
Projecto SVE “Ecological Farm Visits” :: Relato da voluntária Rita Duarte

Vou quase a meio da minha experiência e ainda tenho momentos em que paro e penso: quem 
diria que iria um dia viver nas redondezas duma vila com um nome tão estranho. Küçükkuyu. 

Estou há quase 4 meses a viver em Dedetepe, uma quinta ecológica na Turquia, parte da Bugday 
Association for Supporting Ecological Living. Ainda que parte do sustento da quinta seja à volta 
das oliveiras e dos seus sub-produtos (todas as nossas refeições são regadas com muito, muito 
azeite)  este  projecto  é,  acima de  tudo,  um projecto  de  educação  sobre  vida  ecológica,  uma 
espécie  de  exemplo  prático  no  qual  os  voluntários  e  os  convidados  têm  a  oportunidade  de 
experienciar no seu dia-a-da um modo de vida mais sustentável. Dedetepe é também uma quinta 
ecoturismo, com  Verões preenchidos por workshops, durante os quais a quinta fica cheia de 
convidados, internacionais ou vindos da Turquia. 

Vida de quinta é muito diferente da que levava em Lisboa: acordo todos os dias por volta das 8h 
da manhã (ou mais cedo quando tenho que preparar o pequeno almoço) e ir para a cama à meia-
noite é uma excentricidade. 

Dependemos inteiramente da luz do sol e do vento para 
termos  electricidade  e a  água  é  recolhida  do rio  que 
passa a poucos metros daqui. Dá-nos uma consciência 
totalmente  diferente  da  importância  destes  recursos  – 
nunca na minha vida dei por mim tão grata por coisas 
simples como um dia solarengo, uma ventania ou um 
dia chuvoso (nesses dias tenho folga de regar as hortas 
e sei que não vai haver problemas de falta de água). 

Só o inverno aqui é mais duro, mas felizmente o meu 
durou muito pouco, o tempo começou a aquecer poucas 
semanas depois de ter chegado. Agora, com luz do sol 
e  calor  abundantes,  raramente  damos  por  falta  dos 
confortos citadinos. 

Cada voluntário tem os seus projectos, que variam de 
acordo  com  o  que  cada  um  prefere  fazer  e  com  as 
necessidades  mais  urgentes  que  vão  surgindo.  Os 
meus  dias  passam-se  muito  à  volta  da  cozinha,  que 
estou encarregue de coordenar. A cozinha é ao ar livre e partilhada por todos os voluntários – 
cozinhamos,  comemos  e  limpamos  sempre  juntos.  A  alimentação  é  vegetariana,  biológica, 
sazonal e o mais local possível. Uma pequena parte do que comemos vem das nossas próprias 
hortas, nas quais também passo uma parte dos meus dias. Há também um esforço contínuo para 
descobrir e criar contactos com pequenos produtores locais, assim como com as várias quintas 
biológicas pertencentes à rede TaTuTa (wwoof turquia), da qual Dedetepe é também parte. 
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Pela altura dos workshops, o nosso trabalho volta-se muito para garantir uma boa experiência 
aos convidados –  desde servir  refeições a preparar  as instalações (quartos,  casas de banho, 
áreas de convívio, etc). 

A quinta funciona também como uma sede rural para a Bugday, pelo que também contribuo com 
algum trabalho de escritório. Neste momento estou a trabalhar num projecto que visa criar uma 
rede de ONGs ambientais que enviam e recebem voluntários SVE, de modo a facilitar a troca de 
voluntários na área ambiental, entre outras pequenas tarefas. 

Estou também encarregue de fazer sabão natural, feito com o azeite produzido tradicionalmente a 
partir  das  nossas  azeitonas.  É  uma  das  minhas  tarefas  preferidas,  que  acaba  sempre  por 
despertar a curiosidade de muita gente (especialmente quando estou a prepará-lo, de luvas de 
borracha,  óculos protectores e misturadora na mão).  O próximo passo é tentar  largar  a soda 
cáustica e fazer o sabão a partir das cinzas da madeira.

De resto, a Turquia é um país único. A quinta está rodeada de paisagens naturais lindíssimas, rios 
e cascatas ideais para quando faz demasiado calor para trabalhar.  Ficamos também bastante 
perto da vila, onde às vezes vamos para beber çay (chá preto, muito apreciado por aqui), comer 
dondurma (gelado que mais parece pastilha elástica) e fazer as compras semanais no bazar. 

Já tive a oportunidade de viajar um pouco e aprender sobre a história e cultura peculiares deste 
país,  tão diverso e cheio de contrastes.  As pessoas são surpreendentemente hospitaleiras,  é 
impossível ir a um sítio novo sem nos ser pelo menos uma vez oferecido um chá, refeição ou 
mesmo  dormida.  Oferecem-nos  boleia  sem  pedirmos  e  quando  não  nos  podem  levar  onde 
precisamos de ir, oferecem-se para nos pagar o bilhete. 

Aqui em Dedetepe estou, acima de tudo, a aprender. Aprender a viver na (e com) a natureza, 
aprender a olhar em volta e ver os detalhes, aprender turco e sobre a Turquia, aprender sobre 
responsabilidade, aprender a ser paciente e a observar a natureza a acontecer ao seu ritmo, 
aprender a partilhar o espaço e o dia-a dia em comunidade.

Çok Teşekkurler, GAIA! :)

Escrito em Junho de 2012

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.centrodeconvergencia.org
www.gaia.org.pt

www.juventude.pt
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