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Lembro-me perfeitamente de sentir que queria qualquer coisa de 

diferente na vida. Pesquisei no google "intercâmbio europeu". Já 

tinha feito vários e queria mais um. O primeiro que apareceu nas 

datas que eu podia foi este de "Aldeias Sustentáveis."  Percebi que 

já tinha havido um e que este segundo seria em Espanha, Lakabe.  

Tive facilmente acesso a um vídeo do youtube e foi a primeira 

impressão que tive da Aldeia de Lakabe. Foi o primeiro intercâmbio 

que fui com alguém conhecido, por um lado havia um conforto 

muito maior, um apoio, por outro um risco porque como já éramos 

muito amigas podia ter dado para o torto. Mas não deu. Esta amiga, 

a Lili, de alguma forma tranquilizou-me sempre e não me fez pensar 

muito sobre o que ia vivenciar.  

Lembro-me de chegarmos numa carrinha minúscula onde foi difícil 

cabermos todos lá com as malas, era o transporte público que havia. Chegámos de noite à aldeia e chovia. Fomos 

recebidos com lanternas, porque ali não havia luz, foi muita confusão, muita. Uns já se conheciam outros não, e 

lembro-me de ser tão bem recebida que pensei que me podiam estar a confundir. Bem, os abraços eram uma coisa 

que... eram abraços fortes e de verdade, dos raros, dos mesmo bons, que dão vontade de ficar ali para sempre... 

Quero também contar-vos mais algumas coisas sobre Lakabe. A primeira foi o choque que foi para mim a primeira 

refeição. (Estou a ter consciência agora que é mesmo impossível por palavras conseguir explicar o que se sente, por 

tão bom que é) Bom... A primeira refeição... havia luz, ali podíamos ver todos e principalmente ver os sorrisos 

gigantes de quem no recebia. Quando a carne foi posta em cima da mesa houve um momento de mudança gigante, 

o foco, já não éramos nós mas a carne. Eles agora estavam felizes por comer carne, e comiam à mão. Foi um 

choque grande para mim, que demorou muito, muito pouco tempo. Duas ou três refeições a seguir já todos 

comíamos igual.  

Bem, aquilo seria a sala perfeita de qualquer família feliz. Duas mesas gigantes com uma roda no meio onde se 

deixava a comida e girava para todos. Havia uma alegria naquela sala verdadeira, e qualquer coisa dessa alegria 

não era por haver visitas, era alegria dali, das pessoas de lá, do local.   

Energia não faltava naquela aldeia. Descobrir jovens tão diferentes e felizes para mim foi uma inspiração. Só o 

facto de eu não precisar de beber para estar feliz me faz sentir muito, muito diferente de muitos amigos meus, e 

isto é o mínimo. E poder estar com jovens felizes que acreditam na Natureza, que a defendem e a respeitam, fez-

me sentir uma coisa muito, muito boa que eu gosto muito de sentir que é cumplicidade.  

Foi chocante este intercâmbio, e tudo pela positiva. As casas de banho secas fora de casa, quando não se fazia xixi 

mesmo na rua, que para eles era o normal. Os passeios no bosque e na floresta. Os jogos que eles inventavam. Os 

abutres, bem não imaginam a quantidade de abutres que voavam por ali. As paisagens, de chorar de alegria. Toda a 

protecção e utilização da natureza. Os carinhos que eles nos davam, imaginam o que é não ter medo de dar 

carinhos? de tocar com vontade no outro, de abraçar de dar os bons dias com alegria de ser um bom dia...Tudo era 

um máximo e ao máximo de bom. Tudo era de todos... Mas o que mais me impressionou foi o bem estar deles, ver 
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que há pessoas felizes e que a felicidade não é um bicho foi o que mais prazer me deu. E esta experiência devia ser 

o dia a dia das crianças, das pessoas todas. Porque não é? 

Bom, trazer estas pessoas mágicas ao meu país, foi de todo um prazer. Foi uma sensação muito estranha para mim, 

porque a aldeia onde ia ser o intercâmbio era desconhecida para mim. Era como levar pessoas a minha casa e 

mostrar-lhes uma divisão que nunca abri. Eu não participei em nada de preparação neste intercâmbio, de modo que 

para mim, foi tudo novidade também.  

Passou-me muita coisa pela cabeça, as pessoas que vinham, as pessoas novas, se vinham com energia e com a 

mesma vontade, se o encontro iria ser bom, as actividades etc. 

Foi mais uma das semanas da minha vida. Recordar aquelas pessoas, e senti-las, é um mimo tão bom... Eu não sei 

quem teve esta ideia destes projectos de unir jovens, mas essa pessoa devia ser muito, muito, muito homenageada. 

É um dos marcos de felicidade na minha vida, estes dois encontros.  

A Aldeia das Amoreiras, é um sítio mágico também. Não dá para comparar em Lakabe. Lakabe são pouquinhas 

pessoas e as Amoreiras tem mais pessoas e mais velhas. Mas esse contraste para mim foi a parte boa. Ver as pessoas 

contentes de nos receberem ali na Aldeia era um docinho todos os dias.  

Tivemos experiências magníficas, o acampamento que poderia ser o pior, porque choveu e destruiu várias tendas, 

para mim foi o melhor. O caminho da Aldeia até às tendas, na escuridão, com o som do rio, dos animais todos, a 

calma, a paz e a segurança, tudo junto, era um aconchego. Esse caminho diário, era onde eu me sentia, me 

apercebia do bom que era estar ali.  

Eu não posso começar a dizer o que foi bom se não vou conseguir de parar. Lembro-me de momentos muito 

importantes para mim que me marcaram. De eu perguntar a um rapaz de Lakabe o que é que ele mudaria no 

consumo dele. Consumo!!! E ele disse-me que mudaria se fosse possível todos os carros a consumirem óleo em vez 

de gasolina e que gostava de deixar de consumir massa porque vem de muito longe. Eu fiquei chocada,  não 

consegui reagir durante alguns minutos. Outra coisa em me marcou foi uma das meninas da aldeia também 

dizerem-me que um dos momentos fortes do intercâmbio foi uma conversa que teve comigo sobre o amor. Esta 

simplicidade dela, rebentou-me de bom, tanto que ainda me lembro.  

Agora estou só a lembrar-me de tanta coisa boa, tanta. Bem, havia um menino na aldeia que é o Gil, a felicidade 

daquela criança é cada vez mais rara, e na minha altura era o normal. A simplicidade com que brinca na aldeia e é 

feliz com um brilho no olhar e com um interesse e preocupação com o mundo e com a natureza é gigante. E eu fui 

outra menina feliz nesta aldeia. Andei de égua, tinha muito medo e voei alto em cima daquela égua. Fiz surf, e ri-

me que nem louca. Os piqueniques, as paisagens. Tamera e o Centro Ambiental de Cabaços. Imaginam o que é ouvir 

e ver que é possível fazer uma casa brutal com terra, sem ter que andar a vida a pagar uma casa? Para mim foi a 

melhor ideia que me mostraram, para a minha vida. Fizemos pão, dançamos no baile e rimos muito, muito, muito. 

Lavamos roupa á mão, estas simplicidades que já não tenho na vida, a mim dão-me prazer.  

Não consigo expressar mais, porque se começo não páro, e de alguma forma sinto que é inutil escrever e escrever 

porque nunca vou consegui passar um bocadinho da felicidade que estas duas semanas me deram, que para mim é o 

mais importante. Felicidade, alegria prazer, uma visão pela natureza e do que falta fazer e alterar, amizade, 

carinho, amor, paixão... um monte de coisas boas que me emocionou só de as estar a recordar de novo, e a senti-

las.  
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Despeço-me de todos, tenho a mãe a ralhar-me para eu ir comer. Nunca nestas duas semanas eu fui contrariada 

para a mesa, era uma alegria estarmos todos sentados alegres, ou cansados mas de frente uns para os outros a 

sorrir.  

Agora lembrei-me da noite de lua cheia, em Lakabe come-se pizza e na rua à volta da fogueira, a Aldeia inteira!!! 

Obrigada a Lakabe, e à Aldeia das Amoreiras que foi mais que uma aldeia, foi mais um local mágico que eu conheci 

neste mundo, e no meu país!  

Um grande abraço ao Gil, o meu grande pequeno amigo da Aldeia das Amoreiras. 

Obrigado a todos os que organizaram estes encontros e aos que permitiram que tal acontecesse. Obrigada aos meus 

companheiros desta viagem, a todos, portugueses, irlandeses (uns queridinhos que não imaginam!!) e espanhóis!  

Obrigada a toda a Aldeia das Amoreiras por me receberem e me ter deixado ser feliz nessa Aldeia com tanto.  

Cheia de saudades, e cheia de coisas boas por recordar tanta coisa fantástica que faz fervilhar os sentimentos. 

Um abraço dos bons! 

 

Diana Bernardes  

 


