
Projecto  SVE  “Seed  Guardians”  ::  Voluntári@s  Joana  Rebelo  e  José  Ferreira, 
Cristina Teiga e Stefan Hutschenreuter, Alexandra Silva e Ana Fonseca.

O relato da JOANA e do ZÉ:

A ansiedade e expectativas eram muitas mas 
com a orientação de toda a equipa do projecto 
em  Portugal  foi-nos  mais  fácil  preparar 
objectivos e criar projectos realistas do nosso 
trabalho  para  o  ano  seguinte.  Ao  chegar  ao 
Equador, emocionados e cheios de vontade de 
aprender,  fomos  recebidos  pela  maravilhosa 
família da Rede de Guardiões de Sementes e 
apresentadas  uma  série  de  propostas  de 
intervenção e projectos lindos onde podíamos 
participar, aprender e partilhar.

Na  Comunidade  da  Tola  Chica  participamos  na  Horta  e  no  Viveiro,  fazendo  sementeiras, 
composteiras, camas para as diferentes plantações, limpamos os terrenos e fazemos espaço de 
cultivo contornados de cercas vivas,  estamos agora a trabalhar  num sistema de rega para a 
estufa, ajudamos também na feira de produtos orgânicos "La Elvirita" construímos um sistema de 
caixa que permite um melhor  funcionamento e contabilidade, e gerimos a entrada e saída de 
produtos e produtores. Colaboramos também no Centro de Coordenação com todo o tema de 
Sementes (colher,  limpar,  registar,  vender,  trocar  e  criar  um catálogo  online)  e ajudamos na 
gestão de uma quinta cuja administração está a cargo da Rede de Guardiões.

Está a ser uma experiência super interessante e enriquecedora a nível pessoal, principalmente 
mostrando uma nova forma de estar na vida, uma maior comunhão com natureza e preservação 
de cultura e do planeta. Obrigada por esta GRANDE OPORTUNIDADE!!!!

O STEFAN e a CRISTINA contam:

O  projecto  SVE  começou  pelo  encontro  de 
preparação  na  Aldeia  das  Amoreiras,  onde 
tivemos  oportunidade  de  conhecer  os  outros 
voluntários e a organização de envio GAIA. Foi 
um primeiro  passo importante  que nos deu a 
conhecer os objectivos e história deste projecto 
de  voluntariado,  e  onde  houve  espaço  para 
esclarecer dúvidas e partilhar ansiedades.

À chegada ao Equador tivemos uma recepção 
calorosa por parte dos responsáveis da  Red de Guardianes de Semillas, e duas semanas de 

Centro de Convergência/ GAIA Alentejo :: SVE :: Oito Guardiões de Sementes no Equador 1/3



introdução  às actividades  desta  organização  e  adaptação  ao local.  Assim houve  tempo para 
conhecer um pouco da cultura, locais de interesse e fazer um curso intensivo de Espanhol. No 
início  de  Junho  seguimos  para  o  nosso local  de  acolhimento,  Caimito.  O choque  cultural  foi 
intenso, e a primeira semana de adaptação foi  dura. O cenário que encontrámos foi bastante 
diferente  do que esperávamos e  as nossas actividades foram pontuais,  e dispersas.  Incluem 
colheita de cacau, controlo de vegetação em hortas abandonadas e ajuda na construção de um 
poço. Tendo a expectativa de neste projecto de voluntariado desenvolver actividades integradas 
na rotina  de uma quinta  e  comunidade,  conversámos com as organizações responsáveis  no 
sentido de aumentar o nosso leque de experiências ao longo deste ano.

O que a Xana nos diz:

Quando soube que me seleccionaram para um 
SVE  a  que  me  candidatei  para  trabalhar  em 
quintas ecológicas no Equador não pude conter 
a alegria - um ano de voluntariado em 4 quintas 
ecológicas  com  o  tema  "a  preservação  de 
sementes  locais".  Antes  de  embarcarmos 
conheci  os  outros  7  voluntários  que  viriam 
comigo  ate  ao  paraíso,  na  preparação  pré-
partida que aconteceu no Alentejo - um fim de 
semana  tranquilo,  com  jogos  em  equipa, 
informação  sobre  as  quintas  no  Equador  e 
esclarecimentos de tantas duvidas!

Ao chegarmos a Tumbaco, sede da associação de acolhimento, onde estivemos nos primeiros 15 
dias, senti que recebia como que um boom de informação! Tanta coisa nova, tanto que conhecer, 
tanto que observar! E, novamente, ao chegar à primeira quinta, em Calceta, Manabi. Aqui estou 
numa quinta familiar,  o  dono é uma pessoa incrível,  mãos de ouro,  conhecimento riquíssimo, 
como aliás, muitas das pessoas que conheci da Red!

E  o  mais  importante:  tenho  conhecido  pessoas  incrivelmente  bonitas  e  tenho  aprendido  e 
partilhado muito conhecimento! Que sigamos assim! :)

Nota: Esta foto é de uma Minga (trabalho comunitário) em Tola Chica - enquanto o Rogelio nos 
contava como funcionava a horta. Nesse dia ajudámos na horta, aprendemos, almoçámos juntos 
o que apanhámos e sorrimos. Envio esta foto por ser significativa do que sinto, que faço parte de 
uma Minga todos os dias, com trabalho, aprendizagem e partilha!

A Ana descreve:

Foi no Alentejo que nos conhecemos antes de vir para o Equador, estava ansiosa pelo momento, 
na “Aldeia  de Sonho”  partilhamos experiências  e tiramos dúvidas sobre o SVE com a nossa 
coordenadora, Sara, que anteriormente esteve no Equador. Quando chegamos aqui fomos muito 
bem recebidos pelos nossos coordenadores de cá, a Karla e o Ernesto. Durante duas semanas 
tivemos uma série de actividades que nos ajudou a familiarizar com a nova cultura, alimentação e 
clima. Dia 1 de Junho parti para a "Finca Sarita" e tem sido uma mão cheia de aprendizagens, 
desde o horto, ao viveiro, receitas tradicionais, técnicas construtivas, artesanato, são coisas que 
aprendemos diariamente com a ajuda do Servio e dos seus filhos. Estou envolvida no projecto de 
criar um espaço na feira semanal da Vila de Calceta para vender produtos campesinos, e também 
todas as quartas-feiras vou com engenheiros da Escola Superior  de Manabí  acompanhar um 
projecto de conferências com temáticas ambientais que desenvolvem em escolas de diferentes 
comunidades, o meu papel é ensinar a reutilizar plástico.
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Escrito em Julho de 2011

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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