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Eu e o Desenvolvimento Locall

O Eu é o Joaquim Amado que em abril de 1991 fundou a Terras Dentro, Associação
para o Desenvolvimento Integrado de Micro Regiões Rurais. Fui eu, sócio nº1 desta
associação de desenvolvimento local (ADL) e mais umas dezenas de pessoas, naturais,
residentes ou simplesmente preocupadas com o desenvolvimento da vila de
Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo, distrito de Évora (para os menos
conhecedores destas geografias).
No começo, o lema poético, de um Certo Camilo Mortágua, era este:
“Terras Dentro…vamos,
Por velhos caminhos,
À procura de Homens
Que construam o futuro”
Fomos por terra, que o mar está mais longe neste Alentejo Central. Trilhámos os
velhos caminhos, mas fomos descobrindo os novos. Encontrámos homens e mulheres,
mais jovens e menos jovens que se juntaram a nós. E lá fomos moldando um futuro,
sempre em construção…
Poesia à parte o caminho não foi fácil.
Não cabe aqui fazer a história da Terras Dentro, hoje Associação para o
Desenvolvimento Integrado, que não se confina às Micro Regiões Rurais.
Não que o caminho não se continue a fazer nos territórios rurais, mas porque o espaço
do desenvolvimento deixou de ser apenas o das micro-regiões rurais para passar a ser
o das micro, pequenas, médias e grandes regiões por onde a Terras Dentro tem
caminhado.

1

ª

HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL NA 1 . PESSOA

DEPOIMENTO DE JOAQUIM AMADO
TERRAS DE DENTRO

E foi o lema do LEADER, mais um, que nos fez crescer (mas não aparecer, pois já
existia Terras Dentro antes deste)por esse mundo fora. Foi de fato a preocupação
constante de criar ligações entre ações de desenvolvimento da economia rural que
nos norteou.
A perspetiva integrada do desenvolvimento também nos trouxe até onde estamos
hoje. E por isso, hoje, a nossa missão é a de “desenvolver, inovar, qualificar e preservar
os territórios de forma sustentável”. E tem tudo a ver com o poema de 1991, há 30 anos
atrás.
Com boas e fundas raízes em boas terras e bem tratadas, plantas e árvores crescem e
dão frutos. Na minha modesta opinião a Terras Dentro tem crescido de forma segura,
sustentável e sempre disposta a cultivar os frutos do desenvolvimento integrado, e a
disseminá-los pelo terreno cultural, social, ambiental, económico, educacional e
tantos outros que fizeram com que homens e mulheres destas terras dentro, por onde
fomos, tenham ficado, tenham voltado ou tenham vindo de novo.
Quando escrevi atrás que fui (e ainda sou) o sócio nº1 desta associação, não quis dizer
que fui “O Primeiro”. Fui apenas um dos que deu a cara por este projeto e que por ser
da terra, trabalhar na mesma, perceber um pouco de leis, acabei por ser escolhido
para ser Presidente. Perdoem-me estas considerações mais pessoais mas não podia
deixar de partilhar muito rapidamente convosco esta experiência, a minha
experiência de, para e com o desenvolvimento local. Até porque hoje, passados todos
estes anos, a Terras Dentro não precisa mais do seu sócio nº1 para caminhar, pois tem
à sua frente sócios e sócias com tudo o que é preciso para mais 30 anos de excelente
trabalho.
Acreditem que a minha visão dos territórios, do desenvolvimento (seja lá em que
perspetiva for), das pessoas, do mundo e do futuro ficou indelevelmente marcado por
18 anos à frente da Terras Dentro e por 30 de colaboração mais ou menos intensa.

2

ª

HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL NA 1 . PESSOA

DEPOIMENTO DE JOAQUIM AMADO
TERRAS DE DENTRO

Os eventos, as pessoas, as datas, os locais foram inúmeros. Diversificados, mais
difíceis, mais fáceis, mas sempre enriquecedores. Não posso ser exaustivo na minha
história “à sombra da Terras Dentro” porque a minha relação com o desenvolvimento
local é a minha relação com a Terras Dentro. E não quero exemplificar com casos
particulares para não cometer a injustiça de esquecer outros, tão ou mais relevantes.
Ficará para outra altura, outro contexto, outro tempo.
Por agora fica este singelo testemunho que eu e o desenvolvimento local temos uma
relação de longa data. Uma relação tão longa como o LEADER e muito próxima
daquela que esta Iniciativa Comunitária acabou por tecer por estas terras dentro, em
que me orgulho de também ter caminhado, ao lado de outros homens e outras
mulheres, que decerto fizeram muito mais do que eu pela construção do futuro. Tal
como acredito que, quem está agora ao leme deste barco e dentro do mesmo,
continuará a fazer nesse mesmo futuro.
Alcáçovas, 2021
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