
O relato da Lénia:

üks, kaks, kolm, neli (1, 2, 3, 4 em português)! Quatro semanas em Tallinn (capital da Estónia) -  a 
capital  europeia da cultura de 2011. Quatro países - Portugal,  França, Itália e Lituânia e sete 
voluntários no projecto Jump Start de 1 a 27 de Agosto de 2011.

Um arrival training de 3 dias na floresta onde são partilhadas histórias de vida, sonhos, objectivos 
e  de seguida  regresso a  Tallinn.  Um quarto  partilhado com alguém a quem digo  “se falares 
devagar em italiano eu entendo o que dizes“, mas maioritariamente 4 semanas a falar inglês até 
os nossos pensamentos começarem a ser em inglês (inglês fluente - objectivo que todos tanto 
queríamos).

Vários voluntários locais que nos mostraram uma cidade cheia de história e nos fizeram ter um 
carinho especial por toda a história da Estónia. Uma organização (Continuous Action) sempre 
presente.

Um “Tere“  (olá)  pela manha que começou a ser banal,  um “aitäh“  (obrigado)  e uma vontade 
enorme de aprender uma língua tão diferente - contar até 10 em estónio foi uma vitória.

Um Jardim de infância e uma educação tão diferente daquela que estou habituada (e convivo) em 
Portugal e uma sala cheia de  crianças que falam comigo numa língua que não entendo. Alguém 
disse que as crianças são o publico mais fácil de trabalhar... são mesmo... se não as entendes... 
elas agarram-te na mão e levam-te onde querem, explicam o que querem.

Um banco alimentar onde nos fez a todos pensar o quanto é bom termos todos os dias o que 
comer.

Um 20 de Agosto onde assistimos 
às  comemorações  dos  20  anos 
da independência da Estónia.

Uma  experiência  +  uma 
experiência + outra experiência ... 
uma infinidade de experiências e 
um pensamento no futuro.

Tallinn...  sem  dúvida  uma 
experiência para a vida.

Escrito em Agosto de 2011

Projecto SVE “Jump Start 2011”  ::  Voluntária Lénia Oliveira ::  Organização de 
acolhimento Continuous Action (Tallinn, Estónia)
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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
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