
PATRÍCIA Lorenzo diz:

Regresso a Marrocos. Redescobrir. A mim e ao Mundo. Sentir-me em casa no primeiro dia. 
Ter uma família marroquina à minha espera, fruto de uma prévia visita onde já tinha sido 
recebida como se fosse da família, ajudou, e muito, na transição. Visitei a associação vinda 
directamente  do  aeroporto,  onde  fui  recebida  com doces marroquinos,  chá,  sorrisos  e 
muitos “insha’allah” de que tudo ia correr bem. Depois fui para “casa”. Casa. Mesas para 
12 e quem mais coubesse à volta de um tajine, dormir na sala com mais 6 pessoas. Aqui é 
tudo,  preferencialmente,  comunitário.  As  primeiras  palavras  de  darija  (dialecto 
marroquino). Aprender a comer com as mãos. Desfrutar das horas a passar e, às vezes, 
desesperar  por  um minuto  a sós em paz e silêncio.  Dias depois,  no pico do Verão,  o 
Ramadão.  Tomar  o  pequeno-almoço  e  o  almoço 
sozinha.  De  vez  em  quando,  acompanhada  por 
alguma senhora com o período, porque o corpo tem 
de estar no estado normal para se poder jejuar. Às 
17h despegar, apanhar o táxi e voltar a casa. Com o 
anúncio  da penúltima reza,  a quebra do jejum ou 
um verdadeiro  festim gastronómico.  A harira mais 
deliciosa,  as  tâmaras,  o  chebakia  anisado,  o 
messmen, o baghrir com mel e manteiga, o sumo de 
abacate,  de pêssego e laranja.  Vinte  e  nove dias 
após a festa do fim do Ramadão, L aid sghrir. Três 
dias  a  comer,  beber,  receber  vizinhos,  amigos  e 
familiares.  Com  roupas  novas  tradicionais 
compradas no souk por um bom preço, porque ser 
voluntária  aconchega  o  coração  de  qualquer  um. 
Especialmente,  numa  cultura  em  que  ajudar  os 
outros  é  sagrado.  Tal  e  qual  como  nos  fazerem 
sentir bem-vindos. Marhaba bikum!

MARGARIDA Coelho completa:

Pela janela do avião, fui  vendo Portugal  a passar… Porto,  Lisboa,  Sesimbra,  Algarve, e 
depois um pouco de azul até voltar a ver terra e entrar África dentro. Marraquexe não foi 
difícil de identificar: um planalto coberto por uma manta de retalhos verde e vermelho-ocre. 
À  saída  do  avião,  a  entrada  num  novo  mundo.   Muita  gente  vestida  de  branco,  com 
grandes mercadorias. Muita gente também na entrada do aeroporto. Logo me explicaram 
que nem sempre era assim, que era a altura da chegada daqueles que tinham ido a Meca 
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em peregrinação. O meu primeiro dia na associação foi também dia de reencontro para 
muitas das senhoras que voltavam de férias: muitos abraços, sorrisos, conversas a por em 
dia. A mim também não me faltaram sorrisos abertos e palavras amigas. Senti-me desde 
logo membro desta grande família. Depois foi só ir descobrindo pouco a pouco as pessoas 
e a cidade. Aventurar-me sozinha nas ruas labirínticas da Medina levou o seu tempo. A 
Patrícia, já “habitué”, foi-me mostrando os “cantos da casa”, os “itinerários principais”, onde 
saborear a harira ou o sumo de abacate, como atravessar a rua sem grande sobressalto… 
Agora já não me faz confusão andar na Medina sozinha, e até gosto de vaguear pelas ruas 
e praças. Só não me deixo de surpreender com a generosidade das gentes, que não só 
nos abrem as portas das suas casas, como também nos acolhem no coração.

O que en  contrámos?  

A associação Al Kawtar foi fundada em 2006 com o objectivo de integrar na sociedade civil 
mulheres com deficiência física. A forma encontrada para tal foi a criação de produtos que 
todos podem usar em suas casas com técnicas tradicionais marroquinas de bordados. O 
resultado está à vista: de oito mulheres em 2006, a associação apoia agora 30 mulheres, 
tem uma loja  própria,  recebe  visitantes  de  todos os lados,  pedidos para  participar  em 
prémios,  vendas  exclusivas  e  guias  alternativos  da  cidade.  Enfim,  conseguiu  criar  um 
pequeno rodopio à sua volta, sempre tendo em mente que tudo advém do trabalho manual 
destas 30 mulheres.

Pelo que vemos todos os dias, este sucesso é fruto da sua boa organização e dinamismo, 
e cooperação entre as todas as mulheres. Além disso, está atenta aos próprios problemas 
e procura melhorar dia-a-dia seja nas condições de trabalho, na formação profissional ou 
na abertura ao exterior.

Pois, mas afinal, que fazemos nós aqui? 

Oficialmente, somos voluntárias do Serviço de Voluntariado Europeu enviadas pelo GAIA 
por um período de um ano. Temos como tarefas, acolher os visitantes, ensinar línguas e 
informática a estas mulheres, ajudar na loja, aprender árabe. Como objectivos, estabelecer 
protocolos com escolas de fisioterapia (a deficiência implica, muitas vezes, más posturas e 
o  trabalho  sentado  também  não  ajuda),  procurar  oportunidades  de  participarem  em 
formações  dentro  e  fora  do  país,  estabelecer  contactos  com  outras  associações 
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congéneres  (isto  é,  associações  de  pessoas  com deficiência  e  de  carácter  produtivo). 
Grandes desafios nos esperam.

Oficiosamente, vamos descobrindo a cidade, reparando em novos detalhes, construindo 
novos  olhares  e  acolhendo  o  imprevisto.   Incursões  esporádicas  em  Guéliz  para 
descongestionar das ruelas da Medina e não nos esquecermos da nossa “europeidade” 
quiçá. Há quem se dedique à dança oriental e quem procure a que se dedicar. Projectos 
muitos, mas só para este ano. O futuro mais longínquo é uma nuvem. Primeiro deixaremos 
assentar o rodopio Al Kawtar e depois recomeçaremos uma outra vida. Insha ‘allah.

Escrito em Novembro de 2010

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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