
Projecto SVE “Seed Guardians” :: Relato da voluntária Ana Fonseca.

Finalmente cheguei ao paraíso!

Depois de ter passado uns meses meia desiludida com o projecto, finalmente vem uma quinta 
que superou as minhas expectativas!

Estou numa verdadeira quinta auto sustentável, orgânica e onde há um um incrível banco vivo de 
sementes. Estou a 5 horas de Quito, no meio da selva, onde não há telefones nem internet. Aqui 
em casa há uns walkie talkies (old school) para comunicar com os vizinhos!

Estou bem feliz de ter encontrado este par de velhotes que vieram dos Estados Unidos e aqui 
estão há 25 anos a ajudar a comunidade e a natureza, quase todos os vizinhos por sua influência 
têm viveiros de árvores nas suas quintas. Existem 500 variedades de frutas por aqui!!

Aqui os dias passam lentamente, desde um relaxado pequeno almoço, ir apanhar algumas frutas, 
cheirar,  provar,  mangostinos,  sálaks, cupuassús, chicles, kolas, cacaos, guayabillas, mentegs, 
jaboticabas…: uns ácidos, outro bem doces, amargos, agridulces e uns com sabores nunca antes 
degustados.  Há  dias  que  cortamos  mato,  outros  que  fazemos  excertos,  outros  apanhamos 
cachos  bananas,  plantamos 
árvores...  Depois há que trabalhar 
na  parte  das  sementes,  ou  seja, 
comer  fruta  para  depois  tirar  as 
sementes.  Existe  um  pequeno 
horto  também.  E  também  existe 
uma  pequena  casa  de  cob  em 
construção, onde lentamente se vai 
avançando  um  pouco  cada  dia, 
quando sobra tempo. Estar deitado 
na  hamaca  (cama  de  rede) 
também faz parte  do trabalho,  ler 
um  livro,  ouvir  musica,  fazer 
crochet  ou  ir  tomar  banho  numa 
lagoa. Aqui vive-se relaxadamente 
ao ritmo do coração de cada um.

Assim sonho eu poder passar a mensagem de um voltar às origens e viver ao ritmo da natureza.

PS: Muitas Saudades de Portugal!
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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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