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Convenções utilizadas na transcrição das entrevistas 

Sinais Descrição 

? Frase interrogativa 

! Contexto exclamativo 

... Pausa 

--- Pausa longa 

(    ) Quando não se entende parte da fala ou o que se supõe ter 
ouvido. 

((    )) Comentários descritivos ou explicativos  

/    / Interrupção 

[    ] Sobreposição de falas 

PAX Referência a nomes de pessoas 

EMP ou ASSOC Referência a nomes de empresas ou associações 

 

 

 

ENTREVISTA 1 

Entrevistado: ENT1B12   Aldeia: Ikhef-n-Ighir (B12) 

Género: Masculino    Grupo etário: 36-45 anos 

Função: gîteur     Duração da entrevista: 35' 30''   

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - A importância do turismo aqui no vale é a contribuição para as pessoas 

do vale... 

ENT1B12 ((Entrevistado 1)) - Sim, sim, exatamente 

EG - Isso [é muito importante?...] 
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ENT1B12 - [Sim], a verdade é que todos ficam contentes e quando por exemplo alguém tem 

um grupo reservado, tanto os cozinheiros como os arrieiros ficam contentes por isso porque 

vão ter um pouco de trabalho, é normal... 

EG - Porque todos [ganham um pouco...] 

ENT1B12 - [Exatamente todos ganham um pouco.] Tanto ganham aqueles que trabalham no 

gîte como as pessoas que acompanham os grupos, como os arrieiros que acompanham o 

grupo e graças a isso, a isso também, nós podemos viajar também... nós viajamos também... 

viajamos... viajamos e trabalhamos e isso é muito bom! 

EG - É então importante para quem trabalha no turismo [conhecer outras realidade....] 

ENT1B12 - [... conhecer o que se passa noutros sítios], portanto quando um grupo chega, os 

arrieiros e os cozinheiros, nos partimos e viajamos por exemplo, e sabem que depois de uma 

semana eles vão ter o seu dinheiro liquido, que lhe pagam por exemplo, porque não existem 

cartões, são os guias que se ocupam disso no fim da caminhada, dando-lhes... por exemplo 

pagas o cozinheiro... pagas ao arrieiro, etc. como tal eles regressam ás suas casas e vão passar 

no souk e comprar o que eles precisam, porque cada um precisa... 

EG - ...é assim que as coisas [funcionam...?] 

ENT1B12 - [....exatamente! exatamente.] Portanto o turismo por aqui está bem. O problema 

mais limitante é que as estradas não são... não são boas. As estradas estão más... 

EG - No acesso ao vale?   

ENT1B12 - Sim, infelizmente... é o único lugar onde existe o centro de formação de 

montanha e é o vale mais bonito do Alto Atlas, de todo o Marrocos, eu percorri toda a 

cordilheira, quase novecentos quilómetros de leste a oeste, eu fiz de oeste a leste, é o maior 

vale do Atlas e talvez por isso também, escolheram colocar aqui a escola, ou seja, houve uma 

razão ... uma razão para isso. Não foi por acaso! Além disso, à nossa volta existe... como se 

chama...? montanhas de quatro mil, lá, com uma boa estrada... e...... um bom lugar para uma 

estancia de esqui, poderia ser a melhor em Marrocos. Em Ifrane, cem metro ou mesmo menos 

abaixo, é considerada a melhor! Não é possível, não!? Em Oukaimeden, a setenta quilómetros 
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de Marraquexe, é possível... tem muitas opções.... aqui temos boas vistas, bons locais, tudo o 

que é necessário, para esqui de travessia, para o alpinismo, tudo o que é necessário.... e há 

todos os níveis  aqui... mas o problema é que estamos longe de Marraquexe e como 

Marraquexe é a capital do turismo, portanto nós estamos longe de tudo... estamos longe, as 

estradas são más, são muito más. Tentámos falar sobre isto várias vezes, mesmo muitas vezes 

com as associações mas, desde há três anos, ainda nada se fez.... eles dizem que está em 

curso, em curso.... mas ainda não foi nada feito. 

EG -  Para fazer arranjos na estrada de acesso? 

ENT1B12 - Sim. Tanto para o turismo como também a nível de saúde para as pessoas locais... 

EG - Não é só para o turismo? 

ENT1B12 - Exatamente. Veja como por exemplo, já faz algum tempo que temos chuva 

portanto OK, passa-se, mas por outro lado, quando não há muita chuva, pode ser cerca de dois 

ou três meses que não há chuva, portanto nesta estrada as pessoas passam muito rápido e há 

muito pó, portanto um camião que passa ou um carro que passa, vê-se uma nuvem de pó que 

cobre a aldeia e não se pode proteger as casas, veja, como as pessoas, as crianças que vão à 

escola, mesmo ao lado, tu veste-os e prepara-os como deve ser... e há um carro que passa e 

é.... é.... para nós é...... mais ainda, o problema é que a estrada passa no meio da aldeia, passa 

no meio da aldeia, assim é um grande problema para nós a nível de saúde, mesmo que se 

queira ver isto, os resultados ..... os resultados são sobre a saúde, as pessoas podem dizer 

quantas pessoas... há mesmo, mesmo pessoas que são alérgicas ao pó. É grave porque é 

sempre.... isto é um problema...bom... temos uma boa paisagem... a montanha é boa.... 

tentamos a nível do lixo, sensibilizar um pouco as pessoas para não deitar o lixo, etc. porque 

isso não está bem.... e ... mas isto faz-se pouco a pouco.... tentámos através, como se diz.... 

das pré-escolas e das pequenas escola, para informar as instituições, dizer-lhes que passem 

esta informação às crianças e as crianças vão tentar fazer a mesma coisa nas suas famílias 

porque nós não podemos...nós fizemos reuniões, reuniões com pessoas que são idosas e elas 

não compreendem isso.... vamos começar pelos pequenos... tentamos.... tentamos. Atualmente  

temos um problema... a água... porque temos uma fonte muito longe, isso não é muito bom. 

Há um canal que passa na aldeia, há muito lixo que cai no rio, como as pilhas, etc. agora com 

a eletricidade há menos pilhas, etc. mas há outras coisas que caiem, estamos a tentar agora, 
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nesta aldeia não há água, na outra aldeia que se chama Talmoudaat... o problema era reunir as 

pessoas, criámos uma associação de aldeias, portanto... eu sou o presidente da associação de 

aldeias... para o desenvolvimento e cooperação, portanto atualmente trabalhamos num projeto 

de adução de água potável para as aldeias, adução para água... e isso, está praticamente 

pronto, agora vamos dá-lo a um empreiteiro e brevemente vão começar os trabalhos, 

porque.... a alimentação é saudável, nós não compramos muitas, por exemplo, conservas, 

tentamos evitar as conservas... a alimentação é tudo da terra, o tajine vem tudo da terra, mas o 

problema é que quando não há água... quando a água potável, quando não há água potável, 

isso cria um problema, água é vida, como nós dizemos, portanto nós vamos tentar,  trabalhar 

isto, e ... graças à associação fizemos uma pré-escola na aldeia, há muitas coisas  que foram 

feitas assim, e por outro lado quem nos ajuda, bem... claro que o estado também nos ajuda um 

pouco, mas são também os turistas, as pessoas  que passam, isso é importante para nós 

também. Há muita gente que passa e quando lhes falamos de coisas como estas, portanto há 

pessoas que estão verdadeiramente dispostas a dar de imediato. Não dizem que não depois... 

Um grupo... Acompanhei um grupo de amigos, que quando lhes disse que tínhamos um 

problema de água... no fim da caminhada, eles estavam contentes, e disseram... duas das 

raparigas disseram, 'vamos montar a associação para vos ajudar'. Dois meses depois elas 

enviaram ajuda, criámos a associação... é trabalhoso... e começámos, e depois começámos a 

partir de 2009 até ao presente. Começámos com os estudos, etc. Não tem sido fácil porque é 

um grande projeto, não é... para chegar às duas aldeias não é fácil, e... é a EMP... talvez a 

conheça, foram eles que vieram para fazer o estudo deste projeto e bem... agora são eles que 

virão fazer tudo isso... portanto o turismo para nós é muito, muito, muito importante e quando 

eu tenho como por exemplo os grupos, quando tenho os grupos na minha casa, há também os 

meus filhos... porque fiz um gîte? gîte para dar de trabalho à família e para criar também uma 

boa relação entre os meus filhos e as pessoas que veem por exemplo, deixá-los falar ora o 

berbere ora o francês, há um contacto entre eles, percebe... e depois... é como experimentarem 

a vida, percebe... assim, eles ficam em contacto... 

EG - Com outras culturas? 

ENT1B12 - Com outras culturas, é uma partilha... é muito bom. Há muitas pessoas que veem 

e as crianças dizem que vão vê-los... é o mesmo... penso que é o mesmo que noutros sítios... 

portanto o turismo para nós é muito bom a nível cultural, seja a nível de desenvolvimento e 

tudo como disse. A nível de tudo é muito bom para nós, é bom. Todo o turismo é importante, 
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muito importante para nós mas infelizmente não há muita publicidade, sobretudo desta região, 

não há muita publicidade para isso... falta....  

EG - Há muitas pessoas que não conhecem o vale? 

ENT1B12 - Sim, há muitas pessoas que não conhecem este vale e não conhecem mesmo, há 

pessoas mesmo do nosso país que habitam em Casablanca e Rabat e não conhecem, nunca 

viram o M'Goun ou o vale do Bouguemmez, quando faz calor as pessoas o que querem... o 

que preferem  é a costa atlântica... é tudo... junto ao mar... é tudo. Junto ao mar é outra coisa... 

a montanha para fazer desporto, é bom para a saúde, para viajar, é bom... e quando nós vimos 

por exemplo, como sabe, e você tem um bom conhecimento de Marrocos, é que é muito 

diversificado. Portanto podemos trabalhar todo o ano, podemos trabalhar todo o ano...todo o 

ano... 

EG - Têm turista para os várias sítios.... 

ENT1B12 - Exatamente, para o Alto Atlas, para a Jbel Saghro, para o deserto, (    ) o país do 

açafrão por exemplo, o Siroua, há o Alto Atlas ocidental, o Sahara oriental, o Rift, há... há 

muitas coisas a ver! E as pessoas... a população de cada região é muito diferente também, seja 

a nível de costumes seja a nível de tradições... e isso é enriquecedor.... e então, quando vejo 

isso, pergunto-me porque se pergunta, isto, aquilo, porque é diferente? mesmo noutro vale nós 

não falamos o mesmo dialeto, falamos o berbere mas é um pouco diferente a nível de 

acentuação. 

EG - Sim, eu não sou capaz de fazer a distinção... 

ENT1B12 - Sim, não é fácil, não é fácil. Portanto o turismo é importante, muito importante. 

EG - Você nasceu aqui no vale? 

ENT1B12 - Eu nasci num vale que fica aqui atrás, na malhada, onde normalmente... porque 

nós temos duas casas... mas foi lá... foi depois... penso que após os anos oitenta... oitenta, que 

o meu pai construiu a casa... lá... foi lá... penso que foi aproximadamente nos anos oitenta, 

mas antes normalmente nós vivíamos na malhada... era lá que estavam as ovelhas, porque a 

minha família é de origem... nós fazemos criação de ovelhas, o meu pai, a mãe, toda a família 
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e depois de eu ter nascido, e comecei... porque eu era o filho da família, portanto vim para a 

escola e depois o meu pai viu-se obrigado a construir esta casa para me facilitar a ir à escola. 

EG - Aqui em Tabant? 

ENT1B12 - Sim, sobretudo no inverno, portante sou de origem... bem, desta aldeia... 

EG - É a segunda casa... 

ENT1B12 - Exatamente! é a segunda casa. Mesmo atualmente há uma parte da família... o 

meu tio... que está na malhada e trata das ovelhas, etc. e cabras, está lá para também fazer 

agricultura... temos também cavalos no outro lado... 

EG - Por exemplo para o seu trabalho no turismo, normalmente compra as coisas [aqui no 

vale]? 

ENT1B12 - [No souk]... no souk, sim, exatamente... 

EG - De preferência aqui na aldeia? 

ENT1B12 - Nem tudo... nem tudo. Por exemplo os legumes. Eu sei que se comprar os 

legumes em Marraquexe são idênticos, são um pouco mais caros aqui... mas... para dinamizar 

o comércio e para encorajar as pessoas daqui... por outro lado, as conservas, tudo o que é 

conservas, por exemplo, tudo o que é das lojas... por exemplo... das lojas... 

EG - Sim, as coisas que não são naturais do vale... 

ENT1B12 - Exatamente, compramo-las de preferência nos hipermercados em Marraquexe. 

Porquê? por exemplo no (EMP), ou (EMP), para garantir uma boa... alimentação para os 

turistas. Quando compro aqui, compro algumas vezes mas hesito porque não há frigorifico, 

não há... e quando nós viajamos com as pessoas tentamos que fiquem satisfeitas... satisfeitas 

não é só por lhes falar, é em todos os aspectos, porque as pessoas, em qualquer lugar, por 

exemplo quando viajamos, em vez de ter (  ) tentamos que não fiquem doentes, portanto 

tentamos .... que os cozinheiros já com formação... mesmo com formação, mesmo para a 

equipa dos arrieiros, há coisas que só se fazem no bivaque, e é necessário absoluto cuidado, 
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por exemplo a água, é simples, deve estar em frente da tenda, é isso. Para os cozinheiros e 

para as pessoas, e para o duche... é importante. Para a alimentação, compramos em 

Marraquexe, e onde... percebe, onde temos a garantia, e... é... é novo, está melhor, e as batatas 

e tudo o que é legumes, frutas, etc. podemos comprar aqui porque é idêntico, para fazer... 

podemos comprar também aqui, atualmente não há grandes armazéns por exemplo, como 

hipermercados... 

EG - Mesmo em Azilal não há? 

ENT1B12 - O problema em Azilal... em Azilal é um problema de tempo. Porque quando há 

um grupo que chega, nós preparamo-nos com antecedência. Devemos preparar tudo antes das 

pessoas chegarem... 

EG - E normalmente compram as coisas em Marraquexe, não é? 

ENT1B12 - Tudo em Marraquexe, porque quando chegamos a Azilal fazemos uma paragem 

técnica... uma paragem técnica somente para beber um chá, etc. Não temos tempo para 

comprar, negociar... tudo leva muito tempo e não temos tempo. As pessoas que vão em 

transfere, que vêm diretamente de Marraquexe, não podem esperar duas horas ou três horas ... 

as pessoas não podem ficar lá duas horas ou três horas para fazermos as compras... 

organizamos tudo com antecedência. Quer dizemos, arranjamos o minibus, compramos tudo, 

arrumamos tudo nos sacos... é assim. Por exemplo, os legumes, se é sábado ou domingo, 

porque domingo é o dia do mercado, pedimos a alguém, ao cozinheiro que vá escolher os 

legumes... é o que ele vai fazer... 

EG - Pensa que o turismo mudou as tradições no vale, na vida das pessoas? Há alguma 

alteração ou mudança na vida das pessoas com o turismo aqui? 

ENT1B12 - Não, não há, é tudo normal, não há mudanças, não há.... não há... mudanças. Pelo 

contrário. Ajuda... Ajuda as pessoas. É verdade... é verdade... houve mudanças... a nível... por 

exemplo... da melhoria de vida, mudou... 

EG - Melhorou? 
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ENT1B12 - Melhorou. Porque quando viajamos por exemplo, quando dois ou três trabalham 

na mesma família, ganham um pouco cada semana, ou cada... se se trabalha bem, quer dizer 

que é muito bom. Quando não há turismo, como agora por exemplo, faz falta, portanto há 

uma melhoria, portante é novo mas é positivo, de fato. 

EG - E culturalmente há mudanças, na cultura houve mudanças? 

ENT1B12 - Com certeza, a cultura é... como se diz... é verdade que quando contactamos com 

as pessoas com certeza muda... muda... mas... as coisa essenciais permanecem... 

permanecem... por exemplo, temos informado os turistas, antes, para vestirem t-shirts ligeiras 

e calças para respeitar as pessoas e as tradições, etc. porque não se deve andar, por exemplo 

com uma t-shirt muito curta, ou bem com coisas que... bem... e quando nós temos contactos 

durante a caminhada, há canções, há trocas entre nós, portanto essa troca é boa, é uma boa 

relação. Quando temos uma boa relação quer dizer que há um pouco de tudo... trocas 

culturais, trocas por exemplo... de como as pessoas vivem em França, como vivem aqui, há 

coisas que se encontram por exemplo entre nós positivas e coisas... é... é... é muito bom, mas 

suavemente. Mas há coisas que se notam e há coisas que não se notam... há coisas que mudam 

naturalmente e suavemente, que nós não nos apercebemos mas veremos certamente e há 

coisas que se notam de imediato, mas... é preciso bom senso... bom senso... 

((o guia/tradutor demonstra alguma sonolência e confessa estar muito cansado)) 

EG - Por exemplo, para os jovens, o turismo trouxe mais possibilidades de trabalho, 

[reduzindo a saída do vale para a cidade]? 

ENT1B12 - [Exatamente... exatamente...] exatamente... porque atualmente, depois de haver o 

turismo aqui, nós vemos as pessoas... mesmo a maior parte, a maioria das pessoas... mesmo 

que não tenham possibilidades de fazer um gîte, os crianças vão utilizar o duche... é uma coisa 

simples. A maior parte das casas não têm casas de banho... é a verdade... são pobres... a nível 

de higiene não é... mas eles não têm meios, e graças ao turismo, graças a esta área, tentamos 

melhorar, ter casas de banho, duche, tentamos... somos obrigados a ter água potável, somos 

obrigados de ter águas para os duches, etc. porque isso faz parte do gîte e portanto toda a 

família aproveita isso. 
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EG - É uma forma de fazer com que os jovens permaneçam [no vale?] 

ENT1B12 -  [Exatamente...] Sensibiliza-os, e se as pessoas fizerem um gîte, há pelo menos 

três ou quatro pessoas que vão trabalhar sempre no gîte, por exemplo nos quartos, nas roupas, 

limpeza, portanto é muito importante. E de pouco a pouco vemos as pessoas, por exemplo as 

crianças que estão assedas, quando os vemos a ir para a escola, porque há água quente... antes 

também se lavavam mas lavavam-se com água fria... e quando nos lavamos com água fria a 

esta altitude não é a mesma coisa, quando temos água quente, podes... antes de te deitares 

podes tomar um duche, é muito bom. Como por exemplo usar as pastilhas para a água... 

quando perguntam, porquê? digo-lhes que não se pode beber do rio, porque estas pessoas que 

vêm cá, têm água corrente em casa e... como se diz... água potável... eu digo-lhes que não se 

pode beber do rio porque há muitos animais, por isso é que se metem pastilhas na água... 

portanto explico isso e... ok. E além disso aprendem também o francês, aprendem muitas 

coisas. 

EG - Atualmente todas as crianças vão à escola não é? mas os mais velhos [não iam e isso 

dificulta a comunicação com o turismo...] 

ENT1B12 - [Exatamente... exatamente... exatamente...] e há mesmo alguns que deixaram a 

escola antes, e agora, há trabalho, há trabalho mas não falam nem francês nem inglês, há 

mesmo os que tentam regressar às escolas privadas para fazer por exemplo... mesmo os 

cozinheiros, porque para explicar as receitas mesmo na viagem... é importante no contacto 

com as pessoas. E atualmente a escola é obrigatória. Obrigatória e todos querem... 

obrigatório. Porquê? dizemos que se não vais à escola certamente não terás oportunidade no 

futuro. A escola é importante. Antigamente por exemplo dizia-se que para as raparigas não 

era necessário, vão casar-se... não... uma rapariga é como um rapaz... uma rapariga é como 

um rapaz... ela vai casar-se e se não foi à escola e não tem educação como vais ser 

responsável pela família? A educação, primeiro a educação, primeiro as fundações, é como 

fazer por exemplo uma casa em cartão... se as fundações são em cartão...  um dia vai 

tombar.... se vai ser responsável de família... antes de ser responsável da família... de ter 

crianças, etc. deve saber fazer certas coisas que são necessárias na vida... as coisas 

importantes. E depois, se houver oportunidade continua os estudos, se tem menos 

oportunidades casa-se... 
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EG - E há possibilidade de escolher?... 

ENT1B12 - Sim... há uma escolha... e quando não podes escolher, há sempre um caminho a 

seguir... mas por vezes o problema é que, certas raparigas, elas dizem, ok, não queremos ir à 

escola, isso é ideia dos pais, não vai à escola porque vai se casar, imagine, se essa rapariga 

não é bela, quer dizer... bela, bela, quer dizer a nível físico, não é fácil conseguir um marido... 

por outro lado o que pode fazer... precisa garantir que tem um marido... e se essa rapariga vai 

ficar aqui sem hipótese de ter um marido, vai ficar em casa dos pais para toda a vida... há um 

período suportável mas depois é insuportável... e compreende-se tudo isto... é a vida... é 

tímida, é verdade, mas até certo ponto... quando tem mais idade é normal, é a vida, então... 

então o melhor caminho é o comportamento... o melhor caminho quer para as raparigas quer 

para os rapazes... e depois, eles podem escolher... 

EG - Escolher o que preferem? 

ENT1B12 - Exatamente... podem escolher o que querem... prefiro por exemplo que, as 

raparigas que se casem aos dezoito, vinte, vinte e dois anos, acho que é muito cedo... devem 

esperar para ter um emprego, agora há todas as possibilidades em Marrocos, agora há 

igualdade, as raparigas... as mulheres são como os homens... é idêntico... há emprego para 

todos... mesmo atualmente nas grandes cidades há mais empregos para as raparigas do que 

para os rapazes. Porquê? porque as raparigas são sérias, fazem o trabalho delas, e com pouco 

fazem o seu trabalho... os rapazes como são responsáveis... vão ser responsáveis pela família 

eles têm muitas despesas... necessitam de mais... o salário é importante... mais importante do 

que as raparigas... então para a maior parte, as raparigas são... como os rapazes mas... e 

quando vês alguém que trabalha, então tem escolha na sua vida... tem liberdade... se quer 

casa-se, se não se casar é outra coisa.. mas é responsável dele próprio... quando és responsável 

de ti mesmo tu fazes o que queres, quer dizer, quando tens o teu dinheiro podes fazer o que 

queres... mas quando não tens e é o pai ou a mãe que o vai dar, não tens escolha, é limitado, 

muito limitado... imagine uma família com cinco rapazes, cinco filhas, o pai faz agricultura ou 

pastoreio de ovelhas, o que pode dar, é pobre... pode levar três ovelhas, como hoje para 

venda, mas há muitas coisas a comprar para a casa, por exemplo a nível de alimentação etc... 

para as roupas nas festas é um problema... há muitas famílias durante as festas... durante as 

festas é uma guerra... são os vizinhos que lhe compram, quer dizer que se trabalha para nada... 

é uma discussão... 
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EG - É obrigatório estudar até que ano? 

ENT1B12 - Até ao 4º ano, ou até ao 9º ano, mas acho que não é suficiente... mesmo até ao 9º 

ano é insuficiente. Normalmente nove anos nos países desenvolvidos... com nove anos é 

possível fazer muita coisa... depois... o problema é que quando há muito desemprego, não se 

pode fazer nada... porque se há alguém com formação... é necessário seguir caminho... 

continuar. E quem pára antes arrisca-se a perder tudo... porque mesmo ao nível do 9º ano não 

é nada... quando se pára ao 9º ano é... bem, sabes ler e escrever, etc. mas é o mínimo, não é... 

não podes ter um bom emprego... 

EG - E para o futuro do vale? Como vê o turismo? Quais as expectativas para o futuro? 

ENT1B12 - O futuro... o futuro... Inshallah! Espero que --- porque depois do problema da 

praça Djemaa el-Fna, reduziu, criou um problema, manchou-nos, mesmo que alguém venha 

cá... 

EG - Mesmo a trezentos quilómetros de Marraquexe, torna-se perto para os problemas... 

ENT1B12 - Exatamente... Manchou-nos... os outros países onde há um problema real 

acabaram por nos manchar, portanto... tentamos que corra tudo bem... esperamos que o 

turismo continue a vir e estamos muito contentes... para o futuro é verdade que temos sempre 

esperança de ter mais turistas porque não há razão para não virem... de qualquer forma é o 

país mais próximo da Europa, em segundo, tenta-se a nível mesmo do destino, tenta-se 

mesmo que os voos sejam mais baratos, o mais possível... os hotéis... o turismo... o ministro 

do turismo, fazem muitos esforços a este nível, a nível de hotelaria, a nível mesmo de 

formação de guias, etc. para ter guias suficientes, para muitas coisas que normalmente nos 

vão ajudar, porque se não existirem estas coisas, além da segurança... por outro lado é 

necessário que todos tenham alojamento, claro, creio que há suficiente... atualmente...  a 

paisagem é importante... a nível de voos existem creio, tarifas menos caras... e isso creio eu 

que é uma boa via para ter turismo e apenas restam estradas como esta ... é um pouco difícil 

porque agora há muitas pessoas que vêm até ao vale com carro, alugam para viajar com mais 

liberdade, viajam sobretudo em casais, por exemplo chegam a Marraquexe e alugam uma 

viatura... mas a sinalização não está boa e isso faz medo também, porque há pessoas que... 

como a estrada de Aït Abbas que e muito estreita... portanto como não é larga e como se vê 
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um vazio, etc. e não há muitas placas e indicações, etc. isso faz medo... a melhor estrada para 

nós é aquela... é a outra porque tem menos curvas, é menos deserta, é muito bom... são apenas 

trinta e cinco quilómetros de ligação de Zaouit Oulmezi até Tabant, trinta e cinco não é nada 

e, a nível de paisagem é muito boa... 

EG - Mas normalmente é mais utilizada a outra estrada... 

ENT1B12 - Normalmente é pela outra mas é perigosa, é muito... tem muitas curvas, 

serpenteia muito, é muito longa. Esta outra é mais curta, além disso a paisagem é bonita, é 

uma estrada de cumeada, é soberbo, é boa, não há perigo... porque muita gente mesmo, 

reparei que muita gente que vem de Casablanca, de Rabat, as pessoas vêm... elas estão 

habituadas a conduzir no plano, sobretudo em boas estradas... quando chegam à alta 

montanha veem o precipício ao seu lado e... não, não quero, não vou descer por aqui. 

Preferem passar as férias noutro lado do que ter um acidente... por outro lado, a outra é boa... 

EG - Há uma parte do ano em que tenha mais turismo? Alguns meses em que tenha mais ou 

menos turistas? 

ENT1B12 - O problema agora é que há também a crise económica. Por exemplo em França, 

noutro lugar, na maior parte dos países, a crise económica, não podemos dizer que... há a crise 

económica também... penso que o problema é o euro... penso que fez tudo isto, mas... mas é 

verdade que durante os anos normais em que não há crise e que tudo está bem, são as férias 

escolares... por exemplo o mês de abril, outubro, estes são épocas altas... março para nós é 

época baixa... janeiro é época baixa... fevereiro é bom, março desce, abril sobe, maio e junho, 

julho são as férias escolares, portante julho e agosto há turismo, até setembro que começa o 

deserto, que é bom em setembro para férias... outubro também é bom, novembro desce e a 

meio de dezembro é o Natal... portanto é um pouco ((gesto de sobe e desce))... mas é bom 

EG - Há sempre um número mínimo ao longo do ano? 

ENT1B12 - Sim, há um mínimo. Mesmo que se descanse quinze dias, depois regressa-se ao 

trabalho, há mesmo quem descanse no máximo um mês, pode fazer-se outras coisas... os 

guias podem fazer por exemplo reconhecimentos, com outros por exemplo... para evitar os 

itinerários clássicos... 
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EG - Para diversificar a oferta? 

ENT1B12 - Sim, exatamente. E depois... sabemos que quando viajamos com as pessoas... 

para responder ás suas perguntas é... quando as pessoas não colocam qualquer questão há uma 

razão para isso... há uma razão... portante automaticamente... para responder de imediato é 

necessário saber... 

((Agradecimentos e despedida)) 

 

ENTREVISTA 2 

Entrevistado: ENT2B14   Aldeia: Imelghas (B14) 

Género: Masculino    Idade: 36-45 anos 

Função: Guia      Duração da entrevista: 22' 57"  

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - Estava a dizer-me que costuma trabalhar como guia... mas não como 

principal, certo?   

ENT2B14 ((Entrevistado 2 )) - Exatamente, podemos dizer que sou acompanhante de guia. 

Nunca digo isso às pessoas... bem... 

EG - O que pretendemos saber é o que pensa que o turismo mudou na vida das pessoas daqui, 

do vale, e se essas mudanças foram positivas ou negativas... 

ENT2B14 - hum... 

EG - Disse-me que está cá no vale desde... os anos 80, não é? 

ENT2B14 - Fiz a formação em 85 e... depois fui para casa dos meus pais no Anti-Atlas e 

depois ... penso que... em 1993 voltei... 
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EG - E ficou desde aí? 

ENT2B14 - Sim, desde há 20 anos. 

EG - E depois destes anos, o que mudou na vida das pessoas, nos hábitos, nos costumes?--- 

Pensa que mudou alguma coisa? 

ENT2B14 - Sim, sim, sim. Sim. Vemos por exemplo a nível de ajuda às pessoas locais, 

sobretudo os jovens. Antes eles partiam para trabalhar nas cidades, antes... porque eles 

trabalhavam nos campos e hortas, etc. mas no inverno não havia trabalho. Mas ultimamente 

com o turismo há apenas uma pequena parte de gente que parte, ainda. Mas com o turismo 

trabalham no verão, as pessoas têm outro trabalho no deserto, sobretudo os cozinheiros, os 

guias, etc. quer dizer, um pouco menos de... saem menos do vale --- 

EG - É uma oportunidade para os jovens, não sendo necessário partir para as vilas e [grandes 

cidades para trabalhar] 

ENT2B14 - [Sim] antes as pessoas tinham problemas por exemplo no campo para... cultivar, 

etc. eles não tinham muitos meios para comprar as coisas para cultivar. Com o turismo, posso 

dizer que eles agora têm meios para fazer tudo o que querem. Antes havia fome, mesmo com 

terrenos não havia meios para comprar, por exemplo, os grãos ou as batatas, etc. Mas agora... 

já não é um problema... 

EG - A vida está melhor? 

ENT2B14 - A vida, sim, está melhor. Podemos dizer que está um pouco mais desenvolvida, 

está um pouco melhor que antes. 

EG - E por causa do turismo? [O turismo ajudou] 

ENT2B14 - [Sim, por causa do turismo] Agora não está mal de gîtes, mas o problema é que 

há pessoas que lhes falta... por exemplo publicidade, para que todos os gîteurs estejam 

legais... porque com internet... publicidade, o teu gîte trabalha bem... não se ganha mal. Mas 

há outros gîtes que... por vezes, posso dizer que têm no máximo vinte pessoas por ano... 

então... e o negativo é que há turismo... turistas, por exemplo... que pedem de qualquer forma 
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para tirar fotos... isso é um pouco... um pouco negativo para... alguns turistas mas não todos 

os turistas... para fazer as fotografias, sobretudo as fotos das mulheres e depois vimos as fotos 

das mulheres colocadas em revistas, em livros... então... mas uma mulher casada não tem o 

direito de... não há direito de ver a fotografia das mulheres... então há turistas que dizem não 

haver problema que é só uma foto mas depois vimos, [muitas vezes] 

EG - [É uma questão cultural] 

ENT2B14 - Exato, quando vimos nas revistas... depois há a questão destas mulheres irem 

diretamente para o tribunal para o divórcio... com o seu marido... o marido, que vê a foto da 

sua mulher vai diretamente para o tribunal... não há o direito de fazer isso, talvez... tirar pelas 

costas... porque sempre antes de a mulher fazer qualquer coisa, aqui, deve pedir ao seu 

marido... não pode fazer... há também o... o problema de... de... da estrada... que falta um 

pouco... 

EG - O acesso ao vale? 

ENT2B14 - Sim, falta um pouco... existem trabalhos que não foram bem feitos... mesmo o 

alcatrão, foi feito por uma sociedade, mas não sei como fizeram... mas após 7 ou 8 anos 

vemos que o alcatrão está todos estragado, não há quem controle. Mesmo a delegação... Falo 

sempre da delegação mas nunca fizeram nada... sobretudo para os gîteurs do vale. 

EG - Mas há alguma planificação ou organização para todo o vale, por exemplo? Não há? 

ENT2B14 - Exato, não há nada. Há pessoas que vêm, passam pela delegação, mas a 

delegação tem pessoas aqui que... duas ou três pessoas... 

EG - Que conhecem? 

ENT2B14 - Sim, e com dinheiro, mesmo um pouco de dinheiro, e que partilham entre eles, 

etc. Há mulheres que vivem também por exemplo, mulheres nalgumas famílias que fazem 

pequenos tapetes e os vendem aos turistas. Há mulheres que ajudam um pouco para viver, 

com os tapetes... há algumas cooperativas aqui mas falta uma ajuda ou.... por exemplo uma 

associação ou... não falo do governo... o governo não nos dá nada, nunca... uma ajuda... por 

exemplo aqui na aldeia há uma cooperativa, a minha família trabalha lá, e os homens desde 
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logo têm grandes dificuldades para comprar a lã, para... mesmo a eletricidade, eles não têm... 

não têm eletricidade, e vemos os eco-lodges com 30 dirhams por pessoa por noite, durante 

trinta anos e não fizeram nada... ultimamente uma francesa que veio visitar a cooperativa e 

perguntou às mulheres do vale... lá de baixo... se elas querem ganhar um pouco de... da 

venda... da venda da lã, etc.... felizmente a presidente da cooperativa fala um pouco de francês 

e disse que "não", "nunca". A francesa que (  ), disse "porque dizem isso", "diz isso mas não 

fazem nada" etc. E eu penso que... um dia ou dois depois, o responsável  (   ) veio 

pessoalmente à cooperativa "porque não quiseram vender à francesa, isto e isto" então na 

mesma semana o chefe que vem de Marraquexe, ou não sei onde ele está, é também um 

francês, veio e perguntou às mulheres "o que vocês querem", talvez a jovem francesa tenha 

feito uma reclamação sobre isto. Agora fizeram a pré-escola e a cooperativa, mas com o 

tempo, não sei... a aldeia deu o terreno gratuitamente e o (    ) que construiu, mediram largura 

e comprimento, etc. mas o tempo... nós esperamos...é uma promessa. Eu digo, mas cada um 

pensa por si, mas eu digo que é necessário, antes de tirar medidas e de fazer....blá, blá, blá... é 

necessário que fique escrito. Dessa forma pode refletir-se e faz-se os cálculos, blá, blá, blá.... 

se é para fazer qualquer coisa é necessário um contrato. 

EG - É um compromisso... 

ENT2B14 - Exato, porque a cada dois anos... dois anos... porque agora o responsável é 

alguém que se chama PAX... é um francês. Talvez ele parta amanhã ou depois. Termina os 

seus dois anos. Depois vem um outro marroquino e mesmo que alguém fale com ele, ele diz 

que não é com ele, foi o anterior... Falamos hoje e se começarmos hoje não é necessário dar 

voltas, ir ao anterior, ou a dez ou quinze anos atrás, avançar e começar hoje mas com qualquer 

coisa escrita. É assim... 

EG - Pensa por exemplo que o turismo trouxe muitas mudanças na paisagem e na construção 

nas aldeias? Já se veem casas onde deixaram de utilizar os materiais mais tradicionais, 

alteraram talvez para receber os turistas? 

ENT2B14 - Sim, com o turismo, podemos dizer que tudo mudou... quase tudo mudou. À 

exceção das últimas aldeias do vale... mas daqui até ....  

EG - Como Rbat? 
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ENT2B14 - Sim, Rbat é tradicional. Porque não tem gîtes, apenas tem um ou dois guias, 

penso eu, não tem gîtes... as casas são muito tradicionais... 

EG - A aldeia também é pequena... 

ENT2B14 - Não, é uma grande aldeia. É uma grande aldeia, tem mesmo antigos kasbah, 

antigamente tinham casas para várias famílias A construção foi feito em muros duplos, não 

em simples, em duplo muro Compreende? Para muitas famílias. Encontram-se ainda lá. Mas 

daqui até Tabant e Agouti é... penso que tudo moderno. Mesmo no interior das casas já não 

vemos as cozinhas tradicionais, já não se vê os materiais em terra que se viam... cada pessoa 

procura coisas modernas... se se utiliza os materiais em terra tradicionais, as pessoas dizem 

"tu és pobre" ou "não tens dinheiro" etc. sobretudo as mulheres... as mulheres na cozinha, elas 

não aceitam isso. Amanhã ou depois as mulheres que venham a minha casa veem-me com 

coisas do século passado... 

EG - As tradicionais? 

ENT2B14 - Sim, exato ((risos)). E sobretudo nas últimas aldeias como... não em Rbat... como 

Zaouiat Oulemzi... mesmo lá houve mudanças mas não como aqui. Aqui, posso dizer que cem 

por cento, mas lá.... 

EG - Principalmente para o turismo, foi por isso que mudaram? 

ENT2B14 - Sim, sim, 

EG - Por exemplo acha que os jovens devem investir em formação turística aqui no vale? O 

centro de formação é uma alternativa para eles, para continuarem a estudar e trabalharem no 

turismo no futuro?--- 

ENT2B14 - Isso é um pouco complicado. Se pensarmos em garantir o ensino, é um pouco 

complicado. Estive com formadores franceses, fiz um estágio para um concurso, fiz o estágio 

gratuito. Não paguei nada, não dei nada... 

EG - Aqui no vale? 
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ENT2B14 - Sim, em Tabant. Mas infelizmente, ultimamente é necessário dinheiro... 

EG - É necessário pagar a formação no centro? 

ENT2B14 - Talvez nos últimos dois anos, penso. Penso que nos últimos dois anos. Para mim 

foi sem pagar... 

EG - Tornou-se um investimento para a população local... 

ENT2B14 - No meu caso, que sou monitor... o meu pai era como um professor na mesquita e 

não me deixou continuar o estágio. Ele dizia que era porque não conhecíamos o domínio do 

Turismo... nos anos 80 não conhecíamos os guias. Um guia nos anos 80 queria dizer que era 

alguém que não estava bem, como se... como um cão que... com uma má imagem com as 

pessoas. O meu pai não me queria deixar... bem, depois pensei em passar o estágio mas não 

podia porque é muito caro. Tentei muitas vezes e sou o responsável, tentei muitas vezes mas 

não pude... bem, ultimamente dizem que é necessário ter o bacharel antes de... menos de 26 

anos... conheço pessoas deste vale, ou não importa de onde em Marrocos, que não têm o 

BAC--- 

EG - É obrigatório ter o BAC? 

ENT2B14 - Ser bacharel. Não o BAC.  Conheço pessoas deste vale e de outros, que têm... 

penso que dois ou três anos do colégio. Eles compraram o nível numa escola privada, com 

dinheiro. Hum... Eu sou responsável pelo que digo. O problema é que para os turistas 

/((interrupção para atender o telefone e conversa com dois turistas amigos que se encontravam 

na sala))/ Agora há guias que já passaram o estágio, estão diplomados etc. mas não têm 

trabalho.  

EG - Isso é um novo problema? 

ENT2B14 - Mas porquê? Devemos perguntar porquê? Eles não sabem falar estrangeiro, não 

têm experiência, mesmo que fiques à porta de uma agência, não tens trabalho. Podes trabalhar 

a primeira vez, como segundo guia, com outro guia, e depois o chefe avalia e observa. Mas 

ele percebe que pagas... mesmo o estágio, se quiseres, o estágio se quiseres vais para casa e 

ficas qualificado. Conheço um guia que com um casal de franceses... não um casal mas um 
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grupo francês... um dos franceses perguntou ao guia pelo nome de um pássaro e o guia, 

infelizmente deu o nome de.... não... eles perguntaram o nome de um animal e o guia deu-lhes 

o nome de um pássaro. De regresso a França o francês escreveu uma carta ao guia e disse-lhe 

que nunca tinha visto este animal a voar no céu ((risos)) Porque é que eu digo isto? No teu 

trabalho não podes... conhecer todas as coisas... se não conheço uma coisa, digo que não 

conheço. Corretamente. Um animal, depois um pássaro... não sei como é para os turistas 

como você, com um guia que não seja experiente, ele não conhece... e sobretudo posso dizer 

que com as pessoas deste vale... posso dizer "Olá" ... mas se não tiverem conhecimento de 

línguas, por exemplo sem línguas mas têm experiência. Como os arrieiros, sem problema. 

Mas para alguém que venha do Médio Atlas ou do Norte de Marrocos, ele não conhece o Alto 

Atlas e tu, como turista, quando vens por uma agência tens um guia, etc.... 

EG - A montanha é perigosa... 

ENT2B14 - Sim. Com os franceses, antes dos anos 85, eles diziam que o centro era somente 

para duas províncias de Marrocos, ou seja, a província de Ourzazate e a de Azilal. Porque as 

pessoas falam o berbere e o árabe ao mesmo tempo... diziam que era impossível para um 

árabe porque faz o acompanhamento e caminhas e depois um dia tens um problema, ou mau 

tempo, e na aldeia não podes comunicar com as pessoas. Se não fala berbere é um pouco... é 

difícil de comunicar com as pessoas das aldeias. Mas ultimamente é o dinheiro que... já nos 

manifestámos, fizemos uma pequena manifestação uma vez, para isso, em frente à escola do 

centro de formação de guias, colocámos uma tenda, etc.... mas não houve novidades...nada de 

novidades.   

EG - Desta forma não há um preço diferente para as pessoas que são do vale? É o mesmo 

preço que para os outros que vêm de outras partes de Marrocos? Não têm vantagem para as 

pessoas do vale? 

ENT2B14 - Mas o preço que se paga não é um preço... não é o preço disso... dás o dinheiro a 

alguém...esse é o problema... por exemplo a um parlamentar, ou alguém assim, dás o dinheiro 

e ele faz... mas a nível de experiência não há... há arrieiros competentes, que falam um pouco 

de francês, são muito competentes, fazem o acompanhamento... há pessoas que vêm aqui e 

que pedem, que não têm meios para ter um guia, um arrieiro, etc., nós propomos um arrieiro 

que fale um pouco de francês... se preferes um guia é isto, ou um arrieiro/cozinheiro que fale 
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um pouco de francês, pode ser 200 dirhams por dia. Há cada vez mais casais que partem com 

arrieiros.  /((interrupção feita pelos turistas presentes))/  É importante conhecer a pessoa... isso 

é o importante... mas a nível de caminhos não há problema, eles conhecem as direções, 

conhecem tudo...mas não sei... uma agência que dá 16 pessoas ou 20 pessoas a um guia que 

não é experiente... eu não tenho problema com as pessoas daqui... as pessoas daqui, mesmo 

que não tenham a certificação têm a experiência... é gente da montanha. Mas quem vem de 

Rabat, de outros lados... 

 ((Demos a entrevista por terminada embora o encontro tenha continuado mas em conversa 

também com o casal de turistas franceses que estavam em casa do guia.)) 

 

ENTREVISTA 3 

Entrevistado: ENT3B5   Aldeia: Aït Ouchchi (B5) 

Género: Masculino    Idade: 26-35 anos 

Função: Guia      Duração da entrevista: 16' 26"   

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho))  - Como é que as pessoas locais veem o turismo? No vale há pessoas que 

trabalham no turismo e outras não.  Será que também veem o turismo de diferentes formas? 

ENT3B5 ((Entrevistado 3)) - Sim...sim... e porquê? porque a maioria que trabalha aqui no 

vale de Aït Bouguemmez... por causa da estrada... de Agouti a Tabant as pessoas trabalham 

bastante, bastante aí. Eles têm muita atividade, é uma das vantagem de ter a estrada alcatroada 

porque há o turismo que vem com um pequeno carro e não quer pensar em fazer o caminho e 

ficam por lá, a fazer excursões, as pegadas dos dinossauros, os colos, tudo isso... o vale... se 

querem caminhar, eles vêm até aqui, sobem ao lago (  ) e descem para o gîte. Para nós aqui, o 

gîte é para a clientela, nossa e dos nossos guias que nos propõem fazer a publicidade com 

colegas amigos, do Toubkal, daqui... o nosso gîte... é isso... de boca em boca... mas não  é 

para...  
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EG - Trabalhar somente no gîte não é suficiente? 

ENT3B5 - Não... não é possível...  

EG - E trabalha também na agricultura? 

ENT3B5 - Trabalho um pouco, sim trabalho um pouco na agricultura, sim. Temos também os 

campos, onde trabalho na agricultura. Não é mau... 

EG - E na família há outras pessoas que trabalham no turismo? 

ENT3B5 - Sim... há o meu irmão. Quem vos recebeu... é cozinheiro. Durante o inverno 

trabalhamos no deserto. Trabalhamos na J'bel Saahro... o vale do Draa... Merzouga... toda a 

zona subsariana trabalhamos a partir do mês de outubro.  

EG - É a possibilidade de trabalharem... 

ENT3B5 - É uma possibilidade porque começa a fazer frio aqui, a neve que cai no Atlas... é 

como a transumância, como os nómadas... E nós também vendemos isso ((transumância)) na 

internet, se quiser pode ver na internet... 

EG - Tem um site na internet? 

ENT3B5 - Sim, tenho um site, trabalho com amigos. Antes trabalhava com uma agência, 

porque comecei em 1999 em maio, primeiro trabalhei com a agência EMP, uma agência dos 

Pirenéus, trabalhei durante três anos, depois trabalhei com a EMP, com a EMP em 2005 criei 

a minha empresa, para mim. 

EG - Existem alguns problemas com as agências? 

ENT3B5 - Sim, problemas com as agências, porque não pagam bem e outras pagam menos 

bem...trabalha-se... não pagam em menos de três meses e vivemos das gorjetas das pessoas... 

dos clientes... dos grupos. Mas eles ganham... eles ganham... acompanhamos vinte, dezoito 

pessoas assim... 
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EG - Os grupos são grandes? 

ENT3B5 - Sim, são grandes... com explicações, toda a semana, comida, é um trabalho 

muito... depois, no fim, eles não nos pagam... não é normal... não é normal! 

EG - [Não, não é normal.] 

ENT3B5 - [NÃO É NORMAL.] E fazer outro grupo é... Depois de 2005 estive em França, e 

fiz um estágio lá em França... 

EG - Fez um estágio em França para guia? 

ENT3B5 - Não, não para guia. Foi depois ((de ser guia)). Fiz um estágio em 2005 com a 

agência EMP. Fez um pequeno estágio, em como trabalhar, como... fizemos parapente, escala, 

ski... tudo. Um mês. Depois regressei (  ) criei o site na internet, fiz os cartões, fiz tudo... e 

com os amigos... subi aos Alpes, Pirenéus, aos refúgios e gîtes para deixar cartões e tudo 

isso... depois começou a andar... esperamos os clientes, grupos, e anda... tem sido bom, é 

necessário... é necessário trabalhar. Trabalhar!  

EG - Sim, o boca a boca é... 

ENT3B5 - Sim, o boca a boca, porque mesmo na internet é difícil... é difícil... muito difícil. 

/((Interrupção, conversa com o nosso guia em berbere e troca de ideias sobre concorrência))/ 

EG - Você fez a formação de guia no centro em Tabant? 

ENT3B5 - Sim, entre 1999 a 2000.  

/((O nosso guia diz que ENT3B5 foi seu professor))/ 

EG - E pensa que o turismo, aqui no vale, alterou a vida das pessoas, a cultura? 
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ENT3B5 - Sim, mudou... mudou muito. Mudou por exemplo na situação familiar. Muitas 

famílias que... mudou muito a sua situação familiar, dos que trabalham, os guias, os 

cozinheiros... 

EG - Mas para melhor? 

ENT3B5 - Para melhor, sim, para melhor. Mas nos últimos anos temos a crise, com a crise 

não há... depois de 2005, 2006 até 2011... 2010... muitos turistas... muitos turistas... nessa 

época as pessoas trabalhavam o verão, o inverno... depois, com a crise mundial, todas as 

pessoas... 

EG - Reduziram as férias... 

ENT3B5 - Sim, as férias, os grupos são pequenos...de tempo em tempo... 

EG - E há famílias que trabalham apenas no turismo? 

ENT3B5 - Sim, sim.  

EG - Então nesse caso a crise é mais grave? 

ENT3B5 - Sim, é verdade, sim. Nós trabalhamos apenas no turismo. 

EG - Trabalha também na terra? 

ENT3B5 - Um pouco, um pouco... mas não é nada de... a agricultura não é... não é suficiente. 

Mesmo nada suficiente. Não é como quando há agricultores que têm fazendas, como lá em 

baixo em Aït Imi, há quem venda as suas maçãs por muito dinheiro... isso é bom...  

EG - Sim, porque se pode viver apenas da agricultura... 

ENT3B5 - Pode viver-se só da agricultura, só, sem precisar de turismo. 

/((Conversa com o nosso guia em berbere, aparentemente sobre as vendas da agricultura ))/ 
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ENT3B5 - há que venda por vinte mil euros... trinta mil euros... isso é qualquer coisa... é 

bom... 

EG - É difícil fazer isso no turismo?... 

ENT3B5 - Sim, é bom para eles. 

EG - Para os seus grupos utiliza o comércio local? As coisas que são locais, que são [daqui do 

vale]? 

ENT3B5 - [Sim], sim, sim. Utilizo por exemplo os tapetes... a minha irmã vende tapetes.  

EG - E os turistas compram? 

ENT3B5 - Compram, sim. Antes... antes compravam mas nos últimos anos não, não têm 

dinheiro ((risos)) eles não têm dinheiro. 

EG - Sempre o dinheiro!... 

ENT3B5 - Sim, sempre. Antes, em 2002, 2003 e 2004, eles (   ) eles compravam, eles 

compravam a 10.000 dirhams. Compravam tapetes... não contavam... Mas nos últimos anos, 

mesmo as gorjetas... para a equipe local, não é suficiente... 

EG - É mais difícil. Também se reflete aqui tudo o que se passa na Europa. 

ENT3B5 - Sim, é difícil. Mas há guias agora que também trabalham. Mesmo havendo guias 

que não trabalham, há guias que trabalham, muito. Com os seus amigos, com os clientes que 

vão fazendo e que conseguem, tudo isso... trabalham. 

EG - Reparei que esta parte do vale é diferente. 

ENT3B5 - Sim, é muito diferente. Há o vale lá em baixo... olha o vale lá para baixo... depois 

vemos o alto vale... a parte alta do vale é selvagem... muito selvagem. Não é como a Europa 

e... é mais antigo. Em baixo houve uma mudança... 
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EG - A construção mudou... 

ENT3B5 - Sim, é diferente  

/((Conversa sobre caminhadas que se podem fazer na zona e sobre o trabalho de campo))/ 

EG - Pensa que o turismo mudou alguma coisa na cultura local? nos costumes, na família... 

ENT3B5 - Não... não... isso não mudou nada. As pessoas mantêm-se estáveis, da mesma 

forma... quando veem os turistas ficam contentes porque trazem dinheiro... 

EG - Todos ganham... 

ENT3B5 - Todos ganham um pouco... é tudo. Mas a cultura não muda... não muda nada... a 

cultura no vale muda quando passa a ter eletricidade e a parabólica. Quando se passa a ter a 

eletricidade, vê-se a televisão e os filmes, e tudo isso, a cultura vai mudando pouco a pouco... 

não é como antigamente, que havia a tradição, a música todas as noites, as histórias, e tudo 

isso... quando há a televisão assim, as pessoas deixam de ser sociais, passam a ver a televisão, 

é tudo... então as histórias, e... ((gesto com as mãos)), tradições... 

EG - Atualmente as pessoas já não se reúnem à noite para falar... 

ENT3B5 - Não muito, não. É raro, é raro... 

((Demos a entrevista por terminada embora a conversa tenha continuado sobre as caminhadas 

possíveis de fazer na região.)) 

 

ENTREVISTA 4 

Entrevistado: ENT4C4   Aldeia: Aït Imi (C4) 

Género: Masculino    Idade: 36-45 anos 

Função: Gîteur     Duração da entrevista: 32' 40"   
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((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - É natural daqui do vale? Nasceu cá e ficou a trabalhar por cá? 

ENT4C4 ((Entrevistado 4)) - Bem, eu... sim. Sou gîteur, guia e... 

EG - Começou no turismo como guia? 

ENT4C4 - Sim, agora tenho uma pequena sociedade com uma francesa e o marido. Mas antes 

trabalhava como... como o PAX, como todos os colegas no turismo, (  )  mas antes, nos anos 

oitenta, anos noventa... antes do turismo chegar ao vale era organizado pelos guias de 

montanha franceses, como André Fougerolles... e depois da formação de... mesmo depois da 

formação, sim... eu fui cozinheiro, ajudante, tudo isso... 

EG - Passou por... 

ENT4C4 - Sim, passei pelo concurso ((acesso ao CFAMM)), pela formação, e depois...  

EG - Fez a formação aqui em Tabant? 

ENT4C4 - Sim, fiz tudo aqui. Por outro lado há... as primeiras formações foram feitas... bem, 

sobretudo as duas, bem, as duas, três primeiras formações foram feitas em França, em 

Chamonix, precisamente em Chamonix, para guia de alta montanha... 

EG - E você esteve em Chamonix? 

ENT4C4 - Não, eu não. 

EG - Já fez aqui em Tabant? 

ENT4C4 - Sim, e depois há o centro.... o seu guia pode explicar-lhe onde fica, lá do outro 

lado... 

EG - Sim, eu já conheço o centro, estive lá em abril para visitar o centro e a falar com o 

senhor diretor. 
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ENT4C4 - Depois da formação... trabalhei para agências de viagens de Marraquexe, 

sobretudo as francesas, como por exemplo EMP... trabalhei nove anos para a EMP, EMP... 

Agora trabalho de forma independente... 

EG - Mas trabalha apenas em turismo ou também na agricultura? 

ENT4C4 - Bem... o que faço... estou a tentar fazer um melhoramento, de variar no turismo... 

em termos de turismo. Como no turismo sustentável, ecoturismo... cultural... o que faço 

agora... ainda não faço agora mas estou a começa... começo a fazer projetos educativos... por 

exemplo para os estudantes e alunos das escolas, o que fiz na última... bem, há uns três anos... 

um projeto educativo para sensibilização. Sobretudo se vir as pilhas, não há recipientes para 

pilhas na região e como temos o problemas do lixo... sobretudo as pilhas... porque nós em 

pequenos também o fizemos, o PAX o mesmo... nós abríamos as pilhas, que desde já são 

pilhas não recarregáveis... nós abríamo-las para retirar uma parte preta no interior para fazer 

(pastilhas)... ((sinal de desaprovação))... então, há uns anos num grupo da EMP estava uma 

senhora que era professora de física, fotografou também... falámos sobre isso e ela fez um 

projeto educativo, é um projeto financiado por três anos... não me lembro do centro que 

financia, há desde logo os pais e depois o centro educativo, sobretudo em França, que financia 

estas viagens... então os estudantes vêm fazer sensibilização, ficam nas aldeias, apanham o 

lixo, passam nas escolas, tantas nas pré-escolas como nas públicas, para sensibilizar um pouco 

as pessoas... tentámos recomeçar este ano, mas com o problema da crise agora na 

Europa...com a crise... então para os turistas é um pouco... é um pouco difícil... 

EG - É impossível não falar na crise... 

ENT4C4 - Sim ((risos))... mas atualmente os jovens não falam disto, o projeto é necessário 

mas temos que aguardar que a situação... 

EG - Que os pais possam pagar? 

ENT4C4 - Sim, que possam. A situação não permite as pessoas viajarem um pouco mais 

longe, de vir... 

EG - São principalmente franceses que vêm? 
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ENT4C4 - Sim, franceses. Sobretudo um liceu em Dijon, em (Brojon).  

EG - E você já lá foi? 

ENT4C4 - Já lá fui três ou quatro vezes para preparar a viagem. Já nos conhecemos, mesmo a 

responsável do projeto. E mesmo com as pessoas que trazem (material escolar), fornecemos o 

material escolar. Por exemplo no inicio de cada ano escolar as pessoas vêm buscar o material 

escolar, tudo o que é cadernos, lápis... damos a todas as escolas que precisem, porque há umas 

que precisam mais do que outras. Para este projeto e tudo isso, ficamos no vale. Não podemos 

ir também mais longe...normalmente como... não podemos deslocar-nos porque... não 

podemos deslocar-nos. Por exemplo, há vales aqui ao lado que precisam bem mais do que 

este vale... e para nós no vale, quando não temos atividade, fora da época, fazemos 

agricultura... /((interrupção para trazerem o chá))/ E depois houve um projeto do estado nessa 

época, nos anos oitenta, tudo nos anos oitenta, que foi um projeto de integração do mundo 

rural na sociedade, economicamente, culturalmente, socialmente... foi por isso que passou a 

haver o turismo, o ecoturismo no vale... André Fougerolles, foi ele que iniciou o turismo... 

nós agradecemos-lhe muito. 

EG - Também pela iniciativa do centro... 

ENT4C4 - Nós agradecemos-lhe todos os dias, ele ainda está vivo mas já está cansado 

((risos)) 

EG - Que idade tem ele agora? 

ENT4C4 - Oitenta e cinco... noventa.... 

EG - E ele vive ainda em Marrocos? 

ENT4C4 - Não, ele vive em França. 

EG - É uma pessoa muito interessante. É bem conhecida pelas pessoas no vale.  

ENT4C4 - É uma pessoa muito conhecida aqui no vale  /((A esposa do gîteur interrompeu 

para falar com ele em berbere))/  E atualmente o turismo no vale, é praticamente, para a maior 
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parte dos habitantes, é a principal atividade. Temos mais de cento e vinte guias, cozinheiros é 

idêntico, e cada (gîte) tem um monitor, um cozinheiro, e os arrieiros, todos trabalham quando 

há trabalho, todos trabalham... para mim pessoalmente, atualmente posso classificar o turismo 

como o principal recurso económico da maior parte das famílias do vale. Estatisticamente é 

assim... é assim...o turismo. Como disse, infelizmente com a crise este ano não temos... não 

temos muita gente, mesmo nos gîtes também.  

EG - Começou este gîte com a senhora francesa de que falou? 

ENT4C4 - Não, comecei antes. Foi um projeto de... de... 

EG - O gîte é seu? 

ENT4C4 - Bem, da família É da família E quando não estou cá, quando trabalho como 

monitor, é a senhora, é a minha tia, mais as raparigas, os irmãos, quem ajudam... mas 

recebemos as pessoas com uma equipa local... uma equipa de... bem... senão... é duro nos 

últimos anos... não recebemos muitas... antes recebíamos muitas pessoas individuais que 

vinham individualmente. Mesmo no inverno, se há neve também recebemos esquiadores, os 

randonneurs.... 

EG - Em França há a tradição do esqui de travessia... 

ENT4C4 - Sim...sim... mesmo os franceses, há alguns que vêm aqui sobretudo para fazer 

esqui de travessia...há pessoas que vêm fazer o esqui de travessia, é... 

EG - tem a ver com a característica da montanha? 

ENT4C4 - Sim, principalmente pela altitude. Os picos mais altos têm cerca de 3.000 metros 

de altitude.... 

EG - Pensa que o turismo mudou a tradição, a cultura no vale? 

ENT4C4 - Bem como... como todos os sectores, tem inconvenientes e vantagens... eu 

pessoalmente, e é a minha versão pessoal, penso que tem mais, o turismo tem mais vantagens 

do que inconvenientes... bem, socialmente tem inconvenientes... culturalmente também... em 
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contrapartida, economicamente é rentável... para o país em geral. E atualmente, a base da 

economia de Marrocos é sobre o turismo... 

EG - E por exemplo quais são as vantagens ou desvantagens para si? 

ENT4C4 - Bem, eu penso que mais ultimamente é com, com este (aumento) de guias e locais 

que são mais... um pouco intelectuais... onde a maior parte das aldeias agora têm associações, 

além disso a cultura berbere... para nós, para um estrangeiro do ocidente, ou bem um 

estrangeiro... que para nós pode ser de Casablanca, Fez ou Marraquexe, para nós são 

estrangeiros... se veem devem descobrir o que é a tradição, o que é da região. O que tentamos 

atualmente... já foi feito mas não é ainda local, uma associação para todo o vale, de guias, 

gîteurs, arrieiros, todos... para conhecer o berbere, para conhecer a cultura, para sensibilizar e 

explicar às pessoas que.... para tentar... não tentar... mas, bem, para tentar no início... para 

proteger a cultura local, as tradições... mesmo a nível da arquitetura... não sei se reparou 

nisso.... sobretudo na parte central e administrativa como a mesquita (  ), em contrapartida nas 

aldeias vamos tentar colocar plantas para... próximo de locais históricos... para ver que as 

pessoa constroem tradicionalmente... para proteger a arquitetura tradicional. 

EG - Essa é uma parte também deste meu trabalho. Eu não sou de arquitetura, mas 

observando a arquitetura das aldeias, pretendo compreender se essa alteração nas aldeia é 

maior quando há mais turismo ou não, e se o turismo terá algum influência nisso. 

ENT4C4 - Bem... sim, há influência, mas como disse, menos em termos negativos do que em 

termos positivos. Há sempre impacte de... do turismo numa aldeia, imagine por exemplo um 

estrangeiro que fica uma semana na aldeia... as pessoas veem como se veste, como usam os 

aparelhos, isto e aquilo... assim as pessoas pensam porque elas não tem isto e tem ele isto e 

aquilo... desde logo estão perturbadas... põe as pessoas a pensar que o senhor A tem... que ele 

tem um chapéu... que tem óculos de sol... o creme solar... desde logo é... é desde logo um 

pouco... não psicologicamente... mas intelectualmente elas ficam... não têm certeza sobre... 

sobre as pessoas... mas também há pessoas que tentam ser e parecer como eles 

((estrangeiros)) há outros que não... para nós é um estrangeiro, é um ocidental, como tal... tem 

a sua cultura... é assim... mas quando vemos um estrangeiro na aldeia e vê-se logo algo que... 

algo que muda. As mulheres, sobretudo as mulheres... as mulheres também. Imagine por 

exemplo, uma estrangeira com... ((sinal de calções))... isso não se usa... uma t-shirt com 
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alças... quando se vê a pessoa... entre nós não se usa assim... quando se vê isso... isso é... as 

mulheres... isso é... ((acentuada expressão de desagrado)). Isso já é um abuso, um impacte. 

EG - Isso será um trabalho a ser feito também pelas agências de turismo... 

ENT4C4 - Mas a maior parte das agências não o faz... mas começa-se a ver entre as pessoas a 

cultura de analisar e criticar as coisas... por isso é necessário sensibilizar as pessoas para 

isso... para analisar um estrangeiro com uns calções, devem... porque fazem eles isso?... eu, eu 

não faço... eu não tenho o direito? sim, tenho o direito, sou livre, mas na cultura, na 

sociedade, não o fazemos... isso não se faz entre nós... é isso que é necessário as pessoas 

aprenderem. Criticarem e aprenderem porque estas pessoas têm, ou vestem... uma mulher que 

viaja ao estrangeira sozinha, isso não se faz... como deixar um rapariga do vale ir sozinha a 

Marraquexe... mas as pessoas começam a questionar-se... porque tem ela o direito de viajar 

sozinha... e eu não?... isso é desde logo... mas depois é necessário sensibilizar... 

EG - Sim, eu vim de Marraquexe sozinha e percebi que era confuso para as pessoas... era algo 

diferente. Por isso é importante valorizar a cultura local, não é? 

ENT4C4 - Sim... sim. Bem (  ), mesmo no vale não... bem atualmente já temos o hábito de 

receber, de ver pessoas assim, é como digo... na maior parte já nem se fala, sobre um 

estrangeiros na aldeia, em certas aldeias onde há muitos gîteurs, guias, cozinheiros... vemos 

sempre estrangeiros, sim, já não se fala sobre os estrangeiros... porque eles têm isto e isto... no 

vale. Em contrapartida, noutros vales onde, onde os estrangeiros, não se veem, é... nessas 

aldeias é um pouco.... mas aqui no vale, não. Sim, vimos que há sempre diferenças. Que há 

sempre influências, impactes... mas isso não vemos logo... é necessário...((gesto simbolizando 

ao longo do tempo)) ... para....   

EG - É ao longo do tempo... 

ENT4C4 - Sim...  

/(( conversa sobre o trabalho de investigação))/ 

EG - Para o seu gîte e para as caminhadas compra tudo no vale ou vai por exemplo comprar 

as coisas em Marraquexe ou Azilal? 
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ENT4C4 - O que faço... tento sempre ajudar... ajudar a região por onde se passa. Mas há 

coisas que não se encontram no percurso. Há percursos... principalmente no sul, em que não 

se encontra... temos que prever tudo na cidade, na última cidade, antes de deixar a civilização, 

mas em montanha compramos... aí encontra-se tudo. Tentamos comprar por medida. Por 

exemplo... sobretudo quando os percursos atravessam aldeias toda a semana... e atualmente há 

lojas sempre... então compramos em cada aldeia para ajudar também as pessoas locais... 

senão, há coisas como o queijo e as compotas, que no percurso não se encontra... então somos 

obrigados a comprar em Azilal por exemplo ou em Marraquexe. Bem, isso dependo de como 

a viagem está organizada... mas agora com o problema da contabilidade, por exemplo, a 

mercearia, compra-se tudo em Marraquexe... no supermercado. Normalmente não se deve. 

Porque para eles ((agências)) precisam de faturas no final. Esse é o problema... 

EG - E se não puder ter fatura? 

ENT4C4 - Podes tentar não ter fatura do arrieiro... sim, podes. Mas há pessoas que querem 

tudo... fizemos isto... porque... não têm confiança nas pessoas, no que fazem... no que não 

fazem... é este o problema. Em expedições é assim normalmente... Porque nas brochura, como 

por exemplo na EMP, as coisas estão no seu catálogo mas não as fazem. E depois, atualmente 

a principal razão é negócio, mesmo nas mercearias, mais do que as viagens de aventura. É 

somente negócio. Então compram tudo em Marraquexe para ter faturas, com os preços, 

comissões... este é o problema agora. Bem, economicamente o turismo... todo o turismo de 

montanha. Senão, por exemplo, os gîtes... eu tenho um grupo e compro tudo nas lojas locais. 

Há mesmo grupos, franceses, que me dizem porque não tenho um pequeno comércio... eu 

digo que não pois já há duas ou três lojas na aldeia... eu poderia ter uma loja mas não o faço. 

Prefiro ajudar as pessoas comprando aos vizinhos... na aldeia somos uma família, é preciso 

comprar aos outros também... 

EG - Assim é uma forma de todos ganharem um pouco com o turismo... 

ENT4C4 - Mas além disso o problema... bem, como disse, com os grandes armazenistas é 

isso. As viagens de aventura já não têm... agora são negócio, comércio e isso é com as faturas. 

Para eles se comprarmos quatro ou cinco ovos, é necessário fatura. Porque eles fazem a 

contabilidade... antes não, antes não era assim. Se precisavas, compravas mas não... tinhas um 

orçamento para o terreno, para a montanha, mas atualmente... depois as pessoas sabem que há 
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concorrência (  ) mas não é uma razão, para mim não é razão... se fizeres as coisas desta 

forma, terás clientes, porque as pessoas começam a ter clientela, mas se não fazes isto, e isto, 

e isto... com a internet, os bilhetes de avião agora... podes comprar os voos depois é a agência, 

antes era a agência que tratava de tudo, agora não... podes comprar de manhã e viajar à tarde... 

à noite... 

EG - E as pessoas informam-se bem dos preços e das coisas... 

ENT4C4 - É isso que tem mudado, o que eu vejo que não mudou muito,  que não fazem mais, 

é isso, são as expedições de aventura. Tentamos, individualmente tentamos fazer um turismo, 

não um turismo clássico, tentamos fazer outra coisa...  agora organizamos viagens para 

mulheres e crianças. Pequenos passeios em estrela com ateliers para preparar o pão, tajine, 

tecelagem, as vacas, ordenhar as vacas, com as mulheres que vão buscar a luzerna, a água... 

para dar a conhecer... e ultimamente tento preparar por exemplo bons itinerários... percursos, 

com etapas... mas com atividades. Por exemplo para fazer geologia, um dia de geologia... 

outro dia de cartografia, identificação de flora e assim sucessivamente. Depois são os jovens 

que tratam da caminhada. Por exemplo passo-lhe o mapa para nos levarem de um ponto a 

outro. Eu apenas supervisiono o itinerário. Têm os professores, os monitores, mas eu não 

preciso guiar. Passo-lhes o mapa e a bússola e... 

EG - E eles fazem, é interessante. 

ENT4C4 - E também as aves. Proponho por exemplo à noite, ver este, este e este pássaro. E 

temos que descobrir estes pássaros. 

EG - É muito mais dinâmico. 

ENT4C4 - Sim, em vez de ser só andar, andar, andar. Tentamos também trabalhar com as 

associações nas aldeias. 

/(( conversa sobre crianças e dificuldade em obter visas para as crianças do vale irem a França 

))/ 

EG - Pensa que com o turismo o futuro dos jovens do vale pode ser diferente? Têm outras 

oportunidades de formação e trabalho? 
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ENT4C4 - Sim, é isso que esperamos. Que os jovens, que o futuro da geração do turismo que 

seja... mais (  ) de turismo... guardiões da cultura, e fazendo mais do que os antigos anciãos 

deram e já fizeram pelo vale... sobretudo a cultura que vai mais longe que o turismo, vai longe 

mas no bom sentido. Isso é o que é necessário para os jovens... 

EG - E o turismo mudou alguma coisa por exemplo nas infraestruturas do vale, como por 

exemplo [estrada, eletricidade?] 

ENT4C4 - [Sim, sim,] sobretudo, bem, sempre as associações... 

EG - Não diretamente pelo turismo? 

ENT4C4 - Não, não. Há pessoas que também participam no desenvolvimento sustentável do 

vale... na agricultura, na agricultura, na construção... mas muitos do vale na agricultura. 

Sobretudo uma associação (ASSOC) que faz bastante. 

EG - Mesmo na organização da irrigação... 

ENT4C4 - Na irrigação... há uma aldeia lá acima, que tem um depósito de água que permite 

que todos a gente tenha água corrente em casa. 

EG - São associações daqui do vale [ou estrangeiras?] 

ENT4C4 - [Não, bem, tratam sempre com uma associação] local... 

EG - Mas quem começou foram [estrangeiras]... 

ENT4C4 - [Franceses], foram os franceses. Sobretudo a maior parte eram... 

EG - A França tem sempre uma ligação... 

ENT4C4 - A França, sim, sempre com a França. Antes a França que a Argélia ((risos)). 

/((conversa sobre crise como maior problema))/ Bem, estatisticamente na maior parte das 

associações o turismo é de massas ou de caminhada é francês... que domina o turismo... 

começamos a receber todas as nacionalidades. 
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/((conversa sobre a presença dos turistas portugueses))/ 

EG - Pensa por exemplo que o vale é bem conhecido? ou que o estado deveria fazer mais para 

a sua promoção? 

ENT4C4 - Bem, nós procuramos sempre pessoas que deem a conhecer ao exterior o interior 

do vale...mas ainda não é...  

EG - A publicidade? 

ENT4C4 - Bem, agora tentamos fazer mas ainda é um pouco limitado... ainda não está como 

devia. Porque não podemos participar nas feiras, não podemos ter... os artigos nos jornais são 

caros... ter, mesmo participar nas feiras é... o problema desde logo são os vistos... não 

podemos ir... nas feiras, não organizam feiras internacionais por exemplo em Marrocos para 

que todos possam ir. São no estrangeiro... 

EG - Não existe uma feira de turismo em Marrocos? 

ENT4C4 - Há mas não é aberto a todos... o problema de ir ao estrangeiro são os vistos... bem, 

o dinheiro não é... podes... podes arranjar, o problema é ter um visto para ir a uma feira 

publica. O estado começa a fazer algo mas não muito, começa a fazer mas... o que vemos é 

sempre nos canais de televisão locais, ou seja, não se vê... tive ((clientes)) marroquinos, uns 

poucos de Casablanca, de Fez... que viram o vale em canais ingleses. Podiam ter visto em 

Marrocos, não ser de Marrocos e querer ir ver... mas são marroquinos... são de Casablanca 

que viram num canal holandês... e isto... e é assim... e vieram. Não fazemos ainda muita 

publicidade do vale. Temos desde logo o obstáculo das feiras e de ter artigos em revistas e 

jornais, e era preciso ter mais do vale... tudo que é de informática ainda não está muito 

desenvolvido no vale e o que fazemos são os site... sites individuais, de colegas, de gîtes, de 

guias... é assim. Mas estes sites são para trabalhar. Não me lembro de encontrar por exemplo 

(um site) a fazer apenas publicidade para todo o vale. Nem coordenação... 

EG - Não existe então uma planificação [integrada de todo o vale]? 

ENT4C4 - [Lembro-me por exemplo] de um guia ((livro))... porque não se faz... bem, vamos 

tentar com as associações mas não sei. Porque não se faz esse guia? Um guia especifico do 
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vale? com passeios em estrela, a fauna, a flora, o sistema de irrigação, as mulheres, as 

tradições... não fazemos. Podíamos fazer, sim... mas precisamos de alguém especialista para 

organizar bem as coisas... eu posso fazer uma pequena brochura com quatro folhas, quatro ou 

cinco páginas, mas não escrevo como um especialista. Mesmo a apresentação, não faço. 

Temos que nos associar a alguém... Nós temos ideias, ideias mas o problema é que não 

conseguimos desenvolve-las como devíamos... esse é o problema. Imprimir, publicar, isso é 

complicado. Não podemos fazer isso em Marrocos. Por exemplo deveria ser feito em cinco 

línguas, é longo... para... para  

EG - Mas seria verdadeiramente justificado... 

ENT4C4 - Sim, por exemplo para os jovens que regressam depois dos estudos. Há jovens que 

estudam e têm sucesso... esperemos que haja alguém que... gostaria que fosse alguém do 

vale... alguém do vale que tenha sucesso no turismo no vale... mas veremos... 

((Agradecimentos e despedida)) 

 

ENTREVISTA 5 

Entrevistado: ENT5C3   Aldeia: Ibaqliouene (C3) 

Género: Masculino    Idade: 46-55 anos 

Função: Gîteur     Duração da entrevista: 12' 11"   

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - Você é o gîteur deste gîte? 

ENT5C3 ((Entrevistado 5)) - Eu sou guia e proprietário deste gîte e sou também agricultor. 

EG - Sempre as duas... 
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ENT5C3 - A agricultura é obrigatório... e sou parceiro de uma associação que faz turismo 

solidário... que trabalha no mundo e (  ) que começou a partir daqui, para lançar um turismo 

que é solidário e em contacto com a população local. Trabalho na agricultura, no turismo e no 

desenvolvimento. Com o vale e as aldeias ao mesmo tempo. 

EG - Então, todas as coisas que necessita paras os turistas ou para as [viagens...] 

ENT5C3 - [Uma percentagem] que vem do turismo é para o projeto de desenvolvimento, para 

a associação de Aït Ayoub, para o desenvolvimento, que diz respeito a esta aldeia e a que está 

ao lado. Bem, eu comecei a trabalhar no turismo em 93, 94. Foi a construção do gîte e tirei o 

diploma de guia ao mesmo tempo... 

EG - Tirou o diploma de guia em Tabant, no centro? 

ENT5C3 - Sim, em 92/93. 

EG - Foi então dos primeiros? 

ENT5C3 - Sim, quase dos primeiros. E trabalho numa associação também que faz parte de... 

ASSOC ((mostra um folheto)), os agricultores no mundo. A ASSOC, faz um turismo em 

quintas. O que se produz na quinta... utiliza-se no gîte. 

EG - Para os turistas? 

ENT5C3 - Para os turistas. E com o turismo, há uma percentagem também que reverte para o 

desenvolvimento dos habitantes que estão em volta do gîte. 

EG - E as outras coisas necessárias compra aqui no vale? 

ENT5C3 - Não é necessário comprar nada. Utilizamos a quinta. Tudo o que é legumes vem da 

quinta... tudo o que é carne vem da quinta... fazemos a manteiga em casa, fazemos o mel, o 

pão e tentamos utilizar apenas os produtos que provêm da quinta. 

EG - Tenta apostar em sustentabilidade e fazer um equilíbrio com isso? 
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ENT5C3 - Sim, porque se comprarmos não vamos ganhar dinheiro e o dinheiro não fica aqui. 

É preferível dar trabalho às pessoas, com esse dinheiro fazemos trabalhar as pessoas. 

EG - E mesmo as pessoas, as famílias que não trabalhem diretamente no turismo, podem 

ganhar alguma coisa? 

ENT5C3 - Podem ajudar na quinta e podem ajudar no gîte ao mesmo tempo e haver assim um 

equilíbrio... 

EG - Pensa que o turismo mudou as coisas no vale? 

ENT5C3 - O turismo...aqui... o que fazemos aqui... acho que é bom pois ajuda a manter o 

projeto... temos um projeto para construir uma pré-escola... um reservatório de água também 

para a aldeia, para sessenta e sete famílias, tudo isso vem do turismo, que vem aqui ao gîte.  

As pessoas consideram bem que haja atividade pois assim os projetos avançam, se não há 

atividade tudo fica parado... mas o turismo no vale tem-se desenvolvido de maneira muito 

diferente que... primeiro pensou-se porque, o turismo agora desenvolve-se, há pessoas que 

vêm do fora e criam projetos aqui, mas que dizem apenas respeito a pessoas de fora... isto 

quer dizer que há europeus que se instalam atualmente aqui... então o dinheiro vem mas 

retorna para a cidade ou mesmo para fora de Marrocos... 

EG - E isso não ajuda o vale?... 

ENT5C3 - Sim, é um turismo "à vol d'oiseau". 

EG - O mais importante é o turismo que fica por cá. E por exemplo, acha que mudou alguma 

coisa na cultura do vale, nos hábitos das pessoas, nos costumes? As mudanças são evidentes? 

ENT5C3 - Há muitas mudanças porque não há uma rede local, por exemplo não há uma 

agência de guias, não há uma associação que seja um meio de ligação com os habitantes 

locais, com os guias ou com os proprietários dos gîtes, não há nada, é por isso que há 

mudanças a nível dos costumes. As pessoas não respeitam os turistas que não respeitam, não 

respeitam os que vêm em calções, em pequenos calções... eles quebram o ritmo dos hábitos e 

da vida das pessoas. E isso desenvolve-se... os jovens veem isso, tudo bem, mas modernizam-

se serão pessoas que não permanecem na sua cultura... e isso é um problema... 
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EG - E a cultura é parte da razão dos turistas virem aqui, não é? 

ENT5C3 - Sim, é. Para os jovens, para os viajantes, os hábitos, percebemos que se não 

continuam--- 

EG - Por outro lado, há questões como por exemplo a estrada, a eletricidade... pensa que o 

turismo ajudou? 

ENT5C3 - Bem, a estrada e eletricidade são coisas que são importantes para as pessoas, 

mesmo que não haja turismo... bem, isso não é importante a nível do desenvolvimento do 

turismo. O importante é manter, conservar as tradições e os costumes... e a arquitetura 

também. Se virmos Tabant, a aldeia é um problema, é um problema... 

EG - Essa também é uma preocupação do trabalho que estou a desenvolver. Perceber como se 

tem vindo a mudar da taipa para o cimento na construção... 

ENT5C3 - Sim, cimento... não é o mesmo tipo de arquitetura, agora veem-se também 

tratores... veem-se muitas coisas que têm mudado... 

EG - Mas a parte desde Agouti até Tabant está mais alterada, não? 

ENT5C3 - Sim, está muito alterada. Com a estrada, com a estrada as coisas mudam. 

EG - Ontem estivemos no outro lado do vale e ainda vimos as casas [muito preservadas] 

ENT5C3 - [muito antigas, com arquitetura local] 

EG - Antigas e com poucas alterações. Talvez porque do lado de Agouti tem a estrada. 

ENT5C3 - E todo o turismo fica lá em baixo ((em Agouti)), para mais. As pessoas chegam lá 

e pensam que ali é o vale do Aït Bouguemmez, que é ali em Agouti. E sobem a partir de lá... 

EG - Os gîteurs têm nos dito que há pouco turismo, que este ano esta mal. Para si também? 
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ENT5C3 - Não está mal, há um pouco mas não muito. Não muitos turistas... menos que nos 

anos anteriores. Os primeiros anos foi melhor. 

EG - E pensa que o turismo poderá mudar o futuro dos jovens? Poderá trazer outras 

oportunidades para os jovens do vale? 

ENT5C3 - Os jovens do vale atualmente percebem que o turismo tem diminuído Não há 

muita clientela no vale e compreendem isso. Não é verdadeiramente uma coisa boa a aprender 

pois não é seguro, não há sempre viajantes que vêm e como se pode assegurar a vida, com os 

jovens, os jovens atualmente pensam noutras coisas, talvez pensem em continuar os estudos e 

fazer outras coisas... porque o turismo não fica sempre e não sabemos como será nos 

próximos anos... e há ainda o problema do Sara que ainda não está regulamentado, e ninguém 

sabe se o turismo continua ou se vai parar, talvez, não se sabe... mesmo os guias, há guias 

agora, que tentam mudar de atividade porque não têm trabalho... e são guias com diploma 

mas não têm trabalho. São responsáveis pela sua família e não podem ficar assim sempre... 

vão procurar outras oportunidades... 

EG - Essa pode ser uma razão para fazer com que os jovens voltem a sair do vale? Não 

havendo turismo irão procurar... 

ENT5C3 - Sim, haverá emigração. Se não há desenvolvimento do turismo haverá emigração, 

os jovens irão para as cidades, não vão ficar cá, pois vão viver de quê? A agricultura... mas é 

insuficiente... 

EG - Mesmo com o turismo é sempre necessário fazer agricultura... 

ENT5C3 - Sim, o turismo é importante para fazer um equilíbrio... mesmo para a agricultura, o 

turismo é importante para desenvolver a atividade agrícola. 

EG - Na zona de Agouti percebi que existem terrenos que não estão cultivados... 

ENT5C3 - Sim, as pessoas não têm dinheiro para cultivar e tratar os campos... 

EG - Mas aqui ((zona de Ibaqliouene)) os campos estão tratados e cultivados, é diferente. 
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ENT5C3 - Sim. 

EG - As pessoas deixam de trabalhar nos campos para trabalhar no turismo ou é um problema 

de falta de dinheiro para os trabalhar? Isso mudou? 

ENT5C3 - Não, não é isso. É falta de dinheiro. 

EG - A terra é cara? É dispendioso comprar um terreno? 

ENT5C3 - Aqui não há terrenos à venda. Os terrenos agrícolas não se vendem. As pessoas 

não os vendem. Passam de geração para geração. Não é costume vender os terrenos porque 

tudo vem da terra. As pessoas vivem disso. É a segurança da família Na aposentadoria 

também, é a terra.  

EG - Por isso não há muitos estrangeiros residentes por aqui... 

ENT5C3 - Não, não existem estrangeiros por aqui. Apenas lá em baixo. Em Agouti, Aguerd 

n-Ouzrou, e no vale do lado... está preservado. 

((Agradecimentos e despedida)) 

 

ENTREVISTA 6 

Entrevistado: ENT6C5)   Aldeia: Tabant (C5) 

Género: Masculino    Idade: 36-45 anos 

Função: Guia      Duração da entrevista: 27' 49"  

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - Sei que é um guia certificado pelo centro de Tabant, que nasceu aqui 

[no vale] 
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ENT6C5 ((Entrevistado 6)) - [Sim], nasci aqui nesta casa. 

EG - E trabalha apenas no turismo? 

ENT6C5 - No turismo, só no turismo. 

EG - Porque aqui há muitas pessoas que trabalham no turismo mas também na agricultura. 

ENT6C5 - Não, eu trabalho todo o ano no turismo. 

EG - Mas não todo o ano aqui no vale? 

ENT6C5 - Não, por todo o Marrocos e comecei... os primeiros clientes com que comecei a 

trabalhar foi em 1991 e depois em 1996, já com o diploma provisório para trabalhar, e depois 

em 2003 obtive definitivamente a carta profissional para trabalhar no turismo. Agora trabalho 

por todo o Marrocos e vai sempre mudando, e o que mais gosto não são os circuitos mais 

clássicos mas os que têm menos turistas pois as pessoas são mais simpáticas... 

EG - ...também, porque atualmente não é possível de trabalhar unicamente aqui no vale? 

ENT6C5 - Bem, o problema do Aït Bouguemmez é que, primeiro, é muito longe, e quando se 

apresenta o vale como destino, para vir de França ou de Portugal ou mesmo de Espanha, vir a 

Marrocos e diretamente para o Bouguemmez, os circuitos do Bouguemmez e depois o 

regresso, os preços dos circuitos tornam-se sempre demasiado caros... e depois há o Toubkal 

que é mais barato, e para as agências de viagens, as grandes agências, torna-se mais 

vantajoso, porque fazem contratos mais baixos, por isso é difícil mas... eu trabalho... eu não 

trabalho através do site, trabalho sempre com o "boca a boca" que é a melhor forma de 

trabalhar... 

EG - É mais difícil de [crescer] 

ENT6C5 - Sim, mas com o "boca a boca" cresce-se aos poucos mas... garante-se que as 

pessoas ficam contentes e que retornam. Tenho mesmo grupos que vêm duas vezes cada ano. 

Duas vezes cada ano... e depois trazem a família... tenho mesmo um grupo, que acabei de 
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receber um e-mail, de alguém da Suíça, que me enviou o e-mail e disse-me para bloquear uma 

data e diz-me o preço, porque ele já me conhece e sabe que... bem...já conhece... 

EG - Ele pretende fazer apenas consigo? 

ENT6C5 - Sim, porque sabe que o serviço é bom. E além disso, eu não faço isto apenas pelo 

dinheiro mas porque gosto desta atividade, porque encontramos muitas pessoas. E presto 

serviço a muitas pessoas... por exemplo os espanhóis de ontem, prestei-lhes serviço por um 

preço bastante baixo, para que possam aproveitar a estadia em Marrocos e depois, talvez 

possam enviar pessoas, talvez possam falar a outros, é uma forma de publicidade que é muito 

boa... porque o problema do turismo, e falo de Marrocos mas em todo o lado também, é que 

as pessoas tentam enganar os outros, e uma vez que ( ) os outros... os turistas sabem ou não 

sabem, mas depois, quando chegam, começam a refletir, depois percebem que há qualquer 

coisa que não está bem. Dificilmente irão voltar... esse é o problema. Então é importante ser 

correto com as pessoas... deve-se ser muito correto com as pessoas, muito simpático e assim... 

senão não terás clientes. Conheço pessoas no vale, que trabalharam com agências durante 

vinte anos mas que não fizeram conhecimento num único grupo, os clientes nunca voltam. 

Quando se trabalha vinte anos num meio, e não se fez conhecimentos, não se fez publicidade 

de nós, não é normal, é de dizer que há qualquer coisa que não está bem. Quando eu... se 

trabalho vinte anos e ninguém regressa, e se trabalhei sempre com clientes, há qualquer coisa 

que não está bem... é melhor ver o que não está bem, é necessário pensar, é melhor refletir 

sobre o que não está bem. É isso. Mas o problema dos guias, também não é só no vale do 

Bouguemmez, é em todo o lado. Eles trabalham e ganham um pouco de dinheiro e depois vão 

para as suas casas. Eu não... eu trabalho, ganho um pouco de dinheiro mas faço publicidade. 

Dispenso dinheiro para ir a França, a Espanha, a... porquê? Para fazer publicidade, porque as 

pessoas, quando têm um grupo formado, ou um clube, e quando nos veem com eles, comemos 

e conversamos com eles, apresentamos os programas, aí há confiança total... é diferente de 

alguém que se conhece por e-mail... é impossível... atualmente é quase impossível encontrar 

clientes através do site na internet. Se não conheces bem, e se não fazes boa publicidade e 

tudo isso, é difícil. Mas as pessoas, se não conheces as pessoas antes de as informares e 

escreveres... ah, conheço estas pessoas, são simpáticas, etc.... 

EG - É diferente, quando se conhece há mais confiança... 
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ENT6C5 - Sim, e por outro lado, um grande problema também é que as pessoas são... a maior 

parte das pessoas são simpáticas com um grupo... com o segundo grupo também, mas quando 

começam a ter mais trabalho fazem qualquer coisa... e isso é muito perigoso... porque pode-se 

perder tudo... mesmo ontem, quando vimos o Lonely Planet, o guia de Chefchaouen, eles 

escreverem que o guia local é simpático... 

EG - Talvez tenha sido simpático uma vez... 

ENT6C5 - Talvez uma vez, mas depois não, e é má publicidade... não está bem. 

EG - Talvez tenha sido simpático e correto para quem colocou a indicação mas... 

ENT6C5 - Isso não é bom... o turismo é muito sensível. É verdadeiramente sensível. Muito, 

muito, muito sensível. É precisos ter muito cuidado. Muita, muita atenção. 

EG - Sim, porque se trabalha com pessoas. 

ENT6C5 - Muita atenção, muita calma, muita atenção para tentar crescer aos poucos... porque 

as pessoas viajam e querem conforto, querem... querem coisas adequadas, querem algo que 

fale da cultura e... um pouco de tudo... querem material adequado, alimentação... tudo, é 

preciso incluir tudo. É preciso estar com os clientes desde o aeroporto, levá-los ao vale do 

Bouguemmez ou outro lugar... não deixá-los sem nada para fazer... é preciso ter sempre algo 

para fazer. Assim as pessoas passam os dias ocupados e satisfeitos para que quando regressam 

a Marraquexe não tenham nada para dizer. E quando tu chegas e deixas as pessoas... quando 

acabas o trabalho, chegas às quinze horas e deixas as pessoas no gîte, se não têm nada para 

fazer, andam às voltas, às voltas, às voltas, hoje, manhã e depois... podem ter coisas para se 

queixar... é assim, o ponto fraco do turismo é isso... 

EG - Não se pode [deixá-los] 

ENT6C5 - Não, é como com as crianças. É como as crianças... se deixas a sala de aula e não 

lhe dás uma orientação e... depois fazem barulho... é isso, é verdadeiramente o ponto fraco do 

turismo. A maior pare das pessoas que eu conheço, quando as vejo na montanha, depois que 

chegam ao bivaque, o guia desaparece. O que faz ele? Ele vai falar com os arrieiros, blá, blá, 

blá, blá... e deixa os turistas. Eles montam as tendas... as pessoas vão lavar-se, e não 
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conhecem... é como alguém que tu levas... não sei... como alguém que levas... como um 

nómada que levas da montanha e o deixas no meio de Marraquexe, ou no meio de Casablanca 

ou em Paris... ele não conhece nada e sente-se perdido... é assim com os turistas. Um turista, 

está num certo local, deve-se explicar as coisas, isto é isto, é isto... porque ele não sabe... os 

pormenores são o mais importante... e quando trabalhas é necessário estar com os turistas 

vinte e quatro horas sobre vinte e quatro horas. 

EG - Estás sempre a trabalhar... 

ENT6C5 - Sim, um guia normalmente... normalmente é como um guardião... está sempre... 

EG - Não há hora de entrada e de saída... 

ENT6C5 - Não, não há. Trabalhas vinte e quatro horas. É o último a dormir e o primeiro a 

acordar.  

EG - E aqui no vale, o turismo... o que pensa que o turismo trouxe como vantagens para o 

vale? Ou desvantagens? 

ENT6C5 - Eu penso que as desvantagens... não se pode dizer que há desvantagens... há 

desvantagens mas, há muitas vantagens. Mas, as vantagens, quer dizer, é graças ao turismo 

também que o vale se tem desenvolvido. Se pensarmos nos anos de oitenta, não havia nada... 

não havia estrada, não havia nada, as pessoas eram muito pobres, se não houvesse o centro de 

formação de guias de montanha, o vale do Bouguemmez seria... seria verdadeiramente duro, 

seria... 

EG - Então o centro foi uma coisa [boa e importante para o desenvolvimento] 

ENT6C5 - [Foi a base e foi criado]... porque o centro quando foi criado, foi uma gemelagem 

com o vale de Rhône e o vale do Bouguemmez, foi para o desenvolvimento local. Foi para 

desenvolver as pessoas locais, e foi graças a esse centro que as pessoas puderam ter formação. 

Puderam formar-se, e há os guias, há as mulheres que fazem tecelagem, há... há muitas coisas. 

E é graças a este centro que o vale do Bouguemmez se tornou conhecido também a nível 

mundial. Ficou conhecido em todo o lado graças a este centro porque é o único em África. É o 

único em África. Por isso... os guias... sobretudo o turismo no vale do Bouguemmez, foi 
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graças ao centro de guias de montanha principalmente, que foi criado este centro de guias, e 

foi graças a isso que o turismo foi criado e... graças também ao turismo que o vale se 

desenvolveu melhor... há as associações que construíram os poços, associações que criaram 

várias coisas, mesma a turbina de eletricidade, a turbina foi graças a associações... turistas que 

falaram com associações canadianas, que investiram dinheiro, milhares para fazer esta turbina 

elétrica, que passou a dar quinze horas de eletricidade gratuita para as aldeias de Aït Imi e 

Tabant. Foi verdadeiramente importante. Um bom modelo, se quiser. E depois, foi graças ao 

turismo que as pessoas se desenvolveram mais... desenvolveram no sentido de irem à escola, 

no sentido mesmo de cuidados médicos. Foi graças também aos turistas que houve um 

médico sem fronteiras que veio em oitenta e oito a noventa e um, que passou dois anos aqui, 

na aldeia de Aït Imi, que desenvolveu, que ensinou muitas coisa. Que insistiu em levar as 

pessoas ao hospital, em curá-los, e tudo isso. Foi graças ao turismo, isso também. Tudo isso, 

adveio de... 

EG - Do turismo? 

ENT6C5 - Tudo isso, adveio do turismo. Portanto, o turismo é uma boa coisa... no vale do 

Bouguemmez, não há muito, nem toda a gente trabalha no turismo, mas para as pessoas que 

trabalham no turismo, posso dizer que, 30% ou quase 40%, as pessoas no vale do 

Bouguemmez que trabalham no turismo, bem... elas vivem bem... vivem bem com o turismo 

na mesma, porque há guias que trabalham duas semanas por mês e... já não é mau. É bom, é 

melhor que nada.  

EG - Sim, sim. 

ENT6C5 - É de dizer também que um guia que tem filhos, pode enviar os seus filhos a 

Marraquexe para estudarem, a Beni Mellal, portanto... vai-se desenvolvendo. 

EG - Para os jovens por exemplo, o turismo é também uma oportunidade? 

ENT6C5 - Sim. Sim, porque se os pais não têm dinheiro, eles ficam em casa no vale do 

Bouguemmez, sem nada para fazer... não podem enviar os filhos para estudar! É graças ao 

turismo que as pessoas têm saído. Podem ser guias aqui mas os guias de montanha em 

Marrocos não são regionais, são guias em todo o Marrocos. Portanto eles viajam, vão a Fez, a 
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(  ) , a Ourzazate, e isso, e veem as outras pessoas, e veem como as coisas evoluem, portanto é 

graças a isso que eles tentam enviar os seus filhos à escola, ou os seus irmão, ou... percebe? 

EG - É uma oportunidade para a família? 

ENT6C5 - Sim, e a família é obrigatório, é importante, portanto cada um ajuda a sua família. 

Penso que é verdadeiramente --- desvantagens, como perguntou... não posso dizer porque as 

pessoas dizem "ah! o turismo não é bom, porque aumenta os preços das casas, e tudo isso" 

mas não é o turismo que faz subir o preço das casas! Um turista vem e passa uma semana e 

vai, não é ele. Não é ele que vai aumentar os preços das casas, são as pessoas locais, também 

os que vêm de Casablanca e que começam a fixar-se no vale, e começam a mudar... 

EG - É a economia? 

ENT6C5 - Sim, começa a mudar, sim. E é normal, pois é necessário prosseguir... quer dizer, 

prosseguir as etapas. É assim... 

EG - E pensa que a cultura mudou, porque o Aït Bouguemmez é um território berbere, e com 

uma [cultura muito...] 

ENT6C5 - [Bem, não.] Para mim não foi o turismo que mudou os costumes e as tradições. O 

turismo não muda nunca. Trabalho já há ( ) e nunca houve um turista que me tenha dito "não 

deves cantar, ou não deves fazer as tuas orações, ou não podes fazer isto" não... os costumes e 

as tradições mudaram por causa dos muçulmanos, dos árabes. Foram eles que mudaram 

muitas coisas... foram eles que acabaram com muitas coisas... 

EG - Mesmo depois dos anos oitenta? 

ENT6C5 - Sim, sim! Sim. Nos anos oitenta, não havia ainda muitas islamização. Mesmo 

atualmente, as pessoas não fazem todas as orações... isso vem aos poucos, percebe? 

EG - Por exemplo os jovens, fazem mais as orações? 

ENT6C5 - Não, não fazem as orações. Não fazem as orações. Mas... isso pode começar a 

acontecer porque agora há associações que fazem mesquitas, fazer isso, e aquilo... portanto 
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eles estão a desenvolver o islão... e o islão para mim é... não sou contra o islão, mas o 

problema do islão, é que se perde toda a cultura berbere, todas as tradições, que são 

verdadeiramente típicas, que são originais, porque elas são (  ) 

EG - Porque são difíceis [de conjugar...] 

ENT6C5 - [Não! Não, não] porque se fizer isso, você é um (  ), quer dizer, que é mau para 

Deus. Portanto se cantas, é mau, não é bom, não se deve cantar, não se deve dançar, não se 

deve fazer isto e aquilo... portanto é... portanto isso acaba com muitas coisas... esse é o maior 

problema, é isso. Mas, o turismo, para mim não trouxe mudanças à cultura e aos costumes... 

EG - Mesmo por exemplo na forma como as mulheres estrangeiras se vestem... 

ENT6C5 - Não... porque eu... Repare em Marraquexe, por exemplo o exemplo de 

Marraquexe... em Marraquexe nós vemos as jovens locais que se vestem com roupas muito 

curtas como fazem os europeus. Portanto não é por isso... o problema de Marrocos e o 

problema em geral de todo o Marrocos é o que nós chamamos de (  )... o (  ) em francês quer 

dizer "olhar para os outros". Então no vale do Bouguemmez as pessoas olham para os outros. 

"Ah! eu não estou vestido assim, porque a tua família vai ver-me, blá, blá, blá". Bem, nas 

cidades, quando as pessoas partem da montanha, ou de outra cidade para outra cidade, eles 

fazem o que lhes apetece. Então andam mais decotados porque as pessoas não os conhecem. 

Então, eles olharem, esse é o problema. Mas os turistas não são assim, não... não é por causa 

deles que as pessoas usam roupas um pouco diferentes, não... Eu não creio, a minha opinião 

não é essa. Porque doutra forma, quando estás preparado para qualquer coisa, quando... se 

tens uma criança, está num território e cresces com qualquer coisa, não podes deixá-lo, é 

difícil deixá-lo... dou um exemplo, por exemplo uma rapariga europeia, ela nunca vestiu a 

djellaba e não vai com quarenta anos começar a vesti-la. É difícil... porque não tem o hábito, 

não há... percebe. É isso... É uma questão de base... há famílias que são, no entanto... que são, 

no entanto, diferentes, que são, no entanto, como os europeus e pior que os europeus. 

Portanto... 

EG - Não é uma questão de haver ou não turismo... 

ENT6C5 - Não, não é de todo uma questão de turismo. Não é uma questão de turismo 
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EG - Pensa que, por exemplo, o estado deve fazer alguma coisa para que o vale seja mais 

conhecido, como por exemplo publicidade, promoção turística, etc.? 

ENT6C5 - Não. Eu, pessoalmente não coloco no estado a responsabilidade de fazer a 

publicidade, nem qualquer coisa, porque é isso que pode trazer o turismo de massa. Então, no 

vale do Bouguemmez, se tivermos um turismo de massa, o vale estará acabado. Portanto... se 

há um turismo de massas, é necessário fazer isto, e isto, e grandes hotéis, e depois o vale está 

acabado. Portanto o turismo de massas não é bom. Um pouco de turismo rural... pessoas 

solidárias... isso é bom. Mas o turismo de massas não é bom. De qualquer maneira, nunca 

esperámos que ((a direção regional)) do turismo ou o ministro do turismo ou estado 

marroquino, que faça a publicidade por nós, somos nós que fazemos a publicidade para nós, 

porque trabalhamos para nós. Não damos nada ao turismo ((à direção regional)), percebe? Os 

impostos... não vem nada dos impostos, portanto se és apenas um guia não pagas nada por 

ano, porque não é necessário pagar grande coisa, e podes organizar viagens. Se tens uma 

empresa declaras o que tu ganhas e depois pagas qualquer coisa, é normal, porque cá... é 

normal que o estado tenham um pouco de dinheiro para pagar... é normal. Portanto, acho bem, 

porque o estado, é difícil para o estado ajudar as pessoas a virem e viajarem com EMP 

((agencia do entrevistado)) não é possível... 

EG - Devem ser as [pessoas de cá a trabalhar] 

ENT6C5 - [Sim, são as pessoas que vão fazer um esforço] que vão tentar mostrar o seu 

trabalho. É como um... marceneiro...não sei... um guia é como um marceneiro. Se trabalhar 

bem e se fizer boas portas, as pessoas vão falar entre si e depois terá trabalho. Se fizer más 

portas e más janelas, ninguém virá procurar o seu trabalho. Depois os outros vão dizer "não, 

não, o outro é o dobro do dinheiro" e as pessoas não vêm, é isso. O turismo é... 

EG - No Aït Bouguemmez há muitas pessoas que trabalham direta ou indiretamente no 

turismo, não é? 

ENT6C5 - Sim, e indiretamente, sim. 
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EG - Mas mesmo para os outros, pensa que o turismo ajuda também, por exemplo nos gîtes, 

que vão comprar os legumes ao mercado, e as pessoas que trabalham na terra vão vender os 

seus legumes? 

ENT6C5 - Não, é difícil. No vale do Bouguemmez não podemos contar em comprar 

diretamente... por exemplo, se eu tiver um grupo, vou fazer dois dias de caminhada, tenho um 

grupo de quinze ou vinte pessoas, eu não posso contar em comprar os legumes no 

Bouguemmez, porque no Bouguemmez apenas posso comprar os legumes no sábado e no 

domingo, portanto é muito difícil. Se venho e tento, e não há, se não há tâmaras, não há 

tomates, o que faço? é muito delicado. Quando faço os circuitos em estrela, compro tudo em 

Tabant. Quando faço os circuitos itinerantes ((expedições)), em que chegam à tarde, dormem 

e partem de manhã, sou obrigado a trazer tudo comigo. Porque, não é que não queira ajudar o 

vale do Bouguemmez, mas é por segurança. O que vou fazer se chegar ao Bouguemmez e não 

houver nada? É muito difícil E já aconteceu. Portanto, quando faço as coisas em estrela é mais 

fácil. Por exemplo para o gîte compramos as coisas em Tabant. Para o gîte, tudo o que é para 

o gîte, é em Tabant. Em contrapartida, quando compro, quando tenho um grupo, que faço em 

itinerante, sou obrigado a trazer as coisas, porque se não, corre mal, porque são os clientes 

que vão comer. Eles pagaram portanto é normal.    

EG - Já percebi que há coisas que é melhor comprar em Azilal ou em Marraquexe para 

garantir melhor qualidade. 

ENT6C5 - Sim, porque em Marraquexe pode comprar-se com boa qualidade. Por exemplo o 

tomate, o tomate quando chega a Tabant já está muito murcho. São muito murchos. Portanto 

é... 

EG - Porque não é daqui? 

ENT6C5 - Não, porque aqui o tomate há apenas em agosto... e não há muito. Porque as 

pessoas fazem um pouco de tajine mas para elas, não vendem, sim, as batatas sim, mas em 

setembro. É a altura. Portanto é difícil. 

EG - É preciso saber bem. 
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ENT6C5 - Sim, é preciso ter atenção. Muita atenção. 

EG - A sua família, por exemplo, trabalha no turismo mas trabalha também na agricultura? 

ENT6C5 - Sim, a minha família trabalha na agricultura, sim. O turismo, com o turismo 

ganham um pouco no gîte mas... podemos dizer que sessenta por cento do trabalho é 

agricultura. E quarenta por cento é do turismo, do gîte. Porque as pessoas que vêm passam 

apenas uma noite e depois seguem. Eu estou atualmente a desenvolver uma atividade como a 

que fizemos em estrela. Assim é melhor, ficam no gîte, o gîte pode ganhar um pouco mais. 

Mas por uma noite é difícil. 

EG - Normalmente é uma passagem para a montanha. 

ENT6C5 - E depois se as agências de viagem enviam clientes para cá, pagam apenas a noite. 

Significa que são eles quem trazem a comida. Por isso não se ganha nada nisso.  

EG - É apenas para dormir? 

ENT6C5 - Sim, apenas para dormir, por cinco euros. Depois é necessário pagar a limpeza... 

não é muita coisa. 

EG - Já falámos anteriormente que por exemplo não existe uma forma de organizar, ou de 

pensar o turismo no vale, não é? Não há por exemplo uma...  

ENT6C5 - Uma associação? 

EG - Não exatamente uma associação mas saber antecipadamente se as coisas pensadas para o 

vale, por exemplo abrir uma escola, as pessoas são ouvidas para isso? ou abrir um gîte? As 

pessoas não são ouvidas? 

ENT6C5 - Não, mas o problema é que é difícil para as pessoas daqui, criarem um grupo e 

formarem alguma coisa, é muito difícil... neste momento não existe essa mentalidade... 

/((interrupção para atender o telefone))/ 
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EG - Estávamos a falar da participação das pessoas nas decisões tomadas no vale, para o 

turismo. Se existe, e estava a dizer que as pessoas não pensam... 

ENT6C5 - As pessoas, porque... há muito ciúme e... /((interrupção para atender o telefone))/ 

Havia uma associação de guias mas depois foi... não bem... organizada. Acabou. Depois 

houve uma segunda associação e aconteceu a mesma coisa. Agora estão a tentar fazer uma 

nova associação. Mas o problema é que as pessoas têm muito ciúme e é difícil... é... 

atualmente não há essa mentalidade de fazer alguma coisa em comum. Porque as pessoas 

acreditam que os outros lhes vão tirar... roubar... percebe? Não existe essa... porque não há 

indicações para isso. Talvez, talvez daqui a dez anos, sete anos, oito anos, talvez... os jovens, 

talvez possam fazer alguma coisa. 

EG - Mesmo por exemplo na gestão do agdal, atualmente... 

ENT6C5 - Isso é outra coisa. 

EG - As decisões, são alguma vez pensadas para o turismo? Por exemplo, plantar árvores ou 

não cortar uma parte de... 

ENT6C5 - Não. Não, não. No turismo... a jmâa ocupa-se unicamente de tudo o que diz 

respeito ao agdal, irrigação... problemas na família, problemas com terrenos... tudo isso, é 

unicamente, mas tudo o que é turismo, até agora, a jmâa não decide nada. 

EG - É interessante porque quando se fala com as pessoas, o turismo é uma parte do vale mas 

não está incluído nos instrumentos... 

ENT6C5 - Não, não está. Porque a questão é que numa aldeia, encontra-se numa aldeia vinte 

por cento que trabalha no turismo. Oitenta por cento não trabalha no turismo. Não se pode 

impor às pessoas que não trabalham no turismo que façam coisas para o turismo, percebe? 

Portanto é por isso que na jmâa, não se fala do turismo. Mas, é verdade, é uma boa ideia que 

as pessoas da jmâa possam decidir fazer um refugio, um gîte, podem fazer... é possível, fazer 

alguma coisa em comum pela aldeia mas, no presente isso não acontece. 

((Agradecimentos)) 
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ENTREVISTA 7 

Entrevistado: ENT7C5   Aldeia: Tabant (C5) 

Género: Masculino    Idade: Mais de 65 anos 

Função: ---      Duração da entrevista: 37' 15" 

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - Já sei que trabalha no turismo há muitos anos... 

ENT7C5 ((Entrevistado 7)) - Sim, desde os anos oitenta. 

EG - Então tem visto mudanças no vale? 

ENT7C5 - O turismo tem mudado algumas coisas no vale mas apesar disso é algo muito 

importante. O turismo é uma parte da economia e do comércio. As mudanças que se fazem... 

todos os jovens do vale, as lojas mesmo sem serem no centro de Tabant, os hotéis, os gîtes, 

trabalham no turismo, os arrieiros também... todos são atores no turismo. Nos anos oitenta e 

noventa, havia muitos turistas, mas agora não. Desde os anos noventa até dois mil e onze, tem 

reduzido para os gîtes, para os hotéis... não há muitos turistas... 

EG - Há menos do que [nos anos] 

ENT7C5 - Sim, menos do que nos [anos de oitenta]. 

EG - Mas nos anos oitenta havia mais turismo no outro lado do vale ((secção B)), não era? 

ENT7C5 - Sim, é verdade. Mas também em todo o vale. Para o turismo, porque existem 

muitos gîtes e hotéis, o problema é esse atualmente. São muitos... 

EG - E por exemplo na cultura das pessoas, a cultura berbere, pensa que o turismo alterou 

alguma coisa? 
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ENT7C5 - Nos anos oitenta as pessoas de cá, todos eram muçulmanos, mas nos últimos anos 

por causa do mau turismo há a droga, os cigarros, muitas coisas que não são boas para as 

pessoas do vale. 

EG - As alterações são nas religião e nas atitudes, por ver o que os outros fazem? 

ENT7C5 - Sim, é isso. Nos anos oitenta os turistas vinham com a família, com grandes 

famílias, ou vinham visitar os familiares berberes, mas sempre dentro da mesma cultura... 

dormiam nos mesmos lugares mas agora há muitas coisas que mudaram na cultura mesmo 

que... mesmo com acordos, mas nos hotéis, nos grandes hotéis há (  ) muita coisa que... que 

mudou. Há também a emigração, porque as pessoas não têm trabalho e vão para outros 

países... 

EG - Mas com o turismo começam a ficar mais por cá? 

ENT7C5 - Sim, sim. 

EG - Os jovens também? 

ENT7C5 - Sim, os jovens também. Mas a maior parte dos jovens emigram para trabalhar. 

Eles gostam de trabalhar por Marrocos ou Espanha. Isso é outra coisa que muda a cultura. 

Nos anos oitenta os turistas eram homens mais velhos mas agora são jovens, com uma cultura 

diferente, com outra... é difícil... 

EG - E há pessoas que, apesar de aqui virem, já não chegam a conhecer a cultura tradicional 

por causa da mudança? 

ENT7C5 - Sim, sim. Há muitas coisas que tem vindo de outras culturas e que não são 

tradicionais como o queijo, o café, todas as coisas, e as coisas que se comem... comiam todos 

juntos mas agora não... os turistas num lado e nós noutro, é outra coisa... e mesmo a forma de 

vestir, as roupas... mudou o que era tradicional... quando comecei a trabalhar as pessoas eram 

muito pobres... eram muito pobres, e as pessoas que vinham, vinham para... encontrar 

pessoas, para viajar mas ao mesmo tempo, para ajudar as pessoas. Mas agora o turismo 

mudou, porque quando as pessoas chegam aqui encontram as pessoas já com boas casas e 

boas roupas por isso... já não é a mesma coisa! Por outro lado... por exemplo na Europa... há 
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pessoas aqui que trabalham a terra e tudo isso e não têm problemas de dinheiro, por isso 

ganham, por exemplo aqui ao lado, cerca de trinta mil euros com a colheita das maçãs por 

ano, só com a colheita das maçãs. Isso é mais... o turista que passa, e que vem, paga as 

despesas, taxas, paga várias coisas, no fim, o salário fica apenas um pouco... o salário é 

pequeno e ele faz algumas economias para viajar, por isso não consegue dar mais... e quando 

chegam aqui, porque em Marraquexe, quando os turistas chegam, percebem que é muito caro, 

tem muita gente e é caro, idêntico à Europa. Nessa época também não havia telefone, não 

havia... agora todos têm telefone, isso já muda, muda muita, muita coisa. 

EG - E o turismo tem ajudado também para melhorar as infraestruturas como eletricidade, 

estradas, etc.? 

ENT7C5 - Sim, é possível que o turismo ajude a fazer essas infraestruturas se encontrar um 

vale pobre. Se encontrar um vale onde não precisam disso para viver, não fazem. 

EG - Então no vale é para a melhoria da vida, não para o turismo 

ENT7C5 - Não, é o estado, a população, a jmâa... a jmâa com o trabalho coletivo para a 

aldeia ou o estado. 

EG - Existe uma jmâa em cada aldeia? 

ENT7C5 - Em cada aldeia existe um naïb e é ele quem gere a irrigação e os problemas dos 

terrenos, é tudo, mas depois... algumas aldeias juntam-se para fazer outras coisas se é 

necessário e depois... tudo o que é para as casas e isso, é obrigatório ir à Commune, por causa 

dos papeis, na jmâa não se pode tratar disso... nos fim dos anos noventa esteve cá um médico, 

o que não foi mau por causa do turismo, e também a eletricidade. E também, a embaixada do 

Japão, que doou duas ambulâncias.  

EG - Também têm ((japoneses)) um projeto em Azilal, não é? 

ENT7C5 - Têm um projeto em Azilal e também construíram três poços... fizeram três poços 

aqui no vale. /((Interrupção para conversa com um dos filhos))/ Se falarmos de Marrocos, 

Marrocos é rico em tudo, mas na realidade as pessoas não têm nada. As pessoas, cada uma 

tem dinheiro para si mesmo. Faz-se publicidade para receber algumas pessoas e ter um pouco 
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de dinheiro e de pão. É isso... Quando se olha para as cidades, têm tudo mas... quando se sai 

da cidade se vai para as montanhas, vê-se que não há nada... nem mesmo água, nem 

hospitais... Não há nada, mas por outro lado quando os turistas chegam a um vale, pouco a 

pouco começa a desenvolver-se, a desenvolver-se e... porque também há a publicidade, as 

pessoas que falam, e o estado é obrigado a investir... todos os locais que são acessíveis para... 

onde o rei pretende ir, foram todos arranjados... os outros ficaram como estavam. 

EG - Atualmente, para os jovens do vale, o turismo e o centro de formação é uma 

oportunidade para eles? Para trabalhar? 

ENT7C5 - Eles têm a oportunidade de ter esta escola e isso pode abrir muitas portas, além 

disso... se fosse acessível a todos, todos passariam por aqui. É necessário um nível 

((escolaridade mínima)) e entram trinta pessoas por ano. Depois é necessário ter o BAC, por 

isso é um pouco... 

EG - Para os jovens de cá é difícil tirar o BAC? 

ENT7C5 - A maior parte tem mas é um pouco difícil. Depois o estado, penso que reparte as 

vagas. Dá quinze para o Bouguemmez, depois cinco para este, dez para aquele... No 

Bouguemmez não há nada mais, apenas a agricultura e o turismo. É tudo. 

EG - Muitas pessoas com quem falei trabalham no turismo mas também na agricultura. 

Sempre, porque é algo necessário e para ajudar. A formação no centro é paga? 

ENT7C5 - Não, é tudo gratuito. 

EG - O que pensa para o futuro do turismo no vale? 

ENT7C5 - A minha esperança é apenas uma, o mais importante no vale é ter uma boa estrada, 

mais longa e mais rápida pois isso será bom para as pessoas do vale. Primeiro para os turistas 

e depois para a agricultura, para vender a agricultura e tudo isso... para ir vender é muito 

difícil, e isso... isso é a base, o mais importante. Conheço a maior parte das pessoas também e 

quem está longe de Marraquexe, para virem cada vez, têm que dormir, têm que ficar em 

Marraquexe. Se a estrada, se tivermos duas ou três horas de estrada... se a estrada for boa...de 
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Marraquexe... as pessoas vêm diretamente... bem, pode-se fazer muitas coisas, pode facilitar 

muito as coisas. 

EG - E pensa que o turismo no futuro pode ser perigoso para a cultura do vale? 

ENT7C5 - Não, isso não mudará nada. Para mim, a minha ideia é que o turismo é como uma 

mão. Não se pode trabalhar apenas com uma mão. Por isso... são as duas mãos que se ajudam. 

O turismo é isso... existe um equilíbrio entre as pessoas que trabalha no turismo e na 

agricultura e existe de qualquer forma em cada família... não em todas, há famílias onde há 

quem trabalhe no turismo, depois outros que trabalham na agricultura, e depois... variam... o 

único receio é o risco de existir muitos turistas, sobretudo um turismo de massas, que possa 

trazer coisas más para o vale... de momento está bem, porque as pessoas que vêm são 

unicamente as que gostam de montanha. Mas se vier muita gente, isso será... esse é o 

problema. 

EG - Será melhor para o vale ter um turismo de nicho e de montanha para quem gosta de 

cultura e de saber da vida local. 

ENT7C5 - Sim. Isso é o mais importante. Agora há também um turismo que mudou muito. 

Na altura em que eu trabalhava, os turistas ficavam contentes por falar com as crianças nas 

aldeias, com as famílias... mas agora... os turistas, não falam com as pessoas locais, com as 

crianças... é diferente. O centro de guias também é uma boa oportunidade para o vale. Os 

guias... em Marrocos, fazem esta formação de guia de montanha para ter uma carta com 

número e tudo isso, assim os turistas estão seguros e Marrocos também fica seguro pois sabe 

que estão com pessoas... que não há problema. 

((Agradecimentos)) 
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ENTREVISTA 8 

Entrevistado: ENT8A5   Aldeia: Timit (A5) 

Género: Masculino    Idade: 36-45 anos 

Função: Gîteur     Duração da entrevista: 13' 34"   

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - Você é o gîteur deste gîte? 

ENT8A5 ((Entrevistado 8)) - Sim. 

EG - Trabalha também como guia?  

ENT8A5 - Sim. 

EG -  Fez também a formação no centro? 

ENT8A5 - Não, trabalho na cozinha, no gîte, trabalho com amigos de França, de Chamonix, 

Lyon, com muitos espanhóis... Tenho conhecidos que ficam aqui.... 

EG - E com guias conhecidos? 

ENT8A5 - Sim, sim. 

EG - Nunca esteve em França?  

ENT8A5 - Não, nunca. 

EG - É daqui do vale? Trabalha há muito tempo no turismo? 

ENT8A5 - Sim sou daqui. Comecei no turismo cinco anos antes de criar o gîte. Em 2003 pedi 

uma autorização e chegou finalmente em 2005.  
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EG - Muitos papéis a tratar... Trabalha também na agricultura?  

ENT8A5 - Quando não há turistas trabalho um pequeno pedaço de terra.  

EG – O mais importante para si é o turismo ou a agricultura? 

ENT8A5 – O turismo é bom quando dá bons resultados, quando há muito trabalho. Mas o 

turismo é para satisfazer as necessidades do lar, da família. Mas é muito bom... Tudo depende 

se há clientes no gîte... é bom. Se não há clientes então a agricultura é um substituto.  

EG – No que toca às coisas do gîte, compra-as aqui, ou cultiva você as coisas?  

ENT8A5 – Compro no mercado em Tabant. Se houver frutas... e outros produtos desses aqui 

na casa é o melhor. Se não houver então compramo-los em Tabant. Certos frutos não existem 

todo o ano e nessa altura sou obrigado a comprá-los no mercado.  

EG – Pensa que o turismo é importante para o vale? Mudou alguma coisa na vida das 

pessoas? 

ENT8A5 -  Há a modernidade, as mudanças culturais... os turistas gostam de ver e ficar pelo 

aspecto tradicional, pelas construções típicas. Entretanto foram sendo feitas outras 

construções diferentes, em cimento e em pedra e os turistas já não vêm como vinham.  

EG - E as mudanças foram só nas construções ou noutras coisas como a família, também 

mudaram? 

ENT8A5 - Há muitos turistas que já não ficam porque a arquitetura e o tipo de alojamento 

mudou. O melhor é manter a mesma arquitetura, as mesma construção, as tradições....Mas no 

que toca à família e às tradições não houve mudanças.  

EG – Acha que o turismo ajudou a melhorar as infraestruturas, eletricidade, estradas...?  

ENT8A5 – A eletricidade é melhor para o vale... É uma coisa muito importante no vale, o 

mesmo se passa com as estradas. São coisas boas para ajudar as necessidades do vale. Ao 
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mesmo tempo há também coisas tradicionais como... a iluminação... Mas essas mudanças 

ocorreram graças ao Estado, independentemente do turismo. 

EG – E as mudanças que o turismo trouxe. Acha que são boas para o vale?  

ENT8A5 – Apesar de ter trazido algumas coisas... algumas mudanças, é preciso continuar a 

ser tradicional. É bom misturar as coisas, a modernidade e manter uma certa tradição. Deve-se 

também começar a seguir a modernidade... mas manter a tradição. 

EG – Quais as suas expectativas no que toca ao futuro do turismo?  

ENT8A5 – Oxalá que venham turistas! A minha profissão é o turismo e é bom que as pessoas 

venham como têm vindo, ou mais. 

EG – Acha que há diferenças no que toca ao turismo dos anos 1980? O turismo e os turistas 

de agora, é um turismo diferente?  

ENT8A5 – É diferente. Nos anos 1980 havia muitos turistas mas agora não. Este ano tem sido 

muito, muito difícil. Não sei se é só no meu gîte que não há turismo, se em todo o vale... 

Muitos turistas na época... Nos anos 1980 havia muito turismo mas agora não. 

 ((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 9 

Entrevistado: ENT9A6   Aldeia: Agadnazrou (A6) 

Género: Masculino    Idade: 16-25 anos 

Função: Gîteur     Duração da entrevista: 08' 50"   

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - Trabalha aqui como gîteur deste gîte, certo?  
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ENT9A6 ((Entrevistado 9)) - Sim... 

EG - Nasceu aqui no vale? 

ENT9A6 – Não, sou de outra região. 

EG – Há quantos anos vive aqui? 

ENT9A6 – Vivo aqui deste a abertura deste projeto, no final de 2004. 

EG – Veio para cá trabalhar exatamente neste projeto. Teve formação, por exemplo no centro 

de formação? 

ENT9A6 – Fiz os meus estudos normais em Marraquexe. E depois comecei a trabalhar neste 

sector por opção, porque gosto muito de trabalhar nesta área. 

EG – Andou na universidade em Marraquexe, mas não fez formação de guia? 

ENT9A6 – Sim, não fiz formação de guia! 

EG – Então não trabalha como guia, trabalha só na gestão, certo? Foi sua opção de trabalhar 

nesta área? 

ENT9A6 – Sim 

EG – Conhece bem o vale... Como vê o turismo no vale e a sua importância para o vale? 

ENT9A6 – É um ponto forte para desenvolver um pouco o vale. 

EG – Compra produtos aqui no vale ou prefere comprá-los em Marraquexe ou em Azilal? 

Qual a sua preferência? 

ENT9A6 – Não é uma preferência, é uma obrigação. Mesmo que quiséssemos não 

encontramos normalmente coisas que procuramos aqui e somos obrigados a ir mais longe. 

Normalmente trabalhamos com os meios que temos aqui no vale. 
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EG – Os produtos agrícolas, as frutas, os legumes, são provavelmente melhores aqui.... Acha 

que o turismo pode mudar alguns aspectos da cultura e dos costumes locais aqui no vale? 

Pergunto isto porque as tradições são também uma atração para os turistas que vêm, para 

contactar com a cultura berbere, ver o que as pessoas fazem... Acha que o turismo pode mudar 

essas tradições de certo modo, por exemplo a forma como as pessoas vivem, os jovens...? 

ENT9A6 – Não é muito fácil responder a essa questão porque acho que as coisas mudaram 

um pouco desde que aqui cheguei. Um pouco... 

EG – Vê algumas mudanças... 

ENT9A6 – Mesmo os hábitos das pessoas começaram a mudar, porque começaram a 

descobrir outras culturas. 

EG - Que vêm com o turismo? 

ENT9A6 - Sim... 

EG – Acha que isso é bom ou mau? 

ENT9A6 – É como tudo na vida. Tem aspectos positivos e aspectos negativos. É preciso 

escolher bem as coisas. 

EG – Acha que há uma boa promoção do vale ou acha que deveria haver mais medidas para 

ajudar o turismo aqui, como por exemplo o estado, para ter mais turismo aqui? 

ENT9A6 – É uma questão de publicidade e de qualidade de serviços oferecidos e de produtos 

e serviços propostos aos clientes. Se propusermos coisas diferentes podemos ter mais clientes. 

O mais importante é a qualidade do produto proposto ao cliente. 

EG – A sua família tem uma tradição de trabalho no turismo? Ou é só você que trabalha no 

turismo? 

ENT9A6 - Tenho outras pessoas da família que trabalham no turismo. 
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EG – Porque decidiu trabalhar no turismo? 

ENT9A6 – Foi uma escolha pura e simples. 

EG – Estudou o quê? 

ENT9A6 – Gestão. Escolhi este sector porque não está bem organizado. É melhor do que o 

funcionalismo público pois não sou obrigado a fazer certos trabalhos. Posso mudar como 

quiser... 

EG - É também uma profissão nova... Escolheu por ser diferente... 

ENT9A6 – Não é a nível de... É um sector que não esta bem organizado.  

EG  - Acha que é uma oportunidade, que é um sector que não está bem organizado, por uma 

estrutura superior, é isso? Quais as suas expectativas para o futuro do turismo no vale? 

ENT9A6 – É uma vantagem termos turistas no vale pois podemos melhorar as condições de 

vida. 

((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 10 

Entrevistado: ENT10C5   Aldeia: Tabant (C5) 

Género: Masculino    Idade: 16-25 anos 

Função: Estudante    Duração da entrevista: 08' 30" 

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) – É daqui do Vale?   
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ENT10C5 ((Entrevistado 10))  – Sim sou daqui.  

EG - E trabalha há muito tempo no turismo? 

ENT10C5 - Não trabalho há muito tempo no turismo...  

EG – E trabalha na agricultura também ou só no turismo?  

ENT10C5 – Na agricultura também. Agricultura e turismo...  

EG – Fez alguma formação, por exemplo no Centro de Formação de guias?  

ENT10C5 – Estou ainda a estudar na universidade.   

EG – Estuda o quê?  

ENT10C5 – Gestão de empresas. Economia.  

EG – Então não fez a formação do Centro?  

ENT10C5 – Não. Mas o meu irmão sim, fez a formação no Centro.  

EG – Acha que o turismo é importante aqui para o vale, para as pessoas?  

ENT10C5 – Sim... É um vale de turismo... por isso decidimos fazer o Riad... para os 

marroquinos e para todos. É importante para os turistas nacionais e estrangeiros.  

EG – Acha que o turismo pode contribuir para mudanças na cultura, na cultura do vale, da 

cultura berbere...  

ENT10C5 – Penso que deve permanecer a cultura... a cultura antiga é melhor. As construções 

são melhores se forem feitas de acordo com as tradições,  em pedra e terra em vez de usar 

cimento. É melhor permanecer tradicional...  

EG – Acha que o turismo veio mudar as pessoas e a cultura?  
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ENT10C5 – Não, não provocou mudanças...  

EG – Já recebe turistas no Riad? 

ENT10C5 - Sim, sempre. 

EG - E faz as compras em Azilal, em Marraquexe, ou compra antes as frutas e os legumes 

aqui no vale?  

ENT10C5 – Os produtos frescos etc... compro tudo aqui no vale. O resto, as conservas e as 

coisas que não encontro aqui, essas compro-as em Marraquexe. Mas há produtos que por 

vezes é melhor procurar noutras localidades.   

EG– Acha que o turismo trouxe outras oportunidades para jovens como vocês?  

ENT10C5 – Há alguns anos era normal as pessoas trabalharem nos campos, não tinham 

outras oportunidades... Se se desenvolver mais o turismo é melhor... porque o trabalho no 

campo é difícil... as pessoas têm agora a possibilidade de trabalhar em coisas que não apenas 

a terra. As pessoas têm agora a possibilidade de trabalhar numa coisa importante como o 

turismo, ou até mesmo no funcionalismo público. É bom ter outra ocupação para lá da 

agricultura. Mas o ambiente e a agricultura também são importantes, não estão separados do 

turismo. As autoridades do vale também têm que ter um papel importante para desenvolverem 

o turismo, as infraestruturas....  

EG – Que idade tem?  

ENT10C5 – Tenho 24.  

/(( o nosso guia interrompe a dizer que é na mesma idade e são colegas na universidade))/ 

 EG – O que acha da promoção do vale? Acha que é fácil para os turistas o descobrirem....Ou 

acha que o Estado deve fazer qualquer coisa?   

ENT10C5 – O marketing é melhor via internet para que as pessoas conheçam. E as 

infraestruturas também são muito importantes. É bom construir bons equipamentos. No caso 
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de um Riad ou do Kasbah é bom encontrar um bom local. É uma grande vantagem ter um 

Riad como este, perto do centro.  

 ((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 11 

Entrevistado: ENT11C5   Aldeia: Tabant (C5) 

Género: Masculino    Idade: 16-25 anos 

Função: Guia     Duração da entrevista: 11' 20'' 

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) – Já conhece bem as perguntas que vou fazer. Já vi que tem também a 

sua própria opinião. É importante sabê-la, pois você é da nova geração de guias, pessoas que 

conhecem bem a realidade do vale e a sua família tem tradição de trabalhar no turismo. Não 

é? 

ENT11C5 ((Entrevistado 11)) - Sim.  

EG - O que pensa do turismo no vale? Que coisas trouxe para as pessoas, positivas, negativas, 

como vê esta atividade?   

ENT11C5 – Na cultura mudou muitas coisas. Como o estilo da roupa, por exemplo. A 

modernidade é importante mas devemos preservar as tradições, para não as perdermos, para 

não entrarmos na modernidade por uma porta que não seja a mais correta. Para ficarmos 

bem... Isto porque devemos combinar a modernidade e a tradição ao mesmo tempo. Há muitas 

coisas que mudaram e outras que gostaria que permanecessem tradicionais como a comida, o 

estilo de vestir. Mas ao mesmo tempo há que aproveitar a modernidade, como é o caso da 

eletricidade, por exemplo, ou o computador, pois traz muitas vantagens... e as parabólicas... 

Há muitas coisas positivas que se deve preservar... há que preservar as coisas boas.  
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EG – Mas acha que o turismo pode gerar conflitos culturais entre as pessoas e os turistas que 

vêm?  

ENT11C5 – Sim... o problema é...agora as pessoas são muito... Não sei como dizer, mas elas 

seguem a modernidade e não preservam as tradições. 

EG - Os valores? 

ENT11C5 - Sim, os valores.  

EG – Mudou alguma coisa na forma como as famílias trabalham, nas relações familiares?  

ENT11C5 – Não. Não acho, porque acho que devemos preservar as tradições que já temos, 

adaptando a modernidade, mas de uma forma positiva, não as coisas negativas.  

EG – Acha que o turismo trouxe oportunidades às pessoas, aos jovens para que vão estudar e 

voltem depois para trabalhar aqui? Por exemplo, no seu caso que foi estudar em Marraquexe...  

ENT11C5 – Não, o turismo é só para trabalhar, para ganhar algum dinheiro, para continuar os 

estudos. Há jovens como eu que veem o turismo como um trabalho ou uma profissão mas eu 

penso que não é totalmente correto.  

EG - Pretende continuar a estudar? 

ENT11C5 - Eu no meu caso vou continuar a estudar. Se encontrar outra profissão será 

melhor. O turismo não é uma profissão segura. É melhor estudar e tentar encontrar outro 

trabalho.  

EG – Acha que o turismo ajudou a mudar as mentalidades no que toca ao ambiente, à 

natureza?  

ENT11C5 – Não, não penso. Não, não tenho grandes informações sobre tal. Não sei 

responder. Mas... mas mudou muita coisa, não sei se por causa da modernidade se por 

questões turísticas... não sei...  
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EG – Acha que devia haver uma organização para mostrar e apresentar o vale no exterior, aos 

turistas?   

ENT11C5 – Vejo que a publicidade é muito importante para apresentar o vale aos 

estrangeiros e a todo o mundo. É o mais importante... Podemos juntar todos para fazer um 

site, ou cada gîte pode fazer a sua própria publicidade.  

EG – Quais as suas esperanças e os receios para o futuro?  

ENT11C5 – Não sei bem... Se houver muitos turistas será também um problemas. E se não 

houver também será mau.  

EG – Isto porque há muitas pessoas que dependem do turismo...   

ENT11C5 – Sim... No vale há muita gente que trabalha no turismo e será um problema se não 

houver e as coisas serão mais difíceis  

EG – Falei com pessoas que me disseram que se não houver turismo há sempre a agricultura.  

ENT11C5 – Sim, mas isso não é correto, pois não dá para viver só da agricultura, é só para... 

para subsistência. Mas não é uma profissão.  

EG - É difícil de viver só da agricultura? 

ENT11C5 - Há muitos jovens, numa casa há 15 pessoas e a agricultura não chega.  

EG – Ontem falava com uma pessoa que me dizia que as famílias aumentam e que é preciso 

sustentá-las. Mas no outro lado do vale reparei que há pessoas que não tratam as terras.  

ENT11C5 – Sim. Nalgumas aldeias... A agricultura não é um trabalho bom. Pessoalmente 

acho que não é bom... É difícil viver da agricultura. Mesmo com o turismo é 

difícil...Agricultura só para subsistência.  

((Agradecimentos)) 
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ENTREVISTA 12 

Entrevistado: ENT12A1   Aldeia: Agouti (A1) 

Género: Masculino    Idade: 16-25 anos 

Função: Cozinheiro no gîte    Duração da entrevista: 7' 00''  

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) – É o gîteur aqui?  

ENT12A1 ((Entrevistado 12)) – Sim, sou o responsável do gîte.  

EG – E é também guia?   

ENT12A1 - Não, apenas trabalho na cozinha do gîte.  

EG – E fez alguma formação na área do turismo, no centro?   

ENT12A1 – Depois...Talvez mais tarde... penso que vou fazer... 

EG - E gosta de trabalhar no turismo? Quer continuar a trabalhar nesta área? 

ENT12A1 - Sim, sim... e quero continuar nesta área pois é muito importante para o vale. A 

maior parte das pessoas aqui trabalha no turismo.   

EG – Trabalha também na agricultura ou trabalha só no turismo?  

ENT12A1 – Agricultura também. Quando não há turistas faço agricultura também.  

EG – E agora há turistas? Isto porque em todo o lado me dizem que este ano está a ser difícil, 

que não há turistas....  

ENT12A1 – Este ano... não é como o ano passado... O ano passado foi melhor do que este 

ano.  
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EG – E a vida das pessoas que trabalham no turismo? Acha que é uma vida boa?   

ENT12A1 – Sim... é boa... Mesmo quando não há turismo as coisas passam-se bem. Vivemos 

bem.  

EG – Aqui no gîte é cozinheiro. Usa coisas do vale de preferência?  

ENT12A1 – Sim, utilizamos legumes dos campos, daqui... mas no inverno não há nada e 

compramos noutros locais, compramos outras coisas... em Azilal ou Tabant.  

EG – Acha que o turismo trouxe coisas boas para o vale?   

ENT12A1 – Sim, sem dúvida.  

EG - Por exemplo que coisas?  

ENT12A1 - Sim, sim... aqui há associações europeia e que estão em contacto com as 

associações daqui... isso é bom... vêm ajudar a desenvolver o vale. 

EG - Acha que o turismo mudou por exemplo a cultura do vale, os costumes das famílias?  

ENT12A1 – Sim, sim... Houve grandes mudanças. Com os turistas muita coisa mudou aqui--- 

EG – Há casos de pessoas que deixaram de trabalhar a terra para trabalharem no turismo? 

ENT12A1 – Não, isso não mudou... trabalham nos dois sempre... Quando há turistas 

trabalham no turismo, quando não há turismo não trabalham no turismo, trabalham no campo. 

É uma tradição que continuou. 

EG – Estudou, fez o BAC?  

ENT12A1 – Já fiz mas vou validar novamente o BAC agora.  

EG - E pensa continuar a estudar para a universidade? 
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ENT12A1 - Não penso ir para a universidade. Vou continuar no turismo e fazer outras 

formações.  

EG – A sua família é daqui do vale?  

ENT12A1 – Sim. Vivem mesmo aqui ao lado.  

EG - E tem outras pessoas da família que trabalham no turismo também? 

ENT12A1 - Sim, tenho o meu tio que é guia de montanha e é o proprietário do gîte. O meu 

primo também é guia de montanha... Trabalha com uma agência, a EMP.  

EG – Trabalha com agências francesas?  A maioria dos turistas são franceses?   

ENT12A1 – Sim, a maioria. E há também alemães... 

EG – Acha que graças ao turismo as pessoas prestam mais atenção à natureza, ao ambiente? 

ENT12A1 – Sim, sim. Mesmo aqui na aldeia colocaram recipientes para o lixo... 

EG - Antes não existiam? 

ENT12A1 - Sim, não existiam. Foi uma associação americana que contactou com uma 

associação daqui de Agouti e fez este projeto... 

((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 13 

Entrevistado: ENT13A1   Aldeia: Agouti (A1) 

Género: Masculino    Idade: 36-45 anos 

Função: ---      Duração da entrevista: 8' 00'' 
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((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - Compreende francês?  

ENT13A1 ((Entrevistado 13)) - Um pouco  

EG – É daqui do vale, nasceu aqui?  

ENT13A1 - Sim, sou daqui do vale. 

EG - E trabalha aqui nesta associação em Agouti?  

ENT13A1 – Sim. Sou presidente da Associação ASSOC para o desenvolvimento do 

artesanato e do turismo de montanha... 

EG – O turismo é uma questão importante para si, para a associação?  

ENT13A1 – É uma associação de guias de montanha e de cozinheiros... é o fazemos... e 

fazemos esculturas de madeira para vender aos turistas.   

EG – É para vender aos turistas?  

ENT13A1 – Sim, para vender aos turistas.  

EG - E as receitas são para a aldeia? 

ENT13A1 – São para o desenvolvimento da aldeia. Fazemos artesanato para o 

desenvolvimento das mulheres, para ajudar as mulheres... O projeto da associação é um 

projeto de desenvolvimento.   

EG - Acha que o turismo mudou alguma coisa na vida do vale?  

ENT13A1 – Pequenas mudanças, não muitas. O que mudou foi a agricultura que mudou... Foi 

a agricultura que mudou na aldeia.   

EG – Há pessoas que abandonaram a agricultura para trabalhar no turismo? 
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ENT13A1 – Há as pessoas que já trabalhavam com o turismo e isso não mudou... Mas há as 

pessoas que voltam a trabalhar na agricultura e isso mudou a vida... muito.... 

EG – As receitas do turismo são maiores que as da agricultura? 

ENT13A1 – Aqui não temos turismo todo o ano... apenas no verão... nos três meses de 

verão.... não há publicidade para virem aqui à aldeia. Os turistas daqui são para fazer 

caminhadas...Não temos muito turismo cultural.  

EG – Há turistas que vêm aqui apenas para irem à montanha e não ficam muitos dias, não é? 

ENT13A1 – Sim, exatamente. Os turistas de montanha, das caminhadas, eles não compram... 

vão caminhar. E as agências que organizam compram tudo em Marraquexe. E os guias são do 

vale... os arrieiros são do vale... 

EG - Não ajuda muito o vale assim? 

ENT13A1 - Assim, fica apenas o lixo... apenas o lixo... 

EG – Muitas vezes os próprios guias não são do vale, o que não ajuda muito... Mas apesar de 

tudo acha que o turismo é bom para os jovens do vale, acha que é uma boa oportunidade para 

o futuro dos jovens? 

ENT13A1 – Quando há turistas culturais as coisas são melhores, pois trazem mais receitas, 

compram artesanato.... compram coisas por cá...  

EG – Acha que o turismo mudou alguma coisa nos costumes da família, na tradição... 

ENT13A1 – Não, não mudou nada. Bem, ajudou a mudar um pouco as mentalidades, pois 

veem turistas, pessoas diferentes... veem as pessoas que trabalham com os turistas...  

EG – Mesmo os guias que começam a trabalhar com o turismo mudam, talvez?  

ENT13A1 - Sim... 

EG - Acha que o turismo ajudou a valorizar a montanha e a natureza? 
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ENT13A1 – Acho que as coisas não mudaram muito. A estrada é a mesma, os albergues são 

os mesmo... nada mudou... a estrada é boa... se houvesse um projeto tipo tele-esqui... isso 

mudaria... mas assim...não mudou nada... assim nada mudou. Depois de 1990 nada mudou...  

EG - A grande diferença foi nessa altura? 

ENT13A1 - Sim. Nos anos 80, sim. Até ao ano 2000 houve muito turismo. Mas depois parou 

um pouco. A crise... 

((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 14 

Entrevistado: ENT14A1   Aldeia: Agouti (A1) 

Género: Masculino    Idade: 36-45 anos 

Função: Guia      Duração da entrevista: 21' 32''  

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - É o gîteur daqui?  

ENT14A1 ((Entrevistado 14)) – Sim, sou o proprietário deste gîte.  

EG – E nasceu aqui no vale?  

ENT14A1 – Nasci no vale mas não exatamente nesta aldeia, nasci noutra aldeia do outro lado.  

EG – E mudou-se para aqui porquê?  

ENT14A1 – Porque casei-me aqui, tive aqui os meus filhos e os meus pais acabaram por se 

instalar aqui também. Toda a família está cá.  

EG – Mas mudaram-se para aqui para trabalhar no turismo?  
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ENT14A1 – Não, não, não foi por causa do turismo. Mudámos antes de haver turismo. Antes 

de ter começado no turismo os meus pais já estavam cá.  

EG – Mas os seus pais trabalham no turismo?  

ENT14A1 – Não, os meus pais são agricultores.  

EG – E faz também a agricultura?  

ENT14A1 – Não, só mesmo o turismo.  

EG – Fez a sua formação aqui no Centro?   

ENT14A1 - Sim, fiz. Tirei o diploma de guia e é o meu irmão que se ocupa do gîte. Eu faço 

trabalho de guia... vou à montanha, ao deserto.....Vou onde há turistas.  

EG – Na última vez que aqui estive era o seu o irmão que estava e que me disse que você 

estava na montanha. 

ENT14A1 - Sim, sim, exatamente.  

EG – Como vê para si o turismo? Acha que é importante para a vida do vale?  

ENT14A1 – Sim, evidentemente. O turismo é algo muito importante pois é mais uma fonte de 

rendimento a juntar ao que as pessoas têm no vale. As pessoas têm a agricultura, a criação de 

gado e tudo isso... e quando o turismo chegou ao vale mudou muitas coisas. Bem, podemos 

sempre dizer que todas as coisas têm as suas vantagens e os seus inconvenientes. Mas quando 

vemos o lado positivo... vemos que o turismo ajudou bastante as pessoas. Criou bastantes 

postos de trabalho, há pessoas que trabalham como guias, como cozinheiros, arrieiros, 

gîteurs... Antes não havia assim tantos gîteurs nas aldeias. Atualmente há bastantes... Bem... 

não podemos dizer que os gîtes funcionam todos os dias, ou que têm 30 ou 40 pessoas, mas 

bem... Mas as pessoas aqui não dependem unicamente do gîte. O gîte funciona como gîte 

d'étape e como a sua habitação. Por isso, se há gente, é bom, se não, estão em sua casa. Não 

pagam impostos... o que quer dizer não estão apenas dependentes do turismo... O turismo é 
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mais um recurso e ajudou bastante as pessoas do vale. As pessoas têm agora um pouco mais 

de meios do que antes. 

EG – Com o turismo as pessoas deixam a terra para trabalharem no turismo?   

ENT14A1 – Não, não. Podemos dizer antes que o turismo no vale é... é profissional. Quem 

está no turismo está empenhado nisso e quem é agricultor trabalha como agricultor. No vale 

as famílias berberes vivem todas juntas. Numa família temos 3 ou quatro irmãos e um é guia 

de montanha e a sua ocupação é essa e os outros trabalham nas hortas nos campos, como 

agricultores. Mas obviamente quando tem grupos, evidentemente ele chama os seus irmãos 

para que o ajudem. Podem passar uma ou duas semanas fora mas depois regressam... Fazem 

as duas coisas... 

/((Interrupção para servir o chá))/ 

EG – Acha que o turismo, por exemplo, mudou as tradições, os costumes, a vida das famílias? 

ENT14A1 – Há algumas coisas que mudaram. Mas digamos que do lado positivo, sobretudo.. 

Se falarmos das tradições que existiam antes da chegada dos turistas e quando as famílias não 

trabalhavam ainda nesta área, por exemplo as instalações sanitárias, não existiam nas casas... 

não havia sanitários para a família, era na natureza... o duche era no rio, na mesquita, etc.... E 

agora as pessoas trabalharam com o turismo, com os guias, com os cozinheiros... ao trabalhar 

com o turismo, com esse contacto... vemos o que se passa no exterior, vemos como as pessoas 

se comportam nos albergues... e as pessoas pegaram nisso e tentaram desenvolverem-se, 

seguindo o que veem do exterior... As pessoas do vale veem isso e pouco a pouco, e podemos 

dizer que neste momento quase todas as pessoas têm casa de banho em casa, duche... E na 

altura as pessoas não podiam imaginar que o vale seria como está agora. Na altura não havia 

estradas, não havia eletricidade... O vale não estava aberto, as pessoas não viam o que se 

passava no exterior... Viviam de acordo com a suas tradições, não tinham televisão, não tinha 

acesso a informação e não viam nada, enquanto agora todos estamos a par do que se passa no 

mundo. Pelo que é normal que as mentalidades mudem um pouco mas as origens, as coisas 

mais importantes, essas continuam tradicionais... as relações entre as famílias, os vizinhos, o 

respeito dos mais novos para com os mais velhos, para com os pais, a família, os vizinhos, 

tudo isso continua tradicional. Isso tem sido respeitado mas... o que mudou foi o 
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desenvolvimento. O desenvolvimento... bem... o mental e também o que diz respeito os meios 

de vida, à sociedade. Sem dúvida que as coisas mudaram mas no sentido positivo. Bem, é 

tudo o que posso dizer... 

EG – Em termos da natureza, acha que o turismo teve impactes negativos?  

ENT14A1 – Isso... isso... não só com o turismo. Há o turismo e os turistas, e as pessoas. Há 

uma série de coisas que não existiam antes, e que cria alguns problemas para o vale, como é o 

caso dos esgotos, etc.., mas os turistas em geral... nem todos, há uma parte que não presta 

grande atenção à natureza. Porque... pela minha experiência com o turismo, as pessoas gostam 

muito da natureza na suas terras, mas quando saem das suas terras são mais descuidadas... 

descuidadas mentalmente e ao mesmo tempo... em relação às indicações também se 

desleixam... não têm atenção... "não estamos na nossa terra... não há imposições... as pessoas 

não nos vão dizer nadar... podemos comer tudo....". Já vi isso acontecer várias vezes e os 

conselhos das aldeias reportam agora coisas que não havia antes, como é o caso de sacos de 

plástico, garrafas de plástico, coisas que não havia antes. Antes a natureza estava adequada... 

Agora há muita coisa, compramos uma garrafa de água e é de plástico, compram-se bolachas, 

come-se e veem em pacotes de plástico... bem... Atualmente há algumas aldeias que se 

começaram a organizar no sentido de tentarem evitar esse problema... para não continuar. 

Mas há ainda muito trabalho a fazer a este respeito. 

EG – Porque não há muitas aldeias que trabalhem isso?  

ENT14A1 – Sim, só algumas aldeias, não muitas... E mesmo aquelas que o fazem devem 

intensificar, através de... das escolas, formação e indicações na escolas, para continuar 

verdadeiramente e para que as pessoas percebam que é um grande problema para a natureza. 

EG – Acha que o turismo trouxe também oportunidades para os jovens, outras profissões, 

outras oportunidades...?  

ENT14A1 – Quando se trabalha numa área como o turismo, se se ganha bem a vida e se tem 

meios, existe outra abertura... pode criar-se projetos para os irmãos, filhos, família... por isso é 

uma coisa a que acrescenta valor ao trabalho no turismo. Por isso é bom. 
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EG – Quais as principais esperanças e receios no que toca ao turismo aqui no vale? 

ENT14A1 – A principal esperança é que... o turismo é uma área com a qual não podemos 

contar nunca pois é muito, muito frágil... um pequeno problema pode refletir-se por muitas 

pessoas... a esperança é de desenvolver o turismo... mas quando falo em desenvolver o 

turismo não é no aumento do número de turistas... mas sobretudo os locais que devem 

desenvolver, devem criar outras atividades para além das que existem já... e isso pode ajudar 

ao desenvolvimento, a trazer mais pessoas, e quando há mais pessoas há mais trabalho e isso 

não é mau... mas o turismo é uma área frágil... e o receio é que as pessoas estão habituadas a 

trabalhar com os turistas, ganham bem e têm agora novos hábitos... Se voltar a acontecer uma 

crise como a que esta a acontecer, etc... isso pode criar problemas para as famílias, porque 

quando temos uma família, temos os meios e todos estão habituados a viver uma vida 

privilegiada, quando perdemos esses meios deixamos de poder satisfazer a família e isso gera 

problemas. Espero bem que haja bom senso... 

EG – Sente que o vale é bem promovido, é bem conhecido? 

ENT14A1 – A promoção é bom... os guias que trabalham na área, as pessoas que trabalham 

nesta área devem tentar falar do seu vale e de lançar informações pela internet... agora com a 

internet podemos dar a conhecer o nosso vale facilmente, sem problemas... depois há o 

ministro do Turismo, por exemplo, tem um orçamento para este tipo de promoção. Mas 

apesar de tudo, falta publicidade sobre o vale e se fosse mais conhecido teríamos mais 

pessoas.  

EG – Por exemplo, no vale a sinalização não é muito boa, não é?  Mesmo em Marrocos a 

informação para o vale...  

ENT14A1 – Exatamente, não há indicações... As estradas não estão num bom estado de 

manutenção, a sinalização não é a melhor. Se houvesse estradas boas e boas informações.... 

por exemplo porque não fazer reportagens sobre a região, não só este vale como sobre outros? 

Há muitos vales em Marrocos... Foi feita uma reportagem mas não é suficiente... é uma 

reportagem sobre o Toubkal... de tempos a tempos passam na região mas...  não é suficiente. 

É preciso mais, é preciso fazer mais. 
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EG – Até porque a região de Azilal tem muitos locais turísticos, não é? 

ENT14A1 – Sim, exatamente. Azilal, Alto Atlas, tem muita riqueza... não estamos mal na 

região... como o vale do Aït Bouguemmez... a particularidade deste vale é ser um vale 

verdejante, muito grande, largo e tem a vantagem... a oportunidade de ver.... e espero que se 

mantenha, que seja respeitado... é o único vale onde se mantém a arquitetura tradicional que 

não mudou muito ainda. Quando entramos na aldeia vemos casas que, mesmo sendo 

construídas em betão, as pessoas tentam cobrir a fachada exterior de forma tradicional. Isso é 

uma vantagem, porque comparando o nosso vale com o de (Dade) ou o vale do Toubkal... ao 

entrar nas aldeias vê-se uma natureza magnifica, a paisagem é magnifica mas, as casas, a 

construção não importa... o nosso tem essa vantagem em Marrocos.  

EG – Isto é um trabalho dos aldeões? 

ENT14A1 - Esse é um trabalho das pessoas locais. 

EG - Porque não há nenhuma lei que obrigue a construir assim? 

ENT14A1 – Normalmente há uma lei mas essa lei não é uma lei das autoridades, mas... foram 

sim os aldeões que disseram às autoridades do vale que as pessoas devem respeitar a 

arquitetura. Isso é uma vantagem para o vale e espero que assim continue.  

EG - Em todas as aldeias há casas em cimento mas a arquitetura é muito tradicional. 

ENT14A1 – Permanece tradicional... mesmo as que são em cimento, e vemos o exterior, 

quando as terminam têm o cuidado de aplicar as cores tradicionais nas casas. É a Comune que 

se ocupa agora disso e quando alguém termina uma casa fornecem tinta e ao fim de um ano 

quando a casa tem que ser pintada, é usada a cor específica do vale.  

EG - E isso contribui para manter a tradição... 

ENT14A1 - Sim, para preservar. Podemos dizer que há muitos vales que são assim, muitas 

regiões que podemos visitar, por onde podemos passear, mas temos que fazer qualquer coisa 

de certo modo diferente face aos demais vales. Temos que fazer alguma coisa para diferenciar 

este vale dos demais. Isso é um ponto positivo... 
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EG – Uma coisa que reparei é que os turistas que vêm aqui, escolhem o local pela tradição e 

pela cultura.  

ENT14A1 - Exatamente, pela tradição. 

EG - Um problema dos espaços turísticos em que começam a vir muitos turistas, depois as 

coisas começam a mudar e os turistas deixam de vir.  

ENT14A1 – Deixa de ter charme... Tudo é feito especificamente para os turistas. Há pessoas 

que trabalham nesta área do turismo, mas não são da área... chegam, trabalham no turismo, 

têm os meios e tentam usar os seus meios para o turismo mas não sabem que os turistas 

precisam de certas coisas. Fazem casas com instalações sanitárias, loiças, pinturas... mas os 

turistas têm isso e querem experimentar o que não têm... e tentar estar o mais tradicionais e 

originais... Devem aplicar os elementos do vale. Mas há muito poucas pessoas que sabem 

isso. A maior parte das pessoas não sabe como preservar o charme do vale. 

EG – Vi que na zona de Rbat ((fundo do vale)) não se encontram estrangeiros residentes. 

Aqui há estrangeiros que vêm trabalhar no turismo? Compram terrenos, fazem gîtes?... 

ENT14A1 – As deslocações para aqui são mais fáceis ((do que para o fundo do vale)). Há 

estradas, é mais fácil aceder aqui... e isso permite encontrar mais gente. A aldeia de Rbat ou 

Ibaqliouene são bonitas mas, quando estás neste vale vês sempre as mesmas pessoas... os 

aldeões, as pessoas que passam, é um ponto estratégico... é o ponto de partida para as 

caminhadas do Alto Atlas, para fazer o M'Goun... é uma porta para a montanha... para o vale 

do M'Goun e muitos outros... é o ponto de partida... e depois, a parte mais abaixo no vale, é 

mais larga e grande, mais verdejantes... temos a vantagem de ter mais água. As aldeias mais 

altas, na seca, têm problemas com a água e com as agriculturas... nós não temos esse 

problema, por isso aqui é mais verde do que lá acima... e as pessoas preferem espaços mais 

amplos.....Este espaço imenso permite respirar tranquilidade.  

EG- Aqui têm muitos turistas que vêm para irem à montanha, certo?   
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ENT14A1 – Sim. Mas há também e cada vez mais turistas que vêm para passar uns dias no 

vale. Vêm com a família, mesmo adultos que ficam vários dias para caminhadas e circuitos 

em estrela. Há cada vez mais turistas que ficam vários dias.  

 ((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 15 

Entrevistado: ENT15A1   Aldeia: Agouti (A1) 

Género: Masculino    Idade: 26-35 anos 

Função: Gîteur     Duração da entrevista: 17' 10''   

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - É gîteur aqui, certo?  

ENT15A1 ((Entrevistado 15)) – O gîte é do meu tio e trabalho de vez em quando neste gîte 

como gerente.  

EG – Trabalha para o senhor que conheci na ultima vez. Ele trabalha há muito tempo no 

turismo e disse-me que era guia. 

ENT15A1 - Sim, sim. 

EG - No seu caso, continuou e é já como uma tradição de família trabalhar no turismo?...  

ENT15A1 - Fiz a formação na escola de guias de montanha, fiz o meu diploma, e de vez em 

quando acompanho turistas.  

EG – E faz passeios com turistas? 

ENT15A1 - Sim, por todo o Marrocos.  



	   83	  

EG - Estudou no Centro, mas não continuou para a universidade?  

ENT15A1 – Estive um ano na Universidade de Marraquexe onde estudei biologia.  

EG - E não gostou? 

ENT15A1 - Bem... não é fácil e também é caro... É preciso muitas coisas.... então deixei.  

EG – Mas o trabalho de guia não está muito longe... Há muitas coisas na natureza, trabalha na 

natureza... Nasceu aqui no vale? 

ENT15A1 - Sim, sou daqui do vale.  

EG – O que acha da importância do turismo para o vale? 

ENT15A1 – Podemos falar de vários tipos de turismo. Um tipo que... que havia antes, não é o 

que temos agora. Antes o tipo de turistas era adequado com boas atitude...eram muitos mas 

gente adequada... que vinha e respeitava mais a natureza. Agora o tipo de turistas que vem 

agora contribui para uma certa degradação da natureza, deixam o lixo... Agora temos um 

turismo que não é tão responsável. Mais pessoas e menos responsabilidade. Isso não é nada 

bom para o vale.   

EG – Para o gîte, prefere comprar as coisas no vale, ou em Azilal??  

ENT15A1 - A maior parte da coisas compramos no souk de Tabant, todos os domingos. Os 

legumes... temos a nossa própria horta. O que compramos fora são compotas, carne, farinha 

para fazer pão.  

EG – E continua a praticar a agricultura?  

ENT15A1 – Sim. Temos como base as duas coisas. A agricultura é o primeiro recurso... E 

depois temos o segundo recurso que é o turismo... para a família temos o turismo, o gîte e o 

trabalho de guias. O principal recurso continua a ser a agricultura. Temos macieiras, que é 

com que ganhamos mais.  
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EG – Acha que o turismo ajudou a melhorar a vida das pessoas do vale, as infraestruturas? 

ENT15A1 – Sim. O turismo ajudou muitas coisas, podemos falar desde logo da educação... 

quer dizer que as pessoas são um pouco mais instruídas...depois, em comparação a outros 

vales sem turismo, ajudou na melhoria da estrada, da eletricidade, as pessoas melhoraram o 

seu nível de vida também, há gente a trabalhar como arrieiros, guias, cozinheiros, como 

gîteurs, em suas casas.... e isso ajuda as pessoas. 

EG – Têm outras opções... Há profissões que não existiam antes... era sobretudo a 

agricultura.... Acha que o vale é bem promovido? 

ENT15A1 – Foram feitas reportagens sobre o vale na televisão, em vários canais, existem 

algumas informações na internet, mas o que falta é o caminho. As pessoas fazem este 

caminho mas depois acabam por hesitar. Os acessos não são fáceis. Falta mais internet... E a 

internet tem que ser mais rápida. Às vezes é preciso paciência... 

EG – E as pessoas estão habituadas a terem internet em toda a parte e chegam aqui e não têm 

ligação. /((Interrupção para falar sobre viagens))/ Acha que o turismo mudou a cultura do 

vale? 

ENT15A1 – No que diz respeito à forma como as pessoas se vestem, é uma mudança que se 

vê. Antes usava-se djellaba, a capa... agora... a capa já não se usa... a djellaba, um pouco, mas 

as pessoas agora usam-na mais à sexta-feira, sobretudo nos dias de oração. Mas a maior parte 

das pessoas usa agora calças de ganga, t-shirt, bonés... começam a... no caso das mulheres há 

ainda alguns limites mas as coisas um dia destes vão mudar. Agora vemos as raparigas na 

escola, isso muda... muda não somente na forma de vestir... a forma de pensar também está a 

mudar, por exemplo na lide da casa, normalmente são as mulheres, mas agora também 

começa a haver alguns homens em casa... no souk, antes eram apenas os homens que faziam o 

mercado agora há mulheres que também se ocupam do souk. Está a haver uma mudança.  

EG – Há também contacto com outras realidades. Mas acha que o turismo está também a 

ajudar o comércio local ou não? 
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ENT15A1 – Cá temos um pequeno problema... Não utilizamos os nossos recursos. Ou seja, 

ajuda... e ao mesmo tempo não ajuda. Porque... onde pode ajudar é se fizéssemos cooperativas 

locais, por nós mesmos. Assim podíamos ajudar-nos. Por exemplo, atualmente temos 

ameixas, pêssegos, vendemos e vai para Agadir, Casablanca ou Marraquexe para a indústria, 

depois retorna na forma de compotas, que são vendidas nas lojas. Aqueles que têm lojas, isso 

ajuda-os um pouco. Por outro lado, para as famílias, é cada um que trabalha, a não ser quem 

tenham feito gîtes, ou lojas para vender água, Coca-Cola, tudo isso... por outro lado, se as 

pessoas tentarem fazer cooperativas e trabalharem as famílias juntas, acaba por funcionar 

bem. Mas o problemas é que as mulheres que trabalham nas cooperativas, todos os anos... a 

maioria casa e para quem fica há menos trabalho. Por outro lado, todos têm vacas, cabritos... 

Podiam tentar fazer um pouco de queijo, doces locais e vendê-los, penso que o nível de vida 

podia aumentar pelo menos em metade. Mas ainda são coisas que não temos. 

EG – É também uma oportunidade de diversificar do turismo. 

ENT15A1 – Sim, agora estou numa associação em Agouti, é a associação ASSOC para o 

desenvolvimento do turismo. O nosso presidente não se encontra e estou aqui com as pessoas 

que criaram esta associação. No início trabalhávamos a madeira. Trabalhamos com três tipos 

de madeira, zimbro... três tipos de zimbro, nogueira... e ( ) e por vezes compramos madeira de 

laranjeira e trabalhamos este tipo de madeira. Fazemos pequenos pratos, garfos, colheres... 

tudo feito à mão. Fazemos essas coisas, vendemo-las no local e depois temos mulheres que 

vêm ter connosco, que fazem tapetes para depois vende-los. São tapetes que se vendem bem. 

Fizemos agora uma segunda associação, com base na mesma, o mesmo presidente. A 

associação chama-se ASSOC. É composta por mulheres que fazem pequena joalharia, 

braceletes e tapetes.  

EG - Pouco a pouco, ajuda...  

ENT15A1 – O que ganhamos na associação partilhamos em três. Um terço vai para quem 

trabalha o objeto, um terço para comprar os utensílios e matéria prima e um terço para o 

desenvolvimento de Agouti, para ajudar as mulheres, para as famílias mais pobres. Falaram 

com alguém da associação? 

EG – Sim, falámos com o PAX...  
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ENT15A1 – Ah! Então regressou. É o nosso presidente. Ele trabalha na gestão da associação, 

é ele quem está sempre lá. Eu fico aqui, não é possível fazer as duas coisas. 

EG – Quais são para si as principais esperanças e receios para o turismo do vale? 

ENT15A1 – Penso que vai continuar a haver sempre turismo no vale. Neste momento está a 

ser feito um caminho que liga a Marraquexe, terá menos curvas e vai reduzir muito a distância 

até ao vale. 

((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 16 

Entrevistado: ENT16A2   Aldeia: Talsenant (A2) 

Género: Masculino    Idade: 16-25 anos 

Função: Apoio ao gîte da família   Duração da entrevista: 7' 36'' 

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - É o gîteur deste gîte?  

ENT16A2 ((Entrevistado 16)) – Não sou o proprietário, sou o filho do proprietário.  

EG – Então o seu pai trabalha no turismo?   

ENT16A2 – Sim. é da primeira formação de guias de montanha. Fez a formação em Tabant.   

EG  - E você ainda não fez a formação?  

ENT16A2 – Não fiz a formação mas tenho dois irmãos que passaram na formação, que têm 

agora o diploma.  

EG – Mas pensa fazer a formação?   
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ENT16A2 – Não...  

EG - Fez os seus estudos na universidade? Já terminou?  

ENT16A2 – Sim. Fiz um curso de técnico de gestão e um outro de investigação (  ).  

EG – Mas trabalha no turismo...?  

ENT16A2 – Por agora. Porque terminei os meus estudos este ano e estou à procura de 

trabalho...  

EG – Mas não pensa continuar a trabalhar no turismo?   

ENT16A2 – Depende... isso depende.  

EG – Porque é já uma tradição da família. A família é daqui do vale?  

ENT16A2 – Sim é já uma tradição de família... e somos daqui do vale.   

EG – Trabalha também na agricultura?   

ENT16A2 – Sim... sim, meio por meio. Cinquenta por cento na agricultura e cinquenta por 

cento no turismo.   

EG – E o que acha do turismo no vale? Pensa que trouxe mudanças no vale?  

ENT16A2 – Sim, o turismo contribuiu para muitas mudanças, de uma maneira ajudou a 

desenvolver a situação das famílias... e de outra... não é como nos anos sessenta e oitenta... 

neste momento não há muito turismo.   

EG – Acha que o turismo pode trazer novas oportunidades para os jovens do vale?  

ENT16A2 – Sim, é uma boa oportunidade...  

EG – No seu gîte, compra as coisas aqui, no vale, em Tabant? Usa os produtos da terra?  
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ENT16A2 – Sim, a maior parte das coisas, como os legumes, temos o nosso próprio terreno, 

usamos os nossos... mas há outras que compramos no centro do vale, em Tabant.  

EG – Em Azilal ou Marraquexe não?  

ENT16A2 – Depende... por exemplo os produtos sanitários sim.   

EG – O que acha que o turismo mudou na cultura e costumes locais?  

ENT16A2 – Como... a forma como se vestem... são influenciados pelos turistas... as pessoas 

começaram a vestir-se como os turistas, a maior parte. Puseram um pouco de parte a tradição 

com o djellaba e isso... Há uma grande diferença...  

EG – E na relação com a natureza, na questão do lixo? Acha que o turismo está a ser uma 

coisa má para a natureza?  

ENT16A2 – Não, de todo. Mas o turismo deixa a sua pegada... dá-se mais atenção ao que as 

pessoas fazem com o lixo. Começaram a prestar mais atenção, a apanhar o lixo... 

EG - Mesmo as pessoas locais? 

ENT16A2 - Sim, as pessoas locais. Fazem mais atenção do que antes.   

EG – Mas as coisas estão diferentes? Todas as pessoas dizem que as coisas estão diferentes, 

que há menos turismo...  

ENT16A2 – Sim, por causa dos (kamikaze) em Marraquexe.   

EG – Algo que ocorreu há um ano? É algo que ainda preocupa os turistas...   

ENT16A2 – Sim.  

EG – Tem expectativas no que toca ao turismo no vale? Receia que o turismo possa mudar 

mais coisas no vale, ou trazer algo negativo?   
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ENT16A2 – Não, acho que não vai trazer coisas negativas mas... acho que vai ajudar muito as 

pessoas... melhorar a situação delas.  

EG – E a promoção do vale, acha que falta algum planeamento para o futuro?  

ENT16A2 - Não creio, pois a maior parte das pessoas daqui que trabalham no turismo não 

têm estudos suficientes para planearem a vida e pensarem um novo futuro no turismo. Fazem 

um trabalho simples tal como eles.  

EG – Daí que seja difícil falar de planeamento....  

ENT16A2 – Sim, não tem o hábito de planificar o trabalho. Fazem todos os dias a mesma 

coisa, nada muda. Um dia após o outro.  

((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 17 

Entrevistado: ENT17A3   Aldeia: Idoukkalene (A3) 

Género: Masculino    Idade: Mais de 65 anos 

Função: ---      Duração da entrevista: 25' 45''   

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - Trabalha no turismo ainda?  

ENT17A3 ((Entrevistado 17)) - Trabalhava. Fazia circuitos. Trabalhei 25 anos no turismo. 

Comecei com o EMP em 1975. Aqui no vale... veio um senhor de França em busca de 

arrieiros, cozinheiros... Nessa altura não se conhecia o turismo. Havia um homem que estivera 

no exército francês, que falava um pouco francês e fui encarregue por ele de procurar 

trabalhadores... E na semana seguinte comecei a juntar clientes. Dormi em casa dele e na 

semana seguinte comecei a fazer circuitos. 15 dias a caminhar daqui até (Teluat). Na altura 
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não conhecia nada... não havia guias marroquinos... só havia guias franceses, que vinham... 

porque cá não haviam caminhos balizados. Os mapas não eram grande ajuda. Só com um 

marroquino que conhecesse o caminho. E começámos assim até (Teluat). Durante seis meses 

fazíamos esses percursos até Teluet. De cá para lá e de lá até ao Bouguemmez. Seis meses... e 

trabalhar com o arrieiro e a sua mula... 25 dirhams.    

EG – Em 75 era bom?   

ENT17A3 – Em 1975 ganhávamos 25 dirhams por dia. Depois no último dia os clientes 

davam a cada um qualquer coisa, como os sapatos, roupa... Depois foi criada uma escola de 

guias em Tabant e em 1985 começaram os guias marroquinos. E agora já não há guias 

franceses, há marroquinos. Antes não havia gîtes. Dormia-se no local, como os berberes, os 

tuaregues. Agora há todo um outro conforto.  

EG – A construção mudou também...  

ENT17A3 – E mudou mesmo no vale... Agora todos os jovens conhecem tudo... o turismo. 

Antes eram os franceses que faziam os circuitos em Marrocos. Nem alemães, nem espanhóis, 

nem ingleses, só franceses. Mas agora há-os de todas as nacionalidades. Todas as 

nacionalidades... mas foi assim que se começou...  

EG – As coisas no vale mudaram durante estes anos?  

ENT17A3 – Cada ano muda... cada ano muda... Antes o estado marroquino dizia para ter 

atenção à construção das casas de cimento... para não deixar o vale como os outros... Há 

novas construções em cimentos, outras começaram a cair, como o casbah, etc.... As pessoas 

começaram a pensar o que fazer com o casbah no estado em que está, já não há escadas... 

como o Sidi Moussa... sobe-se e está como os antigos celeiros... o edifício está completamente 

abandonado. O outro é o Sidi Chita... os meus pais disseram-me que o Sidi Chita e o Sidi 

Moussa são irmãos... para se casarem as mulheres iam ao Sidi Moussa... as mulheres queriam 

casar... mas agora nem as mulheres nem os jovens acham que mereça a pena subir até lá... os 

jovens agora chegam e perguntam se é Moussa ou Chita...  

EG – Nasceu aqui no vale?  
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ENT17A3 – Sim, nasci aqui e fiquei por cá.  

EG – E há muitas tradições que mudaram?  

ENT17A3 – Sim, muitas. Há muitas coisas que mudaram. Antes comia-se na cozinha, fazia-

se um grande fogo, sentávamo-nos à volta do fogo, com os tapetes, no chão, as mulheres 

faziam a comida ali, nós sentávamo-nos aqui, com toda a família... Era a cozinha berbere. 

Mas agora já não há dessas coisas. Antes dormia-se no chão, com um cobertor ou algo do 

género. Agora há lençóis... as pessoas tomam duche. Antes para tomar um duche era preciso 

ir à mesquita, como às sextas-feiras... agora tudo mudou, as casas mudaram...  

EG – Acha que foi o turismo que trouxe essas mudanças?   

ENT17A3 – Os antigos turistas que aqui vieram disseram que o Ait Bouguemmez estava 

acabado. Um amigo que costuma visitar-me, que visita muita, muita coisa, como a Jbel 

Saharo... diz que o Ait Bouguemmez está acabado...  as habitações, a eletricidade, todo o 

comércio.... na Jbel Saharo ele dorme numa tenda.... porque o Ait Bouguemmez acabou... É 

um amigo que vem várias vezes com a sua família e que ficavam em minha casa, mas agora 

está diferente... Tudo mudou... Para o ano vai a Ouarzazat onde estão os nómadas.  

EG – E no que toca às profissões, as pessoas deixam os campos para trabalharem apenas no 

turismo?  

ENT17A3 – Não, as pessoas continuam... cultivamos trigo, milho, courgettes, batatas... todos 

os legumes... Não compramos legumes. Antes não haviam macieiras... só as nogueiras... 

grandes nogueiras que faziam três ciclos mas agora há muitas macieiras. As pessoas já não 

cultivam muito milho e trigo... preferem as maçãs. Mas é melhor cultivar um pouco de milho, 

trigo, batatas... para a família. As crianças comem as maças mas em um ou dois meses 

acabam... os legumes é diferente, podemos tê-los todo o ano. Como as cenouras... ficam no 

campo e podemos apanhar cenouras todas as manhãs. O melhor é um pouco de tudo. 

Plantamos várias coisas que podemos colher ao longo do ano. Antes as pessoas também 

tinham muitas cabras e carneiros, mas agora já não. Nas aldeias, antes havia 25 pessoas com 

cabras. Agora há só duas com cabras. Agora as pessoas têm vacas em casa, mas as vacas não 

saem, alimentam-nas ali.   
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EG – Vi que não há muitas cabras, mas as cabras são tradicionais da montanha.   

ENT17A3 – E o leite de cabra também é bom, mas as pessoas agora consomem-no muito 

menos. Muitas coisas mudaram no Bouguemmez. Noutros vales como o do M'Goun ainda se 

mantém... há muitas cabras, casas tradicionais... mas aqui... vamos fazer uma Marraquexe 

((risos))  

EG – Acha que o Centro de Formação e o turismo são uma possibilidade para os jovens? 

Novas possibilidades para estes jovens?   

ENT17A3 – Agora os jovens vão para Marraquexe ou Casablanca e dizem que aqui não há 

nada para fazer, mais vale ficar na cidade e procuram antes trabalho aí, mas depois acabam 

por regressar.  

EG – Não se habituam à vida na cidade?  

ENT17A3 – Não, não... porque na cidade é preciso... as dormidas aí são caras, a comida 

também. Aqui estão com a família... voltam para a família e vão uma vez por semana a 

Tabant para comprarem comida, carne, farinha. Os legumes não é preciso comprar... São 

raros os jovens que ficam na cidade, sobretudo se tiverem família...   

EG – E estar com a família é também uma tradição, certo? E ficar na cidade não é a mesma 

coisa.... 

ENT17A3 – Uma pessoa como ele ((indicando o guia)) que vive com o seu pai tem alguém 

que lhe diz, faz isto, faz aquilo.... E se ganha um pouco vai dar dinheiro ao seu pai. Para 

ajudar a família... Vivemos todos juntos. Atualmente somos catorze em casa. E claro que não 

é possível trabalhar para catorze pessoas. Os jovens que trabalham como guias, ou em 

Marraquexe trazem dinheiro para a família, compram coisas para a família, dão algum 

dinheiro ao pai, para ajudar... tratam dos campos, das vacas... se trabalham na cidade vivem 

sós e enviam o dinheiro... mas nós vivemos todos juntos... os irmão, os pais, todos... mesmo 

os que casam, ficam com a sua família, é o pai que decide, que é o chefe da casa...  

EG – As coisas mudaram muito nas grandes cidades, esses valores, esse respeito.  
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ENT17A3 - Sim, mudou muito. Antes, para a noite fazíamos uma fogueira com a lenha... e 

sentavam-se ao lume para comer. É assim... é um pouco diferente...  

EG – As relações mudaram? os hábitos culturais... já não se contam tantas histórias?  

ENT17A3 – Não... antes sim. Quando nos sentávamos à volta do fogo para comer 

contávamos histórias para as crianças, dizíamos o que fazíamos Agora não... vê-se a 

televisão... E as crianças ficam contentes... Os velhos não precisam de ver televisão... fazem 

as orações, vão para uma divisão comer e depois deixam as crianças ver televisão. Só os 

jovens e as mulheres é que veem a televisão... as mulheres... ou lá! lá! Assim que largam o 

trabalho vão ver televisão. Veem filmes disto e daquilo. Estão a ver televisão e se dizemos, 

"Fátima vê lá os cuscuz" e elas dizem, "depois, depois" ((risos))  

EG – Por vezes passa-se o mesmo com a minha filha ((risos))   

ENT17A3 – Aqui é tudo a mesma coisa... só depois de ver televisão  

EG – Pensa que o turismo mudou para melhor a vida das pessoas?  

ENT17A3 – Um pouco... É diferente... antes e agora... mesmo o turismo também mudou. 

Antes o turismo aqui era bom... agora é assim. Antes vinham pessoas mais velhas para fazer 

os circuitos, pessoas de 40, 50 anos. Mas agora as pessoas são mais novas. O turismo mudou 

também, muito, muito... Antes os turistas chegavam a Marraquexe e pediam guias e pediam 

que fossem com eles também comprar coisas. Mas agora têm medo. Perdeu-se a confiança 

entre guias e turistas. Há guias que fazem mal as coisas... Há guias que vão com os turistas e 

inflacionam os preços. Quando ia com os turistas a Marraquexe deixavam que fossem eles a 

comprar sozinhos... faziam o que queriam...  

EG – Em Portugal há pessoas que me dizem se não tenho medo de vir a Marrocos sozinha, se 

não tenho medo de ser roubada. Mas o pior é nas cidades, não no vale.  

ENT17A3 – Não, aqui não. Se quiseres dormir ali ninguém te vai tocar. Se tiveres dinheiro, 

em Marraquexe tem que se prestar atenção.  

EG – Mas é assim em toda a parte. Mesmo em Lisboa....   
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ENT17A3 – Sim, em Marrocos é como nos outros países. As coisas no vale estão agora muito 

bem.  ((conversa sobre o atentado em Marraquexe))  

EG – Acha que o atual turismo tem atenção à natureza e cuidado com o lixo?  

ENT17A3  - As aldeias estão agora mais limpas. Cada aldeia tem um chefe... se há lixo, 

queima-se... Há agora locais para incinerar o lixo... foi uma associação quem deu os bidons 

para queimar o lixo. Quando se vê lixo na natureza... como latas de conserva, apanha-se e 

mete-se num saco. Temos atenção e pedimos ao turismo para terem cuidado. Cada família 

queima o seu lixo próximo de casa. Antes atiravam tudo para a terra, mas agora não... é bom 

para nós e para a água... antes tirávamos a água dos canais... para a cozinha e tudo isso... mas 

agora vamos diretamente à nascente que foi tapada. Tiramos água da montanha e fazemos 

uma reserva. Não se bebe a do rio. Na nascente de Aït Imi é preciso ter cuidado pois há 

muitos turistas que dormem ao pé da nascente. Os turistas devem ter cuidado na higiene e 

usar um balde longe da nascente... o guia deve chamar a atenção, porque o bivaque é próximo 

da nascente e deve dizer aos turistas para proteger a nascente e não poluir. 

((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 18 

Entrevistado: ENT18A4   Aldeia: Aït Ziri (A4) 

Género: Masculino    Idade: 36-45 anos 

Função: Guia      Duração da entrevista: 27' 45'' 

Observações: Estavam presentes dois turistas que estavam alojados no gîte (Z1 e Z2).  

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - O que pensa que o turismo trouxe para o vale?  
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ENT18A4 ((Entrevistado 18)) – O turismo no vale desenvolveu muitas coisas. A primeira 

coisa que desenvolveu, ao nível do turismo, foi que nos deu uma outra visão, deu-nos 

perspetivas sobre o que se passa na Europa, sobre a mentalidade dos europeus, e isso 

permitiu-nos descobrir a cultura europeia, e ao falar com os turistas europeus, os americanos 

ou quaisquer que sejam os turistas, descobrimos como vivem, vemos a sua mentalidade... O 

turismo no vale ajudou também a agricultura, isto porque há uma série de associações que 

vêm de tempos a tempos controlar, ver, ajudar as pessoas... Não sei se passou na cooperativa 

feminina de Óleo de Argan. É um organismo francês que se chama (ASSOC) e que reuniu um 

grupo de jovens mulheres e que são agora autónomas, têm a sua própria cooperativa e fazem 

exposições nalguns locais... O turismo é também uma fonte de rendimento muito importante 

no vale... além da agricultura. E a demografia no vale, as famílias, têm pelo menos cinco 

crianças e para que todos possam viver tendo em conta a evolução atual, não é fácil. E há os 

que partem em busca de trabalho porque... antes as pessoas viviam de uma forma muito 

simples e modesta, mas agora com a eletricidade, que trouxe a televisão as pessoas têm uma 

outra visão do exterior... isto permite-lhes desenvolver as suas vidas, mas o que ganham já 

não é suficiente para suprir as suas necessidades, pelo que os jovens são obrigados a sair, a 

procurar outras coisas, para além da agricultura. Então os que trabalham no turismo 

conseguiram melhorias e isso trouxe-lhes bastantes coisas. Depois há outros que partiram para 

outras sítios, que fizeram estudos superiores em várias áreas, senão... O que é que os europeus 

pensam quando vêm ao vale? A primeira coisa que se apercebem é do isolamento... muitas 

vezes nem estavam à espera de um vale assim tão calmo, tradicional, com um bom 

acolhimento por parte das pessoas, com guias simpáticos, um bom cozinheiro ((risos)). Um 

vale rico assim escondido ao pé da montanha... não esperam. Quando apanhamos uma estrada 

como esta nem imaginamos. E quando as pessoas vêm ter connosco não lhes damos muitos 

pormenores para que eles se possam surpreender. É o que faz apreciar também a viagem... 

Apreciam a arquitetura, a simpatia das pessoas e a calma quando aqui chegam... Quando 

chegam ainda têm o barulho nos ouvidos que ficou do barulho da cidade. Isso também ajuda 

as pessoas. As pessoas que vêm das sociedades mais evoluídas apreciam assim esta calma e 

apesar da distância entre Marraquexe e este local as pessoas não se arrependem da viagem e 

ficam com vontade de voltar. E o que é muito importante para os europeus é que eles têm um 

nível de conforto tal que nunca estão contentes, estão sempre a queixar-se e querem outras 

coisas... e quando aqui chegam, veem as pessoas felizes com esta vida que vivem com pouca 

coisa, então isto regula-os e estabiliza-os na vida. Eles fortalecem-se também. Tomam 

consciência que a felicidade não vem do dinheiro, vem de nós, e as pessoas pensam “o que é a 
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felicidade para mim? Sou eu que crio a minha felicidade, para mim, não é a sociedade, o que 

é que eu quero ter?”. 

 Z1 - Quando aqui chegamos, paramos para pensar e dizemos “onde é que eu estou, o que é 

isto?” E aí tomamos consciência que temos muitas coisas e que no final de contas estamos 

sempre com a cabeça no trabalho. Quando aqui chegamos isso estabiliza-nos. O trabalho não 

é tudo, a felicidade é saber o que queremos da vida. Na vida do dia-a-dia as pessoas não se 

dão conta do que temos. E quando aqui chegamos dizemos “o que é isto, o que é que se 

passa?” e aí apercebemo-nos que temos muitas coisas. Ontem cheguei, tomei um duche, subi 

até lá acima, sentei-me e dei comigo a chorar. Chorei, chorei, chorei. O Z2 foi ter comigo e 

viu que eu me estava a libertar de tudo. Precisava de libertar e aqui isso é possível.  

 ENT18A4 - A diferença entre a cultura europeia e a cultura local é muito importante. Vocês 

têm vantagens mas têm também inconvenientes. Nós temos vantagens e inconvenientes. 

Quem tiver consciência, quem for um pouco inteligente pode aproveitar um pouco disto e 

daquilo e fazer melhor e sair de algo. E penso que nas viagens é a mesma coisa... é fácil 

apanhamos um avião para ir para um sítio, mas apanhar um avião para quê? e para ir a um 

restaurante? Não é esse o objetivo de uma viagem... não. Devo perguntar-me porque motivo 

vou em viagem, o que quero dessa viagem? Essa é a questão... 

 EG – Viajar é crescer como pessoa.  

 Z1 – Em França dizemos que viajamos para nos alimentarmos de outras coisas. E quando 

voltamos colocamos os pés na terra. O meu companheiro de viagem é artesão e hoje estava a 

ver as peças e casas e disse “que engraçado, em França quando uma peça tem uma pequena 

racha fazemos logo uma grande história. Como é que as pessoas fazem aqui”. É 

desproporcional... Mas em cada país... a verdade é que aqui (se trabalha) tranquilamente...   

ENT18A4 - E há também outra coisa... Em todas as sociedades é preciso termos consciência 

da territorialidade, porque os média têm sempre um filtro. Muitas vezes escondemos o sol 

com a peneira. Para nós a questão principal que percebemos é que as pessoas têm sempre 

questões... as  viagens abrem o espírito das pessoas. Há diferenças, quando quero saber as 

resposta e quando não quero saber... há uma grande diferença quando quero aceitar a resposta 

porque vejo que a mesma é clara e quando não quero, isto porque muitas vezes acreditamos 
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só no que diz o Deus televisão... e tudo o que diz é verdade. Os média deformam tudo, em 

todos os países. Não dizem tudo. E por vezes não é fácil convencer as pessoas. Quando as 

pessoas chegam aqui e saem... tenho a certeza que a primeira pergunta dos clientes é 

perguntar porque é que as mulheres trabalham e os homens não trabalham... segundo a 

televisão a mulher é explorada, a família é assim e assado, pelo que as viagens são uma forma 

de mudar a visão das pessoas sobre a realidade, sobre o que se passa.  

Z1 - Mas também se faz algum humor... por exemplo o Z2 disse-me "agora vais ver, as 

mulheres não mandam como na Europa, tens que andar atrás de mim"... E isso também serve 

para brincar, para rir... é como dizer para bater na mulher todos os dias, podes não saber 

porquê mas que ela saberia. Ouvi o meu pai dizer isto muitas vezes... 

ENT18A4 - Entre os meus clientes há quem acredite nisso, quem leve isso muito a sério. Mas 

quando lhes damos exemplos vivos sobre a realidade ficam chocados. Afinal de contas, as 

coisas não eram como eles pensavam. Daí que diga que há pessoas que não aceitam as 

respostas, a realidade. E depois dizemos-lhe. “Quem construiu todas esta casas” “Foram os 

homens”.   

Z1 - E apontamos para um estaleiro e dizemos: “Está a ver ali alguma mulher a trabalhar?”. 

Em França sou eu quem faz a maior parte das coisas.  

ENT18A4 - Não digo que a mulher não trabalhe. Tem que haver um equilíbrio na vida. Todos 

trabalham. O que não suporto é quando dizem que a mulher trabalha e o homem não. Não 

suporto isso.  

Z1 - Quando vemos um programa de televisão em Marrocos, na Turquia, vemos sempre as 

mulheres a trabalhar. E vemos os homens tranquilos, a beberem chá e as mulheres a trabalhar. 

Porque é que mostram isso o tempo todo?   

ENT18A4 - Sabe porquê? Não falamos disso porque há quem queira tapar o sol com a 

peneira. Mostram isso às pessoas mas com outros interesses, para mostrar que as pessoas não 

avançam.  
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EG – A cultura do vale é um ponto de interesse para os turistas, acha que o turismo mudou 

alguma coisa na cultura local, na tradição das famílias? 

ENT18A4 – Bem, antes de pensarmos nos turistas temos que pensar em nós mesmos... Tenho 

que pensar no que quero para mim. Por exemplo falámos há pouco de casas em terra e de 

casas em betão. Eu, se construir uma casa em terra não é para satisfazer um turista. É porque 

me sinto mais à vontade numa casa em terra do que numa casa em betão. Essa é a primeira 

coisa. Mas no que toca ao turismo, está bem, não só por respeitar a arquitetura local mas 

porque é minha intenção atrair os visitantes. Essa é a primeira coisa... A segunda... é que 

quem trabalha no turismo não trabalha da mesma forma do que os que estão na agricultura ou 

noutras áreas. Quem constrói uma casa em betão provavelmente não está consciente. Para eles 

provavelmente é importante mostrar a sua riqueza, a forma de viver e provavelmente não 

refletiu  muito sobre as vantagens para o turismo de construir uma casa em betão ou em terra. 

São as tomadas de consciência que mudam a vida das pessoas... senão, o que mudou o 

turismo? o turismo desenvolveu a mentalidade das pessoas face ao turismo, face aos clientes, 

face mesmo à natureza... Infelizmente... deveríamos ser um bom exemplo para as.... sobre a 

natureza... mas as pessoas não estão conscientes... então atualmente todas as pessoas que 

estão no turismo, sobretudo não queres ter problemas com a natureza... com os outros... por 

outro lado não podemos esquecer que há quem goste de fazer o bem mas há também quem 

goste de fazer o mal. É uma natureza do planeta. É o mesmo em todo o lado.  

Z1 - Acha que o turista europeu respeita o seu ambiente e a vossa cultura? Há quem pense nas 

vantagens da construção em terra mas há pessoas que fazem gîtes em betão. Financeiramente 

não partilham dos mesmos princípios... Há pouco passei por um albergue e disse: "que 

estranho, está tudo cheio de sujidade". O Z2 disse "ele construiu o albergue mas depois atira o 

lixo em frente". Tem o turismo para sustentar a família, mas há quem o faça só por dinheiro, 

quem não o faça de uma forma inteligente.  

ENT18A4 - A primeira coisa... a primeira coisa na vida é amar o que fazemos. Se não 

gostares não fazes as coisas como devias. Há quem invista noutros domínios, e é por isso que 

as pessoas estudam. Foi ele ((aponta para o pai)) quem fez esse gîte, foi um antigo guarda. É 

alguém que não tem conhecimentos sobre o turismo. Não é da montanha... Há uma grande 

diferença entre alguém que nasceu na montanha ligado à natureza e uma pessoa que vive 

noutro meio. Isso também conta na forma de ser das pessoas.  
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EG – Nasceu aqui no vale? A sua família...  

ENT18A4 - Sim, sim do vale. Os meus pais...  

EG - E fez formação no turismo? 

ENT18A4 - Tive a minha primeira experiência nesta área em 1993. Parti como arrieiro num 

grupo, não sabia nada, nem conhecia nada, nem sabia mesmo como carregar as mulas, parti 

no grupo e fui ajudado pelos colegas, colocava questões e gostei muito. E nessa altura 

decidi... depois desse dia decidi... seguir o turismo... porque gosto do encontro com pessoas 

doutra cultura, ter contacto constante com a natureza e ser livre. A liberdade é uma coisa 

muito boa é o mais importante. É algo muito valioso e difícil de encontrar. E deixei de 

trabalhar com agências por causa da minha liberdade. Não gosto de ter patrões. É uma área 

muito interessante, hiper vasta, mas temos também que ser vigilantes.  

EG - Fez a formação de guia? 

ENT18A4 - Sim, em Tabant, no centro de formação ao lado do gîte.   

EG – Acha que a formação é uma boa oportunidade para os jovens do vale?   

ENT18A4 – Sim, para mim, francamente, pessoalmente quero agradecer a uma pessoa muito 

importante e que foi André Fougerolles. Foi graças a ele que chegámos onde estamos.   

EG – Há muitas pessoas que trabalham no turismo e que me dizem precisamente a mesma 

coisa.  

ENT18A4  - É alguém que gosta muito de montanha, do Alto Atlas... Foi alguém que fez 

muitas coisas.  

EG  - Quando falo com as pessoas sinto que o Centro fez, de facto, a diferença para as 

pessoas que querem fazer uma formação. É uma oportunidade. E a forma como falam do 

turismo como profissão é diferente.  
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ENT18A4 – Espero sinceramente que todas as pessoas pensem assim, que respeitem o 

ambiente... que trabalhem o turismo no bom sentido... e veremos...  

EG – Mas fazer um planeamento do turismo não é fácil neste momento, certo?   

ENT18A4 – Bem... agora estamos num período de crise, com muitos problemas mas... apesar 

de tudo depois da criação deste gîte passei a ter clientes e a sentir melhorias. Talvez seja por 

mim, ou pela casa... Temos que incluir também aqui o fator sorte. Mas é preciso trabalhar 

para ter sorte. Apesar da guerra e da crise, continuo otimista. Continuo otimista apesar do que 

se passa no mundo. É assim que sinto... avanço e sinto assim...  

EG – E trabalha só no turismo ou na agricultura também?  

ENT18A4 – Nos últimos meses tenho trabalhado só no turismo. Trabalhei muito na 

agricultura antes... e sei fazê-lo muito bem, posso agarrar no arado e trabalhar a terra... A 

única coisa que não posso fazer agora e que foi no mês passado foi a poda das macieiras, e o 

tratamento... isso não é o meu domínio... não tenho... Quando estive no centro de formação de 

guias tive um período livre, e fiz uma pequena formação mas um pouco diferente, mas além 

disso sei trabalhar perfeitamente a terra. Mas infelizmente não tenho tempo. 

EG – Há outras pessoas na sua família que trabalham no turismo?  

ENT18A4 – Sim, o meu irmão. O gîte é dos dois. E ele trabalha como guia. Agora está a 

trabalhar mas se tiver tempo amanhã ele pode falar consigo, pois trabalha com alemães e 

talvez tenha outras opiniões. Ele começou antes de mim mas fui eu quem lhe deu a ideia.  

EG – Os seus pais trabalham na agricultura?   

ENT18A4 – Os pais não sabem nada do turismo. Só sabem dizer "bom dia, como está, tudo 

bem" ((risos)). É tudo. Não conhecem nada de turismo.  

Z1 - Criaram-te para que possas trabalhar no turismo.  

ENT18A4 - Sim, fizeram o necessário por nós e fizeram-no bem.  
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((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 19 

Entrevistado: ENT19B14   Aldeia: Imelghas (B14) 

Género: Feminino    Idade: 16-25 anos 

Função: ---      Duração da entrevista: 12' 49"   

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) - O trabalho que aqui fazem está de alguma forma relacionado com o 

turismo? 

ENT19B14 ((Entrevistado 19)) - Sim, podemos dizer que sim, porque sem turismo as 

tradições não significam nada, porque as pessoas escolhem o moderno. Com o turismo 

recuperou-se o que faziam os nossos avós, mesmo que seja para vender. A venda é o objetivo 

principal de tudo. De todas as pessoas... porque se guardarmos tudo o que fazemos em casa é 

muito... então para ganhar um pouco de dinheiro tenta-se vender e fazemos outras para 

substituir. O turismo tem uma relação fundamental com o artesanato em geral. 

EG - Por isso existem várias associações no vale que estão fazendo, como esta, a recuperação 

este tipo de artesanato. Qual a tua opinião sobre o turismo aqui? É mesmo natural daqui do 

vale? 

ENT19B14 - Sim, sou. 

EG - E estudou em Marraquexe? 

ENT19B14 - Não, em Rabat. 

EG - Na universidade? 



	   102	  

ENT19B14 - Sim. 

EG - E depois regressou para o vale para trabalhar?  

ENT19B14 - Sim, para trabalhar. 

EG - E o que acha do turismo no vale? Pensa que mudou as tradições, a forma de viver das 

famílias? 

ENT19B14 - Bem, há uma grande alteração porque antes havia turismo mas pouco, mas tem 

ajudado a mudar a vida das pessoas porque antes só se trabalhava unicamente nos campos e, 

bem... isso não ajuda muito. Com o turismo mudou porque trabalham as mulheres, os 

homens, os jovens também. Então... aumentou um pouco o nível da vida aqui. De forma geral. 

EG - E acha que isso terá trazido algo de negativo para a vida das pessoas?  

ENT19B14 - Bem... o negativo não sei onde está exatamente. Claro que há mas não sei onde, 

porque por exemplo quando... sobre os jovens que agora fumam muito... antes não... drogam-

se... antes não... isso é... imitam os turistas também... 

EG - Pensa que atualmente há menos turistas no vale? 

ENT19B14 - Bem, para mim não sei... penso que tem mudado mas não sei se há mais turistas 

ou não porque estive alguns anos fora. Mas o que observo é que tem havido uma mudança. 

Por exemplo nota-se que antes haviam mais turistas que agora, que exploram a mudança de 

vida de cá e também a modernização, que se vê por exemplo nas casas, que já não são feitas 

na forma tradicional. A estrada já não é de terra como antes e muitas coisas... essa é uma 

mudança da vida que... que... que diminui a quantidade de turismo, creio. 

EG - Pode ser uma redução na tradição, e os turistas virem menos? 

ENT19B14 - O turista vem para ver algo virgem, que não tenha sido tocado pelo ser humano 

mas agora... já não há... no entanto, há turistas que... bem, pelo menos não é como nas 

cidades, há uma grande diferença entre a cidade e o vale. Há campos, há animais, uma 

tradição de viver, famílias numerosas, e muitas coisas... não se encontra na cidade. 
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EG - Qual é a altura do ano em que têm mais turistas aqui? 

ENT19B14 - Creio que é na primavera. Sim... saem mais! Com a semana santa da Europa, e 

também o bom tempo. Não faz frio nem muito calor. A maioria vem em março e abril.  

EG - Setembro e outubro talvez venham mais? 

ENT19B14 - Sim, mas depende das férias também. Da Europa, dos EUA e depende de cada 

um... há pessoas que preferem por exemplo o verão e vêm ao deserto e não para a montanha. 

E há pessoas que preferem o inverno e vêm aqui às montanhas para fazer um pouco de esqui. 

EG - É mesmo desta aldeia? 

ENT19B14 - Sim. 

EG - Na sua família há outras pessoas que trabalham no turismo? 

ENT19B14 - Sim, os meus irmãos e antes, o meu pai era guia também. Todos tentam... 

EG - E trabalham também na agricultura? 

ENT19B14 - Sim, claro, sim. Nas duas coisas. Viver de um não é suficiente, então... cada um 

faz... animais e campo e também, quando há turismo, trabalham. 

EG - E gosta de trabalhar ligada ao turismo? 

ENT19B14 - Claro! Sou de uma família que trabalha com o turismo. 

EG - É uma oportunidade para os mais jovens daqui? 

ENT19B14 - Sim, eu prefiro trabalhar com os turistas que vêm aqui especialmente à 

cooperativa para perceber como se fazem os tapetes e também tenho amigos que vivem 

disso... então é uma relação... 

EG - Começa a haver turistas que estão especificamente interessados em ver as tradições? 
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ENT19B14 - Sim, há muitos turistas que vêm só para ver e recordar os anos passados, como 

viviam as pessoas antes, como fabricam algo, como fazem as coisas... 

EG - E que é diferente do turista que vem para a montanha apenas para caminhar? 

ENT19B14 - Sim, esses querem fazer apenas desporto por exemplo e vão diretamente à 

montanha... 

EG - E aqui no vale existe alguma organização para o turismo que inclua as pessoas?  

ENT19B14 - Bem, enquanto a organização se faz das agência que estão em Marraquexe,  

muitos guias fazem também a organização individualmente mas em geral, geralmente faz-se 

desde Marraquexe, enviam os turistas para aqui e tudo está planificado e organizado. 

EG - Pensa que poderia haver algo assim, mas com pessoas daqui? 

ENT19B14 - Inshallah! Sim, é muito importante que as pessoas daqui comecem a organizar 

tudo porque conhecem os percursos, o material mais importante, tudo. Têm um grande saber 

de todas as etapas, sobretudo das montanhas, então... se existisse uma agência aqui... seria 

fenomenal. Poderia organizar a viagem desde o principio ao fim... seria melhor... mas para 

isso é preciso também material,  dinheiro, porque para criar uma agência creio que é caro para 

pessoas simples como as pessoas daqui. Se não houver ajuda, não sei. Há muitos guias... não 

sei... temos aqui o único centro de formação de Marrocos e de África, mas precisamos de 

outras coisas porque formar um guia é fundamental e não deve haver só o centro mas 

agências, agências de transportes... veremos. 

((Agradecimentos)) 
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ENTREVISTA 20 

Entrevistado: ENT20C5   Aldeia: Tabant (C5) 

Género: Masculino    Idade: 36-45 anos 

Função: Guia     Duração da entrevista: 10' 58''   

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) – Disse-me que é guia de montanha. Fez a sua formação aqui?  

ENT20C5 ((Entrevistado 20)) – Fiz os meus estudos no centro de formação de guias, aqui ao 

lado.  

EG - E é natural do vale? 

ENT20C5 - Sim, nasci no vale mas não aqui, noutra aldeia, na aldeia de Aït Ouchi, a cerca de 

15 quilómetros daqui.  

EG – Sim, já conheci a aldeia. Não estive lá desta vez, mas na anterior. E espero poder ir lá na 

próxima semana. Trabalha unicamente no turismo ou faz também outros trabalhos?  

ENT20C5 – Sou camponês, temos campos aqui. Trabalho na agricultura e quando tenho um 

grupo vou com esse grupo, senão trabalho a fazer outras coisas. Há sempre muito para fazer 

((risos)).  

EG – Acha que o turismo é importante para o vale?  

ENT20C5 – Sim, sim, é importante. Mudou muita coisa... ao nível do desenvolvimento da 

região, no que toca ao nível de vida das famílias... melhorou muito para as pessoas que 

trabalham no turismo, a começar pelos guias, os gîteurs, os arrieiros, os cozinheiros...Há toda 

uma cadeia que trabalha no turismo. Não só aqui mas noutras partes, no deserto, no sul de 

Marrocos, por todo o país... Há um número importante de pessoas que trabalha no turismo.  

EG – Acha que o turismo também fez bem ao comércio local?   



	   106	  

ENT20C5 – Sim, mas de uma forma indireta, não diretamente. As pessoas participam, 

ganham dinheiro com o turismo e podem assim comprar outras coisas. Compram o que é 

preciso para a casa, para a família.  

EG – Quando faz expedições, prefere comprar as coisas aqui ou em Azilal ou em 

Marraquexe?   

ENT20C5 – Compramos aqui o que precisamos... compramos no souk, sobretudo ao 

domingo. É raro comprarmos algumas coisas em Azilal ou em Marraquexe. Apenas quando é 

importante... o açúcar, a farinha e esse tipo de coisas, compramos aqui.   

EG - Acha que o turismo mudou alguma coisa na cultura do vale? Disse-me que há pessoas 

que trabalham no turismo, mas no caso das outras pessoas que não trabalham no turismo, as 

coisas mudaram para elas? A cultura no vale mudou?  

ENT20C5 – Sim... mas é difícil responder. Quando vejo as pessoas que trabalham com o 

turismo, vejo que há mudanças, mudanças de mentalidade, na forma como vivem, como 

reagem, como veem as coisas... Têm contacto com outras pessoas. Não é a mesma 

mentalidade. São mais abertas, as pessoas que trabalham no turismo... têm outros modos... 

como posso dizer... têm um outro comportamento. Pelo contrário, as pessoas que estão mais 

afastada do turismo preservam mais a cultura local... nós também preservamos a cultura local 

mas... as pessoas que não trabalham no turismo estão mais preservadas... são camponeses que 

mantêm o mesmo aspecto.  

EG – Acha que o turismo é uma oportunidade para os jovens?  

ENT20C5 - Antes sim, mas agora é um pouco mais limitado. É um pouco... com a crise... 

para os jovens de agora o turismo não é uma oportunidade para eles, por causa da crise, por 

causa de... As pessoas também, que viajam, não têm meios, não têm... são diferentes, não são 

como antes... antes os turistas que vinham a Marrocos eram burgueses, eram pessoas com 

meios ((risos)) Agora é quase como nós... O turista de agora não é como o turista dos anos 

1980 ou dos 1990 até próximo de 2000. Um inglês por exemplo, ou francês que vinha a 

Marrocos queria participar em qualquer coisa, ajudar, fazer qualquer coisa, participar no 

desenvolvimento da região, ajudar... Um turista que vem agora, é alguém que tem um 
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orçamento limitado. Tem dinheiro para o avião, para o hotel, um pouco para fazer trekking e é 

tudo ((risos)). Tudo muito controlado.   

EG – Acha que o turismo ajudou também nas infraestruturas do vale?   

ENT20C5 – Sim, posso dizer que quando o estado marroquino vê que há um número 

importante de turistas na região vê que é uma boa ideia fazer estradas, eletricidade, de... 

desenvolver infraestruturas importantes na região. Mas continua... a não ser suficiente. Isto é 

de forma direta. De forma indireta, o estado marroquino percebe que é uma vergonha, os 

turistas virem cá e perceberem que as pessoas não têm eletricidade... isto é de uma forma 

indireta... é como um controle indireto... as escolas, o hospital... que melhorou no último ano 

apenas... percebem que devem fazer um mínimo...  

EG - Acha que há pessoas que abandonam as terras para trabalharem no turismo?   

ENT20C5 – Antes sim. Agora... atualmente acontece quase o contrário. Eu próprio recomeço 

a trabalhar agora a terra. Há quase um mês que não tenho um grupo.    

EG - Qual a época em que tem mais turistas? 

ENT20C5 – No mês de abril, maio, agosto, setembro.... outubro também. Termina no fim de 

outubro por causa da neve. Depois começa a neve e os dias ficam mais curtos e as pessoas 

passam a ir para outras regiões.  

((Agradecimentos)) 
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ENTREVISTA 21 

Entrevistado: ENT21C5   Aldeia: Tabant (C5) 

Género: Masculino    Idade: 26-35 anos 

Função: Gîteur     Duração da entrevista: 8' 49''  

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) – É gîteur neste gîte? 

ENT21C5 ((Entrevistado 21)) - Sim, sou gîteur. 

EG - É também guia ou trabalha apenas aqui?  

ENT21C5 – Trabalho só aqui.  

EG – Frequentou a escola aqui em Tabant?  

ENT21C5 - Não... não andei na escola. Trabalhei para uma agência, EMP, durante oito anos, 

como cozinheiro... trabalhei oito anos com eles nos trekkings, e o meu irmão construiu este 

gîte e agora sou eu quem se ocupa dele.  

EG - E é daqui do vale?  

ENT21C5 – Sim, sou do vale, de uma aldeia próximo daqui, de Iskattafene.  

EG – Acha que o turismo é importante para o vale?  

ENT21C5 – Para o vale é a segunda riqueza do vale, é o turismo... a primeira é a agricultura. 

Muitas pessoas trabalham nas duas coisas... mas há quem não trabalhe mesmo no turismo, 

mas uma parte considerável trabalha com o turismo.  

EG – Acha que há atualmente pessoas a deixam a terra para trabalharem apenas no turismo?  
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ENT21C5 – O turismo é uma boa fonte de receita para as pessoas que trabalham como guias, 

ou para quem trabalha nas agências... e no verão, há também muitos jovens que estão a 

estudar e que nas férias aproveitam para trabalham no turismo para ganharem algum dinheiro 

para as suas necessidades... para as roupas, para...  

EG – Mas não é suficiente?  

ENT21C5 – Não é suficiente, claro. Uma das vantagens do vale é que as pessoas vivem 

conjuntamente, pelo que se há dois que trabalham, todos beneficiam. Como vivem juntos, 

cada um ajuda o outro...  

EG - O turismo mudou alguma coisa na vida das pessoas do vale?  

ENT21C5 – Um pouco sim... Face a alguns anos atrás, mudou.  

EG – Foi uma mudança boa?   

ENT21C5 – Por um lado, sim. Por outro lado, não. As pessoas ganham algum dinheiro com o 

turismo mas não sabem fazer as contas... como antes. Antes as pessoas ganhavam menos mas 

gastavam menos. Agora as coisas são mais difíceis de gerir. Quando têm muito dinheiro... 

gastam muito. E o turismo não vai durar para sempre... não sei. Mas se não houver turismo, 

temos que viver de outra coisa... as coisas vão ser difíceis. Isto porque as pessoas estão 

habituadas a ter muitas coisas, ao nível da comida, de tudo, da roupa... de tudo. As pessoas 

mudaram...  

EG - E para o comércio local, acha que o turismo ajuda o vale?  

ENT21C5 – Um pouco, sim. As pessoas que trabalham no turismo, quando ganham fazem 

compras. E isso faz girar a economia. Se houver turismo não são só as pessoas que trabalham 

no turismo que ganham. Os comerciantes também. É uma cadeia. Se ganhar melhor a vida, 

compro mais... isso faz trabalhar todas as pessoas.  

EG – No que toca ao gîte é normal comprar coisas no souk?  

ENT21C5 – Bem, sim. Compramos tudo no souk. Não compramos nada fora.  
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EG  - Acha que o turismo ajudou a melhorar as infraestruturas do vale?   

ENT21C5 – Bem... no caso da eletricidade não acho... As pessoas do vale, foram elas que 

insistiram com o governador para que trouxesse a eletricidade. Não foi propriamente o 

turismo. A estrada... a certa altura as pessoas juntaram-se e foram ter com o governador e 

insistiram. Foi a força das pessoas.  

EG – Conhece o centro de formação? Acha que o centro do formação e o turismo podem ser 

uma oportunidade para as pessoas, para os jovens que começam agora a trabalhar?  

ENT21C5 - Sim, isso ajuda as pessoas do vale a frequentarem até ao BAC. Porque todos 

trabalham como auxiliares e tentam avançar e tirar o BAC para depois passarem no concurso. 

É obrigatório... e é uma motivação para aprenderem francês, para irem até ao BAC... para 

passar no concurso.  

EG – Qual a época de maior turismo?  

ENT21C5 – Foram os anos 80... Antes não haviam muitos gîtes... ficava-se nas casas. Depois 

começaram a aparecer... agora há muitos, há concorrência. Mas também é bom, porque 

motiva a fazer um melhor serviço... quando não há concorrência fica tudo igual... quando há 

concorrência é bom para os clientes. E para os gîteurs também... para melhorar... É muito 

importante. 

((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 22 

Entrevistado: ENT22C4   Aldeia: Ait Imi (C4) 

Género: Masculino    Idade: 36-45 anos 

Função: Guia    Duração da entrevista: 8' 38''     

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 
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EG ((Elsa Gavinho)) – Trabalha no turismo há quantos anos?   

ENT22C4 ((Entrevistado 22)) – Bem... já faz 24 anos.    

EG – Aqui no vale, acha que o turismo trouxe mudanças desde que começou até agora?    

ENT22C4 – Sim, mudou, sim. A construção das casas... há gîtes, há cafés, temos 

automóveis... Ou seja, está mais desenvolvido.    

EG - Acha que foi por causa do turismo que isso se desenvolveu?   

ENT22C4 – Não só pelo turismo. Por causa do turismo mas também pelas evolução do 

próprio vale.  O turismo contribuiu numa parte mas a agrícola outra parte. Há também as 

maçãs. As pessoas que trabalham no turismo ganham dinheiro, mas o mesmo acontece com 

quem trabalha a terra, plantando batatas, maçãs, nozes.. essas pessoas também ganham 

dinheiro. Por causa disso o vale foi mudando... 

EG - Para melhor, para as pessoas de cá? 

ENT22C4 - Sim, melhor. Antes havia só uma fonte de rendimento, a agricultura, agora temos 

duas, a agricultura em primeiro lugar e o turismo em segundo. Quem não é guia é gîteur, 

quem não é gîteur é arrieiro, quem não é arrieiro é cozinheiro... é assim.   

EG – O tipo de turista, as pessoas, mudaram também?     

ENT22C4 – Não, os turistas são sempre turistas... as coisas só mudaram um pouco por causa 

da crise mundial e a única diferença é que os turistas agora não têm tanto dinheiro. Os turistas 

antes vinham, gastavam muito dinheiro. Mas agora com os problemas da crise, vêm à mesma 

mas com menos dinheiro. Mas o turismo continua. Mas isso não muda nada... o essencial é 

que há turismo.   

EG – Pensa que o turismo mudou as tradições, os hábitos das pessoas?   

ENT22C4 – Mudou mas de uma forma diferente. Como mudou? Não é que os jovens tenham 

mudado por causa do turismo ou por ver como se vestem... O que se passa é que antes não 
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tinham dinheiro. Não tinham dinheiro para esse tipo de coisas. Mas agora com o turismo e a 

agricultura e com as maçãs as coisas funcionam muito bem. Foi por essas coisas que os 

jovens desta geração mudaram. Não por causa do turismo só por si. Mas como se ganha com 

o turismo, têm meios para comprar o que querem.   

EG – Existe portanto uma oportunidade para os jovens daqui que podem trabalhar no turismo. 

Não é só na agricultura pois agora têm outras oportunidades?   

ENT22C4 –Sim, é diferente. Antes havia apenas a agricultura e agora há muitas coisas a fazer 

na área do turismo. Há quem trabalhe nos gîtes... ou com os grupos, como cozinheiro... há 

muito trabalho no turismo.   

EG – Porque é que não vemos mulheres aqui a trabalhar como guias?   

ENT22C4 – Porque o trabalho de guia é muito difícil. É a montanha, é uma aventura. Há a 

neve, a chuva, o frio, dorme-se fora e a mulher fisicamente não tem capacidade de levar um 

grupo para a montanha. Como guia de cidade, sim, mas como guia de montanha, não. É 

impossível para as mulheres... E os exames no Centro são difícil e não é fácil para a mulher 

negociar preços com os homens.  Às vezes há homens simpáticos, mas há também homens 

agressivos. Quando há uma grande tempestade, como é que a mulher pode ajudar as pessoas a 

atravessar os rios? Se houver uma tempestade posso transportar um turista às costas ou dar-

lhe a mão. Mas uma mulher... não pode fazer isso... Há algumas mas não de montanha. A 

mulher é incapaz de fazer a montanha. Porque a montanha é a montanha! Não é como na 

cidade.   

EG – Acha que seria bom haver mais turismo aqui no vale?   

ENT22C4 – Se não houver problemas mundiais, se a crise acabar, haverá muito turismo em 

Marrocos. Sim... o vale está a ter agora mais turistas, mais do que há dois anos. Este ano está 

a ser melhor.   

EG – Acha que o turismo trouxe algo negativo para o vale?   

ENT22C4 – Não, não, só coisas boas.   
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((Agradecimentos)) 

 

ENTREVISTA 23 

Entrevistado: ENT23B13   Aldeia: Iskattafen (B13) 

Género: Masculino    Idade: 36-45 anos 

Função: Gîteur     Duração da entrevista: 17' 02'' 

Observações: O irmão do guia (X1) também esteve presente.  

 

((Conversa de apresentação e explicação do objetivo da entrevista.)) 

EG ((Elsa Gavinho)) – É o gîteur deste gîte?  

ENT23B13 ((Entrevistado 23)) - Sim, sou guia e gîteur.  

EG  - Fez formação no centro também?  

ENT23B13 - Sim, sim. Fiz a primeira certificação em Marrocos.  

EG - Foi então há alguns anos?  

ENT23B13 - Há 22 anos.  

EG - É muito.  

ENT23B13 - Foi há  22 anos, que passei no estágio de guia. 

EG - Muito bem. É daqui do vale?  

ENT23B13 - Sim, sou daqui. Esta casa é do meu pai. O X1 é o meu irmão.  

EG - Ah, muito bem. São irmãos?  
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X1 -  Sim.   

EG - E também é guia...  

X1 - Não. Sou cozinheiro, arrieiro, tudo... motorista...  

EG - Guia, ainda não.  

X1 - Ainda não.  

EG - E trabalha só no turismo?  

ENT23B13 - Não, fazemos também um pouco de agricultura, criação de gado, temos vacas, 

cabras, borregos...  

EG - Mas o mais importante é...  

ENT23B13 - Passo a maior parte do tempo com turistas.  

EG - E tem turismo todo o ano?  

ENT23B13 - Quase. Há períodos... no inverno menos... no inverno não há trabalho, não há 

quase ninguém. É mais frio e aqui não há estações de esqui. Dizem que vão fazer uma não 

longe daqui mas ainda não fizeram... já há muito tempo que se houve falar disso mas ainda 

nada foi feito.  

EG - Queria ver turismo mais desenvolvido aqui no vale?  

ENT23B13 - Claro, claro. Se o turismo estiver mais desenvolvido no vale haverá trabalho 

para todos. Porque há quem diga "ah, nós não trabalhamos no turismo". Mas não podemos 

esquecer, mesmo que eles não trabalhem no turismo, por exemplo, eu tenho o meu lugar no 

vale. Eu trabalho com o turismo, ganho dinheiro e eu dou para as pessoas que trabalham no 

vale. Por exemplo, eu agora, tenho duas pessoas que trabalham comigo nos campos. Há uma 

terceira pessoa que cuida das ovelhas. É graças ao turismo que tenho, que... nós pagamos 

essas pessoas. Senão... senão não poderia pagar. Não é que eu não pudesse trabalhar... 
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pessoalmente poderia trabalhar no meu terreno... mas e os outros, o que fariam? Todos 

ganham com o turismo. Não só os guias, não só os gîteurs... todos ganham... mesmo que não 

ganhem muito, ganham um pouco... 

EG - Como em rede... 

ENT23B13 - Sim, como em rede. 

EG - Desta forma é bom para muita gente. 

ENT23B13 - Sim, exatamente. 

EG - Mesmo as pessoas que não trabalham diretamente com o turismo. 

ENT23B13 - Não, não... também ganham um pouco de dinheiro... que vem do turismo. Isso 

é... é... 

EG - Como conhece o turismo já há alguns anos, pensa que o turismo modificou a vida das 

pessoas locais, as tradições... houve mudanças? 

ENT23B13 – Sem dúvida... sem dúvida que mudou tudo. Não é como antes... sem dúvida. 

Por um lado foi muito, muito bom... por outro não. Porque há pessoas... vou dar um 

exemplo... há guias que são loucos... completamente... há guias que não prestam muita 

atenção. Porque este vale é um pouco sagrado... e devemos deixá-lo assim, sempre... há 

pessoas... há guias agora que vão ter com os clientes em calção, com calções muito curtos. E 

isso é tonto. Porque por vezes encontramo-nos com famílias... sobretudo as pessoas do vale, 

que nos conhecemos muito bem... e  não devo apresentar-me frente aos clientes em calções. 

Mas há guias que o fazem. Os guias jovens fazem-no. Porque os guias jovens não estão 

interessados em desenvolver o turismo. Querem é casar com uma estrangeira e irem viver 

para a Europa. É isso o essencial. Estão-se a borrifar para o turismo. Quer haja, quer não... 

bem não são todos, não devemos generalizar mas é a maior parte. Há jovens que trabalham 

muito bem... mas procuram os seus interesses, querem é arranjar uma mulher para irem para o 

estrangeiro.   

EG - Houve portanto muitas mudanças culturais e nas tradições?  
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ENT23B13 - Sim, sim, houve... 

EG - Quando venho ao vale com estrangeiros tenho o cuidado de dizer para terem atenção à 

forma de vestir... 

ENT23B13 – Sim, passa-se o mesmo comigo, com os clientes. Por vezes quando vamos 

receber um grupo tento avisar para não irem de calções, e isso, e isso... e eis que aparecem 

depois grupos de calções. Mas eu digo, ok, ele não é do vale, mas eu sou. Não sou como 

eles... Não me deixo de preocupar com a roupa mesmo quando saio do Vale.  

EG – É uma questão de respeito. Respeito pelas tradições locais. E isso é muito importante 

em qualquer parte.   

ENT23B13 – Sim, é isso. E outra coisa que mudou um pouco no vale também... devemos 

deixar as coisas um pouco como estão... vejo agora pessoas que fazem construções em 

cimento, em betão, que mudam muito. Quase toda a minha vida que trabalho no turismo... Há 

cerca de trinta anos que trabalho e assisti a mudanças completamente diferentes. Antes as 

pessoas viviam com o que tinham, mas agora não é suficiente. As pessoas agora veem e... o 

vale mudou um pouco. Mudou... já não é como antes...  

EG – E há pessoas que abandonam a agricultura para trabalhar no turismo?  

ENT23B13 – Bem... isso não existe. Porque as pessoas se têm um bocado de terreno, 

trabalham nele... deixam a família a trabalhar no terreno... as mulheres, as crianças, trabalham 

no campo. Quase ninguém abandonou os campos. Antes sim... antes havia pessoas que 

vendiam os terrenos para irem para a cidade... antes do turismo... mas eles tinham razão... 

porque antes não havia eletricidade, não havia estrada alcatroada, no inverno ((o vale)) ficava 

isolado... as estradas ficavam bloqueadas durante três, quatro meses. Eram obrigados a se 

abastecer para quatro meses. As coisas eram difíceis, eram duras... Mas era assim por todo o 

Marrocos, por todo o Alto Atlas, as pessoas passavam por estes períodos... mas é assim, 

mesmo em França, conheço locais onde ainda não há eletricidade, não há estradas 

alcatroadas... todos passamos por isso, não há uma pessoa ou sitio onde se descubra tudo... 

porque se trabalhamos e fazemos esforços vamos ganhar tudo mas se não trabalharmos não 

ganhamos nada. As coisas não caem do céu.  
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EG – Quando tem turistas compra as coisas aqui no vale?  

ENT23B13 – Sim, sim. Há mulheres que formaram uma cooperativa feminina em Timit e que 

fazem queijos e eu gosto muito dessa cooperativa pois estamos a ajudar as pessoas. Há 

também uma cooperativa noutra aldeia que faz tapetes. E gosto muito desse tipo de trabalho 

porque aí sabemos onde o dinheiro é aplicado. Não é como as pessoas do bazar que são muito 

ricas. Eu adoro levar os meus clientes a esse tipo de coisas. Gosto de levar sempre as pessoas 

a essas cooperativas. Quando compramos nas cooperativas sabemos para onde vai esse 

dinheiro. Quer paguem muito ou pouco, sabemos para onde vai o dinheiro. Há alguns locais 

onde os clientes compram e para onde vais esse dinheiro? para as pessoas que já são ricas... os 

benefícios vão para os que já são ricos. Há muitas associações aqui, que têm trabalhado bem... 

por exemplo numa outra aldeia há uma associação francesa que nos ajudou muito, e foi graças 

a ela e a Deus... temos sempre em conta Deus... que conseguimos ter água potável em todas as 

casas, fizeram três poços para irrigação, mais um para água potável, pois temos uma nascente 

a três quilómetros... às vezes, como no ano passado quando há seca, falta água e somos 

obrigados a fechar a nascente durante algumas horas... e agora temos um terceiro poço... na 

semana passada, com a associação de que sou membro, sou vice-presidente, recebemos 

dinheiro para comprarmos uma gerador, combustível... somos obrigados a comprar um motor 

para a bomba... porque os custos de eletricidade que nos pediram em Azilal eram... pediram-

nos 70 mil euros... porque disseram que se queremos uma linha de alta tensão precisam de um 

poste. Esse poste custaria cerca de 60 mil euros. E 10 mil euros eram para deslocações, e 

tudo... Falámos com o governo, dissemos que assim não podia ser... essa associação de 

pessoas, chama-se ASSOC, é do Alto do Atlas... e as pessoas da associação em França não 

queriam que colocássemos um motor. Queriam que colocássemos bombas elétricas. Mas 

perceberam que é melhor... por um lado é bom, mas por outro, não.  Se for um gerador é 

preciso sempre alguém, um assalariado da associação que se ocupe disso. Mas no caso de 

uma bomba não, compramo-la e trabalha automaticamente. Mas isso é mais caro... Essa 

associação trabalha muito bem. Essa associação já colocou a água potável nesta aldeia... já 

construiu duas nascentes para a irrigação. As associações têm ajudado bastante o vale...  

EG – Sim, sei que tem havido uma série de projetos desenvolvidos aqui na área da água, das 

escolas... continua a existir um relacionamento forte com França...  
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ENT23B13 – Mas as associações agora não podem prestar ajuda a alguém diretamente. Para 

darem algo é preciso comprovativos. Se trabalharmos com uma associação as coisas serão 

mais fáceis. Mas se uma pessoa estiver sozinha não confiam nela... não dão nada... mas se 

fores membro de uma associação é mais fácil...  

EG – É para confiar no bom uso do dinheiro... E quando faz travessias, expedições com os 

turistas, compra as coisas aqui?  

ENT23B13 - Há coisas que compro aqui e há coisas que não é possível comprar aqui. Como 

por exemplo os legumes da época... Tudo o que conseguires encontrar aqui compras.... Senão 

compramos noutros locais, como Marraquexe ou Azilal.  

EG – Acha que o turismo mudou também a mentalidade dos jovens, os hábitos de vestir?  

ENT23B13 – Sim, com certeza, mudou. Mudou bastante. Antes... antes.. agora há raparigas 

que andam de jeans no vale... não falamos de Marraquexe... mas mesmo aqui já está a 

acontecer.. e daqui a quatro, cinco anos ainda mais... vais ser como em Marraquexe...  

((Agradecimentos)) 

 


