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Hiya! Daqui Joana Guerreiro. Aos 25 anos decidi partcipar num EVS. O que signifca isto? Primeiro, que 
troquei Mafra, vila onde sempre vivi, por Holywood, na Irlanda do Norte. Segundo, que durante 1 ano 
sou voluntária na organização Camphill Community Glencraig. Nas próximas linhas partlho um pouco da 
minha aventura. Talvez motve alguém a começar a sua! 

 
A escolha do projeto foi fácil. Li a descrição, fquei encantada com as áreas que envolvia (natureza, 
educação ambiental e serviço social) e com a comunidade anftriã. Preparei os elementos para a 
candidatura, envie-os e fui aceite. Prestes a terminar um telefonema com o coordenador de voluntariado, 
chega a pergunta que não tnha considerado: preparada para vires para a Irlanda do Norte? 
Desconhecendo o que me esperava mas movida com a vontade de me desafar, apoio dos que fcam e 
conselhos de outros voluntários, cheguei a Glencraig.   
 
Gosto de descrever Glencraig como uma aldeia no meio de uma zona residencial, a poucos minutos de 
Belfast, com vista para o mar e rodeada de bosques. Tem casas, uma quinta, espaços agrícolas, uma igreja, 
uma escola, uma despensa comunitária e uma central de biomassa. Aqui todos se conhecem e colaboram 
nos diversos grupos de trabalho de modo a garantr o bem-estar da comunidade. Esta é uma comunidade 
inclusiva, que acolhe todos e procura integrar nas tarefas diárias pessoas com diferentes níveis de 
defciência. Há também ateliers onde todos podem desenvolver ou explorar novas capacidades (olaria e 
circo, por exemplo). Algo que para mim caracteriza Glencraig é a importância com que a comunidade 
celebra datas importantes, cumprindo as tradições de cada. Lembro-me de ter regado macieiras com sumo 
de maçã enquanto agradecia às mesmas a sua produção ao longo do ano, a comemoração do início do 
verão com a fogueira no dia de São João ou simplesmente os cântcos antes das refeições. Aqui celebra-se a
vida e a natureza e isso é visível na beleza da paisagem e na alegria dos residentes.           
 
Estou neste momento no nono mês de EVS. A minha semana é dividida em duas partes: 1) colaborar com a 
equipa que cuida das estufas e campos agrícolas e 2) dar apoio ao Clube de Biodiversidade. Tenho 
aprendido muito sobre agricultura biológica e biodinâmica e os meus dias andam à volta de como e quando
semear, regar, plantar e colher. Lidar com pragas e infestantes é um desafo, principalmente quando chove 
e está frio. Mas compensa quando chega a altura da colheita semanal e a comunidade fca com a despensa 
repleta de vegetais. Através do Clube é interessante ver a reação de crianças e adultos quando os 
desafamos a explorar os bosques, prados ou a praia. Também recebemos grupos de voluntários que, 
durante um dia, trocam a sua rotna no escritório e vêm colaborar com a comunidade (construímos um 
jardim de morangos!!).
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Assim como eu, outros jovens de várias partes da Europa (e mais além) escolheram fazer o seu EVS em 
organizações na Irlanda do Norte. Isso tem-me permitdo que, para além de uma total imersão cultural 
norte irlandesa, acabe por conhecer um pouco de outras culturas enquanto crio amizades. Como partlho o 
meu projeto com dois voluntários vindos da Finlândia e da Polónia, tenho conhecido as tradições e 
gastronomia de cada um, enquanto partlho a portuguesa. A adaptação nem sempre foi fácil e existem 
alguns choques culturais. Também há momentos onde a falta do brilho do sol ou simplesmente dos sabores
portugueses, me trazem a tão portuguesa Saudade. 

O EVS é uma oportunidade para explorar, testar, falhar, corrigir e repetr até acertar e de facto é o que tem 
sido. Glencraig incentva-nos a desafarmo-nos. Aqui aprendi língua gestual simplifcada (makaton) e artes 
circenses, desenvolvi as minhas capacidades culinárias, ajudei e partcipei em espetáculos de circo, aprendi 
a trabalhar com madeira e a conduzir um mini trator. Também com o apoio da comunidade partcipei num 
curso de Liderança (Joyful Leadership) que me levou até à Croácia e num sobre Serviço Social. Aqui cumpri 
um sonho: coorganizei o primeiro Bioblitz de Glencraig, que por acaso foi também o primeiro em que 
partcipei. A três meses do fm, a minha aventura no mundo do EVS contnua. Vale a pena? Tudo vale a 
pena se a alma não é pequena (FP).  

Joana Guerreiro
Agosto 2019 
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Para mais informações acerca do Voluntariado Erasmus+ contacta:

GAIA Alentejo | svegaia.alentejo@gmail.com | htps://gaiaalentejo.wordpress.com/voluntariado-sve/ 
FACEBOOK SVE GAIA Alentejo | htps://www.facebook.com/SVE-GAIA-Alentejo-183468988491962/ 

www.juventude.pt
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