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UM SVE NO MEIO DO MEDITERRÂNEO

Quando descobri o Programa de Serviço de Voluntariado Europeu (SVE) tinha já 29 anos!

Já tinha vivido, estudado e trabalhado noutros países mas a vontade de partir à aventura e a 
descoberta de algo novo mantinha-se acesa como uma chama. 

Perante  a  panóplia  de  ofertas  encontradas  no  Catálogo  de  Vagas  do  SVE  era  necessário 
estabelecer uma estratégia de escolha. Decidi centrar a minha pesquisa em Estágios na área 
Ambiental e em países do sul europeu onde eu ainda não tivesse estado. Comecei a contactar 
organizações gregas, cipriotas, e uma maltesa que foi a mais rápida a responder e que, para 
minha  boa  ventura,  tinha  um  partenariado  com o  GAIA Alentejo  e  acabou  por  ser  a  minha 
organização de acolhimento para um SVE de nove meses!

Quando estive  na Aldeia  das Amoreiras  para  conhecer  o Centro  de Convergência  e  o  GAIA 
Alentejo imbuí-me logo no ‘’espírito de SVE’’: a energia positiva que me rodeou nos três dias que 
passei  na  Aldeia  das  Amoreiras  estimulou  a  vontade  de  participar  num  Projeto  Ambiental, 
trabalhar junto a pessoas de diferentes origens, mudar de horizontes…

Cheguei a Malta num solarengo mas ventoso dia de Abril, com várias expectativas e objetivos a 
cumprir. Queria confrontar-me mais uma vez com um novo país, uma nova língua, aprender mais, 
conhecer mais pessoas, fazer novos amigos, trabalhar com as mãos!

Passados oito meses desde o início do SVE posso concluir que está a ser uma experiência muito 
positiva e enriquecedora e que consegui ir de encontro aos objetivos que me tinha auto proposto.

Durante os dois primeiros meses, e ainda que as tarefas sejam variadas e haja rotatividade entre 
todos os voluntários, estive a maior parte do tempo ocupado com o Peace Grove, um jardim que 
construímos em terrenos abandonados nas proximidades das instalações da Gaia Foundation. 
Este Jardim dedicado a personalidades ou movimentos de cidadãos que dedicaram parte da sua 
vida aos ideais da Paz, Justiça e Liberdade foi inaugurado em Junho pelo Ministro Maltês do 
Desenvolvimento Sustentável e Ambiente, o Sr. Leo Brincat, que veio até à Gaia Foundation e 
conheceu todos os voluntários e o nosso trabalho.

Durante  o  Verão,  para  além do  trabalho  com Plantas  endémicas  e  indígenas  que  tentamos 
propagar e a manutenção do Peace Grove, somos responsáveis por patrulhar as praias de Ghajn 
Tuffieha junto da Gaia Foundation e de Ramla l-Hamra na ilha de Gozo. Nesta última praia temos 
um  Centro  de  Informações  que  está  aberto  a  todos  e  onde  disponibilizamos  informações 
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ambientais sobre a área envolvente. Em ambas as praias realizamos trabalho de sensibilização 
ambiental,  limpeza  dos  areais,  remoção  de  espécies  invasoras  e  alienígenas  nos  cordões 
dunares e nas falésias…  

A praia de Ghajn Tuffieha, para mim a mais bonita do país, está classificada com um sítio Natura 
2000 e foi-lhe concedida a Bandeira Azul (a praia de Ramla l-Hamra tem o mesmo galardão), o 
que  aumenta  ainda  mais  as  nossas  responsabilidades!  Para  além  da  limpeza  das  praias, 
devíamos ter sempre o cuidado de efetuar rondas e sinalizar fogos ou acampadas ilegais e estar 
atentos a que as pessoas usassem apenas os caminhos traçados e não destruíssem os declives 
das falésias ou a frágil flora existente.

Outras das atividades que me deram bastante prazer consistiram em realizar visitas guiadas às 
nossas instalações e à Torre de Ghajn Tuffieha. Esta Torre do século XVII é um testemunho da 
Arquitetura Militar e um legado da Ordem de Malta. Renovada há dois anos  é diariamente aberta 
ao público pelos voluntários. Na Gaia Foundation recebemos a visita de estudantes, escuteiros e 
grupos  de  turistas.  Em Maio  organizamos  um ‘’dia  de  Portas  abertas’’  com o  intuito  de  nos 
aproximarmos mais da comunidade e darmos a conhecer o nosso trabalho. O Verão foi pautado 
por  imensas  atividades  que  realizamos  nas  praias,  algumas  delas  lado  a  lado  com  outras 
organizações que também se dedicam à proteção ambiental em Malta.

Nadar praticamente todos os dias nas águas com o azul mais bonito que alguma vez vi, ir para o 
trabalho de bicicleta, dar longas caminhadas, descobrir novos recantos, dedicar-me à fotografia, o 
convívio entre todos os voluntários tornou esta experiência ainda mais positiva!

Um abraço do Pedro,

Grazzi għall-qari me!
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Para mais informações acerca do Serviço Voluntário Europeu contacta:

GAIA Alentejo | Antiga Escola Primária da Aldeia das Amoreiras
Tel: +351 283 925 032

Sara Serrão | Coordenadora SVE
Tel: +351 283 975 147 | saraserrao@gaia.org.pt

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

www.juventude.pt
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