
Relatório da reunião de projeto em Siauliai 

de 09 a 13 de maio 

Dia 09-05-2016 

Hoje foi o nosso primeiro dia de trabalho.  

Fomos recebidos calorosamente na Escola de 

Siauliai Sport Gymnasium pelos alunos, 

professores, funcionários e pela mascote da 

escola. À entrada da escola estavam duas 

raparigas locais vestidas com trajes 

tradicionais, que nos ofereceram pão com sal, 

ato típico da Lituânia.  

Depois da receção, fomos encaminhados  

para um auditório onde vimos várias atuações 

cativantes de diferentes grupos na área da 

música, artes marciais e dança. Tivemos uma 

pequena “aula” de lituano onde nos foi 

ensinado a escrever e pronunciar algumas 

palavras e expressões que podem ser úteis 

durante a nossa estadia na Lituânia.  Após 

uma pequena pausa, os alunos de  cada país 

apresentaram o trabalho feito para divulgar a sua cultura. Os alunos lituanos começaram com uma pequena 

dramatização que explicava a origem do âmbar e o porquê de ser tão abundante no seu país, acompanhada por 

uma apresentação multimédia com alguns detalhes sobre a Lituânia. De seguida, os alunos romenos mostraram 

também uma apresentação multimédia de apoio à dramatização da história “Sanziene Eve Night”. A delegação 

portuguesa apresentou um pequeno vídeo de animação sobre a “Lenda do galo de Barcelos“, seguida de uma 

dramatização que incluiu uma interação com o público sobre o som do galo nas diferentes línguas e entrega de 

pins do galo de Barcelos. Fizemos uma apresentação multimédia sobre a cultura portuguesa na qual abordámos 

os temas previstos pelo projeto (arte, música, desporto, entre outros) e de seguida entregámos amostras de 

bolinhos de  amor. No final, apresentámos duas coreografias e convidámos o público a partilhar aquele 

momento connosco. Os alunos turcos começaram por apresentar a dança tradicional turca e no final todos se 

juntaram para os acompanhar.  

Ainda antes do almoço, foram-nos propostas algumas atividades para “quebrar o gelo”, que nos permitiram  

falar com pessoas com quem ainda não tínhamos comunicado. 

Depois do almoço, dirigimo-nos para a fábrica de chocolate  “Rūta” onde, primeiro, nos contaram a história do 

chocolate, seguido de um filme sobre a descoberta do chocolate e mais informações sobre chocolate. 

Posteriormente, fizemos um workshop onde nos foi ensinada a técnica para trabalhar o chocolate .  

No final do dia, jantámos no restaurante Arkos. O ambiente era agradável.  

 

 

 

 

 



Dia 10-05-2016 

Hoje, o dia começou com uma visita à Colina das Cruzes. É um lugar 

particularmente especial para os católicos. Em 1795, a Lituânia 

encontrava-se sob domínio Russo. Em 1831 e 1863, os povos lituano 

e polaco revoltaram-se sem sucesso contra a Rússia e, uma vez que 

não conseguiam encontrar os corpos dos familiares desaparecidos, 

começaram a colocar cruzes em memória deles. O número de 

cruzes cresceu em 1918 (início da primeira guerra mundial). A 7 de 

setembro de 1993, o papa João Paulo II visitou este lugar tão 

especial e considerou o espaço um sítio de esperança, paz, amor, e 

sacrifício. Hoje em dia este lugar é constituído por mais de 100 000 

cruzes.  

Depois, visitámos uma aldeia etnográfica chamada Kleboniskes, que 

retratava a vida do povo pobre lituano no século XVI. O interessante 

é que apesar de antiga esta aldeia continua habitada.  

De seguida, foi-nos apresentado o estilo de vida exatamente 

oposto: estilo de vida do povo lituano rico. Visitámos uma luxuosa 

mansão chamada Burbiskis e tivemos a possibilidade de ver os seus 

fantásticos jardins.  

Após todas estas visitas, almoçámos no restaurante Seduva Mill e após o almoço tivemos um momento de 

partilha de culturas: aproveitámos para socializar, conhecermo-nos melhor e criar alguns laços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 11-05-2016 

Para nós o dia começou muito cedo. Fizemos 180 quilómetros até Nida e 

atravessámos o rio de ferryboat. O primeiro local que visitámos foi a “Colina das 

Bruxas”. Este lugar é sem dúvida especial por conter esculturas antigas feitas em 

madeira associadas a lendas populares da cultura lituana. De seguida, visitámos as 

dunas, ainda em Nida, de onde conseguíamos ver o mar e a floresta. Almoçámos 

todos juntos no restaurante Mirusios Kopos e depois saímos novamente e visitámos 

outras dunas.  Dessas segundas dunas conseguíamos ver parte da Rússia e um 

monumento chamado “O relógio do sol”. Este monumento é composto por um pilar 

bastante alto que mediante a sombra provocada pelo sol nos pode indicar as horas. 

Ainda nessas segundas dunas pudemos ver algumas pequenas barracas e 

comprámos algumas lembranças. Regressámos ao hotel ao final do dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 12-05-2016 

 

Neste dia, começámos por ter uma atividade na escola com vários alunos dedicada ao alunos do ensino especial. 

A atividade consistia em formar uma “árvore da amizade” e, por isso, todos nós estávamos vestidos de verde e 

amarelo. Fomos extremamente bem recebidos pelos alunos da educação especial. Ficámos surpreendidas com a 

amabilidade e com a facilidade que tivemos em comunicar com aquelas pessoas tão especiais e que nos 

receberam tão bem. Foi realmente um momento especial.  

De seguida, fomos divididos em grupos: rapazes, 

raparigas e professores. Os rapazes jogaram 

râguebi, as raparigas hóquei, e os professores 

fizeram taekwondo. Esta atividade foi realmente 

divertida.  

Almoçámos num restaurante e de seguida 

partimos para o museu “Ausra”, onde 

aprendemos a história e um pouco da técnica 

para fazer o pão tipicamente lituano.  

Tivemos algum tempos livre que utilizamos para 

passear e no final do dia jantámos no 

restaurante “ Smaky Smakas” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 13-05-2016  

O último dia foi sem dúvida um dia repleto de emoção.  

Durante o período da manhã, aproveitámos para descansar, fazer as malas, comprar 

o resto das lembranças e dar os retoques finais nos pequenos presentes que 

tínhamos para oferecer às diferentes delegações.  

Depois do almoço, aproveitámos o pouco tempo que tínhamos antes da festa de 

despedida para visitar alguns locais da cidade que ainda não tínhamos tido 

oportunidade de visitar. 

Fomos muito bem recebidos na casa de campo onde se realizou a festa de 

despedida. O local era muito agradável. Cada delegação teve uma mesa onde podia 

colocar à disposição de todos os pratos e doces tradicionais do seu país. Cada 

delegação tinha também um local onde podia mostrar aos outros países o tipo de 

artesanato tradicional do seu país e partilhar com eles algumas recordações. A 

delegação portuguesa deu alguns artigos em filigrana a vários membros do projeto. Depois do jantar 

propriamente dito, tivemos mais um momento de partilha de culturas: cada país dançou as danças típicas 

respetivas e a Lituânia tinha até algumas meninas vestidas com roupas tradicionais. Foi sem dúvida um dos 

momentos mais enriquecedores de toda a viagem. No final da noite, a delegação da Lituânia deu-nos algumas 

lembranças e tivemos um momento de despedida acompanhado de uma grande fogueira. A despedida foi difícil 

e repleta de muitas lágrimas: lágrimas de tristeza por ter acabado, mas de felicidade por ter acontecido e por 

termos conhecido todas as pessoas incríveis que conhecemos.  


