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Estou  neste  momento  a  fazer  o  programa  EVS  numa  pequena  aldeia  turca,  na  região  de 
Çanakkale, onde o dia-a-dia começa pelo nascer do sol e termina quando este se põe. Nenhum 
aldeão tem relógio ou planeia algo a uma hora específica, regem-se pelo Salah, cinco orações 
públicas que cada muçulmano deve realizar diariamente. Estas são capazes de se ouvirem em 
qualquer canto através de um megafone em volume máximo existente na mesquita da aldeia.

Nesta  aldeia  vivem cerca  de  50  pessoas,  onde  apenas  3  destas  são crianças.  Não  existem 
serviços tais como cafés, correios ou lojas. Quanto aos transportes públicos, graças às crianças, 
um autocarro pára todos os dias para as levar para a escola e os aldeões aproveitam este meio 
quando precisam de ir à cidade mais próxima. Todas as mulheres utilizam lenço na cabeça e 
shalvar (calças típicas) e todos os homens têm um masbaha (“terço” muçulmano) para fazer as 
suas rezas. Vivemos numa montanha riquíssima em património natural, como cascatas, minerais 
(e.g. ouro), biodiversidade, cheia de lendas para contar, comunidades, e muitas coisas mais. 

É no segundo Salah que começa o 
meu dia, por essa altura os pastores 
já  se  encontram  no  meio  da 
montanha  a  alimentar  as  suas 
cabras  e  ovelhas.  Começo  por 
alimentar os animais da quinta, entre 
eles galinhas, patos, gansos e perus, 
e  depois,  dependente  da  altura  do 
ano,  faço as  actividades  planeadas 
por  mim  e  pelo  dono  da  quinta, 
Bahadir Yasa. Vários desafios foram 
planeados:  trabalhos  diários  na 
quinta; planeamento da organização 
da  quinta  baseado  na  filosofia  de 
permacultura; e trabalho social entre 
a  associação  e  a  aldeia.  Os 
trabalhos diários na quinta passaram 
por diversas colheitas,  produção de 
óleos  essenciais,  colheita  de 
sementes,  cozedura  de  pão,  entre 
muitos  mais.  No  que  toca  ao 
planeamento organizacional da quinta baseado na filosofia de permacultura, construí em conjunto 
com outros voluntários uma espiral de ervas aromáticas, um telhado verde e o jardim de inverno 
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baseado em agricultura biodinâmica. Quanto ao trabalho social com os aldeões, ajudei estes em 
trabalhos pontuais como limpezas de currais, refeições comunitárias, apanha de cogumelos, e 
uma imensurável troca de conhecimentos e emoções vividas em conjunto.

Enveredar  numa experiencia  SVE foi  uma das melhores  decisões na minha  vida.  Depois  de 
terminar  a  universidade  em  Dezembro  encontrei  esta  oportunidade  através  do  Centro  de 
Convergência. E pensei… Porque não Turquia? Porque não este EVS? E porque não mandar-me 
para a aventura? Os tópicos que este descrevia estavam altamente conectados comigo: o tema 
de investigação da minha tese relaciona-se com desenvolvimento  de áreas rurais;  faz algum 
tempo que estou envolvida em projectos de permacultura; adoro viajar e acima de tudo, gosto de 
dar o meu contributo e ajudar a sociedade em geral sempre que posso. 

Foi um ano cheio de desafios culturais, linguísticos e acima de tudo pessoais. Por estar a viver 
apenas com o Bahadir não significou que, para além dele, os únicos amigos que tive foram os 
aldeões. Conheci muitos woofers (World-Wide Opportunities on Organic Farms) que passaram na 
nossa quinta e também muitos outros voluntários SVE através do Arrival Training e no Midterm 
meeting, ambos providenciados pela União Europeia.

Para  além  do  voluntariado,  tive  ainda  a  oportunidade  de  conhecer  um  país  riquíssimo  em 
património histórico e mundial, Cappadocia e Hasankeyf; cidades místicas, Çanakkale e Mardin; 
praias paradisíacas, Assos, Çesme e Kabak Koy; e muitos outros lugares como Konya, Izmir e 
Gokçeada. Outro momento alto deste EVS foi o Eko Festival realizado na nossa montanha (Kaz 
Daglari) em forma de protesto pela extração do ouro e também criação massiva de barragens. 

Resta-me um mês e parece que foi ontem que cheguei. A sensação que tenho é que não quero ir 
embora e que ainda me falta muito para aprender. Fazer um ano EVS vale a pena, seja em que 
lugar for, pois acabamos por conhecer toda a cultura e costumes desse sítio, sejam eles mais ou 
menos típicos. No final, percebemos que o caminho parecia tão longo e complicado, mas tudo 
passou tão rápido e bem simples.

Para mais informações acerca do Serviço Voluntário Europeu contacta:

GAIA Alentejo | svegaia.alentejo@gmail.com 

Facebook SVE GAIA Alentejo 
http://centrodeconvergencia.wordpress.com/voluntariado/
www.juventude.pt
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