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O que têm em comum a Aldeia das Amoreiras no Alentejo, The Hollies na Irlanda e Lakabe nos Pirinéus? 

À primeira vista não muito. Não fossem os Pirinéus uma cordilheira que separa a Península Ibérica, não 

teríamos vistas de montanhas agrestes e vales profundos. Na Irlanda a chuva é a nossa mais fiel 

companheira, nunca nos larga, por isso, arrasando com os dias de praia, torna a ilha verdejante todo o 

ano. O mesmo não se pode dizer do Alentejo, que no verão mostra nas suas planícies aquelas cores que 

o caracterizam - o vermelho da terra, o amarelo, literalmente torrado, da erva seca, e o verde intenso 

e seco dos sobreiros. Ora se assim é, posso já dizer, que apesar da chuva constante por terras 

irlandesas, por lá o sol brilhou, e foi possível ir à praia, onde, sendo tantas, até as vacas por lá perto 

pastavam. E o Alentejo verdejante (como nunca tinha visto), pois a chuva jorrou dos céus com tanta 

intensidade, que nós gabando-nos do maravilhoso clima que bafeja as nossas paragens perante os 

irlandeses que, coitados, vivem fustigados pela chuva, tivemos de pedir perdão pelas inclemências 

meteorológicas que não vieram confirmar aquilo que nós tão orgulhosamente afirmávamos! Afinal 

começam a haver pontos em comum, estes fenómenos que nos vão causando estranheza e nos estragam 

as ideia-feitas sobre o clima (nunca mais volto a gabar-me!)  Mas não são somente as alterações 

climáticas que unem estes três lugares.  

Bom, talvez seja uma preocupação com elas que fez surgir em cada um destes lugares grupos de 

pessoas preocupadas com um modo de vida em comunhão com a natureza, que em vez de a agredir 

para suprir as nossas necessidades trabalha com ela, respeitando-a e minimizando o nosso impacto. É 

isto que une estes três lugares. 

The Hollies é um centro para a sustentabilidade prática, onde um grupo de pessoas se reuniu para, em 

conjunto viverem uma vida mais em sintonia com a natureza, partilhando conhecimento relativamente 

à fertilidade do solo, à bio-construção, permacultura e por aí fora. 

Lakabe é uma aldeia encavalitada nos Pirinéus, que estava abandonada até aos anos 80, quando um 

grupo de pessoas decidiu aí viver, e pôr em prática uma vida comunitária auto-suficiente, uma vez mais 

integrando-se nos ritmos da natureza. 
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Por fim, a Aldeia das Amoreiras é uma aldeia alentejana onde um grupo de jovens decidiu instalar-se, 

para viverem longe da grande cidade, para, em conjunto com a população da aldeia tornarem-na numa 

aldeia sustentável. 

Surgiu então a ideia, na mente dos nossos, agora, amigos irlandeses, de pôr em contacto estes três 

lugares tão distintos, e levar os jovens de cada um deles a interagir, a conhecer-se e a partilhar boas 

práticas. Então através do Programa Juventude em Acção, foi possível organizar três intercâmbios, um 

cada um dos lugares. Primeiro na Irlanda, depois nos Pirinéus e finalmente na Aldeia das Amoreiras. 

Assim, sendo estes lugares tão diferentes, povoados por gente tão variada, foi possível encontrar tantos 

pontos em comum, tantas preocupações conjuntas, tantas afinidades, que ultrapassam quaisquer 

barreiras linguísticas ou culturais.  

Partilhámos saberes ancestrais, com pessoas que há muito andam por cá, seja enxertar árvores de 

fruto, fazer composto, construir fornos com terra, fazer pão ou queijo, ordenhar cabras, fazer cremes 

e remédios naturais, apanhar algas comestíveis ou fazer flautas com canas. Aprendemos a conviver em 

grupo, a gerir conflitos. Partilhámos as nossas gastronomias e os nossos hábitos à mesa, as músicas de 

cada lugar e as tradições. Enfim, ficámos mais ricos, porque sabemos mais, sabemos como ser mais 

sustentáveis, como respeitar cada vez mais a natureza, mas também, e diria talvez, acima de tudo, 

porque ficámos com mais amigos, e estes são o que de mais precioso alguém pode ter na vida. 

Se a Europa anda pelas ruas da amargura, estes europeus, que tiveram a oportunidade de se conhecer, 

de se cruzar e perceber que afinal não são os únicos maluquinhos que acham que pode haver um 

mundo melhor, andam certamente bem mais felizes. É isto a Europa, pessoas diferentes, hábitos 

diferentes, línguas, culturas, mundividências, mas que conseguem dialogar, que se debruçam sobre as 

mesma questões. Se não fosse isto, seria uma grande massa cinzenta, sensaborona e desprovida de 

qualquer encanto.  

Bem-haja Europa, por vires à Aldeia das Amoreiras, por teres estreitado os laços entre pessoas e 

lugares que de outro modo continuariam a desconhecer-se. 

 


