
Outubro 2011 :: O relato da Ana

Foi há dois meses e meio atrás que pus por primeira vez os meus pés no país dos leprechauns, 
do arco-íris e dos tesouros escondidos, tudo verde e brilhante.

No início tudo era dúvida. Será que vou gostar do projecto? Será que vou gostar dos colegas? 
Será que vou ser capaz de entender o que eles dizem? Será, será?  

Mas após a primeira semana já me sentia em casa. O projecto vai directamente de encontro com 
as  minhas  expectativas  e  meus  estudos.  Todos  os  dias  trabalhamos  em  algo  importante 
relacionado  com a conservação  e  gestão  ambiental  em várias reservas da  Irlanda  do Norte. 
Desde recolha de lixo, passando por limpeza de matas e bosques, corte de árvores invasoras, 
recuperação de caminhos, contagem de espécies silvestres, birdwatching, etc.  

É um pouco difícil quando vemos que as pessoas não cuidam e nem sequer se preocupam com 
seus próprios espaços verdes, tais como florestas, ou com a natureza em geral. Dia após dia 
tentando melhorar o que os outros pioram. No entanto considero um trabalho gratificante, pois 
estamos trabalhando para a natureza e como tal para o interesse de todos nós.

A  minha  supervisora,  colegas  e  outros  voluntários  têm  sido  uma  grande  ajuda  para  o  meu 
crescimento dentro  do projecto. Este mês começámos a construção de uma lagoa numa das 
reservas  localizada  em  Belfast.  Este  projecto  é  muito  importante  para  mim,  pois  já  estava 
planeado há 4 anos e foi posto em prática só agora após a minha chegada.

O Inverno está a chegar... No início pensei que iria trabalhar menos, 
mas não,  vamos  trabalhar mais,  mas isso  não  tem  importância 
porque  vamos estar  preparados.  A  organização (UWT  –  Ulster 
Wildlife Trust) forneceu-nos todo o equipamento necessário para o 
Inverno,  calças  impermeáveis, casacos  de  inverno,  sapatos,  etc. 
Pediram-nos  também  para pensarmos  em alguns  projectos  a 
desenvolver na  organização. Isso  mostra a  confiança que 
eles depositam em nós.

Todos  os  dias  algo  diferente...  um  sitio  diferente...  um  trabalho 
diferente...  Quando  perguntamos  o  que  vamos  fazer  a  manhã  a 
resposta é .. Surpresa!

Vamos ver  que  mais  surpresas estão  reservadas até  ao final  do 

projecto. 

Projecto SVE “Ulster Wildlife Trust” ::  Voluntária Ana Silva ::  Organização de 
coordenação Bryson Charitable Group (Belfast, Irlanda do Norte)
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Para mais informações sobre o Serviço Voluntário Europeu contacta:

Centro de Convergência/ GAIA Alentejo
Centro Social da Aldeia das Amoreiras
Tel: +351 283 925 032
Email: alentejo@gaia.org.pt

www.centrodeconvergencia.org
www.gaia.org.pt

www.juventude.pt

Centro de Convergência/ GAIA Alentejo :: SVE :: Anita no País dos Leprechauns 2/2

mailto:alentejo@gaia.org.pt
http://www.juventude.pt/
http://www.gaia.org.pt/
http://www.centrodeconvergencia.org/

