PROJETO ERASMUS+, PARCERIA ESTRATÉGICA KA2,“YOUNG ENTREPRENEURS – LEARNING
BY EXPERIENCE”

No âmbito do projeto Erasmus+, KA2, Young Entrepreneurs – Learning by Experience,
decorreu, de 3 a 11 de maio, uma mobilidade à Letónia, na qual estiveram envolvidos alunos
e professores dos países deste projeto, nomeadamente, para além do nosso, claro, a
Letónia, a Bélgica, a Estónia e a Grécia. Nesta learning visit participaram quatro alunos da
nossa escola do 12º ano e um do 11º.
No primeiro dia, visitámos a capital, Riga. No museu do KGB (polícia secreta da exUnião Soviética), todos ficámos consternados com as diversas inenarráveis atrocidades que,
diariamente, ali se cometeram durante os cinquenta e um anos de domínio soviético. Os
longos passeios que demos pelas ruas da Old Riga proporcionaram-nos a oportunidade de
apreciarmos os belíssimos e imponentes edifícios, com a sua exuberante beleza
arquitectónica, de estilo Art Nouveau. Uma vez que o dia 3 de maio é feriado nacional, pois
comemora-se o Dia da Independência relativamente ao sufocante jugo soviético, tivemos a
sorte de assistir a interessantes comemorações alusivas a esse importante dia na vida dos
Letões.
Na localidade de Valmiera, no Mercado de Primavera, admirámos imensos produtos
artesanalmente fabricados em diversificados materiais, tais como madeira, palha, cana,
bronze, prata, lã, etc.
No Parque Nacional de Sietiniezis, demos um longo passeio. Num outro parque,
gostámos de apreciar as dezenas de artísticas esculturas em madeira. Por outro lado, os
peculiares jogos, também neste mesmo material e em tamanho grande, obtiveram a
divertida adesão de todos. À noite, fomos agraciados com um espectáculo de muitos grupos
de música e danças populares. Todos eles nos fascinaram com as suas canções e trajes
lindíssimos.
A atividade de canoagem ao longo do rio Salaca, o passeio pelo parque e o picnic
(algumas das iguarias foram preparadas in loco) revelaram-se ocasiões encantadoras, tal

como a performance de canto de uma colega letã a uma distância razoável de uns rochedos
que, curiosamente, “devolviam” o eco. Após a visita a um entrepreneur que fabrica muitos
tipos de vinho, tendo, como base, as imensas variedades de bagas tradicionais letãs, a uma
manor house (uma casa senhorial) e a uma escola de Arte, visitámos, ainda, um museu no
qual se exibiam milhares de ratinhos feitos em porcelana, lã, metal, madeira, âmbar, etc.
Em Staicele, andámos num barco tradicional de madeira e, no fim, pudemos
experimentar a arte de tecelagem. No âmbito do tema do projeto, visitámos, também, uma
herbal farm e uma fábrica de alimentos. No final do dia, fomos a uma praia no mar Báltico.
Em Sigulda, a viagem de cable car ofereceu-nos lindas vistas. A de bobsleigh foi única,
pois os nossos alunos nunca tinham experimentado andar de bobsleigh. No mesmo dia,
ainda houve tempo para visitarmos um castelo e uma gruta.
Anteriormente, todos os alunos apresentaram os trabalhos elaborados nos
respetivos países (sobre comunicação intercultural, inclusão social e tradução de diversos
textos para Inglês das websites das suas escolas). No âmbito geral do tema do projeto, os
alunos aprenderam todo o processo de fabrico de velas e sabão e esculpiram jóias em prata,
que trouxeram como agradáveis recordações feitas por si próprios. No último dia, todos os
grupos multilingues de alunos apresentaram as conclusões a que tinham chegado
relativamente aos temas Entrepreneurship, Culture, Gastronomy, People e Memories and
impressions, o que permitiu uma fascinante interculturalidade. O dia terminou,
encantadoramente, com um Concerto do Dia da Mãe, no qual participaram não só diversos
grupos de música e danças populares constituídos por crianças e jovens, como também um
enternecedor e afinadíssimo grupo coral de crianças.
O tempo surpreendeu-nos positivamente, pois tivemos sempre dias soalheiros e com
temperaturas primaveris.
Os locais que visitámos, a gastronomia saborosa, as experiências de canoagem e
bobsleigh, o grande respeito pela Natureza dos Letões, a afabilidade e gentileza com que
fomos recebidos, em diversas ocasiões, deixaram-nos maravilhados. No último dia, em Riga,
compreensivelmente, houve, na despedida, muitas lágrimas, abraços e sorrisos. No coração,
ficou, pois, um profundo sentimento de gratidão para com os Letões por estes dias
inolvidáveis. Ansiamos, já, pelo próximo encontro, no fim de junho e princípio de julho.
Resta acrescentar que, tirando partido da escala de horas em Barcelona, ainda fomos
até à cidade.

