Alemanha e os seus encantos
No que parecia uma simples tarde, acabou por se tornar uma das tardes mais felizes da minha
vida. Mal podia acreditar, quando fui escolhida para embarcar numa tremenda aventura em
conjunto com mais dois portugueses, a Inês e o Luís do Porto.
Embarcamos no dia 4 de agosto para Zurique, três completos estranhos que mal sabiam o que
esperar e o que teriam de enfrentar durante aquele mês.
Ao chegarmos a Zurique,
fomos de imediato recebidos
por uma senhora, super
simpática, que nos levou para
perto de um grupo de Ingleses
que havia chegado há pouco
menos de uma hora, ainda me
lembro de hesitar um pouco
antes de falar, mas em menos
de minutos, já todos nos
riamos e partilhávamos coisas
dos nossos respetivos países
enquanto recebíamos mais
pessoas.

Quando finalmente nos deparámos com um autocarro cheio de pessoas vindas de diversos
países como a Latvia, o Israel e Inglaterra, começámos a viagem para Salem, Alemanha, onde
iríamos, dali em diante, passar os nossos dias.

O primeiro dia deixou-me deveras fascinada, descobri que estava rodeada de 70 pessoas, todas
elas de países, culturas, modos de pensar e línguas diferentes e naquele momento senti que
fazia parte de algo, onde todos estávamos ali para praticar/melhorar o nosso Alemão, aprender
mais sobre a língua e o país e conviver uns com os outros como se fossemos uma enorme
família.

Todos os dias acordávamos para tomar o pequeno almoço juntos e depois tínhamos aulas de
Alemão desde as nove da manhã até ás três ou quatro da tarde.

Esta era a minha turma, onde diariamente organizávamos trabalhos de grupo, apresentações,
jogos, ou até mesmo minifichas que nos levariam a praticar o nosso alemão e a adquirir cada vez
mais vocabulário. A nossa professora, Tamuna, ajudava-nos a encontrar o nosso espírito de
equipa e a tentarmos sempre comunicar uns com os outros na língua Alemã e caso
encontrássemos alguma dificuldade, ela incentivava que tentássemos explicar-nos por outras
palavras ou pedir ajuda a colegas nossos.
Também estava inserida em outra turma, uma de projeto onde na semana final se daria a tão
famosa “Project Woche” (Semana de Projeto), havia a turma de Culinária, a de Imprensa e
Comunicações, a da Natureza e a minha, a de Turismo, que me levou a ter uma experiência
incrível de explorar mais sobre o país e diversas coisas sobre o mesmo como alguns dos festivais,
cidades mais visitadas, sobre a famosa gastronomia e até mesmo algumas das marcas que
deixam a Alemanha sem passar despercebida como a Volkswagen.
Ao longo da semana, após as manhãs de aulas, os nossos supervisores (Betreuer em alemão),
tinham sempre atividades planeadas para nos entreter até às horas de jantar, nas quais sempre
me diverti imenso e fortaleci ainda mais os laços que tinha com as pessoas que me rodeavam,
eram atividades como diversos jogos em equipa, peddy papers pela cidade de Salem ou até
mesmo dentro das muralhas do Schloss Salem, construção de um Träumfanger (caça-sonhos),
Henna, sessões de Karaoke, entre outros.

(Na foto da
esquerda, está
a minha amiga
Inês a
desenhar nas
mãos de uma
rapariga
chamada Audy
e na outra, um
desenho que
fiz na mão de
uma
Betreurerin.)

Com este incrível programa também tive a oportunidade de visitar vários sítios e cidades das quais não
consigo esquecer, com as mais belas paisagens e claro, (devido a todo o calor que se proporcionara), as
melhores geladarias!

“Zeppelin Museum” ㅡ Friedrichshafen
Aqui descobrimos sobre o
primeiro Zeppelin alguma
vez criado e além de um
minifilme que nos foi
mostrado sobre a época
em que os Alemães
criaram os seus, também
podemos ter acesso a uma
maravilhosa exposição.

ㅡ Überlingen, am Bodensee

“Goethe
Institut” ㅡ
Freiburg

Lindau am Bodensee ㅡ Bayern

“Pfahlbauten Museum” ㅡ Um museu ao ar livre situado no lago
Konstanz, Unteruhldingen

ㅡ Affenberg, Salem

ㅡ Konstanz
(A imagem da
linha de baixo, á
esquerda tratase do átrio da
colorida
Universidade de
Konstanz, a qual
nos foi dada a
conhecer numa
das nossas
muitas visitas de
estudo.)

Para concluir, passei um tempo maravilhoso na Alemanha, algo que nunca esquecerei, desde as
aulas que sempre me ajudaram, às belas paisagens, às tardes passadas a rir, a pequenas festas
que acabavam sempre numa roda gigante a cantar músicas como “My Heart Will Go On” ou até
mesmo brincadeiras com as diversas músicas do tão famoso Cro, também nunca esquecerei
todas as Abendrunde que eram realizadas todas as noites, onde recebíamos informações sobre
os diversos acontecimentos dos dias seguintes e que acabavam sempre com a canção “Jetzt ist
Sommer” (que muitos de nós já sabiam de cor e era algo que nunca podia faltar), e claro, de
todos aqueles que fizeram parte daquele mês de agosto, que durante um mês se tornaram a
minha família e com quem partilhei a minha aventura e maior alegria.
Foi com muita tristeza de que me despedi de todos eles para embarcar no dia 24 de Agosto de
volta para Zurique e depois ainda ter de me despedir dos que me acompanharam desde o
começo dos começos, a Inês e o Luís.
Guardo sem dúvida esta fascinante experiência no meu coração, a qual jamais poderia
esquecer, aquela que tanto me fez feliz, aquela que tanto me deu a aprender e claro, aquela que
me ajudou tanto na língua Alemã, mas também como pessoa.
Com este programa aprendi que se deve sempre valorizar o trabalho de equipa e o “outro”,
aprendi que por mais diferente que todos sejamos que juntos podemos ter ideias e momentos
fantásticos, aprendi que devemos sempre ter força de vontade e nunca desistir e aprendi que
afinal, conversas completamente em Alemão podem sim ser difíceis mas que com aprendizagem
e força de vontade, conseguimos tudo e conquistamos imenso.
Salem war der Beste, wirklich!
Bolseira do projeto de 2019, “Schools: Partners of the Future” do Goethe Institut,
Mariana Ferreira.

