia. 

            Para Ricardo a magia da aldeia está também nas histórias que lá se ouvem. 

Ricardo aproximou-se  muito  dos  velhotes  da  aldeia,  principalmente  das  senhoras,  e 

namorava todas as histórias que elas contavam: “Eu ficava horas a ouvi-las.” Passou 



muitos dias na casa da menina Laurinda, em quem encontrou uma amiga muito especial, 

era, segundo as suas palavras, como se fosse a sua avó da aldeia.

           Um dos momentos que recorda com nostalgia foi o seu primeiro aniversário na 

aldeia, muitas pessoas do Centro tinham-se ido embora e ele acabou por ficar sozinho. 

Nesse dia, Ricardo descobriu um carinho inesperado: “Foi muito espontâneo, de repente 

estava a aldeia quase toda a festejar comigo. Senti-me acarinhado, senti-me um deles.”

Partir foi uma decisão que tomou de repente. As relações que tinha na aldeia 

eram muito  fortes  e,  por  isso,  acabou  por  ser  inevitável  ter  conflitos  com algumas 

pessoas. Com o passar do tempo, Ricardo sentia que o Centro já não era a sua principal 

ligação à aldeia, mas sim a própria vida que lá construía, dia após dia. A certa altura, já 

não sabia se estava a ajudar ou a desajudar o Centro, e ao mesmo tempo sentia falta da 

cidade, de outras pessoas, de uma companhia diferente. Ricardo recorda que o convívio 

na aldeia é muito diferente daquele que se tem numa cidade: “não existe maneira de 

fugir e o confronto nem sempre tem bons resultados.” 

“Foi difícil partir”, diz Ricardo a olhar para o outro lado da porta da casa onde 

viveu durante três anos. “Agora na cidade também preciso da aldeia. Quando estou na 

cidade muito tempo começo logo a pensar que tenho de voltar cá, voltar a esta vida, que 

é bem mais simples.”

Mesmo tendo sempre  alguém com quem conversar,  Ricardo sentiu-se muitas 

vezes sozinho. A estação de comboios fica longe da aldeia e por dia só passam por lá 

dois autocarros. “Como não tinha carro, e só tive a carta mais tarde, sentia-me às vezes 

um pouco isolado. Não podia ir-me embora sempre que queria.” Mas, na maior parte 

das vezes,  sentia-se bem na sua casa,  rústica,  com a típica linha azul alentejana,  de 

paredes altas, com a madeira do tecto ainda a ver-se, e uma cama demasiado pequena 

para  o  seu  tamanho.  Ricardo  gostava  particularmente  de  certos  momentos,  em que 

simplesmente se deitava no sofá, de porta aberta, a ver e ouvir o que se passava para lá 

da cortina de fios coloridos. “Às vezes, punha a tocar um CD de fado bem alto. As 

mulheres aqui da rua adoravam.” Sentia-se em paz.

Para além do convívio com os mais velhos, Ricardo partilhou amizades muito 

fortes com os poucos jovens que vivem na aldeia e nas redondezas. Com o tempo foi 

reparando em características muito próprias dos jovens da aldeia, em comparação com 

os da cidade: “Os jovens aqui na aldeia não se abrem muito. Abrem-se mais quando 

bebem.  Ouvi  confissões  muito  profundas.  Na cidade  é  mais  fácil  falar  sobre  certos 

assuntos, aqui as pessoas mostram uma certa rijeza. O inverno é gelado, as casas são 



frias. Não podes ser fraco aqui, nem mesmo emocionalmente. Os jovens são diferentes, 

trabalham de forma diferente.” 

Os três anos que esteve na aldeia foram muito intensos, conheceu muitas pessoas 

que  hoje  considera  família,  e  aprendeu  muito  também.  “Eu  hoje  sou  uma  pessoa 

diferente, cresci imenso, vivi sozinho pela primeira vez, tive contacto com maneiras de 

pensar diferentes que me enriqueceram profundamente”. Para além de ter tirado a carta 

de condução durante a estadia na aldeia, Ricardo confessa, um pouco tímido, que foi 

também nas estradas da aldeia que aprendeu a andar de bicicleta.

Foi na altura da apresentação do filme sobre os  Sonhos da Aldeia, feito pelos 

voluntários do Centro, que Ricardo tinha decidido ir-se embora. No filme via-se a falar 

sobre a aldeia, sobre os projectos, e também sobre a forma como queria ajudar a aldeia a 

desenvolver-se.  “Foi  um  momento  muito  nostálgico  e  triste,  num  momento  estava 

entregue à aldeia, no outro, já não.” Mas Ricardo partiu com um sentimento de missão 

cumprida,  com aquilo  que  fez  e  com aquilo  que  recebeu.  “Este  lugar  está  no  meu 

coração, mesmo que o projecto acabe. Eu aprendi muito aqui. Para mim a palavra é 

aprender. Eu vim aqui para aprender.”

Uma carrinha branca aproxima-se da rua 

do Banzé.  O silêncio  de repente  é  interrompido 

por uma buzina insistente. Algumas pessoas saem 

de  casa.  Se  Maomé  não  vai  há  montanha,  a 

montanha  vai  a  Maomé,  já  dizia  o  ditado. Um 

rapaz negro sai da carrinha e abre o porta-bagagem. 

Açúcar, café, massa, fruta, garrafões de água, há de 

tudo um pouco nesta mercearia ambulante. A Dona 

Silvina compra um pacote de leite. O Ricardo está de 

passagem pela aldeia e ela gosta de tomar o pequeno-

almoço com ele. A Dona Silvina era a senhoria da 

casa onde Ricardo viveu durante os três anos que esteve na aldeia. Viviam um em frente 

do outro. Cúmplices de histórias, põem a conversa em dia, entre risos. Muito magrinha 

e um pouco nervosa, Silvina anda sempre de um lado para o outro, muito apressada, 

como se tivesse atrasada para algum evento. Sozinha, é ela que mantêm o seu forte. O 

marido vive num lar desde que sofreu um AVC há quinze anos atrás, e “quinze anos não 

são quinze dias”, diz ela, enquanto arruma apressada a mesa do pequeno-almoço. Como 



o marido está no lar, Silvina não vai muito a festas. De vez em quando os seus filhos e 

netos fazem-lhe uma visita, mas os jovens do Centro tem sido a sua maior companhia 

nos últimos tempos. Desde que eles chegaram à aldeia, Silvina foi uma das primeiras 

pessoas a alugar casa e isso permitiu criar laços imediatos com as pessoas do Centro. “A 

aldeia mudou muito. Aquela escola estava abandonada, eles chegaram e animaram isto.” 

Quando o seu marido passa uns dias na aldeia, são os jovens do Centro que muitas 

vezes os ajudam. “Nós afeiçoamo-nos muito a algumas pessoas que vêm aqui. Mas isso 

depende muito dos feitios, tanto dos que vêm, como dos que estão cá.” Silvina gostaria 

de  poder  retribuir  tudo  aquilo  que  os  jovens  dão  à  aldeia,  contribuindo  para  as 

actividades e não só, mas, como ela diz, “a idade às vezes já não permite.” Quando os 

jovens lhe perguntam pelos seus sonhos, Dona Silvina pede melhoramentos na aldeia e 

mais pessoas. No que puder, diz, irá ajudar a tornar esse sonho realidade, e no fundo, já 

o faz,  com a simplicidade com que recebe as pessoas na sua casa,  como se fossem 

família. 

Sentados nas antigas cadeiras do já fechado Café Rossio,  um grupo de homens 

aproveita  a  sombra  de  uma  árvore  e  de  uma  paragem  de  autocarros  para 

conversar. Entre eles começa uma discussão sobre o Centro.

- Eles andam aí a tentar fazer coisas, mas não tem disto... – diz um deles, enquanto 

esfrega o dedo indicador no polegar. 

           Um outro, de colete de caçador e boina rasa na cabeça, protesta:



- Eu não vi nada a melhorar! Só se melhorou para eles... – remata enquanto olha para o 

lado,  evitando  os  olhares  dos  companheiros  que  começam  imediatamente  um 

burburinho de indignação. 

- A aldeia tem ou não tem mais movimentos desde que eles cá estão? Eles têm tentado 

fazer  alguma coisa,  o  que  é  que  você  fez  em prole  dos  outros?  –  disse  um deles, 

ajeitando o fato cor de cinza.

       O acusado responde-lhe secamente:

- Eu não fiz nada, eu faço para mim só! Até hoje não vi nada, dizem que fazem e não 

fazem nada.

- Pois, mas eles não pedem ajuda pra eles, pedem pra aldeia... – diz um, acompanhado 

por um subir de sobrancelhas. 

        

 No meio da discussão, o mesmo que dizia que nada era feito começou a dizer:

 - Eles tem ali dado entretenimento para as crianças, têm enfermeiros pra gente...

- Oh diabos! Que agora já há coisas boas. – brinca um que prefere assistir à discussão 

com um sorriso rasgado. Todos se riem. 

- Mas no início nós desconfiámos! Os 

que  andam  aí  a  mirar  e  não  se 

encaixam,  nós  ainda  não  confiamos 

muito. Agora os que estão aqui a viver, 

já fazem parte da aldeia – recorda um 

deles,  enquanto  coça  o  pescoço, 

ligeiramente levantado para cima. 

               O senhor de fato, já não vive na aldeia há alguns anos desde que foi viver para 

Lisboa, mas recorda com graça as noticias que ouvia da aldeia:



- A maneira de trajar dos moços deixou a aldeia desconfiada. Muitos pensaram que eles 

eram uns drogados, mas depois com o convívio, as pessoas mudaram de opinião.

- O Ricardo foi um moço que “fartou-se” de chorar quando se foi embora. Eles apegam-

se muito à aldeia e a aldeia apega-se também a eles. O André, a Sara e as meninas já são 

família. – diz uma mulher que se juntou à conversa. 

- Eles estão sempre a puxar a gente para melhorar as coisas. Perguntam às pessoas sobre 

os seus sonhos...Mas existem termos que não se compreendem... – afirma um senhor 

com o rosto encostado à sua bengala de madeira.

            Numa pequena colina fica o único café da aldeia,  o Café do Texas. 

Antigamente, um pouco mais abaixo, onde ficaram a discutir os senhores, também 

existia outro café, o já referido Rossio, e até uma pequena mercearia, mas com o 

tempo, cada um foi fechando, faltavam os clientes, faltavam as pessoas. Hoje, os 

toldos continuam lá...à espera. Mas no alpendre do café do Texas as pessoas juntam-se, 

conversam  ou  permanecem  nos  seus  pensamentos.  Cada  estranho  que  chega  é 

observado  demoradamente  por  aqueles  que  estão  sentados  nas  cadeiras  da  pequena 

esplanada ou encostados ao corrimão. Um estranho numa aldeia, é sempre um estranho, 

apesar  da  chegada  de 

pessoas  estranhas  ter-se 

tornado  mais  comum  na 

aldeia  nos  últimos  quatro 

anos.  Ali,  as  cervejas  e  o 

medronho  servem-se  antes 

do  meio-dia, 

principalmente aos fins-de-

semana. Dentro do café, as 

mesas  de  madeira  estão 

mais vazias, é Primavera, e os poucos que estão lá dentro inclinam-se sobre o balcão 

numa discussão mais acesa, ou à espera que o copo fique cheio, ou vazio. Na mesa de 

bilhar  estão  alguns  jovens  a  jogar.  O  negócio  é  gerido  pela  família  do  Sr.  José 

Gonçalves, que para além de chefe de família é também, em parte, um líder de opinião 

da aldeia. No início, quando os jovens do Centro chegaram à aldeia, José foi um dos que 



ficou  reticente  e  até  mesmo  revoltado.  “Numa  aldeia  onde  todos  se  conhecem,  a 

chegada de pessoas estranhas é sempre vista com uma certa desconfiança”, diz José. 

Segundo ele, a antiga escola primária, que foi ocupada pelo Centro de Convergência, 

tinha sido construída pelas pessoas da aldeia há mais de setenta anos. Pertencia,  por 

isso, à aldeia, e não aos estranhos que ocuparam o espaço. José diz não estar contra as 

pessoas  do  Centro,  mas  sim,  contra  a  forma  como  o  espaço  foi  ocupado.  “Houve 

divergências pela ocupação, só [...] Mas, como eu sou daqui, e tenho cá a minha gente, 

acho que o pessoal que vem nem sempre é o melhor e nem sempre são os melhores 

exemplos.  Os  que  vivem cá  já  estão  integrados  na  comunidade  e  toda  a  gente  os 

conhece. Estão num ambiente familiar. Mas existem pessoas que vem para cá que não 

respeitam a nossa maneira de ser.” A aldeia já teve problemas com tráfico de droga há 

alguns anos atrás,  e entre os moradores da aldeia,  os rumores  sobre uma “passa ou 

outra” entre os jovens do Centro não é visto com bons olhos.

        Para José existirá sempre uma barreira entre a aldeia e o Centro: as raízes e as 

origens. Sem isso, acredita que, emocionalmente,  as pessoas nunca terão verdadeiros 

laços.

        Em relação à construção da aldeia de Sonho, José não tem ilusões: “A palavra está 

dita, é um sonho. Eu também sonhei desde gaiato em ter férias, mas até hoje tenho uma 

vida inteira de trabalho. O sonho é uma coisa, a realidade é outra. Nós não temos jovens 

que ganhem dinheiro aqui, não temos emprego para as pessoas. Temos apenas velhotes. 

Os que não estão no Centro estão sós na maior parte do tempo....O sonho é bonito para 

alimentar a esperança, mas a realidade é diferente, é mais triste.”

         Lucie chegou à aldeia há três anos, a sua pronúncia francesa não engana, mas 

quando  chegou,  não  sabia 

falar  “nem  português,  nem 

espanhol”, passado seis meses, 

já falava português com toda 

a gente.  Entre salvar tartarugas 

na Grécia, contar os pássaros na 

Holanda,  ou  trabalhar  num 

empresa  de  agricultura 

biológica,  Lucie  escolheu  uma 

pequena aldeia alentejana perdida no mapa, a aldeia das Amoreiras. Lucie fez catorze 



meses de voluntariado no Centro, e na altura de fazer as malas, Lucie pensou que se 

pudesse  trabalhar  na  agricultura  biológica  em Portugal,  ficava,  se  não,  partiria.  Ao 

mesmo tempo conheceu e apaixonou-se por Danea, uma rapariga da aldeia vizinha. As 

duas decidiram arriscar, e durante um ano e meio viveram numa roda-viva, chegando a 

viver por algum tempo num carro arranjado, e com o dinheiro que tinham ganho com as 

vindimas na França.

Para Lucie, o projecto para a aldeia, apesar de ter fortes ideais, é muito frágil. “O 

grupo é pequeno, há pouco dinheiro, e nem todas as pessoas da aldeia querem ouvir 

falar sobre o ambiente.” Lucie sente que é mais fácil sentir reconhecimento por parte 

das pessoas que visitam a aldeia, ou que conhecem o projecto, do que por parte das 

pessoas que por lá vivem. Foram raros os momentos em que Lucie se sentiu realmente 

inserida na vida da aldeia, no entanto, ela recorda uma noite em que se juntou a um 

grupo para cantar as janeiras de porta em porta. “Senti-me cá dentro. Faz três anos que 

estou  cá,  e  não  tive  muitas  vezes  esta  sensação.  Quero  muito  contribuir  para  este 

projecto,  mas não fico à  espera da aprovação das pessoas da aldeia.  Se estivesse à 

espera da aprovação deles, já não estava cá.” No entanto, Lucie gosta da comunidade e 

da forma como as pessoas se relacionam: “A comunidade é muito boa. Eu vivo com a 

Danea, somos duas raparigas juntas, mas estamos bem aceites aqui. Em três anos eu só 

ouvi uma vez uma pessoa dizer uma coisa desagradável.” 

           Lucie vê três tipos de pessoas a passarem pela aldeia: “por aqui passam as 

pessoas que ficam durante um ano ou vários meses, as pessoas que vêm para ficar muito 

tempo, e depois, aquelas que vêm de passagem”. Todas as chegadas são importantes, 

diz, relembrando-se de algumas pessoas que deixaram uma forte marca na aldeia.  

          Depois de ter estado um pouco afastada, Lucie voltou a estar mais activa no 

Centro. Por lá, Lucie anda sempre de um lado para o outro, de baldes na mão, a tentar 

fazer com que a horta do Centro cresça ainda mais. É também a ela que cabe cozinhar 

quase todas as refeições do Centro. A comida lá é sempre vegetariana, e às vezes, é no 

caminho entre a aldeia em que vive e aldeia das Amoreiras, que vai colhendo algumas 

plantas para fazer uma salada selvagem. Lucie está quase sempre a fazer alguma coisa 

pelo Centro:  “Mas tenho de encontrar  um balanço,  senão faço demais  e depois não 

quero fazer nada.” 

        Na altura em que preencheu os papéis do serviço de voluntariado europeu, Lucie 

aproveitou  uma  oportunidade  e  a  sua  vida  mudou.  Tinha  vinte  e  oito  anos  quando 

chegou a Portugal. Durante estes três anos aprendeu muito com os agricultores mais 



velhos e percebeu logo, antes de tirar qualquer curso, o que é trabalhar na agricultura 

biológica no sul de Portugal. “Tive contacto com realidades muito difíceis. Na escola 

seria complicado ter conhecimento deste lado paralelo da agricultura biológica.”

O sonho de Lucie é ser proprietária de um terreno, mas não tem a certeza se irá 

ficar no Alentejo: “O clima aqui mete-me medo [...] estamos a 15 de Abril e já estamos 

a regar.”

         Um cão começa a ladrar ao longe. Passa um carro. Passa o cão. É um cão 

pequeno, de pêlo encaracolado e orelhas com longas  rastas que voam como um 

rasto da corrida. Ele corre tão rápido contra o carro que imaginasse o pior. Mas não, 

ele  aparece,  de novo,  cansado da correria  e  deitasse  no chão aos  pés  da sua dona. 

Madalena apoiou desde o início a chegada dos jovens à aldeia. “Acho que sangue novo 

na aldeia faz sempre falta. A juventude traz ideias novas e isso é bom para incentivar as 

pessoas  a  fazer  coisas  novas.  E  eles  pelo  menos  tentam.”  Desde  que  os  jovens 

chegaram, Madalena diz que a aldeia mudou e as pessoas viram coisas novas, que de 

outra forma, nunca teriam visto. “As pessoas aqui são muito conservadores, e no início, 

muitas pessoas chocaram com os jovens do Centro." Por seu lado, Madalena sempre os 

aceitou, talvez por já ter vivido na cidade sentia-se muito mais aberta ás diferenças, que 

sempre  considerou enriquecedoras.  Agora as  pessoas  já  estão  habituadas  a  eles,  diz 

Madalena,  notando  que,  depois  de  partirem,  muitos  jovens  deixam  saudades.  “O 

Ricardo é um exemplo disso.  Quando ele se foi  embora toda a gente comentava as 

saudades que sentiam. Ele integrou-se muito bem na aldeia, cativou de tal maneira as 

pessoas, que muitas delas, à sua maneira, adoptaram-no um pouco.”



         “A população é envelhecida,  não só aqui,  como em todas as localidades  à 

volta...eles  trazem  vida  à  aldeia”,  diz  ela  a  olhar  para  o  cão,  ainda  aos  seus  pés. 

Madalena espera que o Centro continue a trazer novidades, cultura, e pessoas diferentes 

para a aldeia, de modo que a fase de dinamismo não se perca, pois sem ela, Madalena 

receia que a aldeia acabe mesmo por desaparecer.  

          

A Comissão de Melhoramentos da Aldeia dá os últimos toques ao almoço de 

convívio. Este é o segundo ano que fazem o almoço e são muitos aqueles que visitam a 

aldeia  neste  dia  para reencontrar  os  amigos  e  recordar  o  passado.  Leandro,  por  ser 

jovem, não recorda esses momentos com os mais velhos da aldeia, no entanto, dirige a 

comissão que organiza o almoço. Tal como os mais velhos da aldeia, Leandro também 

não recebeu muito bem as pessoas do Centro, e só com o tempo é que a desconfiança 

desapareceu. Para além das amizades que se criaram, Leandro considera que o projecto 

dos  Sonhos  da  Aldeia  ajudou  a  quebrar  alguns  mal  entendidos  que  existiam.  Por 

enquanto,  Leandro  luta  por  estes  sonhos, 

mas não sabe se algum dia irá partir ou não. 

“O Centro traz jovens para a aldeia, mas são 

poucos  os  que  ficam.  Essencialmente  o 

Centro faz com que a maior parte dos jovens 

que  estão  cá  não  se  vão  embora.”  Para 

Leandro a razão pela qual os jovens partem é muito simples: vão à procura de trabalho. 

Um dos sonhos dos Centro é criar condições de trabalho na aldeia, apostando na auto-

sustentabilidade.  “Mas  se  isto  está  complicado  para  o  Pais,  quanto  mais  aqui  no 

Alentejo”, ironiza.



É Primavera, e Maria passa grande parte do seu dia sentada naquele banco 

verde, de costas para a sua antiga horta, e de frente para a sua casa. Ali, na sombra 

de uma figueira, fica na conversa com aqueles que param junto dela. Tem oitenta e dois 

anos. “Nasci e fui criada aqui.” Aos sete anos perdeu o pai, aos dez já trabalhava e foi 

assim que começou a conhecer terras fora da aldeia. Recentemente perdeu a irmã e o 

marido.  Os filhos, há muito que partiram para Lisboa, uma cidade demasiado rápida 

para Maria, que prefere a sua casa térrea aos prédios altos, o convívio ao anonimato, e a 

calma do campo à azáfama das cidades. “Tem morrido aqui tanta gente que eles [os 

jovens  do  Centro]  acabam  por  fazer  companhã às  pessoas  que  se  sentem  mais 

sozinhas.” Quando pode, Maria participa nas actividades: “Gosto das actividades que 

eles fazem, os desenhos, os almoços de convívio, os mercados, junta muita  família da 

aldeia e não só. Mas eles também gostam disto aqui. Às vezes eles dizem que gostam 

mais de estar aqui do que no próprio lugar de onde vêm.”

        Junto a Maria senta-se João, que no meio da 

conversa propõe-se a ajudá-la com a sua horta já 

com demasiadas ervas daninhas. Maria já não tem 

forças  para  tratar  da  terra  como  antigamente. 

João é novo na aldeia, e ainda está a conhecer as 

pessoas. De um estilo simples e de chapéu de cowboy 

na cabeça, observa com atenção o que se passa à sua 

volta.  Foi  na  internet  que  João  descobriu  a  aldeia, 

quando  procurava  acções  de  permacultura  em 

Portugal.  João  nasceu  numa pequena  aldeia  de São 

Pedro do Sul, por isso, viver no meio rural sempre foi 



natural para ele. Achou interessante o projecto, principalmente por partir de um grupo 

de jovens activistas urbanos. Depois de conhecer o André, as ideias começaram a fluir. 

A empatia  entre  os dois, diz,  foi  o grande motivo pelo o qual ele  se candidatou ao 

estagio na aldeia. 

A  permacultura  surgiu  na 

vida de João na fase final do curso 

de Animação Cultural em Coimbra, 

quando  a  sustentabilidade  e  o 

desenvolvimento  de  comunidades 

lhe  despertaram  interesse. 

Acreditou  imediatamente  no 

conceito, no entanto, precisava de ver a sua pratica. “Eu vejo a permacultura como uma 

ferramenta para planear um espaço no seu todo, na gestão do ambiente a nível físico e 

natural, mas também gerindo a economia e os valores de uma comunidade.” Todas as 

aldeias têm já algum traço de sustentabilidade, por isso, segundo João, acabam por ser 

os lugares perfeitos para planear a permacultura a nível de uma comunidade. Para pôr 

isto em prática, João pretende misturar a animação rural e a agricultura, promovendo e 

valorizando as actividades agrícolas. Já fez algumas experiências, mas foram pequenos 

actos isolados, com uma dimensão diferente dos grandes sonhos da aldeia. 

 O facto deste projecto não ser construído de raiz, mas ser implantado numa 

comunidade, torna o desafio mais cativante para João. “Trabalhar com estas aldeias, e 

não  com comunidades  intencionais  muda  toda  a  perspectiva.  Cada  aldeia  tem uma 

história única.” 

João acredita que os princípios práticos da permacultura poderão ajudar a criar 

postos de trabalho e a combater a desertificação. “Em vez do café da aldeia comprar 

produtos do exterior,  podia comprar produtos produzidos pelas pessoas da aldeia.  A 

aldeia pode criar uma pequena cooperativa de agricultores. Há tanto que se pode fazer.”

“Por  contraste  à  forma  como  tudo  começou,  as  pessoas  aqui  na  aldeia 

começaram a sentir o Centro está concentrado nelas, e isso ajuda-as a responsabilizar-se 

também pelas actividades do Centro, e assim a tornarem-se mais activas na realização 

dos Sonhos da Aldeia.”

           Para João esta experiência interessa-lhe também porque permite-lhe contactar 

com realidades remotas: “Se eu fosse viver na cidade, ia-me relacionar com pessoas que 



vivem muito a sociedade de hoje, e que não me trazem para o presente aquilo que era o 

antigamente.”

Na casa da menina Laurinda passeiam os gatos, da porta para dentro e da 

porta  para  fora.  Nunca  casou,  mas  é  à  sua  porta  que  muitas  pessoas  vêm  pedir 

conselhos ou ajuda.  Para ela,  os  jovens do Centro têm sido principalmente  amigos, 

aqueles amigos que quando partem deixam saudades. Para alguns jovens do Centro, a 

Laurinda  foi  quase  sempre  como 

uma  mãe.  De  olhar  terno,  ela 

responde: “Mãe não sou, sou muito 

amiga  e  tenho  feito  o  que  posso. 

Não  faço  mais  porque  não 

consigo”,  e  o  seu olhar  entristece 

por  momentos.  Laurinda  também 

não  esconde  o  carinho  que  sente 

pelas crianças que vieram com os jovens. Sempre que as vê, mesmo com um andar 

custoso, vai de encontro aos pequenos para os abraçar. Laurinda tem um coração frágil, 

de vez enquanto leva à boca uma pequena bomba para a asma. Antes também semeava e 

diz com orgulho que até colhia mais do que eles. 

Quando o telefone  toca as noticias  nem sempre  são boas.  A aldeia  já não é 

jovem, e os amigos de antigamente também não. Laurinda, sentada junto à lareira da 

cozinha, não disfarça a notícia do outro lado da linha, baixa a cabeça.

Nos meses de Maio e de Junho do ano passado o Centro fez a população da 

aldeia pensar nos seus sonhos. De rua em rua, juntaram os moradores em volta de uma 

mesa a desenhar o mapa das suas casas e dos seus sonhos. Um posto médico, um parque 

infantil, ruas arranjadas, uma mercearia, números nas portas das casas, paz, união, mais 

movimento e um café grátis para as crianças...muitos, e simples são os sonhos da aldeia. 

A pergunta que agora o Centro faz aos habitantes da aldeia das Amoreiras é simples. “E 

agora? O que fazemos com estes sonhos?”

              A demanda de André levou-o à aldeia das Amoreiras. Longe da azáfama de 

Lisboa, André encontrou uma forma de realizar aquele pequeno grande sonho que o 

persegue:  mudar  o  mundo,  ou  então,  nem que  seja,  um pequena  parte  dele.  Isabel 

aventura-se com os títeres e os seus dois filhos pelas aldeias, perseguindo o sonho de 



ajudar a perpetuar a arte popular que aos poucos vai desaparecendo. Ricardo, apesar de 

ter partido, nunca abandonará os sonhos da aldeia, aqueles que por lá ficaram e aqueles 

que leva com ele. Lucie continua a sonhar com um terreno seu. João, embarca agora na 

viagem da permacultura na aldeia, sonhando com o seu futuro em África. Um sonho de 

um grupo de jovens foi ao encontro dos sonhos de uma aldeia inteira. Todos estamos 

ligados, o sonho que cada um de nós tem, mais tarde ou mais cedo, encontra os sonho 

de um outro. E ás vezes, só assim se realizam os sonhos.

                             

Se  formos  auto-suficientes  vemos  os  limites  das  coisas  e  passamos  a  ser  mais  

responsáveis. O que precisamos de fora? O que não conseguimos produzir cá dentro.  

Mas primeiro temos de garantir que conseguimos produzir o que é essencial para a  

nossa  sobrevivência.  Assim  passa  a  existir  um  sistema  de  equilíbrio  baseado  na 

responsabilidade  base  e  na  gestão  regional  [...]Os  políticos  tem  de  parar  de  ser  

aqueles que definem as prioridades e tem de passar a ser os facilitadores, porque as  

pessoas é que devem definir o que é prioritário, André Vizinho.


